
 

 
 



Miután kiszabadult az emberrabló fogságából, Kaylee egészen 

új életet kezd: hogy könnyebben maga mögött hagyja az átélt 

borzalmakat, bentlakásos iskolába megy, ahol új élményekre 

és barátokra tesz szert. Megismerkedik egy fiúval is, és a 

jóképű, gazdag családból való, mégis visszahúzódó Troyról 

hamarosan kiderül, mi az a titok, ami rögtön egymáshoz 

vonzotta őket. 

Haylee közben egy zárt intézetben gyógyul. Vajon ha rendbe 

jön, megbánja-e valaha is, amit tett? Lehetnek újra jó 

testvérek, ha többé a kívül-belül egyforma tükörikrek nem is? 

Édesanyjuk állapota lassan javul, és Kaylee elhatározza, 

esélyt ad egy olyan életnek, amelyben végre önálló 

egyéniségekként élhetnek. 
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Előszó 

Szundikáltam, amikor az orvosom, dr. Sacks bejött a 

kórterembe. Nem tudom, mennyi ideig állt az ágyam mellett, 

de mihelyt érzékeltem a jelenlétét, nyomban felültem. 

Mosolyogva állt az ágy végénél. 

A sötét hajú, negyvenes nő mogyoróbarna szemével 

fürkészőn nézett, és erős, lehengerlő egyéniség volt. A 

beszélgetéseink alkalmával kénytelen voltam szembesülni 

mindazokkal a kellemetlen emlékekkel, amelyekkel szerinte 

muszáj volt. Apró termete ellenére erőteljes jelenlétét 

mindenki érzékelte a közelében. Minden orvos és nővér 

azonnal pattant, hogy teljesítse a kéréseit. 

– Holnap hazamehetsz – közölte közömbös hangon. 

Mindazok után, hogy Anthony Cabot alagsori lakásának a 

foglya voltam, ahol láncra verve éheztettek, darabokra törték 

az önbizalmamat, míg már a könnyeim is elapadtak, és nem 

maradt erőm sem az imádsághoz, sem a könyörgéshez, és 

nem akartam mást, csak meghalni, az ember azt 

gondolhatná, hogy a doktornő szavai boldogsággal töltöttek 

el. 

Ám a hazamenetel gondolata majdnem olyan rémületet 

keltett bennem, mintha Anthony Cabot alagsorába akartak 

volna visszaküldeni. Én eddig soha egy percet sem éltem 

otthon az ikertestvérem, Haylee nélkül, akit most egy 

klinikán tartottak fogva azért a szörnyűségért, amit ellenem 

és a családom ellen elkövetett. Ő vette rá Anthony Cabotot, 

hogy elraboljon, és senkinek egy szót sem szólt róla, 



miközben a szüleim és a rendőrség lázasan kutatott utánam. 

Anyám idegösszeomlást kapott. A szüleim még a történtek 

előtt elváltak. Én meg az ezer darabra tört Tojás Tóbiásnak 

éreztem magam. Képtelen voltam elhinni, hogy valaki, még 

ha olyan képzett is, mint dr. Sacks, képes volna összerakni 

engem. 

– Na és anyám? – kérdeztem. 

– Az ő kezelése még eltart egy darabig – felelte dr. Sacks, 

és leült az ágyam szélére. – Az édesapád hazaköltözött arra 

az időre, míg ő fel nem épül. Beszéltem a kezelőorvosával, 

dr. Jaffe-fel. Szerinte már nem kell sok idő ahhoz, hogy 

hazamehessen, de egy ideig még otthon is ápolásra szorul 

majd. 

– Lehet, hogy én is. 

– Nem. Te rendben leszel – jelentette ki dr. Sacks a 

megszokott határozottságával. – Édesapád mindenben 

segíteni fog. Mindazonáltal azt hiszem, hogy egy darabig 

még nem kellene iskolába járnod. Az édesapádnak azt 

tanácsoltam, hogy talán jobb volna, ha másik iskolában 

folytatnád a tanulmányaidat, talán egy magániskolában, 

valahol messze, ahol új életet kezdhetsz. De még mielőtt ezt 

eldöntenétek – tette hozzá sietve –, azt hiszem, az volna a 

legjobb, ha előbb újra hozzászoknál az otthoni léthez, 

megerősödnél, felszednél pár kilót, amit leadtál, és 

megpróbálnál visszatalálni a normális kerékvágásba. 

– A normális kerékvágásba? – Ez olyan nevetségesen 

hangzott, hogy kínomban elmosolyodtam. 

– Rendbe fogsz jönni, Kaylee. Még fiatal és erős vagy. 

Nem sokan élték volna túl mindazt, ami neked sikerült. De te 

okos vagy és találékony. 



– Igazán? Akkor hogy ismerhettem ennyire félre a 

testvéremet? Hogy sétálhattam bele ostobán a csapdájába? 

– Úgy, hogy bíztál benne és szeretted őt. És mert a vége 

felé egyre több okot adtál a testvérednek az irigységre. – Dr. 

Sacks felállt. – Az igazság az, Kaylee, hogy nem lesz majd 

időd az önsajnálatra. Sok dolgod lesz, ha az édesanyád 

hazakerül. Tapasztalataim szerint pedig a legjobb gyógymód 

egy szenvedőnek, ha segíthet valakinek, aki még nála is 

jobban szenved. Amíg az új tanév el nem kezdődik, hetente 

találkozunk, és majd meglátjuk, mire lesz még szükséged 

utána. Számtalanszor elmondtam már, Kaylee, hogy ha 

folyamatosan úgy gondolsz magadra mint áldozatra, akkor 

azzá is válsz. Te azonban túlélő vagy. Nem áldozat. 

– Értem – mondtam elhaló hangon, mint egy kisgyerek. 

Annak ellenére, hogy a doktornő határozottan állította, 

minden rendben lesz velem, én még kevéssé tudtam hinni 

ebben. 

– Az édesapád nemsokára itt lesz. Gyógyszerekre már 

nincs szükséged. – Egy pillanatra rám nézett. – De engem 

mindig megtalálsz, Kaylee. – Azzal megszorította a kezem, és 

távozott. 

Visszafeküdtem. Az elszenvedett rettenet emlékképei 

minduntalan feltolultak bennem, mint a romlott étel a 

gyomorban. Dr. Sacks szerint poszt-traumás stressz 

szindrómám van, ez olyasvalami mentális zűrzavar, amit a 

katonák élnek meg pszichésen a rémes harcok után. 

Hozzájuk hasonlóan engem is szorongató rémképek 

gyötörtek. De a doktornő az előbb jelentette ki, hogy nem ad 

több szorongáscsillapitót, és ugyan jól tudtam, hogy ennek 

örülnöm kellene, bizonyára észrevette rajtam, mennyire 



megijesztett vele. Olyan rémület fogott el, mint amikor 

kerékpározni tanulunk. Valaki tartja a kormányt, mi közben 

egyensúlyozni, pedálozni próbálunk, de aztán egyszerre csak 

észrevesszük, hogy az a valaki már rég elengedte a biciklit, 

magunk vagyunk, és rémülten tekerünk tovább, rettegve, 

hogy felbukunk. 

A korábbi terápiás beszélgetéseink alkalmával dr. Sacks 

próbálta elérni, hogy ne gondoljak örökösen a rettenetes 

élményeimre, megtanítani arra, hogy ne féljek előre attól, 

hogy kísérteni fognak. Egy alkalommal még a kórház 

alagsorába is levitt magával, hogy szembesítsen a sötét, szűk 

helytől való iszonyodásomtól. 

– A legtöbb ember klausztrofóbiás, Kaylee – magyarázta –

de benned ez most felerősödött. Minden alkalmat meg kell 

ragadnod, hogy ezt a félelmet leküzdd magadban. 

Mennyivel több mindennel kellett megküzdenem, mint a 

korombelieknek! Nagyon szerettem volna, ha csupán olyan 

hétköznapi dolgok miatt kell izgulnom, mint egy fontos 

dolgozat, hogy lesznek-e barátaim, hogy találkozom-e egy 

fiúval, akit megszerethetek, és remélhetem, hogy ő is 

viszonozza, hogy jól válasszam meg a ruháimat, hogy olyan 

frizurát hordjak, ami jól áll, és hogy meg tudjak birkózni a 

szüleim által felállított szabályokkal. Lesz ez így valaha? 

Apa úgy egy óra múlva megjelent. Eddig csupán a 

gyógyulásommal és a terápiával voltam elfoglalva, abba 

igazán bele sem gondoltam, hogy mindez őt hogyan érintette, 

de most, hogy belépett, láttam, mennyire megviselt, és 

gyűlöltem, hogy a gondoktól mennyit öregedett hirtelen. 

Csak remélni tudtam, hogy ő is felépül. 



– Ez aztán a jó hír! – örvendezett. – Dr. Sacks tehát úgy 

gondolja, most már hazajöhetsz. Mit hozzak be neked, 

amiben hazajössz? 

Egy korombeli lány milyen könnyedén sorolná erre a 

kedvenc blúzát, farmerét, könnyű kiskabátját, cipőjét, 

zokniját, gondoltam, de számomra ez a feladat most komoly 

nehézséget jelentett. Eddig mindig anyánk volt az, aki a 

legegyszerűbb dolgokban is döntött helyettünk. A neurózisa, 

ahogy dr. Sacks elmagyarázta, eltökélt szándéka, hogy 

mindenben egyformának lásson és láttasson bennünket, 

nagyban befolyásolta, hogy mi milyennek láttuk saját 

magunkat. De most nem mondhattam azt apámnak, hogy 

mindegy, bármit hozhat, nem érdekes. 

Nagyon is számított – végre meg kell tanulnom saját 

döntéseket hozni. 

Néhány pánikszerű pillanatig hirtelenjében még arra sem 

emlékeztem, hogy milyen ruháim vannak, és főleg, hogy hol. 

Apa látta a riadalmat a szememben. Hogyan fogok így 

visszazökkenni, ahogy dr. Sacks megfogalmazta, a „normális 

kerékvágásba”, ha még egy ilyen egyszerű kérdésre sem 

tudok felelni? Vajon miért gondolta úgy a doktornő, hogy 

már készen állok rá? 

– Vehetek is valamit neked – sietett közölni apám, látva a 

bizonytalanságomat. – De figyelmeztetlek, anyád szerint 

nekem semmi érzékem a divathoz. Akármit is vettem 

magamra, ő mindig rám mordult, mint egy őrmester az alaki 

kiképzésen, és visszaparancsolt valami másért. Emlékszel? – 

kérdezte mosolyogva. 

– Igen. Csak hozd be az egyik farmeromat. Meg egyet a 

fehér blúzaim közül. A világos rózsaszín dzsekim meg ott van 



a polcon. A kék farmerdzseki mellett. – S bár elsőre 

nehezemre esett kimondanom, sietve mégis eldaráltam: – A 

melltartóim meg a bugyik ott vannak a fiókban, a zoknikkal 

együtt. Cipőből bármelyik edzőcipőt hozhatod. 

– Értem – válaszolta apa. – Még úgyis csak most írják a 

zárójelentésedet, egy óra múlva visszaérek. 

Egy nővér jött be, hogy még utoljára megvizsgáljon. 

Biztosította apát, hogy ő majd segít lezuhanyozni, mielőtt 

elmegyek. A hajam annyira még nem nőtt meg, hogy fésülni 

kelljen. Anthony Cabot egyik büntetése az volt, hogy tövig 

vágta. 

Miután a nővér elment, apa leült az ágyamra, és 

megfogta a kezemet. 

– Minden rendben lesz, Kaylee. Átsegítjük egymást ezen 

az egészen. Ígérem. 

Apa felém hajolt, hogy adjon egy puszit, mire én 

ösztönösen megrándultam, és elfordítottam a fejem. A puszi 

a homlokomra sikeredett. 

Apámnak nem kellett kimondania, magam is ugyanarra 

gondoltam. 

Minél tovább szenvedek, minél jobban félek, annál jobban 

fogom gyűlölni a testvéremet. Anya persze ezt úgy mondaná, 

hogy „annál jobban fogom gyűlölni saját magamat”. 



1. 

A szabadulásomat és lábadozásomat követően két hónapba 

telt, mire összegyűjtöttem annyi bátorságot, hogy 

meglátogassam Hayleet a fiatalkorúak börtönében, ahol 

megfigyelték és kényszergyógykezelés alatt állt – ebben 

állapodott meg a kerületi államügyész és a védőügyvéd, akit 

apám fogadott fel Haylee mellé. Így, hogy anyánk még 

mindig a pszichiátrián feküdt, apa, aki ugyan mélységesen 

csalódott Hayleeben, volt az egyetlen, aki dönthetett a 

testvérem jelenét és jövőjét illetően. A nagyszüleink és apa 

testvérei, családjai túl messze voltak ahhoz, hogy 

segíthessenek, ráadásul sokkolta őket, amikor megtudták, 

mit csinált Haylee, hogy mi történt velem. 

Apát is nagyon megviselték a történtek, úgy döntött, hogy 

kivesz pár hét szabadságot, és mellettem marad, miután 

hazaengedtek a kiszabadításomat követő pszichiátriai ápolás 

után. Szeretett volna több időt tölteni velem. Dr. Sacks 

elmagyarázta neki és nekem is, hogy lassan meg kell 

tanulnom, hogyan élhetek együtt fogva tartásom rettenetes 

emlékeivel. Apa segíteni akart benne. S ugyan közben 

foglalkoznia kellett a család jogi és egyéb ügyeivel is, a 

munkáját félretette, hogy velem lehessen. Az egyik lányáról 

valószínűleg lemondott már, de úgy gondolhatta, hogy a 

másikat talán még sikerül megmenteni. 

Amikor anya kórházba került, apa Hayleevel is együtt 

lakott egy darabig, amíg én Anthony Cabot foglya voltam az 

alagsori lakásában. Közben fogalma sem volt arról, ahogy 



másoknak sem, hogy mit tett Haylee. Apám később 

megvallotta, hogy a nyomozók gyanakodtak Hayleere, de ő 

nem engedte, hogy megszorongassák, mert elképzelni sem 

tudta, hogy a lánya képes lett volna ilyen rettenetes dolgot 

elkövetni. Haylee tervének lényege az volt, hogy Anthonynak 

sosem árulta el, hogy van egy ikertestvére, ezért a férfi 

szentül hitte attól a végzetes találkozástól fogva, amikor 

gyanútlanul besétáltam Haylee csapdájába, hogy én ő 

vagyok. 

Furcsa volt otthon lenni. Itt minden Hayleere és anyára 

emlékeztetett, és kezdetben hátborzongató érzés volt, hogy 

nem látom, nem is hallom egyiküket sem. Az ismerős dolgok 

teljesen átváltoztak. Folyton azt vártam, hogy Haylee előront 

valahonnan, és odarohan hozzám valamivel, amit fővesztés 

terhe mellett senkinek sem szabad elmondanom. 

Üvöltött a csend, ezzel volt a legnehezebb megbirkóznom, 

különösen az első éjszakákon, amikor égve hagytam a lámpát 

a szobámban, és nyitva az ajtómat. Nem hiszem, hogy apa 

jobban aludt volna. Feltehetően csak feküdt az ágyában, 

készen arra, hogy bármelyik pillanatban ugorjon, és 

odafusson hozzám, ha rémképek villognak lehunyt 

szemhéjam mögött. 

Lassan javult a helyzet, és apával elkezdtünk beszélgetni 

arról, amit dr. Sacks is javasolt, hogy másik iskolába 

kerüljek. Abból, amiket apa mondott, kiderült, hogy ő már 

alaposan utánajárt a dolognak. 

– Magam is egyetértek dr. Sacksszel. Szerintem is 

mindent újra kell kezdened – jelentette ki. – Új barátokra 

lesz szükséged. Azt hiszem, sikerült megtalálnom a legjobb 

iskolát, a Littlefieldet. Olyan hatvan mérföldnyire van innen 



északkeletre. Nagyon jó hírű iskola. El is mentem megnézni. 

Nagyon szép helyen van, Carbondale határában, és az a 

legjobb benne, hogy az osztálylétszám alacsony, így 

odafigyelhetnek rád. 

– Odafigyelhetnek rám? Vagyis különleges bánásmódra 

számíthatok? – húztam el a számat. – Tudja majd minden 

tanár, és ennek megfelelően kezelnek? 

– Nem, nem, dehogy. Senkinek semmi köze ahhoz, ami 

történt – vágta rá apám sietve. – Senkinek egy szóval sem 

említjük. Nem történik más, mint hogy az egyik iskolából 

átkerülsz egy másikba. 

– Na és mi van, ha valaki utánam néz az interneten? Az 

újságok beszámoltak róla. 

– Miért tennének ilyet, Kaylee? Ide hallgass – folytatta 

közelebb hajolva –, neked is meg kell tanulnod elengedni a 

történteket. Tudom, nagyon nehéz, de ha nem így teszel, 

akkor az lesz, amire dr. Sacks figyelmeztetett, hogy 

áldozatnak fogod majd tartani magad, nem? 

– De igen. – Iskolaügyben nem akartam vitatkozni. 

Viszont még sérülékeny voltam, és egy ilyen drasztikus lépés 

megrémített. Dr. Sacksszel nagyon sokat beszélgettünk arról, 

milyen volna, ha a régi iskolámba mennék vissza, ahol a 

többiek mind kérdésekkel zaklatnának, hogy hallhassák az 

undorító részleteket. Pontosan tudtam, ahogy ő is, hogy 

mindez mivel járna. Ott mindenki, aki csak rám néz, 

áldozatnak tekintene. A legtöbben szentül meg lennének 

győződve arról, hogy többször is megerőszakoltak a fogva 

tartásom alatt. És ha tagadnám, azt csupán védekezésnek 

vennék, mosolyogva azt mondanák, mennyire örülnek, hogy 

ez nem történt meg, de pusmognának a hátam mögött. Nem 



tudnék szabadulni a gyanútól. És állandóan gyanakodva 

lesnék az arcomat, a kezemet, a karomat zúzódások, hegek 

után kutatva. 

Mindez tulajdonképpen már el is kezdődött abban a 

pillanatban, amikor az emberek megtudták, hogy itthon 

vagyok. A barátok telefonáltak, mindenki elsőként akart 

hírekhez jutni, de én senkivel sem akartam beszélni. Hisz 

pontosan tudtam, mi van az olyan ártalmatlannak tűnő 

mondatok mögött, mint amilyen a „Hogy vagy?” vagy a „Hála 

istennek, hogy megtaláltak”. Így akarnának kiszedni belőlem 

minél több információt, hogy aztán, mint madarak elé a 

magot, odaszórhassák a többieknek. 

De a hallgatásom egyértelmű. Senkinek semmit nem 

akarok elmondani. Néhányan próbálkoztak még, de aztán 

feladták. Már senki sem hívott. Látogatókat sem fogadtam, 

és sehová sem mentem egyedül. Apa pontosan tudta, milyen 

nagyon szeretném elkerülni a kíváncsi tekinteteket. Azzal 

igyekezett kitölteni az időnket, hogy elvitt más környékbeli 

éttermekbe, meg vásárolni Philadelphiába. Néha az az 

érzésem támadt, hogy ő is ugyanolyan depressziós, mint 

anya, aki még mindig kórházban volt. Apa érzelmei ide-oda 

csapongtak; gyűlölte Hayleet és az elrablómat, ugyanakkor 

sajnált engem és saját magát, és néha anyát is, amiért ilyen 

állapotba került, noha volt egy olyan érzésem, hogy 

tulajdonképpen őt vádolta mindenért. 

Heteken át próbáltuk megfejteni, hogy mindez miért 

történhetett. Vacsora után órákig beszélgettünk, és amikor 

már képes voltam elbeszélni részletesebben néhány szörnyű 

élményemet, a Haylee iránt érzett gyűlölettől egészen 

kivörösödött apa arca. Nem akartam felzaklatni ezekkel, de 



dr. Sacks azt tanácsolta, hogy csak tegyem bátran, szálljak 

szembe a démonaimmal. „Minél többször nézel szembe 

velük, annál hamarabb győzöd le őket”, mondta nekem. 

Ugyanakkor sejtettem, hogy ettől sajnos apának is lidérces 

álmai lesznek, ahogy nekem. 

Ironikus módon apa minél dühösebb lett Hayleere, én 

annál inkább sajnáltam, ahogy magamat is. Gondolom, nem 

tehettem róla. Ösztönösen tettem. Sokáig éltünk abban a 

tudatban, hogy óvnunk kell a másikat, és együtt érezni vele. 

A történtek ellenére sem voltam képes másképp viselkedni. 

Anya sosem tudott csak az egyikünkre haragudni, mindig 

csak kettőnkre. Még most is. 

Haylee ugyan nem volt egy rettenetes alagsori lakásba 

bezárva, ahogy én, de majdnem ilyen nehéz 

megpróbáltatással kell most szembenéznie. Hogy tud majd 

ezek után visszatérni ebbe a világba, a barátaihoz, az 

iskolánkba? Már mindenki tudja róla, hogy ő volt a gonosz, 

én pedig az áldozat. Egyikünk sem lesz képes újra látni az 

ismerős arcokat. Ironikus módon mindketten ugyanúgy 

láttuk a világot, és a világ is bennünket. Soha nem fogunk 

tudni megszabadulni a furcsaságtól, hogy annyira egyformák 

vagyunk. Mi már egy életen át „tükörikrek” maradunk mások 

szemében. 

Vajon ez a mostani látogatásom változtat-e valamin? Apa 

még olyankor sem erőltette, hogy látogassam meg Hayleet, 

amikor a dühe csak takaréklángon fortyogott, még csak nem 

is célzott arra, hogy bocsássák meg neki. Sőt azt mondta, azt 

is megértené, ha soha ebben az életben nem akarnám látni, 

nem akarnék beszélni vele. 



Bár az idő képes gyengíteni a bosszúvágyat, hazudnék, ha 

azt mondanám, nem örültem annak, hogy láthatom a 

szenvedését és a fájdalmát, miközben bűnhődik azért, amit 

ellenem elkövetett. A ki-szabadulásomat követően a 

kórházban a Haylee iránt táplált dühöm hozott némi 

megkönnyebbülést. Dr. Sacks szerint ez így normális. 

„Engedj szabad folyást neki. Mint egy elszabaduló árnak. 

Szükséged van rá” – mondta nekem. Ám én már a hét vége 

felé tompítottam a szavaim élén, ha Hayleeről beszéltem, és 

ha mégis valami rosszat mondtam róla, mindjárt hozzá is 

tettem: „De fogadok, hogy már megbánta.” 

Gondolom, mert azt reméltem, hogy tényleg így van. 

Ostobaság volt tőlem? Ilyenkor gyorsan mindig dr. Sacksre 

pillantottam, hátha ő meg tudja mondani, miért gondolom 

azt, hogy Haylee megbánta, de ő vagy semmit sem tudott 

Haylee állapotáról, vagy okosabbnak látta nem nyilatkozni 

róla. Amikor pedig apától kérdezősködtem felőle, ő csupán 

annyit mondott: „Dolgoznak rajta.” Ez úgy hangzott, mintha 

valami gyártmány volna egy rehabilitációs megmunkáló 

futószalagon. Na és én? Engem nem kellene rehabilitálni? 

Haylee végül csak fog érezni némi bűntudatot és megbánást, 

de mi lesz velem? A rémségek képei talán megfakulva, de 

biztos, hogy visszatérnek még. Iskolát váltok, de vajon 

lesznek-e barátaim? Tudok-e még valaha bízni bárkiben? 

Hisz a barátságok a bizalomra épülnek. A szerelemről már 

nem is beszélve. 

Ahogy a dühöm csillapult, úgy nőtt a kíváncsiságom, mi 

lehet Hayleevel. Vajon most mi jár a fejében? Vajon tényleg 

megbánta? És ha igen, csupán azért, mert kiderült az 

igazság? De vajon mi lehetett az igazi szándéka velem? 



Örökre meg akart szabadulni tőlem, vagy ő maga akart 

kiszabadítani, hogy a gonosz helyett hős lehessen? Érez-e 

őszinte fájdalmat? 

Egyszer, amikor már itthon voltam, és apa meglátogatta 

Hayleet valami jogi elintézendő miatt, megkérdeztem tőle: 

– Kérdezett rólam? 

– Nem kérdezhet – felelte erre ő. 

– Ezt meg hogy értsem? 

– Nos, világosan a tudtára adtam már a legelején, úgysem 

hinném el, hogy őszintén érdeklődik irántad, én meg nem 

beszélek rólad neki. Engem többet nem vezet az orromnál 

fogva, erről biztosíthatlak. Ha valaki egyszer rászed, amiatt 

szégyellje ő magát, de ha kétszer, azt már nekem kell 

szégyellnem. 

Természetesen megértettem, amit mondott, de azt is 

tudtam, hogy mivel a válás után olyan sokáig élt tőlünk 

távol, nem tudhatta, melyikünk mikor mond igazat neki. 

Haylee nagyon csúnyán félrevezette a színjátékával azután, 

hogy Anthony Cabot elrabolt. Apa elmesélte, hogy egyszer 

bement a szobámba, és a párnámat szorongatva órákon át 

zokogott. Meg azt is, hogy egyszer, amikor zongorázott, 

könnyek csorogtak a szeméből, majd megszakadt a szíve, 

mert hallani vélte az én futamaimat is a másik zongorán. 

Mindenkit mélyen meghatott vele. Két zongoránk van, 

duetteket játszottunk rajta. Egyikünk sem játszott soha a 

másik nélkül. Haylee ezt pontosan tudta. Apa azt is 

elmesélte, hogyan élt vissza Haylee mindenki jóindulatával 

és együttérzésével, hogy kihasznált mindenkit a maga javára, 

az osztálytársaival íratta meg a házi feladatait, és 

mindenkivel, aki meglátogatta, ajándékot hozatott magának. 



Eljátszotta a „szenvedő királykisasszonyt”, míg engem egy 

pszichopata kegyetlenül kínzott. 

Apa sorolta egyik dolgot a másik után, mint a vádat 

képviselő ügyvéd a bíróság, az egyszemélyes bíróság előtt, 

előttem. Ha mondtam valamit, amiről apának Haylee jutott 

az eszébe, már sorolta is egyik alávalóságát a másik után. 

– Éjszakákon át nem aludtam a zokogásától – panaszolta 

most már önmagát is sajnálva apa. – Képtelen voltam 

dolgozni, gondolkodni. Mindent elkövettem, hogy a kedvében 

járjak, hogy megvigasztaljam, ékszereket, ruhákat vettem. 

Még egy kocsit is akartam venni neki. 

Az elmondottak még mindig nagyon bántották. Állandóan 

felemlegette. A legapróbb emléktől is robbant, mint egy 

petárda. 

Tudtam, az is nagyon zavarja, hogy Haylee hülyét csinált 

belőle mások előtt. Komolyan sérült az önbecsülése és a 

renoméja. Kénytelen volt odaállni a rendőrök, a barátai, a 

munkatársai elé, és bevallani, hogy a saját lánya a bolondját 

járatta vele. Így utólag is belemart minden telefonhívás 

emléke, amikor az elrablásomat követően a rendőrséget 

okolta, amiért nem fordítanak kellő figyelmet a keresésemre. 

Miközben a rejtély kulcsa mindvégig ott volt a házban, az 

orra előtt, csak épp nem tudott róla. És ha Haylee nem viszi 

túlzásba a vadulást, talán sohasem jött volna rá, hogy mit is 

csinált, mert nem nézi meg a számítógépét. Ez a felismerés 

kétségtelenül még több rémálmot okozott neki. 

Apa most már mindig becsukta estére a hálószobája 

ajtaját. Egyszer meg azzal állt elő, hogy eladja a másik 

zongorát, és hogy megszabadul minden dupla gyerekkori 

játékunktól, Ipadtől, mobiltelefontól, de még Haylee ruháitól, 



ékszereitől is, különösen azoktól, amiket ő vásárolt újonnan 

neki. 

Anya persze még ilyen körülmények között sem vált 

volna meg soha semmitől. A legkisebb apróság is mindig 

fontos megőrzendő emlékké lett a számára. 

– El akarod adni a zongorát? – kérdeztem, amikor apa 

sorolta a listáját. 

– Minek kettő? Nem hiszem, hogy még egyszer duettet 

játszanátok. És még kevésbé azt, hogy Haylee ide még 

egyszer betehetné a lábát. Minden holmijától szabadulni 

akarok, a szobája ajtaját pedig beszögeztetem. 

– Apa! – kértem. – Hagyd ezt abba. Megijesztesz! 

Ettől kicsit lehiggadt. Tényleg aggódtam. Féltem, hogy a 

végén még infarktust kap, és mi lesz akkor velem. Elképzelni 

sem tudtam, hogy a nagyszüleimmel vagy a szüleim 

testvéreivel éljek. 

Természetesen pontosan értettem a haragját, és azt, hogy 

saját magát is vádolja. Többször elmondta, hogy egy 

szülőnek ismernie kell annyira a saját gyerekét, hogy tudja, 

mikor hazudik neki, és mikor nem. Erre én nem mondtam 

neki semmit, még azt sem, hogy nem magát kellene 

ostobának tartania, amiért nem vette észre. Mert nem 

tudtam volna úgy megfogalmazni, hogy ne az jöjjön ki belőle, 

mintha csodálnám Hayleet a tehetséges színészi alakításáért. 

De az igazság mégiscsak az volt, hogy ha apa nem is élt 

volna olyan sok évet távol tőlünk, akkor sem tudta volna 

megmondani, hogy Haylee mikor hazudik, mikor nem. Mi 

ketten valóban sokkal közelebb álltunk egymáshoz, mint más 

testvérek. Anya belénk nevelte, hogy egy egész két feleként 

gondolkodjunk és viselkedjünk. Hayleenek még engem is 



sikerült becsapnia, hogyne tudta volna félrevezetni akkor 

apát? 

Meglehet, hogy Hayleenek rendkívüli tehetsége volt 

ehhez, bár talán nem a „tehetség” ez esetben a 

legmegfelelőbb szó. Azt csak a jó dolgok leírására kellene 

tartogatni, noha vannak néhányan, akik az efféle adottságot 

megtévesztésre használják. A született politikusok, 

diplomaták és póker játékosok például. Haylee rendkívül 

ügyesen hazudott és adta az ártatlant. Amikor még kicsik 

voltunk, néha engem is kimentett a bajból, ha véletlenül 

valami rosszat csináltam, vagy elfelejtettem valamit, amiről 

pedig anya szerint egyikünknek sem szabadott volna 

elfeledkeznie. 

Számtalanszor hallottam, ahogy Haylee elferdíti az 

igazságot. Annyira jól csinálta, hogy olykor még magam is 

majdnem elhittem. Talán én magam is hibás voltam, amiért 

bátorítottam, mert nekem is jól jött az eredmény, amit elért 

vele. Mindig is csodáltam, milyen könnyedén tud elhitetni 

másokkal dolgokat, vagy megkérdőjelezni egy-egy, kettőnket 

érintő, kritikus megjegyzést, különösen azután, hogy 

harmadiktól végre az otthoni tanulás helyett már iskolába 

járhattunk. Haylee mindig addig csűrte-csavarta a dolgokat, 

míg jobbaknak nem látszottunk az osztálytársaink és a 

tanárok szemében annál, mint amilyenek voltunk. 

Csak kevesen mertek szembeszállni vele, és én sajnáltam 

azokat, akik mégis megtették. Jaj volt annak, aki magára 

merte vonni Haylee haragját, amikor már középiskolába 

jártunk. Mindig megtalálta a módját, hogy bajba keverje 

valamelyik tanárnál vagy egy diáktársunknál. Számtalanszor 



voltam a tanúja ennek. A „manipulátor” szócikk alatt az 

értelmező szótárban Haylee neve állhatna. 

De amikor később kielemeztem, rájöttem, sokkal inkább a 

Haylee iránt érzett szeretetem volt az, ami elvakított, és nem 

az, hogy csodáltam a megtévesztő képességét. Ezért sétáltam 

bele vakon abba a csapdába, amit nekem állított Anthony 

Cabottal, azzal a férfival, aki elrabolt és fogva tartott. 

Csak a szeretetemet, az iránta érzett aggodalmamat 

kihasználva tudott olyan ravaszul rávenni, hogy veszélybe 

sodorjam magam. Nem mintha vakon bíztam volna benne, 

hanem mert féltettem. Én ostoba, még én akartam őt 

megvédeni! Mert alkalom adódott rá, gondoltam, miközben ő 

csupán egy jól kitervelt csapdát állított fel nekem. 

Anthony Cabot szentül hitte, hogy én vagyok az, aki a 

neten keresztül behálóztam azzal az ígérettel, hogy vele 

akarok élni. Abban az alagsori lakásban, a börtönömben 

számtalanszor a fejemhez vágta, igazolandó, amit velem tett. 

Hamar rájöttem, hogy Haylee az én nevemben beszélgetett 

vele. Amikor megpróbáltam elmagyarázni, Anthony egy 

percig sem hitte, hogy tényleg van egy ikertestvérem, aki 

ennyire okos volna. El tudom képzelni, Haylee milyen jól 

mulathatott magában azon, hogy őt akarom menteni, hogy 

én, Kaylee Blossom Fitzgerald akarom őt kimenteni a bajból, 

megkímélni a fájdalomtól, esetleg még a haláltól is, 

miközben tudván tudta, hogy saját magamat kellene 

megmentenem. 

Vajon még mindig jól mulat magában? Vagy már rájött, 

micsoda rettenetes dolgot csinált? Vajon hogy magyarázza, 

milyen mentséget talál rá a terápiás beszélgetések 

alkalmával? Ezúttal milyen csavart eszelt ki, hogyan 



ferdítette el az igazságot? Képes volna manipulálni a 

pszichiátereit is? Mennyire romlott végül is az én testvérem? 

Szakadatlanul ezen törtem a fejem. 

– Azt hiszem, most már tudok vele találkozni és beszélni, 

apa – jelentettem be egyik nap apámnak. 

Anya állapota javult. Dr. Jaffe, a kezelőorvosa azt 

mondta, nemsokára hazajöhet, de még egy darabig házi 

ápolásra szorul. És ha már itthon lesz, biztos, hogy kérdezni 

fog Hayleeről. Rossz néven venné, ha kiderülne, hogy nem 

tudok többet róla, csak azt, amit a többiek elmondtak. Nem 

értené, hogy a történtek ellenére is miért nem érdekel a 

testvérem sorsa. Miért nem akarok többet megtudni? Anya 

szemében ez még mindig olyan volna, mintha saját 

magammal nem törődnék. 

Az igazság az, hogy érdekelt, nagyon is érdekelt Haylee 

sorsa, de nem úgy, ahogy anya remélte. Esténként, lefekvés 

után sokáig ébren feküdtem az ágyban, Hayleen 

gondolkodva. S egészen biztos voltam abban, hogy Haylee 

ugyanezt teszi. Annyira ezt akartam hinni, hogy szinte 

láttam is magam előtt, ahogy ott fekszik valami spártaian 

berendezett szobában, ahol talán még rácsok is vannak az 

ablakon. Elképzelésem szerint abban a helyiségben nem volt 

televízió, és semmi eszköz, amin a zenéit lejátszhatta volna. 

Természetesen telefon sem, olvasni meg amúgy sem 

szeretett. És Haylee gyűlölt egyedül leni. Rettegett, ha anya 

kiskorunkban büntetésből a kamrába zárt bennünket, sokkal 

jobban, mint én. Márpedig most rengeteg ideje lehet a 

gondolkodásra. Sokat tűnődhet azon, mi lehet velem, és hogy 

mennyire gyűlöltem meg. Nem lehet másképp. 



De vajon tényleg kínozzák ezek a gondolatok, ahogy 

remélem? Vajon megkérte az orvosát, hogy lépjen 

kapcsolatba velem? Álmodik-e arról, hogy beszélünk 

telefonon? Vajon az ablakon kinézve gondol-e arra, hogy 

egyszer csak meglátogatom? 

Folyton csak ez járt a fejemben. Közben váltakozva hol 

harag, hol kíváncsiság, hol együttérzés ébredt bennem. Vajon 

melyik fog győzni?, tűnődtem. Végül úgy döntöttem, elég a 

találgatásból. 

– Biztos vagy benne? – kérdezett vissza apa. 

– Igen, azt hiszem. 

– Megvallom, én nem sokszor jártam bent nála, de 

amikor igen, különösebb megbánást sohasem láttam rajta – 

figyelmeztetett apa. – Talán korai még. 

– Már te is régen jártál nála, apa, és ha odamentéi is, te 

magad mondtad, hogy mindig csak rövid időre. 

– Semmi szükség arra, hogy folyton ott legyek, így is 

mindig mindenről tájékoztatnak – mondta apa bizonytalanul. 

– Igazán? Mindig mindent tudsz róla? Mondd meg, de 

őszintén, mikor beszéltél utoljára az orvosával? 

– Nem ez a lényeg – mondta apa kicsit bosszúsan. 

Hozzám hasonlóan apában is vegyes érzelmek dúltak 

Hayleevel kapcsolatban, és kerülni igyekezett mindent, ami 

erre emlékeztette. – De nem szeretném, ha újabb fájdalmat 

okozna neked. – Az arcából most is kifutott a vér, mint 

mindig, ha Hayleeről beszélt. – És másnak se ebben a 

családban. 

– Nem fog – jelentettem ki a tőlem telhető 

leghatározottabban. 



Lehet, hogy mégiscsak féltem egy kicsit? Hát persze, de 

nem engedhettem, hogy a félelmem megingasson az 

elhatározásomban. Ha volt bátorságom legyőzni a 

félelmemet Anthony Cabot alagsori kínzókamrájában, ahhoz 

is lesz erőm, hogy szembenézzek a saját testvéremmel. Azt 

akartam, lássa, nemcsak túléltem, de még meg is erősödtem 

általa. Talán még köszönetet is mondok érte. Azt nagyon 

utálná. És örömmel játszadoztam el a gondolattal, hogy 

visszavágjak, hogy fájdalmat okozzak neki. Kétségtelenül 

bennem is volt egy adag Haylee. Az igazi kérdés azonban az 

volt, benne van-e valami énbelőlem, legalább annyi, hogy 

megbánást érezzen, ami talán segítene csillapítani a 

haragomat iránta. 

– Jól van, menj be hozzá, ha ezt akarod – egyezett bele 

végül apa savanyú arccal. – De ugye tudod, hogy az ő 

kezelése kényszerkezelés? 

– A végén igazi börtönbe zárják? 

– Nem hiszem – vélte apa. – Korábban semmi 

törvénysértőt nem követett el. És arra nincs bizonyíték, hogy 

együtt működött volna azzal a rettenetes emberrel, hogy 

később konspiráltak volna. A rendőrség azt derítette ki, hogy 

csupán annak az embernek az útjába vezetett téged, 

veszélybe sodort. Nem mintha az én szememben ez nem 

volna ugyanakkora bűn. 

Vagy az enyémben, gondoltam, de nem mondtam ki 

hangosan. 

– Tudod azt is, hogy ügyvédet kellett fogadnom Haylee 

mellé. A legtöbb, amivel megvádolhatják, az a hatóság 

félrevezetése, amiért megakadályozta, hogy a rendőrség rád 

találjon. Emiatt van kényszergyógykezelésen. 



– Értem – feleltem. Bár apa semmi újat nem mondott, én 

mégis eltökéltebb lettem. Azt találgattam, hogy a kezelés 

vajon mennyire lehetett eredményes. Hogy vajon sikerült-e 

valamelyik orvosnak kibogoznia azokat az összegabalyodott 

érzelmi szálakat Hayleeben. Hogy mennyire gyűlölhet 

bennünket Haylee. Ki lehet ebből gyógyulni egyáltalán? 

– Be akarok menni hozzá, apa – jelentettem ki még 

határozottabban. 

Apa bólintott. Be kellett látnia, kénytelen úrrá lenni a 

haragján, hogy előrébb léphessünk. 

– Intézkedem, hogy bemehessünk. 

– Kettesben akarok vele beszélni, apa. Nélküled. 

Apa döbbenten nézett rám, a tekintete aggodalomról 

árulkodott. 

– Nélkülem? Okos dolog ez? 

– Még mindig a testvérem – mondtam. – És nem félek 

tőle. 

– Aha, de én igen. – Apa hajszál híján elnevette magát. – 

Ő egy kreálmány. Anyád kreálmánya – tette hozzá. 

Erre nem mondtam semmit. Mindketten anya 

kreálmányai vagyunk. Ezt jól látta. És lehet, hogy engem is 

azért érdekelt annyira Haylee, mert nem is annyira tőle 

féltem, mint saját magamtól. Ha meg akarok gyógyulni, 

akkor meg kell szabadulnom ettől a félelemtől. Anyának 

minden ellenkezésünk ellenére sikerült meggyőznie 

bennünket arról, hogy túlságosan is egyformák vagyunk 

ahhoz, hogy valaha is különbözhessünk. 

Igaza lesz? Lehet, hogy lassan magam is olyanná válók, 

mint Haylee, könyörtelenné és bosszúszomjassá, a fogva 

tartásom és a túlélésért folytatott harcom egyik 



mellékhatásaként? Állhat üresen Haylee szobája, hiányozhat 

a hangja és a lépteinek zaja a házból, de valójában sohasem 

lesz messze innen, nem, amíg én itt vagyok. Olyan érzés volt 

ez, mintha beszívnám magamba az itt kísértő lelkét, hogy a 

saját részemmé legyen. 

Apa két napig egy szóval sem tért vissza a látogatásra. 

Jóllehet még nem készültem fel arra, hogy újra iskolába 

járjak, különösen a régibe nem, a tankönyveket és az 

irodalomlistát azért olvasgattam. Vacsorát főztem, 

süteményt és tortát sütöttem, rendben tartottam a házat. 

Még az ablakokat is lemostam. De mindegy, mivel 

igyekeztem elütni az időt, a percek csak lassan peregtek, 

mint a méz. 

A tévéműsorok, pláne a szappanoperák már egyáltalán 

nem érdekeltek. Anyára és Hayleere emlékeztettek, amikor 

még együtt néztük őket. És valahányszor elmentem Haylee 

ajtaja előtt, hiába volt az ajtó bezárva, megálltam, és szinte 

hallottam a hangját, ahogy a telefonon beszélt. Ő ilyenkor 

elhallgatott, és kiszólt nekem: 

– Tudom, hogy ott vagy, Kaylee. – Aztán elnevette magát. 

– A tesóm hallgatózik. Így akarja eltanulni, hogy kell a 

fiúkkal beszélni – mondta a telefonba az épp szédített 

srácnak, és aztán nevetett azon, amit a fiú mondhatott 

válaszul. 

Én ilyenkor gyorsan elléptem, tagadva magamban, hogy 

igaza lett volna. 

Végül a harmadik napon apa azzal jött haza a munkából, 

hogy közölte, Haylee orvosa beleegyezett a látogatásba. 

– Mint apád és szülőd, engedélyeztem dr. Sacks-nek, hogy 

elküldje Haylee orvosának a rólad készített jelentését – 



mondta nekem. – Dr. Alexander, Haylee orvosa ezt kérte 

elsőként, mielőtt döntött volna a látogatásodról. Tegnap 

kapta meg az anyagot. 

– Miért kellett neki az én anyagom? Mit akar tudni 

rólam? 

– Tudni szeretné, miféle aknamezőre lép – válaszolta apa 

félig tréfásan. – De végül beleegyezett, hogy odamenj, ezért 

szombaton elviszlek. 

Most, hogy ez eldőlt, erőt vett rajtam a nyugtalanság, és 

egyre azt kérdezgettem magamtól, vajon tényleg akarom-e. 

Természetesen nem akartam megbocsátani Hayleenek, 

legalábbis nem ilyen hamar, pláne anélkül, hogy látnám 

rajta, szégyelli és megbánta. 

Apa megérezte, hogy elbizonytalanodtam. 

– Nem kell odamenned, ha nem akarod. A világon senki, a 

legkevésbé én nem várom el tőled, hogy egy fikarcnyit is 

törődj Hayleevel. Ezt komolyan gondolom. 

– Nem gyűlölhetjük egymást, apa. Ez lehetetlen – 

mondtam. 

Noha őszintén hangzott, de vajon tényleg komolyan 

gondoltam? 

Apán nem látszott, hogy csalódott volna. Hisz végtére is 

egy szülőnek nehéz lehet, ha nem egyenesen lehetetlen 

gyűlölni a saját gyerekét, még ha ennyit ártott is, mint 

Haylee nekünk. 

Apa egy pillanat múltán elmosolyodott. 

– Csak az jutott eszembe, vajon mondja-e ő ezt veled 

kapcsolatban valaha. 

Ez nekem is eszembe jutott. De csak egyféleképpen 

lehetett kideríteni. 



És mint mindig, ha valamit nem tudunk biztosan, és 

félünk is megtudni, az embernek óhatatlanul az is megfordul 

a fejében, talán mégiscsak jobb volna sosem tudni meg. 



2. 

Csodaszép szeptemberi nap volt, túl szép ahhoz, hogy az 

ember egy zárt elmeklinikán töltse, ahol ráadásul csupa 

olyan embert kezelnek, akik gonosz, törvénytelen dolgokat 

követtek el. Meglepett a rendezett, szép környezet. 

Gondozott gyep, szépen nyírt bokrok, mint egy tehetős 

ember kertje. A virágágyásokban piros, fehér és rózsaszín 

növények virultak, a platán- és tölgyfák alatt itt-ott padok 

álltak. 

Kívülről senki sem mondta volna meg, mi ez a hely. 

Ahogy közeledtünk a masszív, L alakú, stukkós, 

háromemeletes épülethez, a táblán csupán apró betűk 

jelezték az intézmény nevét, mintha csak a bentiek nem 

akarnák a világ tudtára adni. 

Az ablakok a második és a harmadik emeleten jóval 

kisebbek voltak, mint az elsőn. Úgy gondoltam, az egyik ilyen 

mögött lehet Haylee szobája, bár rácsokat nem láttam rajtuk. 

A bejáratnál lévő egyetlen őr kivételével semmi sem jelezte, 

hogy az emberek itt akaratuk ellenére időznek. Se magas 

falak, se kerítés nem övezte a kertet, még kevésbé 

szögesdrót. 

Az én fejemben egy börtön képe volt. Apám nem mesélt a 

helyről. Nem szeretett beszélni az itteni látogatásairól, én 

pedig nem faggattam, de valahogy azt reméltem, hogy 

szigorú, rideg és ronda hely. Mert szerettem volna, ha 

Haylee attól a naptól fogva, hogy idehozták, szomorú itt. Azt 

szerettem volna, ha maga a hely is arra emlékezteti, olyan 



ember ő, akit a társadalom nem lát szívesen a köreiben, hogy 

nem díjazzák, amit elkövetett. Ilyen helyre kell kerülniük 

azoknak az embereknek, akik akarattal vagy anélkül valami 

rosszat tettek. 

Csalódottan próbáltam elképzelni azt a napot, amikor 

Hayleet idehozták. Ettől a helytől aztán biztos nem ijedt meg. 

Ismerve őt, úgy gondoltam, magában remekül 

szórakozhatott, amiért sikerült meggyőznie a bírót, hogy 

nem tehet arról, ami történt. 

Jobbra egy rövid ujjú, világoskék inges, sötét nadrágos 

férfi beszélgetett egy tinédzser fiúval, aki farmert és 

edzőcipőt viselt fekete pólóval, amin egy rockbanda fehér 

koponyás lógója díszelgett, alatta az együttes neve élénkzöld 

betűkkel. A férfi beszéd közben a fiú jobb vállára tette a 

kezét, az egész úgy festett, mintha egy edző beszélne a 

csapata egyik tagjához. A fiú bólogatva hallgatta. Látszott 

rajta, hogy nem alkalmazott. 

Ezzel már választ is kaptam az első kérdésemre. A rabok 

– vagy betegek, hirtelenjében nem is tudtam, hogyan kellene 

neveznem őket – itt nem viselnek egyenruhát. Ez is csalódást 

okozott. Egy, mert tudtam, Haylee mennyire utálta volna, 

kettő, jobban szerettem volna valami rémséges, a rab voltára 

utaló, nagyon nőietlen öltözékben viszontlátni. 

De legalább a kapusfülkében ülő őr egyenruhát és 

jelvényt viselt. Amikor odaértünk, felnézett az újságjából, 

mire apa a lehúzott ablakból odanyújtotta neki a 

jogosítványát. Az őr, mintha felismerte volna, csak 

biccentett. Felírta apa adatait egy táblára, majd visszaadta a 

jogosítványt. Aztán felém biccentett. Apa előre 

figyelmeztetett, hogy hozzam én is magammal az 



igazolványomat. Kibányásztam a táskámból, odaadtam 

apának, ő meg az őrnek. Az őr ránézett a fényképre, aztán 

rajtam állapodott meg a tekintete, mintha valamit gyanúsnak 

találna, majd az én adataimat is felírta a táblára. 

Azt találgattam, vajon mennyit tud rólunk. S hogy 

találkozott-e már Hayleevel? Talán az juthatott eszébe, hogy 

apa külön engedéllyel egy kicsit kivihette Hayleet, és most 

hozza vissza. Persze lehet, hogy ő soha nem találkozik a 

rabokkal – vagy betegekkel. De ha látta már Hayleet, akkor 

biztosan elcsodálkozott azon, mint mindenki más is, hogy 

mennyire hasonlítunk, és bizonyára elgondolkodott azon, 

hogy juthatott az egyikünk ide. 

Apa visszavette az igazolványomat, és behajtott a 

parkolóba. A merev tartásából és az összeszorított ajkaiból 

tudtam, mennyire utál itt lenni, illetve, hogy mennyire 

viszolyog az egésztől. Még a nyakát is behúzta, mintha attól 

félne, hogy valaki meg akarja ütni. Miután leállította a 

motort, egy darabig csak ült mozdulatlanul, a fogait 

összeszorítva, és már-már attól féltem, hogy meggondolja 

magát. 

– Huh. Na, jó, szóval a következő fog történni – mondta 

előrenézve, mintha idézne valamiből. – Odabent van egy 

előtér, mint a kórházakban. Bejelentkezünk, és megvárjuk 

Haylee orvosát. Dr. Laura Alexander lejön érted. Először 

felvisz az irodájába, hogy egy kicsit beszélgessen veled, és 

megnyugtassa saját magát a látogatással kapcsolatban. Nem 

tudom, akarja-e, hogy én is ott legyek. 

– Hogy megnyugtassa magát a látogatásommal 

kapcsolatban? Miért nyugtalankodna emiatt? 



– Jó, lehet, hogy nem ez a legjobb szó rá. Úgy értem, 

biztos akar lenni abban, hogy jó döntést hozott. Általában 

nem látogatják az emberek a bántalmazójukat, még ha 

családtagok, akkor sem. És dr. Alexander nagyon nem 

szeretné, ha valami felzaklatná Hayleet. 

– Micsoda? Attól fél, hogy én okozok kellemetlen perceket 

Hayleenek? 

– Meg kell értened, hogy aggódik Haylee miatt. Ő a 

betege, nem te. Abból, amit elmondott, azt hámoztam ki, 

azért egyezett bele a látogatásba, mert látni szeretné valami 

jelét, hogy Haylee megbánta, amit tett, vagy legalábbis efelé 

tart. 

Elmosolyodtam. 

– Haylee bárkit bármiről meg tud győzni, ha úgy 

gondolja, hogy az a javát szolgálja, vagy attól 

megkönnyebbülhet. 

– Dr. Alexander kitűnő szakember, Kaylee. Már vagy 

tizenöt éves gyakorlat van a háta mögött. 

– Hayleenek meg már majdnem tizenhét – jegyeztem 

meg. 

– Ha úgy gondolod, hogy Haylee még mindig képes 

bárkinek a szemébe hazudni, a tiédbe is, akkor miért akarsz 

találkozni vele? – kérdezett rá apa. 

– Mert most más a helyzet – jelentettem ki magabiztosan. 

– Már más szemüveg van rajtam. És minden orvosnál jobban 

ismerem. 

Apa egy pillanatra fontolóra vette a hallottakat, majd 

bólintott. 

– Nem kétlem, hogy így van, nálam is jobban meg tudod 

ítélni. Jól van, menjünk – nyitotta ki a kocsi ajtaját. 



Elindultunk a bejárat felé. Apa az ajtóban habozott egy 

pillanatig, mielőtt benyitott. Azon vívódhatott magában, nem 

árt-e azzal, hogy megengedte ezt a látogatást. De hát 

ostobaság lett volna azt hinni, hogy Haylee meg én az életben 

soha többé nem találkozunk. S ha már így van, akkor jobb 

előbb, mint utóbb, gondoltam, és tudtam, hogy apa is így van 

ezzel. 

Odabent is volt egy őr egy fémdetektoros kapunál. A kapu 

jelzett, amikor apa átment rajta, mire az őr egy érzékelővel 

ellenőrizte a kulcsait és a bankkártyáit. Nálam nem jelzett a 

műszer. Az őr intett, hogy mehetünk tovább. 

Apa jól mondta, olyan volt, mint egy kórházi előtér, 

világosbarna padlóval, rozsdabarna bőr, vagy műbőr 

kanapékkal, néhány székkel, köztük kis asztalok újságokkal. 

Egy asztalra még kávégép és csészék is oda voltak készítve. 

Az egyetlen szembeötlő különbség a képek hiánya volt, a 

csupasz falakon semmi sem lógott. Előttünk egy 

üvegfülkében szintén egy egyenruhás őr ült, mellette jobbra 

ugyancsak egy egyenruhás nő a számítógépnél. Mindketten 

kíváncsian kapták fel a fejüket. Az az érzésem támadt, hogy 

nem sok látogató fordul meg itt. 

– Mason Fitzgerald vagyok – mutatkozott be apám. – Ő 

pedig a lányom, Kaylee. Dr. Alexander vár bennünket. 

Az egyenruhás recepciós az íróasztalon heverő papírjaira 

nézett, majd a fejével egy tábla felé biccentett. Apa jól 

mondta, itt is újra be kellett jelentkeznünk az 

igazolványainkkal. Ez az ember is felírta a táblára az 

adatainkat. A figyelmemet nem kerülte el a ránk irányított 

kamera. Ez a dupla ellenőrzés végül meggyőzött arról, hogy 

szigorúan védett intézményben vagyunk. 



– Szólok dr. Alexandernek, hogy megérkeztek – mondta a 

recepciós, majd a kezünkbe nyomott két belépőt, és a 

kanapék felé intett. Apa a fejével jelezte, hogy tűzzem fel a 

kitűzőt. Egyszerű, fehér kártya volt, rajta a dátum, az idő és 

felirat, hogy „látogató”, nagy betűkkel, meg néhány szám. 

Szótlanul leültünk. Meglepett a nyugalom. A 

képzeletemben korábban riasztó képek jelentek meg, 

olyanok, amilyeneket moziban láttam hasonló helyekről. 

Arra számítottam, hogy zavart elméjű emberek sikongatnak, 

ápolók kiabálnak, esetleg unalmas zene szól valahonnan. 

Ugyanakkor a csönd valahogy még nyomasztóbbnak hatott. 

Izegtem-mozogtam, cserélgettem a lábaimat egymáson, a 

parókám egy-egy fürtjével babráltam. Haylee is gyakran 

tekergette a haját, ha ideges volt. Ez volt az egyetlen jel, 

amiből tudtam, hogy zaklatott. 

A szemem az újságokra tévedt. Már fel akartam venni 

egyet, de nem tettem, arra gondolva, ha olvasni kezdeném, 

olyan volna, mint amikor a fogorvosnál várok, úgysem 

figyelnék oda egyetlen szóra sem. Kényszerítettem magam, 

hogy nyugton üljek, és csak meredtem magam elé. Az őr egy 

darabig bennünket nézett, majd beszélgetni kezdett a 

kollégájával. Haylee valahol itt van e falak között. A szívem 

abban a pillanatban, hogy beléptünk, hevesebben kezdett 

verni, és még mindig nem csillapult. 

– Dr. Alexander mindjárt itt lesz – mondta apa, 

megérezve, mennyire feszengek. – Nagyon akkurátus ember, 

nem szereti vesztegetni a maga és mások idejét. 

Bólintottam, de most, hogy már itt voltam, és mindjárt 

megtörténik, amit akartam, a legszívesebben elfutottam 

volna. Hogy jutottunk idáig mi, anya tökéletes ikrei? Hogy 



lehet, hogy valaki, akit ugyanolyan jól ismertél, mint saját 

magadat, képes legyen olyan csúnyán elárulni téged, hogy 

hirtelen minden szereteted iránta úgy pattan szét, mint egy 

szappanbuborék? 

Haylee persze már korábban is követett el galádságokat, 

például amikor elcsábította a fiúmat, vagy elmarta a háztól a 

barátnőimet, mert féltékeny volt  vagy mert tudta, hogy őt 

nem szeretik. 

Bennünket arra tanítottak, hogy osztozzunk mindenen, és 

hogy becsületesek legyünk. De a valóságban többnyire 

Haylee volt az, aki rám kényszerítette az akaratát. Talán az 

én hibám volt, mivel állandóan megbocsátottam neki 

mindent. Lehet, hogy meg kellett volna szívelnem a mondást, 

előfordulhat, hogy „az ember a kisujját nyújtja, és az egész 

karja kell”. Haylee szerint, ha valakiből bolondot lehet 

csinálni, az az illető hibája. Vásárlás alkalmával is a 

vásárlónak kell észnél lennie, Haylee ezt vallotta, és mindig a 

védelmébe vette azokat az iskolatársainkat, akik 

megbántották a másikat. „Az ő hibája, olyan naiv – mondta 

ilyenkor nekem az áldozatról. – Én egy csöppet sem 

sajnálom.” 

Miért is nem figyeltem oda az apró jelzéseire kettőnket 

illetően? Észre kellett volna vennem. Ugyanazt a levegőt 

szívtuk, ugyanazokat az ételeket fogyasztottuk, ugyanazokat 

a dolgokat hallottuk örök életünkben. Az emberek mindig 

elcsodálkoztak, hogy mennyire egyszerre, egyformán 

mozgunk. Majdnem úgy, mint a sziámi ikrek. Én mégsem 

ismertem fel élete legnagyobb hazugságát, nem sejtettem 

meg a csapdát. A gondolat is elborzasztott, különösen ebben 

a pillanatban, hogy bármiben is egyetértsek vele, de őszintén 



szólva dühösebb voltam saját magamra, mint őrá, amiért 

ilyen ostoba voltam. 

Dr. Alexander jelent meg. A cipője sarkainak koppanását 

előbb hallottam, mint hogy megláttam volna. Halványzöld, 

bokáig érő szoknyát és hozzá illő blúzt viselt. A magas 

sarkúban magasabbnak látszott. Nem lepett meg, hogy apa 

azt elfelejtette megmondani, hogy a doktornő afroamerikai. 

Se anyában, se apában nem éltek előítéletek. Apa barátai 

közt is akadt néhány nagyon okos, értelmes afroamerikai, az 

egyikük, Al Daniels teniszezni is eljárt hozzánk. 

A nő olyan kecsesen lépkedett, mint egy manöken a 

kifutón. Az a mulatságos gondolat futott át a fejemen, hogy 

anya, ha látná, biztos elégedett volna a látvánnyal, és azt 

mondaná, nekünk is meg kellene tanulnunk így járni. 

Dr. Alexander ébenfekete szemébe nézve szinte 

célpontnak éreztem magam. Sugárzott róla a magabiztosság 

és a szakértelem, ahogy apa is mondta. Mindjárt eszembe 

jutott az is, hogy Haylee a betege, nem pedig én. Azt szintén 

nyomban megéreztem, hogy semmit nem fog tenni azért, 

hogy oldja bennem a feszültséget, még csak nem is üdvözölt 

szívélyesen. Teljesen hidegen hagyta, milyen nehéz nekem ez 

a látogatás. A tekintete komor és gyanakvó maradt. 

Felálltunk, ő pedig a kezét nyújtotta felém. Apára szinte rá 

sem nézett. Csak most, szemtől szemben állva vele jutott el a 

tudatomig, neki valóban védenie kell Hayleet velem szemben 

az esetleges kellemetlenségektől. A harag és a bosszúvágy 

jeleit kereste rajtam. 

– Dr. Alexander – mutatkozott be. A kezemet tartva 

apámra nézett. – Találkoztam már egypetéjű ikrekkel – 

fordult újra felém, még mindig a kezemet fogva –, de ti 



ketten, Kaylee, egészen rendkívüliek vagytok – jelentette ki, 

és elengedte a kezemet. – Örülök, hogy megismerhetlek. 

Érzelem nem sok volt ebben, a szavai inkább valamiféle 

tudományos érdeklődésről árulkodtak. 

A hangja kicsit mélyebb volt annál, amit vártam, és 

nagyon enyhe akcentus, talán karibi érződött rajta. 

– Én is – feleltem ugyanolyan mechanikusan. 

– Először az irodámba megyünk. Mr. Fitzgerald – tette 

hozzá apám felé biccentve, jelezve, hogy ő is jöhet. 

Elbizonytalanodtam. 

– A testvérem tudja, hogy jövök? 

– Tudja – válaszolta a nő, és elindult velünk egy hosszú 

folyosón. – Az irodám itt van mindjárt jobbra – mondta. 

Egy-két lépésnyire lemaradtam mögöttük. Amikor 

hátrafordult, hogy szóljon hozzám, nem mosolygott hozzá 

udvariasan, és a hangjában sem volt semmi melegség. Akár 

szándékosan csinálta, akár nem, megrémített. Ha azzal a 

szándékkal jöttem volna, hogy bántsam a testvéremet, dr. 

Alexander viselkedése nagyon hamar eltántorított volna tőle. 

A szobájába lépve az első gondolatom az volt, hogy 

valószínűleg itt beszélget Hayleevel is. Itt két kép lógott a 

falon, egy a tengerről, egy másikon meg a hegyek alján 

levendula virított. Nyomatok voltak, egész jók, de semmi 

rendkívüli. Az íróasztala iskolai padra emlékeztetett, alig 

volt rajta valami, csak egy hosszú jegyzettömb, egy lecsukott 

laptop, egy toll és gemkapocstartó. Családi fotók sehol, 

ugyancsak nem voltak a falra felakasztva a végzettségét 

igazoló oklevelek, amelyek gyakran láthatók orvosok és 

fogorvosok irodáiban. Semmi személyes holmi. Akárki 

irodája lehetett volna. Talán valóban többen használták. 



A helyiség ablaka az épület háta mögötti területre nyílt. 

Füvet, dombot és erdőt láttam. Nem történhetett ott semmi, 

ami elvonja a beteg figyelmét. Az íróasztalától jobbra fekete, 

párnázott kanapé állt, balra polcok, dátum szerint rendezett 

dossziékkal. Az egyik polcon egy fával keretezett óra, olyan, 

amilyet turisták vásárolnak emlékbe Svájcban meg a hasonló 

helyeken. 

Haylee itt bizonyára feszeng, gondoltam, mert bennem 

ilyen érzetet keltett, és nemcsak azért, mert egy pszichiáter 

irodája volt, hanem mert túlságosan rideg. Haylee a puszta 

látványát is utálhatja, de főleg azt, hogy semmi sem tudja 

elvonni a figyelmét. Talán a földet nézve a csempéket 

számolja. Élénken emlékeztem rá, mennyire fel tudta 

bosszantani az iskolában Miss Lothropot, a lelki gondozónkat 

a nyilvánvaló közönyével és azzal, hogy minduntalan 

félbeszakította a kérdezősködésével a családi képekről és 

diplomákról. 

Dr. Alexander leült az íróasztala mögé, majd a kanapé 

felé biccentett. 

– Kérem, foglaljanak helyet. 

Apa megvárta, hogy én üljek le elsőnek. 

– Mit szeretnél elérni a látogatásoddal? – szegezte nekem 

a kérdést dr. Alexander nyomban. Szinte nem is kérdésnek, 

hanem követelésnek, majdhogynem vádnak hangzott. Ennél 

durvábban már csak úgy mondhatta volna: „Minek jöttél ide? 

Mit akarsz? Miért nem tudod békén hagyni, hogy 

feldolgozhassa? Minek avatkozol bele?” 

Várakozón előbbre hajolt. 

– Nincs szándékomban kiabálni vele… vagy ilyesmi – 

feleltem. 



Ő tovább várt, hogy fejtsem ki. Apára néztem. Ő legalább 

olyan kíváncsian várta a válaszomat, mint dr. Alexander. 

– A testvérem soha még ilyen rosszat nem tett velem – 

kezdtem –, és én azt hiszem, azt remélem, hogy már 

megbánta. De nem hiszem, hogy gyűlölne, és én sem 

szeretném meggyűlölni egész életemre. Abban bízom, hogy ő 

is így gondolkodik. 

Se egy mosoly, se egy elismerő villanás a szemében, 

semmi. Az egyik tanárom szokott így reagálni, amikor 

sikerült felfognom egy bonyolultabb összefüggést, amit 

hosszasan magyarázott. Dr. Alexander csupán alig 

észrevehetően bólintott a fejével apa felé. Gondolom, ezzel 

nyugtázta, hogy apa nem állított valótlant. 

– Jól van, akkor most bekísérlek egy szobába. Nincs 

benne más, csak egy fémasztal és két szék. Egyedül 

maradhatsz a testvéreddel, de én figyelni és hallgatni foglak 

benneteket. Csak én, senki más – tette még hozzá, felhúzva a 

szemöldökét. 

Így a legjobb nekem is és apának is, gondoltam. 

– Egy tükörablakon át? – kérdeztem. 

– Igen – mondta, és végre, először őszintén 

elmosolyodott. – Gondolom, kitalálod, hogy miért. 

– Attól tart, hogy a testvérem veszélyes lehet? 

A mosoly úgy röppent el az arcáról, mint egy faágról 

hirtelen felszálló madár. 

– A testvéreddel kapcsolatban csakis hivatalos 

személyeknek válaszolok a feltett kérdésekre – jelentette ki. 

– De ha veszélyesnek tartanám, akkor nem engedélyeztem 

volna ezt a látogatást. 



– Járt már a testvérem abban a szobában? – kérdeztem, 

figyelmen kívül hagyva a rosszallását. 

– Miért kérdezed? 

– Mert ha igen, és tudja, miért van ott az a tükör, akkor 

nem biztos, hogy őszinte lesz. Mert tudja, hogy figyelik. A 

testvérem mindig is szerette, ha figyelik. Sokkal inkább, mint 

én – tettem hozzá sietve, mielőtt megkérdezte volna. 

Eddig egész életünkben, ha valamit megállapítottak az 

egyikünkről bárki füle hallatára, az illető nyomban 

megkérdezte Hayleetől vagy tőlem, hogy vajon 

mindkettőnkre igaz-e, és hogy örülünk-e ennek. És mi 

pontosan tudtuk, anya azt várja, hogy igennel feleljünk, de 

anya most nincs itt, és ha itt is volna, én már akkor sem 

mondanék igent. Azt hiszem, akkor sem, ha igaz volna. 

Dr. Alexander egy pillanatra elgondolkodva hátradőlt, 

mintha már bánta volna, hogy engedélyezte a látogatásomat. 

– Most mit érzel? – kérdezte. – Most, hogy itt vagy, és 

nemsokára találkoztok. 

Mivel épp az imént hozakodtam elő Haylee 

őszintétlenségével, eltűnődtem, én mennyire legyek most 

őszinte. Ez úgy hangzott, mint egy újabb biztonsági kérdés. 

Ha rossz választ adok, már kísérnek is kifelé. 

– Félelmet, haragot és kíváncsiságot egyszerre – feleltem. 

– Ideges vagyok a találkozás miatt. Még az is lehet, hogy ha 

meglátom, sarkon fordulok és kijövök. Vagy elsírom magam. 

Nem tudom. Pontosan azért jöttem, hogy megtudjam, hogyan 

reagálok arra, ha meglátom, és fordítva. Egyszer úgyis 

szembe kell néznünk egymással, és arra gondoltam, miért ne 

most. Számomra elég idő telt el hozzá. Talán neki is elég 

volt. 



Vajon Hayleere is így néz egy-egy válasza után?, 

tűnődtem, de nem fordítottam el a tekintetem. 

A hosszú hallgatása után azt vártam, azt mondja, 

meggondolta magát. De nem, felállt. 

– Nyugodtan itt maradhat addig, Mr. Fitzgerald – szólt 

oda apámnak. – A lányai tizenöt percet kapnak a 

beszélgetésre. 

– Köszönöm. – Apa bólintott felém, mire felálltam. Aztán 

biztatásul gyorsan megszorította a kezemet. 

– Gyere – mondta dr. Alexander, kinyitva az ajtót. 

Elindultunk a folyosón. Még mindig sokkal nagyobb volt itt a 

csönd, mint vártam. Hosszú folyosó volt kávészínű padlóval, 

hasonló, mint ami a doktornő szobájában volt, acélszürke 

falakkal, üveg nélküli dupla ajtókkal a végein. Azt hittem, 

egy ilyenen fogunk átmenni, de dr. Alexander váratlanul 

megállt az egyik jobb oldali ajtónál. Felém fordult, és noha 

most sem mosolygott, melegebb hangon szólalt meg. 

– Szeretném, ha tudnád, Kaylee, nagyon sajnálom, ami 

veled történt. De mert a családodról is sok mindent 

megtudtam, azt is, hogy mi mindent kellett elszenvednetek, a 

testvéredet is sajnálom. Megérted? 

– Igen – feleltem. Nem örültem neki, hogy Hayleet is 

sajnálja, de megértettem. 

– Ő még nincs itt. Mindjárt lehozatom. De ne egy 

szörnyetegre számíts – tette hozzá. – Ő ugyanúgy fél ettől a 

látogatástól, ahogy te. 

Ebben azért kételkedtem, de nem akartam utat engedni a 

szkepticizmusomnak. Igyekeztem minél közömbösebbnek 

látszani, hiszen engem is ugyanúgy lát majd az üvegen át, 

mint a testvéremet. 



– Jól van. – Miután nem szóltam egy szót sem többet, és 

kinyitotta az ajtót. 

Pontosan olyan puritán volt a szoba, mint amilyennek 

leírta a fémasztalával és a két székkel. De a székeken fekete 

párnák voltak. Az asztalon semmi. A padló itt is ugyanolyan 

járólapokkal volt kirakva, mint a folyosó és az orvos szobája. 

A világítás tompa, és a falon egy telefon, gondolom, 

vészhelyzet esetére. Az asztal túlfelén levő székhez mentem, 

és leültem. Tőlem balra húzódott a tükörablak, belenézve 

magamat láttam benne. 

Ma reggel, amikor felkeltem, sokat gondolkodtam azon, 

hogy mit vegyek fel, és hogyan sminkeljem ki magam. 

Amikor nemrég apával vásárolni mentünk, vettünk egy új 

ruhát, de nem pont erre az alkalomra. Még nem voltam 

egészen magabiztos a választáshoz. De amikor az évszakban 

divatos kínálatot nézegettem, óhatatlanul Haylee módjára 

gondolkodtam. Ő mindig rávett, hogy valami szexibb darabot 

válasszunk. Mivel anya soha nem vett meg nekünk semmi 

olyasmit, ami valamelyikünknek nem tetszett, még akkor 

sem, amikor már tinik voltunk, így aztán én többnyire 

elfogadtam Haylee választását, különben Haylee 

boldogtalannak, én pedig rémesen éreztem volna magam, így 

egyikünk se járt volna jól a választással. Észszerűbb volt 

engedni, hogy Haylee diktáljon. 

Amikor ezt a ruhát leakasztottam, apa mögöttem állt. 

Aztán előrébb lépve a fejét csóválta. 

– Nem tetszik? 

– Sokat nem látni belőle – mondta, mire én elnevettem 

magam. E szavak hallatán Haylee máris tudott volna dönteni. 

Apa megtapogatta az anyagot, és vállat vont. 



– Egy borítékba is beleférne. 

– Felpróbálom – intettem, bementem az egyik 

próbafülkébe. 

Fekete alapon mintás ruha volt, streccsanyagból, testhez 

simuló felsőrésszel és mély, V alakú kivágással. Hayleenek 

hála, hozzáillő melltartó volt rajtam. A minták különböző 

árnyalatú rózsaszín, zöldeskék, kék és sárga színekben 

pompáztak. A ruha úgy passzolt rám, mintha a második 

bőröm lett volna. A szűk, testhez simuló szoknyarész szépen 

mutatta az alakomat, de a csípőm és a fenekem minden izma 

is felsejlett alatta. A szoknya vagy húsz centire ért a térdem 

fölé. Igazi Haylee-féle választás volt. 

Amikor kiléptem a fülkéből, apa szeme igencsak 

elkerekedett. A fejét csóválta, és a szája halvány, kicsit ijedt 

mosolyra húzódott. 

– Hát, ennek a ruhának a viseléséhez külön engedély kell 

– bökte ki. 

Forgolódtam a tükör előtt, hogy minden szögből lássam, 

hogy áll rajtam. Pontosan úgy éreztem magam, ahogy Haylee 

érezné a helyemben. Remekül állt rajtam, én pedig örültem, 

hogy visszaszedtem azokat a kilókat, amiket lefogytam 

Anthony Cabot rémséges alagsorában. A ruha kétségtelenül 

elbűvölt. Szinte hallottam, hogy Haylee a fülembe súgja: 

„Mondd, hogy te is ezt akarod. Mert én igen.” 

– Nekem tetszik, apa. 

– Ahogy gondolod – válaszolta. – Mit tudok én a 

tinidivatról? 

Utána vett még hozzá egy pár hasított bőr, telitalpú cipőt 

is. Azt már kitaláltam, melyik fülbevalót és karkötőt tudom 

felvenni hozzá. 



Amikor ma reggel kiválasztottam, nem volt nehéz 

elképzelnem, Haylee mit szólna hozzá. Komoly csapás lenne 

az egójára, méltó bosszú, ha egészségesnek és szexinek látna 

benne. Feltehetően egy összetört, megsebzett valakire 

számít, aki ultrakonzervatív ruhákat hord – a szexuálisan 

bántalmazott nők óvakodnak vágykeltő ruhákban járni. De 

engem így nem bántalmaztak. Az üzenet nyilvánvalóan 

eljutna hozzá, és arra emlékeztetné, hogy most ő került 

hátrányos helyzetbe, amit csakis saját magának köszönhet. 

Nem gondoltam, hogy Haylee sminkelheti magát, ezért én 

ma a szokottnál élénkebb színeket használtam. A hajam már 

nőtt vagy két centit a szabadulásom óta, de persze ez még 

mindig édeskevés volt. Apa vett nekem három parókát, mind 

az én hajszínem, de a frizurák különbözőek voltak. A 

legrövidebbet választottam. Azt találgattam, vajon Haylee 

rájön-e, hogy paróka, és ha igen, megkérdi-e, hogy miért 

viselem. Ha így lesz, akkor megesküdtem magamban, hogy 

részletesen elmondom, miért. 

– Ebben akarsz odamenni? – kérdezte apa, amikor 

lejöttem a lépcsőn. 

– Nem akarok áldozatnak tűnni, apa – feleltem. 

A szeme megvillant. Mindjárt megértette, miért 

választottam ezt. Örült neki. 

De lehet, hogy később megbánja. 

Talán mindannyian megbánjuk. 



3. 

Visszafojtottam a lélegzetem, amikor nyílt az ajtó. Az olyan 

jól ismert, önelégült mosolyra számítottam. De kétségtelenül 

legyőzöttnek, vesztesnek akartam látni Hayleet, olyannak, 

amit eddig még sosem tapasztalt, és ahhoz ez a mosoly 

sehogy sem illett volna, így végül inkább bocsánatkérő, 

bűnbánó arcot vártam. De egyik kifejezés sem jelent meg az 

arcán. Rezzenéstelen, szinte teljesen közömbös arccal lépett 

be, bár engem leginkább a haja lepett meg. 

Ugyanolyan rövid volt, mint a parókám. Az a képtelen 

gondolat jutott az eszembe, hogy talán anya hívta fel, és 

mondta neki, hogy vágassa rövidre. Valahogy úgy voltam 

ezzel, mint gyerekkoromban, amikor azt képzeltem, hogy 

anya, akárhol vagyunk is, lát minket, és mindenképpen el 

akarja érni, hogy egyformák legyünk. 

Haylee egy fehér, rövid ujjú blúzt, sötétkék farmert és 

zokni nélkül egy fekete papucscipőt viselt. Ahogy vártam, 

nem volt kisminkelve, még rúzs sem volt a száján. Soványabb 

volt, mint vártam, és hiába, hogy olyan sokáig voltam 

Anthony Cabot foglya meg kórházi ápolt, Haylee arca az 

enyémnél is sápadtabbnak tűnt. 

Tétován rám nézett. A kísérője odakint maradt, de az 

ajtót becsukta maga után, így csak magunk voltunk, 

leszámítva dr. Alexandert a tükör mögött. Haylee aztán 

körbenézett, majd egészen természetesen, mintha naponta 

látogatnám, úgy pillantott rám. 



– Ez új rajtad? – kérdezte oly könnyedén, mintha mi sem 

történt volna, mintha még mindig otthon lennénk. 

– Igen, új szerzemény. 

– Apa kettőt vett belőle? 

– Dehogy. Miért vett volna kettőt? – kérdeztem vissza. 

Haylee ezt bólintva nyugtázta, és egyetlen arcizma sem 

rezdült. Se haragosnak, se csalódottnak nem látszott. 

– Mikor vágattad le a hajad? – faggattam, nem is leplezve 

a gyanakvásomat. 

– Tegnap – felelte ő. Először azt hittem, nem is fog leülni. 

Megnézte magát a tükörben, és hátrasimította azt a kevés 

haját. – Rémes? Mindösszesen tíz percembe telt. 

– Azt akarod mondani, hogy te magad vágtad le? 

Haylee megpördült. 

– Megpróbáltam. De más fejezte be. Fodrásztanulók is 

járnak ide gyakorolni az olyan szerencsétleneken, mint én. – 

Körbejárta az asztalt. – Állj fel, hadd lássam a ruhádat. 

Felálltam. 

– Magadtól választottad, apa pedig megvette neked? 

– Hiszen rajtam van, nem? 

– Egyáltalán nem nézel ki rosszul – jelentette ki, még 

mindig közömbösnek szánt hangon, de már kiéreztem belőle 

némi csalódást. – Sőt nagyon is jól nézel ki. A hajad kicsit 

talán túl rövid, de csinos. Átmentél a híres Haylee-féle 

vizsgán. 

– Korábban rosszabbul néztem ki – mondtam. – Sokkal 

rosszabbul. Ez meg paróka rajtam. Az én hajamat 

lenyiszálták, de nem egy fodrásztanonc. 

Haylee a vállát vonogatta, majd lehuppant a székre velem 

szemben. 



– Aha. Egészen természetesnek látszik. 

– Aha…? Hetekbe telt, amíg visszaszedtem, amit 

lefogytam. Volt, amikor éheztetett, és volt, amikor én nem 

tudtam enni. 

Haylee megint megvonta a vállát. 

– Ha nem mondod, észre se veszem, hogy fogytál. Én is 

fogytam. 

Haylee közönye frusztrált, majdnem ökölbe szorult a 

kezem. 

– Fogytál? – ismételtem meg. – Milyen sajnálatos. És 

emlékszel, hogy mennyi ideig voltam bezárva? 

– Az idő az a folyam, amiben halászok – mondta erre ő, és 

kitört belőle a nevetés. 

– Tessék? 

– Az esszé, amit Thoreau-ról kellett írnunk, illetve neked 

kellett megírnod, mert én halálosan untam. Mindig is 

utáltam fogalmazást írni. 

– Fogalmazás? Neked most ez jár az eszedben? 

– Fel nem foghatom, hogy apa megvette neked ezt a 

ruhát. Gondolom, most te vagy a kedvence. 

– Haragudhatsz rá emiatt? 

Haylee megint a vállát vonogatta. Aztán körülnézett, 

majd a tükörbe, de nem úgy, mint amiről tudja, hogy 

átlátszó. 

– Egyik nap arra ébredtem, hogy le kellene vágnom – 

mondta a haját simogatva. – Kezdtem unni magamat. – 

Visszafordult, egy darabig csak nézett, aztán elmosolyodott. 

– Különben is te voltál mindig a kedvence, Kaylee. Te nem 

tudtad, de én igen. Mindenkinek te voltál a kedvence, még 

anyának is. Hamar rájöttem, amikor nem voltál ott. 



– Ezért csináltad? 

– Ez már az egymillió dolláros kérdés, igaz? Hogy miért 

csináltam. 

– Egymillió dollárom nincs, de tudni szeretném. 

– Miért? Változtat bármin is? 

– Nem tudom. De nem is tudhatom, ha nem kérdezem 

meg, hogy miért. 

– Ó, te mindig… olyan logikusan gondolkodsz – felelte 

Haylee, majd a következő pillanatban legnagyobb 

meglepetésemre nevetésben tört ki. De nem egyszerű 

nevetésben, zokogott is egyszerre, hangosan, nagyon 

hangosan, őrjítően hangosan. 

Azt hittem, sosem hagyja abba. Csak csorogtak a könnyek 

végig az arcán. Fuldoklott a nevetéstől, rám nézett, majd 

újabb nevetőgörcs tört rá. 

– Mert te… olyan… logikusan gondolkodsz. Mindig is 

ilyen voltál. Mert te… te vagy Kaylee Blossom Fitzgerald – 

mondta Haylee. Abbahagyta a nevetést. – Miért? Miért? 

Miért? Miért? Lám, lám – kezdte kántálni. – Remekül nézel 

ki. Hazudtál. Eljátszottad, hogy elraboltak. Hol voltál idáig, 

te logikusan gondolkodó Kaylee? Hol voltál? Figyeltél 

bennünket, és nevettél? 

– Fejezd be! – szóltam rá. – Te tudod a legjobban, hol 

voltam és miért. 

– Igen, miért? Miért? Miért? 

Haylee csak ült mosolyogva. 

– Egy kicsit sem sajnálod? – kérdeztem. 

– Sajnálom-e? Most mindenki téged sajnál, nem? Nincs 

szükséged az én sajnálatomra. Most mindenki csak rád 



figyel, nem? Köszönöm. Ezért megérdemelnék egy 

köszönömöt. 

– Micsoda? Köszönjem meg neked? Hát nem tudod, mi 

történt velem? Vagy úgy gondolod, hogy piknikezni mentem? 

– Igen, a kérdés az, hogy mi történt veled. Mindenki azt 

akarja tudni, hogy mi történt veled, igaz? Igaz. Kérdések. 

Folyton csak kérdezgetnek, főleg téged. De tőlem mindenki 

csak azt kérdezi, hogy miért? Miért? Miért? Álmomban is ezt 

hallom. 

– Na és mi rá a válasz? 

– Nincs válasz. Hát nem érted? Nincs válasz. Sosem volt. 

Haylee, karjaival a felsőtestét átölelve a plafont bámulta. 

– Anyáról nem kérdeztél – mondtam. 

Haylee továbbra is a plafont bámulta még egy percig, 

majd leengedte a fejét, és közelebb hajolt. 

– Anya itt van – súgta. – Nem kell utána érdeklődnöm. 

Anya itt van velem. Anya már az enyém. És tudod, miért? 

Miért? Miért? Mert ő is ezt akarja tudni, azért. – Ismét 

elnevette magát. – Anya mindenki másnál többet akar tudni, 

ezért van itt – mondta, és a szívére szorította a kezét. – 

Pontosan itt van, és nem mozdul, amíg meg nem kapja a 

választ. Őt már nem szerezheted vissza. Nélkülem nem. De 

tudom, ez nem logikus, kedves-logikus Kaylee. 

– Anya nincs itt – válaszoltam. – Pontosan tudod, hogy 

hol van. Meglátogattam. És nincs jól. Sokat szenvedett, 

Haylee. Én jobban sajnálom, mint magamat, és neked is ezt 

kellene tenned. 

Haylee összeszűkült szemmel nézett rám. 

– Anya itt van. Itt. – A kezét még szorosabban szorította a 

szívére. 



– Nem. Egy klinikán van. És ne tégy úgy, mintha nem 

tudnád, miről beszélek. Anya idegösszeomlást kapott, 

Haylee. Te tudod ezt. Ahogy azt is, hogy apa azért költözött 

vissza, hogy veled lehessen. 

Haylee a fejét rázta. 

– Hallod, amit mondok? És hagyd abba a hazudozást, 

Haylee. Hazudsz mindenkinek és magadnak is. De ezzel csak 

saját magadnak ártasz. Miért csináltad ezt velem? Mit 

követtem el ellened, hogy ennyi fájdalmat akartál okozni? 

Haylee elmosolyodott, de őszintétlenül. 

– Már nem vagy olyan, mint én, Kaylee. Te most 

csinosabb vagy, mint én, de anya ezt nem szereti. Ez biztos. – 

Közelebb hajolt, és súgva folytatta. – Vagy már elfelejtetted, 

hogy milyennek akar minket? Te vagy az, aki megölöd azzal, 

hogy csinosabb vagy nálam. Miattad kapott idegösszeomlást. 

– Haylee ajka megremegett. – Te ölöd meg őt. – Sírva fakadt, 

majd ringatózni kezdett a székben, magát átölelve. – Hideg 

van itt, nem? Miért? Fáradt vagyok. Miért? Nagyon jól nézel 

ki. Miért? 

– Fejezd be! – szóltam rá újra. – Csak a választ akarod 

megkerülni. 

Haylee már nem ringatózott a székben, de a karjait még 

mindig maga köré fonva, merőn nézett rám. 

– Azért jöttem ide, hogy értelmesen beszéljünk, Haylee. 

Majdnem meghaltam. Mindent elkövettem, hogy túléljem, de 

rettenetes volt. Számtalan éjszakát töltöttem el álmatlanul, 

láncra verve, és még a lélegzésemet is ellenőrizte. Te tudtad, 

hogy rémes lesz. Te ismerted őt, mégis ott hagytál vele. 



Az lepett meg a legjobban, hogy miközben Haylee 

szótlanul hallgatott, még csak nem is pislogott. Olyan volt, 

mintha a fényképe lett volna velem szemben. 

– Hallasz engem? 

Haylee nem mozdult, továbbra is csak nézett rám 

rezzenéstelen arccal. 

– Haylee! – szóltam rá élesen. – Fejezd be. Pontosan 

tudod, hogy felismerem, amikor csak színlelsz. Fejezd be. 

Nem reagált. 

– Hagyd abba! – sikoltottam, és akkorát csaptam az 

asztalra, hogy a tenyerem is megsajdult belé. De Haylee még 

ekkor sem mozdult, nem is pislogott. 

A tükörre néztem, és egy pillanattal később már nyílt is 

az ajtó, és dr. Alexander lépett be két ápolóval. Először felém 

fordult. 

– Kérlek, menj vissza az irodámba – mondta. 

– Tessék? – Hayleere néztem. Még mindig nem mozdult, 

és az arckifejezése sem változott. – Fejezd be, Haylee. 

Beszélnünk kell. 

– Kérlek – mondta dr. Alexander ezúttal sokkal 

szigorúbban –, menj vissza az irodámba. 

Lassan felálltam. Haylee nem követte a mozdulatot a 

tekintetével. Csak nézett előre, mintha még mindig ott 

volnék. Elindultam, de még visszanéztem. Dr. Alexander 

Haylee vállára tette a kezét, de ő nem reagált. Az ajtóban 

még bizonytalanul megálltam. Dr. Alexander rám pillantott. 

– Menj vissza az irodámba, most azonnal! – parancsolta. 

Végigrohantam a folyosón, ugyanolyan rémülten, mint 

amilyen rémült Anthony Cabot alagsorában voltam. A szívem 

hangosan zakatolt, levegő után kapkodtam. 



– Valami történt vele – mondtam apának nyomban, 

mihelyt beléptem. Felkapta a fejét. Ekkor már sírtam. 

– Micsoda? – Apa talpra ugrott. – Mi a baj? Mi történt? 

Bántott? 

– Beszélgettünk, de ő egyszer csak mozdulatlanul kezdett 

rám bámulni. Még csak nem is pislogott. Rettenetes volt. 

Teljesen mozdulatlanná merevedett. Olyan volt, mint egy 

rémálom – hadartam sírva. 

Apa hevesen magához ölelt. 

– Tudtam, hogy hiba volt. Tudtam – mondta a karjában 

tartva. 

– És én nem tudom megmondani, hogy megjátszotta-e, 

vagy sem, apa. Egyszerűen nem tudom. Olyan furcsa volt. 

Egy csomó őrült dolgot mondott. Például azt, hogy anya itt 

van vele. 

Apa odavezetett a kanapéhoz. 

– Jól van. Nyugodj meg. Megpróbálok megtudni valamit. 

Te csak maradj itt. Hozok neked egy pohár vizet. 

Az arcomat a kezembe temetve ültem és vártam. Néhány 

perc múlva apa visszajött egy pohár vízzel. 

– Találkoztál dr. Alexanderrel? – kérdeztem, aztán ittam 

egy kis vizet. 

– Nem. Egy ápoló azt mondta, hogy várjak itt – felelte. – 

Ő hozta a vizet. 

Apa leült mellém, és megfogta a kezemet. Láttam a dühöt 

az arcán, de nem tudtam, mivel nyugtathatnám meg. Még én 

is döbbent voltam. Majdnem tíz teljes perc telt el, amikor dr. 

Alexander bejött a szobába. Apám közben hangtalanul szidta 

magát. Most mindketten a doktornő felé fordultunk. 



– Mi történt? – kérdezte apa, meg sem várva, hogy a 

doktornő becsukja az ajtót. 

Dr. Alexander szótlanul az íróasztala mögé ment, és leült. 

– Tudni szeretném, hogy mi történik itt! – jelentette ki 

apa határozottan. 

– Kérem – mondta a doktornő a fejével a kanapé felé 

intve. Mindketten leültünk. 

– Szóval? – sürgette apa. 

– A lánya időnként katatón állapotba kerül – kezdte a 

doktornő. 

Már nem szipogtam, de még fogtam apa kezét. 

– Katatón állapotba? – kérdezett vissza apa. 

– Egyszerűen úgy lehetne megfogalmazni, hogy a zavart 

elmeállapota következtében időnként abnormálisan 

viselkedik. 

– Zavart elmeállapota? 

– Az ő esetében határozottan állíthatom, hogy ez 

skizofrénia, Mr. Fitzgerald. És azt hiszem, hogy hosszabb 

ideje szenved tőle. Már azelőtt kezdődhetett, hogy idehozták 

volna – tette még hozzá. 

Apa hátradőlt, a dühe csillapodott, de messze nem 

nyugodott meg. 

– Én nem vettem rajta észre erre utaló jeleket, amikor 

legutóbb itt jártam – mondta. 

– Pedig várható volt. Nem látogatta olyan gyakran, hogy 

észlelhette volna a kialakuló tüneteket – mondta a doktornő. 

Nem kritika volt ez, csupán egyszerű ténymegállapítás. – A 

katatónia különböző formákban jelentkezhet. Haylee 

esetében teljes lemerevedéssel jár. Más esetekben 

izgatottságot, szakadatlan mozgást vált ki, amivel az illető 



kárt is tehet magában. A kis dolgokért is hálásaknak kell 

lennünk – tette még hozzá, gondolom, ezzel akarta oldani 

valamelyest a feszültséget. 

Apa nem úgy festett, mintha ez sikerült volna neki. 

– S egész pontosan mit is látott Kaylee? – kérdezte. 

– Sajnálatos módon a konfrontáció túl sok volt 

Hayleenek, és ettől katatón állapotba került. Mozdulatlanná 

dermedt, és még mindig néma és mozdulatlan. 

– Meddig fog ez tartani? – kérdezte apa. 

– Azt nehéz volna megmondani. Eltarthat egy darabig, és 

minél tovább, annál fájdalmasabb. Ha ezúttal nagyon 

elhúzódna, akkor adok neki valami gyógyszert, ami oldja a 

görcsöt, de valójában a fő problémára koncentrálunk. 

– Azt mondta, skizofrénia? 

– Nagyon összetett probléma ez, Mr. Fitzgerald. Az egyik 

gond a paranoiája. Abban a hitben él, hogy mindenki, még 

olyanok is, akik nem ismerik, pontosan tudják, hogy mit 

csinált, és ártani akarnak neki valahogyan. Azt reméltem, ha 

találkozik Kayleevel, ez az érzés alábbhagy valamelyest. 

– Talán így is lesz – mondta apa is reménykedve. Most 

olyan volt, mint egy, a gyermekéért aggódó szülő. 

– Nem hiszem, Mr. Fitzgerald. Amit láttam, az csak 

megerősített abban, hogy valóban mélyen gyökerezik benne 

a testvérrivalizálás kényszere. Abban bízott, hogy azok után, 

amin Kaylee keresztülment, most ő az erősebb és talán szebb 

is, de mélyen csalódnia kellett. Nem ő volt a szebb. 

– De levágta a haját – vetettem közbe. – Már nem akart 

szép lenni. 

– Ez ellentmondás, igen. Ezzel büntette magát, de azt 

hiszem, amikor belépett, még mindig azt várta, hogy te leszel 



rosszabb állapotban. Mert ahogy már mondtam, az ő 

szemében te voltál az, aki szenvedett. 

Apa szeme megint összeszűkült. Először rám nézett, 

aztán dr. Alexanderre. 

– Vagyis egy szemernyi megbánás sincs benne, ezt akarja 

mondani? Nem kellett volna idejönnünk. Semmi jó nem sült 

ki belőle. 

– Talán nem. Ahogy mondtam már, abban bíztam, hogy 

enyhíteni lehet vele a paranoiáján. – Most felém fordult. – 

Közted és a testvéred között nagyon különleges kapcsolat 

van. Mindig is te voltál és te is maradsz az egyetlen, aki 

elérheted. És ő is ezt akarja, de sajnálja, hogy így van. 

Bonyolult dolog ez – mondta újra. 

Az egész kezdett bosszantani. Mert ez a legkönnyebb 

megoldás, mintha ezzel mindent meg lehetne magyarázni. 

– És most mi fog történni vele? – kérdeztem. 

– Még intenzívebb kezelés következik. – Dr. Alexander 

közelebb hajolt. – Tudtad, hogyan fog reagálni a testvéred 

arra, hogy ilyen csinos vagy, Kaylee? Mert ti ketten nagyon 

jól ismeritek egymást, jobban, mint más testvérek, igaz? 

Azért választottad ezt a nyilvánvalóan szexi ruhát, meg a 

sminket hozzá? Amolyan bosszú akart lenni? 

– Elég legyen – szólt rá apa, és felállt. – Nem hagyom, 

hogy egy csöpp bűntudatot is ébresszen ebben a lányban 

azok után, amit a testvére tett vele. Olvasta, mit írt róla a 

pszichológusa. 

– Tényleg azért jöttél ide, hogy lásd, véget lehet-e vetni a 

kettőtök közti gyűlölködésnek, Kaylee? – kérdezte a 

doktornő, tudomást sem véve apám közbeszólásáról. 



– Igen – feleltem. – Azért. És sajnálom, ha ettől most 

minden csak még nehezebb lett – tettem hozzá. 

Apa felállt, és megfogta a kezem, hogy én is álljak fel. 

– Elég ebből – zárta le. – Tartjuk a kapcsolatot. Talán az 

ügyvédemen keresztül. 

Szinte erőnek erejével ragadott magával az ajtó felé. 

– Fontos volna, hogy te meg én még beszélgessünk, 

Kaylee – mondta dr. Alexander nekem, kihagyva apát az 

egészből. – Ha majd úgy érzed, képes vagy rá. 

– Indulj – mondta apa, kinyitva az ajtót. 

Nem néztem vissza. Az ajtó becsukódott mögöttünk. 

– A pszichiátria olyan, mint a vudu – morogta a folyosón. 

Úgy rohant kifelé, mint aki még a kijáratnál sem akar 

megállni, de itt az őrnek vissza kellett adnunk a 

látogatókártyát, és tudniuk kellett, hogy nem csempészünk-e 

ki egy beteget. Az őr újra elkérte a jogosítványomat, és jól 

megnézett. A legszívesebben odaszóltam volna neki, hogy 

ezzel úgysem megy semmire. 

Hisz annyira egyformák voltunk. 

Egy pillanatig az a furcsa érzésem támadt, hogy én 

vagyok az, aki bent maradtam, és Haylee az, aki hazasétál 

apával. 

Egy jó darabig egyikünk sem szólalt meg. 

– Nincs az az isten, hogy még egyszer visszagyere ide, és 

beszélj azzal a nővel – közölte apa. – Az effélék addig 

szórakoznak az agyaddal, míg mentális kriplit nem csinálnak 

belőled. És mindent elkövetnek, hogy mentsék a bűnöst, 

különösen itt. Találóbb volna a Mellébeszélés vagy a 

Mentségkeresés Várának nevezni ezt az intézményt – 

dohogott. Olyan dühös volt, hogy szinte csak a fogai közt 



szűrte a szót. – És észrevetted azt kis megjegyzést, hogy nem 

látogatom elég gyakran Hayleet? – fordult felém. – Mintha 

nem volna épp elég dolgom azzal, hogy anyádat látogatom, 

beszélek az orvosával, igyekszem mindent elkövetni, hogy te 

is mihamarabb rendbe jöjj, és ott van még a munkám is. 

Kinek köszönheti Haylee, hogy idekerült? Nekem nem, az 

már biztos. Ő juttatta ide magát a megtévesztő 

viselkedésével, az ördögi tettével – jelentette ki. Aztán 

elgondolkodott, és lassan megnyugodott. Vett egy nagy 

levegőt, és újra felém fordulva azt mondta: – Ne haragudj. 

Azzal kéne törődnöm, te hogy vagy, nem pedig Hayleevel. 

– Nem tudom. Talán nem kellett volna meglátogatnom. 

Talán mégiscsak neked volt igazad, még túl korai volt. 

– Persze hogy nekem volt igazam. És nem érdekel, mit 

beszél ez a dr. Alexander. Azt is mondtam, nem engedem, 

hogy Haylee megint bántson. Sajnálom. Te is verd ki a 

fejedből az egészet. Csak az számít, ami neked a 

legfontosabb, többé nem törődünk ővele. 

– Én jól vagyok, apa. 

– Persze, hiszen erős vagy. És az is maradsz. – Apa újabb 

mély lélegzetet vett. – Holnap találkozom anyád orvosával. 

Lehet, hogy hazaengedik. 

– Tényleg? – Meglepődtem. Apa eddig ezt nem mondta. 

Talán előbb meg akarta várni ennek a látogatásnak az 

eredményét. 

– Hát majd meglátjuk. De most már szeretnék az 

iskoláddal foglalkozni, Kaylee. Azt szeretném, ha minél 

hamarabb magad mögött hagynád ezt az egészet. Rendben? 

– Rendben, apa – feleltem. 

Apa a fejét rázva elmosolyodott. 



– Mit szólnál hozzá, ha ma este a kedvenc thai ételeidet 

ennénk? Elmehetnénk Phillybe, hm? 

– Jó lesz. 

Apa hátradőlt. 

– Rendbe jössz – mondta bólintva. – Teljesen rendbe 

jössz, Kaylee. Ha mindent újrakezdesz, rendbe jössz. 

Tényleg?, tűnődtem magamban. Talán igen. 

De vajon jogosan kérdezte-e tőlem dr. Alexander, hogy 

valóban azért akartam találkozni Hayleevel, hogy véget 

vessek a gyűlölködésnek? Lehet, hogy csupán azért 

engedélyezte a látogatásomat, hogy engem is ugyanúgy 

megfigyeljen, mint Hayleet? Okosabb volna, mint apa 

gondolná? 

Nem állítanám, hogy elkedvetlenített, hogy apa nem 

akarta, hogy még egyszer találkozzak vele. 

Az igazság az, hogy féltem volna ettől a beszélgetéstől. 

Ebben a pillanatban tükörbe sem szívesen néztem volna. 

Mert ha igen, akkor nem láttam volna az arcomon 

semmiféle szánalmat vagy szomorúságot, amiért Haylee 

katatón állapotba került. Tulajdonképpen örültem neki. 

Ugyanúgy, ahogy Haylee örült volna, ha fordítva történik. 

A thai vacsora ötlete remekül hangzott. Ahogy az új 

jövőmé is. 

Életemben most először gondoltam arra, hogy olyan 

jövőm is lehet, amiben nem gondolok mindennap Hayleere. 

Az is lehet, hogy talán már soha többé nem gondolok rá. 

Emlékszem, egyszer anya egyik barátnője azt mondta, 

annyira össze vagyunk nőve mi ketten, hogy a végén még 

majd műtéttel kell szétválasztani bennünket. 



Talán most épp ez történt, gondoltam, mentális operáció, 

de ugyanolyan eredményes. 

És éreztem, hogy apa ugyanezt szeretné. 

Hazaérve ő nekilátott valami halaszthatatlan munkának, 

én meg visszavonultam kicsit a szobámba pihenni, és 

eldönteni, hogy mit vegyek fel az esti vacsorához. Nem 

voltam biztos abban, hogy ezt a ruhát, ami most rajtam volt, 

még egyszer felveszem. Arra emlékeztetne, amit nem olyan 

régen átéltem, illetve egész pontosan arra, amit tettem. 

Egy egyszerű, fekete ruhát választottam, és csak rúzst 

tettem fel. Láttam, hogy apa is örül neki: arra következtetett 

belőle, hogy ezzel eltemettem a mérgemet valahová egy fiók 

mélyére. Útban Philly felé apa egy új üzleti vállalkozásukról 

mesélt. Olyan volt, mint régen, mint mikor még nem vált el 

anyától, amikor még boldog család voltunk. Ő is úgy festett, 

mint aki megszabadult a vállára nehezedő tehertől. Azóta 

nem láttam ilyen fesztelennek, hogy kiengedtek a kórházból. 

De mikor már az étteremben rendeltünk, apa megint 

elgondolkodva üldögélt a székén. Azt hittem, valami rossz 

hírt kapott anyával kapcsolatban, hogy talán mégsem 

engedik haza, de kiderült, hogy más járt a fejében. 

– Az életünket megváltoztató, váratlan történéseknek épp 

az a lényege, hogy váratlanok – szólalt meg egyszer csak. 

Arra számítottam, megint visszatér arra, hogy meglepte 

Haylee gonoszsága, ő azonban mosolyogva folytatta. – Mert 

jó dolgot is hozhatnak az életünkbe. 

A pincér megjelent apa borával és az én Arnold Palmer 

alkoholmentes koktélommal. Szerencsére már nem kellett 

gyógyszereket szednem, így aztán belekortyoltam apa 

italába, ahogy azt Haylee is meg én is mindig tettük 



korábban. Apa a borát kortyolgatva közelebb hajolt, mintha 

biztos akart volna lenni abban, hogy senki sem hallja, miről 

beszélgetünk. Vajon milyen titkot akar elmondani? 

– Új ismeretséget kötöttem – mondta. – De addig nem 

akartam elmondani, amíg azt nem láttam, hogy jobban vagy. 

– Új ismeretséget? 

– Nálunk dolgozik, a könyvelésen. Mindjárt egymásra 

éreztünk. Dana Cartwellnek hívják. De nem elvált – tette 

hozzá sietve, mintha attól félne, azt feltételezem, hogy csak 

ilyenekkel randizhat. – Menyasszony volt, de ahogy ő 

mondja, felébredt, még mielőtt túl késő lett volna. És remek 

humora van. Szerintem kedvelni fogod – tette még hozzá. 

– Ha te szereted, biztos, hogy én is megkedvelem, apa – 

feleltem. Apa ivott egy kortyot, majd mosolyogva hátradőlt a 

székében. 

Úgy gondoltam, hogy eddig visszafojtotta a lélegzetét. 

Hirtelen rádöbbentem, hogy micsoda érzelmi aknamezőre 

tévedtünk. Apa nyilván attól tartott, azt fogom hinni, hogy 

magamra hagy, amikor pedig a legnagyobb szükségem volna 

rá. Hogy tud érzelmet fektetni valami új kapcsolatba épp 

ebben a kritikus időszakban? Az elvált szülők gyerekei 

megérzik, ha a szüleik valamelyike új kapcsolatra lép 

valakivel. Hiszen végtére is mennyi szeretetet lehet 

szétosztogatni? 

Ugyanakkor én a szívem mélyén pontosan tudtam, hogy 

semmi sem tart örökké. Anya nemsokára hazajön, apa meg 

visszaköltözik a saját lakásába. Visszatér a munkájához, és 

ha elkezdődik az iskola, én is elmegyek. Ebben a pillanatban 

azonban fogalmam sem volt arról, milyen állapotban lesz 



végül is anya, és hogy fog majd megbirkózni azzal, hogy 

senki sincs a házban. 

– De köztünk semmi sem változik – ígérte apa. – Annyi 

figyelmet fogok szentelni neked, hogy a végén még 

feljelentesz majd zaklatásért. 

Elnevettem magam. És erről eszembe jutott, hogy ezt az 

utóbbi időben nem csináltam. Jó lett volna, ha most én is 

valami erősebbet iszom. 

– Dana mindent tud rólunk? 

Úgy gondoltam, hogy ez a „minden” túl sok lehet 

bárkinek ahhoz, hogy ezek után is apával maradjon. 

– Elég sokat – mondta apa. – Ott dolgozik a cégnél, persze 

hogy tudja, min mentünk keresztül. De nem kíváncsiskodott, 

vagy ilyesmi. Nekem pedig jólesett beszélnem neki a 

történtekről. Az ember pontosan abból tudja, ha valaki 

fontos neki, hogy úgy érzi, mellette nem kell köntörfalazni 

vagy féligazságokat mondani. 

Kihozták az ételeket. 

– És a hallottak nem rettentették el? 

– Még nem – felelte apa, aki nyilvánvalóan sok mindent 

nem mondott el neki. – Nagyszerű nő, és szép is, nemcsak 

kívül, de belül is. 

Magamra erőltettem egy mosolyt. 

Hogy lehetne azt mondani az apádnak, örülsz, hogy 

boldog valakivel, aki nem az anyád? Bármennyire is 

nyitottnak és érettnek gondolod magad, mégiscsak furcsa 

érzés gratulálni hozzá. Az embernek óhatatlanul eszébe jut, 

hogy ezzel elárulja az anyját, és utál arra gondolni, hogy egy 

másik nő elvonja róla az apja figyelmét és szeretetét –



ugyanakkor ha igazán szereted, akkor mégiscsak örülsz, 

hogy ő is megtalálta a maga boldogságát. 

– Kíváncsian várom, hogy megismerjem, apa. 

– Ő is, hogy találkozzon veled. Meg fogod kedvelni. Ebben 

biztos vagyok. Na de most együnk – mondta, és elkezdte 

szétosztani a megrendelt ételt. 

Órákkal később, úton hazafelé mindketten szótlanul, a 

gondolatainkba merülve ültünk egymás mellett. 

Később, már a szobámban nem állhattam meg, hogy ne 

üljek oda a tükör elé, és ne próbáljam el, milyen lehet 

katatón állapotba kerülni. Közel jártam ahhoz, amit Haylee 

produkált, de ez mégsem ugyanaz volt. 

Tehát valódi volt, gondoltam. Nem csak megjátszotta. 

Teljesen bezárkózott saját magába. 

Így végül is elmenekült előlem. 

De hová? 



4. 

Apa aznap, hogy anyát hazaengedték a kórházból, távozott, 

és abban a pillanatban sűrű árnyék borult a házra. Nem 

nagyon gyújtottunk lámpát, ha igen, akkor is csak tompított 

fénnyel éghettek napközben, mert anya nagyobb 

biztonságban érezte magát sötétben. Úgy burkolózott bele, 

mint mások a meleg takaróba téli estéken, és még reggelente 

sem engedte elhúzni a függönyöket. Tudta, hogy a világosság 

mellett a valóság is besurranna, az a valóság, amiről jobban 

szerette azt gondolni, hogy az csupán egy rémálom. 

Amikor még kicsik voltunk, egy szobában, egy ágyban 

aludtunk Hayleevel. Anya mindig előttünk kelt, elénekelt 

nekünk egy „jó reggelt”-dalt, és mindennap elmondta, 

milyen jó, hogy vagyunk neki. Ahogy azt is elismételgette 

folyton, hogy ha tehetné, megállítaná az időt, hogy sohase 

nőjünk fel, hogy minden örökre így maradjon. Mindketten 

kaptunk két-két puszit, kétszer beletúrt a hajunkba, és ránk 

adott két egyforma ruhát, amit még este, elalvás előtt 

kigondolt másnapra. Alaposan szemügyre vett bennünket, 

ellenőrizte, hogy minden tökéletesen egyforma-e rajtunk, 

majd a kezét összecsapva azt mondta: „Úgy megmelengetitek 

a szívemet, akár a napfény.” 

Gyakran hasonlított bennünket a napsugárhoz. Az arcunk 

látványa aranyozta be egy-egy napját. Ha csak ránk nézett, 

máris eloszlottak a sötét felhők, ami miatt bánkódott, vagy 

ami az adott pillanatban gondot okozott neki. Mint egy 

bolygó, úgy keringett állandóan köröttünk. Se én, se Haylee 



nem tagadhatjuk, hogy ettől a túlzott elragadtatástól 

fölöttébb különlegesnek éreztük magunkat, noha az 

ikerszülésre sokkal nagyobb esély volt, mint a többszörös 

ikrek érkezésére, és egypetéjű ikrek születtek a legtöbben a 

világon. De mert az, hogy egy megtermékenyített petesejt 

képes kettéosztódni, még mindig rejtélyes dolognak tetszik, 

anya ennek rendkívüli spirituális jelentőséget tulajdonított. 

Haylee talán sokkal inkább fogékony volt erre az 

ömlengésre, mint én, mindazonáltal attól, ahogy anya 

áradozott rólunk mások előtt, mindketten úgy gondoltuk 

sokáig, hogy mások is csillogó gyémántoknak látnak 

bennünket, akik bearanyozzák azok életét, akikkel 

találkoznak. 

De mostanában ez a reggeli napfény már nem óvakodott 

be lábujjhegyen a házba, hogy felébressze a szunnyadó 

falakat úgy, ahogy régen – most mint egy otromba elefánt a 

porcelánboltban nyomakodott be a házba, dübörgött fel az 

emeletre, a hálószobákba, a sötét sarkokba, ahová anya 

menekülni próbált a rémálmai elől. 

S azután is, hogy már lement a nap, anya még sokáig nem 

gyújtott lámpát, és nem is kérte rá Irene-t, a negyvenkét 

éves ápolónőt, akit az orvosa, dr. Jaffe szerzett mellé egy 

időre. Egy egyszerű asztali lámpa is reflektorfény lett volna, 

ami szembesíti a valósággal. Megnehezítette volna, hogy 

visszavonulhasson az emlékei erődjébe, ahol olyannak 

láthatott bennünket Hayleevel, amilyennek ő akart régen, két 

selyemszálakból szőtt, sötét hajú kislánynak, tökéletesen 

egyforma ikreknek a csillogó szemű anyjuk társaságában, 

akik egyformán gondolkodnak, éreznek, álmodnak. Ha mégis 

égett valahol a lámpa, akkor a fényképalbumokat lapozgatta, 



a fotóinkat nézegette, amik rólunk készültek a születésünktől 

fogva az elrablásomig. Apa sok videót is készített rólunk még 

azelőtt, hogy elváltak. A fényképeken és a filmkockákon 

minden tökéletesen egyforma rajtunk, a ruhák, a hajunk 

hossza. Ilyenkor elnézve anya szomorú, nosztalgikus 

érzéseket tükröző arcát, úgy éreztem, mintha Haylee meg én 

már évek óta halottak lennénk. Anya valószínűleg annak is 

tekintett bennünket, a két lányt, akik voltunk. Az élők 

számára idegenek voltak, betolakodók, akik csak egyszerűen 

magukra öltötték az ő két tökéletes gyerekének a testét. 

Kiolvastam a tekintetéből, amikor beléptem oda, ahol ő 

volt. Már nyomokban sem lehetett felfedezni benne a korábbi 

szeretetet, rajongást, amellyel leste minden rezdülésünket, 

mozdulatunkat, lélegzetvételünket, szavainkat. Ha 

valamelyikünk megjelent, ő mindjárt a másikat kereste a 

szemével. De most, a történtek után hideg volt és közömbös, 

műanyag csókokkal és véletlenszerű érintésekkel. 

Régen, ha csak egyikünket látta, nyomban megkérdezte, 

hol van a másik. Mindegy, milyen napszak volt, ha nem 

voltunk a szeme előtt mind a ketten, riadalom csillant a 

szemében. És ilyenkor sose mondhattuk azt, hogy nem 

tudjuk, hol a másik, mert anya elhitette velünk, hogy mi a 

másik szobából, de még odakintről is halljuk a másik 

szívdobbanását is. Mert mintha a születésünktől fogva lett 

volna egy olyan előérzete, hogy ha mi szétválunk, akkor a 

másik örökre elveszik. Mert szentül hitte, hogy egyikünk sem 

létezhet a másik nélkül. Ez a gondolat pedig annyira 

beleágyazódott az agyába, hogy alternatíva nem létezett, az a 

halállal lett volna egyenlő. 



A hazajövetele utáni napokban nem volt nehéz kitalálnom 

a kétségbeesett gondolatait, miszerint a jelen, amiben 

őrülten vergődünk, számára csupán valami átmeneti 

megtorpanás. Minden, ami történt, kiradírozódik, és elnyeli 

majd a feledés mély zsákja. Hihetetlen, hogy ez járt a 

fejében, ha rám nézett, de mégis ez volt az, ami életben 

tartotta. Már csak ez az egyetlen álom élt a házban. 

Anya idegösszeomlása az eltűnésemmel kezdődött. A 

szabadulásomat követően, de még azelőtt, hogy 

hazaengedték volna a kórházból, dr. Jaffe, a pszichiátere 

biztosította apámat arról, hogy anya végül el tudja majd 

fogadni a történteket, azt, hogy Haylee műve volt az 

elrablásom. Felfogta és megértette, hogy Haylee attól a 

pillanattól kezdve, hogy a mozi előtt várta, ahonnan 

eltűntem, egyfolytában hazudott, perceken, órákon és 

heteken át megtévesztett mindenkit. Most már tudta, hogy 

nem álmok, hanem hazugságok vették körül akkor, amik 

majdnem megfojtották. Minden ocsmány részletet 

felfoghatott azóta. Nem volt kétségem afelől, hogy 

kegyetlenül fájhatott neki, amikor a tények eljutottak a 

tudatáig. 

És noha az igazság elfogadása segített őt kiemelni a 

mentális sötétségből, ami korábban megakadályozta őt a 

normális életvitelben, ettől még nem lett ugyanaz az ember, 

aki volt. Mert ahhoz túl sok heges seb csúfította el a szívét. 

Kénytelen-kelletlen, mint valami kellemetlen orvosságot, 

lenyelte a komor tényeket. Abban a tekintetben tényleg 

gyógyultnak volt tekinthető, hogy már nem tagadta Haylee 

tettét, de megnyomorodott. És ebben hasonlóak voltunk. 



Néha, amikor kilépett a sötétségből, olyannak tetszett, 

mintha közben magába szívta volna azt. A tekintete 

fájdalmas, a szemhéjai csak félig voltak nyitva. Olyan volt, 

mint aki sodródik, araszol a fal mentén, a legsötétebb 

zugokat keresve, hátra-hátra nézve, hogy lássa, nem követi-e 

a világosság, a napfény és vele a szörnyű igazság, hogy az 

egyik hőn szeretett lánya csaknem elpusztította a másikat. 

Riadt tekintettel pásztázott végig minden helyiséget, mielőtt 

belépett, mint egy rémült kisegér, amelyik felméri, hová is 

bújhatna el, hol találhatna sietve menedéket magának. De 

lehet-e egy életen át menekülni a valóság elől? 

Ha nem a fényképalbumokat lapozgatta, vagy a videók 

képeit pörgette, órákon át üldögélt kibámulva az ablakon, 

miközben az ujjai körbe-körbe mozogtak, mintha egy karórát 

akarna felhúzni, abban bízva, hogy az idő valahogy 

visszafordítható, és mi bármelyik percben beléphetünk iskola 

után. Sokat aludt, és ha energikusabb, éber állapotban volt, 

folyton rólunk beszélt mindenkinek, arról, hogy milyenek 

voltunk, de a jelenről egy szót sem ejtett. A legtöbb esetben 

ilyenkor én elsomfordáltam, csak Irene maradt a 

hallgatósága. A magas, férfiasan széles vállú, nagy kezű és 

póklábakra emlékeztetően hosszú ujjú Irene meglepően 

kedves, sőt bájos jelenség volt, a türelme és az együttérzése 

figyelemre méltó. Ehhez több kellett, mint szakmai 

elhivatottság. Őszintén kedvelte anyát, és tisztelte a 

fájdalmát meg azt, ahogyan viseli. Eleinte arra gyanakodtam, 

hogy lehet valami sötét folt Irene múltjában, azért ilyen 

együtt érző, de ő soha nem beszélt az életéről. 

„Koncentráljunk csak az édesanyádra” – mondta, ha a 



beszélgetés az ő múltja felé fordult. Ez arról győzött meg, 

hogy mindenkinek megvannak a maga titkai. 

Akárhogy is, ő sokkal együtt érzőbb volt, mint én, mert 

ugyan anya már elfogadta a valóságot, de még mindig 

mentségeket keresett Haylee számára, mindarra, amit 

ellenem és ellene elkövetett. És vádaskodni pont olyan 

könnyű volt neki, mint megkenni egy vajas kenyeret. Az ő 

szemében apa volt az, aki miatt ez az egész történt. Hiszen 

végtére is ő hagyott itt bennünket, ő vált el tőle. Hogy is lett 

volna elvárható, hogy egy anya két fiatal lány felnevelésének 

minden gondját-baját egyedül viselje, oldja meg? így aztán 

persze, hogy szerencsétlenül alakultak a dolgok. 

Még hogy szerencsétlenül? Ez olyan, mintha azt 

mondanánk, hogy véletlen volt. Hogy ami történt, véletlenül 

történt. 

A rögeszméjévé lett ez a vádaskodás, ebben lelt vigaszt, 

noha tudnia kellett, hogy a születésünk pillanatától fogva ő 

volt az, aki meg akarta szabni apának, hogyan viselkedjen 

velünk – saját magát kikiáltotta szakértőnek a tökéletesen 

egyforma testi és lelki adottságokkal rendelkező lányaik 

nevelésében. 

Valójában apa soha semmiben nem mondhatott neki 

ellent, sőt néha még csak nem is kérdezhetett. Akár akarta, 

akár nem, el kellett volna fogadnia, hogy anya a maga feje 

után megy. Ez űzte el végül itthonról, ezért kezdett új életet. 

Anya engem is okolt sok mindenért. Szerinte az én hibám 

volt, hogy nem tudtam helyesen kezelni Haylee egyre 

növekvő féltékenységét. Többször is elmondta nekem, hogy 

ki kellett volna derítenem, miben sántikál Haylee az 

interneten azzal az emberrel, aki végül engem rabolt el. De 



azzal, hogy előle is eltitkoltam, én magam voltam az okozója 

a történteknek. Cinkosa voltam Hayleenek a hallgatásban. 

Hogyhogy nem értem, hogy Hayleenek csupán segítségre 

lett volna szüksége? És mert én hallgattam, a testvéririgység 

csak egyre jobban elhatalmasodott rajta. Mert az ikrek erre 

még érzékenyebbek, mint más testvérek. A mumusnak meg 

kapóra jött. Anya mindig is ettől tartott. A mumus az 

árnyékban meghúzódva csak erre az alkalomra várt, és mivel 

én nem kértem időben segítséget anyától, magam is 

segítettem az alkalom megteremtésében. Anya szemében 

Haylee is, meg én is áldozatok voltunk. Egyszer azt mondta 

nekem: „Nem akarta ő ezt tenni veled. Nem tehetett róla. 

Ahogy te sem tehettél volna róla, ha fordítva történik.” 

A legszívesebben azt feleltem volna: „De nem fordítva 

történt, és nem is történhetett volna így soha. Mert én sosem 

csalnám csapdába a testvéremet.” Mindenesetre Irene, apa 

és dr. Jaffe jó előre figyelmeztettek, hogy soha ne 

ellenkezzek anyával, és soha egyetlen szót se ejtsek az 

elrablásom rémes részleteiről. Mert anya még mindig nagyon 

törékeny állapotban volt. Még egy sokkoló részlet, és eltörik, 

mint egy elejtett tojás. 

Mégis, gyakran eltűnődtem azon, hogyan egyezteti össze 

mindezt azzal, hogy terápiára járok még mindig. Miért nem 

kíváncsi arra, miért van erre szükség még azután is, hogy 

már rég kiszabadultam? Miért nem kérdez egyetlen szóval 

sem az elrablásomról? Miért nem nyugtalanítja, hogy mindez 

mennyit változtatott rajtam, mekkora károkat okozott 

nekem? Még csak azt sem kérdezte meg, hogy 

megerőszakolt-e az az ember. Nem miattam kellett volna 

elsősorban aggódnia? De azt sem kérdezte meg, hogy mi lett 



a hajammal, miért vagyok majdnem teljesen kopasz, és hogy 

miért fogytam olyan sokat. Visszagondolva egyetlen 

pillanatra sem emlékszem, amikor egyetlen könnycseppet is 

ejtett volna amiatt, ami velem történt. Hol volt az anyám 

akkor, amikor a legnagyobb szükségem lett volna rá? Mikor 

jön el az ideje az együttérzésének? Nem ennek kellene-e 

kitöltenie a szíve nagyobb részét? 

És amikor apa meg a pszichiáterem úgy döntöttek, jobb, 

ha iskolát váltok, nem megyek vissza a régibe, akkor anya 

miért nem kérdezett rá ennek okára? Hisz ez azt jelenti, hogy 

elkerülök otthonról. Nem leszek vele. Miért nem érdekelte, 

hogy miért örülök ennek? Miért nem harcolt azért, hogy 

itthon maradjak? 

Csupán arra tudtam gondolni, hogy magában pontosan 

tudta, meg is értette, de nem akart szembenézni vele. Túl sok 

lett volna neki. Ha megteszi, mehetett volna vissza a 

klinikára – nem mintha törekedett volna arra, hogy 

visszatérjen a világba. 

Barátokat nem fogadott, nem is vette fel a telefonjaikat. 

Nem ment sehová, nem járt vásárolni, nem ment fodrászhoz, 

manikűröshöz, és engem se vitt el hozzájuk. Egyáltalán nem 

értékelte, hogy az anyja, Clara Beth nagymama Arizonából 

Pennsylvaniába utazott hozzá. S komoly csalódást okozott 

neki azzal, hogy nem volt hajlandó másról beszélgetni, mint 

arról, hogy mit köt vagy a csirkereceptről, amit nemrégiben 

talált. 

Úgy viselkedett, mintha semmi szörnyűség nem történt 

volna a családban, és ha rólam beszélt, az úgy hangzott, 

mintha még mindig kettőnkre vonatkozna. Nagymama végül 



minden bűntudatát lerázva magáról, csalódottan felemelt 

kezekkel megszökött tőlünk. Még csak el sem köszönt tőlem. 

Azt hiszem, nem haragudhatok rá emiatt. Az otthonunk 

szörnyű hellyé vált. Ugyan anya már nem szorult folyamatos 

kórházi ápolásra, de a házunk olyan volt, mint egy kórház, és 

ez is újabb ok volt arra, hogy minél hamarabb iskolába 

kerüljek, és a karácsony és a húsvét kivételével ne kelljen 

itthon lennem. 

De még ezeket a szüneteket is sokkal jobban szerettem 

volna apánál tölteni, ő viszont most talált valakit magának, 

akit újra szerethetett, és akivel próbált új életet kezdeni. Így 

akart szabadulni a múlttól, ahogy én is. Nem haragudhattam 

rá emiatt. Hogyan tudna különben továbblépni? És én? 

Egyszer, még jóval a történtek előtt, amikor a szemére 

vetettem, hogy önző, Haylee egy olyan elnéző mosoly 

kíséretében, ahogy egy felnőtt mosolyogja meg a gyermeke 

naivitását, azt mondta: 

– Néha önzőnek kell lennünk, ha valamit túl szeretnénk 

élni, Kaylee. Te magad is rá fogsz jönni, egész biztosan – 

tette még hozzá leereszkedően. 

Akkor ezt még nem hittem el neki, talán mert nem 

akartam. 

Pedig Hayleenek igaza volt. Ahogy sok minden másban is. 

Amikor már megengedhettem magamnak, hogy 

visszaemlékezzek a fogva tartásomra és a brutalitásra, amit 

el kellett szenvednem abban az alagsorban, rájöttem, azok 

miatt a dolgok miatt sikerült túlélnem, amit az 

ikertestvéremtől tanultam, attól a testvéremtől, aki oda 

juttatott, és akinek soha többé nem fogok tudni 



megbocsátani még azok után sem, hogy abban a rettenetes, 

katatón állapotban láttam. 

De a lelkem mélyén tudtam, mégiscsak ezt kellene 

tennem, meg kellene tudnom bocsátani neki, ha azt akarom, 

hogy ő is és én is túléljük. 

Anya nem tudott arról, hogy meglátogattam Hayleet, és 

hogy ott mi történt. Apa az orvosának elmondta, és ő azt 

tanácsolta, hallgassunk róla, mert szerinte jelentősen 

visszavetné a gyógyulásban, és mehetne vissza a klinikára. 

Nem okozott gondot a történtek eltitkolása. Magam is jobban 

szerettem volna az egészet elfelejteni. Ez volt a másik ok, 

amiért alig vártam már, hogy elkerüljek otthonról, és 

mindent elölről kezdjek. 

Majdnem két hónappal később, egész pontosan hét héttel 

azután, hogy anyát hazaengedték a kórházból, apa eljött, 

hogy segítsen a csomagokkal. A Littlefieldben most indult 

egy új félév. Anya tudta, hogy indulok, odalent volt a 

nappaliban Irene-nel. Minden előkészületet megtettünk. A 

hivatalos papírok is megérkeztek az iskolából, amiket 

szándékosan a dohányzóasztalon hagytam napokra. De azt is 

láttam, hogy senki sem vette kézbe, még Irene sem. Anya a 

várakozásaimmal, illetve egész pontosan a reményeimmel 

ellentétben egyáltalán nem látott el tanácsokkal, hogy miket 

vigyek magammal Littlefieldbe. 

– Apa, szerinted tudja anya, hogy most mi történik? – 

kérdeztem a lépcső aljában állva, a nappali felé biccentve. 

– Ó, pontosan tudja, részletesen elmagyaráztam neki a 

múlt héten meg még tegnap is. De talán már elfelejtetted, 

hogy anyád duzzogni szokott. Volt, hogy napokig nem szólt 

hozzám, nem felelt a kérdéseimre, semmit sem mondott 



egészen addig, míg bocsánatot nem kértem valami 

apróságért, ostobaságért, amit mondtam vagy tettem. 

Bólintottam. Hát persze, emlékeztem ezekre a napokra. 

Megszenvedtük mind a mosolyszüneteket. Hármunk közül 

talán Haylee volt az, akit nem nagyon érdekeltek anya 

érzései, de a csöndet gyűlölte, nehezen viselte. Ha nem 

velem volt vagy anyával, ilyenkor mindig ott volt a 

fülhallgatója a fülében, zenét hallgatott vagy telefonált. Nem 

voltak kétségeim afelől, hogy ő sokkal jobban megsínylette 

volna a fogságot Anthony Cabot alagsorában, ahol a macskán 

kívül nem igazán tudott volna kivel beszélgetni. 

Odamentem a nappalihoz, és megálltam az ajtóban. Anya 

és Irene abbahagyták a beszélgetést, és rám néztek. Anya 

köntösben és piros-zöld papucsban volt. Messze volt még 

attól, hogy itthonra is felöltözzön és szépen megfésülködjön. 

Az egyetlen kivétel az a néhány alkalom volt, amikor apa is 

velünk vacsorázott az utóbbi időkben. Ilyenkor egyszer sem 

ejtettük ki Haylee nevét. Anya pillantása néha odatévedt a 

székre, ahol ült volna, de mindig gyorsan elkapta a 

tekintetét, és másfelé nézett. 

Hosszas hallgatások kísérték ezeket a vacsorákat, bár apa 

közben igyekezett beszélni a házról vagy a munkájáról. Irene 

érdeklődve hallgatta, kérdezett is, de amikor az iskolát 

említette, anya csak némán bámult rá, és evett tovább. Apa 

meg én összenéztünk ilyenkor, de egyikünk sem akarta anyát 

szóra bírni. Mintha vékony jégen lépkedtünk volna, egyikünk 

sem szeretett volna rontani az állapotán. 

– Indulok, anya – mondtam. – Az új iskolába. – A 

nyomaték kedvéért még bólintottam is hozzá. Indulásra 



készen álltam, semmi kedvem nem volt eljátszani az 

ellenkezőjét. 

Eddig, ha elmentünk itthonról, akár csak iskolába is 

reggelente, mindig puszival köszöntünk el tőle, én a jobb 

arcára, Haylee a baljára cuppantott. Amióta itthon volt, 

valahányszor puszit adtam neki, ő a kezével mindig 

megérintette a másik arcfelét, mintegy nyugtázva, hogy 

Hayleeé hiányzik, és még grimaszolt is hozzá. Elkeserítő volt, 

félelmetes, úgy éreztem, hogy az én puszim semmit sem ér, 

vagy egyenesen fáj. Azt képzeltem, hogy Haylee ott áll 

mellettem, és önelégült mosoly kíséretében azt mondja: 

„Látod? Anya jobban szereti az én puszimat.” 

Ugyanakkor apa elmondta, hogy mielőtt anya bevonult 

volna kezelésre azután, hogy engem elraboltak, akkor is úgy 

viselkedett, mintha még tőlem is kapna puszit, mintha ott 

lennék. Most, utólag jobban belegondolva, arra is emlékezett, 

hogy ez mennyire bántotta Hayleet, duzzogott is miatta. 

– Ebből is észre kellett volna vennem – mondta. – Rá 

kellett volna jönnöm, hogy mit tett. Csak azok nem látnak, 

akik nem akarnak. 

Soha nem gondoltam volna, hogy egy olyan egyszerű 

valami, mint egy búcsúpuszi, ilyen mélyen traumatizáló 

élmény lehet, de az volt. Amikor még kisebbek voltunk, 

Hayleet már akkor is zavarta anya különleges puszilkodása, 

pláne az osztálytársaink előtt. Haylee apának is elpanaszolta, 

aki erre elmondta, hogy mindez nagyon fontos anyának, 

mert ő gyerekkorában nem sok puszit kapott. Sem az apja, 

sem az anyja nem tudták igazán kimutatni a szeretetüket. 



– Akik valamiben hiányt szenvedtek, amikor már 

megtehetik, igyekeznek pótolni – magyarázta apa. – Lehet, 

hogy túlzásba is viszik. Próbáljátok megérteni. 

Én elfogadtam ezt a magyarázatot, de Haylee pofákat 

vágott, és továbbra is panaszkodott, ha anya nem hallotta. 

– Miért nekünk kell szenvedni a nagymamáék mulasztása 

miatt? Ez nem igazságos. 

Most csak álltam itt a küszöbön a csomagommal. Tudtam, 

Irene is arra vár, hogy anya mondjon valamit búcsúzóul, 

kívánjon szerencsét, vagy jó utat, vagy valami. De ő csak 

bámult rám üres tekintettel, ahogy a vacsorák alatt tette, 

amikor az iskoláról beszélgettünk. Végül Irene szólalt meg: 

– Jó utat, Kaylee. Várjuk, hogy megírd, milyen az iskola, 

hogy boldogulsz. 

Anya nemcsak meglepődött, de bosszús is lett, amiért 

Irene a szájába adta a szavakat azzal, hogy őt is belefoglalta 

abba, amit mondott. 

Kihúzta magát ültében a kanapén, és azt mondta: 

– Én itt leszek. Nem megyek sehová. 

S szinte hallottam, hogyan folytatja magában: „Én itt 

várom meg a testvéredet.” 

Nem mertem odamenni hozzá, hogy megcsókoljam 

márványhideg arcát. 

– Viszlát – mondtam, és már mentem is az ajtó felé, ahol 

apa várt rám. Látta a csalódottságot az arcomon. 

Elmondtam, mit mondott nekem anya. – Csodálom, hogy 

hazaengedték a kórházból – tettem hozzá nem is leplezett 

keserűséggel. 

– Ó, azért aközött, hogy valaki mentálisan zavart, meg a 

között, hogy csak úgy viselkedik, mint egy elkényeztetett 



kisgyerek, nagy a különbség. Most csupán megsértődött, 

mert nem úgy alakulnak a dolgok, ahogyan ő szeretné. Majd 

túljut rajta – bátorított. Betette a bőröndjeimet a 

csomagtartóba, és beszálltunk. – Tudom, az én számból ez 

nem valami meggyőző, de próbáld meg magad mögött hagyni 

a történteket, hogy mindent újrakezdhess, Kaylee. Meglátod, 

nagyszerűen alakul majd az életed – mondta apa, és 

gyöngéden megszorította a kezemet. 

Mielőtt kihajtottunk volna, hátranézve láttam, hogy anya 

a nappali ablakából néz utánunk. Csak belesajdult, de nem 

fájdult meg a szívem. Anya kétségbeesettnek, elhagyatottnak 

látszott, és valahogy kisebbnek. Pedig nem is volt még olyan 

régen, hogy Haylee meg én is jelen voltunk az életében, az 

otthonunkban. De most már, hogy apa sem él itt, nem marad 

vele más, mint az ápolónője, Irene. A barátnőivel 

megszakított minden kapcsolatot. Az emlékek, amelyek mint 

pókhálók, ott lengedeznek az épület minden sarkában, 

könnyen visszajuttathatják a klinikára. 

Tudtam, önző dolog őt magára hagyni, de képtelen lettem 

volna visszatérni a régi iskolámba vagy egy másikba a 

közelben, mert itt mindenki ismerte a történetünket. Még a 

helyi szupermarketbe se tettem be a lábam, és semmilyen 

más boltba, ahol az ismerőseink találkozhattak egymással, 

hisz a láttomra bizonyára olyasmiket mondogattak volna, 

hogy látszik, mennyire megviseltek a történtek, de hogy is 

lehetne másképp, stb. 

Ha maradok, nem nagyon jártam volna el otthonról, és 

ettől ugyanolyan rabnak éreztem volna magam, mint most 

Haylee, és anyának sem lett volna jobb. 



– Olyan, mintha főiskolára mennél – mondta apa, 

igyekezve kitölteni a csönd minden percét. – A magad ura 

leszel, de találkozhatsz másokkal, új emberekkel. Ez 

izgalmas, nem? 

– De igen, azt hiszem – feleltem. 

– Ó, biztos, hogy az lesz. Bár én is még tizennyolc volnék. 

– De neked nem kellett messzire menned azoktól, akiket 

eddig ismertél – jegyeztem meg keserűen. 

– Nem szabad így gondolkodnod, Kaylee. Nézd pozitívan. 

Abban az iskolában sokkal jobbak a tanárok. És sokkal szebb 

is. Új dolgokat fedezhetsz fel, új barátaid lehetnek. És ha 

majd tényleg főiskolára mész, nem lesz akkora trauma, mint 

másoknak. Hamarabb hozzászoksz. 

– És az jó? Már így is túlságosan hamar kellett felnőnöm. 

Apa rám nézett. 

– Te is tudod, hogy értettem. 

Elszégyelltem magam, amiért így bánok vele. Igaza volt, 

és csak jót akart nekem. Igyekeztem összeszedni magam, és 

kimászni az önsajnálat gödréből. 

– Senkinek sem kell elmondanod, hogy mi történt veled – 

folytatta apa. – Tapintatlan kérdésekre sem kell válaszolnod. 

Meglátod, ott majd egészen másképp fogod érezni magad. 

– Tudom. Remélem – sóhajtottam. – Ne haragudj, apa. És 

anyát is sajnálom. Rájöttem, hogy ő maga is a felejtésért 

küzd, és azért, hogy hozzám hasonlóan új életet kezdhessen. 

– Ühüm. És ígérem, hogy rendszeresen meglátogatom – 

mondta apa. – Csak nehogy a végén azt gondolja, hogy el sem 

váltunk – tette még hozzá, viccnek szánva. Elmosolyodtam. 

Hátradőltem. 



– Mesélj arról, milyen volt a főiskolán, apa – kértem. – 

Nem beszéltél sokat róla eddig. 

Persze mesélt már róla, de hallani akartam a hangját. 

Nem akartam arra gondolni, hogy mi lesz majd, hogy mit 

fogok csinálni, és azt sem, hogy még kényelmetlenebbül 

érezze magát. Mihelyt elkezdte, egészen belemelegedett. 

Miközben mesélt, az emlékek visszatértek, pontosan 

emlékeztem rá, hol voltam én, hol Haylee, amikor először 

hallottuk. Volt, hogy vacsora közben, volt, hogy hosszú 

utakon a kocsiban. 

Akkor még anya is nevetett ezeken a történeteken. 

És noha egyre elkeseredettebben, szinte hetente vitáztak 

később már arról, ahogy anya nevelt bennünket, mégsem 

gondoltuk volna, hogy az egész válással végződik majd. Mert 

apa annyira türelmes és toleráns volt. Ám ahogy ezek a 

nézeteltérések rólunk, illetve anya nevelési elveiről egyre 

inkább elfajultak, apa végül elérkezett a tűrőképessége 

határáig, belefáradt az örökös meghátrálásba. Már nem 

hátrált, az érvelő hangsúly haragosba ment át, és ez a harag 

másfajta meghátrálásra késztette. Anya sohasem engedett, 

még olyan apróságokban sem, hogy különböző színű szalagot 

köthessünk a hajunkba. Apa erre kerülni kezdett bennünket, 

valamennyiünket. Egyre később és később járt haza, egyre 

többet volt hivatalos úton, és a végén már a 

születésnapjainkat sem ünnepelte velünk. Anya egyáltalán 

nem bánta ezt, egészen addig, míg már késő nem lett, és 

akkor ellene uszított bennünket, őt vádolta mindenért. 

Nem szabadna ezekre a dolgokra gondolnom, intettem 

magam. 



Middleton felé közeledve apa elújságolta, hogy rajtam 

kívül még vagy egy tucat másik lány is érkezik ma az 

iskolába. 

– Maradok, amíg be nem rendezkedsz. Találkozom az 

igazgatónővel, Mrs. Mitchell-lel azután, ha már felvittük a 

holmijaidat a szobádba. Nagyon kedves asszony, de szigorú 

is. – Közelebb hajolva még odasúgta: – Véletlenül 

meghallottam, amikor két tanár róla beszélt. Maguk közt 

csak Mrs. Thatchernek hívták. 

– Thatchernek? 

– Vaslédinek. Ahogy a brit miniszterelnököt. 

– Aha. 

Apa elnevette magát. Én persze többet is akartam volna 

hallani. Eddig nem sok mindent tudtam Littlefieldről, csupán 

annyit, hogy itt felsőbb osztályok vannak, kilencediktől 

tizenkettedikig, és ösz-szesen vagy háromszázan lehetnek a 

diákok. 

– A szobák nagyon kellemesek, de lesz egy hálótársad is, 

egy másik lány – vallotta meg végül. Ettől csak még jobban 

megrémültem. 

– Kicsoda? Ki lesz az a másik lány? 

– Még nem tudjuk – felelte apa. – Én csak az egyik szobát 

láttam. De kényelmesen elfértek benne ketten. – Apa 

elmosolyodott. – Sokkal tágasabb, mint az én kollégiumi 

szobám volt, pedig azon hárman osztoztunk. És sok hely van 

a szekrényekben – mesélte tovább –, meg két íróasztal, de 

van külön tanulószoba, meg pihenő is. Televízió nincs a 

szobákban, de zenét hallgathattok, és van laptopod is. 

Méghozzá vadonatúj – tette hozzá. – Meglepetésnek szántam, 



itt van a csomagtartóban. Egy remek, új laptop. Wifi van a 

szobában, így tudunk e-mailezni, meg Skype-on beszélni. 

A legszívesebben azt mondtam volna, hogy nyomban 

forduljunk vissza. Inkább lettem volna magántanuló, ahogy 

anya csinálta velünk harmadikos korunkig. Apa látta a 

riadalmat és a félelmet az arcomon. Noha apa cége 

szoftverfejlesztéssel foglalkozott, és mindketten egész jól 

bántunk a számítógépekkel, a szót magát ki sem ejtettük a 

szánkon a megmenekülésem óta. Haylee a számítógép 

segítségével tervezte meg az elrablásomat, és ez volt a 

szerencse, mert ennek volt köszönhető, hogy apa megtalálta 

a levelezését, és a segítségemre siethettek. De én azóta, hogy 

hazakerültem, be sem kapcsoltam az enyémet. Attól féltem, 

hogy Anthony Cabot jelenik meg a képernyőn, ha megteszem. 

De ami még ennél is fontosabb, hogy Hayleen kívül én 

még sosem aludtam más lánnyal egy szobában. Anya csak 

úgy engedte meg, hogy egy-egy barátunknál aludjunk, ha 

mind a ketten ott vagyunk, így aztán sosem aludtunk máshol. 

Még sohasem osztoztam a fürdőszobán senkivel, nem 

fésülködtem valaki más mellett ülve a szobájában, amit 

pedig az osztálytársaink gyakran megtettek. És nem pusztán 

arról volt szó, hogy féltem valakivel egy szobában lenni. 

Ennél sokkal, sokkal komolyabb okom volt ezúttal a 

félelemre. 

Mert ha két lány együtt lakik, akkor nem titkolhatja el 

úgy az élete részleteit, ahogy én akartam. Azt képzeltem, 

hogy egyedül lehetek, és hagyhatok magamnak időt a 

barátkozásra, de csak lassú, óvatos babaléptekkel. Rettegtem 

a szobatársam első kérdésétől: „Van testvéred?” 



Apa megnyugtatott, hogy a rettenetes közelmúltam 

mindenki előtt titok maradhat Littlefieldben. Ez volt a 

legfőbb ok, amiért magam is egy ismerősöktől távoli iskolába 

akartam kerülni. De hogy fog ez sikerülni, ha szobatársam 

lesz? 

– Engem nem érdekel sem a tágasság, sem a számítógép, 

apa. És nem hiszem, hogy máris el tudnám viselni egy 

szobatárs jelenlétét. Nem tudod elintézni, hogy egymagam 

lehessek? 

– Nyugodj meg, Kaylee. Nincsenek egyágyas szobáik. És 

nemcsak szaktárgyakra oktatni szeretnék itt a gyerekeket, de 

a társas érintkezésre is tanítani őket. Ez az iskola egyik fő 

nevelési elve és filozófiája. Erről is beszélgettünk a 

terapeutáddal, és ő is úgy gondolja, ideje, hogy új 

kapcsolataid legyenek. Enélkül komoly a veszélye annak, 

hogy olyan mélyen elmerülsz magadban, hogy képtelen leszel 

újra megtanulni ezeket a dolgokat. Úgy gondolja, hogy ennek 

már elérkezett az ideje. Magam is egyetértek vele. És te 

nagyon erős vagy. Gondolj arra, hogy mit éltél túl. Ez ahhoz 

képest habos torta – mosolygott. – Pontosan tudni fogod, 

hogyan reagálj a kényes kérdésekre. 

Nem tehettem róla, de egész testemben remegni 

kezdtem. 

– Nem tudom, nem tudom – ismételgettem könnyek közt. 

– Idehallgass. Ha mégis komoly gondot fog okozni, akkor 

kitalálunk valami mást, de kérlek, legalább próbáld meg. 

Kérlek, Kaylee. 

– Jól van – törődtem bele. Biztos voltam abban, hogy a 

terapeutámnak és apának igaza van. Erőt kell merítenem 

ebből. – Megpróbálom. 



– Ez a beszéd – mondta apa. 

Még mentünk egy darabig, majd apa lassított, lefordult, 

és a fejével jobbra intett, a campus felé. Egy méretes 

réztábla hirdette: Littlefield. Alatta egy idézet: – „Örökké 

tanulok”. Michelangelo. 

Ez rám is igaz volt. A különbség, hogy nekem nemcsak 

tárgyi tudást kellett elsajátítanom, de meg kellett tanulnom 

valaki mássá válni. 



5. 

Apa nem túlzott az iskola és a campus szépségét illetően. A 

brosúra képei nem tudták igazán visszaadni. Kétszáz holdon 

terült el. Két főépület állt egymás mellett, az egyiket 

Matthews Hallnak, a másikat Asper Hallnak nevezték azok 

után a filantrópok után, akik finanszírozták a létrehozásukat. 

A behajtó felől nézve balra álló Asper Hallt huszonöt évvel 

korábban építették fel, mint a másikat, amire a növekvő 

igények kielégítése miatt lett szükség. Apa azt is elmondta, 

hogy a Matthews Hallban van egy modern könyvtár, vagy 

negyven-ötezer könyvvel. 

A tornaterem a Holmes-csarnokban volt, amit nem sokkal 

azután létesítettek, hogy elkészült az első tanterem. Az 

iskolának volt még tenisz-, baseball- és futópályája is. És itt 

mindennek neve volt. 

– Az első szerencsés diákok és a családjaik adományokkal 

támogatták az intézményt – magyarázta apa, amikor ezt 

megemlítettem. – Eredetileg leányiskolának épült – 

magyarázta. – Ezért van a két lánykollégium szembeépítve a 

két későbbi fiúkollégiummal. 

Én az Eleanor Cook kollégiumba kerültem, ez volt a 

legtávolabbi épület a bal oldalon. 

Voltak kis parkos részek a kollégiumok, a tornacsarnok és 

az iskolaépületek előtt is, de a legszebbek a kövezett 

ösvények voltak a platán-, pekándió- és tölgyfák, szépen 

nyesett bokrok, madárfigurás, pávás, kör alakú szökőkutak, 



vörösfenyő padok és virágágyások között. És mindenütt, az 

épületek előtt is rengeteg villanypózna sorakozott. 

– Alig lehet elhinni, hogy ez egy középiskola. Rengeteg 

pénzt öltek bele, nem? 

– Rengeteget – mondta apa mosolyogva. 

– Nagyon drága a tandíj? 

– Minden penny megéri. 

Elindultunk az Eleanor Cook felé. Két másik autó parkolt 

előtte felnyitott csomagtartóval, épp a szülők segítettek a 

lányaik holmijait felvinni a szobákba. Beálltunk az egyik 

mellé. Egy magas, vékony, hosszú karú, majdnem lapos 

mellű lány álldogált mellette, nézte, ahogy az apja kiemeli a 

bőröndjeit a Lincoln csomagtartójából. Bokáig érő, fekete 

szoknya és szürke, hosszú ujjú blúz volt rajta. Az apa is 

magas volt, ugyancsak sötétbarna hajú, halszálkás öltönyben, 

fekete nyakkendővel. Letett egy kisebb táskát is a bőröndök 

mellé, de a lány a kisujját sem mozdította, hogy felvegye. A 

férfi intett, mire a lány kelletlenül odalépett, felvette a 

táskát, és olyan szorosan szorította magához, mintha soha 

többé nem akarná elereszteni. 

Az apa lecsukta a kocsi csomagtartóját, és felkapta a két 

bőröndöt. Az jutott eszembe, hol lehet az anya. Erről meg az, 

hogy ezt az én esetemben is kérdezhetik maguktól mások. 

Apa felnyitotta a csomagtartót. 

– Az új otthonod, az új édes otthonod – mosolygott az 

épületre mutatva. 

Lassan kikászálódva a magas lányt figyeltem, aki az apja 

mögött lépkedett lehajtott fejjel, apró, lassú léptekkel. Apa 

kezdte kiemelni a holmijaimat. Felkaptam a kisebbeket, és 

körülnéztem. 



Meleg szellő libegtette a fák ágait. Ha képzelőerővel 

megáldott lány lettem volna, könnyen azt hihetem, hogy így 

üdvözölnek. Annyira szép és megnyugtató volt itt minden a 

szökőkutakkal meg a virágokkal, hogy nem lehetett nem 

optimistának érezni itt magam, mint akit örömmel fogadtak. 

Talán tényleg új életet tudok kezdeni, gondoltam. Apának 

igaza volt. Jó lesz egyedül lenni, eltávolodni a mindennapos 

emocionális terhektől. Az megfojtana bárkit, de különösen 

olyasvalakit, mint én. Örülhetek, hogy mindettől 

megszabadulok. 

– Mehetünk? – kérdezte apa. 

Bólintottam, mire elindultunk. Két lány volt odabent, 

mindkettő világosbarna hajú, a magasabbik, rövidebb, 

göndör hajú vastag lencséjű szemüveget viselt és sötétkék, a 

nyakánál kicsit kivágott overallt, a másik csinosabbnak tűnt, 

a szeme élénkzöld, az arca finom vonású. Ő fehér-fekete, 

pöttyös, ráncolt szoknyát és hosszú ujjú, fekete felsőt viselt. 

Ő lépett először közelebb. Gribedli jelent meg az arcán, ha 

mosolygott. 

– Üdv az Eleanor Cookban – köszöntött. – Marcy Ross 

vagyok, ő pedig Terri Stone. Amolyan fogadóbizottság 

vagyunk. 

– Pontosan azok vagyunk – tette hozzá Terri. – Marcy 

felkísér a szobádba, én pedig megmutatok neked mindent. 

– Mert itt ő a mindenes – ugratta Mary. – Megmutatja 

neked a mosdókat meg a többit. És te vagy Kaylee Fitzgerald 

– nyugtázta. 

Apára néztem, aki szélesen elmosolyodott. 

– Én pedig az édesapja vagyok, Mason Fitzgerald. 



– Örvendünk, Mr. Fitzgerald – felelte Terri Stone kissé 

hivatalosnak tetsző hangon. 

– Gyere – szólt Marcy, mielőtt bármit is mondhattam 

volna. Belém karolva vitt végig a kis előtéren, majd balra egy 

folyosón. – Már alig vártam, hogy itt legyél. Mrs. Rosewell 

engem adott melléd. Terri meg ott van mindenki mellett. Ő 

az, aki az újonnan érkezőket körbevezeti – magyarázta 

ragyogó arccal. 

– Kicsoda az a Mrs. Rosewell? 

– A ház anyja, a Kacsacsőrű – tette hozzá, majd közelebb 

hajolva halkabban folytatta. – Csak nehogy elszóld magad 

előtte, nehogy meghallja. 

– Kacsacsőrű? 

– Kedves nő, de pont úgy néz ki, és néha úgy tartja a 

száját, mint egy kacsa. Még totyogva is jár. 

– Na és most hol van? 

– A két másik friss házassal – felelte Marcy. 

– Tessék? 

– Csak vicc. Mi friss házasoknak hívjuk itt az újakat, mert 

annyi esküt kell letennünk, annyi szabályt kell betartanunk, 

hogy teljesen olyan, mintha összeházasodnánk az iskolával. 

De ne izgulj. Nem hágjuk át a szabályokat, csak egy kicsit 

lazítunk rajtuk. 

Élesen befordultunk egy rövidebb folyosóra, balra. 

– Én itt lakom szemben, a „Mindenessel” – mondta 

megállva egy nyitott ajtónál. Apa és Terri Stone is utolért 

bennünket. Egy másik lány is odajött. Nagy mellű, vörös volt, 

körülbelül olyan magas, mint én. Farmert és a Littlefield 

baseballcsapat emblémájával ellátott pólót viselt, ezért 

feltételeztem, hogy ő nem „friss házas”, hanem valószínűleg 



a szobatársamat kísérte ide. Világos bőrén néhány szeplő 

virított az arcán. Marcy láttán elkerekedett a szeme, majd 

jobb felé biccentett a fejével. Látni még nem láthattuk, de 

nyilvánvalóan valaki volt már a szobában. 

– Helló – üdvözölt a jobb kezét felém nyújtva. – Toby 

Dickens vagyok, a kollégiumi ügyelő. 

– Kaylee Fitzgerald – mondtam. 

– Ide kerül? – kérdezte Marcytól. 

– Eltaláltad. 

– Érezd jól magad – mondta a lány, és elment. 

Odabent azt a férfit pillantottam meg, aki a sötét hajú 

lány bőröndjeit vitte. Marcy rámosolygott, majd bekísért a 

szobába. A férfi alaposan megnézett magának, ahogy egy 

tudós vizsgál valamit a mikroszkópjával. Mit keres rajtam, 

kanyaróra utaló pöttyöket? 

Nem tehettem a paranoiámról, de nekem nyomban az 

jutott eszembe, hogy talán tudja, ki vagyok, és nem örül, 

hogy én leszek a lánya szobatársnője. 

– A jobb oldali a tiéd – biccentett Marcy a szürke takaros, 

fehér párnás ágy felé, melyet precízen beágyaztak, mint a 

katonaságnál. Az íróasztal az ágy végében állt. Az ajtótól 

mindjárt jobbra volt egy szekrény, negyedakkora, mint az 

otthoni; igaz, a mi szobáink és szekrényeink sokkal 

nagyobbak voltak, mint az osztálytársainké. Anya 

ragaszkodott ehhez is. 

Valami visszatartott attól, hogy mindjárt balra forduljak. 

Nem az, hogy ezt a lányt már láttam odakint a parkolóban, és 

mindjárt nagyon furcsának is találtam, hanem mert csak 

nagyon lassan szoktam a gondolatot, hogy a magánszférámat 

meg kell osztanom valakivel. 



A lány nem mosolygott, nem is mutatkozott be. Most, 

hogy jobban megnéztem, elég csinosnak láttam, de az is 

feltűnt, hogy betegesen sovány. Az ajkát beharapta, 

szürkésfekete szemében félelem ült. Sötétbarna haja a 

válláig ért. Az egész arca kifejezéstelen, élettelen. A 

vállcsontjai kirajzolódtak a kardigánja alatt. 

Marcy törte meg a kényszeredett csöndet. 

– Ő itt a szobatársnőd, Kaylee Fitzgerald. 

– Köszönj neki, Claudia – szólt rá az apja. 

– Szia! – mondta erre a lány, a tekintetét a plafonra 

emelve. 

Apa, aki mellettem állt, gyorsan letette a bőröndöket, és a 

kezét nyújtotta Claudia apjának. 

– Mason Fitzgerald – mondta. 

– Bob Lukas. 

Aztán megint csönd lett. 

– Mindenes – szólt Marcy, mire Terri előrébb lépett. 

– Mielőtt még nekiálltok kipakolni, lányok, körbevezetlek 

benneteket, megmutatom a fürdőket, a tanuló- és 

pihenőszobákat, meg hogy még hová tudjátok elpakolni a 

holmitokat, ha több helyre volna szükségetek. Mrs. Rosewell 

pedig addig meghívja önöket, Mr. Fitzgerald, Mr. Lukas, egy 

kávéra és süteményre. Marcy odakíséri magukat. 

– Apukák, kérem, jöjjenek velem! – adta parancsba 

Marcy. 

Apa rám nézett, én sietve bólintottam. 

– Na és honnan jöttek? – kérdezte apa Mr. Lukastól, 

ahogy elindultak Marcyval. 

Claudiára néztem. Ő most sem mosolyodott el, az 

arckifejezése nem enyhült. A karjait összefonva maga előtt, 



lehajtott fejjel lépkedett mögöttünk. Terri már jó sokszor 

végigjárhatta az útvonalat, közben elmagyarázta, mi hogy 

működik. Libasorban lépkedtünk, mert Claudia így találta 

jónak. Én sem szóltam hozzá. A fürdőben találkoztunk még 

két lánnyal, onnan a pótraktárhelyiségbe mentünk, majd a 

tanulószobába, amelyben vagy fél tucat íróasztal, egy nagy 

asztal nyolc székkel és két barna bőrkanapé sorakozott. 

Utána egy ajtón át beléptünk a pihenőbe, ahol Claudia 

apján meg az enyémen kívül még vagy hat szülő volt. Terri 

sietve odakísért bennünket Mrs. Rosewellhez. 

Nyomban megértettem, miért kapta a gúnynevét, amit 

Marcytól hallottam. Keskeny arcú nő volt, de széles, telt 

ajkakkal, mintha egy plasztikai sebész pumpálta volna fel 

botoxszal. Alacsony volt, széles csípővel és nagy mellekkel. A 

haja túl rövidre, a füléig volt nyírva, nem illett az arcához, 

de a mosolya meleg és anyai, ez meg a mogyoróbarna szeme 

barátságos tekintete bármelyik újonc elfogódottságát oldani 

tudták. Mint egy nagymama, azonnal dús keblére ölelt 

bennünket, amitől mindketten önkéntelenül is 

hátrahőköltünk. Claudia megrettent ettől a túláradó 

üdvözléstől, a karjai mereven, széttárt ujjakkal lógtak az 

oldala mellett. 

– Jól van, lányok, később majd, miután elhelyezkedtetek, 

és már a szüleitekkel együtt találkoztatok Mrs. Mitchell-lel, 

elbeszélgetünk a házi szabályokról – kezdte. – Ha 

szeretnétek, vegyetek egy kis süteményt meg tejet. Mi itt 

nem szeretnénk a lányainkat rákapatni a koffeinre meg a 

szénsavra. Na meg a sok cukorra – mondta a szülőknek és a 

többi friss házasnak. Apa a nevetést legyűrve rám 

mosolygott. Ez is segített oldódni. 



– Kérsz egy kis süteményt? – kérdeztem ClaudiátóL 

– Nem – grimaszolt. – Épp az előbb óvott bennünket a 

szénsavtól meg a cukortól. Akkor minek kínálnak 

süteményekkel? 

– Sok cukrot mondott, nem semennyit – feleltem vállat 

vonva, majd odamentem a büféasztalhoz, ahol két másik 

lánnyal, Jesse Paullal és Esteile Marcusszal is 

megismerkedtem. Ők is szobatársak voltak. Visszanéztem 

Claudiára. Egyedül álldogált valamivel távolabb az apjától, az 

enyémtől meg még néhány házaspártól. 

Hát, attól igazán nem kell félnem, hogy a szobatársnőm 

kérdésekkel fog bombázni, gondoltam. Ő még nálam is 

jobban fél attól, hogy szóba álljon másokkal. Ami azt illeti, 

látva, hogy ő hogyan viselkedik, kezdtem biztosan érezni, 

hogy én jó úton vagyok a normálishoz vissszatérés felé. 

– A papád azért téblábol itt, mert el akar vinni 

vacsorázni? – kérdezte Marcy jobbra sandítva. 

– Nem, nem mondta. De nem is hiszem. 

Marcy elnevette magát. 

– Ne félj, nem dől össze a világ. Akarod, hogy segítsek 

kipakolni? Nem mintha jó lennék benne, viszont kíváncsi 

vagyok. 

– Tessék? 

– Ugyan már. Nem kell itt maradnod. Van még egy fél 

óránk addig, míg Mrs. Thatcher bugyivizitet tart! – Azzal 

megfogta a karomat. 

Először tiltakozni akartam, de aztán mégis vele mentem. 

Apa rám kacsintott, amikor visszanéztem. Claudia még 

mindig úgy állt ott, mintha gyökeret eresztett volna. 



Bizonyára őket is megleptem vele, mert magam is 

meglepődtem azon, hogy váratlanul elnevettem magam. 

– Mi ilyen vicces? – kérdezte Marcy, ahogy mentünk a 

folyosón. 

– Ezt nem tudnám egykönnyen elmagyarázni. 

– Jól van, a hosszú sztorikat amúgy sem szeretem. De – 

mondta megállva és visszanézve – ahogy elnézem, lesz 

dolgod Drakula lányával szobatársként. 

– Menni fog – biccentettem. 

Marcy arca még vidámabb lett. 

– Azt hiszem, kedvelni foglak – mondta. – És te is engem. 

Ezt olyan meggyőzően állította, hogy önkéntelenül újra 

elnevettem magam. 

És még lehetséges is, gondoltam. Talán valóban sikerül 

megszabadulnom a múlttól, ahogy apa reméli. 



6. 

Marcy úgy rontott rá a bőröndömre, mint egy ellenálló az 

ellenséges vonalak mögött az oly sokáig nélkülözött 

ellátmányra. Csalódottan és nyögve nyugtázta, hogy nem 

egyforma a méretünk, valahányszor maga elé próbált egy-

egy ruhát, hogy lássa, hogy állna neki. Haylee csinálta így, ha 

anya vett nekünk valami új darabot, kijelentve, hogy neki 

sokkal jobban áll, mint nekem, noha pontosan egyforma volt 

az alakunk, és a ruhák, blúzok, vagy szoknyák is pontosan 

egyformák voltak. De ő csak fuvolázta, hogy az ő bőre, 

szeme, vagy haja színéhez sokkal jobban illik, mert az övé 

egy hajszálnyit más. Ha anya meghallotta volna, biztos, hogy 

komolyan megbünteti, és én is szenvedhettem volna vele 

együtt – a logika miatt, hogy ha valamelyikünkben van 

valami rossz, az a másikban is benne van. A büntetés anyánál 

nemcsak megtorlás volt, hanem prevenció, megelőző eljárás 

is egyben. 

Kicsomagolás közben Claudia is megjött, és szinte 

lábujjhegyen óvakodott a saját térfelére. Rájöttem, hogy 

azért, mert észrevétlen akar maradni, mások tekintetét 

kerülve akar járni-kelni. Nem egyszerűen félénk volt, hanem 

nem akarta, hogy észrevegyék, a legszívesebben teljesen 

rejtve maradna, ami egy ilyen helyen azért nem olyan 

egyszerű. 

Mindkettőnk térfelén volt egy-egy ablak, az ágyak mellett 

egy-egy lámpa az éjjeliszekrénykéken, előttük rózsaszín 

rongyszőnyeg. A parketta olyan, mint a tanulószobában. A 



falakon sötétbarna falambéria, és az ajtótól jobbra egy tábla, 

amire kitűzhettük a fontosabb emlékeztetőket. Máris oda 

volt tűzve rá nagy, fekete betűkkel a házirend. 

– Akarod, hogy segítsek? – ajánlotta Marcy Claudia 

bőröndjéhez lépve. 

– Nem – vágta rá a lány gyorsan. – Köszönöm – tette 

hozzá hosszasabb hallgatás után, mint akinek csak most 

jutott eszébe, hogy ezt is mondania illik. 

– Na és honnan jöttél? – kérdezte tőle Marcy. 

– Allentownból. 

– Először vagy magániskolában? 

Úgy tetszett, mintha Claudiának nem nagyon akaródzna 

válaszolni, miközben a bőröndből kiszedett blúzait és 

szoknyáit pakolászta. Marcy megvonta a vállát, és visszatért 

hozzám. 

– Nem, ez már a harmadik – mondta végül Claudia. Olyan 

volt az egész, mintha időbe telne, míg a hangok a fülén át 

eljutnának az agyáig. 

– A harmadik? Harmadikat mondtál? – kérdezett vissza 

Marcy. 

– Három év alatt – egészítette ki Claudia. Aztán 

elmosolyodott, de inkább grimasz volt ez, ami azt üzente, 

„érd be ennyivel”. 

– Na és – kérdezte Marcy felém fordulva – most, hogy 

belegondolok, az édesanyátok miért nem jött el veletek 

segíteni a beköltözésnél? 

– Az enyém hosszas betegség után most lábadozik – 

mondtam. 

Claudia előbb hosszan fontolgatta, hogy válaszoljon-e 

Marcy kérdésére. 



– Az enyém otthon van a húgommal, Jilliannel. Ő még 

csak hatéves. A mi kis hercegnőnk – tette még hozzá. – Jillian 

nem akart utazni, és ha ő rázendít a sírásra, az olyan, mintha 

ezer harang kondulna meg, én ilyenkor mindig befogom a 

füleimet, hogy ne halljam, de anya szerint nem szabad ezt 

tennem, mert még komplexusa lesz Jilliannek. Így anyám a 

békesség kedvéért otthon maradt vele. Nálunk odahaza ez a 

szlogen. A békesség. 

Egyikünk sem szólt egy szót sem. Marcy elkerekedett 

szemmel nézett rám. 

Már mindent bepakoltunk a fiókokba. Egyszer csak 

hallottuk, hogy Terri fel-alá járkálva a folyosóra hívja a friss 

házasokat, hogy menjenek a szüleikhez, utána pedig Mrs. 

Mitchellhez az eligazító beszélgetésre. Megállt nálunk az 

ajtóban. 

– Marcyval jó lesz vigyáznotok – mondta, és mint egy 

tanár, megrovón nézett a lányra. – Ő mindig mindent 

kölcsönkér, aztán nagyvonalúan elfelejti visszaadni. Ezért 

segít a kipakolásoknál olyan lelkesen. 

– De hiába – panaszolta Marcy. – Kaylee holmijai nem jók 

rám. 

– Tőlem bármit kölcsönkérhetsz – mondta Claudia. – És 

aztán felejtsd el visszaadni. 

Marcy meg én összenéztünk, és elnevettük magunkat. De 

Claudia nem. Ő úgy nézett ránk, mint aki komolyan gondolja. 

Zavarba jöttünk. 

– Ő csak ugat, de nem harap – szólt utánunk Marcy, 

amikor Claudiával elindultunk a szüleink felé. 

– Na, hogy mennek a dolgok? – kérdezte apa 

mindkettőnktől. 



– Jól – feleltem. Claudia nem válaszolt, és az apja nem is 

várta meg, hogy így tegyen. Miközben a kerten át a 

Matthews Hall felé igyekeztünk, ahol az irodák is voltak, a 

két apa előttünk járva egymással beszélgetett. Gondolom, 

volt közös témájuk, két lány, akiknek szeretetteljes törődésre 

van szükségük. Apa persze mélyen hallgatott Hayleeről és 

arról, hogy min mentem keresztül. Kíváncsi lettem volna rá, 

mivel indokolta Claudia apjának, hogy bentlakásos iskolába 

kerültem. Feltehetőleg ugyanazzal, amivel a legtöbb itteni 

szülő, hogy nem bíznak a közintézményekben, és mert 

megengedhetik maguknak, inkább ide járatják a gyerekeiket, 

kipróbálják. 

Claudiára néztem, aki megint maga előtt összefont 

karokkal, a fejét mereven feltartva lépkedett. Három 

bentlakásos iskola, gondoltam. Akkor kétszer már végigülte 

az eligazítást. Nem csoda, ha nem érdekli különösebben. 

– Miért voltál már ennyi iskolában? – kérdeztem tőle. 

Claudia vállat vont. 

– Mert apa szerint ez olyan, mint a cipőpróbálás. Noha a 

kiválasztott cipő a te méreted, mégis szoríthat itt-ott, vagy 

mégsem idomul kényelmesen a lábadhoz. – Némi hallgatás 

után még hozzátette: – Ha Littlefield sem válik be, akkor 

beíratnak egy zárdába. 

– Ez komoly? 

– Ki tudja? – kérdezte ő. – Anya szerint én rossz hatással 

vagyok a húgomra. Ha tehetné, őt egy buborékba zárná, vagy 

engem tartana a padláson. 

– Ó, sajnálom. 



– Én már régen nem sajnálom magam – felelte Claudia. 

Már beszéd közben leszegte a fejét, még azelőtt, hogy 

befejezte volna a mondatot. 

Mindenhol vannak családi gondok, jutott eszembe. Néhol 

csak könnyen orvosolhatók, másutt azonban olyan mélyek, 

hogy egy életre meghatározzák, ki lesz belőled. Komoly 

érzelmi megrázkódtatás után kerültem ide, és alig láttam 

esélyt arra, hogy magam mögött hagyhatom, hogy új 

barátokat találhatok, erre az első lány, akibe belebotlok, egy 

két lábon járó tragédia. 

Amióta itt voltam, nem nagyon foglalkoztam gondolatban 

Hayleevel és azzal, hogy reagál majd erre vagy arra. Kezdett 

visszatérni az optimizmusom. De most óhatatlanul eszembe 

jutott, mit mondana Claudia, ha tudná az én történetemet. 

Panaszkodna-e még akkor is a saját életére? Volt a 

viselkedésében valami „na ezt übereljétek” színezet, mintha 

ő volna az elhanyagolt gyermek plakátarca, és bármily 

mulatságosnak hangzik is, bármibe lefogadtam volna, 

nagyon szeretné, ha mélyen sajnálnák érte. Lehet, hogy ő 

már tényleg nem sajnálja saját magát, de mások sajnálatára 

azért egész biztosan igényt tartott, ellentétben velem, aki ezt 

messziről kerülni akartam. 

– Neked van testvéred? – kérdezte Claudia, mintha csak 

olvasott volna a gondolataimban. Szinte vártam már, hogy 

elhangozzék ez a kérdés, mint mikor a csengő hangjára vár 

az ember. Marcy még nem kérdezte meg, de meg fogja előbb 

vagy utóbb. 

– Nincs – feleltem. Nem spontán válasz volt, hogy 

letagadtam Hayleet. Egész úton Littlefieldbe ezen törtem a 

fejem, és akkor döntöttem el, hogy pillanatnyilag az a 



legokosabb válasz a kérdésre, ha egykének mondom magam. 

Ráadásul a dolgok mostani állása szerint már tényleg csak én 

voltam apa és talán még anya szemében is. 

– Szerencséd van – mondta. – Nagyon beteg a mamád? 

– Rendbe jön – vágtam rá ahelyett, hogy valamit 

kitaláltam volna. Az igazat semmiképp sem mondhattam el. 

Csöndben lépkedtünk tovább. Apa és Claudia apja élénken 

beszélgettek. 

– A papád mit csinál? – kérdeztem. 

– Saját üzlete van. 

– Apa meg egy sikeres szoftverfejlesztő cég vezetője – 

mondtam, de egy pillanatra elgondolkodva úgy döntöttem, ez 

így túl tökéletes. Mert a nyomorúságnak társ kell. – De a 

szüleim elváltak. 

– Tényleg? – Claudia némi hallgatás után elgondolkodva 

nézett rám. – Bár az enyémek is elválnának. 

– Tessék? Miért? 

– Az elvált szülők gyermekei több figyelmet kapnak, 

hiszen mindegyik szülő bizonyítani akarja, hogy ő szereti 

jobban. Anyám nagyon sokáig próbálkozott a teherbe eséssel 

utánam, ezért aztán amikor Jilly végre megszületett, mint 

valami isteni ajándékot, úgy fogadták. Én meg a háttérbe 

szorultam. Előbb mindig Jilly igényeit és vágyait kellett 

kielégíteni, csak azután jöhettem én. Anya utálja, ha Jillynek 

hívom Jillian helyett. Ezért is csinálom. 

Claudia meggyorsította a lépteit. 

– Sajnálom – mondtam felzárkózva –, de jobb, ha tőlem 

tudod, az elvált szülők gyerekei nem boldogabbak, mint azok, 

akik boldog családban élnek. 



– Ezt nem tudom eldönteni – válaszolta Claudia. – Nekem 

egyikben sem volt részem. – Ezt úgy mondta, mint aki nem 

kapott enni vacsorára. 

Apáink a Matthews Hall bejáratnál bevártak bennünket. 

Az arcuk merő aggodalom. Hirtelen a ragyogó nap elé néhány 

pufók, habos felhő tolult az égre. A depresszió ármányos 

módon kúszott felém, mosolyogva, és arra emlékeztetve, 

hogy azért még nem vagyok elég messze fojtogató 

szorításától. Apa a kezem után nyúlt, de Claudia apjára 

pillantva, aki már belépni készült, félbemaradt a mozdulat, 

talán mert úgy gondolta, nem szeretnék félénk kislánynak 

mutatkozni az új szobatársam előtt, pedig pontosan annak 

éreztem magam ebben a percben. 

Egy sovány, kosztümöt és nyakig begombolt blúzt viselő 

nő fogadott bennünket. Őszes haját szorosan hátrafésülve 

egy csattal fogta össze. Hatvanasnak látszott. Bármibe 

lefogadtam volna, hogy alig több negyvennél, ám 

valószínűleg úgy gondolhatta, minél idősebbnek látszik, 

annál nagyobb tekintélyre tehet szert. Később megtudtam, 

hogy ő Mrs. Mitchell személyi titkára, Pamela Cross, aki 

Marcy szerint a nevéhez méltón valóban Mrs. Mitchell 

keresztje. 

– Fáradjanak velem, kérem – irányított bennünket az 

előtérbe. A kezét kinyújtotta, mintha így akarná 

megakadályozni, hogy szétszéledjünk. Egy tanácsterembe 

vezetett bennünket a jobb oldalon, ahol egy fekete, térdig érő 

szoknyás diáklány füzeteket nyomott a szülők és a diákok 

kezébe. Nemigen mosolygott. A kitűzőjén azt olvastam: Kim 

Baily, a Diákönkormányzat elnöke. A füzetben kinyomtatott 

információk egy része benne volt abban a másikban, amit 



apa anyának mutatott, meg még két oldal házirendszabály az 

iskolai és a kollégiumi viselkedésről, elvárásokról. De ebben 

mintha több szabály szerepelt volna, mint amit a szobánkban 

kifüggesztettek. 

Mindenki némán várta, hogy mi következik. Néhányan 

szinte még a lélegzetüket is visszafojtották. Vártam, hogy 

mikor kezdenek el peregni a dobok. 

Belépett Mrs. Mitchell, és mindenki felé fordult. Magas 

volt és meglehetősen csinos, szép arcvonásokkal és 

káprázatosan csillogó, kék szemmel. Világosbarna haját 

klasszikus kontyban viselte, a mosolya meleg és barátságos. 

Fel nem foghattam, hogy miért hívják, ahogy apa hallotta, 

Vaslédinek, Mrs. Thatchernek. A sminkje visszafogott, 

ízléses, és nagyon jól illett hozzá. Sötétzöld szoknyát viselt, 

hasonló szabásút, mint Pamela Cross; a fehér blúzához apró, 

a fülbevalójához illő gyöngy nyakláncot vett fel. 

– Szeretettel üdvözlök mindenkit Littlefieldben – mondta 

a pódiumra fellépve, a karjait széttárva. 

– Nagy örömömre szolgál, hogy egy ilyen gyönyörű őszi 

napon szerezhették az első benyomásaikat intézményünkről. 

Mi nagyon büszkék vagyunk rá. Nekünk ez itt a második 

otthonunk, és nagyon remélem, hogy hamarosan a 

gyermekeik is annak fogják tekinteni. – A hangja 

határozottan csengett, de mégis finom modorban beszélt, 

szavai pedig a helyzethez képest őszintének hangzottak. 

– Kérem, mindenki foglaljon helyet! Ígérem, nem fogok 

sokáig beszélni, mert tudom, hogy a gyermekeik alig várják 

már, hogy Littlefield lakóivá váljanak. – Kihúzta magát, és a 

barátságos mosoly eltűnt az arcáról. A tekintete is acélossá 

vált, amikor végignézett a jelenlevőkön. – Szeretném 



biztosítani önöket arról, hogy a gyermekeiket 

felelősségteljes, hatékonyan működő iskolába íratták be, ahol 

mindenki az egyéniségének megfelelő képzésben, 

bánásmódban részesül. Mindegyikük más és más módon éri 

el a célját, és mi itt megteremtjük a körülményeket és a 

feltételeket ahhoz, hogy szabadon és sikeresen haladjanak 

előre. Számunkra itt nem léteznek normális vagy átlagos 

gyerekek. Talán ez eddig nem volt nyilvánvaló, de mi itt 

pontosan tudjuk és támogatjuk, hogy minden gyerek 

különleges. De ahhoz, hogy ez sikerüljön, kérünk is néhány 

dolgot mindenkitől. Mi itt senkit sem akarunk 

megreformálni – jelentette ki. Most már nagyon is érződött 

az eltökéltsége, de az nem csak határozottságról és 

megingathatatlanságról árulkodott, a tolerancia hiányára is 

utalt. – Littlefield nem tud mit kezdeni az olyan gyerekekkel, 

akiknek komoly gondjaik voltak eddig a közintézményekben. 

Mi itt nem tudunk időt szánni a fegyelmezésre. Azzal is 

tisztában vagyunk, hogy önök, szülők, nem arra adják ki a 

pénzüket, hogy a gyermekeik csak vesztegessék itt a saját és 

a mi időnket, energiánkat. Ezt mi itt nagyon komolyan 

vesszük. A tőlünk kapott füzetekben megtalálhatóak az iskola 

szigorú szabályai. Pontosan tudjuk, hogy a szülőknek és a 

tanároknak odakint egyre több problémával kell 

megküzdeniük – mondta az ablak felé biccentve, mintha a 

problémák odakintről kukucskálnának be ide. – De én 

biztosíthatom önöket arról, hogy ezeket a gondokat 

valamennyien odakint hagyták, amikor beléptek ezen a 

kapun. Mert mi itt hitünk szerint szerződést kötöttünk 

önökkel és a gyerekeikkel. Mi a lehető legmagasabb szintű 

oktatást biztosítjuk a gyermekeiknek, de cserébe tökéletes 



viselkedést, kooperációt, engedelmességet és tiszteletet 

várunk el a gyerekektől önmagukkal és másokkal szemben. 

Elmosolyodott, de jéghideg volt ez a mosoly, olyan, mint 

egy álarc. 

– Itt nincs IDD – folytatta. – Vagyis ivás, dohányzás, 

drogozás. Ha ebből valaki csak az egyiket is megpróbálja, azt 

mi itt szerződésszegésnek tekintjük. A gyerekek jól véssék az 

eszükbe, hogy a szüleik aláírtak egy dokumentumot, 

szabályszegés esetén pedig elveszítik azt a pénzt, amit 

Littlefieldbe fektettek. Kivétel nincs, nem mérlegelünk 

semmiféle körülményt. A szabályszegők könyörgése itt süket 

fülekre talál. Nincs más teendő, mint elolvasni és betartani a 

szabályokat, és élvezni a tanulást és az itteni életet – 

folytatta. – A szülőknél ott a telefonszámom, bármikor 

elérhetnek. Nálunk az orvosi ellátás is biztosított. Mrs. 

Cohen nővér a hadseregtől érkezett hozzánk – mondta, mire 

a nő előbbre lépett. Nővéregyenruhát viselt, harminc-

egynéhány éves lehetett, noha már ősz szálak vegyültek a 

hajába. – Ő pedig itt az iskolai tanácsadónk, Mr. Hedrick. Mi 

itt nagyon büszkék vagyunk a dolgozóinkra, mindegyikük 

egyetemi diplomával rendelkezik. No, mára ennyi, most 

pedig mindenki igyekezzen kényelmesen elhelyezkedni. 

Holnap tanítás. 

Amikor elhallgatott, olyan csönd volt, hogy hallottam a 

mögöttem ülők lélegzetvételét. Az igazgatónő bólintott, majd 

kifelé indult. Egy anyuka megállította valami kérdéssel, de 

mi, többiek szedelőzködtünk. Apa jött velem. Claudia és az 

apja előttünk lépkedtek, de úgy, mintha tűz elől 

menekülnének. 



– Nyitottam neked egy számlát – mondta apa nekem. – Itt 

kezelik. Vehetsz fel róla készpénzt, ha kell valamire. 

– Köszönöm, apa. 

– Na és, mit gondolsz? – kérdezte. Tudtam, biztató 

válaszra vár. 

– Eddig jó. A szobatársnőmmel nem lesz könnyű, de 

biztos, hogy minden jól alakul majd. 

Apa bólintott. 

– Még a végén te leszel a pszichológusa. Az apjától 

tudom, hogy ez már a harmadik magániskolája három év 

alatt. 

– Ő is ezt mondta nekünk. 

– És egy kicsit anorexiás is – mondta apa. 

– Talán nem is kicsit. Vagyis ő is terápiára jár? 

– Csak arra vigyázz, nehogy belemenj a kölcsönös 

sztorizgatásba – tréfálkozott apa, de én komolyan tartottam 

attól, hogy véletlenül tényleg elszólom magam. Apa észre is 

vette rajtam. – Figyelj, Kaylee, te csak hallgasd. Talán többre 

nincs is szüksége. 

Hirtelen megtorpantam. 

– Mi történt? – kérdezte apa. 

– Beszéltél Claudia apjának Hayleeről? 

– Egyetlen szót sem. Nem is kérdezte, hogy van-e több 

gyerekem. 

– Jó. Nekem sincs szándékomban megemlíteni. Egyke 

lettem. 

– Okosan tetted – mondta apa. – Sokkal erősebb vagy, 

mint hinnéd, Kaylee. És biztos vagyok benne, hogy komoly 

segítségére leszel itt másoknak, nem csak a szobatársadnak. 

Lenézve a fejemet ráztam. 



– Ez meg hogy lehet? Pár óra leforgása alatt az derül ki 

rólam, hogy teljesen normális vagyok? 

– Mindig is az voltál. – Apa magához ölelt. – Mindig is te 

voltál a normális kettőtök közül, Kaylee. – Adott egy puszit, 

és folytattuk utunkat az Eleanor Cook épület felé, kéz a 

kézben, mintha mindig így sétálgatnánk együtt. A parkolónál 

megálltunk. 

– Hát, azt hiszem, jobb, ha én megyek – mondta. – A 

lányok nem szeretik, ha az apjuk a nyakukon lóg. És tudom, 

hogy itt jó helyen leszel, jó emberek között. Majd anyádnak 

is elmesélem. 

– Jól van, apa. – Erőtlen, riadt hangon mondtam, 

haragudtam is magamra miatta. 

– Hé, minden jól alakul majd, drágám, a lehető legjobban, 

ne félj… 

Bólintottam. 

– Hívlak, és te is hívj bátran, mindegy, akár éjszaka – 

mondta apa. – Mihelyt hazaértem, beugrom anyádhoz, 

beszámolok neki mindenről. Ő is megbarátkozik majd a 

helyzettel, meglátod. – Azzal újra megölelt és adott még egy 

puszit. 

Álltam és néztem, ahogy beszáll a kocsiba, és elindul. De 

még megállt, lehúzta az ablakot. 

– Sosem hagylak magadra, Kaylee, soha – mondta még 

apa, aztán elhajtott. Néztem utána, míg el nem tűnt a 

szemem elől. Akkor elsírtam magam. 

Azután észrevettem Claudiát és az apját a kocsijuknál. Az 

apja komolyan magyarázott neki valamit, talán azt, hogy ez 

az utolsó esélye. Claudia leszegett fejjel hallgatta, és akkor 

sem emelte fel a fejét, amikor a férfi már elhallgatott. Végül 



az apa gépiesen megölelte búcsúzóul a lányát, aki merev 

testtel tűrte, ökölbeszorított kézzel, lógó karokkal, majd 

beült az autóba, és elhajtott anélkül, hogy integetett volna. 

Claudia megfordult és észrevett. Meglepődött, amikor 

látta, hogy megvárom. 

– Na és milyen a többivel összehasonlítva? – kérdeztem. 

– Micsoda? – kérdezett vissza ő. 

– Littlefield, az igazgatónő eligazítása. Mennyiben más, 

mint a többi iskolában volt? 

Claudia vállat vont. 

– Én semmi különbséget nem vettem észre – vonta meg a 

vállát, és meggyorsította a lépteit, mint aki nem akar velem 

jönni. 

De én lépést tartottam vele, együtt léptünk be az 

épületbe. Mrs. Rosewell már várt ránk. 

– Erre, lányok – mondta, és elindult velünk az irodája 

felé. Volt egy kis íróasztala, de ő, miután leültetett 

bennünket a kanapéra, odahúzott elénk egy széket magának. 

– Szeretném, ha jól éreznétek magatokat a Cook Hallban, 

és azt is, hogy becsüljétek meg ugyanúgy, ahogy odahaza 

bármit. Végtére is ez lesz a második otthonotok – mosolygott 

ránk. 

Az íróasztaláról leemelte annak a házirendnek a 

másolatait, amit kifüggesztettek a szobánkban. 

– Olvassuk el együtt – mondta, és a kezünkbe nyomott 

egy-egy példányt. Úgy olvasta fel, ahogy Mózes a 

tízparancsolatot a népének. Drámaian kihangsúlyozta az 

alkohol, a kábítószer és a dohányzás tilalmát, és önelégülten 

hívta fel a figyelmünket arra, hogy fiúk nem tartózkodhatnak 

a szobáinkban. 



– Jól van – mondta végül. – Megtettük, amit kellett. 

Nincsenek kétségeim afelől, hogy ideális bentlakók lesztek. 

Ha bármelyikőtöknek bármilyen gondja van, tudjátok, hogy 

az ajtóm mindig nyitva áll előttetek. Sok szerencsét 

mindkettőtöknek – állt fel. 

Mi megköszöntük, és felmentünk a szobáinkba. Abban a 

pillanatban, hogy odaértünk, Marcy viharzott elő a 

sajátjából, bejött, és rávetette magát az ágyamra. 

– Az első benyomások Mrs. Thatcherről? – kiáltotta, és 

közben rám mutatott. 

– A kérdésben benne van a válasz – mondtam erre. – Ha 

így hívod, azzal befolyásolod a véleményünket. 

– Mi van? – Széles vigyor jelent meg az arcán. – Te 

jogásznak készülsz? 

– Talán igen – feleltem. – De nincs igazam, Claudia? – 

kérdeztem a szobatársnőmtől, aki még mindig a ruháit 

rendezgette. 

Abbahagyta, ránk nézett. 

– Sajnálom, nem figyeltem. 

– Nem figyeltél? – Marcy felült. – Nem olyan gyakoriak itt 

a beszélgetések, ezért ha igen, akkor jobb, ha meghallod. 

Nehogy lemaradj valami fontos dologról. 

Claudia csak bámult rá. Sötét szemeiben nyoma sem volt 

haragnak, viszont semmiféle más érzelem sem tükröződött 

bennük, mintha üveggyöngyök lettek volna. 

– Hát jó – mondta végül Marcy, majd rám nézett. – Na és 

te? Vannak testvéreid, elkényeztetettek vagy másmilyenek? 

– Nincsenek. 

– Egy se? 



– Nem megy ritkaságszámba – feleltem mosolyogva, hogy 

eloszlassam a gyanakvását. 

– Hát én meg elvált szülők gyereke vagyok. 

– Te is? A szüleid elváltak? 

– A tieid is? 

– Sajnos igen. 

– Hűha. Sokunkkal ez a helyzet itt a Cook Hallban. Még 

nyolc másik lánnyal. Én ötéves voltam, amikor a szüleim 

elváltak. Abban a hitben nőttem fel, hogy a házasságok 

mindössze öt évig tartanak, és utána az emberek férjet meg 

feleséget cserélnek, ahogy az autójukat, amikor már túl sok 

kilométer van benne. 

Claudiára néztem, akit hirtelen érdekelni kezdett a 

beszélgetésünk. 

– Nem csoda, hogy ilyen vidám vagy – mondta Marcynak. 

– Az elvált szüleid bizonyára kényeztetnek. 

– Bizonyára – dalolta Marcy. – Éljen a válás! – Erre még 

Claudia is elmosolyodott. Végre. 

Én végeztem a pakolással, és a tájékoztatót néztem. 

– A menza az Asper Hallban van? 

– Mi csak Öklendeztetőnek hívjuk – tréfálkozott Marcy. 

– Van valami öltözködési előírás a vacsorához? 

Marcy a házirendre mutatott a táblán. 

– Se sort, se kilátszó has, se harisnya nélküli láb, halvány 

utalások meg nem felelő blúzokra, ingekre és minden másra. 

Egyébként bármit felvehetünk. 

Mindenes Terri meg én kísérünk majd át kettőtöket. De 

holnap már, ha akartok, megszabadulhattok tőlünk – tette 

hozzá Marcy inkább Claudia kedvéért, semmint az enyémért. 

És közben rám nézett. 



– Természetesen nem szeretnénk kölönc lenni a 

nyakatokon – feleltem, mintha komolyan gondolnám. És 

mihelyt a szavak elhagyták az ajkamat, rájöttem, ez olyan 

volt, mintha Haylee szájából hangzott volna el némi 

szarkazmussal. Ezért gyorsan elmosolyodtam. 

– Nyugi. Mindketten ügybuzgó kotnyelesek vagyunk – 

vágta rá Marcy. 

– Azt hiszem, én lezuhanyozok és átöltözöm – közöltem. 

– Jó ötlet. Van néhány fiú, akit érdemes elbűvölni – 

mondta Marcy ránk nézve. 

Claudia felvonta a szemöldökét arra, hogy ez neki is 

szólt. 

– Úgy értem, nem csak a tanulás miatt vagyunk itt, 

nemdebár? – Azzal Marcy megpördült, és már ott sem volt. 

– Én kedvelem, és te? – kérdeztem Claudiától. 

– Aha – motyogta Claudia szárazon. – Én mindenkit 

kedvelek. 

Egy táskából előhúzta az iskolaszereit meg a laptopját, és 

elrendezte az asztalán. 

Ezt majd később, döntöttem, és elővettem valami mást, 

amit felvehetnék a vacsorához. 

– Én mentem zuhanyozni – mondtam. Claudia rám nézett, 

majd megint a gépére. 

– Jelszó kell a wifihez – mondta. – Ezt eddig senki sem 

mondta. 

– Biztos megadják. Jövök nemsokára – válaszoltam. 

Rajtam kívül senki sem volt a fürdőben, amikor 

bementem. A vizet magamra csorgatva azt képzeltem, hogy 

lemossa rólam elrablásom lidérces történetének minden 

nyomát. S talán apám reményei is beigazolódnak. Lesznek új 



barátaim, felépítek egy új világot, amiben csak én vagyok, 

Haylee nélkül, akire nem kell többé tekintettel lennem. Nem 

fog számítani más, csak a saját érzéseim, a saját álmaim. 

Csodálatos volt a víz melege. Csodazuhany, ami elmossa a 

múltamat. 

Claudia még mindig a gépe előtt ült, amikor 

visszamentem a szobánkba. Időközben megszerezte a jelszót, 

és egy cédulán odatette az én íróasztalomra is. Úgy tetszett, 

élénk csevegésbe merült valakivel. Nem akartam 

kotnyeleskedni, ezért nem néztem át a válla fölött, hogy 

lássam, kivel. 

Arra koncentráltam, hogy mit vegyek fel. Szabadságérzet 

töltött el. Nem kellett azzal törődnöm, anya mit választana, 

és hogy vajon Haylee egyet-ért-e a választásommal. Ami 

pedig még ennél is jobban tetszett: nem kellett alárendelnem 

magam az ő választásának. Türkizkék blúzt és sötétkék 

szoknyát választottam. 

– Mindjárt gondoltam, hogy paróka van rajtad – mondta a 

visszaérkező Marcy, látva, amint rövid hajamat fésülgetem. 

Persze nem voltak zárak az ajtókon. Úgy néztem ki, mint 

Jeanne d’Arc. Vannak persze nők, akik ilyen rövidre 

borotváltatják a hajukat, de én mindig nagyon büszke voltam 

a sajátomra, a sajátunkra. 

– Már bánom, hogy hagytam magam rábeszélni. Apa is 

megsajnált, ezért vett nekem parókákat. 

Claudia most már csupa fül volt. 

– Apa nekem nem engedi levágatni a hajamat. 

– Mert ha megteszed, akkor kitagad? – kérdezte Marcy. 

Claudia megvonta a vállát. 



– Lehetetlen. Azt már évekkel ezelőtt megtette – felelte. 

Marcy szeme elkerekedett, és kínjában elnevette magát, mert 

erre nem tudott mit mondani. Én sem. Felém fordult. 

– De neked olyan arcod van, hogy azt még egy rossz 

frizura sem tudja elrontani – szólalt meg. – Viszont a bordáid 

közé bökök, ha a fiúk bármelyike is, akikre hajtok, túlzott 

érdeklődést mutatna irántad. 

– Tessék? 

– Ó, csak vicceltem – fuvolázta Claudiára mosolyogva. – 

Te nem öltözöl át a vacsorához? 

– Nekem más dolgom van – mondta Claudia. – Végtére is 

ez itt nem a Ritz, nem igaz? 

– Hogy mi nem? Ó! – Marcy elnevette magát. – Nem, 

tényleg nem a Ritz. Még csak nem is egy McDonalds, de a 

miénk – mutatott körbe teátrálisan. – Vagyis tiszteld meg, 

drágám – tette még hozzá. – Mrs. Rosewell mindenkit 

drágámnak szólít. Vagy drágaságomnak. Utálom ezt a 

drágaságomozást, és ti? 

– Engem hívhatnak, ahogy akarnak – jutott eszembe apa 

egyik poénja csak vacsorához ne hívjanak megkésve. 

– Ez jó – derült Marcy. – Na, masírozzunk át együtt, 

ahogy a három muskétás. 

– Én nem is vagyok éhes – közölte Claudia. 

– Hé, ezzel várj addig, míg meglátod, hogy mi van a 

tányérodon – mondta erre Marcy, és azzal lepte meg 

Claudiát, hogy belekarolt, majd a balját felém tartotta. 

Marcy társaságában nehéz lesz depressziósnak maradni, 

gondoltam, pont mintha egy orvos írta volna fel nekem és 

Claudiának. 



Már csak az volt a kérdés, mikor szökik meg a 

társaságunkból. 

A menzára belépve élénk beszélgetés és nevetés fogadott 

bennünket. Noha az asztalok és székek ugyanolyanok voltak, 

mint bármelyik másik menzán, a falakat itt tetszetős, 

világosbarna lambéria fedte, a hatalmas ablakok pedig a 

szépen gondozott parkra nyíltak. Süllyesztett lámpák ezrei 

ontották a fényt, megcsillant a padló makulátlan sötétbarna 

járólapján. Balra állt a kiszolgálópult a fémvázon sorakozó 

tálcákkal, amelyekre a diákok rátehették a kiválasztott 

ételeket, italokat, süteményeket. Az asztalokon igazinak 

látszó virágok pompáztak. 

És bár Marcy viccelődött az ételekkel, sokkal 

gusztusosabbnak tűntek, mint más iskolákban. Négy nő és 

egy magas férfi, nyilvánvalóan a séf, adták ki őket. Nekem 

óhatatlanul az jutott eszembe, hogy az enteriőrt 

tulajdonképpen a szülők, és nem a diákok elkápráztatására 

alakították így. Hisz végül is ők fizették a számlát. 

A diákok természetesen már mind jól ismerték egymást, 

sokan már évek óta. Csupán, ahogy az eligazításon 

megfigyelhettem, harminc-egynéhány új gyerek érkezhetett 

ma. Valamennyiüket, ahogy engem és Claudiát is, régebbi 

diákok kísérgették, hogy el ne tévedjenek, de ahogy a világ 

minden más iskolájában, itt is voltak páran, akik klikkekbe 

verődtek, együtt lógtak, ahogy Haylee mondta volna. Marcy 

és Terri bennünket természetesen a sajátjukhoz vittek egy 

asztalhoz, ahol négy másik, Cook Hallban lakó lány és két fiú 

ült, Haden Kimble és Luke Richards, akik fölöttünk jártak. 

Valami azt súgta, hogy ezek ketten se rám, se a többi lányra 

sem vevők. Ettől pillanatnyilag megkönnyebbültem. 



És amit igazán értékeltem, az az volt, hogy se engem, se 

Claudiát nem bombáztak személyeskedő kérdésekkel. 

Valójában úgy éreztem, mintha már régóta ide járnánk. 

Miután Marcy bemutatott bennünket, Haden és Luke 

folytatták a beszélgetést az arcpiercingek viseléséről. Mások 

talán rossz néven vették volna az érdeklődés teljes hiányát, 

de Claudia meg én, bár más-más okból, hálásak voltunk érte. 

– A tinik annyira kiszámíthatóak – mondta Haden, akinek 

vastag, fekete keretes szemüveg lógott félúton az 

orrnyergén. – Hóbortosak, csak viselik, hogy „másoknak” 

hihessék magukat. – Az ujjaival mutatta az idézőjelet. 

– Aha – vágta rá Luke. 

A lánynak, Estelle Marcusnak, akire néztek beszéd 

közben, egy ezüstgömb díszelgett a bal orr-cimpájában. 

Amikor korábban láttam őt, még nem viselte. 

– Nálam ez nem hóbort – vágott vissza Estelle mérgesen. 

– Azért hordom, mert hordani akarom. Amikor nekem 

tetszik. A hangsúly – jelezte ő is az idézőjelet Hadenhez 

hasonlóan – azon van, hogy mikor akarom. 

– De ha nem viseled állandóan, akkor nem nő be a lyuk? – 

kérdeztem a lánytól. Anya arról sem akart hallani, hogy 

Hayleevel kilyukasztassuk a fülünket. Mégpedig azért nem, 

mert maradandó változásról lévén szó, attól félt, hátha nem 

sikeredik egyformára. 

– Ahhoz elég gyakran hordom – vágta oda Estelle, és 

közben próbálta eldönteni, vajon a fiúk pártján állok-e. 

– Ha hordaná a suliban, Mrs. Mitchell kivágná – 

tájékoztatott Terri, és majdnem hozzá is tette, hogy „joggal”. 

A tekintetéből látszott. 



Azt hittem, ezzel a téma lezárult, de hirtelen Claudia 

szólalt meg. 

– A korábbi iskolámból biztosan nem küldtek volna el 

emiatt. – Mindenki felé fordult. Őt magát is meglepte, hogy 

megszólalt, ugyanúgy, ahogy engem is, mert úgy hangzott, 

mintha lelkesedne a piercingért, de mindjárt hozzá is tette: – 

Annyira kell nekik a pénz, hogy még a gyilkosságot is 

elnéznék. 

– Melyik iskola volt ez? – kérdezte Esteile érdeklődve, 

mint aki legszívesebben már másnap odaköltözne. 

– A Saddle Brook – felelte készségesen Claudia. – Az egyik 

lányt abban az évben amikor odajártam, csoportosan 

megerőszakolták, de az iskolának sikerült valahogy 

eltussolnia, hogy ne jelenjen meg az újságokban. 

Senki sem szólt egy szót sem. 

– A szobatársam volt – folytatta Claudia. Marcy meg én 

összenéztünk, meglepve, hogy ennyire beszédes lett, 

megnyílt. 

– Tényleg? – kérdezte Luke. – Rémes lehetett neked, de 

természetesen a lány számára még rettenetesebb. 

A társaság úgy nézett Claudiára, mintha ő csak hajszál 

híján kerülte volna el. 

– Most bolondokházában van – mondta tovább Claudia. – 

Katatón. 

– Katatón? – kérdeztem a kelleténél talán korábban. – 

Azért kérdem, mert tudom, milyen az. 

– Olyan, mintha kómában lennél, csak közben nyitva van 

a szemed – magyarázta Claudia. – De nekem ott a legtöbb 

lány ilyennek tűnt – tette még hozzá a humor legcsekélyebb 

jele nélkül. 



Döbbent csönd lett. Claudiának rövid idő alatt sikerült 

mindenki arcáról lehervasztania a mosolyt, az elevenséget. 

Valamennyiünk agyába bevillant a védett, privilegizált 

iskolánk falain kívül maradt veszélyek és rémségek 

világának fenyegetése. S én nyomban megértettem, hogy ez 

mit jelent. 

Ha ide szomorúságot és rémségeket hozol, akkor bűnös 

vagy, mint Káin. A hírhozó bűnös. Megesküdtem magamban, 

hogy soha senki nem fogja itt megtudni, hogy min mentem 

keresztül. 

– Na, inkább hozzunk valami ennivalót, amíg még van 

étvágyam – mondta Marcy sietve, és már pattant is fel. 

Terrivel mi is nyomban indultunk, Claudia némi késéssel. 

Marcy visszanézett rá, majd csodálkozó tekintettel fordult 

felém. 

– Előre szánlak, hogy majd milyen esti meséket kell 

hallgatnod, ha már eloltottátok a lámpát. Ez olyan, mint 

Norman Bates női változata a Psychó-ból. Kérhetnél 

szobacserét Mrs. Rosewelltől. 

– Megleszek vele. 

– Csak sikíts, ha mégsem. Viszem a depresszióűzőt – 

felelte, majd kilépett, hogy szántszándékkal beleütközhessen 

az előttünk lépkedő fiúba, aki bosszúsan fordult hátra, de 

amikor meglátta, ki az, elmosolyodott. 

– Botladozunk, botladozunk? 

– Csak ha itt vagy a közelben – felelte Marcy. – Te már 

csak ilyen hatással vagy rám. 

A fiú még szélesebb mosollyal nézett ránk. 

– Új áldozatok? 



– Még ropogósak! – Marcy bemutatott bennünket Rob 

Briannek, egy felső évfolyamos, sötétbarna hajú, pajkos 

mosolyú fiúnak. Tökéletesen illett Marcyhoz. Rob meg egy 

másik fiúnak mutatott be bennünket, Ben Kaplannak, aki 

olyan magas volt, mint Claudia, sovány, rövid, szökés hajú, 

az arcát narancsszínű szeplők pöttyözték. 

– Helló, lányok – mondta Rob. – Fogadjátok 

fenntartásokkal, amit Marcy terjeszt rólunk. 

– Kayleet nem kell figyelmeztetni. Megvan a magához 

való esze. Bálkirálynő volt a korábbi iskolájában, és az 

eredményei kitűnőek. Tőle fogom ellopni a házikat – mondta 

–, és így majd annyit javítok, hogy apa vesz nekem egy 

kocsit. 

Elpirultam, amikor a fiúk még nagyobb érdeklődéssel 

néztek rám. 

– Na és te, Claudia? – kérdezte Ben. Ez a fiú még 

ötvenéves korában is tinédzsernek fog kinézni. 

– Claudia kétszer volt már letartóztatva 

villámrandizásért – tréfálkozott Marcy. – Ő harap, és nem 

ugat. 

A fiúk elnevették magukat. 

– Írj be a táncrendedbe – mondta Claudiának Ben, mielőtt 

továbbmentek volna. – Én állom a harapásokat. 

Ránéztem Claudiára, hogy lássam, nem bántódott-e meg, 

de ő ugyanolyan érdektelen ábrázattal álldogált, mint eddig. 

Az ételekből úgy válogatott, mintha valamennyi meg volna 

mérgezve. 

– Vegetáriánus vagy? – kérdeztem, látva, hogy kerüli a 

csirke- vagy marhaételeket. 

– Ma este igen – felelte. 



Miután a megrakott tálcákkal az asztalunkhoz indultunk, 

számon kértem Marcyt. 

– Hogy vagy képes ilyesmiket kitalálni másokról? Sose 

mondtam, hogy bálkirálynő lettem volna, és a jegyeimről 

sem beszéltem. És elhitték neked? 

– Mit csinált már megint? – tudakolta Terri. 

– Mindenféléket összehordott a fiúknak rólunk. 

– Marcy még egyszer sem beszélt komolyan, amióta 

ismerem – mondta Estelle. 

– Na és aztán? – Marcy megvonta a vállát. – Soha senki 

nem fog utánajárni. Annak mondhatjuk itt magunkat, aminek 

csak akarjuk. – Majd Claudiához fordult. – Neked sem kell itt 

önmagadat adnod. És felejtsd el a régi iskoládat. Itt 

újjászülethetsz. Találj ki valami újat magadnak. Van egy 

katalógusom, abból is választhatnál. Én minden héten új 

személyiséggel próbálkozom. 

Odanéztem, ahol Rob és Ben üldögélt. Miközben Rob 

beszélt, mindenki felénk nézett. Vajon mit mond nekik? Ha 

egyszer bedobunk egy hazugságot a pletyka tengerébe, 

ugyanúgy nem emelhetjük ki, ahogy egy bedobott vízcseppet 

sem. 

– És nem tréfál – mondta Terri. – Majd meglátjátok, 

amikor affektálva kezd beszélni. Teljesen odavan Mr. 

Edgewaterért, az irodalomtanárunkért, és azt hiszi, ha az ő 

modorában beszél, rajongani fog érte. 

– Rajongani is fog majd… egy napon. 

– Álmodozás, álmodozás… – gúnyolódott Estelle. 

– És miért ne álmodozhatnék? A valóság unalmas – felelte 

Marcy. – Nem igaz, Claudia? 



– Könnyen azzá válhatunk, akinek kiadjuk magunkat, 

ezért óvatosnak kell lennünk, hogy mit választunk – felelte 

erre Claudia szárazon. Úgy turkált az ételében, mintha 

valami undorító dolog lenne benne, mondjuk, egy hajszál 

vagy egy légy. 

– Hűha? Ez meg mi? 

– Kurt Vonnegut – felelte Claudia. 

– Valami író, igaz? – kérdezte Terri. 

– Igen. 

– Engem nem érdekel, kicsoda. Utálom az intelmeket – 

jelentette ki Marcy savanyú ábrázattal. – Lenyomják az 

embert. Amúgy is túl sok „vigyázz” van az életünkben. Nem 

kell még hozzá. 

Claudia innentől kezdve már nem szólt egy szót sem. 

– Na és mit gondolsz Robról? – kérdezte Marcy, és közben 

a szeme sarkából figyelte rosszallóan Claudiát, aki megint 

bezárkózott, mint egy kagyló. 

– Helyes – mondtam. – A fiúd? 

– Még nem, de szeretnék lefeküdni vele – vágta rá 

habozás nélkül Marcy. – Nem ő lenne az első. Az elsőm az 

katasztrofális volt, kilencedikben. És te? 

Erre még Claudia is felkapta a fejét, valamennyien rám 

néztek. 

– Az önmegtartóztatástól a szív csak még jobban szeret – 

feleltem erre. 

Marcy félrebillentette a fejét. 

– Nem úgy szól a mondás, hogy a hiánytól szeret jobban a 

szív? 

– A fenébe, akkor ezt rosszul tudtam. 

Claudia kivételével mindenki elnevette magát, 



Marcy pedig megbökött a vállával. 

– Mi ketten jó barátnők leszünk… Különben… 

– Különben mi? 

– Különben halálra unjuk magukat – jelentette ki, mire én 

is elnevettem magam. Hosszú, nagyon hosszú idő óta először 

igazán, felszabadultan kacagtam. Claudia meglepődve, de 

olyan tekintettel nézett ránk, mint aki maga is szeretne 

részese lenni annak, ami formálódik Marcy és köztem. 

Ahogy tovább beszélgettünk, én egyre oldottabbnak 

éreztem magam. Igazuk volt azoknak, akik iskolaváltást 

tanácsoltak, új helyet, új embereket, akik semmit sem tudnak 

rólam és a családomról. Ez a módja annak, hogy boldog 

jövőm legyen. 

Amikor visszavittük a tálcáinkat, a terem vége felé 

pillantottam, ahol egy fiút láttam egyedül üldögélni egy 

asztalnál. Nem akartam megbámulni, de úgy láttam, mintha 

ő bámulna engem. Persze valaki mást is nézhetett a 

közelemben. Mindenesetre furcsának találtam, hogy 

egymagában üldögél, egy nyitott könyvvel a kezében. 

Sötétbarna haja hosszabb volt az átlagosnál, és jobban 

öltözött a többi fiúnál, Robert Graham ing volt rajta, és 

farmer helyett sötét nadrág. Apa is ilyenekben jár, onnan 

tudom, hogy milyen drágák. Jóképűnek találtam, és 

érettebbnek a többieknél. Magabiztosnak látszott. 

Persze könnyen lehet, hogy mindez csak képzelgés, 

gyorsan elfordítottam hát a tekintetem, de azért 

megkérdeztem Marcytól, hogy ki az a fiú a sarokban. 

– A sarokban? – Marcy körülnézett. – Ó! – majd 

halkabban folytatta. – Ő Troy Matzner, illetve egész pontosan 

Troy Alexander Matzner, a harminc-akárhányadik. 



– És miért ül egyedül? 

– Mert itt mindenki érdemtelen arra, hogy a közelében 

lehessen. Még a tanárok is másképp bánnak vele, mintha 

közéjük, és nem közénk tartozna. Kitűnő tanuló. Sokak 

szerint „más”, de azt mondják róla, hogy egy idősebb nővel 

van viszonya. 

– Mennyire időssel? 

– Olyan harmincas lehet. Biztosan nem tudom, de kár a 

fáradságért. Ő egy órát, egy percet sem vesztegetne rád az 

idejéből. 

– Nem gond. Több időm marad – mondtam, mire Marcy 

nevetve magával húzott a kezemnél fogva. 

– Gyere. Még nem kell leckét írnod. Lóghatunk egy kicsit 

a szobámban, és megvallhatjuk egymásnak a titkainkat 

anélkül, hogy tudnánk, igazak-e, vagy sem. 

Visszanéztem Claudiára, aki lehajtott fejjel kullogott 

mögöttünk. 

– Inkább a szobatársammal kellene kicsit jobban 

megismerkednem, nem? 

– A sötétség hangjával? Ahogy gondolod – felelte Marcy. – 

De azért én rajtatok tartom a szemem, hogy lássam, mikor 

nyitjátok fel a koporsót. Csak viccelek. De tényleg olyan síron 

túli a lehelete. 

Épp mielőtt kiléptünk volna az Asper Hallból, hogy 

elinduljunk a Cook felé, visszanézve Troy Matznert láttam 

kijönni a menzáról. És nem képzelődtem, most is engem 

nézett. Minden félelmem és fenntartásom meg Marcy 

intelmei ellenére is akaratlanul feléledt bennem némi 

érdeklődés iránta. Jó, talán nem is kicsi. 



Gyorsan elfordítottam a fejem, és mentem tovább. Az esti 

levegő már hűvös volt, friss. A holdat nem lehetett látni, de a 

szakadozott felhők között itt-ott fel-feltűntek a csillagok és 

néhány ismerős konstelláció. Felszabadító érzés volt távol 

lenni otthonról és mindenkitől, aki ismert, vagy akit én 

ismertem. Elevennek, reménytelinek és mindenekelőtt 

hálásnak éreztem magam. Egyszer megálltam, hogy Claudia 

utolérhessen bennünket. Ismét meglepte, hogy törődöm vele. 

Ő még nálam is kevesebb örömöt várt az élettől. 

– Nem is volt olyan rossz a kaja, igaz? – kérdeztem tőle. 

Figyeltem, hogy ő csak piszkálta a sajátját, alig evett valamit. 

– Lehet, hogy enned kellett volna egy kis csirkét is. Később 

biztos megéhezel. 

– Nem, nem fogok. De végül is semmivel sem volt 

rosszabb, mint amit anya főz. De ezzel még nem is mondtam 

semmit. 

– A szobákban nem szabad élelmiszert tárolnunk – 

tájékoztatott bennünket Marcy –, de azért nálam van néhány 

energiaszelet, ha később mégis megéheznétek – mondta 

Claudiának. 

– Kösz – felelte ő –, de nem hiszem… 

– Ó, biztos éhes leszel később – erősködött Marcy. – Azért 

adok egyet, hogy eldughasd a párnád alá vagy a pizsamádba. 

Elmosolyodtam. Marcy elszántan küzdött az ellen, hogy 

Claudia elvegye a kedvünket az élettől a negativitásával. 

Csodáltam érte. Hogy tudott ilyen optimista, ilyen vidám 

lenni annak ellenére, hogy a szülei elváltak, és csonka 

családban él? De akár csak magára erőltette, akár nem, 

pontosan egy ilyen lány kellett nekem, aki képes elűzni 



mások borús gondolatait, vagy legalábbis a szőnyeg alá 

söpörtetni. 

– És azt tudjátok, hogy a hétvégéken bemehetünk a 

városba étterembe, vásárolni vagy moziba? – kérdezte 

Marcy, miközben tovább sétáltunk. 

– Nem. – Claudia megvonta a vállát. – Különben is, 

minek? 

– Hétvégén ez itt nem épp vidámpark, de ott ehetünk 

valami finomat, nem is beszélve az italokról. 

– Ezt eddig senki egy szóval se mondta – panaszolta 

Claudia. 

– Benne van a szerződésben, amit a szüleid aláírtak. Bele 

kellett egyezniük, hogy az iskola semmiféle felelősséget nem 

vállal a campuson kívüli viselkedésünkért, de a kapuzárás, 

vagyis éjfél előtt itt kell lennünk, és hétköznap nem 

mehetünk el, kivéve a pénteket meg az ünnepnapokat, 

különben… – Az ujjával mutatta, mintha elvágná a nyakát. – 

De az éjfélt nem nehéz betartani, hamar vissza lehet érni. 

Rajtaütésszerű, takarodó utáni vizit is van, attól függően, 

hogy Mrs. Rosewell elbóbiskol-e addig, vagy sem. Többnyire 

igen. De másképp is igyekszünk elterelni a figyelmét, ha 

tudjuk, hogy valamelyikünk később ér vissza, úgyhogy ne 

aggódjatok. 

– És hogy jutunk be a városba? – kérdeztem. 

– A busz itt áll meg a sarkon, a nagyobbaknak meg már 

van jogosítványuk. A legtöbb fiúnak kocsija is. Rob is vezet – 

biccentett felém, majd suttogva folytatta: – Szervezhetünk 

dupla randit. Benne vagy? 

Nem feleltem. 



A randi gondolata, egy kapcsolat nem szerepelt még a 

terveimben. A túlélés volt az elsődlegesen kitűzött cél. A 

túlélés pedig azt jelentette számomra, hogy sikerüljön olyan 

mélyre elásnom a közelmúltat, hogy már ne legyenek 

rémálmaim. Valahányszor megláttam egy macskát, esetleg 

lánccsörgésre emlékeztető hangot hallottam, megrezzentem. 

Ha észrevettem valahol hátulról egy Anthony Cabotra, az 

elrablómra emlékeztető alakot, hideg verejték csorgott végig 

a gerincemen, és elakadt a lélegzetem. A legnagyobb 

félelmem az volt, hogy Marcy vagy másvalaki észreveszi, és 

akkor kérdezni fog. 

Láttam, hogyan reagált mindenki arra, amikor Claudia 

elmesélte, hogy egy lányt az iskolájukban többen is 

megerőszakoltak. Hogy reagálnának vajon, ha megtudnák, 

hogy itt van velük egy lány, akit elraboltak, láncra verve 

tartottak egy ház alagsorában, akinek majdnem kopaszra 

nyírták a haját, és akarata ellenére többször is 

lemeztelenítették? Ha ez kiderülne, vajon melyik fiú akarna 

randizni velem, és melyik lány akarna a barátnőm lenni? 

Nagyon kell vigyáznom, hogy ne így legyen. 

Mindazonáltal óhatatlanul el fog hangozni a kérdés előbb 

vagy utóbb, hogy a szüleim miért küldtek ide, Littlefieldbe. 

Miért vettek ki a másik iskolából? Ha egyke vagyok, akkor 

miért akartak ilyen korán megszabadulni tőlem? Záporozni 

fognak a miértek, míg bele nem szédülök, és nekem hihető 

válaszokat kell majd adnom. 

Fejben már felkészültem a válaszokkal. „Mert abban az 

iskolában már nem igazán tudtam fejlődni, még a tanárok is 

nyíltan beismerték, hogy kénytelenek csupán az alapokkal 

foglalkozni, mert sok diák számára még az is ismeretlen, 



vagy nem boldogulnak olyan könnyen az anyaggal. Próbáltak 

odafigyelni rám, de túl sokan voltunk egy osztályban. Hát 

ezért.” Ezt ki ne hinné el? A legtöbben közülük is emiatt 

kerültek ide. 

Ám volt valami, amitől sokkal jobban féltem. De abban 

bíztam, hogy az a valami még várat magára. Persze naivitás 

volt ezt hinnem. Haylee az én helyemben már rég randizott 

volna valakivel, legalábbis minden alkalmat megragadott 

volna, hogy így tegyen. Én azonban rettenetesen féltem attól, 

hogy képtelen leszek belemenni egy kapcsolatba. Nem kellett 

ahhoz naponta elbeszélgetnem a pszichológusommal, hogy 

tisztában legyek az érzéseimmel, érzelmeimmel, és tudjam, 

hogy azok milyen törékenyek. Ha csak arra gondoltam, hogy 

valaki hozzám érhet, máris kirázott a hideg. És rettenetesen 

féltem attól, hogy ez örökre így marad annak a sok 

szörnyűségnek köszönhetően, amit át kellett élnem. 

Tartottam tőle, hogy ez egy életre megnyomorított lelkileg. 

Ám pillanatnyilag így éreztem, és nem volt itt senki, akihez 

tanácsért, segítségért fordulhattam volna. Ehhez haza kellett 

volna utaznom dr. Sackshez, akivel azonban csak hat hónap 

múlva találkozom újra. 

– Szerintem nekem előbb még be kell itt rendezkednem, 

hozzászoknom a feladatokhoz, a tanáraimhoz, a kollégiumi 

élethez – mondtam végül Marcynak. 

– Maaaarhaság! – fuvolázta ő. – Ez sokkal egyszerűbb, 

mint hinnéd. Bízd csak rám. Majd én összehozlak a megfelelő 

fiúkkal. Nem lesz nehéz a te külsőddel, és még nekem is 

sokkal könnyebb dolgom lesz. Na de Claudiával – súgta 

közelebb lépve – más a helyzet. Életem legnagyobb kihívása 

lesz. 



– Akkor talán vele kellene kezdened – ajánlottam. 

Marcy megtorpant, de én mentem tovább. 

– Micsoda? – futott, hogy utolérjen. – Hogy őt hozzam 

össze valakivel? Lehetetlen. Felejtsd el. 

– A szobatársnőm. Rémes volna magára hagyni, 

különösen az első hetekben – erősködtem. 

Marcy szeme már megint izgatottan csillogott, én meg jót 

mulattam magamban. Bámulatos, milyen okos bírok lenni, ha 

arról van szó, hogy elkerüljek egy krízishelyzetet. Marcy 

Claudiára nézve csak a fejét rázta. 

– És én még azt hittem, hogy most végre megugrik a 

népszerűségi indexem – nyögte panaszosan. 

– Talán így is lesz. Gondolj csak bele, hogy bámul majd 

mindenki, ha te leszel Claudia Cupidója. 

– Ez pont úgy hangzik, mint egy házi feladat – panaszolta 

Marcy. 

Mentünk tovább. A szobáinkhoz érve Marcy befutott az 

övébe, majd energiaszeletekkel tért vissza. Claudia 

kelletlenül elfogadott egyet. 

– Úgysem fogom megenni – mondta. 

– De lesz nálad egy, ha mégis meggondolnád magad – 

felelte Marcy. Claudia betette az éjjeliszekrénye fiókjába. 

Marcy szinte ugyanabban a pillanatban kérdezgetni kezdte őt 

olyasmikről, amik szerinte fontosak lehetnek a randizás 

szempontjából. Én közben az íróasztalomat rendezgettem, és 

minden önuralmamra szükségem volt, hogy ne nevessem el 

magam. De hirtelen az is eszembe jutott, ha Marcy tényleg jó 

az ilyesmiben, és talál egy fiút Claudiának, akkor mi lesz 

elem? Hogy fogom kivédeni? 



– Na és voltak fiúid abban a két másik iskolában? – 

tudakolta Marcy. 

– Nem igazán – felelte Claudia. – Legalábbis nem úgy, 

ahogy te gondolod – tette hozzá sietve. 

Marcy mosolyogva nézett rám. A padlóra ült le, Claudia 

és közém, lótuszülésben. 

– Mert én hogy gondolom? 

– Szexszel – vágta rá Claudia merészen. 

– Vagyis te még nem szexeltél? 

– Nem, ahogy te gondolod, úgy nem. 

– Mit akarsz ezzel az „én így vagy úgy gondolom”-mal? Ez 

nem magfizika. Szűz vagy még? Mennyire jutottál már közel 

az elvesztéséhez? Szerettél már valakit annyira, hogy 

csinálni akartad vele? Ezek nem olyan kérdések, amikre több 

válasz is volna. 

– Nekem igen – mondta Claudia. 

– Mi? – Marcy zavartan nézett rám. Sietve elfordultam, 

magamban jót mulatva a zavarán. – Na, és akkor álmaid fiúja 

milyen volna? – faggatta tovább Claudiát. 

– A hipotetikus kérdésekkel szerintem csupán az időnket 

vesztegetjük – felelte erre Claudia. – Az ilyen dolgok spontán 

történnek. Nekem erről ez a rendkívül eredeti elméletem – 

tette még hozzá. 

– Mi van? – Marcy nem tudta, hogy most ezen nevessen-

e, vagy se, és tanácstalanul fordult felém. Én nem szóltam 

egy szót sem. 

– Szerinted én rendkívül eredeti elméletekkel állnék elő? 

– kérdezett vissza Marcy. 

– Na, én megyek fogat mosni, mielőtt lefekszem – mondta 

Claudia válasz helyett, és azzal kivonult a piperetáskájával. 



– Ez meg milyen nyelven beszél? Te tudsz más okot, hogy 

miért randizik fiúkkal az ember? És hogy értette, hogy ezek 

számára feleletválasztós kérdések? És mit értett azon, hogy 

rendkívül eredeti elmélet? – kérdezte Marcy, miután Claudia 

távozott. 

Megvontam a vállam. 

– Azt hiszem, tudom, mire gondolt. A barátság lehet a 

másik ok a szex mellett, amiért húzunk, azt hiszem – 

mondtam végül. 

– Barátság? Egy fiúval? – kérdezte erre egy grimasz 

kíséretében, mintha megkeseredett volna a szájíze a 

gondolattól is. – Ez már azóta nincs így, hogy megjött az első 

menstruációm. Hacsak nem meleg az illető, minden fiúnak 

csupán egy gondolat jár a fejében, bármennyire is kételkedsz 

ebben. Ezt én nem is bánom – tette még hozzá. – És ne akard 

elhitetni velem, hogy ha ránézel egy fiúra, ráadásul egy 

olyan fiúra, akivel épp akkor találkoztál, neked nem jut 

eszedbe, hogy milyen volna ágyba bújni vele, még ha tudod 

is, hogy ez sohasem fog megtörténni. Azért mégiscsak 

megfordul a fejedben, nem? Nem vagyok nimfomániás. 

Csupán egy egészséges és szexuális aktivitásra vágyó, fiatal 

lány. Na jó, ennyi vallomás elég is tőlem. Egészen 

belekábultam. Most te jössz. 

– Persze, nekem is eszembe jut, de nem úgy, ahogy te 

mondtad, nem mindenkivel, akivel találkozom. Nekem 

fontos, hogy az illető jóképű és érdekes is legyen. 

– Én sem azt mondom, hogy bármelyikükkel lefeküdnék, 

de elképzelem, milyen volna. 



Félrenéztem. Valahogy ez az egész beszélgetés olyan 

éretlennek hangzott. Lehet, hogy én már képtelen vagyok 

megmaradni tinilánynak, és élvezni az effajta csevegéseket? 

– Jól van. Kezdjük elölről. Veled mi a helyzet? – 

erősködött tovább Marcy. – Hátrahagytál valakit? 

– Egyszer volt valakim – mondtam, és úgy tetszett, 

mintha évtizedekkel ezelőtt lett volna. – Ő volt az első, akiért 

odavoltam. De elköltöztek. 

– Megszakadt a kapcsolat? 

– Igen, de ezzel magasra került a léc. 

– Vagyis? 

– Azóta hozzá mérek minden fiút, és eddig még senki sem 

ért fel vele. 

Marcy elismerően bólintott. Egyre jobban csinálom, 

gondoltam, de megint csak önvédelemből. 

Claudia jött vissza halvány rózsaszín köntösben és 

pizsamában. 

– Hánykor van lámpaoltás? – kérdezte a ruháit elrakva. 

– Lámpaoltás? Ez itt azért nem a katonaság – felelte 

Marcy. 

– Jól van. – Claudia erre a kisebbik táskájából elővett egy 

szemtakarót. 

– Épp ismerkedni próbálunk – vetette fel Marcy. 

– Holnap is van nap. Még maradok… legalábbis egy 

darabig – mormolta Claudia, és már azelőtt feltette a 

szemkötőket, hogy befeküdt volna az ágyba, nekünk hátat 

fordítva. 

– Nincs kedved átjönni hozzám? – kérdezte súgva Marcy. 

– Azt hiszem, én is inkább lefekszem – válaszoltam. – 

Hosszú volt a nap. A reggelinél találkozunk, jó? 



Marcy csalódottan felállt. 

– Azért remélem, hogy nem leszel rám túl jó hatással – 

mondta. – De ha eszedbe jut valami, amivel sokkolni tudnál, 

csak ébressz fel bátran. Jó éjt, friss házasok! – tréfálkozott. 

Claudia nem reagált. Én elmosolyodtam. 

– Köszönöm. És jó éjszakát. 

Marcy a szemét forgatva távozott. Felvettem a 

pizsamámat, és kimentem fogat mosni. Mire visszajöttem, 

Claudia már levette a szemtakarót. 

– Nem bántasz meg vele, ha másik szobatársnőt kérsz 

magad mellé – közölte. 

– Miért tenném? – kérdeztem vissza. Claudia nem 

válaszolt. – Annyira régen még nem ismerjük egymást, hogy 

tudhatnánk, nem kedveljük a másikat – mondtam, mire 

Claudia felém fordult. 

– Nekem még sohasem volt fiúm. És bulikba meg sehova 

sem jártam, mióta felsős lettem. De nem vagyok leszbi, bár 

már megvádoltak vele. – Úgy hadart, mint aki minél 

hamarabb ki akarja adni magából mindezt. 

– Ha az lennél, az sem volna baj. Én sem voltam túl 

népszerű, hiába gondolja így Marcy. Nem akar ő rosszat. És 

majd mi is megismerjük egymást, Claudia. Ez itt jó iskolának 

látszik. Remélem, hogy mindketten jól fogjuk érezni 

magunkat. 

Claudia az arcomat fürkészve igyekezett eldönteni, azt 

mondtam-e, amit hallani akart. De aztán úgy döntött, nem 

kételkedik az őszinteségemben. 

– Jól van. 



Én is lefeküdtem, de miután eloltottuk a lámpát, és egy 

darabig csöndben voltunk, Claudia megkérdezte, milyen az 

órarendem. Kiderült, hogy van két közös óránk. 

– Matekból egész jó vagyok. Apa csalódott volna, ha nem 

lennék az – mondta. 

– Na és a mamád? 

– Őt már egyáltalán nem érdeklik a jegyeim. 

– Nekem meg az angol és a történelem megy jobban, így 

talán segíthetünk egymásnak. 

– Talán – mondta erre ő óvatosan. 

– Jó éjt! 

– Jó éjszakát! – Nagyon bizonytalannak tűnt a hangja. 

Vajon melyikünk lehet jobban elkeseredve?, tűnődtem. 

De talán ez nem is olyan fontos. Még szerencsém is lehet 

azzal, hogy ő lett a szobatársnőm. 

Legalább nem magamon jár az eszem, és kevesebb okom 

lesz Hayleere gondolni. 

Ez jó érzéssel töltött el. Nem gondoltam volna, hogy ilyen 

rövid idő alatt jól fogom itt érezni magam. Azt hittem, sosem 

lesz így, de most a szemem lehunyva bízni kezdtem benne. 

Talán mégiscsak sikerül magamra találnom. 

Aztán megint az a fiú jutott eszembe a menzáról. Troy 

Matzner. Vajon miért üldögélt egymagában? Vajon jó dolog, 

ha kíváncsiskodom, vagy veszélyes? De hát miért ne lehetnék 

optimista? 

Még az is lehet, hogy beleszeretek valakibe, és eljön az a 

pont, amikor úgy fogom gondolni, hogy az a sok rossz 

másvalakivel történt, nem velem. 

Eljátszhatnám azt is, hogy mindaz a szörnyűség 

Hayleevel történt meg. 



Hisz Anthony Cabot abban a hitben élt, hogy őt rabolta el. 



7. 

Szerettem a tanáraimat Littlefieldben. Noha itt sokkal 

formálisabban öltözködtek, mint a korábbi iskolámban, a 

férfiak zakóban és nyakkendőben, a nők pedig 

lábszárközépig érő ruhákban, szoknyákban jártak, a hangulat 

a tanteremben mégis sokkal oldottabb volt. Itt határozottan 

más energiákat lehetett érezni. Mindenki sokkal lassabban 

mozgott, és a tanárok sokkal szelídebben beszéltek velünk. 

A korábbi iskolámban a fegyelmezés volt mindig és 

örökösen az első számú probléma. A legtöbb tanár hamar 

kijött a béketűrésből. Mindig fel voltak készülve valami 

pimaszságra, mereven tartották a vállukat, a tekintetük 

csupa gyanakvás. Néha vágni lehetett volna a feszültséget az 

osztályteremben. Akadtak olyan osztályok, amelyek egy-egy 

tanár napját teljesen tönkretették, és diákok, akiket a 

tanárok a legszívesebben kivégzőosztag elé állítottak volna. 

És ha nem voltak elég óvatosak, akkor azok a diákok, akik 

élvezettel zavarták meg az órákat, mindjárt akcióba léptek. 

A főkolomposokat aztán a dékánhoz küldték. Sok diákot 

eltanácsoltak. Örökös gond volt a dohányzás a 

mosdóhelyiségekben, meg a graffitizés. A tanárokat pedig 

annak alapján ítélték meg, főleg az újakat, hogy mennyire 

képesek rendet és fegyelmet tartani az osztályokban, és hogy 

hányszor küldenek fel egy-egy gyereket a dékánhoz. Ezt ők is 

tudták, ezért a kelleténél többet próbáltak meg eltűrni, és a 

végén mindez a tanulás rovására ment, mert a 

rendzavarásokkal minduntalan megszakították a tanítást. 



Itt komoly fegyver volt a tanárok kezében, a tandíj. Itt, ha 

az ember állandóan rendetlenkedett, vagy valami olyat 

követett el, amiért az előző iskolámban a legkomolyabb 

büntetés járt, azzal az illető azt kockáztatta, hogy a szülei 

elveszítik azt a jelentős összeget, amit befizettek, és ez még a 

jómódú családoknál is komoly érvágásnak számított volna, 

nem is beszélve a vele járó egyéb kellemetlenségekről. 

Hamar kiderült, hogy ez valóban így van. Mrs. Mitchell 

tényleg Vaslédiként viselkedett, ha a fegyelemről volt szó. Ha 

valaki csak hangoskodott, vagy tréfából meglökött egy másik 

diákot, és Mrs. Mitchell a tanúja volt, villámokat szórt a 

szeme, mire az illető a másodperc töredéke alatt kezes 

báránnyá változott, hamar visszavedlett udvarias, szófogadó 

diákká. Pontosan úgy, mint mikor egy autós lelassít, ha a 

távolban traffipaxot lát. 

Nála nem volt radar, de olyan áthatóan tudott ránk nézni, 

ha szembejött velünk, vagy csak az irodája ajtajából figyelte, 

hogy vonulunk egyik teremből a másikba, hogy mindannyian 

lesütöttük a szemünket, halkabbra vettük a hangunkat, 

levegőt se nagyon mertünk venni. De az én félelmem egészen 

más természetű volt. Attól tartottam, egy nap rájön, hogy én 

egészen más okból vagyok itt, mint a többiek, és ha behívat 

az irodájába, hogy rákérdezzen, tudtam, hogy neki nem 

fogok tudni hazudni. 

Mindenesetre egy hét múltán Littlefieldben sokkal 

magabiztosabbnak éreztem már magam. A közös reggeliknél, 

ebédeknél, vacsoráknál többnyire csak hallgattam a 

többieket, keveset beszéltem, és ha igen, akkor a régi 

iskoláról, az elrablásom előtti időkről meséltem, és 

válaszolgattam a szokásos kérdésekre barátokról, bulikról. 



Hogy ittunk-e ilyenkor alkoholt, hogy szedtünk-e valamit; 

meddig maradhattam ki; nálunk is voltak-e bulik, mennyire 

vadultak el ezek az összejövetelek. 

Nem akartam igazi jó kislánynak látszani, de azt sem, 

hogy mindent tökéletes színben tüntessek fel. Ezért inkább 

naivra vettem a figurát. Néhányuknak ez csalódást okozott. 

Ők itt olyanok voltak, mint egy sziget foglyai, és nagyon 

szerettek volna legalább kalandos történeteket hallani az 

újonnan érkezettek szájából. 

Számos alkalommal veszélyesen közel álltam ahhoz, hogy 

kikotyogjam, van egy ikertestvérem, ezért végül ő lett a 

legjobb barátnőm, akivel sülve-főve együtt voltam. 

Audrinának neveztem, és kitaláltam hozzá egy családot, a 

személyiségét pedig az olvasmányélményeimből alkottam 

meg. 

Marcy kérdezősködött róla a legtöbbet, minden apró 

részletet tudni akart, még azt is, hogy szebbnek gondoltam-e 

magamnál. Így hát három vagy négy valós alak 

tulajdonságaival is kiegészítettem az én képzeletbeli 

barátnőmet, akit szépnek írtam le. De Marcy nem érte be 

ennyivel. Tudni akarta, hogy meddig voltunk barátnők, 

miben hasonlítottunk egymásra, cserélgettük-e a ruháinkat 

meg más dolgainkat, féltékeny volt-e rám, különösen a fiúk 

miatt. 

Ami azt illeti, én úgy gondoltam, hogy épp Marcy az, aki 

féltékeny, féltékeny erre a képzeletbeli barátnőmre. Hamar 

rájöttem, hiába ilyen nyitott személyiség, Marcynak eddig 

még nem igazán volt közeli barátja. Éreztem, nagyon 

szeretné, ha én lennék az első. Nem volt ellenemre. Sokáig 

voltunk arra kényszerítve, hogy Haylee legyen a legjobb 



barátnőm, és fordítva. A kilátás, hogy végre másvalakivel 

barátkozhatok anélkül, hogy Haylee a nyakamon lógna, és 

mindenbe beleavatkozna, csábítónak tetszett. 

De Marcy kifogyhatatlan kérdései után kezdtem úgy 

érezni, mintha egy tini-szappanoperát írnék, ezért aztán 

egyik nap, amikor ebéd után Marcy azt akarta tudni, hogy 

Audrina szűz-e még, megpördültem, és kifakadtam: 

– Kérlek, Marcy, hagyd már abba a faggatózást. Én már 

magam mögött hagytam a régi életemet. Senkivel sem 

levelezek az otthoniak közül, még az Instagramon sem. Az az 

igazság, hogy nagyon megharagudtak rám, amiért én ide 

akartam jönni, ebbe az iskolába. 

Marcy örült is, meg nem is a hallottaknak, de nem 

kérdezősködött tovább Audrináról. De azért arra még 

kíváncsi volt, hogy a fiúk, akik szerettek, vagy akiket én 

szerettem, nem gondolták-e úgy, hogy sznob vagyok, amiért 

magániskolába akarok járni. 

– Mert velem ez történt – tette még hozzá gyorsan. 

– Az az igazság, hogy nem volt olyan fiú, aki elég közel 

állt volna hozzám, hogy érdekelje – mondtam neki. 

De természetesen a kérdése fájdalmasan érintett, mert 

amikor apa és dr. Sacks azt javasolta, hogy másik iskolába 

menjek, még voltak barátaim, de elzárkóztam előlük a 

kiszabadulásomat követően. Pedig fájt az elvesztésük. És 

nagy valószínűséggel ők is leírtak engem egy életre 

ugyanúgy, ahogy Marcy barátaival is történt. Mindketten 

azzal vigasztaltuk magunkat, hogy túl jók voltunk nekik, de 

én abban bíztam, hogy az okosabb, intelligensebb barátok 

tudni fogják, lehetetlen volt számomra újra felvenni a 

kapcsolatot velük. 



Naiv elképzelés volna, töprengtem, azt hinnem, hogy egy 

idő után mindez már nem fog számítani, mert itt új életet 

kezdve el fogom tudni felejteni mindazt a rémséget, ami 

velem történt? Vajon lehetséges-e megszabadulnunk életünk 

fájdalmas emlékeitől, eltemetik-e egyszer a rájuk épülő új és 

szebb élmények? Mennyire vagyok sérült? S vajon mennyi 

idő múlva veszi majd valaki észre rajtam? Még nem sok 

osztálytársammal beszélgettem eddig, de valahányszor szóba 

álltam egy ismeretlennel, a lélegzetemet visszafojtva azt 

vártam, mikor hangzik el a kérdés: „Na és mi a valódi oka 

annak, hogy itt vagy? Mi történt igazából veled, Kaylee 

Fitzgerald? Mert valami történt, az biztos, ne is tagadd!” 

Ezt eddig még Claudia sem kérdezte meg, de néha 

észrevettem, hogy kíváncsian méreget, és ilyenkor mindig 

azt vártam, hogy most jön el a pillanat. Haylee szokta azt 

mondogatni, ha valaki valamiért kritizálta, hogy „mindenki 

magából indul ki”, és van ebben némi igazság. Valaki, akinek 

megsebezték a lelkét, könnyebben észreveszi a másikon is, 

ezért féltem attól, hogy Claudia végül kiszedi belőlem az 

igazságot. 

A lány mindig kelletlenül tartott velünk, amikor a 

menzára mentünk, de nem engedhettem, hogy magára 

maradjon, mert tudtam, akkor csak sajnálná magát, és ezzel 

megkeserítené az én életemet is. Mindig foglaltam neki 

helyet az asztalunknál, és belevontam a beszélgetésekbe. 

Azzal, hogy igyekeztem elkergetni tőle a sötétséget, azt 

reméltem, hogy a magamét is sikerül messzire űzni. 

Nem arról volt szó, hogy megszerettem volna, csak egyre 

könnyebben toleráltam, és ebben komoly része volt 

Marcynak, akinek mindig sikerült feledtetnie velem Claudia 



fancsali képét egy-egy bemondásával Mrs. Rosewellről vagy 

épp a szobatársnőjéről, akit rögeszmésnek tartott, amiért 

mániákusan alulról nyomogatta a fogkrémet a tubusból. 

– Én is ezt csinálom – jegyezte meg Claudia egyik 

alkalommal, amikor Marcy eljátszotta, hogy ő kikészül az 

effajta pedantériától. 

– Mert fogalmad sincs, milyen rémes pedáns alakokkal 

együtt élni. Ha ez sokáig így marad, a végén még én is 

megváltozom, jó jegyeket szerzek, és viselkedni fogok. A 

végén még a dicséretekbe fogok belefulladni. 

Claudia elnevette magát. Van remény, gondoltam. Talán 

sikerül megmentenünk. És kétségkívül voltak jó 

tulajdonságai is. Órákon soha nem jelentkezett, de ha a tanár 

felszólította, mindig olyan választ adott, amire a tanár várt. 

Matekból tényleg jó volt, százszázalékosra írta az első 

dolgozatot, és mindig jeleseket kapott a házi feladataira. Az ő 

segítségével én is jó jegyeket kaptam. Nem okozott neki 

gondot, hogy foglalkozzon velem, és sokkal türelmesebb volt, 

mint amilyen én lettem volna hasonló helyzetben. 

Lehetséges, hogy többet szedtem magamra 

pszichológiából, mint gondoltam volna, mert a végén, nagyon 

lassan, és főleg olyankor, amikor Marcy nem lógott velünk, 

egyre többet tudtam meg Claudia otthoni életéről és arról, 

hogy milyen képet alakított ki saját magáról. Egyre 

oldottabban beszélt, miközben én csak hallgattam, nem 

sürgettem, nem erőltettem. Ha valami kényes részlettel állt 

elő, én megjegyeztem, ismerek valakit, aki hasonló dolgokat 

tapasztalt, ezért nagyon is el tudom képzelni, mit érezhet. 

Ennek köszönhetően Claudia lassacskán egész fesztelenül 

viselkedett a társaságomban. 



Én meg egyre jobban sajnáltam. Nem hiszem, hogy örült 

volna ennek, ha tudja… Nehezemre esett elhinni, hogy akad 

olyan szülő, aki ne szeretné a saját gyerekét, ám minél 

többet mondott Claudia a szüleihez fűződő viszonyáról, 

különösen az anyjával való kapcsolatáról, kénytelen voltam 

felismerni, hogy ez mégiscsak lehetséges, és őszintén 

sajnáltam érte. Aki a sebzett lelkével szorult már orvosi 

segítségre, jobban tud segíteni másoknak. 

Megértettem Claudia keserűségét, amikor elmesélte, 

hogy az anyja már egész kicsi korában sem járt el vele 

vásárolni, se ruhát, se cipőt, gyakorlatilag soha semmit. Ezt 

mindig a házvezetőnőjükre vagy a dadájára, Beneatha 

Pattersonra, egy afroamerikai nőre bízta, akit Claudia 

szeretett, jobban, mint a saját anyját. Claudia sosem 

beszélgetett az anyjával anya-lánya módra, ahogy Haylee 

meg én anyával, az az asszony sosem beszélt neki a szexről, a 

kapcsolatokról. A hab a tortán az lett, amikor Claudia anyja 

úgy határozott, hogy az újonnan született lánya, Jillian mellé 

már nem kell dadus. Önszántából és örömmel ő maga 

gondoskodott róla. 

Nem volt nehéz felfogni, ez mennyire fájhatott 

Claudiának. Amit ő átélt, az pont az ellenkezője volt annak, 

ahogy anya velem és Hayleevel bánt. Nálunk a leghalványabb 

jele sem volt favorizálásnak, semmi, ami kiválthatta volna a 

testvérféltékenységet vagy a rivalizálást. Anya össze is 

karmolta volna apát, ha meg meri dicsérni egyikünket a 

másik rovására akármilyen apróság miatt. 

És most Claudiát hallgatva azon gondolkodtam, vajon 

tényleg olyan rémes volt-e, amit anya csinált velünk. Ő 



teljesen átadta magát a szülőségnek. De talán egy kicsit 

túlzásba vitte. Jó, túlontúl túlzásba vitte. 

S apa lett ennek az első áldozata. A válásuk sokkolt 

bennünket, de anyát mintha nem keserítette volna el 

annyira, mint vártuk. Csupán apát vádolta mindenért. 

Apa kétszer telefonált az első héten. Először azért, hogy 

tudja, minden rendben van-e velem. Másodszor, hogy 

Hayleeről beszéljünk. 

– Úgy gondoltam, tudnod kell, mi történik Haylee-vel. Ha 

nem akarod tudni, csak szólj, de nem akartalak kihagyni 

belőle. 

Amikor kiderült, hogy miért hív, kisétáltam a parkba, 

hogy egyedül lehessek. Amikor anya a barátnőivel 

beszélgetett telefonon, mindig figyelmeztette őket, hogy „itt 

vannak, akik kagylóznak”. Itt, a Cook Hallban mindenki, de 

különösen a lányok is mindig füleltek. 

Claudia, ugyanúgy, ahogy a többiek, úgy tudta, hogy 

egyke vagyok. Ha valaha is el akarnám mondani valakinek az 

igazságot, Claudia volna rá a legesélyesebb. Vele a lányok 

csak azért álltak szóba, mert Marcy meg az én csapatomhoz 

tartozott a Cook Hallban, és ő semmit sem tett azért, hogy 

kettőnkön kívül másokkal is összebarátkozzon. Marcy 

kivételével, aki néha személyes kérdéseket is feltett neki, 

mert úgy gondolta, ezzel a kedvemben jár, mások nem voltak 

rá kíváncsiak. Megfogadtam hát, hogy ha valaha is a 

bizalmamba akarnék avatni valakit, akkor Claudia volna az, 

mert tudtam, hogy ő sosem adná tovább, amit mondanék 

neki. 

Olyan lenne, mintha saját magammal beszélném meg. De 

most még nem éreztem szükségét ennek. 



– Mi történik vele, apa? Szeretném tudni. 

– Dr. Alexander telefonált tegnap. Haylee olyan mély 

katatóniába esett, hogy elektrosokk-kezelést láttak 

szükségesnek. 

– Elektrosokkot…? 

– Igen. 

– És már megcsinálták? 

– Igen, egy órával ezelőtt, Kaylee. 

Mindannak a kegyetlenségnek a dacára, amit Haylee 

ellenem elkövetett, nem tudtam nem gondolni azokra az 

időkre, amiket szinte sziámi ikrekként töltöttünk együtt. 

Egész addigi életünkben, ha valamelyikünk megbetegedett, 

vagy fájt valamije, azt, legalábbis lélekben, a másik is 

megszenvedte, és ugyanúgy fájt. Anya belénk szuggerálta, 

hogy ha az egyikünk megfázik, biztos, hogy a másik is 

hamarosan ágynak esik, és ez majdnem mindig így is történt. 

S már adta is a gyógyszert annak is, akinek még semmi baja 

sem volt. Sőt ha valamelyikünk megsebesítette magát, anya a 

másikunk ujját, kezét, vagy lábát maga sebesítette meg 

ugyanazon a helyen. Mert azt akarta, hogy át tudjuk élni a 

másik fájdalmát, abban a hitben, hogy mi tulajdonképpen 

ugyanannak az egésznek a két fele vagyunk. 

És tényleg volt ebben valami. Ha valamelyikünk allergiás 

volt valamire, a másik is. Sőt mindig ugyanaz a fogunk lett 

lyukas, ami elképesztette a fogorvosunkat. Ha egyikünk 

köhögni kezdett, anya máris itatta a másikkal is a szirupot, 

és aztán persze már mindketten köhögtünk. 

Lehet, hogy csupán együttérzésből, vagy azért, hogy 

örömet szerezzünk anyának, akármiért is, de mindig ez lett a 

vége. 



És még itt, a délutáni szürkületben, mérföldekre 

Hayleetől, gyakorlatilag egy teljesen új világban, képes 

voltam együtt érezni vele. Még össze is rándultam a 

fájdalomtól, és nemcsak képzeltem, de éreztem is, ahogy az 

áram végigfut a testemen, az agyamon. Az állam megfeszült, 

és vele az egész testem is. Aztán remegni kezdtem. 

– Kaylee…! – sürgetett apa, amikor sokáig nem szóltam 

egy szót sem. 

– És utána mi történt? – kérdeztem, amikor már meg 

tudtam szólalni. 

– Működött – felelte apa. – Most már sokkal jobban van. 

– Bementél hozzá? 

– Igen. A te és anyád kedvéért muszáj volt. 

– Meg a magadéért is, apa. Még mindig a te lányod is. 

– Igen. Láttam, de nem beszéltem vele. Azért mondtam el 

neked, mert nem akarom, hogy magadat vádold. Ne mondd, 

hogy nem így van, Kaylee – tette hozzá sietve. – Mert 

büntetni akartad, valahogy egyenlíteni, és így is történt. 

– Ez igaz – mondtam. Erről már beszéltünk, de most, 

hogy Hayleenek ilyen fájdalmas kezelést kellett elszenvednie, 

még nagyobb bűntudatom támadt. És ez talán örökre így 

marad. Bármi, amit a másik ellen elkövettünk, visszaüt ránk, 

akár akarjuk, akár nem. 

– Már túl van rajta – mondta apa. – Folytatódnak tovább 

a terápiás beszélgetések. Dr. Alexanderrel abban maradtunk, 

hogy a jövő héten megint bemegyek hozzá. Utána majd 

felhívlak. 

– Jó. 

– De ne engedd, hogy a történtek visszavessenek, Kaylee. 

A te életed most már jobbra fordul, és ennek így is kell lennie 



– jelentette ki apa határozottan. – Haylee magának 

köszönheti, ami vele történik. 

– Igen, hogyne, apa. 

– Na és vannak már barátaid? 

– Igen, és szeretem a tanáraimat meg az órákat. 

– Örülök neki. Anyád is kérdezett rólad. 

– Komolyan? Telefonáltam haza, de Mrs. Granford azt 

mondta, hogy anya alszik, és utána nem hívott vissza. 

– Tudod…, elmondtam neki, hogy mit csináltak 

Hayleevel, és mintha ezt most már felfogta volna. Mintha 

sokkal jobban is lenne. Mrs. Granford szerint elkezdett 

törődni magával. Még az is lehet, hogy nemsokára felhív. 

Talán a normális élethez is visszatalál, bármit jelentsen is ez 

most számára. 

– Ó, az nagyon jó volna, apa. 

– Így lesz, majd meglátod. Te pedig élvezd az életet, 

rendben? Danával azt tervezzük, hogy valamelyik hétvégén 

odamegyünk, és elviszünk ebédelni. Mit szólsz hozzá? 

– Örülnék neki. 

– Jól van, drágám. Jó éjszakát. 

– Köszönöm. És neked is, apa. 

Csak álltam ott az esti szürkületben még egy darabig 

elgondolkodva, emlékezve. Haragudhat az ember, gyűlölhet 

is, de óhatatlanul visszaemlékszik közben a jobb időkre is. Az 

olyan estékre, amikor anya meg apa odalent tévéztek, vagy a 

szebb időkben vacsorázni mentek, mi pedig Hayleevel 

valamelyikünk ágyában összebújva ábrándoztunk. Akkor még 

fontos volt nekünk a másik öröme. Nemcsak természetes 

érzés volt a szeretet, de eggyé is forrasztott bennünket, 

különlegessé tett, és mi élveztük ezt a különlegességet. 



Parádéztunk az újonnan kapott ruháinkban, cipőinkben, 

tudván, hogy mindenki ránk figyel majd, a két lányra, akik az 

emberek legnagyobb ámulatára tökéletes tükörképei 

egymásnak. Mosolyok és nevetés záporoztak ránk. Mi 

voltunk anya tökéletes kislányai, akikkel csakis csupa jó 

dolog történhet. 

Kiskorunkban nagyon szerettünk volna már idősebbek 

lenni. Most meg mintha azokat az időket sírtam volna vissza, 

hogy újra kislány lehessek. A korombeli lányok bizonyára 

kinevetnének érte, őrültnek tartanának, hisz ebben a korban 

az ember már sokkal önállóbb, autót vezethet, tovább 

maradhat ki, felelősségteljesebb. Én mégis nagyon szerettem 

volna visszafordítani az idő kerekét. 

De a szívem mélyén persze pontosan tudtam, hogy mi 

már sosem lehetünk az a tökéletes ikerpár, akinek anya 

látott bennünket. Most már azt is alig tudtam elfogadni, hogy 

testvérek vagyunk. 

– Ugye nem dohányozni jöttél ki? – hallottam hirtelen. 

Először észre sem vettem, hogy valaki áll az árnyékban, 

de amikor előlépett, Troy Matznert láttam magam előtt. Ma 

este sötétzöld pulóvert és farmert viselt. 

– Te meg mit bujkálsz itt az árnyékban? – kérdeztem 

némi éllel a hangomban. Úgy éreztem, mintha kémkedne 

utánam. 

– Nem bujkálok az árnyékban. Csupán sétálok egyet – 

mondta, és közelebb lépett, a fényre. – És nem hallgattam ki 

a beszélgetésedet sem a sötétség leple alatt – folytatta 

mosolytalan arccal –, ha esetleg ettől tartanál. 

– Nem tartok tőle. 



– Az elhagyott fiúd? – kérdezte a még mindig a kezemben 

tartott telefon felé biccentve. 

– Apám volt, ha már annyira tudni akarod. 

A mellén keresztbe font karokkal bólintva nyugtázta, és 

elfordította a fejét. 

– Na és jól érzed itt magad? – kérdezte anélkül, hogy rám 

nézett volna. 

– Eddig még igen – feleltem. – Te mióta vagy itt? 

– Három éve. 

Annyit már tudtam, hogy fölöttünk jár. Nem faggattam 

róla a többi lányt, és Marcyt sem, de valahányszor elhangzott 

a neve, akaratlanul is hegyezni kezdtem a fülem. 

– Na és ha nem leskelődsz, akkor mit csinálsz a Cook Hall 

környékén? 

Visszanézett rám. 

– Csak levegőzöm – vetette oda. – Ami azt illeti – folytatta 

barátságosabb hangon egy kicsit szabadulni akartam az 

ostoba szobatársamtól. 

– Ostoba? 

– Tíz évvel marad el a fejlődésben. Úgy éreztem, ha még 

egy fingós viccet meg kell hallgatnom, állhatok a bíróság elé 

gyilkosságért. 

Most, hogy már a fényben és közelről láttam az arcát, 

nagyon jóképűnek találtam. Lépcsőzetesre nyírt haja a 

homlokába lógott, mintha Hollywoodban vágták volna 

gondosan a frizuráját, mégis egészen természetesnek hatott. 

Amikor korábban futólag láttam a folyosókon, különlegesnek 

találtam a szemét, és most közelről ez beigazolódott. A 

mogyoróbarna szemekben egy kis zöldes fény játszott, bár 

talán csak a fény tette. Az ajkai teltek, érzékiek, a 



járomcsontja erőteljes, jól illett férfiasan tökéletes 

modellorrához. Az arca szép, a vállát és a fejét egyenesen 

tartotta, és picit felhúzta jobb oldalon az ajkát, ami 

valamiféle arisztokratikus fensőbbséget sugallt. A fiúk 

minden bizonnyal irigyelték érte, de a lányokat elijesztette. 

– Úgy tudom, hogy évente más-más szobatársad van, és 

majd egy évig nem is kellett osztoznod a szobádon. 

– Lehet, hogy horkolok. 

– Nem hinném, hogy ez lenne az oka – ráztam meg a 

fejem. 

Elfordult, azt hittem, menni akar, mondván, elég időt 

pazarolt rám az értékes idejéből, de váratlanul megint rám 

nézett. 

– Szóval panaszkodtál apádnak? Ezért jöttél ki, mert nem 

akartad, hogy hallják, és jelentsék a Vaslédinek? Merthogy 

seggnyalói bőven vannak. 

– Nem – mondtam nyersen, mert bosszantott a 

leereszkedő tónus. – Én ettől nem tartok. De ha már itt 

tartunk, te minek vagy itt, ha ennyire rosszul viseled? 

Ahelyett, hogy valami durvát mondott és faképnél 

hagyott volna, elmosolyodott. 

– Miből gondolod, hogy máshol boldogabb lennék? Már 

csak egy évem van hátra, illetve már csak egy fél. Azt 

fogcsikorgatva is kibírom. 

Néhány lány jött nevetgélve felénk. Ettől valahogy 

megnyugodtam. 

– Minden este sétálsz? – kérdeztem. 

– Általában igen. – Némi tétovázás után úgy döntött, 

talán érdemes még néhány percet szánnia rám. – Na és 



komolyan… hogy érzed itt magad? Tudom, alig egy hete vagy 

nálunk, de ennyi idő elég, hogy tudjad. 

– Jól. Szeretem az órákat és a tanárokat, a hely pedig 

nagyon szép. Talán nálam alacsonyabban van a léc az 

elfogadáshoz – tettem még hozzá. Nem nevetett, de 

elmosolyodott, és elnézett valahova mellém. 

– Honnan jöttél? – kérdezte. 

– Ridgewayből. És te? 

– Carbondale-ből – felelte –, de cserediáknak tekintem 

magam. 

– Tessék? Hogy lehetnél cserediák, ha Carbondale-ben 

élsz, Pennsylvaniában? 

– Más nyelvet beszélek – mondta megint felém fordulva. 

– Melyiket? 

– Az angolt – mondta. 

– Nagyon vicces. 

– Tényleg? – Megint elhallgatott, mint aki magában azzal 

küzd, hogy folytassa-e velem a beszélgetést, vagy forduljon 

sarkon. – Na és mi hozott ide? És miért nem korábban 

kerültél ide hozzánk? – faggatott, mint egy vádló a 

tárgyalóteremben a meglepett tanút. 

A kérdése természetesen megijesztett, de az is eszembe 

jutott, ilyesmit csak olyasvalaki kérdez, akit érdekelsz. Ez a 

figyelem felül tudja írni az óvatosságot? 

– Mert előbb még be kellett fejeznem a kézműves 

projektemet a másik iskolában – feleltem. 

Először hitetlenkedve nézett rám, de mindjárt elismerés 

csillant a szemében. 

– Mindig befejezed, amit elkezdtél? 

– Hát persze. Te nem? 



– Alig várom, hogy láthassam – mondta. 

– Akárkinek nem mutatom meg. Azt ki kell érdemelned. 

– Ahhoz mit kell tennem? 

– Azt neked kell kitalálnod – feleltem. – Van rá egy éved. 

Nekem most mennem kell leckét írni és szórakoztatni a 

Vaslédi kis kémjeit. További kellemes sétálást. 

Azzal már ott sem voltam, és vissza se néztem. Haylee 

határozottan állította, hogy ha randizunk vagy flörtölünk egy 

fiúval, ha elköszöntünk, soha ne nézzünk vissza. Mert ha 

igen, azzal eláruljuk magunkat, és előnyt élveznek velünk 

szemben. Nem szabad kimutatnunk, hogy érdekelnek 

bennünket, intett. 

Mikor ez eszembe jutott, megálltam egy pillanatra, 

megráztam a fejem, majd továbbmentem. 

Bármily őrülten hangzott volna is a magam és mindenki 

más számára, aki ismeri a történetünket, én időnként még 

mindig bíztam Haylee útmutatásaiban. 



8. 

Mitől lassul le az idő? És mitől gyorsul? Anthony Cabot 

alagsorába zárva nekem minden perc óráknak tetszett. De 

még a szabadulásom utáni első napok is hosszabbnak tűntek, 

mint huszonnégy óra, amelyek terápiás beszélgetésekkel, a 

magamra találással és azzal teltek, hogy magam előtt is 

tagadni próbáljam az átélt rettenetét. 

Az első hetek napjai még itt, Lancasterben is hosszúra 

nyúltak számomra a feszültségtől annak ellenére, hogy 

lelkesen fogadtak, és jól éreztem magam. Hamar elfáradtam, 

hamarabb, mint gondoltam volna, és Marcy legnagyobb 

bánatára korán ágyba bújtam, hisz a nyugtalanság elszívja az 

ember energiáit. Marcy fáradhatatlanul, mohón vágyott a 

bensőséges beszélgetésekre, és az estéink egyre többször 

erről szóltak. Mindenáron tudni akarta, milyen 

tapasztalataim voltak a fiúkkal. És én mindig ráéreztem, 

mikor jön el az a kényes pont, amikor esetleg kikotyogom az 

igazi okát az ittlétemnek. 

– Én utálok lefeküdni – mondta nekem, amikor már 

szinte könyörögtem, hogy végre lefekvéshez készülődhessek. 

– Ha korán bújok ágyba, mindig bánom, amit nem mondtam 

vagy tettem meg aznap, vagy attól rettegek, hogy a holnap 

sem lesz izgalmasabb a mánál. 

– Miért kellene minden napunknak izgalmasnak lennie? 

Talán nem kéne ragaszkodnod ehhez – feleltem. – Ha az 

ember folyton vár valamire, abból nem sülhet ki semmi jó. 

Marcy szeme elkerekedett. 



– Mi van? 

Most Claudiára pillantott, aki úgy tett, mintha lázasan 

elmerülne valamiben, de ha beszélgettünk, akkor mindig 

minden szavunkra figyelt. Nem bólintott rá arra, amit 

mondtam, de az arcára kiült, hogy egyetért velem. 

– Ezzel csupán azt akartam mondani, hogy lassíts, lazulj 

el kicsit, Marcy. Csak az ostobák rohangálnak arrafelé, ahová 

még az angyalok sem merészkednek. – Magam is 

elmosolyodtam a bölcselkedésemen. – Emlékszel? Pope-nál 

olvastuk nemrég. 

– Alexander Pope-nál? És neked most ez jutott eszedbe? 

– Mi értelme volna okos dolgokat olvasni, ha nem 

tanulunk belőlük? 

Marcy a plafonra emelte a tekintetét. 

– Édes istenem – nyögte. – Mit követtem el, hogy úgy 

beszélsz, mint a nagyanyám? 

Mindketten felkaptuk a fejünket, amikor hallottuk, hogy 

Claudia elneveti magát. Végre nevetett Marcy képtelen 

megjegyzésén; az elmúlt időszakban ilyesmi még nem fordult 

elő. 

– Bocsánat – mondta, meglepődve a saját viselkedésén. 

Egyikünk sem szólt egy szót sem. 

– A saját nagyanyám jutott eszembe. Egy könyvet is 

kitettek volna az intelmei a helyes viselkedésről – 

magyarázta Claudia. – És milyen büszke volt arra – folytatta 

–, hogy csupán anyám és a testvére, Matthew nagybátyám 

fogantatásakor szexelt. A nagybátyámból aztán pap lett, és 

Kanadába költözött huszonhárom éves korában. Az egyházba 

menekült a nagyanyám elől. 



Marcyra néztem. Egyikünk sem akarta félbeszakítani, 

különösen Marcy nem. Claudia néha annyira magába merült, 

hogy még arról is megfeledkezett, hogy mi is itt vagyunk. 

– Anyámat is örökösen tanácsokkal látta el arról, hogyan 

kell gyereket nevelni – folytatta Claudia, mintha kibomlott 

volna az emlékei zsákjának szája. – „Ennek majd később jön 

el az ideje” – mindig mindenre ezt szajkózta. Ezért nem 

járhattam el bulizni, amikor a többi lány már igen, és 

rúzsozni sem rúzsozhattam a számat. Nála minden mulatság, 

szórakozás ebbe a kategóriájába tartozott. Gyakran 

megfordult a fejemben, hogy fából faragták, és belém fúródik 

egy szálka, ha rutinból magához ölel. 

– És a nagyapád ebbe belement? Úgy értem, nem bánta, 

hogy nem szexeinek? – kérdezte Marcy. 

– A nagyapámnak autókereskedése volt, és noha nyíltan 

ez soha el nem hangzott, viszonya volt a könyvelőjével 

hosszú-hosszú éveken át. Amikor meghalt, a nő Cancunba 

költözött a nővéréhez. 

– Mexikóba? – kérdeztem. 

– Igen. Mexikói volt, és nagyon szép. Kedveltem őt, de ezt 

soha nem mondhattam anyám vagy apám, és különösen a 

nagyanyám előtt. – Claudia elgondolkodott kicsit. – Érdekes, 

nyíltan soha senki nem mondta, hogy hallgassak róla, mégis, 

kilencéves is alig voltam, amikor magamtól ráéreztem, hogy 

nem kellene. – Claudia megvonta a vállát, és olvasni kezdett. 

Marcy rám nézett, majd elmosolyodott, de a mosoly 

hamar el is tűnt az arcáról. 

– Hagyjuk Claudia nagyanyját. Te mitől vagy ilyen okos? 

– kérdezte. – Néha olyan vagy, mintha kétszer, sőt 

háromszor idősebb volnál nálam. – Rám bökött a 



mutatóujjával. – Figyellek. Neked valami titkod van, Kaylee 

Blossom Fitzgerald. 

Éreztem, hogy elvörösödöm. Claudia megint felkapta a 

fejét a könyvből, és ránk nézett. Valószínűleg ő maga is így 

gondolta. 

– Tudod, mikor vagy teljesen meztelen? – kérdeztem 

Marcytól. 

– Tükör nélkül is. 

– Talán mégsem. Akkor vagy teljesen meztelen, ha 

nincsenek titkaid. 

Marcy a homlokára csapott a jobb tenyerével. 

– Igazam volt – mondta. – A nagyanyám feltámadt. Jól 

van, én már elfáradtam. Talán sikerül úgy elaludnom, hogy 

nem Rob Brianről fantáziálok. Hála neked – tette még hozzá 

felállva, majd Claudiához fordult. – Ha neked sikerül 

kiszedni belőle a titkait, ha nélkülük nem érzi magát 

meztelennek, oszd meg azokat velem is, jó? Jó éjt, nagyi! – 

köszönt el mosolyogva, és távozott. 

Claudia a becsukott ajtót nézte. Hiába volt közömbös az 

arca és a viselkedése, amikor Marcyval együtt voltunk és 

beszélgettünk, már rég rájöttem, hogy ő is kedveli. Talán 

csak ő is ugyanúgy magába volt zuhanva, ahogy én a 

szabadulásomat követően, és csak reménykedik abban, hogy 

valaki megtalálja a kulcsot, és kiengedi. 

– Én nem igazán tudok semmit a nagyszüleimről – 

szólaltam meg. – Túl messze laknak, csak ritkán látogattak 

meg bennünket, ahogy mi is őket. 

– Bár én is ezt mondhatnám az anyai nagyanyámról. 

Apám szüleivel semmi gondom, de ők Costa Ricában élnek, és 

az anyám utál utazni. 



– Én minél többet szeretnék utazni – mondtam. 

– Igen, én is. 

Claudia lenézett a történelemkönyvére, de gyorsan be is 

csukta. Csak ült és nézett, illetve inkább átnézett rajtam. 

Ettől a legtöbben kiborultak volna, de én sejtettem, hogy épp 

vívódik magában, hogy előálljon-e valami komoly dologgal, 

ezért nem akartam megzavarni közbeszólással, hagytam 

dönteni. 

Amióta a szobatársam volt, eddig még sosem faggattam 

őt az életéről. Néha mondott ezt-azt, ám én szándékosan 

soha nem kérdeztem vissza semmire, nem akartam a 

részleteket is hallani. Ha az ember nagyon személyes 

dolgokra kérdez rá, akkor óhatatlanul magáról is elkezd 

beszélni, és én egészen mostanáig kínosan ügyeltem arra, 

hogy még véletlenül se szóljam el magam arról, hogy mi 

történt velem, vagy hogy van egy ikertestvérem. A történtek 

ellenére is nagyon nehéz volt állandó készültségben élnem, 

és megfontolni minden egyes szót, amit másoknak mondok. 

Haylee, amióta csak az eszemet tudom, mindig ott volt a 

gondolataimban, még Anthony Cabot fogságában is, képtelen 

voltam száműzni a fejemből. A neve és hogy a testvérem, 

szinte beleégett a nyelvembe. 

És ez megmásíthatatlanul így volt. Amikor még csak 

nyolcévesek voltunk, és már nem otthon tanultunk, hanem 

iskolában, én többször említettem őt a többi lánynak, mint ő 

engem. Annak ellenére, hogy anya erőltette az 

egyformaságunkat, én Hayleet magamnál erősebbnek és 

okosabbnak tartottam a másokkal való kommunikációban. 

Gyakran mondogattam olyasmiket, hogy a testvérem, Haylee 

ezt meg azt mondja vagy gondolja. Ha valamire megkértek, 



nekem az első gondolatom az volt, vajon Haylee megtenné-e, 

és mindjárt válaszoltam is rá, hogy nem, biztos nem, vagy 

azt, hogy majd megkérdem Hayleet, mit szól hozzá. 

De most arra gondoltam, ha élni akarok, akkor ki kell őt 

vernem a fejemből. Ébredés után folyton ezt mantráztam. És 

mindig azt figyeltem, ha bárkivel beszéltem, nem látnak-e át 

rajtam, nem sejtik-e, hogy valami komoly titkot rejtegetek. 

Márpedig annak elhallgatása, hogy van egy ikertestvérem, 

elég komoly titok. 

Noha Claudia zárkózott és visszahúzódó volt a barátkozás 

terén, valahogy mégis úgy éreztem, hogy sokkal fogékonyabb 

másokra, mint mutatja – gyakran elkaptam fürkésző 

pillantását, és azt, hogy elgondolkodik azon, amit tettem 

vagy mondtam. Talán saját magából fedezett fel valamit 

bennem, de az is lehet, egyszerűen csak rájött, hogy nem 

vagyok olyan sebezhetetlen, mint amilyennek mutatom 

magam. De az is lehet, hogy tettem, mondtam valamit, ami 

felkeltette a gyanúját. Ha ez ember együtt lakik valakivel, 

sok minden kiderül róla. Most már csak az volt a kérdés, 

mennyire empatikus valójában másokkal. 

Most is arra számítottam, hogy valami személyes dolgot 

fog kérdezni, de meglepett, amikor megszólalt. 

– Annak ellenére, amit mások gondolnak rólam, én már 

nem vagyok szűz. – Nem úgy mondta, mint aki dicsekszik 

vagy a lelkipásztorának gyón. – Talán azért csináltam, hogy 

így vágjak vissza a nagyanyámnak vagy anyámnak. Más okát 

nem tudom elképzelni. 

– Nem szeretted azt a fiút? 

– Külsőre teljesen rendben volt, de semmi különöset nem 

éreztem iránta, ahogy pedig ennek lennie kellett volna. 



Mivelhogy minden, amit olvastam vagy hallottam róla, azt 

mondja, hogy az első életünk egyik legfontosabb eseménye, 

még a fiúknál is. 

– Azt akarod mondani, hogy semmit sem éreztél iránta? 

Nem izgatott fel előtte? Úgy értem… 

– Testileg igen, de azt sem tudom, hogy ő vonzódott-e 

hozzám egyáltalán. Azt hiszem, inkább csak egy újabb trófea 

voltam. Én meg messze nem voltam úgy oda érte, ahogy 

Marcy Rob Brianért. Nem fantáziáltam róla. Csupán az 

aktusról. 

– Vagyis ez inkább tapasztalatgyűjtés volt részedről? 

– Nem. Azt hiszem, az iskolai pszichológusok azt 

mondanák, hogy dacból történt. A haragom és a csalódásom 

vezetett idáig. – Egy pillanatra elgondolkodott. – De talán 

volt benne egy kis tapasztalatszerzési vágy is. Csak azt 

csináltam, amiről már olvastam, vagy a moziban láttam. 

Nem igazán voltak bizalmas barátnőim az iskolákban, ahová 

jártam. Az ilyen információk különben is másodlagosak. Ezt 

az embernek magának kell átélnie. 

– Na és mikor történt? 

– Tavaly. Ez az igazi oka annak, amiért itt vagyok, és nem 

a korábbi iskolámban. A fiú elmondta másoknak, és aztán 

már a lányok is beszéltek róla. Végül Mrs. Mintz, a dékán 

fülébe is eljutott. Ő meg telefonált az anyámnak, és 

elmondta, milyen pletykák keringenek rólam, és hogy ennek 

utána kell járni. És nyilván el kellett mondani pontosan, 

hogy mi az, amit pletykáltak rólam, mert az anyám egy CIA-s 

nyomozóval ér fel. 

– Nahát – mondtam mosolyogva. – Ezt senki sem 

gondolná rólad. 



Elhallgattam, azon tűnődve, hogy Claudia ugyanúgy tud 

titkot tartani, ahogy én. Mindketten szükségét éreztük lakat 

mögé zárni az életünk egy részét. Szerencsés véletlen hozta 

úgy, hogy szobatársak lettünk. 

– Csodálkoztam, hogy a papád miért olyan feszült, 

amikor megérkeztetek, egyetlenegyszer sem mosolyodott el. 

– Mert még mindig dühös. A nagyanyám szívszélhűdést 

kapott, amikor megtudta. 

– Komolyan? 

– Szerintem amúgy is kapott volna, de az anyám persze 

engem okol érte. 

– És meghalt? 

– Még nem. Az öregek otthonában van. Nekem 

határozottan megtiltották, hogy meglátogassam, bár nincs is 

kedvem rohanni hozzá. 

Sokáig hallgattunk. Ez volt az a pillanat, amikor Claudia, 

mint bárki más is tette volna az ő helyében, arra várt, hogy 

én is vallják a szexuális élményeimről, valami rejtegetett 

dologról. Az én első ilyen kalandom Matt Teslerhez, az első 

fiúmhoz kötődik. De nem volt merszem belefogni a 

történetbe. Tudtam, ha elkezdem, akkor egyik dolog követi a 

másikat, és a végén azt is elmondom, Haylee milyen csúnyán 

rászedte, amikor elhitetve, hogy én ő vagyok, lefeküdt vele 

egy otthoni buli után, amikor a barátjával drogot 

csempésztek az italainkba. Így akaratlanul is Hayleenek 

köszönhetem, hogy én még szűz vagyok. 

Az Anthony Cabot alagsorában történtekre, a vele való 

együttlétre pedig gondolni sem akartam. Az egy rémálom 

volt. Muszáj annak hinnem, különben esélyem sincs arra, 

hogy tovább éljek. 



Azon tűnődtem, vajon Claudia azt szeretné-e, ha 

helyeseljem, amit tett, vagy csak a tiszteletemet szeretné 

kivívni, amivel tovább mélyülhet a barátságunk, és élete 

legbizalmasabb barátnője lehetek. Nem akartam 

fensőbbségesen olyasmit mondani, hogy részemről ez 

teljesen elfogadható, vagy valami hasonlót, mert az 

leereszkedően hangzott volna. Tudtam, hogy valami sokkal 

személyesebb dologgal kellene előállnom. Ő a legféltettebb 

titkát bízta rám, és annyit már elárultam Marcynak és neki, 

hogy nekem is vannak titkaim. 

– Egyszer már én is közel jártam hozzá – fogtam bele. – 

Én nagyon kedveltem azt a fiút az iskolából, és egyszer, 

amikor anya nem volt otthon, átjött hozzám. A szobámban 

voltunk, teljesen meztelenül. 

– S hogy tudtad megállni, hogy ne történjen meg? 

– Nem rajtam múlt – feleltem. – Én akartam volna, de ő 

korábban bevett valamit, hogy feldobja. 

– Kiütötte magát, miközben veled szerelmeskedett? 

– Igen – feleltem. – Utána már nagyon bánta és 

szégyellte, de akkor már túl késő volt. Ráadásul ki kellett 

tessékelnem a házból, mielőtt még anya hazaért volna, 

nehogy ilyen állapotban lássa. Ő meg nem sokkal később a 

szüleivel elköltözött. 

– És többet már nem volt alkalmatok együtt lenni, mielőtt 

elment volna? 

– Nem, pedig én szerettem volna, akkor is, meg utána is, 

ha lett volna rá mód – feleltem. 

Claudia vajon elhitte? Részben igaz volt. Vagy vannak 

kételyei? 

De ő legnagyobb meglepetésemre elmosolyodott. 



– Ki gondolta volna, hogy tapasztaltabb vagyok nálad? – 

kérdezte önelégülten. – Viszont – tette hozzá gyorsan, 

nehogy megbántson – nem volt orgazmusom. Ha nincs, akkor 

lehet ezt valódi szeretkezésnek nevezni? 

– Én nem nevezném annak – mondtam, és nagyon 

örültem ennek a megfogalmazásnak. Nekem többet segített, 

mint neki, noha Claudiának sejtelme sem lehetett róla, hogy 

miért. – És miért nem volt? 

– Hogy is mondják ezt? Korai magömlés? Nem volt időm 

rá. Túl gyorsan csinálta. Ezzel természetesen nem 

büszkélkedett, amikor eldicsekedett vele a fiúknak, és persze 

a lányoknak is. 

Elmosolyodtam. 

– Gondolom, azért utána nem nagyon mert a szemedbe 

nézni. 

– Hát nem, de a lányok sem vették maguknak a 

fáradságot, hogy engem kérdezzenek. Boldogan tárgyalták ki 

a hátam mögött, és különben sem hitték volna egyetlen 

szavamat sem. 

– Remélem, hogy a következő tapasztalatod sokkal 

kellemesebb lesz – mondtam. – És sokat segít, ha tetszik is a 

fiú. 

– Azoknak a lányoknak, akiket ismertem, egyáltalán nem 

számított, hogy kedvelik-e az adott fiút, vagy sem. Egy-

kettőnek persze igen. Inkább mókának tekintették az 

együttlétet. Szerinted Marcy is ilyen? 

Elmosolyodtam. Claudia most már úgy érezte, hogy 

szabadon kibeszélheti velem Marcyt a háta mögött. 

– Nem – feleltem. – Marcy csak szeret beszélni, de nem 

kell őt komolyan venni, bármit mond is. 



– Magam is így gondolom. 

– De olyan aranyos, nem? 

Claudia bólintott. 

Képmutatásnak éreztem, amit mondtam, de úgy véltem, 

ezt kell tennem. 

– Hálás vagyok, amiért megosztottad velem a 

történetedet, Claudia. 

Megint bólintott. Nem tudtam eldönteni, csalódott-e, 

vagy elégedett azzal, amit tőlem hallott. 

– Van itt egy fiú, aki érdeklődik irántam – tette még 

hozzá bonuszként. 

– Kicsoda? 

– Ben Kaplan. 

– Ó, igen. Helyes fiú. 

– Ő volt az első, aki szóba állt velem, amikor ebédért 

álltunk sorban. Azt hiszem, Marcy közbenjárására. A 

szünetekben is beszélgetünk, és egyszer visszakísért a 

kollégiumba. 

– Te kis titokzatos. Észre sem vettem, hogy tetszik neked. 

Claudia elmosolyodott. 

– De ő igen – mondta, majd felállt, hogy lefekvéshez 

készülődjön. 

Hogy meg fog lepődni Marcy, ha Claudia összemelegszik 

Ben Káplánnál, és együtt dupla randiznak majd Rob Briannel! 

Amiből én kimaradok. 

Claudia ezúttal ahelyett, hogy szokásához híven hátat 

fordított volna nekem, elsőként kívánt jó éjszakát. 

– Jó éjt! – mondtam én is, és eloltottam a lámpát. De egy 

darabig még nem jött álom a szememre, a plafont bámultam. 

A kívülről beszűrődő fények a függönyön át árnyakat 



rajzoltak a falakra. Behallatszott, hogy odakint Mrs. 

Rosewell aludni küldi a lányokat a folyosói sétája során, és 

az is, hogy a lányok hápognak, miután elment. 

Megmosolyogtattak. 

Kétségtelenül boldog voltam itt, örültem, hogy 

megszabadultam mindattól a kellemetlenségtől, ami a régi 

iskolámban várt volna rám azzal tetézve, hogy anyámmal 

kell együtt élnem. Amíg otthon voltam, folyton úgy éreztem, 

mintha vékony jégen sétálgatnék. Anya valahányszor rám 

nézett, Hayleet kereste a tekintetével. Egyszer talán majd 

eljön a napja, hogy kérdezni fog az elrablásomról, de vajon 

akarom-e, hogy eljöjjön? Akarok-e beszélni neki róla, azt 

remélve, hogy azzal talán elnyerhetném az együttérzését? 

Nem, sokkal jobb volt itt nekem, ahol megerősödhetek, 

békét köthetek magammal. A Claudiával folytatott 

beszélgetés új reményeket ébresztett bennem. Reményt arra, 

hogy visszatérhetek a teljes és normális életbe, új barátaim 

lehetnek, és talán még élvezni is fogom tudni a 

fiatalságomat, amit majdnem sikerült elrabolni tőlem. Persze 

továbbra is vigyáznom kell, és kénytelen vagyok hazudni a 

múltamról, a családomról, de ezt legalább már el tudtam 

fogadni. 

Ha valakivel olyan rettenetes dolgok történnek, mint 

velem, akkor nehéz eldönteni, ki legyen az az idegen, akiben 

újra bízni tud. Még az is kétséges, hogy lesz-e ilyen 

egyáltalán. Az is lehet, hogy én már sohasem fogok tudni 

megbízni senkiben? Úgy döntöttem, maradok az apró 

lépéseknél. Lehet, hogy lassan haladok majd, de legalább a jó 

irányba tartok. És remélhetőleg semmi olyan nem történik, 

ami erről az útról lesöpörne. 



A következő hétvégén megtörtént az, amit magamban 

mulatva már régen elképzeltem. 

Ben Kaplan elhívta Claudiát a városba moziba és pizzát 

enni, és Rob is Marcyt. Vagyis dupla randira készültek, mert 

Rob és Ben közeli barátok voltak. Claudia nekem mondta 

meg először, de én nem szóltam róla Marcynak. Meglepett 

arccal jött felém a folyosón a pénteki utolsó óránk után. 

– Claudiát randira hívták! – húzott félre. – Méghozzá Rob 

barátja, Ben. Engem meg Rob hívott. Miről fogok beszélgetni 

vele? 

– Matekból nagyon jó. 

– Nagyon vicces vagy, Kaylee. Ez lesz Robbal az első 

randim. Ő meg majd elrontja! 

– Nem, dehogy. Ne ijedezz előre. 

– Ne? 

– Nem lesz baj. Különben is, legyen ez Ben gondja. 

– Azért mégiscsak jobb volna, ha te is randizgatnál. 

Robtól tudom, hogy négy fiú is szívesen elhívna. Miért nem 

érdeklődsz egyikük iránt sem? 

– Ha majd érdekesnek találok valakit, érdeklődni fogok 

iránta – biztosítottam. – Na menjünk. Még le akarok 

zuhanyozni és átöltözni vacsora előtt. 

– Itt akarsz vacsorázni péntek este, miközben a városba 

is mehetnél? Hé, nekem megmondhatod, ha a lányokat 

szereted, akkor keresek neked egy lányt! 

Csak mosolyogtam erre, és elindultam. Ő meg jött velem. 

– Így van? 

– Nem vagyok leszbi – feleltem. – Csupán… válogatós. 

Nem szeretnék hibázni. 

– Vagyis ez az egyik titkod? 



– Micsoda? 

– Rossz szerelmek. Mennyi? 

– Neked nem mondták, hogy az ember a csalódásait 

kövekkel zsákba kötve leereszti a tenger fenekére? 

– Nem szó szerint, de pontosan tudom, ki mondhatott 

ilyet. Te tényleg a nagyanyám reinkarnációja vagy – kiáltott 

fel. – Ó, édes istenem, nagyon remélem, hogy Claudia nem 

valamelyik amis ruháját veszi fel. Nagy lenne a kontraszt. 

Elnevettem magam. 

– Szombaton elmehetnénk venni neki valami 

randizósabbat. 

– Valami huszonegyedik századit? 

– Olyasmit. 

Amikor kiléptünk, Troy Matznert láttam meg, a fiúk 

kollégiuma felé tartott. Marcy észrevette, merre nézek. 

– Felejtsd el – mondta Marcy. – Érte nem érdemes 

epekedni. Még soha senkit nem hívott randizni, és kétlem, 

hogy valaha is fog. Nem is mennének el vele. 

– És mit csinál a hétvégeken? 

– Illegeti magát a tükörben? Fogalmam sincs. De azt 

mondják, hogy néha hazamegy hétvégére. Övé az a piros 

Jaguar, amit a fiúk annyira irigyelnek tőle. 

– Tényleg? Én nem is láttam. 

– Mert nem mászkálsz a fiúkolesz felé. Szóval, ha már az 

öltözködésről beszélünk, vajon mit kéne felvennem? – 

kérdezte saját magától. – Szeretnék dögös lenni, de nem 

kirívóan. És nem azért nem, mert a nagyanyám is ezt 

szeretné. Ennyit magamtól is tudok. 

– Majd segítek kiválasztani valamit. 

– Kösz. 



Megint Troy után néztem. Lehajtott fejjel lépkedett. 

Vajon miért a magányt választotta? Én aztán tudtam, milyen 

az. Azt is, hogy önként bizonyosan nem választanám. 

– Csak az idődet vesztegeted – figyelmeztetett ismét 

Marcy. 

Nem vitatkoztam vele. Siettünk a Cook Hallba. 

Claudia izgatott volt. Marcy kelletlenül rátért a dupla 

randira: azért jött át, hogy segítsen Claudiának kiválasztani 

valami ruhát. Minduntalan felém pillantott, ha a lány elővett 

valamit. 

– Tudod, mit? – sóhajtotta végül Marcy. – Vedd fel azt a 

sötétkék szoknyát, bár olyan, mint amiket a nagyanyám 

visel, és Kaylee talán kölcsönadja neked a türkizkék pulcsiját 

hozzá, hogy rávedd valamelyik nagymamás blúzodra. Valami 

fülbevalóval és nyaklánccal, amit majd kölcsönadok hozzá, 

remekül fog állni. 

– Tényleg? – kérdezte Claudia rám nézve. 

Én már vettem is elő a pulcsit. Marcy mostanra nálam is 

jobban ismerte a ruhatáramat. 

– Köszönöm – hálálkodott szobatársam. 

Marcy az égnek emelte a tekintetét, de aztán 

elmosolyodott. Áthívta Claudiát magához sminkelni és 

frizurát készíteni. Amikor visszajöttek, mosolyogva csaptam 

össze a kezem. 

– Te meg ki vagy? 

Marcy büszkén kihúzta magát Claudia háta mögött. 

– Képzeld csak el, mit tudnék kihozni belőled is, ha 

érdekelne valaki! 

Nevetve kívántam jó mulatást kettőjüknek. Miután 

távoztak, magam is elindultam az Asper Hallba vacsorázni. 



Azt terveztem, hogy utána írok egy hosszú levelet anyának. 

Talán ha szavakba öntöm az érzéseimet, az jobban célba ér 

nála. 

Csupán harmadannyian voltunk a menzán, mint máskor. 

Észrevettem a többi lányt, akivel együtt szoktunk lógni. Terri 

integetett. Mosolyogva bólintottam, nem volt nehéz 

kitalálnom, hogy Marcy és Claudia randijárói pusmognak. No 

meg arról, hogy nekik ki tetszik, meg hogy kikkel jártak 

eddig. Éreztem, hogy engem néznek, és biztos kíváncsian 

várják, hogy majd mit mesélek. 

Épp, amikor elindultam a tálcámmal, egy hangot 

hallottam: 

– Azt hittem, te is randizni mentél. 

Hátrafordulva Troy Matznert pillantottam meg. 

Nem láttam, hogy mögöttem állt, egyáltalán nem 

számítottam rá. Azt hittem, elment víkendezni. 

– Ennél is érthetetlenebb, hogy te miért nem mentél – 

vágtam rá, mire elnevette magát. 

– Mert én vagyok itt a legkomolyabb diák – felelte. 

– És nem találsz a komolyságodhoz illő partnert 

magadnak? 

Bólintott. 

– De ha az anatómusok helyett ma hozzám ülsz 

vacsorázni… – mondta a fejével a terem távolabbi sarka felé 

biccentve, és már el is indult. 

Az én derekam körül azonban lánc volt, aminek a másik 

vége a lányok asztalához volt erősítve, illetve a 

félelmeimhez. Vajon itt volna már az ideje, hogy közelebb 

kerüljek egy fiúhoz? Hogy tehetném anélkül, hogy beszélnék 

a testvéremről meg az átélt gyötrelmekről? Hisz ha egy fiú 



eddig véletlenül csak hozzáért a karomhoz a folyosón, én 

összerándultam. 

Vettem egy mély lélegzetet. Apa szavai jutottak eszembe, 

amikor azt magyarázta nekem meg Hayleenek, hogy ha 

leesünk a bicikliről, azonnal üljünk vissza, különben a 

félelem annyira beleivódik a lelkűnkbe, hogy soha többé nem 

merünk majd kerékpározni. Talán nem ez a legjobb analógia, 

de pillanatnyilag megtette. 

Utánamentem, tudva, hogy abban a pillanatban, hogy 

odaülök az asztalához, a lányoknak egész hétre lesz témájuk, 

és hogy Marcy is fénysebességgel értesül róla. 

Troy már leült, és az ölébe terítette a szalvétát, másoktól 

ezt itt eddig nem láttam. Majd felnézett. 

– Meglepően finom ez a pulykás szendvics, különösen a 

szósz a tört krumplin. – Az ázsiai salátámra nézett. – Te csak 

ezt eszed? 

Vele szemben ültem le. 

– Van, hogy elég egy könnyű vacsora is – válaszoltam – 

De áruld el, hogy miért hívod őket anatómusoknak. 

– Miért, nem azok? Nem azzal töltik majdnem minden 

idejüket, hogy élve boncolják a többi lányt? 

– Miért, a fiúk nem ezt csinálják a többi sráccal? 

– Ők riposztoznak. 

– Mit csinálnak? 

– Ez egy átlós visszavágás a mellkason vagy a csípőn. A 

vívás műszava. Az előkészítőben tornaóra helyett vívtunk, 

mint a nemesifjak – tette még hozzá. 

– A papád arisztokrata? 

– Anyám úgy hiszi, és apát is meggyőzte róla. Szóval még 

senki nem hívott el randizni? Ez komoly? 



Azzal a tányérjára nézve tovább falatozott, mintha a 

kérdést csak feldobta volna a levegőbe, választ nem várna rá. 

– Miért fontos ez? 

Troy vállat vont. 

– Az ember próbálja kipuhatolni, hol húzódnak a másik 

védelmi vonalai – mondta, mintha más szándék nem is 

vezérelhetné. – Ezt is a vívásból tanultam. 

– Akkor újra megkérdezem. Miért olyan fontos, hogy 

tudjad? 

Nevetve hátradőlt, majd rám nézve bólintott. 

– Mert eddig még sosem csalódtam az első 

benyomásomban, ha ismeretlenekkel találkoztam. 

– Eddig még soha nem csalódtál? És a karod nem sajog? 

– A karom? – kérdezett vissza mosolyogva, de zavartan. 

– Attól, hogy folyton a vállon veregeted magad. 

Egy pillanatra elképedt, de aztán elnevette magát. 

– Megismétlem – felelte –, mindig bejön. Rólad pedig azt 

gondoltam, hogy te más vagy. Csak még azt nem tudom, 

miért. – A szeme összeszűkült, mintha komolyan 

tanulmányozna. – Olyannak tűnsz, mint aki csak megfigyelő 

itt, bölcsen kívül áll mindenen. És türelmesebb is vagy a 

korodbeli lányoknál. Figyeltem, ahogy jössz-mész. Úgy 

lépkedsz, mint aki fél, hogy aknára lép. 

– Mikor figyeltél meg? – kérdeztem, és most már 

egyáltalán nem voltam biztos benne, hogy okos dolog volt 

odaülnöm hozzá. – Ráadásul ilyen alaposan. 

Gyorsan elkapta a tekintetét. 

– Gondolom, ahányszor csak megláttalak. – Teljesen 

magától értetődően jelentette ki, és falatozott tovább. 



Én is ettem egy kis salátát. Úgy nézett rám, mint aki 

válaszra vár. Más lány el lett volna ragadtatva attól, amit 

mondott, de az idegeim mint a zongorahúrok vibráltak a 

gondolatra, hogy valaki ennyire figyel rám. 

– Most, hogy így szóba hoztad, szerintem minden, amit 

mondtál, rád is igaz, és ezt nem csak én gondolom így. 

– Madarat tolláról – válaszolta erre ő. 

– Egyetlen szóval sem állítottam, hogy elfogadom, amit 

rólam állítottál. 

– Ez is csak azt bizonyítja, hogy igazam van – mondta 

némi önelégültséggel. – Van benned valami bölcsesség. 

Megfontolod, hogy mit vegyél fel, ügyelsz az összhangra. 

Elegánsabb és összeszedettebb vagy, mint a többi lány itt. 

Őszintén szólva, a fiúk nem is nagyon mernek a közeledbe 

menni. 

– Tessék? 

– Elgondolkodtat, amit mások mondanak, semmit nem 

veszel készpénznek. 

– Hm. Hogy tudhattál meg ennyi mindent rólam ilyen 

rövid idő alatt? Mi vagy te, gondolatolvasó? 

– Majd te megmondod, mi vagyok – felelte, és ez már 

nem szellemesen, hanem inkább lehangoltan hangzott. Aztán 

megint az ételére nézve hátradőlt, és egy sokkal merevebb 

pózt vett fel. – Mi hozott Littlefieldbe? Mármint hogy pont 

ebbe az iskolába? 

– Úgy beszélsz, mint egy lelki gondozó, vagy… –

Visszanyeltem a „terapeuta” szót. 

– Egy lelki gondozónak mit felelnél? 

– Apám találta, és úgy gondolta, jó választás. 



– Te pedig mindig azt teszed, amit a papád akar? – 

kérdezte, és már bámult is a tányérjába. 

– Nekem is tetszett, és gondoltam, megpróbálom. Nem 

vagyok báb – vágtam oda, már nem is leplezve fokozódó 

haragomat. Lehet, hogy Marcy-nak volt igaza vele 

kapcsolatban. 

De ő nem zavartatta magát, a szeme se rebbent. 

– Előtte hová jártál? 

– Normál iskolába. Ez az első magániskolám. Érdekel 

még valami? 

– És konklúzió is van már? 

– Igen. 

Sietve felkapta a fejét. 

– A pulykás szendvics tényleg finom. 

Először a szeme mosolygott, csak aztán a szája. 

– Mi a terved vacsora utánra? 

– Semmi különös. Levélírás. 

– Levélírás? Úgy érted, e-mail? 

– Nem, hagyományos levelek. Van valami a kézírásban. 

– Az elhagyott fiúknak? 

– Egyszerre csak egynek illene írni, nem? 

– Az itteni lányok többnek is írnak. Szóval, a volt fiúdnak 

írsz? 

– Nem, anyámnak, ha már mindenáron tudni akarod. 

Bólintott, és előbbre hajolva tovább evett. Én is. 

Olyan volt az egész, mintha tényleg vívtunk volna, de 

most, hogy a haragom valamelyest csillapodott, rájöttem, 

hogy élvezem. 



– Mit szólnál egy sétához előtte? Megmutatnám a 

környéket – szólalt meg Troy, még mindig a tányérjába 

nézve. – Semmi különös, csak egy kis kimozdulás. 

Elhallgatott, mintha robbanást várna. Még a lélegzetét is 

visszafojtotta. 

Na tessék, gondoltam. Hirtelen úgy éreztem magam, mint 

aki mélytengeri búvárkodásra akarja rászánni magát. 

– Nem bánom – válaszoltam, de óvatosságból még 

hozzátettem: – De ne menjünk túl messzire, és ne maradjunk 

sokáig. 

Ő úgy folytatta a vacsorázást, mintha ott sem lennék. 

– Sokkolt talán a válaszom? – kérdeztem. 

Megrázta a fejét. 

– Nem, csak éhes vagyok – felelte. – És olyan finom ez a 

pulykás szendvics. 

Más lány mindezt magától értetődőnek vette volna, de én 

pont az ellenkezőjét éreztem. Olyan érzés öntött el, amit még 

sosem éreztem a korábbi életemben. 

Izgatott lettem. 



9. 

– Szóval, milyen Ridgewayben élni? – kérdezte Troy, amikor 

kiléptünk az épületből, és elindultunk a fiúkollégium 

parkolója felé. Mindjárt feltűnt, hogy ha valami nagyon 

személyes dolgot kérdez, akkor mindig kerüli a tekintetemet. 

Az újsütetű pszichológus bennem úgy gondolta, azért, mert 

valamikor mélyen megsebezhették, és hozzám hasonlóan ő 

sem nagyon enged másokat a közelébe. Mostanában mintha a 

magaméhoz hasonló tünetekkel bíró embereket 

diagnosztizálnék, futott át a fejemen, talán mert 

rokonlelkekre akarok találni. A nyomorúsághoz, úgy látszik, 

tényleg társaság kell, ezért is jövök ki olyan jól Claudiával. 

Győzködtem magam, hogy Troy jó megjelenésű, 

intelligens, és annak ellenére, hogy gazdag család fia, félénk 

– és a félénk, visszahúzódó emberekre gyakran sütik rá az 

arrogancia bélyegét. Lehet, hogy az itteni lányok, köztük én 

is, eddig rosszul ítéltük meg őt. 

Jószerivel még alkalmam sem volt megismerni, én meg 

máris racionalizálni akarom, miért vagyok vele? De láttam, 

hogy néztek rám a lányok, amikor együtt sétáltunk ki a 

menzáról, és nem kétséges, hogy erre Marcy is ugrani fog. 

Keresztbefont karral lépkedtem mellette, az esték elég 

hűvösre fordultak. Nem öltöztem elég melegen, csupán egy 

vékony pulóvert húztam a blúzom fölé, de nem akartam 

visszamenni kabátért. Rajta puha, fekete bőrdzseki volt, és 

útközben fekete bőrkesztyűt is húzott hozzá. 

Hogy nem válaszoltam, felém fordult. 



– Gondolom, sok barátodat hagytad ott. 

– Néhányat igen. 

– Biztosan nagyon sajnálják, hogy magániskolába 

kerültél. 

– Páran – feleltem. 

– Tényleg ide akartál jönni, vagy talán volt benne 

kényszer is? 

– Vagyis mégsem tudsz mindent rólam, hiába figyeltél? 

– Azt hiszem, téged titkolózónak könyveltek el. 

– Titkolózónak? 

– Egyik nap nemzetbiztonsági megfontolásból 

kihallgattam két anatómus beszélgetését a 22-es terem előtt. 

Az egyikük azt állította, hogy Kaylee pont olyan szívesen 

beszél magáról, mintha a fogát húznák. Legszívesebben 

megkérdeztem volna tőle, húzták-e már ki fogát. Sokszor 

nem is olyan rémes. Viszont te a jelek szerint te nemcsak 

másokról nem pletykálsz, de magadról sem árulsz el semmit. 

Hogy fogod így túlélni a tinikort? 

– Nagyon vicces vagy. És persze hogy hiányzik Ridgeway. 

Eddig ott éltem – mondtam olyan tónusban, ahogy egy 

hadifogoly mondja meg a nevét és a rangját. Hisz végül is 

nagyon közel járt az igazsághoz. Tényleg úgy viselkedtem, 

mintha az egész életem titok volna. 

– Azon kevés helyek egyike, ahol még sohasem jártam. 

Amúgy szeretek utazni. Az ott az én kocsim, a harmadik. 

– Már hallottam róla. Egy vadonatúj, piros Jaguar, 

lehajtható tetővel. 

– A tizenhetedik születésnapomra kaptam, augusztusban. 

Megvesztegetésképpen. 

– Megvesztegetésképpen? Mit kell tenned érte? 



– Meg kell érnem a tizennyolcat – felelte, de nem 

mosolygott, és nem is nevetve mondta. Kinyitotta nekem az 

ajtót. Annyira új és makulátlan volt, mintha még soha senki 

nem utazott volna benne. Még a bőr új szagát is érezni 

lehetett benne. Becsukta az ajtót, és átment a másik oldalra. 

Megvártam, amíg beül a volán mögé, és csak akkor 

kérdeztem vissza. 

– Ezzel a megvesztegetéssel ugye csak vicceltél? 

– Azt mondtam, annak szánták, nem azt, hogy igazuk van. 

A szüleim szerint én… – indított – túl sötéten látok mindent. 

Kapcsold be az övet – figyelmeztetett, és már kattintotta is 

be a sajátját. Megvárta, amíg én is megteszem, aztán kiállt a 

parkolóból. 

– El sem tudom képzelni, miért gondolják így a szüleid. 

Egy darabig hallgatott, és csak nézett rám azzal a ritka 

átható pillantásával. 

– Én is unom már, hogy az első benyomásaim valakiről 

mindig helyesek, de ez tényleg igaz veled kapcsolatban is. 

– Tudom, hogy ezt bóknak szánod, csak azt nem tudom, 

kinek: nekem, vagy magadnak? 

Ezúttal elnevette magát. 

– Hát, arra még várnod kell, hogy eldönthesd. 

Elhajtottunk a kapuig. Első alkalommal hagytam el a 

campus területét. Számomra olyan érzés volt, mintha messze 

kiúsztam volna a tengerre. Csak remélni tudtam, nem veszi 

észre, hogy menynyire feszült vagyok ettől. 

Az volt a rémálmom, hogyha bárhová is megyek Marcyval 

és a többiekkel, egyszer csak elém toppan valaki, és 

megkérdi, nem én vagyok-e az a lány Ridgewayből, akit 

elraboltak. 



És ha ez megtörténne, másnap biztos elköltöznék innen. 

– Na és te hol laksz? – kérdeztem, amikor felém fordult. 

Ha mi kérdezünk, akkor a másiknak nem marad ideje 

kérdésekkel ostromolni bennünket. 

– Itt, Carbondale-ben – felelte. – Elmegyünk majd a 

házunk előtt. Nagy múltú épület, valamikor egy prominens 

bányatulajdonosé volt, ő foglalkoztatta a város valamennyi 

lakóját. Anyám akarta a házat trófeának, de a megszállottja a 

szénpor témának, valahogy úgy képzeli, hogy az illető nap 

mint nap szénporosan állított haza, és a por beleivódott a 

falakba és mindenbe. Mindenhová légszűrőket szereltetett, 

és a két szobalányunknak a padlótól a plafonig naponta kell 

port törölnie. Megőrjíti vele az apámat. Szerinte a 

hálószobájuk olyan, mint egy KM. 

– KM? 

– Kórházi műtő. Pont olyan steril. A húgom meg én 

évközben nem vagyunk otthon, hogy koszt csináljunk, nem 

mintha mernénk. Nekünk étkezéskor minden falat után meg 

kellett törölnünk a szánkat. 

– Na és ő hol van? 

– Jo… a Jocasta rövidítve, amit amúgy gyűlöl, 

Merrywoodban tanul, egy magániskolában Philadelphiában. 

Tizenkét éves. 

– Érdekes név ez a Jocasta. 

– Anyám görög mitológiát tanult, és valami különleges 

nevet akart adni nekünk. Iokaszté Ödipusz anyjának a neve. 

– Na és a tiéd, a Troy? Ennek mi köze a mitológiához? 

– Szép Heléna trójai volt. Akhilleusz is. 

– Apátok meg hagyta? 



– Apámnak megvannak a maga prioritásai – felelte. – 

Másképpen fogalmazva, őt nem érdekelte, anya milyen 

neveket választ nekünk. Azt sem szerette volna, ha 

valamelyik halott ősünk nevét kapjuk. Úgy volt vele, legyünk 

túl rajta minél hamarabb, mert egy megbeszélés várta. 

Elnevettem magam, noha Troy még csak nem is 

mosolyogva mesélte, de a végén azért mégis elhúzta a száját. 

– Látom, érted a száraz humort. Ez tetszik. 

– Mivel foglalkozik a papád, hogy értekezletekre jár? – 

kérdeztem. 

– Egy nagy telekomcég vezérigazgatója a Broad-scannél. 

Ez nemzetközi hálózat, így aztán sokat utaztunk, míg 

anyának is volt kedve hozzá, és sok európai fővárosban 

jártam, Párizsban, Madridban, Rómában. Na és a te papád? 

– Ő egy szoftvercéget vezet. A szüleim elváltak – tettem 

még hozzá, remélve, hogy ezzel elejét veszem a további 

kérdezősködésnek a családomról. 

– Az enyémeknek is el kéne, de anyám teflonnal van 

bevonva. 

– Vagyis? 

– Mindaz, amitől más nők a plafonon vannak, róla 

lepereg. Szerintem bosszúból nem válik. 

– Bosszúból? Miért? Mit csinált a papád? 

– A lista olyan hosszú, mint a karom – felelte Troy. – 

Aztán meg nem szeretek a szüleimről beszélni. És te? 

– Csak ritkán – válaszoltam –, de azt hiszem, az 

osztálytársaim nagyon is egyetértenének veled. Főleg a 

szobatársnőm. 

– Claudia? 



– Ha ezek után még a társadalombiztosítási számomat is 

meg tudod mondani, már azon sem fogok meglepődni. 

Ezúttal elnevette magát. 

– Hát, azt már látom, hogy előtted nem lehet ködösíteni – 

mondta, aztán elhallgatott. Kétszer elkanyarodott. 

– Egy-két perc, és ott vagyunk a portanyánál. 

– Nagyon közel van. 

– Gyakorlatilag az ágyból estem be a suliba első nap. 

– Be is megyünk? 

– Ma nem. Anyám nem díjazza a meglepetésszerű 

látogatásokat. Még akkor sem, ha én jövök egyedül – tette 

hozzá. – Na de komolyan, hogy tetszik az iskola? 

– Én szeretem. Remélem, jó válasz. 

Troy megvonta a vállát. 

– Én a legtöbb tanárt kedvelem. Szerintem ez a 

legfontosabb. Mert ez számít. 

– Én is így gondolom. 

Rám nézett, hogy lássa, komolyan mondom-e, vagy csak 

ugratom. 

– Tényleg? 

– Igen, de tudd, hogy nem szokásom rábólintani 

mindenre, amit mások mondanak, különösen nem, ha első 

alkalommal beszélgetünk. Azzal rossz benyomást keltenék. 

– Biztos, hogy nem vettél vívásleckéket? 

– Biztos, de talán nem ártana. 

– Volna érzéked hozzá. 

Valóban?, tűnődtem magamban. Ezt tette volna velem 

Haylee, hogy most már minden fiúval szemben, akit 

megismerek, a védekezés lesz a taktikám? Mennyire fogja ez 

meggátolni a fiúkat abban, hogy közelebbi kapcsolatba 



kerüljenek velem? Megéri-e nekik, különösen úgy, ha már az 

igazat is tudják rólam? Találok-e valakit, akinek lesz elég 

türelme és érzékenysége hozzá? A korunkbeli fiúk nem 

szerették a kellemetlenségeket. Ez itt a pillanatgeneráció. 

Náluk egy nap is elég arra, hogy megismerkedjenek, 

szerelembe essenek, és el is váljanak egymástól. 

Együttérzésre nem vesztegetik az időt. 

– Mivelhogy desszertet nem ettünk, mi lenne, ha 

elvinnélek a helyre, ahol Pennsylvania legfinomabb 

fagylaltkelyheit készítik? 

– Egy ilyen leírásnak hogy lehetne ellenállni? 

Troy gyorsított, de nem lépte át a sebességhatárt. 

– Na és a kedvenc filmsztárod, énekesed, színed, 

gyümölcsöd és tévéműsorod mellett mi érdekel még? – 

kérdezte. 

– Mit szólnál ahhoz, ha azt mondanám, hogy én magam? 

Rám nézett. Nem mosolygott egy csöppet sem, de amikor 

egy szembejövő autó fényszórója megvilágította, a szeme 

csillogott az örömtől. Nem akartam, hogy észrevegye, 

bámulom, de igazán nagyon jóképű volt, az arca olyan, mint 

egy filmsztáré; a szememmel csináltam róla egyik fotót a 

másik után. És ha valami örömteli dolgot hallott, az arca 

felragyogott, a ború eltűnt róla. 

– Te vagy az egyetlen igazán őszinte ember, akivel eddig 

találkoztam – mondta nekem. – Mindenkit csak saját maga 

érdekel, de én nem ismerek senkit, aki ezt nyíltan be is 

vallaná. 

– Nem azt akartam ezzel mondani, hogy énközpontú 

lennék. De állandóan a gondolataimon és az érzéseimen 

töprengek, hogy miért gondolom és érzem azt, amit gondolok 



és érzek. Vagyis lehet, hogy igazából a pszichológia érdekel. 

Ha irodalomból olvasunk valamit, engem leginkább az egyes 

szereplők motivációja érdekel. Mint például Jagóé az 

Othellóból. Tudom, ez intellektuális sznobériának hangzik. 

Szívből jövően felkacagott, látható örömmel és 

jókedvűen. 

– Ha az ember intellektuális típus, a legtöbben, különösen 

itt a suliban, mindjárt automatikusan rásütik, hogy sznob is. 

Azt hiszem, a kollégiumban vagy a menzán nemigen hangzik 

el olyan beszélgetés, hogy Jago miért csinálta, amit csinált 

Othellóval. 

– Nem, de engem nem zavar. Néha kikapcsolódásra is 

szükség van. 

Olyan sokáig hallgatott, hogy már kezdtem azt hinni, 

sikerült kiábrándítani magamból. A jelenlegi félelmeimnek 

az is része volt, hogy attól tartottam, a fiúk majd túl 

komolynak találnak. Épp arról magyarázok Troynak, hogy a 

lazulás is fontos, de amióta itt vagyok Littlefieldben, még 

nem igazán voltak oldott pillanataim. Folyton éberen 

figyeltem, gyanakodtam és aggódtam, hogy egyszer mégis 

napvilágra kerül a történetem, feltör, mint a szökőár, és 

felszínre hozza az elrablásom fájdalmas emlékeit, és azt, 

hogy mindezt a testvéremnek köszönhetem. S akkor mélyen 

megsebzett valakinek fog majd tartani mindenki, és talán 

még ki is közösítenek, mint egy páriát. Mert az olyanokat, 

mint én, az áldozatokat bizony mindig diszkriminálják. 

– Azt hiszem, épp ez keltette fel az érdeklődésemet – 

mondta Troy rám pillantva. 

– Tessék? 



– Annak ellenére, amit mondasz, te mégsem lazítasz. 

Ahogy én sem – tette hozzá, mint olyasvalaki, aki ha kritizál 

másokat, mindjárt azt is elmondja, hogy benne ugyanúgy 

megvan ez a tulajdonság. 

– És ez ilyen hamar kiderült rólam? 

– Azt mondják, az ember mindig magából indul ki. És 

biztos, hogy jó okod van rá. Tudom, hisz én is így vagyok 

vele. 

Ezúttal én hallgattam. A nyilvánvaló kérdés az lett volna, 

hogy ő miért nem tud lazítani. De féltem ettől a témától, 

féltem, hogy utána rögtön az következik, hogy nekem miért 

nem sikerül, és ezt nem mondhattam el. 

– Ott van – mondta ő harminc vagy negyven másodperc 

múlva. – Jobbra. – Egy hatalmas, szürke kőépület magasodott 

egy domb tetején szépen kivilágítva és egyre inkább fölénk 

tornyosulva, ahogy megközelítettük. 

– Ez meg mi? Egy kormányzó otthona? 

– Majdnem. A házunk – mondta –, illetve pontosabban 

fogalmazva az anyámé. 

Lelassított, hogy jobban lássam. A kocsifelhajtó olyan 

volt, mintha üveggel borították volna a fekete márványt, és 

végig lámpaoszlopok szegélyezték, míg csak el nem tűnt az 

emelkedő végén. A sötétség ellenére is látszott, hogy a fák és 

bokrok olyan tökéletes rendben állnak, mint egy film 

díszlete. 

– Ez hatalmas. 

– György korabeli – mondta Troy megállva. – Közel 

háromezer négyzetméter négy hektáron. A legnagyobb épület 

a környéken. Hét hálószoba, bálterem, biliárdterem, 

házimozi, apám irodája, két konyha. 



– Kettő? Minek kell kettő? 

– Az egyikben csak különleges, ünnepi alkalmakkor 

főznek, évfordulókon, üzleti összejöveteleken, 

születésnapokon. Anya olykor jótékonysági esteket is rendez. 

A meghívottak ötezer dollárt fizetnek a belépésért, aztán 

még licitálnak dolgokra, mondjuk, egy tíznapos hajóútra 

valahol. Ahogy már mondtam, van két teljes állású 

szobalányunk és még három állandó segítő. Innen nem látni, 

de a ház mögött van egy kisebb épület, a szobalányok ott 

alszanak. Egy kiskonyhájuk is van. Fürdőmedence is van 

pihenőházzal és pezsgőfürdővel, jobbra meg egy-egy tenisz- 

és golfpálya. 

– És mindez a bányatulajdonosé volt? 

– Igen, de anyám sok mindent átalakított, kicserélte a 

parkettát, a bútorokat, új ablakokat vágatott, és rengeteg 

függönyt tett fel. Apám meg modernizálta. A lámpák 

napelemmel működnek. Kábé öt évvel ezelőtt egy új 

épületszárnyat is felhúztak, abban van apám irodája és a 

könyvtára, az az ő szentélye, ahol szivarozhat, és tarthat 

itthon is üzleti megbeszéléseket. 

Elindultunk. Én még egyszer visszanéztem. 

– Lenyűgöző – mondtam. 

– Olyan, mintha egy múzeumban laknál, hidd el nekem – 

mormolta Troy. 

– Nem csoda, hogy a mamád arisztokratának tekinti a 

papádat. Nekünk is nagy házunk van, de ez itt egy kastély. 

– Otthon, édes otthon – morogta Troy. – Ha akarod, 

egyszer körbevezetlek. De ahhoz le kell venned a cipődet, le 

kell zuhanyoznod, és magadra öltened a látogatók 



egyenruháját, hozzá egy műanyag sapkát és sebészkesztyűt, 

ha esetleg hozzáérnél valamihez. 

– Csak ugratsz. 

– Igen, de ha egyszer meglátod anyámat ebben a házban, 

megérted majd, hogy nagyon nem is túloztam. És most 

menjünk nem is csak Pennsylvania, de egész Észak-Amerika 

legjobb fagyizójába. 

Troy lassított, ahogy egy kisebb bevásárlóközpont felé 

tartottuk. Az üzletek fele zárva volt, és akadtak üresek, 

végleg bezártak is. Semmi figyelemre méltó nem volt benne, 

ezért meglepett, amikor Troy behajtott a parkolóba. Csupán 

néhány autó állt ott. 

– Ide jöttünk? – kérdeztem. – Itt volna a világ legjobb 

fagyizója? 

– De ez titok. A suliban senkinek sem szabad elárulnod. – 

Jobbra intett a fejével egy kis bolt felé, amiben játékokat, 

képeslapokat és papírárut, irodaszereket árultak. – A 

tulajéknak van egy régimódi szódaszökőkútja odabent – 

mondta, amikor kiszálltunk. Átjött a túloldalra, hogy a kezét 

nyújtva kisegítsen. – Egy hölgy csakis így szállhat ki egy 

királyi hintóból. 

Még azután is fogta a kezem, hogy már kiszálltam, de 

amikor hirtelen ráeszmélt, elengedte. 

Közelebb érve láttam, hogy a boltot egyszerűen csak 

„Georges”-nak hívják. 

– Hogy találtál rá? 

– Apám öccsétől kaptam a tizenhatodik születésnapomra 

egy töltőtollat, egy olyan kétszáz dollárosat. A tulaj, George 

Malen külön nekem rendeli a patronokat hozzá. Nagyon 

megörült, amikor megkérdeztem tőle, hogy tudna-e szerezni 



ilyen patronokat. Akkor fedeztem fel a szódaszökőkutat, és 

pillanatnyi szeszélynek engedelmeskedve kértem egy 

fagylaltkelyhet is. Annie, a felesége kezeli a szökőkutat, 

olyan hatvanasok lehetnek. Az övék amolyan igazi „papa és 

mama” vállalkozás. 

Troy benyitott és előreengedett. Első pillantásra 

zsúfoltnak tűnt a hely. A polcokon jegyzettömbök, borítékok, 

mappák és más irodai holmik sorakoztak. De voltak itt 

asztali lámpák is, meg társasjátékok kicsiknek. Mintha a 

maradványai lennének egy korábbi arculatnak. Középen, hat 

elnyűtt műanyag szék társaságában ott állt a szódakút. A 

pulton cukorkák, azoktól jobbra állványokon képeslapok és 

papírkötésű könyvek. Mint egy, az időbe merevedett kis 

üzlet. Modern technikának semmi jele. 

Először azt hittem, nincs ott senki, de ekkor hátul 

megláttam egy hintaszékben üldögélő, őszülő, barna hajú 

férfit, aki jöttünkre felnézett a magazinból, amit olvasott. 

Arca nyomban felderült, felállt. Nadrágban és fehér ingben 

volt, melynek az ujjait a könyökéig felgyűrte. A karjai 

izmosak, mintha fizikai munkát végezne, és nem üzlete 

volna. 

– Üdvözlöm, Troy – köszöntötte. – Hogy van? 

– Jól, Mr. Malen. Ő itt egy barátom, Kaylee. Ő is a 

Littlefieldbe jár. 

– Hogy van, kisasszony? 

– Köszönöm, jól. 

– Máris kifogytak azok a töltőtollpatronok? – kérdezte 

Troyt. 

– Nem. Fagyizni jöttünk – válaszolta ő. 



– Annie! – kiáltotta el magát Mr. Malen. Az asszony, aki 

megjelent, fehér haját szoros kontyba fésülte, virágmintás, 

lábszárközépig érő ruhája fölött kötényt viselt. – A 

fagylaltkelyhekhez ő ért – magyarázta Mr. Malen nekem. 

– Troy – köszönt a nő mosolyogva. Majdnem teljesen 

ránctalan arca sehogysem illett ősz hajához. – Hogy megy az 

iskola? 

– Ó, túl fog engem élni – felelte Troy, és az egyik székre 

mutatott. 

A nő beállt a pult mögé. 

– Ő itt Kaylee Fitzgerald – mutatott be Troy. – Ő is a 

Littlefieldbe jár. 

Nyilván rendszeres vendég náluk, különben nem mutatott 

volna be. Mr. Malen mellé ült az egyik székre. Más vevő nem 

volt a boltban. 

– Na és a kisasszony honnan jött? – tudakolta a férfi. 

– Ridgewayből. 

– Az nincs olyan messze – jegyezte meg Mrs. Malen. – A 

szülei könnyen meglátogathatják. 

– Igen – feleltem mosolyogva. 

– Milyet szeretnél? – kérdezte tőlem Troy. – Van csoki, 

vanília és eper. Kérheted akár mind a hármat is. A kehelyben 

három gombóc van. 

– Három? Jó – bólintottam. – Remekül hangzik. 

– Akkor két kelyhet kérünk, Mrs. Malen – mondta Troy. – 

A szokásos módon. 

– Két kitűnő kehely rendel. 

– Káprázatosan hangzik – örvendeztem. 

– Elkápráztatnia a fiatalembernek kell – súgta Mr. Malen 

közelebb hajolva. – Negyven évvel ezelőtt én kápráztattam el 



Mrs. Malent, de nem fagylaltkelyhekkel. – Azzal Troyra 

kacsintott. 

– Ó, még hogy te kápráztattál el? Én azt hittem, pont 

fordítva volt – szólalt meg Mrs. Malen, miközben egy banánt 

kezdett felszeletelni. – Most csak kérkedik itt, pedig úgy 

olvadt el akkor, mint ez a fagylalt fog. 

– De csak mert úgy akartam – vágta rá a férje. – A jó 

házasság titka, hogy az ember meghagyja a feleségét abban a 

hitben, hogy ő irányít. 

Mrs. Malen egy picit oldalra döntötte a fejét, és 

összeszorította a száját. 

– Még hogy így akarta? Meg hogy tettette magát! Tudják, 

milyen sokára szánta rá magát, hogy randevúzni hívjon? Két 

hétbe telt. Tíz nap után már majdnem lemondtam róla, de 

rájöttem, hogy csak egy kis biztatás kell neki. 

– Én csupán alaposan felmértelek – próbálkozott Mr. 

Malen. 

– Nem, te bátortalan voltál. 

Troy meg én elmosolyodtunk, az öreg pedig gyorsan 

elkapta a tekintetét. 

– Na és hányadikba jár, Kaylee? – tudakolta Mrs. Malen. 

– Tizenkettedik évfolyamos vagyok. 

– És most látjuk először? A fiatalember évekig várt talán, 

hogy elhívja? – kérdezte Mr. Malenre pillantva. 

Troyra nézve láttam, hogy elpirul. 

– Csak most iratkozott be hozzánk – felelte helyettem és 

önmaga védelmében. – És akárkit nem hozok ide 

fagylaltozni. Előtte én is alaposan tájékozódom. 

– Rossz példa vagy neki – korholta Mrs. Malen a férjét. – 

És hogy van a kishúga? – kérdezte aztán Troytól. 



– Gondolom, jól. Nem adott le riasztólövéseket. 

Mrs. Malen elmosolyodott. A fagylaltgombócok köré epret 

és banánkarikákat szórt, leöntötte csokisziruppal, és arra 

nyomta rá a habot. Nagyon szépen mutatott. 

– Olyan, mint egy művészi alkotás – lelkendeztem, 

amikor letette elém az enyémet. – Félek, nem is fogom tudni 

mindet megenni. 

– Annyit egyél belőle, amennyi jólesik – mondta Troy. 

Miután Troy adagjával is elkészült, Mrs. Malen biccentett 

a férje felé, és mindketten elvonultak a bolt hátuljába, 

nyilvánvalóan azzal a szándékkal, hogy magunkra hagyjanak 

bennünket. Egy vevő jött be tollért, majd egy kislány az 

anyjával társasjátékért, velük foglalatoskodtak. 

– A jelek szerint gyakran jössz ide – szólaltam meg. 

– Igen, néha benézek, csupán hogy elbeszélgessek Mr. 

Malennel. Volt egy fiuk, de megölték Irakban, a lányuk meg 

New York Cityben él. Nincs férjnél. Egy divattervezőnek 

dolgozik. Na, milyen a fagyid? 

– Hihetetlenül finom. Még az is lehet, hogy mind 

megeszem – bólintottam. 

– Gondoltam. 

– De hogy lehet az, hogy csak úgy idejössz? A rokonaid, 

vagy valami ilyesmi? 

– Valami ilyesmi. – Kanalazott néhányat a fagylaltból 

maga elé nézve, a gondolataiba merülve pár pillanatig. Aztán 

megint rám pillantott. – Mondjuk úgy, hogy hiányt pótlunk 

egymásnak. Semmi kapcsolatom a nagyszüleimmel, és 

apámmal sem – vallotta meg. Aztán közelebb hajolva, hogy 

senki más ne hallja, még hozzátette. – Olyan itt nekem, mint 

egy oázisban a sivatag kellős közepén. 



Nem szóltam erre semmit, mert már a nyelvemen volt, 

hogy én magam is egy sivatagban bolyongok. A 

beszélgetésünk kezdett veszélyes irányba fordulni, pontosan 

tudtam, hogy ebből mi lehet. Örültem, amikor Malenék 

visszatértek hozzánk, miután a vevők távoztak, és már csak 

őket hallgattuk a fiatalságukról mesélni. Olyan hatással 

voltak ránk az emlékeik, mint molylepkékre a gyertyaláng. 

Mr. Malen őszintén megvallotta, milyen esetlenül udvarolt 

Mrs. Malennek, amikor meg tódított, a felesége mindig 

visszaterelte a valósághoz. Nagyokat nevettünk, és végül 

mindketten öleléssel búcsúztak tőlem. Mrs. Malen Troyt is 

megölelte, és ő nem húzódott el. Abból, amit a családjáról és 

az otthonáról mesélt, nem volt nehéz kitalálnom, hogy 

otthon nem sok ölelésben lehetett része. 

– Jöjjenek máskor is – búcsúzott Mrs. Malen. –

Pisztáciafagylalt is lesz, mert George azt szereti – tette még 

hozzá. 

– Én is szeretem – feleltem. 

– Tudtam én, hogy egyszer majd beállít hozzánk a 

megfelelő lánnyal – kacsintott Mr. Malen Troyra. – Épp ideje 

volt. 

Troy megint elpirulva bólintott, bizonytalanul megfogta a 

kezem, majd érezve, hogy az enyém az övébe simul, 

szorosabban fogta, és ajtót nyitott nekem. 

– Ez nagyon kellemes volt – mondtam. – De persze 

legalább tíz mérföldet kell gyalogolnom, hogy ledolgozzam a 

kalóriákat. 

– Köszönöm, hogy eljöttél velem. Tudom, nem egészen 

erre számítottál. 

– Nem, tényleg nagyon jól éreztem magam. 



Egy pillanatig az arcomat fürkészte, majd már nyitotta is 

a kocsi ajtaját. 

– A barátnőid azért nem így képzelnek el egy péntek estét 

– jegyezte meg, amikor beszállt. 

– Ne szabadkozz, tényleg nagyon élveztem, és tanácsot 

meg nem a barátnőimtől kérek. 

– Hanem kitől? 

Volt idő, valamikor nagyon régen, amikor a testvéremhez 

fordultam, aki sokkal járatosabb volt az ilyesmiben, 

gondoltam. A történtek ellenére az én fejemben még mindig 

ott voltak ezek a gondolatok, veszélyesen közel ahhoz, hogy 

ki is mondjam. De ha megtenném, azzal csak kiengedném a 

palackból azokat a rémségeket, amelyeket elszenvedtem. S 

ha elszabadulnának, csírájában fojtanák meg a Troy és 

köztem kezdődő kapcsolatot. Ez volt a legfőbb oka annak, 

hogy nem húztam ki a dugót. A szomorú csak az volt benne, 

hogy tudtam, nincs az a kapcsolat, ami elbírná a 

hazugságokat és a megtévesztést. Ebből semmi jó nem sülhet 

ki. Csupán magamat kínoztam vele, meg valószínűleg őt is. 

– Magamtól – feleltem. 

Éreztem, hogy Troy szeretne még magáról beszélni, és 

még többet megtudni rólam, de rémületemben nem mertem 

tovább kérdezősködni. Kétszer is megpróbált beszélgetést 

kezdeményezni a családomról, a rokonokról, az eddigi 

életemről, de mert szinte semmit sem mondtam, végül 

elhallgatott. Csöndben tettük meg az utat visszafelé, és én 

biztosra vettem, hogy azon gondolkodik, nem volt-e hiba 

elhozni magával. 



A kocsiból kiszállva érzékeltem, hogy közben milyen 

hideg lett. Átkaroltam magam, semmi kedvem sem volt a 

hosszú sétához a kokszig. 

– Te fázol – jegyezte meg Troy. – Nem így tervezted az 

estét. 

– Nem, de majd túlélem. 

– Nem biztos. – Levette a dzsekijét. – Vedd fel. 

Visszakísérlek. 

– De akkor meg te fogsz fázni – mondtam, de azért 

felvettem a kabátját. 

– Megkockáztatom, de mozogjunk. 

Megfogta a kezem, és kocogóra fogta. Nevetve futottam 

vele. 

– Lehet, hogy ma még havazni is fog – néztem az égre. 

– Ha igen, akkor emlékezz, amikor az első hópehely az 

arcodra hull. Az a pillanat szerencsét hoz. 

– Ezt meg ki mondta neked? 

– Senki. Most találtam ki. 

Senki sem volt a koksznál, amikor odaértünk. Mindketten 

berobogtunk az előtérbe, és ziháltunk a jó melegben. Troy 

arca kipirult, és az enyém is lángolt, de nagyon jó érzés volt. 

– Valamennyi kalóriától máris megszabadultunk – 

biztosított Troy. 

Kibújtam a dzsekijéből, és visszaadtam neki. 

– Köszönöm. És a fagylaltot is. Talán kislány koromban 

ettem utoljára fagylaltkelyhet, azóta csak parfét vagy 

jégkrémet a boltból, de azt is csak keveset. 

– Hát igen, gyorsan felnövünk. George is… vagyis Mr. 

Malen is ezt mondja. 

Egy hosszú percig csak néztük egymást. 



– Hát, azt hiszem, gyorsan belebújok a pizsamámba, és 

még olvasgatok egy kis irodalmat. A szobatársnőm ma dupla 

randizik. 

– Tényleg? Akkor számomra is van remény. Mi lenne, ha 

holnapra elhívnálak egy pizzára, és utána moziba? – kérdezte 

olyan gyorsan, mintha nem akarna időt hagyni magának 

arra, hogy meggondolja magát. 

– Jó – vágtam rá gondolkodás nélkül, és neki fogalma sem 

lehetett róla, milyen nehéz volt ezt kimondanom, annak 

ellenére, hogy kellemes órákat töltöttünk együtt. 

– Hatkor érted jövök. 

– Rendben. 

Először a kezét nyújtotta, de amikor hozzám ért, 

magához húzott. Hirtelen Anthony Cabot fölém hajló arcát 

láttam magam előtt abban az alagsori ágyban, és 

önkéntelenül hátrahőköltem. Troy egy pillanatra 

megsemmisült, de elég hamar összeszedte magát. Olyan 

lehetett a számára, mintha arcul ütöttem volna. Belém 

hasított a félelem. 

– Akkor holnap hatkor – mondta halkan, és már ott sem 

volt. 

Csak néztem utána, és rettenetesen éreztem magam. Egy 

rémült pillanatban sikerült megölnöm minden örömöt és 

melegséget, amiben részem volt. 

Ezt nem tehetem. Még nem. Holnap majd felhívom, és 

lemondom. Letörten, lehajtott fejjel mentem fel a szobámba. 

Néhány lány ott nevetgélt Terri ajtajában, de nem álltam 

meg. A szobámban felkapcsoltam az íróasztalon álló lámpát, 

az ágyra vetettem magam, és a plafont bámultam. Tudtam, 



hogy képzelgés az egész, ennek ellenére ledermedtem. 

Haylee nézett le rám a mennyezetről mosolyogva. 

„Nélkülem ezt nem teheted meg – mondta nekem. – Mi a 

tükörikrek vagyunk. Szükségünk van egymásra.” 

A hasamra fordulva belefúrtam az arcom a párnába, hogy 

elfojtsam a könnyeimet. 



10. 

Marcy harsány nevetésére ébredtem néhány órával később. 

Mintha csak álmodtam volna. A szememet kinyitva azt 

láttam, hogy még mindig ruhában vagyok, a cipőmet sem 

vettem le. Claudiával úgy robbantak be a szobába, mint a 

futók a célvonalnál. Az éjjeliszekrényen álló órára pillantva 

láttam, hogy épp időben értek haza. Az arcuk piros volt, de 

nem a csípős éjszakai levegőtől. 

– Veled meg mi van? Ruhástól aludtál el? – kérdezte 

Marcy zihálva és grimaszolva. 

Claudia is engem nézett, mellette állva. Kábán 

mosolyogtak, és a belőlük áradó alkoholszag kezdte betölteni 

a helyiséget. Marcynak egy kicsit még a nyelve is akadozott. 

Felülve a szememet dörzsölgettem. 

– Igen, azt hiszem. 

– Te sírtál? – kérdezte Marcy. 

– Ezt meg miért kérded? 

– Mert be van dagadva a szemed. 

– Nem – feleltem. – Ti viszont bűzlötök az alkoholtól – 

folytattam gyorsan, hogy nekik kelljen védekezniük. 

– Én mondtam neked, hogy a rágógumi nem segít – 

fintorgott Claudia Marcyra. 

– Még szerencse, hogy a Kacsacsőrű nem ellenőrzött 

bennünket – grimaszolt Marcy. – A fiúkkal tartottunk egy 

kis… hogy is hívtuk, Claudia? 

– Boráldozatot? – Claudiának aztán komoly szókincse 

volt, gazdagabb talán Mr. Edgewaterénél is. 



– Ittak és vezettek? – kérdeztem. 

– Ó, nyugi, nagyi. Ben vezetett, ő nem ivott. 

– Be sem ültem volna a kocsiba, ha iszik – biztosított 

Claudia. 

– Bár Rob már akkor fel volt dobva, amikor felvettek 

bennünket – nevetett Marcy. – Viszont Claudia meg én 

áldoztunk a bornak. Holnap meg mindannyian a Fun Citybe 

megyünk. Nem akarsz ötödik kerék lenni? 

– Fun City? Az meg mi? 

– Vidámpark Carbondale-től egyórányira délre. Ben ötlete 

volt. Ott lakik valahol a közelben. Na és milyen volt a 

menzavacsorád? – kérdezte Marcy, Claudia ágyára dobva 

magát. – Történt valami izgalmas? 

Abból, ahogy kérdezte, érződött, hogy már tudja. 

Marcyról Claudiára néztem. Ilyen hamar kebelbarátokká 

lettek volna? Hová lett Claudia félszegsége? 

– Kellemes volt – feleltem. 

– Terri az ajtóban várt bennünket – árulta el Claudia, 

abban bízva, ezzel elejét veszi a tagadásnak, és annak, hogy 

bolondot csináljak magamból. 

– És mit mondott? 

– Hogy elmentél Troy Matznerrel. 

– Hogy mehettél el Troy Matznerrel? – kérdezte Marcy 

valamelyest kijózanodva. – Az egy akkora sznob, hogy még a 

saját árnyékával sem szívesen randevúzna. 

Mindketten rám meredtek, arra várva, hogy azt mondom, 

megbántam. 

– Csak félénk – válaszoltam. – Félreismeritek. 

Marcy szemei elkerekedett, az ajkai elnyíltak. 

Claudia meg bólintott, mintha ő mindig is tudta volna. 



– Csak félénk? Ilyen arccal? A családja a leggazdagabb 

Littlefieldben, és ő ezt nem is rejti véka alá. Hogy lehetne 

félénk az az ember, aki egy vörös, lehajtható tetejű Jaguarral 

furikázik? – kérdezte Marcy. 

– Miért ne lehetne? – Claudia egész gyorsan józanodott. – 

Kayleenek igaza van. Az emberek hajlamosak 

elhamarkodottan ítéletet mondani másokról. 

A szeme megvillant, jelezve Marcynak, hogy első látásra 

őt is félreismerte. Odament a szekrényéhez, és vetkőzni 

kezdett. 

– Hát, akár arrogáns, akár bátortalan, nem lehetett 

valami nagy öröm együtt lenni vele. Elviselni a dögunalmat. 

Ha már itt tartunk, hová vitt? Valami külföldi filmre, vagy a 

kedvenc stoptáblájához? 

– Elvitt autózni, megmutatta közben a házukat, majd 

fagyizni mentünk – feleltem. – Nagyon kellemes volt. 

Claudia mosolyogva hallgatott, Marcy azonban a fejét 

rázta. 

– Kellemes? Egy fagyizás? Csak ennyi telt tőle? Ez aztán a 

drága és izgalmas randi. Ezért sírtál? Mert akkor értem. El 

tudom képzelni, mekkorát csalódtál. Ha hallgattál volna rám, 

és érdeklődtél volna valamelyik fiú iránt, akikről beszéltem, 

akkor nagyszerűen érezhetted volna magad. Mi először is… 

– Mondtam már, hogy nem sírtam, de most fáradt 

vagyok. Te meg holnap is elmesélheted, micsoda fantasztikus 

dolgokat csináltatok. Én megyek mosakodni és fogat mosni – 

jelentettem ki felállva, és már ott sem voltam. 

– Én még túl éber vagyok az alváshoz! – szólt utánam 

Marcy. – Ez most olyan, mintha szex közben hagynának 

magamra. 



Csak mentem tovább. Úgy éreztem magam, mint aki 

hirtelen visszakerült az oviba. Nem volt türelmem az efféle 

játékhoz, a gyerekes versengéshez, hogy kinek alakult jobban 

az estéje. A piálásuk, a feldobottságuk mind semmi volt 

ahhoz a hullámvasutazáshoz képest, amit én éltem meg. És 

nekem semmi kedvem sem volt játszani a veszéllyel. 

Claudia még a fürdőben talált. 

– Elküldtem lefeküdni – nyugtatott meg. – Sajnálom, hogy 

úgy berobbantunk. 

– Semmi baj. Úgy is fel kellett kelnem, hogy 

lefeküdhessek. 

Elnevette magát, de mindjárt el is komolyodott. 

– Jól éreztem magam Bennel. Ő még nálam is félszegebb. 

Amikor félreálltunk, nem mert átölelni, míg azt nem 

mondtam neki, hogy fázom. 

– Félreálltatok? Azt akarod mondani, hogy azért 

mentetek kocsival, hogy abban üldögéljetek? 

– Valahogy úgy. Azt nem tudom, hogy Marcy és Rob mit 

csinált, mert nem mertem odanézni, de mi csak 

beszélgettünk meg csókolóztunk. A csókok voltak a pont a 

mondatok végén – mesélte. – De azért még nincs ok az 

ünneplésre. Bár azt hiszem, Ben kedvel engem, és én is őt. 

– Örülök neked, Claudia. És én is igazat mondtam, 

nagyon kellemes volt Troyjal lenni. 

Claudia elmosolyodott, és elkezdte mosni a fogát. 

– Mindjárt megyek – mondtam. 

– Ne izgulj, én is fáradt vagyok. Nem foglak szórakoztatni 

egész éjjel – tette még hozzá. – De Marcy biztos nem hagyja 

Territ aludni. 

– Valószínűleg. 



A folyosón Mrs. Rosewell szólt két lánynak, hogy 

halkítsák le a zenét, majd az ajtóban megállva kiselőadást 

tartott az alvás jótékony hatásáról. 

– Mindig az izgat benneteket, hogy néztek ki. Azt 

tudjátok, hogy ha nem alszotok eleget, akkor hamarabb 

öregszetek? – figyelmeztette őket. Rám nézett, amikor 

elmentem mellette. 

– Jó éjszakát, Mrs. Rosewell – köszöntöttem. 

– Igen, jó éjszakát. Te jó kislány vagy – mondta hangosan, 

a többiek okulására. 

Továbbsiettem. Ha valamire nem vágytam, arra, hogy jó 

kislány legyek. Emlékszem, hogy szedte ízekre Haylee azokat 

a lányokat a suliban, akik nem szívtak füvet, nem ittak 

alkoholt, és nem beszéltek nyíltan a szexről. Utána ezekkel a 

lányokkal úgy bántak, mint a leprásokkal. 

Az ágyban összegömbölyödve Troyra gondoltam. Ő is 

nagyon vigyázott arra, hogy kivel osztja meg a személyes 

érzéseit. Saját magamra emlékeztetett. Egy dolog biztos: 

neki is megvannak a maga titkai, ahogy nekem. Ettől vajon 

közelebb kerülünk egymáshoz, vagy még jobban 

eltávolodunk? 

– Jó éjt – mondta Claudia visszatérve. 

– Jó éjt. És örülök, hogy jól érezted magad. 

– Köszönöm. És ami azt illeti, Marcyval ellentétben én 

nem akarok beszélni róla. Mert félek, ha túl sok mindenkinek 

elmesélem, akkor elillan. 

– Csak még egy gondolat, Claudia. A jó dolgok lehet, hogy 

elmúlnak egyszer, de ez nem jelenti azt, hogy nem is voltak. 

Az emlékük velünk marad. És ne hidd azt, hogy ugyanúgy 



túlzásba kell vinned, ahogy Marcy teszi. Ha működik, akkor 

jó. Ha meg nem, akkor majd jön más. 

Claudia nem szólt egy szót sem. Azt hittem, elaludt, 

amikor váratlanul azt mondta: 

– Marcynak igaza van veled kapcsolatban. 

– Ó! Miért, mit mondott? 

– Hogy te valamiért érettebb és bölcsebb vagy nálunk. 

Most rajtam volt a hallgatás sora. Claudia ráérzett, és 

nem erőltette. Ő pár pillanat múlva már aludt is, 

valószínűleg az italnak köszönhetően, én azonban nem. Csak 

forgolódtam, amiatt nyugtalankodva, hogy talán túlságosan 

átlátszó vagyok. A nyugtalanság még csak hagyján, de azzal, 

hogy minden egyes szót megfontoltam azért, nehogy 

elhangozzék az a rettegett kérdés, talán többet árultam el a 

kelleténél. És ha a korombeli lányok azt mondják valakiről, 

hogy érettebb és bölcsebb a többinél, az azt jelenti, hogy 

valójában unalmasnak tartják. Hisz itt, elszakadva 

anyánktól, apánktól, az otthonunktól, az ígéretektől, hogy 

jók leszünk, mindenki felszabadultnak, függetlennek és 

féktelennek érzi magát. 

Ki kéne találnom dolgokat, jutott eszembe. Talán egy új 

személyiséget magamnak. S ekkor beugrott. Hisz itt van 

nekem készen egy másik személyiségem, Haylee. Nem kell 

mélán hallgatnom, amit mások mesélnek a románcaikról, a 

kalandjaikról. Ha Haylee történeteit adom elő a magam 

nevében, senki sem fog lenagymamázni. 

Egy darabig eljátszadoztam a gondolattal, de aztán 

megszólalt bennem egy hang, és arra intett, hogy ha 

megteszem, akkor az Haylee újabb győzelmét jelenti. Mindig 

is a maga képére akart formálni engem. 



Minden olyan zavaros, gondoltam elkeseredetten, de hát 

miért is lenne más? 

Végül aztán csak elaludtam. Másnap én voltam hármunk 

közül az első, aki felkelt és felöltözött. Claudia még az igazak 

álmát aludta, amikor kikeltem az ágyból. A menzán Terri azt 

mondta, hogy Marcy a hasán fekve alszik, mint a tej, a karja, 

mintha meghalt volna, lelóg a földre. 

– És egész éjszaka horkolt – panaszolta. – Ilyet még 

sohasem csinált. 

Már majdnem rávágtam, hogy semmi sincs 

következmények nélkül, ám a következő pillanatban már 

meséltem is életem legrosszabb másnaposságát, noha 

ilyesmit még sohasem éltem át, de Haylee annál inkább. Az 

első bulin, amire elmehettünk, Haylee nemcsak vodkázott, de 

még szívott is. De annyira azért nem rúgott be, hogy ne tudta 

volna, anya, ha rájön, hónapokra eltilt bennünket mindentől, 

ezért eljátszotta, hogy elrontotta a gyomrát valamivel, amit 

evett, én meg falaztam neki, és magam is rosszullétre 

panaszkodtam. Meggyőzőek voltunk, mert anya mindjárt 

kiselőadást tartott arról, hogy vigyáznunk kell mások 

főztjével, hiszen csak kevesen törődnek azzal, hogy tápláló, 

de friss étel kerüljön az asztalra. 

Haylee másnap délig aludt. Próbáltam felébreszteni, de ő 

csak felnyögött és elhajtott. Így aztán én is kénytelen voltam 

ágyban maradni, és produkálni ugyanezeket a tüneteket. De 

bevált, és Haylee megúszta. Abban persze igaza volt, hogy 

anya máskülönben többet nem engedett volna el bennünket 

bulizni, még az iskolai bálokra sem, így végül is nemcsak 

őmiatta, hanem magam miatt is hazudtam. Utána, mint 

mindig, Haylee könnyedén vette a történteket, és megdicsért, 



hogy milyen jól szerepeltem. Szerencsére apa akkor már nem 

volt velünk. Ő átlátott volna rajtunk. Anya azonban a saját 

buborékában élt, ahol szentül hitte, hogy mi ilyen rémségre 

képtelenek volnánk. 

Troy nem volt ott a menzán, amikor lementem reggelizni, 

ezért a lányokhoz ültem. Ugyan délelőttre nem beszéltünk 

meg semmit, de abban reménykedtem, hátha ott lesz, és 

megkér, hogy üljek mellé. Még mindig bántott, hogy nem 

engedtem, hogy puszival köszönjön el tőlem. Lehet, hogy ez 

gondolkodóba ejtette, és le is mondja az esti randit? Estelle 

Marcus észrevette, hogy folyton a bejárat felé nézek. 

Megbökte Jessie Pault, és mindketten elmosolyodtak felém 

nézve. 

– Mi van? – kérdeztem bosszúsan. 

– Fölösleges várnod. Troy Matzner sosem reggelizik itt a 

hétvégeken. Máshol eszik – mondta Esteile. 

– Valami falatozóban – tette hozzá Jessie. – Nem mondta 

neked? 

– Nem a napi időbeosztásunkról beszélgettünk. 

– Hanem miről? – csapta le a magas labdát Toby Dickens. 

Figyeltem a rám szegeződő, várakozó pillantásokat. Ezek 

itt nem érték volna be annyival, hogy fagylaltozni mentünk, 

ez Marcyt sem kápráztatta el. Nem akartam leértékelni a 

randinkat, de azt pontosan tudtam, hogy ezek a lányok 

biztosan nem élvezték volna. 

– Tudod, Toby, nekem azt tanították, hogy az ember nem 

fecsegi ki az efféléket – feleltem erre száraz mosollyal, mire 

mindenki meglepődött, láthatóan elszabadult a fantáziájuk. 

Haylee szokta így ugratni a barátnőit. Élvezte, hogy 



játszadozhat velük azzal, hogy csak sejteti egy-egy szaftos 

szexuális együttlét megtörténtét. 

– Vagyis elismered, hogy megtörtént? – kérdezte Estelié. 

– Senki nem randizott még vele – ámuldozott Toby. – 

Pedig jóképű, menő kocsival flangál, ezért azt hittük, hogy… 

– Meleg? 

– Olyasmi – bólintott Jessie. 

– Akkor ez a feltételezés kuka – válaszoltam, és küldtem 

feléjük egy rejtélyes, Haylee Blossom Fitzgerald-féle 

mosolyt. A meglepődésükből elragadtatás lett, ahogy 

Hayleevel is történt volna. 

– És elvitt magukhoz? Láttam a házukat az útról – 

mondta Kim Bailey. 

– És miért hozott haza olyan korán? – firtatta Terri 

gyanakodva. 

– Elég sokáig volt távol ahhoz, hogy jól érezze magát – 

intette le Jessie. 

– Anya is mindig azt mondja, hogy lassú víz partot mos – 

idézte Kim Bailey. 

– Na és hogy értékelnéd? – kérdezte most Toby Dickens 

egyre izgatottabban. – Egy tízes skálán? 

Elgondolkodva hátradőltem. Néhányan még a 

lélegzetüket is visszafojtották. Az első gondolatom az volt, 

hogy egyiküknek sincsenek igazán tapasztalatai a témában. 

És egyvalami biztos – közülük egyik sem bírt volna ki két 

napot se Anthony Cabot alagsorában, nem mintha ezt 

nagydobra akartam volna verni. Szélesen elmosolyodtam, és 

ott láttam Hayleet velem szemben, cinkosan, testvéri 

büszkeséggel mosolyogva. 



– Az ember nem von le elhamarkodott következtetéseket 

már az első randi után – jelentettem ki a szerelmi téren 

komoly tapasztalatokkal rendelkezők fensőbbségével. – Anya 

is mindig azt mondta, hogy azok, akik fecsegnek róla, csak 

sóvárognak utána. 

Az arcokról úgy olvadt le hirtelen a várakozás izgalma, 

mint mikor egy luftballon leereszt. 

Ekkor Terri, aki valamivel okosabb volt a többieknél, azt 

kérdezte: 

– Találkoztok még? 

– Igen, ma este – vetettem oda lazán. – Erről jut eszembe, 

hogy addig még meg kell írnom a házit Mr. Edgewaternek. 

Akkor talán a könyvtárban találkozunk – mondtam felállva. 

– Na és vasárnap? – kíváncsiskodott Jessie. 

Megvontam a vállam. 

– Ti is tudjátok, az ember soha nem tudhatja, mit hoz a 

holnap – feleltem. 

Nem találtak szavakat, én meg mosollyal az arcomon 

távoztam. Tudom, hogy őrültség, de Haylee képzeletben ott 

lépkedett mellettem, és azt mondta: „Szép volt, tesó.” 

Igen, biztosan büszke volna rám, de féltékeny is. „Igen, 

sokat tanulhatsz tőlem – gondolná –, csak azt ne hidd, hogy 

valaha is jobb lehetsz nálam.” 

A szobánkban Marcy és Claudia kortyolgattak valamit 

reggelire, valószínűleg kávét az automatából. Most 

ébredhettek, mindketten fürdőköpenyben voltak. Marcy az 

ágyamon ült, sápadtan, véreres szemekkel. 

– Jó reggelt – köszöntött Claudia. 

– Már reggel volna? – kérdezte Marcy. 



– Nem úgy néztek ki, mint akik ma vidámparkba 

tudnának menni – jegyeztem meg. 

– Egy zuhany, és rendbe jövünk. – Marcy a homlokát 

dörzsölgetve lehunyta a szemét. – Na és te mit csinálsz ma? 

– Megírom a házit Edgewaternek, aztán Troy elvisz 

pizzázni, utána meg moziba. – Claudiára néztem. – Jól vagy? 

– Jól – felelte. – Ó. Csörgött a telefonod, de nem vettem 

fel. 

– Kösz. 

Megnéztem, apa hívott. A telefont betettem a táskámba. 

– Miért nem hívod fel Troyt? – kérdezte Marcy, akinek 

kezdett némi szín visszatérni az arcára. – Ti is velünk 

jöhetnétek. 

– Nem, kösz. Még ma meg akarom írni a fogalmazást. 

Még így is marad a matek meg a fizika. 

– Igaza van – hagyta helyben Claudia. – Nem fér bele még 

egy olyan este, mint a tegnapi. 

– Ne menj át te is nagymamába – morgott Marcy. – 

Megyek, zuhanyozok vagy húsz percig. És öltözz melegen. 

Terri, az időjós hózáporról beszélt. 

– Mindjárt megyek én is utánad – bólogatott Claudia. 

– Összeszedtem a holmikat a könyvtárhoz. 

– Remélem, ma jobb estéd lesz – szólt oda még Marcy 

nekem. 

Eszembe jutott, hogy Terri úgyis beszámol neki 

mindenről nemsokára. 

– Idehallgass – mondtam. – Tegnap nem voltam beszédes 

kedvemben, de nagyszerűen éreztem magam. A fagylalt csak 

a hab volt a tortán. 

– Ezt meg hogy érted? 



– Találd ki – kacsintottam jelentőségteljesen, és már ott 

sem voltam. 

– Nem, inkább magyarázd meg! – kiáltott utánam Marcy. 

De én csak mentem tovább. Odakint leültem egy padra a 

könyvtár felé menet, és visszahívtam apát. Mindjárt felvette, 

ebből tudtam, nem azért hívott, hogy megtudja, hogy vagyok. 

– Bocs, hogy nem vettem fel a telefont, apa. A szobában 

hagytam, amikor elmentem reggelizni. Valami baj van? 

Anyával? 

– Nem, ő jól van. Nincs komolyabb változás, de talán 

hamarosan lesz. 

– Hogyhogy? 

– Dr. Alexander beleegyezett, hogy Haylee hazajöjjön 

hálaadásra. 

– Azt akarod mondani, hogy ő is otthon lesz, amikor 

hazamegyek? – kérdeztem, és egész testemben remegni 

kezdtem. 

– Dr. Alexander szerint ez is része a fokozatos 

gyógyulásnak, de előbb beszélni akar veled, csak utána dönt 

a hazaengedéséről – válaszolta apa. – Komolyan gondoltam, 

amikor azt mondtam, azok után, ahogy veled viselkedett, 

nem akarom, hogy még egyszer szóba állj vele, Kaylee, de te 

döntsd el, mi legyen. Gondold át, és majd tudasd velem. 

– Mikor kellene találkoznom a doktornővel? 

– A hálaadás előtti hétvégén kellene hogy elvigyelek 

hozzá a magánrendelőjébe. Most még ne válaszolj. 

Gondolkodj rajta. 

– Jól van, apa. 

– Na és te hogy vagy? 



– Kedvelem a tanárokat. – Majd némi megfontolás után 

kiböktem: – És összebarátkoztam egy fiúval, tegnap elvitt 

fagyizni vacsora után. 

– Ó. 

– Ma este meg pizzázni és moziba megyünk. 

– Nagyszerű, Kaylee. Na és milyen? 

– Piszok jóképű, kitűnő tanuló, de… 

– De mi? 

– Olyan… magának való. A lányok arrogánsnak tartják, 

mert a családja nagyon gazdag. 

– És te? 

– Én… én azt hiszem, egy kicsit jobban meg kell 

ismernem – mondtam óvatosan. 

– Okosan és éretten gondolkodsz, Kaylee. 

– De talán félek is, apa. 

– Túljutsz rajta. Hívj bármikor, még ha nem is én vagyok 

a legnagyobb szakértő a kapcsolatok terén. 

– De igen, apa – mondtam. – Szia. Most megyek a 

könyvtárba. 

– Hívlak majd a jövő héten, rendben? 

– Rendben. 

Üldögéltem még pár percig, hogy rendezzen a 

gondolataimat, ahogy apa is javasolta. Hayleet hazaengedik 

hálaadásra? Hogy fog ez alakulni? Azzal büszkélkedik majd, 

hogy sikerült rászednie dr. Alexandert és a többieket a 

klinikán? És nem mutatva majd a megbánásnak semmi jelét, 

még tán faggatni is képes lesz az elrablásom részleteiről, 

mintha valami kaland lett volna? 

De mi van, ha tényleg megváltozott? Mi van, ha majd a 

bocsánatomat kéri, kihasználva az ünnepet, és ráveszi apát 



meg anyát, hogy támogassák benne? Vajon tényleg azt hiszi, 

hogy egy vállrándítással lezárható az egész, mondván, csak 

nem gondolom komolyan, hogy örökre megszabadulhatok 

tőle? 

Na és anya? Vajon kinek a pártján fog állni? Igyekszik 

majd rábeszélni, hogy felejtsek el mindent, és legyen minden 

úgy, ahogy régen volt? És akarom-e, hogy így legyen? Ha 

pedig ellenállok, akkor Haylee megint visszakerül a 

pszichiátriára, hogy aztán mindenki engem okoljon érte? 

Vagy majd valamennyien körülüljük az asztalt, és úgy 

teszünk, mintha mi sem történt volna? Egyetlenegy szót sem 

ejtünk az elrablásomról, és Haylee szerepéről benne? Haylee 

majd besétál a szobámba, ahogy régen, és kérdezget az új 

iskolámról, az új barátaimról, a fiúkról? Faggatózik, nehogy 

én beszéljek, vagy kérdezzek arról, amit csinált, és a végén 

még jóéjtpuszival köszön el, azt várva, hogy viszonozzam, 

ahogy régen? 

Apa egyértelműen a tudomásomra hozta, hogy mindezt 

megakadályozhatom. Dr. Alexander tőlem vár valamit ahhoz, 

hogy hazaengedje Hayleet hálaadásra. Elég annyit tennem, 

hogy nem találkozom vele, de akkor hogy fog ez kinézni, 

különösen anya szemében, ha kiderül? Az megint Haylee 

győzelme lesz. Ragyog majd a büszkeségtől, amiért be tudta 

bizonyítani, hogy én vagyok a rosszabb. Saját magát akarja 

jobb színben feltüntetni, de ezt nem engedhetem. 

Felálltam, és lassan elindultam a könyvtár felé. 

Valószínűleg havazni fog. Az ég teljesen befelhősödött, a 

levegő csípős. De az is lehet, hogy a hidegség belőlem árad. 

Sietősre fogtam. 



Most az lesz a legokosabb, ha beletemetkezem a 

tanulásba, és megpróbálok megfeledkezni a családomról és 

arról, hogy hálaadás lesz. Végtére is, amiért én most 

hálálkodhatok, attól a legtöbb lánynak lidérces álmai 

volnának. 



11. 

Marcy és Claudia már elment, mire visszaértem a 

könyvtárból. Annyira belemerültem a feladatba, hogy még 

ebédelni is elfelejtettem. Délutánra már hangosan korgott a 

gyomrom. Kijöttem a friss levegőre, beugrottam a menzára 

egy szendvicsért és valami italért, és visszamentem a 

szobánkba. Majdnem mindenki távol volt szórakozni. Hol 

esett a hó, hol meg nem, a szél néhol felszakította a felhőket, 

áttetszett a kékség itt-ott, és a szűrt napfény valamelyest 

felmelegítette a levegőt. 

Marcy, Claudia meg a fiúk bizonyára jobban mulatnak, 

mint én, gondoltam, és kicsit irigyeltem őket, viszont én 

majdnem minden leckémmel elkészültem. Ők holnap megint 

csak nyögni fognak és gyöngélkedni, és Marcy bizonyára 

elkéri a házimat, hogy lemásolhassa. 

A szekrényben kotorásztam, hogy kitaláljam, mit fogok 

felvenni a randira. 

Idáig, míg iskolába jártunk, mindig anya volt az, aki 

eldöntötte, hogy mit vegyünk fel. Aztán később, amikor már 

nagyobbak lettünk, mindig meg kellett mutatnunk, hogy mit 

választottunk az alkalomra. De lassan, Haylee irányításával 

kezdtünk különböző dolgokat felvenni, először csak 

apróságokat, más-más cipőt, harisnyát, fülbevalót és 

karkötőt, és később már más-más blúzt, szoknyát és farmert. 

Haylee olykor az iskolatáskájába rejtett ruhadarabokat, hogy 

az iskolában, amikor anya már nem látja, átöltözzön. 



A többi korunkbeli lány, testvérpár számára ez olyan 

természetes volt, mint az, hogy levegőt vesznek. Hogy is 

érthették volna, hogy anya milyen mértékben erőltette ránk 

az akaratát, egyáltalán nem az önállóságra, hanem az 

egyformaságra nevelt bennünket. Abban a tévhitben élt, hogy 

ha hajszálra egyformán öltözködünk, akkor vagyunk igazán 

szerető testvérek. 

A barátaink folyton ugrattak miatta, kinevettek 

bennünket, pláne, amíg még kisebbek voltunk, de aztán 

megszokták, és igencsak meglepődtek, ha mégis valami 

különbséget láttak. Olyanok voltunk, mint amikor a rejtvény 

új Ságokban szinte egyforma képeken kell észrevenni az apró 

eltéréseket. Haylee élvezte a ránk irányuló figyelmet, engem 

meg zavarba hozott. 

Nemrégiben, amikor anya megengedte magának, hogy 

beszéljen az elrablásomról, azt bírta mondani, az ő hibája, 

amiért nem fogott bennünket még szorosabban, és engedett 

némi különbözőséget. 

– Mert észrevettem én, hogy távolodtok – nyögte könnyes 

szemmel –, de semmit sem tettem, hogy megállítsam. 

Még jóval azelőtt, hogy a baj megtörtént volna, és anya 

bekerült volna a pszichiátriára, Haylee egy alkalommal azt 

mondta nekem, hogy anya őrült. „Biztos, hogy nem normális 

– súgta. – És bennünket is megőrjít, ha nem teszünk valamit 

ellene.” Természetesen én magam is érzékeltem, hogy a 

miénk más, mint a többi anya, de nekem könnyebb volt csak 

nevetni ezen, nem ellenkeztem vele, és ha lehetett, inkább 

magam is átöltöztem, ha nem látta. Haylee dacosabb volt 

nálam, és már tízévesen is szembement anya akaratával. 

Gyűrűt húzott az ujjára, ha az enyémen nem volt, vagy más 



színű zoknit választott. Anya persze észrevette, és 

visszazavarta átöltözni, vagy levetette vele. Haylee szerint 

anyának a közlekedésbiztonsági szolgálatnál kellene 

dolgoznia. Folyton panaszkodott apának, aki aztán emiatt 

összeveszett anyával, és végül ez vezetett el a válásig. Engem 

megijesztett, Haylee azonban örült neki. „Apa most már a mi 

pártunkat fogja” – magyarázta lelkesen. Nagyon értett 

ahhoz, hogyan lehet kijátszani egyik szülőt a másik ellen. A 

tanuláshoz nem fűlt a foga, folyton segítenem kellett neki, és 

az én házijaimból élt, de minden információt magába szívott 

arról, milyen praktikákkal élnek az elvált szülők gyerekei, 

amikor már látszott, hogy ránk is ez a sors vár. 

Így utólag végiggondolva az apró részleteket és a 

stikliket, amiket Haylee csinált, rájöttem, én voltam a vak, 

méghozzá szándékosan. Nekem több lehetőségem volt 

felismerni a célját, a szándékát, de nem akartam 

szembenézni a valósággal. Igyekeztem megbékíteni, a 

kedvében járni, és hasonlóképpen gondolkodni, mint ő. Békét 

akartam teremteni egy csatamezőn, ahol erre esély sem volt. 

Talán mégiscsak anyának volt igaza, amikor azt mondta, 

minden az én hibám. Mert a hallgatásommal csak 

segédkeztem neki. Haylee rajtaveszthetett volna, de mert én 

nem voltam hajlandó erőszakkal véget vetni annak, amit 

csinál, hagytam, hogy elkövesse a rettenetet, amit elkövetett. 

Annál rosszabbat, mint hogy szemet hunyok, nem is tehettem 

volna. 

Mindezt végiggondolva rájöttem, nem tehetem meg, hogy 

nem találkozom a pszichológusával. Apa azt szerette volna, 

ha alapos mérlegelés után én magam döntök. De nem volt 

mit mérlegelni. Mert ha csak egy csöpp felelősségérzet is 



szorult belém, el kell követnem mindent, hogy véget vessek a 

szenvedésnek, mindkettőnk szenvedésének, és noha Haylee 

van bezárva, így én magam is börtönlakó vagyok. Úgy 

döntöttem, reggel felhívom apát, hogy egyeztessen időpontot 

dr. Alexanderrel. 

Közben kitaláltam, hogy mit vegyek fel a randira. Egy 

rózsaszín, hosszú ujjú blúzt választottam a farmerhez, és egy 

krémszínű pulcsit föléje, meg a fekete, fehér műszőr galléros 

bőrdzsekimet, fekete csizmát, fekete füles sapkát. A hajam 

még mindig elég rövid volt, de már kezdett szinte divatosra 

megnőni. Hosszabb időt szántam a sminkelésre, mint 

máskor. Amikor elkészültem, lementem a hallba, hogy ott 

várjam meg Troyt. Nem tagadom, ideges voltam, kicsit 

remegtem is. Ez volt az első hivatalos randevúm az 

elrablásom óta. Vajon elég terápián voltam? Annyira 

elmerültem a gondolataimban, hogy észre sem vettem, hogy 

Jessie és Kim itt állnak a hátam mögött. Ők is randihoz 

öltöztek. 

– Szép a kabátod – szólított meg Kim. 

– Köszönöm. 

– Mit fogtok megnézni? – kérdezte Jessie. 

Egy pillanatra elgondolkodtam, majd elnevettem magam. 

– Nem tudom. Elfelejtettem megkérdezni. 

– Lehet, hogy hozzájuk visz mozizni. Úgy tudom, van 

házimozijuk, hatalmas kivetítővel – vetette fel Kim. – Bobby 

Johnson szülei jártak náluk valami jótékonysági esten. 

– Lehet. 

– Neked mindegy, hogy hová mentek? – értetlenkedett 

Jessie. 



Láttam, hogy Troy beáll a parkolónkba. Még azt mondtam 

a lányoknak: 

– Nem a végállomás a fontos, hanem az utazás. – Olyan 

képet vágtak, mintha arcon dobtam volna őket egy 

hógolyóval. – Mulassatok jól – köszöntem el, és magamban 

jól szórakozva kisétáltam. A jó kislány címkétől sikerült 

megszabadulnom, de nem tudtam, nem fogom-e megbánni. 

Troy már kiszállt a kocsiból, amikor megjelentem. 

– Hé! – mondta. – Már indultam érted. 

– Miért tennéd magad közszemlére? 

A bejárat felé nézve észrevette Kimet és Jessie-t, minket 

bámultak. Troy kinyitotta az ajtót. 

– Nagyon csinos vagy – dicsért meg. – Nem is – tette 

hozzá, a vállamra téve a kezét. – Inkább annyira, mint egy 

CoEd Magazin címlapfotója. 

– Így már jobb – feleltem, kicsit félrebiccentve a fejem, 

mintha belegondolnék. – Sok munka van benne. 

Hangosan elnevette magát, és becsukta az ajtót. Még 

négy lány csatlakozott Kimhez és Jessie-hez, egyszerre ketten 

is beszéltek, nem kétséges, hogy rólam. Vajon mit? Majd 

megtudom Marcytól. 

– Érdemtelen volnék randizni veled? – kérdezte Troy, 

miután beszállt. – Mert ha igen, csak szólj. 

– Még korai volna megmondani. 

Troy mosolyogva elindult. 

Visszanéztem a kollégium bejáratára. Újabb két lány 

csatlakozott a többiekhez, valamennyien bennünket néztek. 

Troy is látta őket a visszapillantó tükörből. 

– Jó kis közönségünk van. A figyelem középpontjába 

kerültél miattam? 



– Elhíresültél – közöltem vele. 

– Miről? 

– A semmiről. 

– Vagyis? 

– Az anatómusok szerint még soha senkivel nem 

randiztál, amióta Littlefieldben vagy. 

– És ez jó vagy rossz? 

– Még korai volna megmondani. 

Ezen ismét jót nevetett. 

– Na és pontosan mit beszélnek rólam? 

– Komolyan érdekel? 

Bólintott, majd egy picit elgondolkodott. Én nem szóltam 

semmit, azon tűnődve, nem a taktikázás mondatta-e velem 

mindezt. 

– Jó volna, ha nem érdekelne – szólalt meg Troy –, de 

hazudnék, ha ezt állítanám, és valamiért nem érezném jól 

magam, ha hazudnék neked. 

Én nem mertem hasonlóképpen gondolni erre – 

szükségem volt a hazugságaimra. 

– Hát… Vannak, akik arrogánsnak tartanak. Mások meg 

melegnek. De még olyan vad feltételezés is szárnyra kapott, 

hogy egy idősebb nővel van viszonyod. 

– Tényleg? Mint Benjamin Braddocknak Mrs. Robinsonnal 

a Diploma előttben? És igaznak tartod valamelyiket? 

– Korai volna még színt vallanom – válaszoltam nevetve. 

– Hová megyünk? 

– Van egy nagyszerű pizzázó egy Carbondale-től húsz 

kilométernyire levő kisvárosban. Ez is amolyan papa-mama 

vállalkozás. Autentikusan nemcsak igazi kemencében sütik, 

de a követ Nápolyból hozatták évekkel ezelőtt. 



– Hogy találsz rá ezekre a helyekre? 

– Szeretem elhagyni a járt utakat. Tudod, Frost is a 

felfedezetlen ösvényeket szerette. Rólad is ezt gondolom. 

– Mit? – kaptam a kérdésen, attól félve, hogy többet tud 

rólam, mint amennyit szeretnék. 

– Olyannak látszol, aki nem fél lefordulni a főutakról. 

Elmosolyodtam. 

Semmit sem tud rólam. Éppen hogy a hideglelés kerülget, 

ha be kell fordulnom egy mellékutcába. A kivilágított, 

emberektől nyüzsgő utcákat szeretem. Hacsak járatlan 

utakat említenek, nekem arról rögvest Anthony Cabot 

tanyája jut eszembe, ahol hiába kiáltoztam segítségért éjjel 

vagy nappal, a nyulakon és mókusokon kívül senki más nem 

hallotta. És autót sem láttam arra, már ha elhaladt egy is a 

környéken. 

– Nem baj? – kérdezte Troy, hogy olyan sokáig nem 

válaszoltam. – Ha akarod, a belvárosban vagy egy 

szupermarketben is ehetünk… 

– Nem, tetszik. Még sosem ettem nápolyi lávakövön 

sütött pizzát. 

Troy elmosolyodott. 

– Jól van. Akkor Nápoly. – Gyorsított, és nemsokára sötét 

mellékutakon jártunk, ahol alig voltak házak. 

Mintha síron túli hangokat hallottam volna. Mikor lesz 

ennek vége? Mennyi időbe telik, mire az emlékek olyannyira 

megfakulnak, hogy úgy fogom érezni, másvalakivel történtek 

meg? 

– Van jó pár CD a kesztyűtartóban – mondta Troy. – Talán 

akad köztük valami, amit szeretsz. 



Keresgélni kezdtem. Népzene, dzsessz és két Mozart-

lemez. Meg egy másik, amin Tom Waits neve állt. 

– Hogy lehet valakinek ilyen neve? Kire vár? 

– Hallgasd meg. 

Betettem. Rám nézett azzal a furcsa mosolyával, várta a 

reakciómat. Az első dal a lemezen az All the World is Green 

volt. 

– Na? – kérdezte a dal felénél. Nekem könnyes lett a 

szemem, de vigyáztam, hogy ne lássa. Azokat az időket 

juttatta eszembe, amikor még apa is velünk élt, és anya 

mindent elkövetett, hogy szerető testvérek legyünk. Amikor 

még nem ismertük a félelmet. Akkor még zöld volt 

számunkra a világ. 

– Ez gyönyörű. Te aztán tele vagy meglepetéssel – 

jegyeztem meg. 

– Fogadok, hogy te is – felelte ő. 

Csak meg ne tudd, könyörögtem magamban, csak ki ne 

derítsd. 

Mentünk tovább. 

Csodálkozva ráztam meg a fejem, amikor megállt a 

kocsival egy szinte teljesen kivilágítatlan vendéglő előtt, ahol 

a kirakatban sem volt semmi felirat. Csupán az ajtó fölött 

égett egy neon: MARIO. Kis vendéglő volt, de minden 

asztalnál ültek. 

– Biztos beszélt neked róla valaki – mondtam. – Különben 

elmentél volna mellette. 

– Nem, senki. Csak jó orrom van az ilyesmihez. 

– De tele van. 

Leállította a motort. 



– Valószínűleg, de telefonáltam Mario Carnesinek, a 

tulajnak, és ő meg a felesége, Sophia mindig örömmel 

foglalnak nekem helyet a konyha közelében. Remélem, éhes 

vagy. Az előételükért meghalok. 

Troy kinyitotta nekem a kocsiajtót, és most is megfogta a 

kezemet. Ezúttal hosszasan tartotta. Arra számítottam, hogy 

megpróbál megcsókolni, de ő a következő pillanatban 

mosolyogva húzott a bejárat felé. Megkönnyebbülten fújtam 

ki a levegőt, és utáltam magam, amiért így tettem. Hogy 

alakíthatnék ki szorosabb kapcsolatot valakivel, ha 

megrettenek az érintéstől, az öleléstől és főleg egy csóktól? 

Mielőtt még Troy benyitott volna, megéreztem a szószok 

és a tészta ínycsiklandozó illatát, amitől máris megjött az 

étvágyam. 

Az embereken végignézve kiderült, mi vagyunk itt a 

legfiatalabb vendégek. A lármából és a nevetgélésből 

egyértelmű volt, hogy itt mindenki ismeri egymást. 

Néhányan felénk fordultak, de nem bámultak hosszasan. A 

vendéglős felesége odalépett hozzánk, üdvözölte Troyt, aki 

bemutatott neki. Odakísért bennünket az asztalunkhoz, de 

arra már nem maradt ideje, hogy beszélgessen is velünk. 

– Van menüjük – mondta nekem Troy –, de én tudom, mit 

szeretnék rendelni. Mit iszol, jeges teát vagy ásványvizet? 

– Jeges teát – feleltem. 

Körbenéztem. Kényelmes étterem volt, a 

bársonyosvörösre festett falakon az Amalfi-part meg kis 

falvak. A padozat keményfából készült. Söntés nem volt. A 

bejárat közelében ülő pár magával hozta a kutyáját is, kicsi 

volt és fehér, engedelmesen üldögélt, és várta a lehulló 



morzsákat. S halkan, de a lármán túl is hallhatóan egy olasz 

tenor a Nessun Dormát, anya kedvencét énekelte. 

– Tényleg olyan itt a hangulat, mintha Olaszországban 

volnánk – jegyeztem meg, mire Troy elmosolyodott. 

– Autentikus, ahogy az étel is. 

– Voltál már itt másvalakivel is? – kérdeztem. 

– Ah, szóval kezdünk kutakodni a titkos ládák mélyén? – 

kérdezett vissza. – Kíváncsi vagy rá, hogy idehoztam-e Mrs. 

Robinsont? 

A pincérnő lépett oda hozzánk. Negyvenes nő volt, sötét, 

rövidre vágott hajjal, az arca kipirosodott attól, hogy 

szaladgált a vendégektől a kemencékig. A másik pincérnő 

maga Mrs. Carnesi volt. Troy egy szuszra megrendelte 

nekünk az ételeket, előételt és pizzát. A nő mosolyogva 

bólintott, és már indult is a dolgára. 

– Ő még új – mondta Troy utánanézve. – Ami azt illeti, 

már egy hónapja nem jártam itt. És nem – folytatta –, senkit 

sem hoztam még ide, senkit, aki fiatalabb vagy öregebb 

lenne nálam, de most, hogy szóba hoztad, volna kedved egy 

Felelsz vagy mersz? játékhoz? 

– Azt meg hogy kell? 

– Még sosem játszottad? 

– Talán a Marsról jöttem – válaszoltam. Gyakran volt 

ilyen érzésem. 

– Kérdezel valakitől valamit, amire az illető vagy felel, 

vagy vállalkozik valami merészségre. Akarod kezdeni? De 

gyakorlatilag te már elkezdted, amikor megkérdezted, 

jártam-e már itt valakivel, úgyhogy most én jövök. Szóval? 

Játszunk? 



Ha nemet mondok, az további kérdésekre adott volna 

okot. 

– Jól van – feleltem óvatosan, mint aki vékony jégre lép. 

A pincérnő kihozta az italainkat. 

– A lehető legártatlanabb kérdésekre szorítkozunk. Hány 

éves voltál, amikor először megcsókoltak? 

– Ez könnyű. Pár órás. 

– Nagyon vicces. Én fiúra gondoltam. 

– De ezt elfelejtetted mondani, úgyhogy én jövök. Te hány 

éves voltál, amikor megcsókoltad az első lányt, akivel nem 

vagytok rokonok? 

– Ez aztán a tökéletes kérdés. Tíz. Nóra, az unokahúgom 

akkor tizenhat volt, és a szülei elhozták hozzánk az egyik 

barátnőjével, Jennyvel együtt. Ők is ezt a játékot játszották, 

és amikor Jennynek nem akaródzott megválaszolnia egy 

kérdést, amibe belepirult, a merészségét azzal kellett 

bizonyítania, hogy megcsókol engem, mintha a szerelme 

volnék. Én annyira megrémültem, hogy elfutottam. Ők meg 

természetesen betegre nevették magukat. 

– És hol volt a húgod? 

– Bentlakásos iskolában. 

– Ilyen fiatalon? 

– Igen – felelte Troy, és az arckifejezése megváltozott, a 

szeme összeszűkült, a száját összeszorította. De aztán újra 

elmosolyodott. – Te kettőt kérdeztél. Kétszer én jövök. 

– Ez nem fair. 

– A szerelemben és a házasságban minden megengedett. 

– És ez most melyik? 

De még mielőtt válaszolhatott volna, a pincérnő 

megérkezett az előétellel. Hatalmas adag volt. 



– Innen aztán senki sem megy el üres gyomorral – 

biztosított Troy, elkapva a pillantásomat. – De bedobozolják, 

amit nem eszel meg, és hazaviheted magaddal a koleszba. 

Troy szedett nekem is, enni kezdtünk. 

– Oké, felelsz vagy mersz? Hány éves korodban jártál 

először egy fiúval? 

– Tizenöt – feleltem. 

– Mennyi ideig tartott? 

– Pár hónapig. És te hány éves korodban jártál először 

lánnyal? – kérdeztem én. – Felelsz vagy mersz? 

Troy az órájára nézett, egy pillanatig elgondolkodott, 

majd azt mondta: 

– Tizenhét éves, négy hónapos, háromnapos és tizenhét 

óra húsz perces koromban. 

Megállt a villa a kezemben. 

– Én vagyok az első barátnőd? 

– Ez már egy újabb kérdés. Előbb még meg kell várnod az 

enyémet. És megcsalt az a fiú, azért lett vége? 

Erre most mit mondjak?, tűnődtem. Igen, megcsalt, de 

nem tudta, hogy megcsal. El volt kábítva, és Hayleevel 

szerelmeskedett, mert Haylee becsapta. De akkor is 

megcsalt, és én nagyon haragudtam rá. 

– Igen. 

Megjöttek a pizzák. 

– Ennél jobbat keresve sem találhatsz az egész országban 

– jelentette ki Troy, és közben tett egy szeletet a tányéromra. 

– Vagyis megismertettél a világ legjobb fagylaltkelyhével, 

és most meg itt a legjobb pizza. Mindezt két nap alatt – 

mondtam. 

– De a legjobb még hátravan – mondta erre ő. 



Igazán?, gondoltam. Biztos nem, ha folytatjuk ezt a 

felelsz vagy mersz játékot. 

Amikor már kihűlt annyira a pizza, hogy 

hozzáláthassunk, be kellett vallanom, hogy ilyen finomat 

tényleg még életemben nem ettem. Troy azzal az önelégült 

pillantásával nézett rám, amiért mások Littlefield 

legnagyobb sznobjának tartották. Témát válthattam volna, de 

nem tettem. Az arroganciája bizonyos mértékben Hayleere 

emlékeztetett, és én utána akartam járni ennek a szellemnek. 

– Felelsz vagy mersz? Miért nem volt még barátnőd 

énelőttem? 

A mosoly nem hervadt le az arcáról. 

– Merek – mondta. 

Hátradőltem. 

– Rendben. Te eszed meg a maradék pizzát és az előételt 

egyedül. 

– Ó, ugyan már. Ezt gond nélkül meg tudom csinálni, de 

téged megfosztalak a nagyszerű ételektől. Találj ki valami 

mást. 

– Sokkal könnyebb volna felelned a kérdésemre – 

mosolyogtam rá. De Troy nem mosolygott vissza. Hirtelen 

úgy láttam, mintha komoly gondban volna, egész elsötétült a 

tekintete, nem is nézett rám. Mindenféle teóriák jutottak 

eszembe. Egy barátnője mélyen megsebezte. Nem tudja 

pontosan, melyik nemhez vonzódik, és én amolyan teszt 

vagyok. 

– Talán halasszuk máskorra ezt a játékot. És igazad van, 

éhes vagyok, és nem szeretnék lemondani a finom falatokról 

– ajánlottam egérutat. 

Felengedett. 



– Jól van, akkor tartozom neked egy vallomással a 

játékkal kapcsolatban. Egyszerűen csak lusta voltam 

másképp megpróbálni megismerni téged. Mert valami azt 

súgja, hogy komoly kihívás vagy. 

– Nekem is ugyanezt súgja valami rólad. 

Troy ismét elmosolyodott. A feszültség eltűnt az arcáról, 

és biztonságosabb témákról mesélt, az utazásairól, 

Olaszországról is. Én meg lelkesen kérdezgettem a különböző 

helyekről. 

– Te a szüleiddel mintha nem nagyon utaztál volna. 

– Apa munkamániás, anya meg nem nagyon szeret utazni. 

Nem lepett meg, hogy nem kérdezte tőlem, vannak-e 

testvéreim. Claudia és Marcy meg a többi lány mind úgy 

tudták, hogy nincs. Ha kérdezősködött is utánam, ahogy nem 

is titkolta, ezt igaznak fogadhatta el. 

– Na és ragaszkodsz a mozihoz? – kérdezte Troy az 

órájára nézve. – Mert akkor félő, hogy lekéssük a kapuzárást. 

– Nem, anélkül is nagyon jó volt. Köszönöm. 

– De szeretnék mutatni még valamit, amolyan vizuális 

desszertként. 

– Bármit, csak ennem ne kelljen többet – néztem a 

tányéromra. – Nincs mit visszavinni a koleszba. 

– Gondoltam, hogy így lesz. Minden elfogyott. 

Troy a számlát kérte. Mario, noha sok dolga volt, arra 

azért szakított időt, hogy elköszönjön tőlünk. Észrevettem, 

hogy titokban jelezte Troynak, jó választás vagyok. Jót 

mosolyogtam rajta magamban, azzal távoztunk. 

A kocsiban Troy többnyire szótlanul vezetett. 

– Köszönöm – mondtam még egyszer. – Igazán különleges 

volt. 



– Örülök, hogy jól érezted magad. Kicsit tartottam attól, 

hogy nem elég flancos. 

– Flancos? 

– A britek használják ezt a kifejezést. Az Angliából 

Indiába tartó hajóutakkal kapcsolatban alakult ki, az első 

osztályú luxuskabinokat jelentette. 

– Kvízjátékokban is megállnád a helyed. 

– Épp ellenkezőleg. Ki nem állhatom őket. Ebből is 

látszik, hogy tényleg sznob vagyok. 

– Nem vagy az, Troy. Csak túl komoly – mondtam, mire 

felkapta a fejét. Biztosra vettem, hogy ezzel a 

megjegyzésemmel felbosszantottam, és talán mindjárt véget 

is vet a közös estének. 

– Szerinted ezt most komolyan kellene vennem? – 

kérdezte, mire megkönnyebbülten elmosolyodtam, – 

Különösen tőled. Emlékszel? Madarat tolláról. 

– Te mondtad, nem én. 

– De te elhiszed. 

– Ó, olyan önelégült vagy néha. 

– És zavar? 

Elgondolkodtam egy pillanatra. 

– Még… 

– Túl korai volna megmondani – fejezte be ő a mondatot 

mosolyogva, és a fejét rázva. 

Troy letért az útról, és valami járatlan ösvényen 

haladtunk tovább. Rövid idő múlva a makadám is elfogyott, 

kemény földúton döcögtünk. 

– Hová megyünk? – kérdeztem megremegő hangon. 



– Egy perc türelmet még – kérte ő, és továbbhajtott egy 

emelkedőn. Vaksötét volt az utcai lámpák nélkül. Pánik 

kezdett erőt venni rajtam. 

– Nem tetszik ez nekem – mondtam. – Nagyon félreeső 

hely. Kérlek, forduljunk vissza. 

Troy nem válaszolt. Egy picit jobbra rántotta a kocsit, 

sebességet váltott, nekiindult egy újabb emelkedőnek, mire 

egy sík területre jutottunk, ahol megállt. Én lehajtott fejjel 

átöleltem magam olyan szorosan, hogy alig kaptam levegőt. 

– Voilà – mondta. – Hé, nézz már körül! 

Lassan felemeltem a fejem, és kinéztem. Odalent 

csillogtak a házak, épületek fényei. Az ég tiszta volt, és 

ezrével ragyogtak rajta a csillagok, távcső sem kellett hozzá, 

hisz most a hold sem halványította el a fényüket. Két 

repülőgép lámpái villogtak, mintha mozgó csillagok lettek 

volna. 

– És még ide sem hoztam fel senkit – mondta Troy. 

Csak remélni tudtam, nem veszi észre, hogy levegő után 

kapkodok. 

– Hogy találtál ide? 

– Meghallottam, amikor apám egy ingatlanossal beszélt. 

Építeni akarnak ide valamit, és az utat is megcsinálni hozzá, 

amin feljöttünk. Apámnak rengeteg pénze van. Egy részét 

mindenfélékbe befekteti. S mert áradoztak erről a helyről, 

úgy döntöttem, megnézem magamnak. Mit szólsz hozzá? 

– Gyönyörű, és nincs is messze. 

– Pont úgy beszélsz, mint egy befektető. 

A sötétben nem igazán láttuk egymást, de annyit azért 

érzékeltem, hogy Troy hátradőlve az ülésen olyan merőn 



nézett és mosolytalanul, hogy akaratlanul is megijedtem. 

Beszéltetni kell, gondoltam. 

– Miért magadban jársz-kelsz, Troy? Nincsenek barátaid? 

– Megint játszunk? 

– Nem, ez csak egy normális beszélgetés. 

– Talán mert túlontúl válogatós vagyok – felelte. 

– És miért én? 

Kihúzta magát az ülésben, és felém fordult. 

– Nem szeretném, ha elcsépeltnek hangzana, de van 

benned valami különleges. Nem vagy… egyértelmű. 

– Vagyis kihívás volnék? 

– Pontosan. Te vagy az én rejtélyem. 

– Ahogy te is. 

Troy közelebb húzódott. 

– Már az, hogy ahelyett, hogy a barátnőid címkéit 

elfogadnád, te a magad tapasztalataira akarsz hagyatkozni 

velem kapcsolatban, meggyőzött arról, hogy te a fejedet is 

használod. Csak azt nem tudom még, hogy miért. 

Meg akarta érinteni a vállamat, a mozdulatra 

összerándultam. 

– Talán jobban szeretném, ha nem fejtenél meg. És 

valami azt súgja, te sem ezt akarod. 

Már nem mozdult felém. 

– Lehet. De talán mindketten azt szeretnénk, ha ez nem 

volna igaz. Bizalom kérdése – mondta, és közelebb hajolt. – 

Ami ilyen egyszerűen kezdődik – tette még hozzá, és ajkait az 

enyémre téve magához ölelt. Nem volt heves csók, és 

váratlan sem. 

Minden más lány viszonozta volna, ha maga is akarja, 

vagy egyértelműen jelezte volna, ha nem. 



De amikor Troy ajka az enyémhez ért, rémképek 

rohantak meg: Anthony Cabot mezítelen testét éreztem az 

enyémhez simulni. Éreztem a sör- és testszagát, amitől 

émelyegni kezdett a gyomrom. A legszívesebben elhagytam 

volna a testemet, hogy valahol biztonságban tudjam magam. 

És megint ott éreztem a láncot a bokámon. És némán 

sikoltoztam magamban, csak úgy visszhangzott. Gyerek 

lettem újra, aki zokogva az anyját és az apját hívja, átkozza 

az ikertestvérét, egy gyámoltalan gyerek, aki védtelen. 

Fájdalmasan elsírtam magam. Troy visszahőkölt, mintha 

áramütés érte volna. 

S a ragyogó csillagok, mint gyémántkőn nyék, hirtelen 

mind lehullottak az égről. 



12. 

Érezhető volt, hogy Troy mennyire megrendült. Csak úgy 

szikrázott a levegő köröttünk. A zokogásom ott visszhangzott 

mindkettőnk fülében. Könnyek áztatták az arcomat. Aztán a 

rémképek fokozatosan visszahúzódtak abba a sötét szobába, 

amelynek ajtaja reményeim szerint lepecsételve állt a terápia 

óta eltelt időnek köszönhetően. Engem is meglepett a lelki 

fájdalmam mélysége és hevessége. Szégyelltem és féltem. A 

legszívesebben összegömbölyödtem volna egy sarokban, 

hogy ott viaskodjak magammal, ahogy anya vonul mindig az 

árnyékba a valóság elől. 

– Sajnálom – szabadkozott Troy, nem nagyon értve, hogy 

miért teszi. Hogy nem válaszoltam, némi bosszankodó 

hangsúllyal még hozzátette: -Azt hittem, kedveljük egymást 

annyira, hogy egy csók beleférjen. 

– Igen, kedvellek, és én sajnálom. Nem a te hibád – 

mondtam, letörölve a könnyeimet. – Csak én még… Nem 

szabadott volna úgy tennem, mintha igen. Kérlek, vigyél 

haza, Troy. Sajnálom. Nagyon sajnálom. 

Troy indított, és óvatosan megfordult. Én összekuporodva 

az ajtónak dőltem. 

– Egyikünknek sem megy könnyen – szólalt meg ő némi 

hallgatás után. – De meg kellene próbálnunk, legalábbis 

akarnunk kellene. 

Újra megvilágított úton haladtunk, és a házakban is égtek 

a lámpák, de bennem mégsem csökkent a feszültség, 

fojtogatott az átélt veszélyérzet és fájdalom. Troy szavai a 



terapeutám tanácsát hozták vissza, ő is arra biztatott, hogy 

meg kell próbálnom. 

Persze hogy meg kell próbálnom. Nagyon igyekeztem 

normálisan viselkedni, örömmel fogadni a közeledést, 

megbízni valakiben annyira, hogy megkockáztassam, esetleg 

csalódást okozok neki, de olyan nehéz volt, mintha egy 

jéghegyet akartam volna megmászni. És pillanatnyilag nem 

voltam olyan hangulatban, hogy másvalaki fájdalmával 

foglalkozzak. 

– Sajnálom, de nem akarom kiszedni belőled a te 

történetedet, és az enyémet sem szándékozom elmesélni. 

Sajnálom. 

Kezdtem megutálni a sajnálom szót, de nem tudtam, mi 

mást mondhatnék. Tudtam, hogy durvaság volt, amit 

mondtam, és a hangom is bosszús, de képtelen voltam 

helyesen reagálni. Magamra sokkal dühösebb voltam a 

történtekért, mint Troyra, és tudtam, hogy nem értheti az 

okát, de fogalmam sem volt arról, hogyan magyarázhatnám 

el neki. 

A beállt csönd olyan volt, mint egy mélyen tátongó 

szakadék. Láttam, hogy Troy hosszan és erősen gondolkodik. 

S hogy nem szólalt meg, arra gondoltam, hogy ennyi volt, itt 

ért véget az én rövid életű, bimbózó románcom. Lélekben 

kezdtem felkészülni a kérdések özönére, amelyek a 

koleszban záporoznak rám. Jó fogás lesz a történetem, én 

meg hagyhatom itt Littlefieldet, de mi más alternatívám van? 

Talán az volna a legokosabb, ha bevonulnék a hadseregbe 

vagy a Békehadtesthez, és elmennék valamelyik harmadik 

világbeli országba, ahol a kutyát sem érdekli, ki vagyok, és 

hogy mi történt eddig velem. 



– Nem kell nekem elmesélned a történeted – szólalt meg 

végül Troy összeszorított fogakkal. Nem vádolhattam érte. 

Minden oka megvan rá, hogy haragudjon rám. 

– Megértem, mit érzel – mondtam, de nem szerettem 

volna, ha leereszkedően hangzik. Féltem, hogy ezzel csak 

még jobban feldühítem, megsértem vele a büszkeségét és az 

egóját. 

– Nem, nem érted – sóhajtotta ő újra felém fordulva. – 

Hazudtam neked az első este. 

– Hazudtál? Miben? Mit? 

– Amikor kijöttél, hogy a papáddal beszélj, azt mondtam 

neked, hogy csak sétálni indultam. De nem így volt. Azért 

voltam kinn, hátha összefutunk, és amikor kijöttél, 

megbújtam az árnyékban, és hallgatóztam, mert az hittem, 

hogy a fiúddal beszélsz. Majdnem mindent hallottam, amit 

mondtál. 

Kirázott a hideg, de már hőhullámként érte el a 

nyakszirtemet. Szótlanul próbáltam felidézni mindazt, amit 

mondtam, kitalálni, mennyit árultam el. A legkevesebb, hogy 

Troy tudja, van testvérem. 

– Eleget hallottam ahhoz, hogy még jobban érdekelj, 

ezért kutakodni kezdtem az interneten, és megtaláltam a 

történetedet. 

Hirtelenjében nem tudtam, hogy most dühös legyek-e, 

vagy rémült. Talán mind a kettő. Ez a vallomás mindkettőt 

kiváltotta. 

– De ne félj – tette hozzá gyorsan. – Senkinek sem 

mondom el, főleg az iskolában nem. 

Szótlanul meredtem magam elé. Most majd mivel fog 

előállni? Megzsarol? 



– Őszintén, miután olvastam rólad az újságokban, arra 

számítottam, hogy sokkal rosszabb állapotban vagy Először 

is, nem gondoltam volna, hogy ilyen hamar randizni fogsz 

velem. De mert igent mondtál, azt hittem, hogy a vártnál 

gyorsabban gyógyulsz. 

– Meg kellett volna mondanod – nyögtem. – Nem 

szabadott volna hazudnod nekem. 

– Magam is megijedtem, hogy megtettem. És eredetileg 

nem is akartalak ilyen hamar randizni hívni. Önző voltam, és 

rosszul tettem, de nem hazudtam, amikor azt mondtam, hogy 

hasonszőrűek vagyunk. Engem nem raboltak el, nem is 

erőszakoltak meg, ilyesmi nem történt velem, de a 

feltételezésed helyes, hogy nekem is megvannak a magam 

titkai. 

– Azt hiszem, nem akarom tudni, mik azok – feleltem 

ingerülten. 

– Nem hibáztatlak érte. Az ironikus az egészben, hogy 

pontosan azt játszottam el, amit meg akartam nyerni: a 

bizalmadat. 

– Igen, pontosan ezt tetted. 

Szótlanságba burkolózva mentünk vissza Littlefieldbe. 

Amikor Troy megállt a kollégiumnál, mondtam, hogy nem 

kell ajtót nyitnia nekem. Ő megfogta a karomat. 

– Mindent komolyan gondoltam, amit mondtam neked, 

Kaylee. Te nemcsak amiatt vagy más, ami történt veled, 

hanem utcahosszal jársz a többi lány előtt. Komolyan 

kedvellek, és hiba volt hazudnom neked. El tudom képzelni, 

hogy érzel… 

– Becsapottnak és zavartnak érzem magam – 

válaszoltam. – Hálás vagyok, amiért még nagyobb terhet 



raktál rám, mint amit amúgy is cipelnem kell. Ja és persze a 

pizzáért is. 

– Kaylee… – kezdte volna, de én kiszállva rácsaptam az 

ajtót, és nem is néztem vissza. 

És neked is köszönöm, Haylee, gondoltam magamban. 

Amit tettél, egy örökkévalóságig kísér. 

A kollégiumban csönd fogadott, jó két órával korábban 

értem haza a kapuzárásnál. Gyakorlatilag lábujjhegyen 

osontam be a szobánkba. Szerencsére Claudia és Marcy még 

távol volt. Sikerült úgy elkészülnöm a lefekvéshez, hogy 

senki sem vett észre. Az ágyban fekve, összekulcsolt karokkal 

végiggondoltam a történteket. 

Nem, döntöttem el dacosan és haraggal, nem fogok 

beszélni Haylee pszichiáterével. És egy percig sem hiszem, 

amit apa hisz vagy remél, hogy Haylee végül őszintén 

megbán mindent. Most sem akar mást, csak azt, amit mindig, 

érvényesíteni az akaratát. Én viszont továbbra is utálni 

fogom, utálni akarom érte. 

Attól hogy mindezt hangosan is kimondtam, jobban 

éreztem magam, de csak egy rövid ideig. Könnyű volt 

gyűlölni Hayleet. Megbocsátani már sokkal nehezebb, 

szeretni majdhogynem lehetetlen, bármit mondtam is dr. 

Alexandernek, az orvosának. De a felismeréstől nem 

derültem jobb kedvre, és a fájdalmam sem csillapodott. Csak 

még jobban erőt vett rajtam a félelem. Belefáradtam az 

önutálatba, amiért ilyenné váltam, és még jobban abba, hogy 

mégis igyekeztem nem ilyen lenni. 

Claudia szekrényére pillantottam. Tudtam, mit dugott a 

gondosan összehajtogatott zoknijai alá a fiókjába azután, 

hogy Marcyval megjöttek az első dupla randijükről. Úgy 



tettem, mintha nem vettem volna észre, amikor Marcy 

vihogva a kezébe nyomta, hogy elrejthesse. Benyúlva a 

zoknik alá, ott is találtam egy doboz ecstasyt. Miután egyet 

kivettem belőle, gondosan visszatettem a helyére, és 

becsuktam a fiókot. Pár pillanatig magammal viaskodva 

szorongattam a tenyeremben. Kicsaphatnak érte, óriási balhé 

lehet belőle. És csak megerősítem vele, hogy beszennyeztek, 

meggyaláztak olyan mélyen, hogy reményem sincs a 

gyógyulásra. 

Mégsem voltam képes elviselni ezt a csalódást, úgy 

éreztem magam, mintha ezrével kellene keserű pirulákat 

nyelnem. Haylee már gondolkodás nélkül bekapta volna ezt a 

tablettát. Enélkül nem nagyon fogok tudni elaludni, pedig 

nagyon nem szerettem volna, ha a két lány hazajőve rossz 

hangulatban talál, nem nagyon tudtam volna mit mondani 

nekik. 

Egy kis vízzel végül bevettem a tablettát, 

visszakuporodtam az ágyra, és az óramutató járását figyelve 

dacosan vártam a megkönnyebbülést. Tíz perc múltán sem 

éreztem semmi különbséget, húsz után meg csak a 

nyugtalanságom fokozódott. Elkeserítő volt. Nálam nem 

idézett elő olyan hangulatot, mint a többi lánynál vagy 

Hayleenél. Lehet, hogy egy tabletta nem elég, gondoltam, és 

odamentem Claudia fiókjához. Kivettem a dobozt, abból még 

egy tablettát, de már nem pontosan ugyanúgy tettem vissza, 

ahogy korábban. Még a fiókot sem toltam vissza, először 

észre sem vettem, aztán meg arra gondoltam, minek. Senkit 

nem fog izgatni, hogy elloptam a tablettákat. 

Bevettem a másodikat is, és visszaültem az ágyba. 

Kezdtem kimelegedni, izzadni is kicsit. És már képtelen 



voltam ülőhelyzetben maradni, fel és alá kezdtem járkálni a 

szobában. De megtorpantam, mert hirtelen úgy éreztem, van 

valaki az ablaknál. Troy. Idejött, hogy kémkedjen utánam. 

Odaszaladtam az ablakhoz, és kinyitottam. A hideg úgy ért, 

mintha jeges vizet öntöttek volna az arcomba, a 

mellkasomra. Ennek ellenére kihajoltam és jobbra-balra 

tekintgettem. 

– Megint ott rejtőzöl az árnyékban? – kiáltottam. – Ki 

akarsz hallgatni még egy telefonbeszélgetést? 

Egy kocsi hajtott a bejárathoz, a fényszórói 

megvilágították az épületet. Senki sem állt az árnyékban. 

Nevetést hallottam a kocsiból, erre gyorsan hátraléptem, és 

becsuktam az ablakot. Nem sokkal később zaj hallatszott a 

folyosóról, nevetgélés, Marcy hangja. Az ajtóra tapasztva a 

fülem hallottam, hogy Mrs. Rosewell csendre inti őket. 

– Vannak, akik itthon maradtak, és már alszanak – szólt 

rájuk. – Tekintettel kell lennünk másokra, ha azt akarjuk, 

hogy mások is tekintettel legyenek ránk. 

Ennél nagyobb ostobaságot én még életemben nem 

hallottam. Még hogy legyünk tekintettel másokra, hogy ők is 

így viselkedjenek velünk… Kidugtam a fejemet az ajtón. 

– Volnátok szívesek nem befogni a szátokat? -sivítottam. 

Marcy és Claudia megdermedt. Mrs. Rosewell meg csak 

bámult rám. – Bocsánat – mondtam. – De szeretnék ébren 

maradni. 

Marcy majd felrobbant a nevetéstől, és mindketten futni 

kezdtek a folyosón, esküdözve Mrs. Rosewellnek, hogy 

csöndben maradnak, mindannyian csöndben maradunk. Mrs. 

Rosewell csak állt gyanakodva. Marcy belökött, Claudia a 

nyomában, és becsukta az ajtót. Én vihogni kezdtem, és az 



arcom elé kaptam a kezem, hogy ne hallatsszon. Az 

ábrázatukat látva csak még jobban nevetnem kellett. 

– Mi ütött beléd? – kérdezte Marcy, de mindjárt be is 

ugrott neki. – Mit nyomtál magadba? 

– Magamba? Magamban voltam – feleltem. Bármit 

mondtak, csak még erősebb nevetésre ingerelt. Erőnek 

erejével betuszkoltak az ágyba. 

– Less ki! – utasította Marcy Claudiát. 

Claudia résnyire kinyitotta az ajtót, és kikukucskált. 

– Elment – mondta. 

– Kaylee, kislány, mit szedtél be? Mi van veled? És hagyd 

már abba a vihogást! 

– Ott volt az árnyékban – mondtam. 

– Micsoda? Kicsoda? 

– Nem érdekes. Semmi sem érdekes. Egyáltalán nem 

érdekes. 

Claudia gyanakvó tekintete rólam a fiókjára tévedt. 

– Az ecstasynkból szedett be – mondta, és odasietett a 

fiókhoz, kivette és Marcy felé mutatta a maradékot. 

– Te bevettél ebből? Most? Miért most? Te ostoba, akkor 

kell bevenni, amikor bulizni mész, nem pedig ha lefeküdni 

készülsz. Ó, anyám – nyögte. – Mikor vetted be? És hányat? 

Claudia kiöntötte a doboz tartalmát az ágyra, és 

megszámolta a tablettákat. 

– Kettőt vett be – jelentette. 

– Mikor, Kaylee? – Marcy megrázott, de ettől csak még 

nagyobb nevethetnékem támadt. 

– Csiklandozol – kuncogtam. 

– Hol van a köpenye? 



Megtalálták és rám adták. Claudia óvatosan kinyitotta az 

ajtót, és visszanézett. Marcy átfogta a derekamat. Claudia 

bólintott, mire ők ketten sietve kivittek a fürdőszobába. 

Marcy betuszkolt az egyik vécébe, és ledugta a torkomon az 

ujját. Próbáltam kiszabadítani magam, de erősen fogtak. 

Marcy a bal kezével igyekezett nyitva tartani a számat, a 

jobb keze ujjaival a nyelvtövemet nyomkodta. Rángatózva 

öklendeztem, de ő szorosan tartott, míg csak hányni nem 

kezdtem. Csak hánytam és hánytam, míg a végén erőtlenül a 

földre rogytam. 

– Hogy te milyen idióta vagy! – szidott Marcy. – Miért 

csináltad? Valamennyiünket komoly bajba sodorhattál volna, 

Kaylee. A kokszban ilyesmit sosem csinálunk. A Vaslédi ezért 

mindannyiunkat kivágna. 

Nem is figyeltem rá. Émelyegtem és fáztam. Claudia 

kikémlelt a folyosóra, aztán bevonszoltak a szobába, és 

ágyba dugtak. Forróság öntött el. Fel akartam kelni, de 

erővel visszanyomtak. 

– Holnap pocsékul fogod érezni magad – figyelmeztetett 

Marcy, amikor megint rám jött a nevethetnék. Itatott velem 

egy kis vizet, aztán engedett a szorításán, de mindketten ott 

maradtak ülve az ágyamon. 

– Mit csináljunk? – kérdezte Claudia. 

– Te mit gondolsz? Felváltva vigyázunk rá, hogy ágyban 

maradjon. Kettő nem olyan sok. 

– Legalábbis Rob szerint. De ő nem a legmegbízhatóbb 

információforrás, Marcy. 

– Reménykedjünk, hogy mégis – mondta ő. 

A fejemet ide-oda kapkodva hallgattam őket, amire 

mindketten elnevették magukat. 



– Hogy tartsuk nyugton? – kérdezte Claudia. 

– Majd ráfekszem – tréfálkozott Marcy. – És megfojtom. 

Hirtelen mindenem sajgott, minden erőm elhagyott, és 

lehunytam a szemem. A testem elernyedt. 

– A hányás segített – állapította meg Claudia. 

– Megyek, levetkőzöm és visszajövök – mondta Marcy. – 

Addig maradj mellette. 

Időnként visszatért belém némi energia, nevetgéltem, de 

aztán megfájdult a fejem, és megint lehunytam a szemem. 

– Figyeld az ablakot – szóltam Claudiának. – Ott van. 

– Kicsoda? 

– Titok – válaszoltam. Aztán nevetve becsuktam a 

szemem, elszenderedtem, de nem hosszú időre. Marcy már 

újra ott volt, mikor felébredtem, üldögélt egy darabig az 

ágyam szélén, majd lefeküdt mellém. Claudia kiment a 

fürdőbe, aztán visszajött, és pizsamába bújt. Végül 

mindhárman elaludtunk az ágyamon, Claudia lábnál, Marcy 

meg mellettem. Claudia később valamikor átment a saját 

ágyába. Többször is felébredtem, de nem keltem fel. 

Sehogysem emlékeztem arra, hogy Marcy miért fekszik 

mellettem, de nem sokáig törtem rajta a fejem, inkább 

aludtam. 

Amikor megint felébredtem, Marcy farmerben és 

pulóverben egy csésze kávét kortyolgatva nézett rám. 

Claudia még aludt. 

– Gyere! – mondta Marcy. – Igyál egy kicsit. 

Nyögve belekortyoltam. Poshadt ízt éreztem a számban. 

– Életed legrosszabb napjának fogod érezni a mait – 

jósolta Marcy. 

Megráztam a fejem. 



– Olyan már volt – motyogtam. De Marcynak mégis igaza 

lett. A hangulatom rémesen ingadozott, hol tele voltam 

energiával, hol meg nyomottnak éreztem magam. Étvágyam 

nem volt, reggelire csak csipegettem. A lányok meg egész 

nap engem figyeltek. Néha elszenderedtem, máskor meg úgy 

kellett visszafogniuk, nehogy odakint rohangáljak, ahogy 

ígértem, mert voltak időszakok, amikor nem bírtam 

magammal. Végül délután felé kezdtem lecsillapodni. 

Marcy hozott nekem zabkását, pirítóst meg kávét. 

– Most pedig jó volna, ha hosszasan zuhanyoznál – 

tanácsolta. – Ma este már aludni fogsz. 

– Kösz. – Majdnem mindent megettem, amit hozott. 

Claudia jött vissza, a fejét rázva Marcy kérdő 

pillantására. Gondolom, az iránt kérdezősködött, hogy tud-e 

valaki valamit arról, mit csináltam tegnap este. De azért 

vigyáztak, nehogy gyanakvást keltsenek. A legtöbb lány a 

háziját írta. 

– Mi történt, Kaylee? Miért jöttél korán haza, és miért 

vettél be ecstasyt? Történt valami közted és Troy Matzner 

között? – faggatott Marcy. 

– Nem emlékszem. És ki az a Troy? 

Marcy Claudiára nézett. 

– Hát, én előre figyelmeztettelek, Kaylee. Nem lep meg. 

– Csak az ostobák tévednek arra, ahol még az angyalok 

sem járnak – motyogtam. 

– Tessék? 

– Ez megint az az Alexander Pope-idézet – legyintett 

Claudia. 



– Remek. – Marcy szeme tágra nyílt, amikor eszébe jutott 

valami. – Megcsináltad a házit fizikából és történelemből, 

mielőtt randiztál vele? 

– Igen – feleltem mosolyogva. 

– Hát, legalább valami jó is volt a tegnapi napban. 

A legszívesebben elnevettem volna magam, de ehelyett 

lehunytam a szemem. Némi alvás után elmentem 

zuhanyozni, ahogy Marcy tanácsolta, és megpróbáltam 

összeszedni magam másnapra. De az még túl nagy 

erőfeszítésembe telt volna, hogy elmenjek vacsorázni. 

Claudia vállalta, hogy hoz valami szendvicset meg italt 

nekem. 

– Majd azt mondjuk, hogy tegnap este elrontottad 

valamivel a gyomrodat. Ne aggódj. 

– Kösz. 

Olvasni próbáltam, de a szemhéjam elnehezült, és a betűk 

összefolytak a szemem előtt. Vajon meddig tart még, 

tűnődtem, és ha ez ilyen, akkor miért akarja mégis mindenki 

kipróbálni? 

Megettem a szendvicset, amit Claudia hozott. Nézte, 

ahogy eszem, és közben elmesélte, milyen volt a Fun Cityben 

meg utána, és hogy mennyire megkedvelte Bent. 

Keserűséggel töltött el, amikor eszembe jutott, milyen 

elhamarkodott gondolat volt azt hinni, hogy ő áll vesztésre, 

és hogy milyen nehéz lesz majd tartani benne a lelket, és 

vidámságot csempészni az életébe. De szerepet cseréltünk; 

ők ketten Marcyval élvezték az életet. 

Közben folyton engem faggattak a randimról, amire én 

csak annyit mondtam, hogy jó volt, és nem szolgáltam 



részletekkel. Claudia szerint Troy sem vacsorázott a 

többiekkel. 

– Legalább annyit árulj el, hogy találkozol-e még vele – 

könyörgött Marcy. 

– Látni fogom még – mondtam. 

– Ezt meg hogy értsem? 

– Egyelőre érd be ennyivel – válaszoltam. Erre 

vállvonogatva összenéztek, majd lelkesen tovább beszéltek a 

fiúikról meg az élményeikről. 

Lehet, hogy ez az én sorsom, tűnődtem, hogy 

hallgathatom, mások milyen jól érzik magukat, míg magam 

csak úgy gondolhatok a boldogságra, mint egy távoli, 

elérhetetlen csillagra, ami fényesen ragyog, de az ember 

csakis messziről gyönyörködhet benne, álmodozhat róla. 

Másnap természetesen láttam Troyt. Reggelizni nem jött, 

de a folyosón és az osztályteremben láttam. Egyikünk sem 

akart a másikra nézni. Claudia és Marcy vette a jeleket. 

– Ha te nem mondod el, mi történt, tőle fogom 

megkérdezni – fenyegetett meg Marcy az ebédnél. 

Tudtam, hogy Troy semmit sem fog mondani neki. A 

szokott módon egyedül ült egy asztalnál, és olvasott, senkivel 

sem beszélt. És senki sem bánta. Furcsamód én azonban 

megsajnáltam érte. Minden okom megvolt haragudni rá, de 

ez még nem jelentette azt, hogy ne érdekelt volna ő is, meg 

az is, hogy mi lehet az ő titka, ami miatt úgy gondolja, hogy 

hasonszőrűek vagyunk. 

A nap végén észrevettem, hogy felém néz, mielőtt 

elindult volna a kollégium felé. Gyorsan elfordítottam a 

fejem, és amikor újra arra néztem, ő már ment tovább 



lehajtott fejjel. Már majdnem utána futottam, amikor Marcy 

lépett oda hozzám. 

– Itt nem titkolózhatsz sokáig – figyelmeztetett. 

A legfélelmetesebb az, hogy mennyire igaza volt. 

– Kösz, hogy vigyáztatok rám az este. 

– Hát, nem teljesen önzetlenül tettük. Elmondtam 

Robnak, ő meg bevallotta, hogy a szer erősebb, mint 

korábban állította. Mindketten megrémültek, hogy csinálsz 

valami ostobaságot. 

– Eszemben sincs, de őrültség tőled a drogozás, Marcy. Te 

is hibázhatsz vele, ahogy én is megtettem, és sokan 

megszenvedhetik. Tudom, ez olyan jókislányosan hangzik, de 

ez az igazság. 

Marcy nem szólt egy szót sem. Hátranézve láttam, hogy 

Troy beszáll a kocsijába, és elindul magányos furikázására. 

Apa hívott vacsora előtt. Egyedül voltam a szobában. 

– Szia, drágám, hogy vagy? 

– Jól – feleltem, remélve, hogy anyával ellentétben ő nem 

érez ki a hangomból semmit, és nem nyaggat majd millió 

kérdéssel. 

– Ennek örülök. Na és gondolkodtál azon, amit mondtam? 

Szombaton odautazhatunk hozzád. Az lesz a hálaadás előtti 

hétvége, és elvihetünk dr. Alexanderhez. Ahogy említettem, 

szombaton találkozna veled a magánrendelőjében. 

– Kivel jönnél? 

– Danával, hogy találkozhassatok. Ő már alig várja. És 

mielőtt még megkérdeznéd, tudja, hogy hová viszlek, így 

nem lesznek kínos pillanatok. 

– Már hogyne lennének. Számomra lesznek – mormoltam. 

Apa hallgatott. – De majdcsak túlélem – folytattam. 



– Dana okos, érzékeny és együtt érző. 

– Nem tudom, apa. Nem tudom, készen állok-e… Arra, 

hogy Haylee hazajön. 

– Hát, ahogy már mondtam, dr. Alexander épp erről akar 

meggyőződni. Semmiképp sem szeretné, ha gond adódna, 

vagy visszaesés Haylee és a te gyógyulásodban. 

– Gyógyulás – ismételtem meg. Apa most sem szólt egy 

szót sem. Kísértést éreztem, hogy elmeséljem neki, milyen 

katasztrofálisan sikerült az első randim, és hogy ettől a 

dühöm csak még tovább erősödött, de ő erre valószínűleg azt 

mondaná, eggyel több ok arra, hogy találkozzak dr. 

Alexanderrel. Ki érthetne meg nála jobban? 

Lehet, hogy igaza is van. Talán csak magamnak ártanék 

vele, ha eltérnék a tervtől. 

– Tudom, hogy nehéz – szólalt meg apa –, de… 

– Elmegyek hozzá – sóhajtottam. – Hányra értek ide? 

– Nem korai a tíz? Ehetnénk valami könnyű ebédet előtte 

hármasban. 

– Az jó lesz. 

– Jól van. Akkor megyünk. 

„Megyünk”, újra többes számban fogalmaz. Én mikor 

fogok? 

Nekiálltam a háziknak. Marcy és Claudia Rob és Ben 

kosárlabdaedzésére mentek, de hamar ráuntak, és 

visszajöttek. Tudtam jól, addig nem nyugszanak, amíg meg 

nem tudják, hogy pontosan mi is történt Troy Matzner és 

köztem. Próbáltam mindenféle verziókat kitalálni, de mind 

hamisnak tetszett, és valamiért úgy éreztem, hogy nem 

szabad rossz színben feltüntetnem őt. Még mindig 

haragudtam rá, amiért kémkedett utánam, és megtévesztett, 



de volt abban valami, hogy hasonlóak vagyunk. Ő is 

valamilyen mély fájdalmat hordozott magában, legalább 

olyan mélyet, mint én, és ez megváltoztatta az életét, ezért 

látta más színben a világot, ettől gondolkodott másképp a 

jövőjéről. 

Talán eljött az ideje annak, hogy ne csak magamra 

gondoljak, jutott eszembe. Talán épp így fogok kiutat találni 

a sötétségből. 

Azon tűnődtem, vajon jön-e ma vacsorázni, vagy inkább 

elmegy valamelyik kedvenc helyére. Most, hogy köztünk vége 

volt, nagyon nyugtalan lettem, de minden erőmmel 

igyekeztem leplezni, mert féltem, hogy különben fokozom 

Claudia és Marcy kíváncsiságát. 

Amikor beléptünk a menzára, Troy nem volt ott. A 

történtek ellenére csalódottságot éreztem. Amikor leültünk a 

kiválasztott ételekkel, a lányok még mindig a hétvégi 

élményeikről meséltek. Vártam a kérdéseket az enyémről, de 

Marcy vagy Claudia valószínűleg figyelmeztette a többieket, 

hogy ne faggassanak. Már a vacsora végén jártam, amikor 

megjelent Troy. Választott valamit, leült a szokásos 

asztalához, kinyitott egy könyvet, és falatozni kezdett 

anélkül, hogy felém nézett volna. Éreztem, hogy minden 

szem rám szegeződik. 

Hirtelen elment a maradék étvágyam. A gyomrom amúgy 

is háborgott még picit. Letettem a villát, és hátradőltem a 

széken. 

– Rosszul vagy? – kérdezte Kim Bailey. 

– Nem. De nem kellett volna ilyen sokat ennem – 

hazudtam, bár senki nem hitt nekem. – Csak izgulok a 

fizikadolgozat miatt. – Claudiára néztem. – A szobában 



találkozunk – mondtam, és tálcával a kezemben felálltam. 

Senki sem szólt egy szót sem. 

Kerültem a tekintetüket, és elindultam, hogy letegyem a 

tálcámat a gyűjtőbe. Közben Troy felé pillantottam. Épp 

felnézett, egyenesen rám. Nem csupán bocsánatkérő volt az 

arckifejezése, de mély megbánást és szomorúságot láttam a 

szemében. A menza egy pillanatra mintha teljesen kiürült 

volna. Minden lárma és nesz elhalt. Ösztönösen, nem 

hallgatva az eszemre, felé indultam. Ő hátradőlt a székben. 

Újabb dühkitörésre számított. 

– Nem azért jöttem, hogy bocsánatot kérjek. Mert igenis 

megbántottál – kezdtem –, de én is hibás vagyok, amiért 

ilyen hamar belekezdtem egy kapcsolatba. Nem volt okos 

tőlem. Nem szabadott volna, hogy próbaképp fogadjam a 

közeledésedet. 

Azzal még mielőtt Troy egy szót is szólhatott volna, 

sarkon fordultam, és kifelé indultam. Utánam szólt, de én 

csak mentem tovább. A szemem sarkából láttam, hogy a 

lányok engem néznek, és jól mulatnak. Sietősebbre fogtam a 

lépteimet. 

Kilépve nekiiramodtam, hogy minél hamarabb a szobám 

biztonságában tudhassam magam, és beletemetkezve a 

tanulásba, minden másról elfeledkezzek. Jó messzire 

jutottam már, mire Troy utolért. A vállamra tette a kezét, én 

megálltam és megfordultam. 

– Mit gondolsz, miért tartottam meg a titkodat 

magamnak, és akartam veled lenni, tudva, hogy most milyen 

nehéz lehet neked? Mert őszintén hittem, hogy a fájdalmunk 

híd lehet közöttünk, amin visszasétálhatunk a normális 

világba. Együtt, te meg én. 



– Az se jó, ha az ember túlzásba viszi a terápiát. Épp elég 

terápiás ülésen vettem részt. 

– Én ilyenen nem voltam, de kétlem, hogy egy valamelyik 

régi vagy új terapeutád úgy érezne irántad, mint én. Ez talán 

megéri a kockázatot – felelte. – Én legalábbis így gondoltam. 

A kollégium felé néztem. Egy hang azt súgta, menjek 

tovább, ne hallgassak rá. 

Már azon voltam, hogy el is indulok, de ekkor egy másik 

hang arra intett, hogy most Haylee beszél belőlem, és ne 

hallgassak rá. Azért teszi, hogy ne juthassak levegőhöz. 

– Elviszel autózni? – kérdeztem. 

Troy elmosolyodott, és megfogta a kezem. 

– Persze. Hová? 

– Újra látni szeretném azokat a fényeket meg a 

csillagokat. 



13. 

Egyikünk sem szólt egy szót sem. Azt hiszem, mindketten 

attól féltünk, hogy ha mondunk valamit, azzal csak 

hibázhatunk, és fordulhatunk vissza. Apa megnyugtató 

szavai ellenére, amiket akkor mondott, amikor beíratott a 

Littlefieldbe, soha nem hittem abban, hogy senki sem fogja 

megtalálni az interneten, hogy mi történt velem, és hogy 

Hayleenek része volt benne. 

Valahányszor a kelleténél hosszabban nézett rám valaki, 

vagy összesúgtak a hátam mögött, vártam a kérdéseket és a 

sokkot. 

Amikor beültem Troy kocsijába, és elindultunk, 

eldöntöttem magamban, ha kérdez, az igazat fogom 

mondani, vezessen ez bárhová. Ha elfutok az igazság elől, 

attól az még nem tűnik el. Mint egy búvópatak csörgedezik a 

megtévesztés és a féligazságok hálója alatt. Eluntam, hogy 

féljek, belefáradtam abba, hogy várjam, valaki mosolyogva 

odalép hozzám, mintha rájött volna valamire, amit senki más 

nem tud, és nagyon élvezi, hogy hatalma van fölöttem, és 

közli, hogy megtartja a titkomat. Innentől fogva azt akarja 

majd, hogy féljek tőle, hogy soha ne mondjak ellent neki. 

Járjak a kedvében, és halmozzam el bókokkal. 

– Apám és a barátnője értem jönnek szombaton, hogy 

elvigyenek a testvérem orvosához – mondtam. 

– Miért? 

– Mert apa és a doktornő úgy gondolják, hogy a testvérem 

szépen halad a megbánás felé. Dr. Alexander haza akarja 



engedni hálaadásra, úgy, hogy én is otthon vagyok. De előtte 

meg akar győződni arról, hogy együttműködöm-e, hogy 

elfogadom-e a dolgot. El akarja hitetni velem, hogy Haylee 

őszinte, és megpróbál rábeszélni, hogy segítsek neki 

helyreállítani a megromlott kapcsolatunkat. 

– Túl sokat kívánnak tőled azok után, amin 

keresztülmentél – mondta erre Troy. – Nem hiszem, hogy 

egy bocsánatkéréssel el lehetne törölni az emlékeket. 

Lefordult a mellékútra. 

– Én sem. 

– És mit fogsz csinálni? 

– Meghallgatom, hogy mit akar mondani. És talán 

megpróbálom. 

– Vagyis megbocsátasz a testvérednek? 

– Ha valaki megbántott, csak az ő energiáit táplálod, ha 

benned ég a bosszúvágy és a harag. 

– Ezt meg ki mondta neked? 

– A terapeutám – feleltem. 

– Talán én ezért maradtam távol tőlük. 

Troy felhajtott az emelkedőre, majd leállította a motort. 

Most nem volt olyan tiszta az ég, mint a múltkor, de még 

mindig elég sok csillag ragyogott ahhoz, hogy különleges 

legyen a látvány. A házakban égtek a lámpák, és mi elég 

magasan és elég messze voltunk tőlük ahhoz, hogy játék 

városnak lássuk. A kéményekből felszálló füstcsíkok 

selyemszálakként szőtték körbe az eget, az autók fényei apró 

pettyeknek tetszettek az utakon. Idefent úgy érezhettük, 

mintha fölébe kerekedtünk volna a gondjainknak. Itt 

biztonságban voltunk, felfedhettük a fájdalmainkat. 



– Jól van – mondtam. – Én már magamra öltöttem a 

védelmi páncélomat. Most rajtad a sor, hogy elmondd, miért 

lett volna szükséged terápiára. 

Troy olyan sokáig hallgatott, hogy azt hittem, nem is fog 

megszólalni. De eszembe jutott, hogy az orvosom soha nem 

erőltette, hogy elmondjam az érzéseimet és a gondolataimat. 

„Majd ha már jónak látja” – szokta mondogatni. De ettől én 

csak még feszültebb lettem. Honnan tudhatnám, hogy mikor 

látom jónak? Ő az orvos, miért nem ő állapítja meg, hogy 

mikor állok készen rá? 

Végül mindaz, ami bennünk volt, annyira 

összesűrűsödött, hogy robbanással fenyegetett, feszített. 

Olyan volt, mint a gőz, ki kellett ereszteni, hogy 

megkönnyebbülhessünk. A vonakodásunk ellenére 

mindketten rájöttünk, hogy szükségünk van valakire, akiben 

megbízhatunk, mert a magány sokkal fájdalmasabb, 

elviselhetetlenebb. Mások ilyen helyzetben képzeletbeli 

barátokat találtak ki maguknak, de az árnyakat nem lehet 

magunkhoz ölelni, az ő csókjuk csupán egy alig érezhető 

fuvallat, emlékezni sem lehet rá. 

– Öt évvel ezelőtt, amikor Jo, a húgom még csak hétéves 

volt, épp elmentem a szobája előtt. Az ajtaja résnyire nyitva 

volt. Anya vásárolni ment a barátnőivel Philadelphiába – 

kezdte Troy. 

A hangja egészen elvékonyodott, mintha sírással küzdött 

volna. Egy szót sem szóltam, nem is mozdultam. Talán még 

levegőt sem vettem. 

– Apa hangját hallottam odabentről, ezért megálltam. Apa 

szinte sosem ment be Jocasta szobájába. Anya valahányszor 

szerette volna vele megbeszélni, hogy milyen bútort vagy 



ruhát válasszanak Jocastának, apa mindig elintézte annyival, 

hogy anyára bízza, mert ő jobban tudja, mi kell a lányoknak. 

Valójában arra figyeltem fel, amilyen hangon beszélt. Fojtott 

hangon, mintha suttogna, annyira más volt ez a hang, hogy 

alig ismertem fel, először azt hittem, idegen van a házban. 

Közelebb óvakodtam, és egy picit még nyitottam az ajtón, 

hogy belássak. 

Troy hátradőlt az ülésben, és vett néhány mély levegőt. A 

halvány fényben észrevettem, hogy könnyek csillognak a 

szeme sarkában. Megfogtam a kezét. Most megint előbbre 

hajolt, de nem nézett rám. 

– Jocasta meztelenül feküdt az ágyon. Apám mellette 

térdelt. A bal kezét a húgom lábán nyugtatva az ujjai lassan 

elindultak felfelé, és közben olyasmiket suttogott neki, hogy 

ismernie kell a testének minden részét, és hogyha majd 

idősebb lesz, mennyi örömet fog érezni ezeken a tájakon. 

Megérintette Jo mellbimbóját. Jo se nem mozdult, se nem 

sírt. Aztán apám ujjai tovább vándoroltak Jo lábán, 

simogatta, cirógatta, majd odahajolt, hogy megcsókolja. Én 

épp előtte ettem csokit meg barackot, akkor hirtelen minden 

ott volt a torkomban. A szám elé kaptam a kezem, apa meg 

az ajtó felé fordult. Erre én futásnak eredtem, rohantam 

végig a folyosón, le a lépcsőn, ki a házból. Rohantam, amíg 

csak ki nem fulladtam. Minél jobban rohantam, annál 

kevésbé kellett hánynom. Végül lerogytam a fűbe, és anélkül, 

hogy tudtam volna, miért, sírva fakadtam. 

Összegömbölyödtem, és így maradtam órákig, azt hiszem. A 

szívem olyan hevesen zakatolt hosszú ideig, hogy azt hittem, 

ott halok meg. 



Troy lehajtotta a fejét. Csöndben vártam. Magamtól is 

tudtam, milyen nehéz lehetett elmondania mindezt. 

Magamban vele sírtam. Vett egy mély levegőt, aztán 

felemelte a fejét, de még mindig nem nézett rám. 

– Úgy gondoltam, nem láthatott meg az ajtóban, de nem 

voltam egészen biztos benne. És nagyon féltem. Utána 

képtelen voltam úgy ránézni, hogy mindez ne jutott volna 

eszembe, és azt gondoltam, rájött, miért. De persze nem 

kérdezhetett rá. Egy szóval sem említette a dolgot, de volt 

valami a tekintetében, ha meglátott, én meg ilyenkor mindig 

elfordítottam a fejem, mintha én lennék a bűnös. Gyűlöltem 

azt az érzést. Végül egy nap, amikor a szüleink nem voltak 

otthon, bementem Jocasta szobájába, és leültem mellé a 

földre. Nagyon szép bútorai voltak, meg egy vastag, puha, 

rózsaszín szőnyeg, azon szeretett üldögélni, ha olvasott vagy 

zenét hallgatott. Én csak ritkán mentem be a szobájába 

játszani vagy beszélgetni. Fiús fiúcska voltam, aki a férfias 

apjára akart hasonlítani. A lányos dolgokat utáltam. De 

képzelheted, hogy omlott össze az apámról alkotott képem. 

Nagyon vigyáztam, nehogy megijesszem vagy megríkassam a 

húgomat. Elég okos voltam ahhoz, hogy semleges hangon 

beszéljek, és elhitessem vele, csupán kíváncsi vagyok, 

anélkül, hogy bűntudatot vagy nyugtalanságot ébresztenék 

benne. 

„Apa velem sosem beszélget rólam, meg arról, hogy 

milyenek a fiúk – kezdtem. – Mindent a barátaimtól meg a 

többi fiútól kell megtudnom. Veled beszélget a lányokról?” – 

kérdeztem olyan hangon, mintha féltékeny lennék. Jo 

bólintott. „És amikor erről beszélgettek, mutatja is, 

megérint, vagy ilyesmi?” – Jo megint csak bólintott. 



„Többször is volt ilyen?” – kérdeztem, mire megint bólintott. 

Erre mutattam az ujjaimat, hogy megszámoljuk, hány 

alkalommal. Hetet mutatott. „Maminak elmondtad?” – 

kérdeztem. 

Jo a fejét rázta. 

„Apu megkért, hogy ne mondjam el. Mert anya szeretné 

ezeket a dolgokat elmondani, és nagyon mérges lenne, ha 

megtudná, hogy ő már elmondta. Megígértette velem, hogy 

nem szólok neki róla” – mondta. 

Én csak bólintottam, és az Ipadjével kezdtem játszadozni, 

hogy elhitessem vele, nem fontos, amiről az előbb 

beszélgettünk. Közben minden mondat ott mennydörgött a 

fejemben. Apa többször is molesztálta a húgomat, és 

feltehetően nem is fogja abbahagyni. De mégis hetekbe telt, 

hogy bátorságot gyűjtsék, és elmondjam anyának. Apa üzleti 

úton volt, nyilván ez is hozzájárult a merészségemhez. 

Szerencsére anya nem tartott vele. Bementem a szobájába. 

Akkor is migrénes fejfájás gyötörte, meleg vizes borogatással 

a szemén feküdt, nem is hallotta, hogy bementem hozzá. 

Csak akkor vett észre, amikor odaültem mellé az ágyhoz. 

Meglepetten nézett fel. A tekintetemből kitalálhatta, hogy 

fontos dolog miatt lehetek ott, nem azért, hogy 

megkérdezzem, áthívhatok-e valakit a hétvégére. 

„Mi van?” – kérdezte. 

Nem volt a legokosabb dolog migrénes fejfájás közben 

beállítani ezzel, de mert most éreztem bátorságot hozzá, 

minél hamarabb túl akartam esni rajta. Egy szuszra 

mondtam el mindent. Anya arckifejezése még félelmetesebb 

volt, mint az, amit apám csinált. Anya egyetlen kérdés vagy 

szó nélkül csak felállt, és átment Jocastához. Én meg 



visszamentem a szobámba leckét írni. Később lefeküdtem az 

ágyra, és csak bámultam a plafont. A szívem ugyanúgy 

zakatolt, mint aznap, amikor láttam, mit csinál apa. Bármit 

mondott is anyának Jocasta, az egy szempillantás alatt 

elfújta a migrénjét. Amikor bejött hozzám, azt kérte, hogy 

soha, de soha senkinek se beszéljek arról, amit láttam. Meg 

azt, hogy ő majd intézkedik. És intézkedett is, haladéktalanul 

beíratta Jocastát egy bentlakásos iskolába. Az egyik 

barátnője is oda vitte a gyerekeit, anya meg ő korábban is 

sokat beszélgettek arról, hol lehetne a legjobb iskoláztatást 

biztosítani a gyerekeiknek. Sosem tudtam meg, hogy mit 

mondott apának, amikor visszajött az üzleti útjáról, de az 

életünk ettől kezdve drámaian megváltozott. Apa nekem soha 

egy szóval sem említette, de valahányszor beszélt hozzám, ő 

sütötte le elsőként a szemét. A következő félévben engem is 

beírattak egy magániskolába, ami a Littlefield előkészítője 

volt, és a végén idekerültem. 

– És a papád soha nem hozta szóba a dolgot, és te sem? – 

kérdeztem. 

– Nem. Anya úgy látta jónak, ha úgy teszünk, mintha soha 

meg sem történt volna. Számára mindig is fontosabb volt, 

hogy ne érje szó a ház elejét. Apám meg ajándékokkal 

kényeztet azóta, hogy visszanyerje az elveszített 

tiszteletemet. De a vicc az egészben az, hogy ezek után anya 

engem is házon kívül akart tudni. Gondolom, azért, mert 

valahányszor rám néz, az a nap, az a pillanat jut eszébe, 

amikor mindent elmondtam neki. Tudod, Szophoklész 

Antigonéjában is valami olyasmi áll, hogy nem a hírvivőt kell 

megölni. De az emberek nem szeretik a rossz hír hozóját, és 

én az voltam. Olyan, mintha az arcomra volna írva, mintha 



stigma lenne rajtam, legalábbis anyám szemében. Tudja, 

hogy amit tudok, az soha nem lesz elfelejtve. Nekem meg 

rémálmaim vannak miatta. Amikor felriadok belőlük, 

megyek a tükörhöz, hogy lássam, tényleg rá van-e írva az 

arcomra. Vagyis nem kell terapeutához járnom, hogy tudjam, 

mi váltotta ki nálam a magamba fordulást meg a többi 

kényszerességet. Anyában, látva, milyen magányos lettem, 

felötlött a gondolat, hogy mégiscsak elvisz egy 

pszichológushoz, de aztán arra gondolva, hogy milyen kínos 

volna a számára, ha mindezt elmondanám valakinek, 

gyorsan lemondott róla. 

Okkal lettél hát magányos, Matzner, gondoltam 

magamban. És már hozzászoktál. 

Neki csak annyit mondtam: 

– Sajnálom. – És utáltam, hogy ezt mondtam, mivel én 

sem szerettem, ha valaki sajnálkozik rajtam. 

Troy csak bólintott. 

– Annyi minden fakadt abból, amit láttam, és amit tudok. 

Még a nevemet is meggyűlöltem. Egy nap majd meg is 

változtatom – mondta hátradőlve. 

Lesütöttem a szemem, de a kezét nem engedtem el. 

– És tudod, mi rémít a legjobban, Kaylee? Hogy én is 

olyan lehetek, mint az apám. Nem merek kislányokra nézni, 

és ez a félelem csak egyre erősödik bennem. Ezért kerülöm a 

lányokat is. 

– Te sosem leszel olyan, mint ő – mondtam. 

– S ebben miért olyan biztos, dr. Fitzgerald? 

– Megérzés, és mert én már szembenéztem a rettenettel. 

Én aztán tudom. 



– Nem kétlem. Ne haragudj, hogy mindezt rád 

zúdítottam, pont rád. Biztos nem ilyesvalakire van 

szükséged. Épp elég minden van a te tányérodon is, egy éhes 

mazochistának is elég volna. 

Erre elnevettem magam, és Troy is elmosolyodott. 

– Hát ezek volnánk mi ketten, sérült lelkek, akik emiatt 

teljesen más színben látják a világot. 

– De nem vagyunk legyőzve – mondtam, és a következő 

pillanatban elöntött a vágy. Ami elől a múltkor elszöktem, 

azt most én tettem meg. Odahajoltam, és gyöngéden 

megcsókoltam Troyt. 

– Béka maradtam? – kérdezte. 

– Nekem nem. 

Most Troy csókolt meg, és egyikünk sem állt ellen. Lehet 

minden másképp, gondoltam, különösen ővele. 

– Te vagy az első lány nyolcadik óta, akit így tudok 

megcsókolni, mert amikor először próbáltuk, a vele járó 

érzés annyira megijesztett mindkettőnket, hogy nem mertük 

még egyszer megpróbálni. 

Elnevettem magam. 

– Tényleg ijesztő – mondtam. Troy megérintette a 

számat. 

– Olyan szép vagy, Kaylee. És minden rendben lesz veled. 

– Ahogy veled is. 

– Erre addig nem gondoltam, míg veled nem találkoztam. 

– Megnézte az óráját. – Semmi kedvem visszamenni, de azt 

hiszem, muszáj. 

– Igen, de nem visszamegyünk, Troy, hanem előre – 

válaszoltam. Nagyon örült ennek, ahogy én is. 



Még csókolóztunk, mielőtt elindultunk. Ezúttal egy 

pillanatnyi csönd sem volt köztünk. Olyan volt az egész, mint 

egy gátszakadás. Troy terveket szövögetett hálaadás utánra. 

Megkérdezte, volna-e kedvem elmenni hozzájuk péntek este. 

Azok után, amit elmondott nekem, a gondolat, hogy 

találkozom a szüleivel, különösen az apjával, 

nyugtalansággal töltött el. Ő is tudta, miért habozok a 

válasszal. 

– Ó, apa nem lesz otthon, és ami azt illeti, anya is elmegy 

valahová. Apa New York Cityben van egy konferencián. 

– Vagyis kettesben leszünk? 

– Igen. A húgom csak jövő szerdán jön haza. Az 

alkalmazottaink persze ott lesznek, de velük nem fogunk 

találkozni. Pizzát meg salátát rendelek magunknak. Jó, nem 

lesz olyan finom, mint Marióé, de azért megjárja. 

Még mindig haboztam. 

– Túl gyors volnék? 

– Nem – mondtam mosolyogva felé fordulva. -Nem, én 

vagyok túl lassú. 

– Hát, most vannak a dolgok alakulóban. Aggodalomra 

semmi ok – biztosított, és beállt a parkolóba a kolesz előtt. 

Amikor megállt, megfogtam a kezét. 

– Köszönöm, hogy a bizalmadba fogadtál, Troy. Bár 

nekem is lett volna bátorságom megtenni, amikor először itt 

voltunk. 

– Akkor csak még jobban szégyelltem volna magam, 

amiért becsaptalak – mondta, majd kiszállva ajtót nyitott, és 

elkísért a bejáratig. – Gondolom, a lányok teljesen össze 

lesznek zavarodva. 

– A természetes állapotuk – feleltem. 



Troy megcsókolt. 

– Szép álmokat. 

– Jó ideje nem volt már részem bennük. 

– Nekem sem. 

Troy elindult. Egy pillanatig még néztem utána, aztán 

felmentem. Biztosra vettem, hogy ha Haylee ismerné Troy 

történetét, vagy csak tudná, hogy tudom, azt mondaná, hogy 

csupán a kölcsönös szánalom köt össze bennünket, nem 

pedig a szeretet. Szánalmasnak tartaná. 

De talán csak a régi Haylee gondolná így. Azok után, amin 

keresztülment, a gyógyszerezés, a sokk, a hónapokig tartó 

kezelések hatására akár változhatott is. De vajon 

reménykedhetek-e ebben? 

Ha így folytatom, a végén még a Mikulásban is hinni 

kezdek. Mert olyan jó volna abban reménykedni, hogy nincs 

más, csak napfény, csillagok, mosolyok és nevetés, lidérces 

álmok nélkül. 

Terrinek hála, aki épp akkor lépett ki a menzáról, amikor 

mi ketten elindultunk, mindenki tudta, hogy Troyjal voltam. 

Marcy és Claudia már tűkön ült, amikor beléptem a szobába. 

Próbáltak a házira koncentrálni, de nyilvánvalóan alig 

várták, hogy hazajöjjek. Marcy mint egy rugó pattant fel az 

ágyról, amikor beléptem. 

– Hol voltál? Hová mentetek? 

– Autókáztunk – válaszoltam könnyedén, és levettem a 

dzsekimet. Azután felkaptam a történelemkönyvemet, és 

belelapoztam. 

– Ne, nem! – mondta Marcy. – Ne is álmodj arról, hogy 

ennyivel beérjük. 

– Tessék? 



– Úgy gondoljuk, azok után, hogy megvédtünk a 

kicsapástól, megérdemeljük, hogy tudjuk, miért mentél most 

el vele azok után, hogy előtte nyomorúságodban képes voltál 

beszedni kettőt is a tablettáinkból, és kerülted, mintha ő lett 

volna Hasfelmetsző Jack. Ez nem igazság – méltatlankodott. 

Amíg a szobánkig értem, magamban magyarázaton 

gondolkodtam. Az, hogy semmi közük hozzá, szóba sem 

jöhetett. Akkor nagyon hamar lemondhatnék a 

barátságukról, márpedig én szerettem őket. Senki sem 

tökéletes, én a legkevésbé, de még messze voltam attól, hogy 

bárki másnak is elmondjam az igazságot. Pillanatnyilag a 

féligazságokat tartottam elfogadható magyarázatnak. És 

ebben volt mesterem, a testvérem. 

– Bárki bármit gondol is róla, én kedvelem Troyt – 

mondtam az ágyra ülve. – Igen, a megjelenése olyan, mint 

egy filmsztáré, de ha az ember megismeri, kiderül, hogy 

nagyon érdekes és vicces. 

– „Ha az ember megismeri” – visszhangozta Marcy az 

égre emelve a szemét. – És? 

– Hogyhogy és? 

– És ha ez így van, akkor miért nem akartál találkozni 

vele, miért nyúltál ecstasyhoz, és miért nem néztél rá 

másnap egész nap? 

– Ez kínos. 

– Ó, és az nem kínos, hogy lefekvés előtt ecstasyt veszel 

be? – kérdezte Marcy. 

Claudiára néztem, aki még Marcynál is kíváncsibb képet 

vágott. 

– Mert még mindig szűz vagyok – feleltem. 



Marcy úgy huppant le Claudia ágyára, mintha épp egy 

gyilkosságot vallottam volna be. 

– Tudom, tudom… azt a látszatot keltettem, mintha én 

sem volnék az, igaz, Claudia? 

Marcy Claudiára nézett, aki bólintott. 

– Mi az, amiről én nem tudok? – kérdezte Claudiától. 

Claudia megvonta a vállát. 

– De nem élveztem. 

– Azt a mindenit! Nem vagy már szűz? Ezt soha nem 

mondtátok. Úgy érzem magam, mintha csak most először 

találkoztam volna veletek. Na de mégis mi köze van ennek 

Troy Matznerhez? 

– Hát bizonyára tudja rólam, hogy nem állok még készen 

egy kapcsolatra, mert még túl fiatal vagyok hozzá, és félek is 

a szextől. A másik suliban is ilyen voltam, és minél többet 

gondolkodtam, annál inkább eszembe jutott, hogy az ottani 

barátaim mit gondoltak rólam. Ettől depressziós lettem. 

Attól, hogy mindig csalódást okozok a fiúknak, és hogy ez 

majd gyorsan elterjed rólam, és senki sem fog randira hívni. 

– Valószínűleg nem – erősítette meg Marcy. – Na és akkor 

mi történt ma este? Már nem képzeled magad hófehér 

liliomnak? 

– Majd kiderül. 

– És a szex? – kérdezte először Claudiára, aztán rám 

nézve. – Te is belépsz a klubba? 

– Talán. De nekem ahhoz több érzelem kell. Troy pedig 

nagyon megértő, szóval majd meglátjuk. 

Marcy megint előbb Claudiára, majd rám nézett. 

– Szóval ennyi? Ennyi a történeted? 

Vállat vontam. 



– Szerintetek rosszul csinálom? 

– Nem. Igen. Nem tudom. Claudia? 

– Ezt az ember mindig maga dönti el. Én nem tartom 

sokra apámat, de egyszer mondott valami nagyon okosat. 

– Mit? – kérdezte Marcy grimaszolva. 

– Minél hétköznapibbá tesszük legbecsesebb dolgainkat, 

annál kevesebbek leszünk. 

– Tessék? Ó, jaj, ne, ti ketten! Fuldoklom a 

moralizálásban – nyögte Marcy a kezét nyújtva, mintha 

valóban fuldokolna. 

– Nekem még van egy kis házim – mondtam. – Halkan 

fuldokolj, kérlek! 

Magamban jót mosolyogva a kezembe vettem a 

történelemkönyvet. 

Marcy, aki ezt már unalmasnak találta, visszament a 

szobájába, Claudia meg szintén nekiült tanulni. Hát ez a 

kisebb krízis is elmúlt. Vajon így fogom leélni az életemet? 

Kiforgatok mindent, csak azért, hogy ne tudja meg rólam 

senki, hogy áldozat voltam, hogy ne szánalmat váltsak ki az 

emberekből a szeretet helyett, hogy elrejtsem a valódi 

gondolataimat, nehogy könnyek és bánat várjon rám hosszú-

hosszú éveken át? Vagy csupán Troyhoz hasonló, lelkileg 

sérült barátaim lehetnek ezentúl? 

A hét hátralévő részében majd minden időnket együtt 

töltöttük Troyjal. Apa csütörtökön még telefonált, hogy 

megerősítse a találkozónkat. Nyugtalanságot hallottam ki a 

hangjából, gondoltam, nemcsak attól tartott, hogy nekem 

tehet rosszat, amire készülünk, hanem mindenkinek, 

anyának is. Az, hogy sokat voltunk együtt Troyjal, sokat 

beszélgettünk az életünkről, és így jobban megismertük 



egymást, optimizmussal töltött el. Apa is hallotta a 

hangomon, és ez reményt adott neki, tudom. Apa mesélt még 

Danáról, meg arról, hogy mit csinálnak, hogy többek között 

elmentek Philadelphiába is megnézni valami darabot. 

Komolyan nekiálltam a tanulásnak a hét hátralévő 

részében, és igyekeztem nem gondolni arra, mi lesz majd 

azután, hogy apa felvesz, és otthon leszek hálaadáskor. 

Pénteken izgatottan vártam a randimat Troyjal. Hogy 

visszaszerezzem Marcy és Claudia bizalmát, megmondtam 

nekik, hogy Troy hazavisz magukhoz. 

– Akkor lehet, hogy ma éjszaka…? – kérdezte Marcy, majd 

grimaszolva még hozzátette. – Nem mintha elárulhatnád 

nekünk. 

– De talán mégis – mondtam erre. – Vagy úgyis látjátok 

majd rajtam. 

– Ha ez ennyire nyilvánvaló, akkor jobb, ha messziről 

elkerülöd Mrs. Rosewellt – tanácsolta Claudia. 

– Nincs ok aggodalomra. Szerintem ő azt sem tudja, miről 

van szó – vetette oda Marcy Claudiának. Majd fintorogva és 

felém fordulva úgy tett, mintha sírna. 

– Mi a baj? – kérdeztem. 

– Mi csak moziba megyünk – mondta, ahogy romantikus 

lelkesedése némileg alábbhagyott. – Nekünk nincs olyan 

szerencsénk, mint másoknak, hogy mehetnénk egy házba 

utána, méghozzá egy olyan házba. 

– Értem. De csak vigyázz az irigységgel. A zöldszemű 

szörnyeteg a végén azt falja fel, akibe beleköltözött – 

mondtam rá mutatva. 

– Mi van? 

– Othello – mondta Claudia. – A múlt héten vettük. 



– Jaj, hagyjál már! – csattant fel Marcy. – Még a végén én 

is eminens leszek, mint ti ketten. 

Mindhárman elnevettük magunkat, és készülődtünk 

tovább a randinkra. 

– Talán rábeszélhetnéd, hogy valamikor rendezzen egy 

bulit náluk – állt elő az ötletével Marcy. 

– Talán – feleltem, noha kételkedtem benne, hogy 

lehetséges volna. De ettől még függőben lehet hagyni a 

lehetőséget. 

Amikor odamentem Troy kocsijához, azon tűnődtem, 

vajon tényleg ez az este lesz-e az. Vajon képes vagyok-e rá? 

Vagy visszatérnek azok a rémes emlékek, amiket ott az 

alagsorban szenvedtem el? 

Két dolog jutott eszembe. Az első, hogy úgy gondolok erre 

az egészre, mintha csupán egy izgalmas kaland volna, nem 

pedig egy romantikus este és az elszabadult vágyak 

természetes következménye. 

Másodszor akartam is: élni a lehetőséggel, hogy 

legyőzhetem Hayleet. 



14. 

Mindketten idegesek voltunk. Kétszer is egyszerre szólaltunk 

meg, amin aztán elnevettük magunkat. 

– Jó, akkor mondd te – ajánlottam. 

– Én csak azt akartam mondani, hogy már olyan rég nem 

jártam otthon, hogy szinte idegennek érzem magam a házban 

– mondta Troy. 

– Nyárra sem mentél haza? 

– Pár napra csupán. Beiratkoztam egy külpolitikai 

kurzusra az Antioch Universityre New Hampshire-ben. 

Igazából az utazás miatt választottam. Három napig csak 

úton voltam. Akkor kaptam a kocsit. Bár a téma is érdekelt, 

és a hely is nagyszerű. Sok diák jött el különböző államokból, 

és ketten Angliából. Mindketten Oxfordba jártak. Azóta is 

levelezünk. Fiúk – tette hozzá, hogy megnyugtasson. 

– És szóltál a mamádnak, hogy ma este otthon leszel? 

– Aha. – Elmosolyodott. – Mondtam neki, hogy 

hazaugrom valamiért, de lehet, hogy maradok is. Ő meg azt 

felelte erre, hogy tizenegy előtt nem jön haza, és hogy ne 

csináljak koszt. 

– Azt hiszem, ugyanúgy szorongok attól, hogy hozzátok 

megyünk, mint attól, hogy nemsokára hazamegyek. 

– Nyugi. A mi házunk kifejezetten megnyugtató. Nem lesz 

időd az idegeskedésre, mert nem győzöd befogadni, amit 

látsz. 

Amikor a hatalmas, kovácsoltvas kapu lassan megnyílt 

előttünk, és a szemem elé tárult a hosszú, kanyargós 



felhajtó, mindjárt megértettem, mire gondolt Troy. Ahogy 

gurultunk befelé, a ház teljesen lenyűgözött, és egyre inkább 

fölénk magasodott. A ház mellett egy garázs állt négy 

autónak, ez az útról nem látszott. A garázs fölötti ablakokban 

fény égett, Troy elmondta, hogy az intéző lakik ott. 

– Intéző? 

– Dean Wagner. Ő már azelőtt is itt lakott, és apa 

megtartotta. Szerencsénkre. Apa még egy égőt is képtelen 

becsavarni, nem mintha különösebben bonyolult feladat 

volna, egyszerűen nincs türelme a műszaki dolgokhoz, 

márpedig nálunk rengeteg ilyen berendezés van. Itt van 

mindjárt az öntözőrendszer a kertben és a golfpályán, és szó 

szerint háromszáz égő van összesen a házban és a kertben. 

Dean gondja az uszoda is. Természetesen vagy fél tucat 

ember dolgozik a keze alá. Szigorú főnök, hat hónapnál 

tovább még senki sem maradt vele. 

– Itt volt már korábban is? Hány éves? 

– Szerintem már hetven felé járhat, de meg nem 

mondanád, ha ránézel. Semmi súlyfelesleg sincs rajta, és 

nagyon erős. Könnyedén emelget olyan súlyokat, amivel 

ketten vagy hárman sem bírnának el. Remekül tartja magát. 

Én csupán annyit tudok róla, hogy nős volt, de a felesége 

meghalt még a második házassági évfordulójuk előtt, mire ő 

kisétált a világból, és a birtokkal házasodott össze. Enélkül el 

is pusztulna. Ezt apa mesélte egyszer. 

Troy megállt a széles, alacsony lépcsősor előtt, ami a 

bejárathoz vezetett. Két antikolt lámpa állt a két oldalán. Az 

ívelt, rézveretes ajtó több mint három méter magas volt. 

– Dean nem tiszteli különösebben apámat – jegyezte meg 

Troy. – A birtokot tiszteli, ezért engedelmeskedik neki. 



– Ezt meg miért gondolod? 

– Látom abból, ahogy ránéz. Nem nehéz olvasnom a 

gondolataiban. Dean szerint egy olyan ember, aki még egy 

égőt sem képes becsavarni, semmit sem ér, hiába, hogy 

vagyonokat keres. És a vicc az egészben az – folytatta Troy 

anélkül, hogy ki akart volna szállni a kocsiból –, hogy én már 

kisgyerekkoromban is elsősorban Deannek, és nem apámnak 

akartam bizonyítani, még jóval azelőtt is, hogy tanúja lettem 

volna a történteknek. Mindent megszereltem, csak hogy 

elnyertem a jóindulatát. – Troy felém fordult. – Azt hiszem, 

elég szomorú, ha egy fiú az egyik alkalmazottjukra néz fel, és 

nem az apjára. 

– Nem tudom, Troy. Én szeretem apámat, és azt hiszem, 

tisztelem is, de elkeserített, amikor azt választotta, hogy 

kiszáll az életünkből ahelyett, hogy harcolt volna értünk. 

Tudom, hogy most nagyon igyekszik, hogy jóvátegye. Úgy 

vélem, meg kell próbálnunk nem hősnek látnunk őket, 

pusztán hétköznapi, esendő embereknek. 

Troy elmosolyodott. 

– Ha valakit megítélek, abban sosem tévedek – mondta. – 

Abban is igazam van, amit rólad gondoltam. Na gyere, és 

nézd meg Kublaj kán Xanaduját. 

Troy kisegített, és felmentünk a lépcsőn. Zárba illeszthető 

kulcs helyett Troy beütött néhány számot egy panelen, mire 

kinyílt az ajtó. 

– Varázslat – tárta szét a kezét. – Különben anya inast is 

tartana – mondta, és előreengedett. 

Csupán az előtér akkora volt, mint mások lakása. A fekete 

márványlapok fényesen csillogtak. Jobbra egy polc, amin 



cipők és olyan papucsok sorakoztak, amilyeneket a nővérek 

és az orvosok viselnek a műtőben. 

– Ezek meg minek? 

– Mert anya ragaszkodik hozzá, hogy felvegyék azok, akik 

nem hajlandóak kibújni a cipőjükből. Hát ezért mondtam, 

hogy a mi házunk olyan steril, mint egy műtő. 

Troy egy pár papucsot nyomott a kezembe. Mindketten 

leültünk a fekete bőrkanapéra, és levettük a cipőnket. 

– Kiderülne, ha nem így tennénk – mondta, és fejével a 

sarokban felszerelt kamerára mutatott. 

A folyosóról egy hatalmas nappaliba léptünk. A jobb 

oldalon a falat szinte teljes egészében egy hatalmas kandalló 

foglalta el, ami a plafonig magasodott. Úgy éreztem magam, 

mint egy múzeumban, annyi volt itt a szobor, és hatalmas, 

késő tizenkilencedik századi képek lógtak a falakon, de 

voltak itt vidéki tájakat ábrázoló fametszetek is. A méretes 

bútorok, asztalok és szőnyegek a keményfa padlón olyanok 

voltak, mintha most érkeztek volna. 

– Ez gyönyörű. Lenyűgöző. De használjátok is valamire? – 

kérdeztem. 

Troy elnevette magát. 

– Reggelente anya besétál egy fehér ronggyal, és 

ellenőrzi, nincs-e por az asztalokon vagy a kanapékon. Ha 

fülelsz, hallhatod a légszűrőket. 

– Levegőt azért vehetek? 

– Én nem tudok – mondta, majd megfogva a kezemet 

elindultunk fölfelé a kétszárnyú lépcsőn. 

Ilyet még életemben nem láttam. 



– Miért kettős? Az egyik fölfelé, a másik meg lefelé? De 

gyönyörűen íveltek, és a korlát is elképesztően szép. Szinte 

azt várom, hogy az angol királynő lépkedjen le rajta. 

– Nem jársz messze az igazságtól. Építészetileg 

palotalépcső ez is, az ilyenek arra szolgálnak, hogy sok 

embert fogadjanak a palotákban vagy a színházakban, de 

mivel ez itt csupán a hálószobáinkhoz vezet, apámon, 

anyámon meg a cselédeken kívül másokat nem láttam még 

közlekedni rajta. Na de hogy nézne ki egy kastély ilyen pazar 

lépcsősor nélkül? A szénbárók mind kiskirályok voltak. 

Innen az ebédlőbe mentünk, amelyben egy hófehér 

márványasztal pompázott, tizennyolcán is körülülhették. A 

padlózatot egy nagyon szép, hatalmas perzsaszőnyeg 

borította majdnem teljes egészében. A bal oldali fal tükörfal 

volt, a jobb oldalon pedig egy festményről egy szigorú 

férfiarc nézett le ránk királyi tartással, hegyek előterében. 

– Ő meg ki? 

– Madison Morley, az eredeti tulajdonos. Anya szerint 

méltóságot kölcsönöz a háznak, ha itt tartjuk. Szerintem 

olyan a tekintete, mintha meglepte volna a hír, hogy neki is 

vér folyik az ereiben. De anya nem állhatja, ha gúnyolódom 

rajta. Na gyere – mondta, és vezetett tovább a konyhán át 

egy kisebb ebédlőbe. Itt is csillogott-villogott minden. 

Valamennyi tárgy a helyén volt. Az egész inkább 

bemutatóteremnek tűnt, nem olyasvalaminek, amiben 

emberek élnek. 

– Mintha egy buborékban lennénk – böktem ki anélkül, 

hogy végiggondoltam volna. 

– Pontosan. Több okból is. Ez az egyik, amiért sosem 

voltak barátaim, mert engem zavart. Jo barátnői néha 



átjöttek, de abban a pillanatban, hogy elmentek, anya máris 

ugrasztottá a cselédeket. Apa meg azt állítja, hogy mihelyt 

felkel az ágyból, és kimegy a fürdőszobába, anya már küldi a 

cselédet ágyazni, még mielőtt visszatérne a hálószobájába. 

– A hálószobájába? 

– Amióta az eszemet tudom, kettejüknek külön 

hálószobája van, egy átjáró ajtóval. De azt mostanra már 

befalazták. 

– Nekem is eszembe jutott, hogy mi történhetett azután… 

– A szüleim sohasem voltak egy szerető pár. Néha úgy 

érzem, hogy az övék érdekházasság volt. Tudod, ahogy a 

királyi családokban is régen. 

– Ó – mondtam, amikor észrevettem, hogy a kis 

ebédlőasztal már meg van terítve, tányérok, salátástálkák, 

poharak, evőeszközök, és középen egy pizzatál, ahogy az 

éttermekben. 

– Ezt ki csinálta? 

– Küldtem egy e-mailt a házvezetőnőnek, Marillának. A 

pizza már megérkezett, bent van a sütőben, hogy melegen 

maradjon. A saláta meg egy tálban a hűtőben. Külön 

megírtam, hogy majd mi tálalunk. Kezdhetjük? – kérdezte, és 

hátrébb húzta nekem a széket. – A ház többi részét majd 

később mutatom meg. Azt mondtam már, hogy idebent is van 

medence? 

– Nem – feleltem. – Nem is értem, hogy felejthetted el. 

Troy a fejét rázta 

– Mert a dúsgazdagoknak minden magától értetődő. 

Troy elővette a salátástálat, és elegáns mozdulattal 

letette mellém. 



– Vegyél – szólított föl. Aztán a hűtőből elővett egy üveg 

Chiantit. – Apa ládaszám hozatja. – Kinyitotta az üveget, és 

töltött mind a kettőnknek, aztán vett magának egy kis 

salátát. – Igyunk valamire, mielőtt előveszem a pizzát. 

– Mire? 

– A holnapra – mondta Troy rövid hallgatás után. – Ha te 

is úgy akarod. 

Elmosolyodtam. Összekoccintottuk a poharainkat, és 

belekortyoltunk, egymás szemébe nézve. Aztán Troy elővette 

a pizzát, és az asztal közepére helyezte a tartóra. 

– Várj – mondta, miután felszeletelte. Azzal odalépett egy 

fali konzolhoz a hűtő mellett, és megnyomott egy gombot. – 

Olasz zene kell hozzá, hogy autentikus legyen. 

Abban a pillanatban felcsendült a három tenor hangja. 

– Az egész házban hallani lehet – magyarázta. – Minden 

helyiségben van egy távkapcsoló, meg videó. Minden wifiről 

megy. 

– Mindenek ellenére én úgy gondolom, hogy te szereted 

ezt a házat, Troy. 

– De eddig nem annyira, ahogy ma – felelte ő, és töltött 

még egy kis bort. – Ez itt Xanadu. Hogy lehetne nem 

szeretni? Minden, ami kellemetlen, most odakint maradt. Itt 

most csak mi ketten vagyunk, és létrehozzuk a magunk 

csodáját. Legalábbis egy estére. Benne vagy? 

– Benne – vágtam rá, noha fogalmam sem volt arról, mibe 

egyezem bele. 

El akartam mosogatni vacsora után, de Troy azt mondta, 

Martha majd jön, és megcsinálja. 



– Mi is elmosogathatnánk, de Martha ismeri az anyámat. 

Nagyítóval ellenőriz mindig mindent. Ő pedig úgy mosogat 

és takarít, hogy Sherlock Holmes sem találna hibát benne. 

– A mamád igazi megszállott lehet – véltem, mire Troy 

vállat vont. 

– Valami olyasmi, de az igazság az, hogy én sosem 

vádoltam azért, amilyen. Mindez védekezés nála, szüksége 

van rá egy olyan ember mellett, mint az apám. És talán annál 

jobb nem is történhetett volna velem és Jóval, mint hogy 

bentlakásos iskolákba kerültünk, távol… mindettől, és 

mindkettőjüktől. Elképzelheted, milyen itt a hálaadás. 

– Nem lehet sokkal félelmetesebb, mint amire én 

számíthatok. 

– Nem kellene a családjainkról beszélgetnünk – javasolta 

Troy. – Mert az olyan, mintha megidéznénk a Titanic 

katasztrófáját vagy valami ilyesmit. Na gyere, megmutatom, 

amit még nem láttál. 

Kézen fogva kisétáltunk egy másik ajtón. Troy elvitt a 

moziszobába, amelyben akkora kivetítő volt, mint egy kisebb 

moziban, de kanapék meg szófák helyett fekete bőrüléses 

színházi székek sorakoztak benne. Külön felhívta a 

figyelmemet a kifinomult hangberendezésre. 

– Bámulatos – ámuldoztam. 

– Bámulatos pénzkidobás. Alig-alig használjuk. Itt 

majdnem minden csak a látszat kedvéért van. 

Az apja irodája akkora volt, mint a mi nappalink. S mint 

minden helyiségben, itt is példás rend uralkodott, minden, 

könyvek és iratok gondosan elrendezve a polcokon és az 

íróasztalon. Tárgyalóasztal is volt benne, meg kanapék és 



más irodabútorok. A falakon XIX. századi képek meg egy 

repülőgép fotója. 

– Apa egy másik férfival együtt vásárolta meg – mondta 

Troy a fotóra mutatva. 

– Tudod, ki az illető? 

– Csak nemrég vették. Még nem ültem rajta. Sosem 

kérdezem az üzletről. Tulajdonképpen szinte semmiről sem 

mostanában – tette még hozzá. 

Észrevettem, hogy Troy be sem teszi a lábát az irodába. A 

küszöbön állva magyarázott. Aztán kézen fogva 

továbbvezetett, ezúttal jobbra mentünk. Egy aranyozott 

keretes, csontfehér ajtóhoz értünk. 

– Az uszoda – jelentette Troy, kinyitva az ajtót. Mindjárt 

megcsapott a melegség. 

Előttünk egy ovális, világoskék csempés medence. Jobbra 

ágyak, gurigába hajtott, szépen elhelyezett törölközőkkel. 

Troy megnyomott néhány gombot, mire a helyiség 

elsötétedett, de a medence fénybe borult. 

– Jobbra van gőzkabin és a száraz szauna, egy másik 

helyiségben a masszázságy. Apámhoz, ha itthon van, jár egy 

masszőr. És persze vannak zuhanyzók, mosdók is. Minden 

ugyanolyan, mint egy ötcsillagos szállodában, nekem 

elhiheted. Amikor még itthon voltunk, Jóval sok időt 

töltöttünk itt. Ő a barátait is elhívta. Én nem. Te vagy az első 

ember, aki itt van velem. 

– Kár. Jókat mulathattál volna itt a barátaiddal. Nagyon 

népszerű lehettél volna. 

– De csak emiatt – vágta rá ő erre élesen. – Talán ezért 

sem említettem soha egyetlen osztálytársamnak sem. 

Előbbre lépve belemártottam a kezemet a medencébe. 



– Meleg. 

– Mindig az. Belemennél? 

– Lehet? De nincs nálam fürdőruha. 

Troy vállat vonva odalépett a kapcsolókhoz, és 

kikapcsolta a medence fényeit. Már csak a biztonsági fény 

világított narancsosan az ajtó fölött. 

Mint egy gyomorrontást okozó étel emléke jelentek meg a 

szemem előtt azok a képek, amikor lecsupaszítva léteztem az 

alagsorban, és ezzel visszatért a félelem. Troy egy picit 

felhangosította a zenét, majd odament a medence másik 

végébe, és vetkőzni kezdett. 

– A víz elválaszt bennünket – mondta, és aztán 

meztelenül belecsúszott a medencébe. – Tudod, most jöttem 

rá, hogy már egy bő éve nem voltam a medencében. Vagyis 

másfél éve. 

Úszott egy kicsit, alámerült, felbukott, és énekelni 

kezdett a tenorokkal együtt. A rémes emlékképek távolodtak. 

Elnevettem magam, majd bizonytalanul vetkőzni kezdtem. 

Troy tovább úszkált, tudomást sem véve rólam, gondolom, 

azért, nehogy meggondoljam magam. Amikor már meztelen 

voltam, a medence végén belecsúsztam a vízbe. 

– Na, milyen? – kérdezte. 

– Csodás. És szinte felfoghatatlan, hogy odakint meg 

hideg van. 

– Ne gondolj erre, mert mindjárt fázni fogsz. 

Úsztam egy hosszt, majd leálltam. Mindketten a medence 

sekélyebb részén voltunk. 

– Tudom, hogy komoly bátorság kellett hozzá – mondta 

Troy közelebb lebegve. – Mi segített, én vagy a medence? 

– Hazudnék, ha nem azt mondanám, hogy mind a kettő. 



Troy a vízbe merülve odaúszott hozzám balról, majd 

mögém került, aztán jobbra körözve egyre közelebb jött. 

Végül megfogta a kezem. Egyikünk sem szólt egy szót sem, ő 

meg gyöngéden maga felé húzott. 

– Troy… – súgtam. 

– Ne beszélj. Félek, hogy felébredek, és azt fogom hinni, 

hogy csak álom az egész. 

Azt akartam mondani, hogy én még nem állok készen rá, 

de Troy megcsókolt, és a testünk összesimult. Majd hirtelen 

felkapott és beledobott a vízbe. 

– Te mocsok! – vihogtam, és lefröcsköltem. Ő is 

fröcskölni kezdett, mire elúsztam. Ő úszás közben vizet 

köpködött, mint egy bálna, és amikor megpróbáltam 

továbbúszni, elkapott a bokámnál fogva, és magához húzott. 

– Ebbe a pillanatba van belecsomagolva a születésnapi és 

a karácsonyi ajándékom – mondta, és újra megcsókolt. 

Ezúttal már visszacsókoltam, és örömmel fogadtam a keze 

érintését a csípőmön, majd feljebb, a melleimen. Ő a 

nevemet súgva azt mondta: – Egészen eddig a pillanatig 

semmi sem volt valóság egyikünk életében sem. – Aztán a 

karjaiba emelve odavitt a lépcsőkhöz. Letett az egyik ágyra, 

és törölgetni kezdett egy vastag, puha törölközővel, 

gondosan szárítgatva a lábujjaim közét, a lábaimat. Én 

fogtam egy másik törölközőt, és őt szárogattam. 

Nevetgéltünk, csókolóztunk, ölelkeztünk. 

– Jó? 

– Igen – feleltem. 

Troy hozott egy vékony takarót. Aztán mellém bújva 

átkarolt, és hallgattuk a zenét. 



– Felejtettél már annyit, hogy a szívedbe fogadhass? – 

kérdezte. 

– Azt hiszem, igen. Nagyon igyekszem. 

– Eljátszhatnánk, hogy mi vagyunk Ádám és Éva a 

teremtés után. 

– Talán igen. 

– Az Úr azt szeretné, hogy felfedezzem a szépségedet. 

Hogy örüljünk egymásnak. Így kellett lennie, mielőtt 

megjelent a kígyó. 

– Talán igen. 

Troy csókolgatni kezdte a nyakamat, aztán az ajkai 

lejjebb csúsztak a mellemre, a mellbimbómra. Éreztem a 

férfiasságát, ahogy hozzám simult. A feltörekvő 

emlékképeket azzal űztem el, hogy egyre szenvedélyesebben, 

egyre hosszabban csókoltam. 

– Én vagyok Ádám, és ez az első napunk együtt – súgta. 

– Én meg Éva vagyok. 

– Akkor kénytelen leszel elhinni nekem, ha azt mondom 

neked, hogy jobban szeretlek, mint bárkit ezen a világon. 

Tudtam nevetni. El tudtam fogadni, hogy meztelenül 

fekszem mellette, érzem a vágyát, és engedem, hogy bárhol 

megcsókoljon, anélkül, hogy összerezzennék és sikítanék. 

Nemcsak két ember szeretkezése volt ez, hanem számomra 

az újjászületést jelentette. Még nála is jobban akartam. A 

lábaim ellazultak, és feltárulkoztam neki. 

– Egy pillanat – mondta Troy, és felállt. Amikor 

visszajött, hallottam, hogy feltépi a csomagolást. – Jó régóta 

tartogatom. 

– Remélem, azért még jó. 

– Bízom benne! – felelte. 



Könnyű eset lennék? Túlságosan mohó? Vagy csupán 

kísérlet mindez, hogy lássam, képes vagyok-e még normális 

kapcsolatra, szerelemre, házasságra, családalapításra, és 

elfelejteni, hogy korábban mi történt velem? 

Talán igen. 

De ennél azért jóval többet éreztem Troy iránt. Hisz ő is 

olyan sebezhető volt. Ő is válaszokat keresett saját magával 

kapcsolatban. Felfedezők voltunk, saját magunkat újra 

felfedezők. Hogy lehetne rossz, amit csinálunk? 

Mindketten attól féltünk, hogy sosem leszünk képesek 

szeretni. Féltünk az érzéseinktől, attól, hogy csalódni fogunk. 

Ott éreztem ezt a félelmet minden nyögésben és 

felkiáltásban, minden hosszú csókban. Úgy kapaszkodtam 

bele, mint egy ejtőernyőbe, és zuhantam, zuhantam, míg 

csak el nem jött az öröm pillanata, amiről azt gondoltam, 

már sohasem tapasztalom meg. Boldogan és 

megkönnyebbülten nyögtem fel, aztán csak feküdtünk ott 

egymás karjában, attól félve, ha elengedjük egymást, akkor 

mindez, velünk együtt, eltűnik. 

Troy a hátára gördülve, mosolyogva feküdt mellettem. 

– Önelégült a mosolyod – jegyeztem meg. 

– Igen, igen, az. Arrogáns, elégedett és boldog gazember 

vagyok. – Felém fordult. – De mindez a te hibád, mert szép, 

okos és szeretetre méltó vagy. 

Elnevettem magam, és semmi kedvem sem volt alászállni 

a magasból. 

– Egy multimillió dolláros kastély kellett ahhoz, hogy 

elcsábíts – mondtam. 

– Beismerem. 

– Meg bor, pizza és szép zene. 



– Beismerem. 

– De én még mindig nem vagyok elégedett. 

– Tessék? 

– Vágyom még valamire. 

– Igen? – Troy felült, úgy nézett rám. – Mire? 

– Nevess ki, ha tetszik, de szeretnék a világ legfinomabb 

fagylaltkelyhéből. 

Egy pillanatig hallgatott, majd nevetésben tört ki. 

– Nem tudom, odaérünk-e, mielőtt bezárnak. 

Igyekezzünk. A fürdőszobában van hajszárító, testápoló, 

minden. Egy pillanat. 

Troy felállt, és hozott nekem egy rózsaszín 

selyemköntöst, majd összeszedte a ruháit. Én is felkaptam az 

enyéimet, bementem a fürdőszobába, és pillanatokkal később 

már kész is voltam. 

– Odatelefonáltam. Azt mondták, megvárnak – jelentette 

Troy, amikor kijöttem. Végigrohantunk a házon, belebújtunk 

a cipőinkbe, beugrottunk a kocsiba, aztán végignevetgéltük 

az utat. Úgy éreztem magam, mintha sebes vizeken 

raftingolnék, képtelenül a kormányzásra, de boldogan 

sikongatva, mit sem törődve a veszéllyel. Troy arca is 

ragyogott, akárcsak az enyém. Most már semmi sem tűnt 

lehetetlennek, még az sem, hogy a hálaadást együtt töltsem 

Hayleevel. 

Aztán később, amikor már a kollégium felé mentünk, még 

többet nevettünk, és millió dolgot mondtunk egymásnak 

percenként, mintha csak a gondolataink és az álmaink 

valahogy elszabadultak volna. Amikor megálltunk, csak 

néztünk egymásra. Egyikük sem akarta, hogy az estének vége 

legyen. Kapaszkodtunk a másodpercekbe. 



– Boldog vagy? 

– Nagyon – feleltem. 

– Én nem hiszek a szerencsében. A véletlenben igen, de a 

jó- vagy balszerencsében nem. De ma este mégis hálás 

vagyok a szerencsecsillagomnak, amiért ide hozott téged. 

Tudom, ez önzés, ha belegondolok, hogy miért kerültél ide. 

– Most már kár volna abbahagynod. 

– Mit? 

– Az önzést. 

Troy felnevetett. 

– Látom magam előtt a sírfeliratomat: „Itt nyugszik Troy 

Matzner, akit halálra ugrattak.” 

Elnevettük magunkat, csókolóztunk, aztán Troy 

elkomolyodva biccentett. 

– Gondolok majd rád holnap – mondta. – De biztos 

vagyok benne, hogy minden rendben lesz. Azt mondd és azt 

csináld, amit helyesnek látsz. 

– Úgy érzem, mintha a jó és a rossz angyalaim 

harcolnának egymással. Az egyik felem szeretné dr. 

Alexandert meggyőzni arról, hogy nagyon rossz ötlet 

hazaengedni Hayleet hálaadásra, mert én nem állok készen 

rá. 

– De a másik feled meg esélyt akar adni neki? 

– Igen. Egész életünkben mindig én voltam az, aki 

engedtem. Különösen eleinte. Mert anya sosem engedte, 

hogy olyasmit csináljunk, amit csak az egyikünk akart. 

Ugyanazokért a dolgokért kellett lelkesednünk. Haylee 

persze mindig megígérte, hogy bevállal olyasmit is, amit én 

akarok, de időről időre mindig kimutatta a nemtetszését, így 

a végén anya sosem engedte, hogy az történjen, amit én 



akarok, vagy azt kapjuk meg, amit én szerettem volna. Én 

meg mindig úgy gondoltam, különösen mostanában, hogy 

Haylee azért tagadtatott meg anyával sok mindent tőlem, 

hogy bizonyítsa, ő több hatalommal bír fölötte. És Haylee sok 

olyan disznóságot követett el ellenem, amire én sohasem 

voltam képes. 

– Talán mégsem egyezik annyira a DNS-etek, mint ahogy 

arról meggyőztek benneteket. A tiédben több lehet a 

lelkiismeretesség. 

Elnevettem magam, de nem most először hallottam ezt. 

Nekem is gyakran megfordult a fejemben. 

– Hogy nézek ki? – kérdeztem, arra gondolva, hogy 

mindjárt találkozom a lányokkal, Marcyval és Claudiával. 

– Tökéletesen. 

– Valami változás? 

– Ó, talán mintha kipirultál volna. És én? 

– Talán még arrogánsabb lettél. 

Troy elnevette magát, megcsókolt, majd kisegített az 

autóból, és elkísért a bejáratig. 

– Hívj fel, ha visszaértél – kérte. 

– Úgy lesz. 

Megcsókoltuk egymást, majd bementem, de még az egyik 

ablak üvegében megnéztem magam. 

Na, tessék, gondoltam, most meg úgy érzem magam, 

mintha parázson kellene lépkednem. Lehet, hogy én mindig 

is ilyen voltam, talán mindig is féltem a legbelső ügyeimről 

beszélni. Bennem nem volt meg Haylee közömbössége és 

önbizalma. És az ő szemében gyöngeségnek számított a 

megadás. 



Egyelőre megúsztam, Claudia és Marcy még nem voltak 

otthon, az utolsó pillanatig kihasználták a kimenőidőt. Én 

már készen álltam a lefekvésre, és amikor a lányok bejöttek, 

csak néztek rám döbbenten. Magamra húztam a takarót. 

– Mi van? – kérdeztem hevesen zakatoló szívvel. Igaz 

volna? Létezik, hogy minden rám van írva? Tényleg olyan 

volnék, mint egy nyíló virág? Tényleg lehetetlen eltitkolni, 

hogy mi történt velem, hol jártam, mivé lettem? 

Ők ketten egymásra néztek és bólintottak. 

– Egy szót sem kell szólnod – jelentette ki Marcy. – Az 

arcodra van írva. 

De azért nem voltak egészen biztosak benne. 

– Csak azért mondjátok, hogy vallomásra késztessetek. 

Mindketten elnevették magukat. 

– Ebben meg mi olyan vicces? 

– Ezzel már be is vallottad – jelentette ki Claudia. 

Megdobtam őket egy párnával. A vicc az egészben az volt, 

hogy ettől meg is könnyebbültem. Nem akartam továbbra is 

félrevezetni a barátnőimet, és nem akartam már tagadni, 

tagadni, tagadni. Ráadásul messze nem szégyelltem magam. 

Majdnem hajnalig beszélgettünk magunkról, az 

érzéseinkről és a félelmeinkről. Eddig lehetetlennek 

gondoltam, hogy még valaha az életben meg fogom osztani a 

legtitkosabb gondolataimat a barátnőimmel. Azt hittem, hogy 

én már örökre kívülálló leszek, aki csupán hűvösen, 

közömbösen szemlél másokat, boldogtalanul, és nincs mit 

megosztania velük. 

De ez is megváltozott. 

Talán, gondoltam reménykedve, talán most már végleg 

legyőztem Hayleet. 



15. 

Meglepődtem, látva, hogy apa egyedül jött értem. Úgy 

tudtam, hogy Dana is vele tart. Hívott, amikor elindult, és 

akkor is, amikor már itt járt a közelben, ezért lementem az 

előtérbe, és ott vártam. Marcy-nak és Claudiának azt 

mondtam, hogy apa ebédelni visz, és együtt leszünk egész 

nap. Mire ők is az apjukról kezdtek beszélni, és elmondták, 

ha idelátogatnak, azt mindig csak „bűntudatból” teszik. A 

szüleim válásáról nem sokat meséltem a lányoknak, a 

legkézenfekvőbb magyarázattal szolgáltam csupán, azzal, 

hogy nem jöttek ki egymással, különbözni kezdett az ízlésük, 

és elveszítették azt a varázst, ami által egymásra találtak. És 

az már igaz volt, amikor még azt hozzátettem, hogy anya 

szótárából hiányzik a kompromisszum szó. 

Ettől ők is tovább beszéltek a saját szüleikről. Noha 

Claudia szülei nem váltak el, de amit az életükről mondott, 

az nagyon hasonlított ahhoz a háborús zónához, amivel 

Marcy jellemezte az ő korábbi életüket. A szavaikból az 

derült ki, hogy mindkettőjük otthonában mennydörgött és 

villámlott ébredéstől lefekvésig. Erre én csak olyanokat 

mondtam, hogy ez nálunk is így volt a válásuk előtt. Ezzel 

egyelőre beérték, de közben eszembe jutott, mennyire 

megdöbbennének, ha tudnák a teljes igazságot rólam. A 

világ, amit itt magam köré szőttem, olyan vékonyan vett 

körbe, mint egy tojás belső hártyája. 

Amikor apa megérkezett, feltéptem a bejárati ajtót, és 

már pattantam is be apa autójába, meg sem várva, hogy 



kiszálljon és magához öleljen. Meglepődött, de adott egy 

puszit. 

– Minden rendben? – kérdezte. – Úgy festesz, mintha 

szökni akarnál. 

– Nem, jól vagyok, csak nem akarom, hogy 

idecsődüljenek a kíváncsiskodók. Úgy tudtam, Dana is veled 

jön – mondtam. 

– Felveszem, amíg te dr. Alexanderrel leszel. Kiderült, 

hogy a rendelője nincs messze tőlünk. Utána viszünk el 

ebédelni. Úgy gondoltam, nem szeretnél még előtte beszélni 

vele, én pedig nem szeretném, ha kényelmetlenül éreznéd 

magad. De tud mindent – tette még hozzá apa sietve. – 

Nagyszerű ember, kedvelni fogod, ez biztos. 

– Anya tudja, hová megyek? 

– Ó, dehogy! – Apa a fejét rázta. – Minél kevesebb 

részletet tud, annál jobb neki. 

– De azt tudja, hogy Haylee esetleg hazajön hálaadásra? 

– Dr. Alexander azt tanácsolta, addig ne szóljak neki, 

amíg ti ketten nem beszéltetek – mondta apa rám nézve. – 

Minden a te kezedben van, Kaylee. Ha te nem akarod, nem 

fogom megengedni. 

– Na és Haylee? Ő tudja? 

– Igazából nem tudom. Talán nem – felelte. – 

Megérteném, ha dr. Alexander úgy vélné, ha megígérne 

valamit, ami aztán nem teljesül, azzal csak rontana az 

állapotán. 

– Rontana az állapotán? Vagyis te úgy gondolod, hogy 

változás állt be nála, hogy már képes felelősséget vállalni? 

– Megváltozott – biccentett apa. 

– Miben? – erősködtem, hogy meggyőzzön. 



– Ezt a szót sohasem mondtam volna rá azelőtt, hogy azt 

a rettenetes dolgot elkövette ellened, de most úgy látom, 

hogy szelíd lett – nem szelídebb, mert annak még a 

leghalványabb jelét sem mutatta korábban. Ez meg a 

szerénység csak benned volt meg, őbenne sohasem láttam 

egy szikrányi jelét sem az alázatnak, de amikor ezt anyádnak 

megemlítettem, majdnem leharapta a fejemet. Mert ő 

képtelen volt elfogadni, hogy ilyen drámai jellembeli 

különbség lehetne kettőtök között. Ő csupán annyit volt 

hajlandó elismerni, hogy te jobban tudod leplezni, ahogy ő 

fogalmazott, a „szuper magabiztosságot”, ő ennél tovább 

nem látott. Engem meg azzal intett le, honnan is tudhatnám, 

milyenek vagytok, hisz sosem töltöttem elég időt veletek. 

Mindig ezt vágta a fejemhez. 

Hallgattam. Anya nem járt nagyon messze az igazságtól, 

amikor ezzel vádolta apát, de én azt is tudtam, anya tehet 

arról, hogy apa nem volt sokat velünk. Ő csak kerülni akarta 

a konfliktushelyzeteket. Mert anya úgy gondolta, nem tudna 

úgy bánni velünk, ahogy kell, folyton hibázna. Anya 

szemében a legkisebb vétek is súlyos hibának tetszett. Ha 

apa, mondjuk, elfelejtett mindkettőnket puszival üdvözölni, 

vagy nem tette fel mindkettőnknek ugyanazt a kérdést az 

iskoláról, esetleg mondott valami kedveset az egyikünknek, 

anya már ugrott is neki, mint egy vadmacska. Ki 

hibáztathatná apát, hogy ezek után csak óvatoskodva járkált 

ki-be az életünkben, pláne, amíg egészen kicsik voltunk. 

– Na és dr. Alexander mit szeretne hallani tőlem? 

– Őszintén mondom, hogy nem tudom, Kaylee. Te is 

tudod, milyen egy pszichiáter, terapeuta… vagy akárkinek 

tartja is magát. Engem nem avatott a bizalmába, attól félve, 



hogy esetleg felkészítelek rá – válaszolta. – De ha nem 

látnám én is Hayleen a változást, továbbra is azt mondanám, 

hogy vudu az egész – tette hozzá mosolyogva. – Na de 

hagyjuk. Nemsokára tudni fogod. Inkább arról a fiúról 

mesélj, akivel jársz. 

– Troy Matznernek hívják. Az apja egy telekom-társaság 

vezérigazgatója. A Broadscané. 

– Ismerem a céget. Hatalmas vállalat, nemzetközi. Ez 

komoly állás. 

– Egy kastélyban laknak, ami korábban egy szénbánya-

tulajdonos báróé volt. Főúri. 

– Vagyis már jártál náluk? Milyenek? És vannak 

testvérei? 

Elhallgattam, amit normál körülmények közepette a 

legszívesebben elmeséltem volna neki, de féltem, nem 

szívesen hallaná, hogy olyasvalakivel van kapcsolatom, aki 

maga is súlyos lelki sérült. Amiért Littlefieldbe vitt, az az, 

hogy egészséges tinédzserek között legyek, akik úgynevezett 

„normális életet” élnek. Remélve, hogy köztük elfelejtem 

mindazt a nyomorúságot, ami velem történt. 

– Az apja üzleti úton járt valahol, az anyjának meg 

programja volt, így a szüleivel nem találkoztam. Egyébként 

van egy húga, de ő is bentlakásos iskolába jár. 

– Ó. Na és szép a házuk? 

– Az nem kifejezés. 

Hosszasan soroltam, milyen a ház, a festmények, a 

kétszárnyú lépcső, Troy apjának irodája, de az uszodát egy 

szóval sem említettem, mert már a puszta gondolára is 

elvörösödtem. 



Ebben a helyzetben nagyon jó lett volna, ha van egy 

anyám vagy Haylee, akivel minden titkunkat megoszthatom, 

mint korábban. Nem voltam kifejezetten lánypárti, de 

kétségtelenül voltak dolgok, amiket szívesebben osztottam 

meg nőneműekkel. Egy apát mégsem traktál a lánya intim 

titkokkal. 

Eltűnődtem, vajon az apák napjainkban, ebben a korban 

másképp gondolkodnak-e arról, ha a lányuk elveszíti a 

szüzességét, mint évszázadokkal korábban. Vajon a csalódás, 

a szomorúság az első reakciójuk? Az apák, azt hiszem, még 

mindig kettős mércével mérnek. Ha fiú volnék, a hírt 

bizonyára mosolyogva fogadná, mert a saját első 

tapasztalatát idézné, és csak azután intené óvatosságra a 

fiát. 

De vajon mit gondolna a lányról, akivel a fia együtt volt? 

Kevésbé becsülné és tisztelné? Abban bízna, azt remélné, 

hogy csupán időleges az egész? És ha a végén mégis együtt 

maradnának, eljegyeznék egymást és összeházasodnának, 

akkor se tartaná sokra, ugyanúgy, mint az elején? Jobban 

szeretné-e, ha a fia hozzá fordulna tanácsért, megkérdezné 

tőle, hogy inkább olyan lányt válasszon-e magának, aki nem 

engedett? Vajon mit mondana neki? Hogy ha a lány nem 

tartja olyan fontosnak, hogy megtegye, akkor hagyja ott? 

Vagy azt kérdezné, hogy szereti-e azt a lányt? 

Bennünket, lányokat izgat, hogy mit gondolnak rólunk a 

barátnőink. Tudjuk, hogy az anyáink aggódnak, és 

védekezésre tanítanak minket, de apáink reakciója eszünkbe 

sem jut. Vajon azért-e, mert zavarban vagyunk, vagy 

szégyelljük? A lányok számára, akiket ismerek vagy 



ismertem, a legfontosabb dolog mindig az apjuk tiszteletének 

elnyerése volt, sokkal fontosabb, mint az anyjuké. 

– Fantasztikus egy ház lehet – mondta apa. – De a fiúról, 

Troyról nem sokat meséltél. 

– Tényleg nem. A húgát Jocastának hívják. Az anyjuk 

görög mitológiát tanult, vagy valami ilyesmit. 

– Viccelsz? Hát… fura egy név. 

– Troy nagyon jó tanuló. A külpolitika érdekli. 

– És jobban néz ki, mint én? 

– Ugyanilyen jól – feleltem, mire apa elnevette magát. De 

aztán elkomolyodott, és én tudtam, mit akar kérdezni. 

– Na és, mondtál neki valamit… 

Helyben vagyunk, gondoltam. Itt már nem tudom 

elkendőzni az igazságot. 

– Egyszer véletlenül meghallotta, amikor veled beszéltem 

telefonon, mire rám keresett az interneten. 

– Ó. 

– De ez nem kedvetlenítette el, és nem az a fajta, aki 

pletykál. Eléggé magának való és nagyon komoly srác. – Apa 

bólintott. Nem kellett mondania semmit. Olvastam a 

gondolataiban. „Ha tudja a titkodat, és mégis érdekled, akkor 

vagy ő a megfelelő fiatalember számodra, vagy valami 

csodabogár.” 

– Remélem, hogy én is megismerhetem, ha legközelebb 

jövök. Elmehetnénk hármasban ebédelni vagy valami 

ilyesmi. 

– Lehetséges. De most mesélj anyáról – próbáltam témát 

váltani. – Én gyakran hívtam, de csak tőmondatokban 

válaszol mindenre, és egyáltalán semmit sem kérdez 

Littlefieldről. 



– Gyakran benézek hozzá. Irene szerint jobban van. 

Jobban is néz ki. Már újra törődik magával, és több az 

energiája. 

– Ez jó. 

Apa olyan arckifejezéssel nézett rám, ami arról 

árulkodott, hogy azért van itt még más is. 

– Mi a baj, apa? 

– Az az igazság, Kaylee, hogy a dolog egy kicsit ijesztő. 

– Miért? 

– Mert mintha Haylee hazajövetelére készülődne. Az ő 

szobáját csinosítgatja. 

– Hayleeét? 

– Igen. Átdekorálta, és új ágytakarót vett. Meg új 

függönyöket, és tegnap egy új szőnyeget is láttam benne. 

– Más, mint az enyém? 

Apa bólintott. 

Mindketten elhallgattunk. 

– Ez végül is jó, apa – mondtam végiggondolva, hogy 

mindez mit jelent. Ő elmosolyodott. 

– Magam is így gondolom, meg dr. Jaffe is. Bármi legyen 

is az oka, végül elengedni látszik a megszállottságát veletek 

kapcsolatban. Azt hiszem – folytatta apa felém fordulva –, 

hogy a végén még felelősségvállalásra is képes lesz. 

Tizennyolc évbe telt – tette még hozzá. 

– De nem csak az idő kellett hozzá – jegyeztem meg. Apa 

arcáról lehervadt a mosoly. 

– Persze hogy nem. 

– És most mesélj Danáról – kértem. – Mennyire komoly? 

Apa tisztelgett. 

– Igenis, főnökasszony – mondta, és belefogott. 



Hallgattam, de közben a gondolataim minduntalan 

visszatértek anyához. Vajon tényleg képes volna elfogadni, 

hogy különbözöm Hayleetől? Ha már évekkel korábban meg 

tudta volna tenni, akkor ezek a szörnyűséges dolgok talán 

meg sem történnek. Mennyivel egyszerűbb volna gyűlölnöm 

érte, én mégis reménykedve fogadtam a hírt, hogy most 

esetleg megtörténik. 

Apa eleget mondott ahhoz Danáról, hogy tudjam, 

nagyszerűen alakul minden közöttük. Dana nem önző, hanem 

érzékeny, és mindenekelőtt nagyon szórakoztató együtt lenni 

vele. Megesik néha, jutott eszembe, hogy az ember, ha képes 

megosztani a sebezhetőségét valakivel, olyan társat talál 

benne, akivel boldog lehet. És akkor már nem kell egyedül 

élnie. Ám ha magunkba zárjuk a bánatunkat, akkor akárhány 

barátunk van, mindig magányosak leszünk. 

Azzal is tisztában voltam, hogy a korombeli lányok közül 

csak kevesen gondolkodnak így. S ugyan az utat, amit nekem 

végig kellett járnom, az ellenségemnek sem kívántam, meg 

kellett hagyni, hogy jó is származott belőle. 

– Mindjárt ott vagyunk – közölte apa vagy egy óra 

autózás után. 

Valami impozáns épületre számítottam, végtére is dr. 

Alexander komoly beosztást viselt az intézetben. Apától soha 

nem érdeklődtem felőle, de most, amikor befordultunk egy 

mellékutcába, és szerény otthonok mellett haladtunk el, 

gondolkodóba estem. Megkérdeztem apától, vajon van-e férje 

a doktornőnek, vannak-e gyerekei. 

– Hogy őszinte legyek, Kaylee, soha nem kérdeztem rá. 

Nem volt fontos a számomra. 



Rábólintottam, de nem értettem egyet apával. Engem 

nem az érdekelt, hogy hány diplomája meg milyen fokozatai 

vannak a doktornőnek. De úgy gondoltam, ha van családja, 

akkor másképp kell hozzáállnia mindahhoz, ami velünk 

történt, mint egy olyan embernek, akinek sohasem volt 

komoly kapcsolata, aki kizárólag a munkája révén került 

kapcsolatba fiatalokkal. Mert az ember tudást és 

tapasztalatokat nem csupán könyvekből meg 

laborkísérletekből tanul. 

Amikor a GPS-hang közölte, hogy megérkeztünk, 

mindjárt választ is kaptam néhány kérdésemre. Egyemeletes, 

tetszetős kőépületnél álltunk, ami elég kicsi volt, egyetlen 

garázsbeállóval. Ráfordultunk a behajtóra. A házon kívül 

semmi sem utalt gyerekek jelenlétére, a kertben sehol egy 

játék. Gondozott pázsit, egyszerű bokrokkal és virágokkal. 

Tehát egyedül él. Apámra néztem, és feltételeztem, hogy erre 

már ő is rájött. 

– Ilyen házat örökölni szoktak – állapította meg. – Kezdő 

lakás fiataloknak. De még ő is az. 

– Nem emlékszem, hogy láttam volna jegygyűrűt az ujján. 

– Mindegy. Nála a kard – mondta apa kinyitva a kocsi 

ajtaját. – Bemegyek veled, aztán indulok Danáért, jó? 

– Jó – feleltem kiszállva. 

A doktornő nyilván látott bennünket, mert már nyílt is a 

bejárati ajtó, mihelyt odaértünk a rövid, de szép térkővel 

kirakott úton. Ezúttal barnászöld kötött pulóvert viselt 

sötétzöld farmerral, hozzá olyan vászoncipőt, amilyen 

Marcynak is volt. A haja leengedve a válláig ért. 

Kiegyenúlyozottnak látszott és csinosnak, vonzónak. 

Bennem meg cikáztak a gondolatok. Miért nincs még férjnél? 



Vagy már elvált? És ha igen, a kudarcot vajon hogy éli meg 

egy pszichiáter? Mint amikor elhízott személyi edzője van 

valakinek? 

– Ejha – mondta. – Pontosan érkeztek. Köszönöm, hogy 

elhozta Kayleet – köszöntötte apát. 

– A GPS csodája. 

Dr. Alexander elmosolyodott. 

– Remekül nézel ki, Kaylee. Jöjjenek, kérem, menjünk be. 

– Én nem maradok – mondta apa. – Fel kell vennem 

valakit. Mennyi ideig fog tartani? Egy óra? 

– Minimum. Van egy kis sütemény meg tea – fordult 

hozzám a doktornő. 

Apára néztem, majd az égre. Sütemény? 

– Menj csak! – mondtam apának, mire ő bólintott. 

– Majd jövök – felelte, és elköszönt. Dr. Alexander utat 

engedett neki. 

A kinti egyszerűség idebent is megmutatkozott. A kis 

nappaliban semmi sem látszott drágának. A képek a falon 

nyomatok, amiket nem a művészet iránti rajongásból, hanem 

dekorációs céllal vásároltak, jobbára tájképek. Mindenütt 

szép rend, de nem olyan megszállott módon, mint ahogy 

Troy anyja szerette. Egy kis asztalon nyitott könyv, csésze és 

alátét. A dohányzóasztalkán képeslapok, és az egyik 

kárpitozott szék háttámláján egy zakó lógott. Dr. Alexander 

máris odalépett, és levette. 

– Kérsz valamit inni? – kérdezte. – Vizet? Teát? 

– Nem, köszönöm. 

A szék felé intett. A zakót felakasztotta a kis előtérben, 

majd visszajött, és leült a kanapéra. 

– Szóval, az iskolában minden rendben van? 



– Igen. Szeretek ott lenni. 

– Okos döntés volt iskolát váltani – bólintott. 

Nem sok kedvem volt saját magamról beszélgetni. Ezt 

már eleget csináltam a terapeutámmal, meg apával. Nagyon 

nem szerettem volna olyan különleges pszichiátriai esetnek 

tudni magam, amilyenekről a szakkönyvekben írnak. 

– Volt már olyan betege, akinek valóban javult az 

állapota? – kérdeztem, érzékeltetve, hogy nem azért vagyok 

itt, hogy rólam beszéljünk. 

Értett hozzá, hogy kitérjen a felé röppenő nyilak útjából. 

Megvonta a vállát. 

– Azt hiszem, inkább csak részleges javulásról, semmint 

teljes gyógyulásról beszélhetünk esetükben. Olyan ez, mint a 

rákbetegség, mindig számolni kell a kiújulással. 

Reménykedünk, hogy a javulás tartós, de nagy a visszaesés 

veszélye. 

– Na és Hayleet hová sorolná? 

Elmosolyodott. Rákényszerítettem, hogy rátérjen a 

lényegre, hogy ne kezdjen el mellébeszélni. 

– Vannak, és gyanítom, hogy mindig is voltak lényeges 

különbségek kettőtök között, bárhogy neveltek benneteket, 

és bármit is mondtak nektek. Itt van mindjárt az, hogy a 

testvéred messze nem olyan nyílt, mint te vagy – mondta 

közelebb hajolva. 

– Ő őszintétlen, ravasz és nagyon okos. Rendkívül jó a 

helyzetfelismerő képessége, és a helyzetekhez a saját 

érdekében kiválóan tud alkalmazkodni. De – tette hozzá 

hátradőlve – azt hiszem, ezt te is pontosan tudod. 

– Ez nem úgy hangzik, mintha javulást látna nála. 



– Őszintén szólva, nem tudom, hányadán állunk, ezért 

gondolom úgy, hogy a te szereped fontos ebben az egészben. 

Én figyelhetem, és szembesíthetem a tényekkel ahányszor 

csak akarom a terápiák során, de sosem fogom ugyanolyan 

jól ismerni, mint te, és fordítva. Ahogy anyátok sem. 

– Vagyis őt hibáztatja érte? 

– Azt hiszem, semmit sem nyernénk azzal, ha bárkit is 

hibáztatnánk. Veszélyes dolog, ha valakit bűnösnek kiáltunk 

ki. Semmi sem fekete vagy fehér. – Elmosolyodott. – Ahogy 

arra sem hivatkozhatunk, hogy az ördög szállt meg minket, 

ha valami rosszat elkövetünk. Mert egy-egy helyzetet 

közösen hozunk létre, így a következmények is 

mindannyiunkat érintenek. S ha ezek a következmények 

kedvezőtlenek, megkönnyebbülést csak akkor érezhetünk, ha 

mindenekelőtt saját magunkhoz próbálunk meg őszintének 

lenni. Ha Éva nem lett volna hiú, sosem hallgatott volna a 

kígyóra. 

– De ki tette azzá? 

– Hm. Ilyenkor bűnbakokat keresünk, igyekszünk nem 

szembenézni az igazsággal. És hogy a lényegre térjek, azt 

hiszem, hogy a testvéred most jó úton van ahhoz, hogy 

megtanuljon szembenézni a saját felelősségével. Nem 

állítom, hogy teljes meggyőződéssel, de legalább elindult 

efelé. Ha reménykedhetünk abban, hogy ez így van, akkor 

már egyenes az út a megbánáshoz, de ehhez nagyon nagy 

szüksége van a megbocsátásra. 

– A megbocsátásra? 

– Itt jutunk el hozzád. 

– Azért kell ez a beszélgetés, hogy kiderüljön, képes 

vagyok-e megbocsátani? 



– Valahogy úgy. De természetesen neked is akarnod kell. 

A helyzet kulcsa a te kezedben van, Kaylee. Amit te akarsz, 

amit te teszel, az fogja meghatározni, mi lesz veled, 

Hayleevel és természetesen a szüléiddel is. 

– Vagyis ugyan én szenvedtem meg a legjobban, a teher 

most megint rajtam van? Tőlem függ, hogy dicséretet kapok-

e, vagy vádaskodást? 

– Nem mindig így van ez az életben? Mindig az áldozat 

dönti el, hogy megmarad-e a gyűlölködésnél, a 

bosszúvágynál, vagy elengedi a történteket. El kell fogadnia, 

hogy a társadalom igazságot szolgáltat, de ha ő még ennél is 

többet akar, akkor az erőszak és a bántalmazás emléke egy 

életen át elkíséri. Nem szeretnéd inkább eltemetni? 

Lesütöttem a szemem. Eltökéltem, hogy ellenállok, bármi 

történjen is, de az észszerű érvelése elgyöngített. 

– De ahhoz meg kell hogy bánja – mondtam. – Méghozzá 

őszintén. 

– Ó, ezzel tökéletesen egyetértek. És függetlenül attól, 

hogy milyen teszteket végeztem el vele, és hogy a kollégáim 

mit gondolnak, én azt hiszem, különösen ebben az esetben, 

hogy ezt egyedül csak te tudod megítélni. Azt is tudnod kell, 

hogy ő is sokat szenvedett. A katatón állapotát, aminek te is 

a tanúja voltál, az váltotta ki, hogy képtelen volt 

szembenézni az igazsággal, a felelősséggel. 

– És én még azt hittem, azért lett dühös, mert nem olyan 

rémes állapotban látott, amilyenben látni szeretett volna. 

– Igen, ez is benne volt, de bármi volt is az igazi oka, ami 

történt, az egyfajta menekülés. Kezelnünk kellett, de nem 

tartott sokáig. És mióta az intézetünkben van, az önironikus 

megszólalásai csak megerősítették a diagnózisomat. – A 



doktornő elhallgatott, én meg másfele néztem. Furcsamód 

hallani is akartam, amiket mondott, meg nem is. 

– Biztos, hogy nem kérsz semmit inni? – kérdezte dr. 

Alexander. 

– Talán egy kis vizet. 

Felállt, kiment a konyhába. Alaposabban körülnéztem a 

nappaliban, és észrevettem egy képet a szüleiről. Testvérek 

képét nem láttam. 

Egy pohár vízzel jött vissza. 

– Köszönöm. 

Megvárta, amíg megiszom. 

– Azt hiszem, Haylee fordulóponthoz érkezett – folytatta. 

– De hogy milyen messzire jutott az útján, és hogy maradni 

akar-e rajta, majd elválik, neked kell eldöntened. És nem 

győzöm hangsúlyozni, hogy a te véleményed a legfontosabb a 

számomra, Kaylee. Mielőtt még az ünnepek után 

visszamennél az iskolába, édesapád újra elhoz hozzám. 

Szeretném, ha megint itt találkoznánk. Rendben? 

– Igen. 

– De előbb még el kell döntenünk, hogy akarod-e, hogy 

így legyen. 

– Azt hiszem, anya erre számít. 

– De te mit akarsz? – erősködött. 

– Én megint ötéves szeretnék lenni – mondtam, mire 

elmosolyodott. – Jól van – tettem hozzá. – Nem tagadom, 

magam is kíváncsi vagyok rá. 

– És elfogadod, el tudod fogadni a bocsánatkérését és a 

megbánását? 

– Ha őszintén gondolja, igen. 

Megint hátradőlt a széken. 



– Ti mindketten rendkívüliek vagytok, a neveltetésetek 

ellenére, de te vagy az, aki olyan szörnyűségeket voltál 

kénytelen megtapasztalni, ami komoly hatással van az 

életedre. De én úgy gondolom, jól fog alakulni a jövőd, és 

sikeres leszel. Van valami elképzelésed arról, hogy mivel 

szeretnél foglalkozni? 

– Talán valami olyasmivel, mint maga – feleltem. 

Meglepetten elmosolyodott. – És most szeretném, ha mesélne 

valamit magáról is. Miért ezt választotta? 

A mosoly nem tűnt el az arcáról, de a tekintete most 

olyan lett, mint egy sebezhető és sokkal, sokkal fiatalabb 

valakié. 

– Olyan gyerek voltam, aki attól a pillanattól kezdve, 

hogy beszélni tudott, állandóan azt kérdezte, miért. A 

legtöbb ember hozzászokik a csöndes elfogadáshoz – 

történnek dolgok, de az élet megy tovább. Ám ez engem 

sohasem elégített ki. Az iskolában stréber módjára 

viselkedtem. A legtöbb tanár került. Ha mondtak valamit, 

nekem már lendült is a magasba a kezem. Egyszer még az 

igazgatói szobába is fel kellett mennem, mert zavartam az 

órát az örökös kérdéseimmel, hogy megtudjam, mi 

magyarázza a szabályokat. 

– Gondolom, nem volt vele népszerű a lányok, de 

különösen a fiúk között. 

Dr. Alexander elnevette magát. 

– Nem, nem voltam az, de lassan megtanultam kordában 

tartani a kíváncsiságomat. 

– Nem volt férjnél? 

– Eljegyeztek, de a vőlegényem nem ment át a 

vizsgálaton. 



– Megcsalta – véltem. 

– Valami ilyesmi. Van érzéked a dologhoz – mondta. – 

Tetszik. Na és te hogy boldogulsz az iskolában, a barátsággal, 

ha már a személyes kérdéseknél tartunk? 

– Jól. És megismerkedtem valakivel. 

Egy pillanatra elgondolkodtam, hogy ne beszéljek-e neki 

Troyról. Hisz végtére is ő pszichiáter. Talán adhatna valami 

tanácsot. De aztán az jutott eszembe, hogy ezzel elárulnám 

Troyt. Hisz ő is titokban tartja, ami velem történt. Nekem is 

őriznem kell az ő titkát. 

– Nagyszerű – mondta erre. – Nagyon örülök neki. Dr. 

Sacks jó munkát végzett. Én nem tudom, te hogy állsz vele, 

de én megennék néhányat abból a sütiből, amit készítettem. 

Az édesanyám receptje alapján sütöttem zabos 

csokikorongokat. Mit szólsz hozzá? 

– Hát, talán egyet vagy kettőt – mondtam. – A szülei hol 

élnek? 

– Az édesanyám két éve meghalt rákban. Az édesapám 

egy teherhajón dolgozik, és anya halála óta minden munkát 

elvállal. Azt mondja, a munka feledteti vele a fájdalmát. 

Ebben a házban éltek. Apa rám íratta, és egyelőre elég is 

nekem. 

– Az élet nem könnyű, igaz? 

– Nem – mosolygott. – De a másik választás a semmi. Na 

gyere, igyunk egy kis teát vagy kávét, és beszélgessünk még 

az iskoládról. Az sokkal érdekesebb. 

– Így kell kikerülni egy témát – jegyeztem meg. 

– Igen – vallotta meg mosolyogva. Megfogta a kezem, 

felálltam. 



Apa arra jött értem, hogy mi vidáman, nevetgélve 

falatoztunk a nappaliban. A kezdeti döbbenetét 

megkönnyebbült mosoly váltotta fel. 

– Csütörtök délelőtt bármikor jöhet Hayleeért – mondta 

neki dr. Alexander. 

– Rendben. 

– És péntek reggel hozza vissza. Egyelőre csak egy napot 

engedélyeztek. 

– Értem – bólintott apa. 

– Hagyjunk időt Kayleenek, hogy végiggondolja. Őt az 

iskolába menet várom, vasárnap. Egész nap itt leszek – 

mondta. 

Apa bólintott, és rám nézett. 

– Köszönöm – hálálkodtam dr. Alexandernek. – Remek az 

édesanyja receptje. 

Ő egy fejbólintással nyugtázta, mi meg távoztunk. Dana 

az autóban várt. A hátsó üléshez léptem. Dr. Alexander 

integetett, apa kitolatott. 

– Szia, Kaylee – köszöntött Dana. – Dana Cartwell vagyok. 

Mosolyogva épp csak kezet fogtam vele. 

– Úgy látom, minden jól ment – kezdte apa. 

– Igen – feleltem. A pillanatnyi csönd arról árulkodhatott 

neki, hogy nem akarok erről Dana előtt beszélni. Számomra 

még idegen volt, annak ellenére, hogy ők ketten jól 

megértették egymást. 

Azóta, hogy apa elment és a szüleim elváltak, nem 

szívesen gondoltam arra, hogy apa mással is lehet. Hayleet 

ez egy csöppet sem zavarta, de mert tudta, hogy engem bánt, 

azzal bosszantott, hogy mindenféléket kitalált, merre járhat 

apa egy nála feltehetően sokkal fiatalabb nővel. Mert 



szerinte a férfiak már csak ilyenek, különösen válás után 

vagy ha válófélben vannak. Arra van szükségük, hogy 

simogassák az egójukat. Amikor megkérdeztem tőle, honnan 

tudja, egyszerűen csak rávágta, ahogy mindig: „Tudom, és 

kész.” 

Az utalás egyértelmű volt. Haylee szentül hitte, hogy 

sokkal jobbak a megérzései, és hogy messze többet tud 

nálam a férfi-nő kapcsolatról. Lehet, hogy így volt, de nekem 

nem kellett feltétlenül elhinnem minden szavát, és akaratom 

ellenére elképzelnem apát egy másik nővel. De most nem 

volt más választásom. 

Ebéd közben oldódtam egy kicsit, és elmondtam néhány 

dolgot a beszélgetésünkről. Dana szótlanul hallgatta, csak 

időnként erősítette meg, amit apa mondott. De miután 

kijöttünk az étteremből, történetesen megakadt a szemem 

egy szép pulcsin az egyik butik kirakatában. Dana előbb vette 

észre, mint apa, és javasolta, hogy nézzünk be. Szerencsére 

az üzletben volt egy szék, és egy kis asztalon újságok, így apa 

azzal elfoglalhatta magát, míg mi ketten Danával nézelődni 

kezdtünk. Nem tehettem róla, de küzdöttem az ellen, hogy 

megkedveljem, Dana azonban fesztelenül viselkedett, és az, 

hogy egy másik nővel, mintha anya-lánya vásárlás volna, 

voltam itt, végül legyőzte bennem a féltékenységet, hogy 

valaki más is számot tarthat apa szeretetére. 

Dana végül egy másik pulóverre beszélt rá, és mindjárt le 

is kapott hozzá a polcról egy sapkát, és meggyőzte apát, hogy 

erre feltétlenül szükségem van. Nem mintha apát nagyon 

győzködni kellett volna. 

Az úton Littlefieldbe Dana sokat mesélt magáról, a 

gyerekkoráról, az iskoláiról. Aztán meg élcelődtek néhány 



kollégán vagy egy órán át. Én közben nem gondoltam arra, 

miért került sor erre az utazásra, és hogy mi fog következni. 

Mindketten megöleltek, amikor elbúcsúztunk egymástól a 

kollégium parkolójában. 

– Tizenegy körül jövök érted csütörtökön – mondta apa. – 

Hayleet felveszem korán, és hazaviszem, hogy 

megbarátkozzon az új szobájával, mielőtt mi is megérkezünk. 

– Jól van. 

Apa még egyszer megölelt, és adott egy puszit. 

– Nagyon büszke vagyok rád – mondta. Komoly 

erőfeszítés volt visszatartani a könnyeimet, és mert ezt apa 

is tudta, gyorsan elindultak. Integettem utánuk, majd 

felrohantam a szobánkba. Szerencsére Marcy és Claudia nem 

volt itthon. 

Első dolgom volt Troynak telefonálni. 

– Olyan ideges voltam, mint egy „várandós apa” – mondta 

mindjárt. 

– Adj nekem negyvenöt percet zuhanyozni és átöltözni, és 

aztán gyere értem. 

– Mi történt? 

– Ó, csak annyi, hogy a gyerek már úton van. De hogy 

angyal lesz-e, vagy ördög, az majd kiderül. 



16. 

Troyt végig az izgatta a legjobban, miért egyeztem bele, hogy 

hajlandó leszek megbocsátani a testvéremnek. Mert ő is 

ugyanezzel a problémával viaskodott már évek óta, hogy meg 

tud-e bocsátani az apjának. Hogyan lehet eljutni idáig? Hogy 

képes az ember legyőzni a dühét és a félelmét, hogy tud rá 

lehetőséget találni? 

Mert gyűlölni sokkal könnyebb, mint szeretni, de gyűlölni 

valakit, akit pedig szeretned kellene, vagy akit valaha 

szerettél, számodra sokkal fájdalmasabb, mint számukra. S 

ahogy az én emlékezetemben is ott éltek a boldogabb idők 

emlékei, Troy is őrizte magában a szebb napok képeit. Apró, 

látszólag jelentéktelen eseményeket, mint amikor az apja 

engedte az autóját kormányozni, vagy amikor teniszezni 

tanította, vagy a vállán vitte a tengerparton, vagy csak állt 

mellette, és látta, hogy az emberek milyen tisztelettel 

beszélnek hozzá. 

De most ezekért is megvetette. Szerette volna, ha csak 

úgy elsétál a húga szobája mellett azon a végzetes napon. 

Mégsem tehetett így, hiszen féltette a testvérét. 

Csak autóztunk céltalanul. Nem volt kedvünk a campuson 

beszélgetni, mert ha ott maradunk, és meghúzódunk 

valamelyik sarokban, biztos, hogy árgus szemekkel figyeltek 

volna bennünket. És ha még Marcy és Claudia vagy a többiek 

is előbukkannának valahonnan, odajönnének felcsípni valami 

információmorzsát, amit aztán, mint az újságírók, világgá 

kürtölhetnek. 



– Dr. Alexander semmiképp sem akart bűntudatot kelteni 

bennem akkor sem, ha nemet mondok – fogtam bele. – Azt 

hiszem, komolyan gondolta, amikor azt mondta, nagyon 

kíváncsi a véleményemre. Arra kért, gondolkodjak azon, mi 

jó származna abból, ha tovább gyűlölném Hayleet. 

Troy bólintott. 

– Nem tudhatom, hogy Haylee tényleg megváltozott-e. De 

Marilyn Monroe mondott egyszer valamit, amit szeretek 

idézni. „Ha nem tudsz mit kezdeni velem a legrosszabb 

állapotomban, akkor nem érdemled meg a legjobb formámat 

sem.” 

– Ezt kéne rákasírozni a testvéred egyik pólójára. De 

talán nem is kell, talán ott is van, csak mások nem látják. 

Mindegy, nem azt mondom, hogy rosszul teszed, ha együtt 

akarod vele ünnepelni a hálaadást. Tulajdonképpen 

irigyellek, hogy van bátorságod hozzá azok után, amin miatta 

keresztülmentél. 

Hátradőlve magam is azon gondolkodtam, honnan van 

merszem hozzá. 

– Te is el fogsz jutni idáig, Troy. 

– Tényleg? Talán, ha te leszel a másodpilótám. 

Egy kanyarnál Troy előrébb hajolt. 

– Hé, van egy régimódi étterem innen félórányira. Semmi 

különös, de nagyon jó a konyha, és szeretem a zenét, amit 

játszanak. Mintha visszamennénk az időben az ötvenes-

hatvanas évekbe. De jobb, ha tudod, hogy ötvenesek és 

hatvanasok látogatják. 

– Jól hangzik. Bár… 

– Igen? – fordult felém, mert kritikát vélt kihallani a 

hangomból. 



– Nem menekülhetsz egy életen át a múltba, Troy. 

Imádom azokat a helyeket, ahová eddig elvittél, meg az 

embereket is, de vissza kell találnod a mába, és szembe kell 

nézned az igazsággal. 

– Ó, erre gondolsz. Az emberi nemhez való visszatérésre. 

Kitűzővel a mellemen. 

– Viccelhetsz ezzel, de ez az igazság. Magam is ezt 

teszem, és szeretném, ha te is megpróbálnád – mondtam, 

megfogva a kezét. 

El sem engedte, úgy vezetett egy darabig tovább 

szótlanul. Lehet, hogy túl sokat beszéltem, túl messzire 

mentem, tépelődtem. Attól még nem váltam szakavatott 

pszichológussá, mert beszéltem dr. Alexanderrel. Végtére is 

ki vagyok én, hogy magamra vegyem más baját, amikor 

bajból jutott nekem is bőven? 

– Tudod, magam is sokat gondolkodtam ezen – szólalt 

meg Troy, elengedve a kezem. – Túl sokáig néztem távolról, 

ahogy mások, velem ellentétben, élvezik az életet. De mindig 

az első lépés a legnehezebb. Talán nekem is beszélnem 

kellene egy orvossal. 

– Talán igen. Na és a húgod? 

– Mi van vele? 

– Azt az első alkalmat leszámítva beszéltél vele utána 

még erről? 

– Nem. 

– Hogy van? 

Troy úgy nézett rám, mint aki nem tudja eldönteni, 

folytassuk-e ezt a beszélgetést. 

– Sebzett – mondta. – Ugyanúgy, mint én. 



– Nos, akkor talán ideje volna újból elbeszélgetni vele. 

Szükségetek van egymásra, de csak úgy kaphatjátok vissza a 

másikat, ha felhagytok ezzel a „ha nem látom és hallom az 

ördögöt, akkor nincs is” gondolkodással. 

– Mert te ezt csinálod? – kérdezte Troy, és haragot véltem 

kihallani a hangjából, de azt hiszem, inkább saját magára 

haragudott, meg a helyzetre, amiből képtelen kilépni. 

– Talán igen. 

– Ne vállalj túl sokat magadra, Kaylee, és ne hagyd, hogy 

a bűntudatodra apelláljanak. Anyám pontosan ezt tette velem 

aznap, amikor elmondtam neki, mit csinált apa. 

– Nem hagyom – mondtam inkább reménykedve, mint 

meggyőződéssel. 

Itt ejtettük a témát, és amikor megérkeztünk az 

étterembe, ami pontosan olyan volt, amilyennek Troy leírta, 

mindenről beszélgettünk, csak a családunkról nem. Az úton 

Littlefieldbe Troy azért annyit még elmondott, az anyja 

tudja, hogy ott jártam. 

– És dühös volt miatta? 

– Nem. Sőt legnagyobb meglepetésemre azt mondta, 

hívjalak meg hozzánk vacsorára a karácsonyi szünet előtt. 

Látni akarja, nem piszkos-e a körmöd. 

– Te idióta – bokszoltam a karjába játékosan. – Ettől most 

ideges lettem. 

– Az jó. Mert akkor te is azt érzed, amit én – vigyorgott. 

Troy bekapcsolta a rádiót, mi meg vele énekeltük a 

karácsonyi dalokat, amiket gyerekkorunkban tanultunk. 

Nótázás közben felötlött bennem, szabad-e a jelen helyzetben 

boldognak lennem és bizakodónak. Mert ha csalódnék, 



különösen most, az mindkettőnk számára olyan volna, mint 

egy atomtámadás. 

És vajon ma elalvás előtt melyik kedvenc idézetemre 

gondoljak? Arra, hogy „Csupán a bolondok merészkednek 

oda, ahová még az angyalok sem?” Vagy arra a másik 

mondásra, hogy „Tévedni emberi dolog, megbocsátani 

azonban isteni”? De az biztos, hogy lépni kell. És már nincs 

sok idő addig, míg el kell dőlnie, melyik mottót választom. 

Hosszú csókkal búcsúztunk egymástól a kollégium 

ajtajában. Nem volt nehéz kitalálnom, Troynak sem jön majd 

könnyen álom a szemére. De talán a reggeli napfény 

mosolyogva köszönt ránk. 

Az itteni lázas izgalom a szünidőt megelőző napokban 

nem nagyon különbözött attól, amilyennek a régi iskolában 

tapasztaltuk Hayleevel. Itt vibrált a levegőben. Többet 

viháncoltunk, hangosabban beszélgettünk a menzán, és 

mindenki arcára, de különösen a tanárokéra kiült a jókedvű 

várakozás. 

Troy meg én igyekeztünk leplezni a bennünk sűrűsödő 

feszültséget, ami ott bujkált a mosolyunk, a nevetésünk 

mögött, magunk elől is titkolni akartuk, mígnem elérkezett a 

szerda, amikor is a tanítás már tíz órakor véget ért, és jöttek 

a szülők, hogy hazavigyék a gyerekeiket. A nagyobbak saját 

kocsival indultak el, és nyomták a dudát veszettül, mintha 

egy háború végét vagy valami hasonló eseményt 

ünnepelnének. Troy velem maradt megvárni apámat. Előbb-

utóbb úgyis meg kell ismerkedniük egymással. 

Marcy nem bánta a hazautazást. Neki két hálaadási 

vacsorán kellett részt vennie, az anyjával csütörtökön és az 



apjával pénteken. Kedd este beszélgettünk róla. És alig várta 

már, hogy találkozhasson néhány régi barátjával. 

– Na és te? – kérdezte tőlem. – Te is találkozol a 

régiekkel? – faggatott kíváncsian. Tudtam, hogy valami régi 

fiúra gondol. 

– Nem – feleltem. – De pénteken elmegyünk vacsorázni 

apával meg a barátnőjével. 

– Apád barátnőjével. Válástestvérek, milyen mókásan 

hangzik, mi? Pedig azok vagyunk. 

Claudiára néztünk, aki mély apátiába süllyedt, sokkal 

mélyebbe, mint amikor megérkezett. 

– Neked meg mi bajod? – kérdezte Marcy. 

– A hálaadás. 

– Ugyan már. Nem lesz az olyan rémes – vigasztalta 

Marcy. 

Claudia elhúzta a száját. 

– Anyám pocsékul főz – mondta olyan hangon, hogy 

elnevettük magunkat. – Apa nem vesz ki szabadnapot 

péntekre. Olyan lesz, mint bármelyik közönséges hétvége, 

azzal a különbséggel, hogy áfonyaszószt is kanalazhatunk 

konzervdobozból. – De aztán hirtelen felderült az arca. – De 

lehet, hogy Ben meglátogat vasárnap. 

– Alávalók! – horkant fel Marcy. – Ezt meg mikor 

terveltétek ki? Rob semmi ilyesmivel nem állt elő. 

Ez tetszett Claudiának. Szeretett különbözni. Aztán 

mindketten felém fordultak. 

– Hármunk közül neked van olyan fiúd, aki könnyedén 

odaautózhatna hozzád – jegyezte meg Marcy. 

– Lehet, hogy így is lesz. – Valójában ez egyikünknek sem 

jutott még eszébe. 



De most, apára várva az előcsarnokban, eljátszadoztam a 

lehetőséggel, hogy esetleg felvethetném. 

– Mit fogsz csinálni a hosszú hétvégén? – kérdeztem 

Troytól, amikor találkoztunk. 

– Mi, másokkal ellentétben, vendéglőbe megyünk 

csütörtökön. És feltehetően pénteken is elmegyünk valahová. 

De apa pénteken dolgozni fog az otthoni irodájában. – Troy 

egy pillanatig hallgatott, majd hozzátette: – Azt hiszem, el 

fogok beszélgetni Jóval. De nem tudom, hogy sikerül majd, és 

azt sem, hogy utána mit fogunk csinálni. 

– Az én testvérem pénteken már visszamegy. Szombatra 

még semmit sem terveztem. 

– Ó – csillant fel Troy szeme. – Akkor mi lenne, ha 

odamennék, és együtt töltenénk a napot? Elvinnélek 

vacsorázni is. 

– Majd felhívlak. Nagyon jó volna. Itt jön apa! – 

mondtam, meglátva a kocsiját. 

Felálltunk, és Troy hozta a kis bőröndömet a parkolóba. 

Apa a kocsiból kiszállva várt bennünket. 

– Troy Matzner – mutattam be, és majdnem elnevettem 

magam, látva, ahogy egymásra néznek. Olyanok voltak, mint 

két vadnyugati cowboy, csak ők nem azt figyelték, hogy 

melyikük rántja ki először a fegyvert, hanem hogy melyikük 

nyújtja a kezét elsőre. Troy volt az, aki idegesnek tűnt. 

– Örülök, hogy megismerhetem, Mr. Fitzgerald. 

– Én is örülök – mondta apa, megrázva a felé nyújtott 

kezet, majd rám pillantva még hozzátette: 

– Már hallottam egy keveset rólad. 

– A kevés az elég – vágta rá Troy. 

Apa elmosolyodott. 



– Te mikor indulsz haza? 

– Tíz perccel azután, hogy elmentek – felelte Troy. – Itt 

lakunk a közelben, nem kell rohannom. 

– Igen, tudom. Az édesapád cégét is jól ismerem. – Apa 

aztán rám nézve felkapta a bőröndömet. – Kellemes 

ünnepeket! – szólt oda Troynak, és már tette is be a 

bőröndömet a csomagtartóba, időt hagyva Troynak és 

nekem, hogy sietve elbúcsúzhassunk egymástól. – Szép időt 

jósolnak az elkövetkező napokra – jegyezte meg apa 

körbenézve. 

– Az jó – mondta Troy. – Akkor lehet, hogy autózom 

egyet. 

Apa bólintott, de nem szólt egy szót sem. 

– Mehetünk, Kaylee? 

– Igen. Téged meg hívlak – mondtam Troynak, és 

beszálltam. Ő megvárta, amíg kihajtunk. 

– Csak képzelem, vagy ez a fiú tényleg szomorú, amiért el 

kellett válnotok? – kérdezte apa. 

– Talán mindkettő. 

Apa elnevette magát. 

– Mikor akar meglátogatni? – faggatott apa nyugtalanul. 

Mindketten tudtuk, miért. 

– Szombat előtt nem. De majd meglátjuk – feleltem. 

– Jól van. Majd meglátjuk – ismételte meg. – Irene 

Dunbartól úgy hallom, anyád lelkesen készül a hálaadási 

vacsorára. Együtt mentek el megvásárolni a hozzávalókat, és 

nagyon szépen feldíszítette az ebédlőt. A régi dekorációkat is 

felhasználta. 

– Végre felejteni akar – jegyeztem meg. Apa rábólintott. 

– És ettől hogy érzed magad? 



– Most terapeutát játszol? – kérdeztem, de nyomban meg 

is bántam. Fájdalom csillant a szemében. – Nem akartalak 

bántani. Tudom, hogy te is nagyon ideges vagy. 

– Én csak a legjobbakat szeretném neked, Kaylee. 

Számomra ez a legfontosabb. – És egy meggyőző pillantással 

hozzátette: – Komolyan. 

– Tudom, apa. És köszönöm. 

Az a feszültség és nyugtalanság, ami akkor támadt 

bennem, amikor elhagytuk Littlefieldet, egyre nőtt, ahogy 

közeledtünk hazafelé. 

– Anyád küldött velem Hayleenek egy ruhát, cipőt és 

kabátot – mondta apa, mielőtt kiszálltunk a kocsiból. – 

Tegnap vittem el neki, de vele nem találkoztam. Anyád 

lelkére kötöttem, eszébe ne jusson neked is ugyanolyat venni 

és odakészíteni az ágyadra. Megfenyegettem, hogy azonnal 

visszaviszem az intézetbe Hayleet, ha ilyesmivel 

próbálkozna. Azt mondta, hogy most már ti döntitek el, hogy 

mit vesztek magatokra. 

– Remélem, komolyan is gondolta. 

– Csak egy telefonhívásnyira leszek. Dana meg én 

csütörtök este Danánál leszünk. Odajön a bátyja is a 

feleségével Philadelphiából vacsorázni. Van egy tízéves fiuk 

és egy nyolcéves lányuk. 

– És nem lesz furcsa más családdal ünnepelni? Nem 

szomorít el, ha a mi hálaadásainkra gondolsz? – kérdeztem. 

Úgy látszik, ez még mindig mélyen bennem volt. Talán azért 

kérdeztem most meg, mert még mindig dühített, hogy 

elhagyott bennünket. Látni akartam, hogy ő is sajnálja. 



– „Én azt szeretném, ha körülöttem mindenki boldog 

volna. Magammal ráérek foglalkozni” – mondta mosolyogva 

apa. – Scarlett O’Hara. 

– Te, Troy meg a régi mozik idézetei – nevettem föl. 

– Ő is szereti a régi mozikat? A végén még kedvelni 

fogom azt a fiút. 

Kiszálltunk. Apa kivette a bőröndömet, és befelé 

indultunk. Apának még mindig volt kulcsa a bejárati ajtóhoz. 

Anya már izgatottan várt bennünket a kis előszobában. 

Mindjárt láttam, hogy teljesen más, mint az az asszony, 

akitől elköszöntem, amikor apa elvitt Littlefieldbe. Az igazi 

anyámra emlékeztetett, a régi időkből. Először is visszatért 

az élénk színekhez, egy Calvin Klein márkájú, narancssárga 

kötött ruha volt rajta. És mintha visszaszedett volna pár 

kilót. A barátnői mindig is irigyelték az alakját. Kicsit 

változtatott a frizuráján, a szokottnál hosszabbra vágatta. 

Könnyű sminket tett fel, rózsásat. 

Én arra számítottam, hogy majd Irene enged be 

bennünket, de őt sehol sem láttam. Apa behozta a 

bőröndömet, és anyára mosolygott. 

– Remekül nézel ki, Keri – bókolt. 

– Köszönöm – vetette oda anya úgy, mintha egy legyet 

akarna elhessenteni. – Kaylee, nőttél, amióta nem láttalak. 

De az is lehet, hogy csak elfelejtettem, milyen magas vagy. 

Gyere, gyere – sürgetett. – Néhány dolgot átalakítottam 

itthon, és szeretném megmutatni, aztán majd ebédelünk 

valamit, te meg mesélsz az iskoláról. Irene-t elküldtem 

bagettért meg olyan sajtért, amit mindketten szerettek 

Hayleevel. 



Furcsa volt újra hallani, hogy kettőnkről beszél. Az 

iskolában Troyon kívül senki sem tudta, hogy van egy 

ikertestvérem. Apa kérdő tekintettel nézett rám. 

– Majd én felviszem a bőröndöt, apa. Köszönöm. 

– Ha kellenék, csak hívjatok – biccentett apa. 

Anya arcáról lehervadt a derű, és helyébe a jól ismert 

megvetés lépett. 

– Hát persze. Hívunk, ha kell – mondta szárazon. – 

Mekkora szerencsénk van veled. 

Megöleltem apát, és csak néztem utána. Nem tudtam 

szabadulni az érzéstől, hogy ott állok egy magas szírt tetején 

a mélység fölött, ahol egyedül magamba tudok kapaszkodni. 

Mihelyt az ajtó becsukódott apa mögött, anya megfogta a 

kezemet. 

– Gyere! – hívott izgatottan. – Annyi mindent akarok 

mutatni neked, mielőtt Haylee megjön. 

Mentem utána, és az ebédlőbe pillantva láttam, milyen 

szépen előkészített mindent másnap estére. Megállt, amikor 

látta, mit nézek. 

– Minden régi díszt megtaláltam a kamrában – mondta. – 

Emlékszem, mindig segítettetek nekem Hayleevel. Nagyon 

ügyesek voltatok. Micsoda hármas voltunk együtt! 

Csakis a szépre fogunk emlékezni, a rosszra nem? Nem 

kellene megemlítenem, hogy Haylee miért jön haza? 

– De csak várj, míg megmutatom, mit csináltam Haylee 

szobájával. – Anya sietve elindult fölfelé, nekem meg az 

jutott eszembe, ha már szükségét érezte a változtatásnak, 

akkor miért nem az én szobámat alakította át, miért 

Hayleeét? Nem olyan ez, mintha jutalmazná? 



Az enyémben semmi sem változott. Minden pontosan ott 

volt, ahol hagytam. Letettem a bőröndöt. Anya türelmetlenül 

toporgott az ajtóban, én meg közben nyugtattam magam, 

hogy ne ítéljek elhamarkodottan. Átmentem anyával Haylee 

szobájába. 

Apa nem említette, mennyivel élénkebb lett a szoba 

hangulata. A vadonatúj, pöttyös rózsaszín függönyök, a 

virágmintás, rózsaszín ágytakaró és a halvány rózsaszín 

szőnyeg mind új illatot árasztott. A három rongybaba 

kimosva, de az is lehet, hogy anya újonnan vásárolta őket. 

Tarka mintás ruha volt rajtuk, egy hatalmas párnán 

üldögéltek, minket néztek. Az íróasztalon vázában tarka 

művirágok. Csak bámultam. Ezen az asztalon állt a 

számítógép, aminek a segítségével Haylee kitervelte az 

elrablásomat. De most legalább a számítógép nem volt itt, se 

új, se a régi. 

– Hát nem gyönyörű? – kérdezte anya. – Egy 

lakberendező csinálta, te is ismered. 

– Igen – vágtam rá, bár kételkedtem abban, hogy 

Hayleenek tetszeni fog. Harsány volt. Ha egy szobát el lehet 

rontani, akkor így kell. Anya nagyon igyekezett eltüntetni a 

múltat – ám ez itt most egy kislány szobája volt. 

A visszafogott lelkesedésem bosszantotta anyát. Odament 

a falra akasztott, berámázott rocksztár képekhez, és az 

egyiket megigazította. Ezt eddig észre sem vettem. 

– Azt hiszem, ő volt az egyik nagy kedvencetek, igaz? 

– Inkább Hayleeé – feleltem. Ha ezt egy évvel korábban 

mondom, anya nyomban letépte volna a falról. 

– Hát, szép szünidei fogadtatás lesz, nem? 



– Alig hiszem, hogy ez szünidei hazatérés. Haylee nem az 

iskolából jön haza, anya. 

– Az is egy iskola – mondta erre ő. – Csak másféle. 

– Nem, az egy büntetőintézet, legalábbis annak kellene 

lennie. Te sosem jártál ott, igaz? 

A kérdésem feszültséget keltett anyában. A mosolya, amit 

erőltetettnek láttam, maszkszerűnek, eltűnt, és megjelent az 

arcán a már ismert anyai aggodalom. 

– Nem, mert azt mondták, egyikünknek sem tenne jót, 

aztán meg remélhetőleg úgyis vége lesz nemsokára. És 

semmi jó sem származna abból, ha beszélnénk róla, Kaylee – 

jelentette ki olyan határozottsággal, mint mikor 

gyerekkorunkban tiltott meg valamit nekünk. Sokszor 

eszembe jutott, hogy anyából jó temetkezési vállalkozó 

lehetett volna: nagyon értett ahhoz, hogy az ember álmait és 

vágyait egy koporsóba zárva mélyen és örökre eltemesse, ha 

olyasmit szerettünk volna, ami ellenkezett a 

meggyőződésével, miszerint mi soha semmiben nem 

különbözhetünk. 

Anya arcán újra mosoly jelent meg. 

– Különben is, gyere, menjünk ebédelni, és közben 

elmesélsz nekem mindent az új iskoládról. Mindent tudni 

akarok a tanáraidról, a tantárgyaidról, az eredményeidről, a 

szobatársadról, a barátaidról. Talán még az éjszaka is 

rámegy, hogy mindent elmondj! Na gyere – mondta, és már 

indult is. 

Visszanéztem Haylee megváltozott szobájára. Ami azt 

illeti, nagyon szerettem volna látni az arcát, amikor először 

megpillantja. De most mentem anyám után. Leérve láttuk, 

hogy Irene Dunbar épp akkor jött vissza a vásárlásból. 



– Tökéletes időzítés – üdvözölte anya. – Nézze Kayleet, 

ugye, hogy nőtt? 

– Inkább idősebb lett – jegyezte meg Irene. – Szia, Kaylee. 

– Velünk ebédel, és közben elmesél mindent az új 

iskolájáról – jelentette be anya. 

– Alig várom, hogy halljam – mondta Irene. – Majd én 

előkészítek mindent. Addig még pihenjenek – utasított 

minket ellentmondást nem tűrő határozottsággal. 

– Jól van, jól van – hagyta rá anya, és engem meglepett az 

engedelmessége. – Addig menjünk át a nappaliba, Kaylee. 

Irene a szemöldökét felvonva elmosolyodott. Láthatóan 

elégedett volt a haladással, amit anyánál elért. 

Anya leült a kanapéra, és rám mosolygott. Én vele 

szemben ültem le, ahogy korábban is tettük Hayleevel. Anya 

ilyenkor mindig ránk szólt, hogy ne üljünk olyan messze 

egymástól, vagy énrám, amiért keresztbe tettem a lábamat. 

Nekünk eddig egész életünkben tudatában kellett lennünk 

a másiknak. Már egész pici korunkban megtanultuk, hogy ha 

az egyikünk az ölében nyugtatja a kezét, akkor a 

másikunknak is azt kell tennie. Mert nekünk állandóan anya 

kedvében kellett járnunk. És olyan boldog tudott lenni, ha 

öntudatlanul is a másikat másoltuk. De ma már nyílt titok, 

melyikünk volt az, aki elsőként lázadt ez ellen. 

– Apád mondta, hogy szobatársad van. Milyen? 

– Okos, matekból ő a legjobb. Jól kijövünk egymással. És 

szeret odajárni. 

Anyának a szeme se rebbent, de valami hideg fény 

csillant benne. 

– Mit meséltél neki a családunkról? 



– Apa és az orvosom, dr. Sacks azt tanácsolta, mondjam 

azt, hogy egyke vagyok. Mert akkor nem kell beszélnem a 

történtekről – feleltem. 

Nem reagált, csak továbbra is hidegen nézett. 

– Nekem is így volt könnyebb. Gyógyulnom kellett, anya. 

– Persze – mosolyodott el anya. Ez meglepett. Arra 

számítottam, hogy méregbe gurul, és szidni fogja apámat 

meg az orvosomat. 

– Megérted? 

– Természetesen megértem, Kaylee. Ahogy neked is meg 

kell értened. 

– Micsodát, anya? 

– Amit mondtam, hogy a testvéred holnap szintén az 

iskolából jön haza. – Mosolygott. – Mert én magam is 

gyógyulni szeretnék. 

Irene elkészült az ebéddel. Miközben anyával átmentünk 

a konyhába, rájöttem, hogy anyában nincs készség a 

megbocsátásra. Ő csupán felejteni akart, úgy tenni, mintha 

soha semmi rossz nem történt volna. Így adta tudtomra, 

számára mi jelenti a túlélést. 

És elvárná, hogy én is így tegyek? 

Noha Irene tette fel nekem a legtöbb kérdést 

Littlefieldről, azért anya is kérdezgetett. És annyira 

emlékeztetett a korábbi önmagára, hogy úgy döntöttem, nem 

provokálom azzal a rettenetes dologgal, amit Haylee 

nemcsak ellenem, de az egész család ellen elkövetett. 

Irene később félrehívott, és elmondta, anya olyan szépen 

javul, hogy a jövőben talán elég lesz, ha csak hetente 

látogatja. 



– Az orvosa sem bánná – magyarázta. Ugyan nem 

készakarva, de ezzel éreztette velem, az én lelkemen szárad, 

ha most visszavetem. Ha felmérgesítem anyát, amikor 

Haylee is itt lesz, vagy csak olyat mondok, amit nem szívesen 

hallana, ez a törékeny állapot odalehet. 

Irene elküldte anyát kicsit lepihenni vacsora előtt, én 

meg felmentem a szobámba. Voltak szünidei leckéim, 

gondoltam, ha nekiállok, akkor nem kell az előttem állókra 

gondolnom. 

Apa telefonált, hogy megtudja, mi van. 

– Úgy látom, anyád kezd magára találni. 

Elmondtam neki, hogy mit tapasztaltam, és hogy anya 

hogyan áll hozzá. 

– Hát, remélem, minden rendben lesz, de ne engedd, hogy 

bárki is kellemetlen pillanatokat szerezzen neked, Kaylee – 

intett. – Nem engedem, hogy egy pillanatra is rosszul érezd 

magad. Megértetted? Csak hívnod kell, és én mindent 

leállítok. És elmagyarázom Hayleenek is. 

– Tudom, apa. És köszönöm. Nem lesz semmi baj. 

Nem sokkal vacsora előtt Troy hívott. Elmondta, hogy 

nemrég ért haza a húga, de az apjuk még nincs otthon. Én is 

elmeséltem, hogy itt mi történt eddig. 

– Szerinted mikor beszéljek a húgommal, a hálaadásnapi 

vacsora előtt, vagy utána? – kérdezte Troy. 

– Én utána tenném, hogy ne rontsam el az estéjét. 

– Magam is erre gondoltam. Remek dolog, ha az 

embernek van valakije, akivel megoszthatja a kételyeit. 

– Bár segíthetnék! 

– Hívlak majd pénteken – ígérte Troy. – Én meg megyek 

az uszodába emlékeket idézni. 



– Még szerencse, hogy a telefonodon nem látsz – 

mondtam, mire ő elnevette magát. 

– Kaylee… – szólalt meg némi hallgatás után, de aztán 

mégsem mondott semmit. 

– Tudom – feleltem. – Én is. 

Kicsit megijedtem, miután letettem a telefont. Haylee 

meg én azért lettünk tükörikrek, mert kitaláltuk egymás 

gondolatait, és mert hasonlóképpen éreztünk. 



17. 

Hayleet várva anya korábban kelt, mint Irene vagy én, de 

még a napot is megelőzte. Hallottam, hogy motoszkál a 

házban, de én ágyban maradtam. 

Este igyekeztem mindenfélével elfoglalni magam. Miután 

Irene azt javasolta anyának, hogy feküdjön le korán, hogy 

másnapra kipihenje magát, anya egy jóéjtpuszival köszönt el. 

Ezt mostanában, hogy Kayleenek nem adhatott, kerülte. 

Ezúttal azonban izgatottam csillogott a szeme. Már a 

nyelvem hegyén volt, hogy azt mondjam, arra azért ne 

számítson, hogy hirtelen minden úgy lesz, mint régen, de 

ebben a pillanatban én magam is óvakodtam a pesszimista 

gondolatoktól. 

Charlie Chaplin egyik dala jutott eszembe, amit gyakran 

zongoráztunk el Hayleevel: „Mosolyogj, rejtsd el minden 

szomorúságod… Mosolyogj, a sírásnak semmi értelme…” 

– Te is menj lefeküdni, Kaylee. Nagy nap lesz a holnapi – 

mondta anya. 

– Megyek – ígértem. 

Irene felkísérte, és megnyugtatta, hogy minden szépen 

elő van készítve a hálaadási vacsorára. Aztán már nem 

hallottam a beszélgetésüket, leültem, és néztem a két 

zongorát arra gondolva, hogy nyolcévesen milyen büszkék 

voltunk arra, hogy jól hangzott együtt a játékunk. De az is 

lehet, hogy Haylee csak magára volt büszke. 

Aztán, amikor reggel felkeltem, lezuhanyoztam és 

megfésülködtem, tűnődni kezdtem, hogy mit is vegyek fel 



Haylee fogadására. Amikor apa bevitt hozzá, szándékosan 

egy szexi ruhát választottam, amiről dr. Alexander nyomban 

kitalálta, hogy miért. Pontosan tudta, nemcsak azért vettem 

fel, hogy Haylee orra alá dörgöljem azt, hogy túléltem, 

hanem hogy kihangsúlyozzam, jobban nézek ki, mint ő az 

adott körülmények között. Mert féltékennyé akartam tenni, 

gyűlöletet akartam ébreszteni benne saját maga iránt. 

Most ez nem állt szándékomban. Egy olyan ruha mellett 

döntöttem, amit még anya vett nekünk, és amiről Haylee azt 

állította, egyáltalán nem hangsúlyozza ki az alakunkat. 

Haylee a színét is utálta, a bézst, azt mondta, „döglött”. Nem 

tettem fel sminket, és ékszert sem választottam. Aztán 

belebújtam a szintén bézs színű, lapos sarkú papucscipőbe, 

amit anya választott a ruhához, és lementem reggelizni. 

Irene egyedül iszogatta a kávéját a konyhában. Mielőtt 

még megkérdezhettem volna tőle, anya hol van, már intett is 

a fejével az ebédlő felé. Anya, buzgón szemügyre véve az 

asztalt, mint egy sakkozó a táblát, a villákat és a késeket 

igazgatta, kicsit jobbra, kicsit balra. 

– Jó reggelt, anya – köszöntöttem. Meglepődve kapta fel a 

fejét, de aztán elmosolyodott. 

– Ó, örülök, hogy már felkeltél. Arra gondoltam, hogy 

most ülhetnének egymás mellett, és nem egymással 

szemben, ahogy szoktatok – mondta. 

– Négyen leszünk, nem? 

– De igen. 

– Akkor meg úgysem számít, anya. Az asztal tökéletes. 

Egy magazin címlapjára kívánkozik ezzel a gyönyörű 

dekorációval. 

– Tényleg? Fontos, hogy minden tökéletes legyen, Kaylee. 



– Az is. És most együnk valamit reggelire. Apa csak egy 

óra múlva veszi fel Hayleet. 

– Remélem, nem tart kiselőadást neki, és nem rossz 

hangulatban érkezik meg – zsémbelt. 

– Minden rendben lesz, anya. Ne aggódj. Gyere 

reggelizni. 

– Jaj, úgy örülök, hogy te is így gondolod! 

Sarkon fordultam és otthagytam. A mosolyától, a 

szavaitól és az igyekezetétől, hogy cukormázat borítson a 

történtekre, felfordult a gyomrom. Ettem egy kis zabkását és 

egy szelet lekváros pirítóst. Anya annyira energikus volt, 

hogy ragaszkodott hozzá, ő szedje le az asztalt és öblítse el 

az edényeket, mielőtt bekerülnek a mosogatóba. Eddig ez a 

kettőnk dolga volt Hayleevel. Végül egy nedves ruhával 

letörölte az asztalt is. Irene meg én összenéztünk, de 

egyikünk sem szólt egy szót sem, nehogy kipukkasszuk anya 

boldogságlufiját. Iréné még kacsintott is hozzá, én meg 

visszavonultam. 

Olyan két órával később már odalent olvasgattam a 

nappaliban az egyik kötelező olvasmányunkat, amikor 

hallottam, hogy nyílik az ajtó. Tudtam, hogy Haylee 

megérkezett. 

A szívem zakatolását hallom, vagy az ő lépteit? 

Anya meg apa az időjárásról váltottak néhány szót. Úgy 

gondoltam, azt várja, hogy odamenjek, mielőtt elmegy, mert 

látni akarta, hogyan ragálok Hayleere, és fordítva. 

Nem szívesen gondoltam arra, hogy idegesnek lát, vagy 

félelmet vesz észre rajtam. Így hát kihúztam magam, vettem 

egy mély levegőt, és kimentem az előszobába. 



Senki, még a legrátermettebb nyomozó sem vette volna 

észre még mikroszkóppal sem Hayleen a nyugtalanság 

nyomait. Örömteli pillantással nézett rám abban a 

pillanatban, hogy megjelentem. 

– Ó, tetszik a hajad, ahogy visszanőtt. Az enyém is jó, 

igaz? – Azzal, mint egy modell, megpördült, hogy lássuk. Úgy 

tálalta az egészet, mintha mindketten kemoterápián lettünk 

volna. Már a nyelvem hegyén volt, hogy azt mondjam, én 

nem önszántamból vágattam le a hajamat, de visszanyeltem 

a szavakat. S az érzéseimmel és a gondolataimmal is ezt kell 

majd tennem egész nap és este. 

– Nagyon csinosak vagytok mindketten – mondta anya. 

Haylee, anyára villantva egy mosolyt, felkapta a táskáját, 

és odalépett hozzám. 

– Gyere, menjünk fel – kérte, és megfogta a kezem. – 

Nagyon sok mondanivalóm van. 

– Várjatok! Téged még nem mutattalak be Irene-nak – 

panaszolta anya. 

Haylee előbb anyára, majd apára nézett, és bűnbánóan 

mentegetőzni kezdett. 

– Ó, elnézést, csak annyira izgatott vagyok, hogy itt 

lehetek. Sajnálom, de nem is vettem észre. Hogy is hívják? 

– Irene Dunbarnak, kedves – mutatkozott be neki az 

ápolónő. Nyomban láttam a pillantásából, hogy tisztában van 

Haylee őszintétlenségével, ugyanakkor mulattatja is az 

alakítása. Ő most látott minket először, és őt is, mint 

mindenki mást, meglepte, hogy kiköpött másai vagyunk 

egymásnak. 

– Mindent tudni akarok rólad – közölte velem Haylee, én 

erre visszafojtottam a nevetésemet. Igazából sohasem 



érdekelte mások élete, mindig csak a maga dolgairól 

szeretett beszélni. De az adott helyzetben ezt kellett 

mondania. Anya arca felragyogott. Apa szkeptikus és óvatos 

maradt. Rám nézett, mire én alig észrevehetően bólintottam, 

jelezve, hogy minden rendben velem. 

– Az ünnepi asztalnál is lesz miről beszélgetnünk – 

mondta Irene. – Háromra terveztük. Megfelel az időpont? 

– Tökéletes – örvendezett Haylee. – Teljesen odavagyok. 

Már időtlen idők óta nem ettem házi kosztot. Tökös pitét is 

csináltál, anya? 

– Természetesen – felelte anya. 

– Rengeteg habbal – emlékezett Haylee. – Már álmodtam 

is róla. 

– Én magam is csak erről álmodoztam – jegyeztem meg 

olyan szárazon, ahogy csak tudtam anélkül, hogy 

szarkasztikusan hangzana. Anya összetett két kezét indiai 

üdvözlés módjára az arcához emelte. A hinduknál ez azt 

jelenti, hogy meghajolnak a másik isteni fensége előtt, és egy 

pillanatig sem kételkedtem abban, hogy anya ezt ránk is 

vonatkoztatja. Apára nézett azzal a tekintettel, amiben benne 

volt: „Na, látod, hogy még mindig egyformák?” 

Apa aggódó arca még gondterheltebb lett. 

– És még ki kell találnunk, hogy mit veszünk fel a 

vacsorához – mondta nekem Haylee, majd anyára nézett, 

mintha azt várná, hogy mindjárt felsorol mindent egészen a 

harisnyáig. 

– Csak menjetek, és válasszatok ki valamit – felelte anya. 

– Hadd legyen meglepetés. 

Haylee felvont szemöldökkel nézett rám, mint aki 

megerősítésre vár. 



– Miért is ne? – vontam meg a vállam. 

– Kösz, hogy hazahoztál, apa – szólt még vissza Haylee. 

– Pénteken tízkor jövök érted – emlékeztette apa 

szigorúan. 

– Miért csak ilyen rövid időre jött? – kérdezte anya borús 

ábrázattal. 

– Apró léptekkel haladunk. Az orvosa, dr. Alexander így 

látja jónak, Kéri. És nem volna okos dolog szabotálnunk – 

figyelmeztette apa anyát, egyben arra is, hogy ne akarjon 

visszatérni a régi időkhöz. 

Anya bólintott, majd Irene-hoz fordult. 

– Még nagyon sok a dolgunk. 

Apa búcsúzóul jelezte nekem a tekintetével, hogy 

készenlétben áll, ha szükségem volna rá. 

– Akkor menjünk – néztem Hayleere, és elindultam a 

lépcső felé. Hallottam, hogy apa kifelé tart. Sietve mentünk 

fel. Alig vártam már, hogy lássam Haylee arcát, amikor 

meglátja a szobáját. 

Abban a pillanatban, hogy megpillantotta, a földre dobta 

a táskáját, és csak állt a küszöbön elképedve. 

– Mi a franc… Ez amolyan büntetésféle? – kérdezte tőlem. 

– Anyának ezt ne mondd. Szerinte gyönyörű és tökéletes. 

Profi lakberendezőt hívott hozzá. 

– A te szobáddal is ezt csinálta? 

– Ó, nem. Ne feledd, anya is volt rehabon. Próbál 

megváltozni, másképp kezelni bennünket. 

– Mint egy nyálas babaszoba. Aludni sem fogok tudni 

benne. És égő lenne bárkit idehozni. Talán ha már itthon 

leszek, átrendezhetem. 

– Talán – vontam vállat ismét. 



– Te persze örülsz, hogy ezt tette velem, igaz? – kérdezte 

Haylee, visszazökkenve abba az állapotába, amit már vártam. 

– Gondolom, a jó szándék vezette. Anya még mindig 

rózsaszín szemüvegen át lát mindent. 

Haylee csak meresztette rám a szemét egy darabig, aztán 

elnevette magát. 

– Remek. Te tényleg megváltoztál. Na de most el kell 

mesélned mindent az új suliról, a lányokról, na meg 

természetesen a fiúkról. Megismerkedtél valakivel? A fiúkra 

gondolok. – Bement a szobába, és a táskáját ledobta a 

szekrény elé. – De még mielőtt belefognál, közlöm, hogy az 

én életem is megváltozott, ám annak semmi köze az ostoba 

terápiákhoz vagy dr. Alexanderhez. 

– Tényleg? Hát akkor minek köszönhető? 

– Megismerkedtem valakivel, akit kedvelek – közölte, és 

az ágyra vetette magát. – Tudom, sokszor mondtam már ezt, 

ezúttal azonban nagyon komolyan gondolom, Kaylee. De 

előtte még kössünk egyezséget, ahogy régen szoktuk – 

emelte fel a kezét Haylee. Gyanakodva néztem rá. – Ha 

mégsem menne, megszegheted az ígéreted. 

Lassan odaléptem az ágyhoz, és összefontuk a 

kisujjunkat. 

– Ígérem, hogy nem beszélek arról a szörnyűségről, amit 

elkövettem, te pedig ígérd meg, hogy nem beszélsz arról, 

milyen volt, és hogy mennyit szenvedtél. 

– Nem lep meg, hogy ezzel állsz elő. Mert neked így jó – 

jegyeztem meg. 

– Nem, nem. De biztos neked is elmondták, amit nekem, 

hogy a múlt felemlegetése senkinek sem tesz jót. Sajnálom, 

ami történt. Ostoba voltam, önző, és fel sem fogtam, milyen 



komolyra fordulhat a helyzet. Tréfának indult, de rettenetes 

dolog lett belőle. És én megrémültem attól, mi lesz, ha 

kiderül, hogy én vagyok a bűnös. Aztán amikor tényleg 

kiderült, majdnem megőrültem. Ez csak magyarázat, nem 

mentség – tette hozzá. 

– Az más kérdés, hogy hiszek-e neked. 

– Jó. Akkor maradjunk annyiban, hogy addig is legyünk 

megint testvérek, amíg el nem döntöd. 

Erre nem szóltam semmit. 

– Ha nem magunkért, akkor anya kedvéért – folytatta 

Haylee, aki még mindig szorosan összefogta a kisujjamat az 

övével. 

Nekem semmi kedvem nem volt ezt megígérni, de mert 

túl akartam jutni a vacsorán, beláttam, hogy igaza van. 

Megráztam az ujját, mire elengedett. 

– Na, akkor elmesélem – fogott bele Haylee, felhúzva a 

lábait lótuszülésbe. Mindig így üldögéltünk, ha bizalmasan 

beszélgettünk valamelyikünk szobájában. Megveregette az 

ágyat maga mellett, odaültem. – Szóval, van egy fiú a 

bolondokházában. Mi már csak így nevezzük, mindegy, 

milyen fényt vet ránk, és tulajdonképpen ez volt az első 

dolog, ami miatt vonzódni kezdtem hozzá. Cedar Thomas a 

neve. Milyen vicces, hogy valaki egy fa nevét adja a fiának, 

Cédrus, mi? Félig irokéz, és van egy legendájuk, ami arról 

szól, ahogy Isten megteremtette az éjszakát és a nappalt. Az 

emberek azt kérték tőle, hogy ne legyen éjszaka, ám így 

állandóan fáradtak voltak, ezért azt kérték, hogy akkor 

nappal ne legyen, így meg éheztek, mert nem termett 

gabona. Sokan meghaltak. Rájöttek, hogy hiba volt 

mindkettő, így megint lett nappal és éjszaka. De Istent 



bántotta, hogy olyan sokan meghaltak, ezért cédrusfákat 

teremtett, amelyekbe beköltözhettek a holtak lelkei. Így ha 

az emberek megérzik a cédrusfa illatát, az őseiket érzik 

bennük. Szép történet, nem? 

– Igen – feleltem, mert tetszett a történet. – De hogy jön 

ez ide? 

– Meg akarta ölni az öccsét, mert ördögi lelket látott 

benne – jelentette ki Haylee döbbenetes közönnyel. 

– Ördögi lelket látott benne? Miért? 

– Cedar akkoriban meszkalin kaktusz-kivonatot szedett. 

De olyan szexi. Ónixfekete a szeme, olajosbarna a bőre, a 

haja ébenfekete és hosszú, a válláig ér. Nem merték 

levágattatni vele. Nagyon büszke az indián őseire, és jó 

formában tartja magát. Nagyon sokat mesél a bennünket 

körülvevő auránkról. Azt mondja, egy, az ősi medicinát 

ismerő férfi tanította meg arra, hogy lássa. Izgalmas, mi? 

Minden szabadidőnket együtt töltjük. Bár a beszélgetésen 

kívül mást nem nagyon tehetünk, mert mindig árgus 

szemmel figyelnek bennünket – panaszolta Haylee 

hallhatóan csalódottan. – Az egyik ápolót meg kifejezetten 

gyűlöli, mert az „Főnöknek” hívja. Mi meg eljátszunk a 

gondolattal, hogy megöljük. Csak vicc volt – tette hozzá 

gyorsan. – Hisz tudod, az agressziót jobb erőszakmentes 

módon feldolgozni. Ő vizet pumpál, én meg kézműveskedem. 

Ő nem mehetett haza hálaadásra – folytatta Haylee. – Ezért 

nem bánom annyira, hogy holnap vissza kell mennem. De 

anyának ne áruld meg. 

Haylee elhallgatott, de még mielőtt egy szót is szólhattam 

volna, azt mondta: 



– Jól nézel ki. És… valahogy öregebbnek tűnsz. Neked is 

van számomra mondanivalód, nem? 

– Szeretem az iskolát. Littlefieldnek hívják. 

– Igen, apa már mondta. Nem nagyon sznob? 

– Jól kijövök a lányokkal, akikkel ki akarok jönni. 

– És? Gyerünk! Én már elmondtam neked az én titkomat. 

Te is mondd el azt, amit senki sem tud. 

– Nem titok. Járok egy fiúval. 

– Az jó. Halljam. De nem jön ide hálaadásra, ugye? Úgy 

értem, remélem, hogy mégis. 

– Nem. Van családja, Haylee. 

– Jól van – felelte a testvérem vállat vonva. – Akkor majd 

máskor. És? Ne ülj úgy itt, mint egy Buddha, Kaylee! Beszélj! 

Vajon mennyit kellene elmondanom neki?, tűnődtem. 

Valahogy ködbe vesztek azok az idők, amikor még 

megosztottuk egymással a titkainkat, az álmainkat. Túl sok 

minden történt ahhoz, hogy könnyedén vissza tudnék térni 

azokhoz az időkhöz. 

– Időbe telt, amíg barátkozni kezdtem, Haylee. Nehéz volt 

megszokni, hogy nem itthon vagyok. 

– Mesélj róla. 

– Szóval – folytattam, tudomást sem véve a 

közbeszólásáról –, még csak pár alkalommal találkoztunk, 

nem tudom, mit mondhatnék azonkívül, hogy kedvelem őt. 

Okos, szellemes és… 

– Jóképű, legalábbis remélem. 

– Igen. 

– Na és hogy hívják? Ennyit azért tudsz már, nem? – 

kérdezte elvigyorodva. 

– Nagyon vicces. Troynak. 



– Troynak? – Hátradőlve ízlelgette a szót többször 

megismételve. – Tetszik nekem. Nem bírom, ha valakinek 

közönséges neve van. Az mindig arról árulkodik, hogy a 

szülőknek nincs fantáziájuk. Anya legalább érdekes neveket 

választott nekünk. Mindenki azt mondja. És mit csináltok, 

amikor randiztok? 

– Autózunk, pizzát eszünk. 

– És még? 

– Voltam már náluk. 

– És? 

– Ennyi – zártam rövidre. Csalódottság csillant a 

szemében, de egy új gondolat felderítette. 

– És mit tudsz apa barátnőjéről? Együtt élnek? Apa nem 

sokat beszélt, amíg idehozott. Mintha egy sofőr lett volna. 

Szóval? 

– Nagyon kedves, elmés és vicces. 

– Neked mindig használnod kell valami új szót. Elmés. Az 

meg mi? 

– Olyasvalaki, akivel érdekes beszélgetéseket lehet 

folytatni, mert egyszerre éles elméjű és szellemes. Mellette 

aztán nem unatkozol – fejtettem ki. – Jó társalgó. 

– Nagyon vicces. És már megint kibújt belőled a 

nyelvtanár. – Haylee lesütötte a szemét. – Én biztos le 

vagyok maradva a tanulásban. Vannak óráink, de a tanárok 

mind rémültek. A legtöbb osztálytársam meg annyira buta, 

hogy többnyire a felzárkóztatásukkal megy el az idő. Na de 

most nem is akarok erre gondolni. Inkább találjuk ki, hogy 

mit veszünk fel. Ki lesz itt? 

– Csak mi ketten. Meg anya és Irene. 

– És ki ez az Irene? Nagyon otthonosan mozog itt. 



– Nagyon kedves asszony, Haylee, és sokat tett anyáért. 

Nővér a pszichiátrián. 

– Sejtettem. Egy új fürkész tekintet, elemezgetés. Na jó. 

Vágjunk jó képet hozzá. – Haylee kinyitotta a szekrényét. – 

Mit vegyek fel? Ilyesmiken már jó ideje nem gondolkodtam, 

de Cedar szerint nem is számít, egy zsákban is jól mutatnék. 

Ha tudná, ki is próbálná. 

– Szerintem válasszon mindenki magának, és aztán 

megnézzük, ki mi mellett döntött – javasoltam. 

– Próbának szánnád? Arra számítasz, hogy csodával 

határos módon mindketten ugyanazt választanánk? Látni 

akarod, sikerül-e? 

– Talán – vágtam rá közönyösen. 

– Nagyon megváltoztál. – Haylee szeme összeszűkült. – 

És nem mondasz el mindent, de mégis meg fogod tenni – 

mondta. – Meg bizony. 

A magabiztosságából semmit sem vesztett, ez tény. 

– Már nem is emlékszem, mi van a szekrényemben. És 

ezek a színek, amiket anya választott a szobámba, 

megőrjítenek. Ma éjjel veled alszom. 

– Megbántanád anyát. Nem jó gondolat, Haylee. 

– Azt hiszem, igazad van. Megjátszani, megjátszani, 

megjátszani. Azt hittem, ezek az idők már elmúltak. 

Tulajdonképpen nagyon szerencsés vagy, hogy nem itt kell 

élned. 

– Nem volt más választásom – mutattam rá. Haylee 

mindent elkövetett, hogy megszegesse velem az imént tett 

ígéretemet, és ezt ő is tudta. 

– Hát, akkor én most lezuhanyozom, és kilakkozom a 

körmömet a kezemen és a lábamon. Ilyesmit már időtlen 



idők óta nem csináltam. És sminkelni is akarok. Odabent 

tilos. Még jó, hogy a fogunkat megmoshatjuk. 

Én még vártam, hátha többet is elárul az intézetbeli 

életéről, ám ő rám nézett, és abban a pillanatban visszatért a 

jelenbe. 

– Ó, erről a fekete velúrcsizmáról már teljesen 

megfeledkeztem. Emlékszel, amikor megvetettem anyával? 

Milliméterről milliméterre összemérte, hogy pontosan 

egyeznek-e. 

– Jobb, ha megyek szemlét tartani, mielőtt még 

befolyásolnád a döntésemet – közöltem. 

Az igazság az, hogy a Hayleevel való találkozás és a 

viselkedése elkeserített. Azt nem tudom pontosan 

megmondani, igazából miben reménykedtem, de valamiféle 

jelét vártam a megbánásnak. De Haylee olyan volt, mint 

anya, a szőnyeg alá söpört mindent, és rossz néven vette, ha 

bárki csak utalni is mert rá. A túléléshez felejteni kell. Ha az 

ember nem akar egy életen át gyűlölni és bosszút állni, akkor 

el kell temetnie a rémálmait és a dühét. Az ő orvosa meg az 

enyém egyetértettek ebben. Lehet, hogy apának volt igaza, 

amikor azt mondta, hogy a pszichoterápia vudu. Senki sem 

bűnös. Csak a pszichológia ferdít el mindent. Jó vagy rossz 

válaszok csupán az iskolai vizsgákon léteznek. 

Haylee ugyan azt mondta, sajnálja a történteket, de 

mindjárt ki is magyarázta. Nem kétséges, már akkor 

megtalálta a magyarázatot, amikor rajtakapták, és mostanra 

már el is hitte. Hogy is számíthattam ennél töbre? 

Én is szerettem azt a csizmát, amit Haylee elővett, de a 

velúr, barna, cipzáras bokacsizmát is. Eddig csak 

egyetlenegyszer volt rajtam, Littlefieldbe nem vittem 



magammal. Alacsony sarka volt. Ehhez választottam egy 

világosbarna ruhát, sötétebb övvel. Sminket nem tettem fel. 

Különbözni akartam Hayleetől. Hol vannak már azok az idők, 

amikor mindketten ugyanazt akartuk felvenni? 

És hol vannak a tükörikrek? 

Haylee még sminkelt, amikor én már lefelé indultam. 

Melltartóban ült a fésülködőasztala előtt, engem nem vett 

észre, mert gyorsan továbbléptem. 

– Lent leszek – szóltam vissza, és már mentem is lefelé, 

mielőtt látni akarná, mit vettem fel. 

Anya és Irene még öltözködtek. Odalent szállongott a 

finom ételek illata, bekukkantottam a sütőbe, hogy lássam, 

hogy áll a pulyka. A hűtőben várt a házi áfonyaszósz. Anya 

sokat fáradt az ételekkel. Mintha abban bízott volna, hogy 

csodát tehetnek. 

Irene jelent meg elsőnek. Megdicsérte a ruhámat. Most, 

hogy anya és Haylee még nem jöttek le, alkalmam nyílt 

őszintén szót váltani az ápolónővel. 

– Gondolja, hogy most már képes lesz anya egymaga élni? 

Én nem leszek itt, és gondolom, Haylee sem még egy darabig 

– szegeztem neki a kérdést. 

– Az elmúlt hetekben szándékosan a háttérbe vonultam, 

hogy lássam, hogy boldogul. Elfoglalta magát. Nekilátott az 

átrendezésnek. Úgy gondolja, ha megváltoztatja a 

környezetet, azzal elűzheti a rossz emlékeket is. Ez nem 

szokatlan dolog. Valamelyik nap a szupermarketben 

találkozott egy barátnőjével, Melissa Clarkkal, és hosszasan 

elbeszélgettek. Közös programokat is tervezgettek. Az 

édesanyja megtanult másképp viszonyulni bizonyos 

kérdésekhez, együttérzőbb lett. Most már elérkeztünk egy 



olyan ponthoz, hogy ha nem engedjük önállóan élni, akkor 

már sohasem fog. De azért még odafigyelünk rá. Nem lesz 

semmi baj. 

Felvidítottak a szavai. Talán mégiscsak jól alakul ez a 

hálaadás, gondoltam. 

Anya nagyon szép volt, amikor megjelent. A gyémánt 

nyakláncát és fülbevalóját tette fel, azt, amit apa a tizedik 

házassági évfordulójukra vett neki. Jó jel, hogy már kezelni 

tudja ezeket az emlékeket, már nem feltétlenül a régi boldog 

időkre emlékeztetik. A lefelé bővülő, türkizkék ruhája 

nagyon jól állt neki. És mint mindig, most is szolid sminket 

tett fel. 

– Nagyon szép vagy, anya – ismertem el. 

– Köszönöm, drágám. Te is. Haylee hol van? 

– Jön mindjárt – feleltem. – Segíthetek valamiben? 

– Irene-nal úgy döntöttünk, hogy ti ma vendégek lesztek. 

Csak érezzétek jól magatokat. 

– Tadam! – énekelte Haylee, és mindannyian a lépcső felé 

kaptuk a fejünket. 

Ennél különbözőbbek nem is lehettünk volna. Rövid, 

fényes selyemruhát húzott egy kék, barack és piros pöttyös, 

fehér garbóra, hozzá fekete harisnyát és természetesen a 

fekete csizmát viselte. Kicsit erős volt a sminkje, de jól állt 

neki. Félúton megállt, és rám mutatott. 

– Meglepődtél? 

– Nem – feleltem. – Nagyon csinos vagy, Haylee – tettem 

még hozzá gyorsan. 

– Tényleg – erősítette meg anya. – Mindketten azok 

vagytok. Menjetek, várjatok a nappaliban – utasított 

bennünket. – Majd csöngetünk, ha kész a vacsora. 



– Muszáj volt ezt felvennem – sietett utánam Haylee, 

látva, hogy szófogadóan elindulok. – Bár be tudnám lopni az 

intézetbe. Cedarnak nagyon tetszene. Nektek nem kell 

egyenruhát viselnetek a suliban, igaz? 

– Nem, de szigorú előírások vannak arra, hogy mit 

hordhatunk, és mit nem. 

– Milyen jó is volna valahol messze, olyan helyen lenni, 

ahol nincsenek szabályok, mi? – kérdezte. Leültem a 

kanapéra, Haylee meg körbejárva a helyiséget, mindent 

megnézett magának, mintha először látná. 

– Ilyen hely nincs – feleltem. 

– De reménykedni azért lehet, nem? – mosolygott, majd 

megsimogatta a zongorát, és leütött néhány hangot. – Milyen 

régen is volt. 

– Nem az számít, hogy valami elmúlt, hanem az, hogy mi 

történt akkor. Ettől tűnik az egyik nap hosszabbnak a 

másiknál. 

– Ezt meg ki mondta neked? 

– Az orvosom. 

Haylee elgondolkodva álldogált. Sűrű csönd támadt, aztán 

Haylee sarkon fordult, és olyan vigyorral, amit korábban 

még sohasem láttam az arcán, azt kérdezte: 

– Már sosem szűnsz meg gyűlölni engem? 

– Sosem fogod őszintén megbánni? 

– Mondtam már, hogy megbántam. 

Nem láttam értelmét rávilágítani, hogy amit mondott, az 

magyarázat volt csupán, nem pedig bocsánatkérés. 

– Én egy ideje már nem gyűlöllek – feleltem. – De az igazi 

kérdés az, hogy vajon eljön-e az az idő, amikor már te sem 

gyűlölöd magadat. 



Haylee elnevette magát. 

– Nem emlékszel, anya mire tanított bennünket? Ha 

gyűlöljük a másikat, ugyanannyira gyűlöljük saját magunkat 

is. Ha te nem gyűlölsz, akkor én sem fogom magam. 

Irene jelent meg az ajtóban. 

– Édesanyátok küldött, hogy szóljak, jöhettek! – 

jelentette. 

– Remek. Majd éhen halok! – kiáltott fel Haylee. 

Felálltam, és utánamentem az ebédlőbe. – Igazi műalkotás ez 

az asztal, anya – áradozott Haylee, amikor belépett. 

Anya a széke mellett állt, az arca ragyogott. 

– Üljetek a szokott helyetekre! 

Haylee már pattant is. Egymással szemben ültünk, anya 

apa egykori helyén, Irene meg az övén. 

– Mielőtt még hozzálátnánk – mondta anya, még mindig 

állva –, szeretnék köszönetet mondani. Hálás vagyok, amiért 

a lányaim itt vannak, biztonságban, és hogy újra együtt 

ülhetünk asztalhoz. És hálás vagyok, amiért támogatást 

kaptam olyan emberektől, mint Irene. 

Anya leült. 

– Én is hálás vagyok, anya – mondta Haylee. – Hálás 

vagyok azért, hogy itt lehetek, és hogy együtt ehetünk. 

Anya bólintott, majd rám nézett. 

– Én is hálás vagyok érte, anya. 

– Akkor hát adjuk körbe az ételeket, és ne felejtsetek el, 

lányok, helyet hagyni a sütőtökös pitének! 

Hozzáláttunk. Haylee gyorsan visszatalálva önmagához, 

kérdésekkel árasztotta el Irene-t, mintha érdekelné, mintha 

mindent tudni akarna róla. Azon gondolkodtam, a nő elhiszi-

e, hogy Haylee érdeklődve hallgatja az élettörténetét, hogy 



pénzt kellett keresnie, hogy az anyjával megélhessenek, míg 

végül már eleget keresett ahhoz, hogy tanulni is tudjon. 

– Komolyan mondom – jegyezte meg Haylee –, tudva, 

hogy mennyi elkényeztetett gyerek van, olyan jó hallani, 

hogy volt valaki, aki a semmiből jutott valamire. 

Anya keble természetesen dagadozott a büszkeségtől, 

hogy Haylee milyen okosakat mond, és hogy mennyire 

szerény. Haylee ezek után engem kérdezgetett Littlefieldről, 

a felszereltségéről és a tanárokról. Anya ezúttal még többet 

megtudott az iskolámról. Persze a figyelmeztetése ellenére a 

kelleténél jóval többet ettünk Hayleevel, de minden olyan 

finom volt. Amikor felajánlottam, hogy majd Hayleevel 

leszedjük az asztalt, anya nem engedte. 

– Jobban szeretném, ha átmennétek inkább a nappaliba, 

és felkészülnétek, hogy játsszatok valamit a zongorán. Már 

hónapok óta mondogatom Irene-nak, hogy milyen szépen 

játszotok. Nem hazudtolhattok meg. Menjetek bemelegíteni – 

adta ki a parancsot. – Utána majd jöhet a desszert. 

– Az én ujjaim egy kicsit berozsdásodtak. És a tieid? – 

kérdezte tőlem Haylee. 

– Én is akkor játszottam utoljára, amikor te. 

– Akkor jobb, hogy gyakorlunk egy kicsit – vetette föl 

Haylee. 

A sok finom falat után a legszívesebben ejtőztem volna, 

de mosolyogva elindultam a nyomában. Amikor leültünk a 

zongorákhoz, Haylee rám nézett, és azt mondta: 

– Szerezzünk örömet anyának, Kaylee. Ki tudja, mikor 

lesz megint alkalmunk rá. 

Erre a mondatára jobban oda kellett volna figyelnem, de 

nekem már a zongoradarabokon járt az eszem. 



18. 

Annak ellenére, amit Haylee állított, ugyanolyan jól játszott, 

mint én. Sejteni véltem, hogy gyakorolt az intézetben. Anya 

két kedvenc, az alkalomhoz illő dalát játszottuk el, majd 

Haylee azzal lepett meg, hogy belefogott Gershwin 1. 

prelűdjébe. Nekem eszembe jutott, hogy ez volt az a darab, 

amit utoljára együtt játszottunk azelőtt, hogy tervezni kezdte 

az elrablásomat. Látva, anya mennyire örül, Haylee 

jelentőségteljesen rám nézett, mire én is játszani kezdtem. 

– Te gyakoroltál – mondtam neki vádlón, miután 

befejeztük. 

Haylee csak megvonta a vállát. 

– Ha az ember szeret valamit, azt egyhamar nem felejti el 

– felelte. Anya úgy érezte magát, mintha hájjal kenegetnék. 

Irene-nal együtt megtapsoltak bennünket. 

– Hát nem különlegesek? – kérdezte anya. 

– De igen – hagyta helyben Irene. – Még sosem 

találkoztam ilyen lányokkal. 

Haylee úgy ragyogott a büszkeségtől, hogy az én 

mosolyom elhalványodott az övé mellett. Mint egy 

gyertyaláng a spotlámpa mellett, úgy éreztem magam 

mellette, és hirtelen a ház minden helyisége színházzá 

változott. Mint olyankor is, amikor csak a szüleinknek 

játszottunk. Így kellett tennünk, hogy megtarthassuk anya 

szeretetét. 

A zongorázás után valamennyien visszamentünk az 

ebédlőbe, hogy elfogyasszuk a desszertet. Haylee úgy 



viselkedett, mint akinek minden frusztrációja elmúlt. Úgy 

dőlt belőle a szó, mintha hosszú hónapokra magánzárkába 

csukták volna. Mesélt az intézeti ételekről, a 

berendezésekről, a rekreációs foglalkozásokról, amikre járt, 

és amiket szeretett, az olvasmányairól, és bevallotta, hogy 

igen, gyakorolt is. 

– Meglepetést akartam szerezni – jelentette ki. 

– Sikerült – feleltem. 

– Kaylee mindig egy kicsit jobban játszott, mint én, ezért 

biztosra vettem, hogy neki menni fog – magyarázta Irene-

nak. Mindketten anyára néztünk, hogy lássuk, még most is 

olyan mereven ragaszkodik-e az elképzeléséhez, hogy 

köztünk semmiféle különbség sem lehet. De ő csak 

mosolygott. 

Ennek talán már vége, gondoltam. Most már 

megnyugodhatok végre, és elég a saját jövőmön gondolkodni. 

Aztán valamennyien visszatértünk a nappaliba, és Iréné, 

most már sokkal felszabadultabban, a saját fiatalkoráról 

mesélt még. Haylee volt a legfigyelmesebb hallgatósága. Itta 

Irene szavait. Én csak néztem, ahogy szívja magába Irene 

emlékeit, és megjátssza, hogy őszintén érdeklik az 

elhangzottak. 

Később anya ragaszkodott ahhoz, hogy megnézzük 

néhány gyerekkori videónkat. Haylee már pattant is, hogy 

berakja, hogy a tévé nagy képernyőjén láthassuk. Nekem 

fájdalmat okozott látni, hogy mind a négyen boldog 

családként vagyunk együtt, akiknek akkor még fogalma sem 

volt a jövőbeli történésekről. 

– Tökéletesen egyformák voltak – jegyezte meg Irene. Ő 

már korábban is látta ezeket a felvételeket, de most, hogy itt 



ültünk mindketten, és ő hol ránk, hol a képernyőre nézett, az 

egész még jobban megragadta. – Tökéletesen egyformák a 

gesztusaik, az arckifejezésük, bámulatos! 

Elmondta, hogy látott már ikreket, de ahogy már anyának 

is mondta, mi teljesen mások és egészen rendkívüliek 

vagyunk. Erre anya óhatatlanul anekdotákat kezdett mesélni, 

hogy milyen természetességgel csináltuk mindig egyszerre 

ugyanazt, és hogy ez mennyire elbűvölte a barátnőit. 

– Egészen bámulatos volt, hogy mindig pontosan tudták, 

mit akar a másik, és mit fog csinálni a következő percben. 

Szerintem ez még mindig így van. 

Anyának ez a kijelentése végtelenül elkeserített. Ha ez 

igaz lett volna, akkor kitaláltam volna, és elkerültem volna 

azt a csapdát, amit Haylee szőtt gondosan körém, és dobott 

oda annak a rettenetes embernek. Ha belegondol, anya nem 

mondhatott volna ilyet nekünk ma este. 

– Hát – szólt végül Irene rám pillantva, és talán észrevéve 

a szomorúságomat –, azt hiszem, már mindannyian fáradtak 

lehetünk. Én az vagyok. 

– Én biztos, hogy még sokáig nem fogok tudni elaludni – 

állította Haylee. – Olyan csodálatos és izgalmas volt ez a mai 

délután és este, életem legboldogabb napja. Köszönöm, anya, 

és Irene-nak is köszönöm, hogy gondját viseli anyának. 

Erre rám nézett azzal a kéjes, önelégült pillantásával, 

amit csak én ismertem, senki más. 

– Dettó – mondtam, mire Haylee elnevette magát. 

– Minden sokkal könnyebb lehetett volna, ha ez a „dettó” 

már korábban eszünkbe jutott volna. 

Még Irene is, akinek pedig fogalma sem volt róla, hogy 

Haylee mire gondol, elnevette magát. 



– Remélem, jól fogsz aludni az újjávarázsolt szobádban – 

mondta anya Hayleenek. 

– Fantasztikus. Mintha egy felhőn, egy rózsaszín felhőn 

volnék. Köszönöm, anya. 

Haylee felállt, és rám nézett, várva, hogy utánzóm 

minden mozdulatát. Mint mindig, most is ő diktált. 

Felálltam, majd mind a ketten odaléptünk anyánkhoz, ahogy 

egész életünkben, hogy én jobbról, Haylee pedig balról egy-

egy puszival köszönjünk el tőle. Anya megfogta a kezünket, 

és könnyek csorogtak végig az arcán. Haylee elmosolyodott, 

és odalépett Irene-hoz, hogy megölelje. 

– Jó éjszakát – köszönt el Iréné. 

– Köszönöm. És magának is 

Én is megöleltem. 

– Minden rendben lesz – súgta ő. Nagyon szerettem volna 

hinni neki, de bennem a sötétség egyre mélyült. Egy szót sem 

szóltam erre, csak megindultam Haylee nyomában felfelé a 

lépcsőn. 

– A takarót a fejemre húzva fogok elaludni – mormolta 

Haylee. – A rózsaszín felhőben. 

– Túl fogod élni. 

– Kösz. De legalább lépj be te is a felhőbe, és tölts még 

velem néhány percet – kérte, látva, hogy mennék tovább a 

saját szobám felé. 

Haylee kibújt a csizmájából, és elheveredett az ágyon. 

– Szóval, tesó, milyen voltam? 

– Pontosan tudod. 

Haylee elmosolyodott. 

– És féltékeny vagy, vagy örülsz? 



– Anya kedvéért örülök – feleltem. – Nem volt olyan 

rossz, mint számítottam. 

– Szerintem is egész jól ment. Majd meséld el apának. 

Mert ő irtózik még a levegőtől is, amit kilehelek. Semmi baj, 

tudom, hogy így van. Ne is próbáld tagadni. 

– Apát nem érdekli, hogy mit mondok neki, a maga kedve 

szerint dönt. Ha fontos a számodra, akkor igyekezz 

visszaszerezni a szeretetét – tanácsoltam. 

– Hogy te milyen bölcs lettél, Kaylee. De hisz mindig is az 

voltál. 

– Hát, én tényleg elfáradtam. Reggel találkozunk. – 

Indulni készültem. 

– De hisz még alig meséltél Troyról. Ez nem igazság – 

panaszkodott. 

– Egyelőre még nincs mit mondanom. Még csak most 

kezdjük megismerni egymást. 

– Vagyis még mindig szűz vagy? 

Rábámultam. Nagyon szerette volna, hogy igaz legyen, 

tudtam, mert attól nyeregben érezhetné magát. 

– Már nem – feleltem. – De ez minden, amit erről 

mondhatok. 

Haylee elnevette magát. 

– Tudtam! – kiáltott fel, látva, hogy indulok. – Segítség, 

megfulladok ebben a rózsaszín felhőben! 

Magam mögött hagyva a nevetését, átsiettem az én 

szobámba. Csak az ajtót becsukva érzékeltem, hogy milyen 

fáradt is vagyok. Az órákon át tartó érzelmi feszültség 

minden energiámat felemésztette. De még mielőtt ágyba 

bújtam volna, felhívtam Troyt. 

– Remélem, nincs még késő. 



– Nem, reméltem, hogy hívni fogsz. Te kezded. Hogy 

ment? 

– Ami azt illeti, jobban, mint vártam. Anyám is jobban 

van. Mind úgy viselkedtünk, mintha semmi sem történt 

volna. De Hayleeben természetesen nem bízom, és nagyon 

kifárasztott az egész. Ő már csak mindig önmaga marad. 

– Nem bánt meg semmit? 

– Ó, szóban igen, de mesterien megtanult vele együtt élni, 

elbagatellizálni, saját magának megmagyarázni. 

Szenzációsan megvezetett mindenkit, még az orvosát is, de 

hát Haylee mindig is kitűnően értett mások manipulálásához, 

és eléri, hogy mindenki azt akarja, amit ő akar, és amikor 

jónak látja. 

– Azt szeretted volna látni, hogy szenved? 

– Azt hiszem, igen, bár utálom magam miatta. 

– És mit mondasz majd az orvosának, ha találkoztok? 

– Még nem tudom. De szerencsére van még időm 

gondolkodni rajta. 

– Jól fogsz dönteni – mondta Troy. 

– Na és a ti hálaadásotok? 

– Még hogy hálaadás… Ugyanolyan volt, mint egy 

akármilyen vacsora. Apa vendéget hívott, egy fiatalembert, 

akivel üzleti kapcsolatban állnak. Egész idő alatt vele 

beszélgetett. Anya meg a barátnőivel foglalkozott, akik az 

asztalunk közelében ültek, így Jo meg én többnyire magunk 

voltunk. – Troy szünetet tartott, én meg vártam. – Mielőtt 

lefeküdtünk volna, mondtam Jónak, hogy szeretnék 

beszélgetni vele másnap. Tudta, miért. 

– És? 



– Rábólintott, de megrémült. Talán nem nekem kellene 

erről beszélni vele. Anya persze nem fog vele elbeszélgetni, 

és lehet, hogy neki is inkább orvoshoz kellene járnia. Mert ő 

sem olyan vidám és eleven, mint a korabeli lányok. 

– Lehet, hogy igazad van. De ahhoz kérd előbb a 

beleegyezését. 

– Pontosan erre gondoltam én is. Lehet, hogy te az én 

ikrem vagy? 

Elnevettem magam. 

– Abból egy is elég, hidd el nekem, Troy – mondtam, és 

megígértem, hogy másnap délután hívom, hogy 

megbeszéljük, el tud-e jönni hozzánk. 

Anya ezúttal is korábban kelt. Hallottam, hogy odalent 

motoz. Haylee szobája felé füleltem. Ő sosem kelt hamarabb, 

mint én. Szerettem volna tovább aludni, de tudva, hogy apa 

nemsokára itt lesz Hayleeért, és félve attól, hogyan fog erre 

anya reagálni, már nem tudtam visszaaludni. Tudtam, hogy 

anya nagyon szomorú lesz, és féltem, hogy esetleg 

visszaesik. Felkeltem, lezuhanyoztam, felöltöztem, és 

lementem reggelizni. 

Irene odalent volt anyával, kávét kortyolgattak, és 

pirítóst falatoztak lekvárral. 

– A testvéred felkelt már? – kérdezte anya nyomban. 

– Az ajtaja be van csukva, nem akartam zavarni – 

mondtam. 

– Hát igen, gondolom, nagyon felizgatta, hogy újra itthon 

lehet. – Anya Irene-ra nézett, aki rábólintott. – Irene is itt 

hagy ma – sóhajtotta anya. 

– Ó, már ma? Azt hittem, csak vasárnap. 



– Nem, drágám. Még van némi elintéznivalóm, és utána, 

azt hiszem, szabaddá teszem magam egy kis időre. – Anyára 

mosolygott. – Ez az első megbízatásom jó sokáig eltartott. 

Meglátogatom a nővéremet Floridában, Tampában. Özvegy, 

és az egyetlen lánya Hongkongban él. Egy ázsiai 

üzletemberhez ment feleségül. 

Töltöttem magamnak kávét, és odaültem az asztalhoz. 

– Szeretnél egy kis tojást? – kérdezte anya. 

– A tegnapi vacsora után ahhoz még nem éheztem meg 

eléggé – hárítottam el. 

Anya bólintott, de láttam, hogy fél füllel Haylee mozgását 

várja. 

– Nem igazságos, és annyira értelmetlen, hogy ezt a lányt 

csak egyetlen éjszakára engedték haza – panaszolta. – Talán 

többet árt ez, mint használ. 

– Vannak szabályaik – magyarázta Irene. – És biztos, 

hogy innentől kezdve rohamos javulásnak indul – tette még 

hozzá, megveregetve anya kezét. 

– De legalább adhatok neki pulykás szendvicset az útra – 

állt fel anya. – Te meg addig megnézhetnéd, Kaylee – mondta 

nekem. – Ha még alszik, hagyd aludni. De az is lehet, hogy 

fent van már, csak szomorú, amiért vissza kell mennie, ezért 

nem jön le. 

Bólintva felálltam. 

– Mi lenne, ha este elmennénk ketten vacsorázni, anya? – 

kérdeztem. – Eleget dolgoztál a konyhában. Ehetnénk egy 

pizzát vagy valami más olasz kaját, ahogy szoktuk. 

– Ahogy mindannyian szoktuk – felelte, elkalandozva a 

múltba. De aztán elmosolyodott. – Igen, ez jó ötlet. Feledteti 



a szomorúságot. – Felállt, hogy csomagoljon Hayleenek 

útravalót. 

Irene rám mosolygott. 

– Nagyszerűen csinálod, Kaylee. Rendbe fog jönni 

teljesen – biztatott. – Hiszen te is látod, már sokkal erősebb, 

mint volt. 

– Nagyon remélem – válaszoltam. 

Azon gondolkodtam, vajon milyen lesz anyának azután, 

hogy elmegyek. Erősnek kell lennie ahhoz, hogy egyedül 

tudjon élni, míg valamelyikünk haza nem jön. Túl sok emlék 

kavargott bennem. El sem tudtam képzelni, milyenek lesznek 

az éjszakái, ahogy azt sem, hogy érzi magát egy szülő, ha a 

gyerekei már kirepültek, és önálló életet kezdenek élni. 

Anyának most valami ilyesmivel kell szembenéznie. A 

magány az magány, akármilyen köntösben is. 

Haylee szobájának ajtaja még mindig csukva volt. 

Vártam, hallgatóztam, és hogy semmit sem hallottam, halkan 

bekopogtam. 

– Haylee? 

Megint kopogtam, szólítottam, majd benyitottam. Aztán 

csak álltam levegő után kapkodva, mint aki képtelen 

megszólalni. Az ágya ugyanúgy volt, mint amikor elváltam 

tőle. Gyorsan besiettem a fürdőszobába, és aztán megint csak 

álltam, próbálva felfogni, mi is az, amit látok. Odalent volna 

úgy, hogy senki sem vette észre? A biztonság kedvéért 

átmentem a saját fürdőszobámba. Aztán anya szobájába és 

fürdőjébe. Majd vissza Haylee szobájába. A bőröndje eltűnt. 

Mint a láva, forróság öntött el. Ez lehetetlen, gondoltam. 

Lesiettem. Anya meg Irene az asztalnál ült. Mindketten 

felkapták a fejüket. 



– Haylee hol van? – kérdezte anya. – Még mindig alszik? 

– Nincs itt – feleltem. Egyikük sem reagált a hallottakra. 

– Odafönt nincs. Nem láttátok idelenn? 

Irene a fejét rázta. Sorra jártam minden helyiséget, a 

testvéremet szólongatva, majd visszajöttem. Addigra már 

mindketten álltak. 

– És a bőröndje sincs itt – mondtam. – A kisbőrönd, 

amivel jött. 

– Nem értem – rázta a fejét anya. – Lehet, hogy apád 

korábban jött érte? 

Válasz nélkül odamentem az ajtóhoz, kiléptem, és 

végignéztem az utcán. Haylee nevét kiáltoztam. Irene lépett 

mellém, felé fordultam. 

– Nem aludt az ágyában – mondtam. – Azután mehetett 

el, hogy elaludtunk. 

– Ó, istenem! – Irene a szája elé kapta a kezét. -

Telefonálnunk kell az édesapádnak. 

Bólintottam, és futottam is a telefonhoz. 

– Már akartalak hívni, hogy megkérdezzem, mi volt – 

üdvözölt apa. 

– Jól ment, apa, de Haylee elment. 

– Elment? Ezt meg hogy érted? 

– Elszökött az éjjel, nincs itt. 

Apa nagyot nyelt. 

– Ez biztos? 

– Mindenütt kerestem a házban. A bőröndjét is magával 

vitte. Megszökött. 

– Odakint is megnézted? 

– Elment, apa. Elment. Nem hallod, amit mondok? 



– Jól van. Te próbáld megnyugtatni anyádat. Én meg 

máris hívom dr. Alexandert – felelte apa. – Ő meg biztosan 

értesíti a rendőrséget. Biztos, hogy megjelennek nálatok – 

mondta. – Én is jövök, amilyen gyorsan csak tudok. 

Remegő lábbal álltam ott, miután bontottam a vonalat. 

Irene és anya csak nézett rám. 

– Apa telefonál az orvosának, ő meg a rendőrségnek. 

– Miért csinálta? – kérdezte anya. – Így nem fogják 

hazaengedni karácsonyra. 

Erre se Irene, se én nem tudtunk mit mondani. 

– Csak összezavarodott – jelentette ki végül Irene. – Túl 

sok volt neki az élmény. Próbáljunk megnyugodni, és lássuk, 

mit csinál az orvos és a rendőrség. Gondolom, az édesapja is 

hamarosan itt lesz. 

– Igen – feleltem. 

– Jöjjön, Keri – hívta Irene anyát. – Üljön le. Hozok egy 

pohár vizet, és aztán várunk. 

– De hát hová mehetett? – kérdezte anya a nappali felé 

tartva. – Kaylee…? 

– Nem tudom, anya. Elég messze vagyunk minden vonat- 

vagy buszmegállótól. 

Anya leült, Irene meg elment vízért. 

– Igen, biztos, csak összezavarodott. Szerinted mikor 

ment el? 

– Még az éjjel. Biztos miután elaludtunk. Én nem 

hallottam semmit. 

– Én sem. 

Megcsörrent a telefon, szaladtam a konyhába. Iréné a 

pohár vízzel a kezében várt. Dr. Alexander telefonált. Haylee 



volt az első kérdése. Emlékeztetni kellett magam arra, hogy 

ő a betege, nem pedig én. 

– Történt valami, Kaylee? Valami, ami elkeserítette? 

– Semmi. Mindenki örült neki, dr. Alexander. Duetteket 

játszottunk a zongorán. Haylee sokat beszélt. Örömet 

szerzett anyának. Senki semmi rosszat nem mondott. Együtt 

vacsoráztunk. Azzal indítottunk, hogy nem beszélünk a 

múltról, és én mindent elkövettem, hogy semmi olyasmit ne 

mondjak vagy tegyek, amivel elrontanám a hangulatot. De 

sokkal inkább anya, mint Haylee miatt aggódtam. Kár, hogy 

Haylee nem így volt vele. 

Az orvos hallgatott. 

– Beszélt neked egy Cedar Thomas nevű fiúról? 

– Igen. Azt mondta, kedveli. 

– Cedar Thomas két nappal ezelőtt megszökött – közölte a 

doktornő. – Ezt is elmondta? 

Nemcsak megdöbbentem és meglepődtem, de nagyon 

dühös is voltam magamra, amiért Haylee megint rászedett. 

– Nem, azt nem. Arról győzködött, örül, hogy visszamegy, 

mert megint vele lehet. És nagyon sajnálta, hogy nem 

viselheti az intézetben azt a ruhát, amiben itthon volt, mert 

hogy abban mennyire tetszene neki. A leghalványabb 

sejtelmem sem volt arról, hogy erre készül. És tudja, mit 

gondolok, dr. Alexander? 

– Mit? 

– Hogy most még jobb a megtévesztésben, mint valaha. 

Egyszer talán ő fog kezelni bennünket – jegyeztem meg, nem 

is leplezve a keserűségemet. 

– Még beszélünk – mondta dr. Alexander. – Már nem az 

én kezemben vannak a dolgok. A rendőrség keresi Cedar 



Thomast, és most már Hayleet is. Azt gyanítom, hogy ő 

vehette fel Hayleet tegnap éjjel a házatoknál. Bizonyára 

kitervelték az egészet. 

– Méghozzá a maga orra előtt – tettem hozzá. 

Letettem, és Irene-ra néztem. 

– Mit mondtak? – kérdezte. 

– Hayleenek volt egy fiúja az intézetben, aki tegnapelőtt 

megszökött. Dr. Alexander úgy gondolja, ő jöhetett érte az 

éjjel. 

– Te jó ég! Ezt még ne említsd az édesanyádnak – 

figyelmeztetett az ápolónő. Bólintottam, és visszamentünk 

anyához. 

– Ki telefonált? Megtalálták? 

– Még nem, anya. 

Irene odaadta neki a pohár vizet. Anya ivott pár kortyot, 

majd rám nézett. 

– Szóval, ki volt az? Apád? 

– Nem, Haylee orvosa, dr. Alexander. 

– Na és ő mit gondol? 

Irene-ra néztem. 

– Mi az, amit ti ketten elhallgattok előlem? Halljam! – 

kiáltotta anya, és láthatóan kezdte elveszíteni a türelmét. 

Megint Irene-ra néztem, ő bólintott. 

– Nagyon úgy néz ki, hogy Haylee előre megtervezte a 

szökését egy intézetbeli fiúval, anya. Ő már két nappal 

korábban megszökött. Kocsija van, azzal jöhetett ide 

Hayleeért az éjjel. 

Azt vártam, hogy anya mindjárt elájul. 

– Azt hiszem, jobb volna édesanyádat ágyba fektetni, 

Kaylee. Maradok, amíg nem rendeződnek a dolgok. 



– Igen – helyeseltem. – Menj csak, anya. Ígérem, szólok 

abban a pillanatban, ha már tudok valamit. 

Irene lábra segítette anyát, és majdhogynem úgy kellett 

felvinnie a lépcsőn. 

Én meg igyekeztem végiggondolni mindent, amit Haylee 

nekem mondott, hátha találok valamit, ami segít rátalálni. 

Húsz perc múlva megjött apa. Az arca lángolt a dühtől. 

Elmondtam neki, amit dr. Alexandertől hallottam. 

– Anyád hogy van? 

– Le van sújtva. Irene odafönt van vele. 

– Fel nem foghatom, hogy másodjára is rászedett. Egész 

úton kedves volt, és nem győzött hálálkodni, hogy kapott egy 

második esélyt. De esküszöm, nekem valami végig azt súgta, 

hogy ne bízzak benne, Kaylee. Ott csiklandozott belül a 

bizalmatlanság. Mert annyira emlékeztetett arra, ahogy 

akkor viselkedett, amikor te annak az embernek a foglya 

voltál. 

Láttam apán, hogy a legszívesebben beleöklözne a falba. 

Csöngettek, mindketten az ajtóhoz siettünk. Két rendőr 

állt odakint. Kérdéseket tettek fel, és apa felém fordult. 

– A lányom majd mindent elmond, amit tud – felelte a 

rendőröknek. 

– Sajnos én sem tudok sokkal többet. Beszélt nekem arról 

a fiúról, Cedar Thomasról, de elhitette velem, hogy azért 

nem bánja, hogy vissza kell mennie az intézetbe, mert így 

újra vele lehet, hogy alig várja már. 

– Nem kell, hogy fényképet mutassak róla – közölte apa. 

– Ha megnézik Kayleet, és emlékeznek rá, az elég, ugyanúgy 

néz ki, de csak kívülről, higgyék el nekem. 



– Tudunk egy ellopott autóról – mondta a magasabbik 

rendőr. – És pontos leírással rendelkezünk Cedar Thomasról. 

– Lehet, hogy nagyon ostobán hangzik – vetettem föl –, de 

elképzelhető, hogy cédrusfák felé tartanak. 

Egyikük sem szólt egy szót sem. Megköszönték a 

segítséget, és elmentek. Irene lejött, és mögöttünk álldogált. 

– Keri hallotta a csöngetést. Tudni már valamit? 

– Csak a rendőrség érdeklődött – felelte apa. – Hogy van? 

– Sokkot kapott, de rendbe jön. Ne aggódjon, Mr. 

Fitzgerald. Úgy döntöttem, maradok, amíg a dolgok 

rendeződnek. 

– Ez nagyon kedves magától, a nővér. – Apa rám nézett. – 

Felmegyek, beszélek vele. 

– Az jó lesz – bólintott a nővér. Mi ketten bementünk a 

nappaliba, de aztán Irene tanácsára nekiálltam reggelit 

készíteni magamnak és apának. Nem kérdeztem tőle, mit 

mondott anyának, vagy ő neki. Csak remélni tudtam, hogy 

felhagytak a kölcsönös vádaskodással, mert rájöttek, hogy 

ezen a ponton az teljesen értelmetlen volna. Ideje 

összefognunk és támogatnunk egymást. 

Irene felvitt egy kis teát és pirítóst anyának, abban a 

reményben, hogy sikerül meggyőznie, erősnek kell maradnia. 

– Ez a lány reménytelen – mondta apa már az asztalnál 

ülve. Örült, hogy rántottát és pirítóst készítettem, pont úgy, 

ahogy ő szereti. – Ahogy én látom, ezzel beleverte az utolsó 

szöget anyád koporsójába. Őt pedig évekig is odabent 

tarthatják. Ez volt az utolsó alkalom, amikor azt kértem 

tőled, tegyél meg valamit Hayleeért. 

– Jól van, apa. – A kávémat kortyolgattam. Ő rám nézett, 

aztán elmosolyodott. – Most meg mi van? 



– Pontosan tudom, mikor nevetsz ki. Micsoda kalamajka. 

– Azt mondtam anyának, hogy este menjünk el pizzát 

enni, apa. Nem tudtam, hogy Irene már ma elmegy. Tudom, 

úgy volt, hogy veled és Danával vacsorázom ma, de… 

– Szerintem sem hagyhatod most magára. Maradj csak 

vele, Kaylee. 

Apa az órájára nézett. 

– Van némi elintéznivalóm ma, de nem leszek messze. 

Mást úgysem tudunk tenni, mint várni – mondta. 

Kétségtelenül így volt. Semmi értelme, hogy maradjon, és 

babusgasson engem. Iréné biztosan adott már valami 

nyugtatót anyának. Abban maradtunk, hogy még beszélünk. 

– Dr. Alexander is jelentkezni fog – tette hozzá még, 

amikor kikísértem. A fejét rázva megölelt, és adott egy 

puszit, aztán még visszanézett a lépcső felé, majd távozott. 

Felmentem, és csak üldögéltem anyával és Irene-nal, míg 

anya el nem aludt. Gondolkodni is képtelen voltam, de aztán 

kora délután eszembe jutott, hogy Troyt kellene hívnom. Azt 

hitte, azért hívom, hogy megtudjam, mire jutottak a húgával, 

és mindjárt bele is fogott. Érzékelhetően a határán állt a 

hisztériának, ezért nem szakítottam félbe. 

– A húgom nem hajlandó szembenézni a valósággal, és 

hallani sem akar arról, hogy orvoshoz menjen, anya meg 

támogatja ebben. És volt képe azt mondani, hogy már 

kinőtte, túl van rajta. El tudod ezt képzelni? Kinőtte, hogy az 

apja szexuálisan zaklatta! Nekem elborult az agyam, és 

megfenyegettem, hogy a rendőrséghez fordulok, de ettől Jo 

hisztériázni kezdett, mire megígértem, hogy nem fogom ezt 

tenni. Semmi sem fog változni. De talán… talán Jo végül 



rájön, hogy muszáj önmagára találnia. Hála neked. Magamat 

illetően optimistább vagyok, Kaylee. Holnap odamegyek, és… 

– Ne. Nem jöhetsz ide holnap. 

– Miért nem? 

Ekkor elmondtam neki, hogy mi történt. Azt hiszem, 

legalább egy órán át beszéltünk, és én töviről hegyire 

elmeséltem neki, hogy mit mondott és mit csinált Haylee. 

– Hűha – füttyentett Troy. – Én itt sajnálom magam meg 

a húgomat, miközben neked nagyobb a szívfájdalmad. Tudok 

valamiben segíteni? 

– Csak hívj. Én is hívlak, ha már tudunk valamit. 

– Rendben. És Kaylee, te vagy az egyetlen ember a húgom 

után, aki nagyon sokat jelent nekem. 

Már majdnem rávágtam, hogy „dettó”, de visszanyeltem. 

– Hasonlóképpen érzek, Troy. Alig várom már, hogy újra 

lássalak. 

Azt hittem, hogy ez a beszélgetés feldob majd, de amikor 

letettem, rémes levertség lett úrrá rajtam, mindkettőnk 

miatt. De kiássuk belőle magunkat, gondoltam elszántan. 

Mert innen már csak felfelé vezethet az út. 

Aztán úgy döntöttem, szomorúság ellen a legjobb 

orvosság, ha segítek Irene-nak anya mellett. Ettünk valamit 

ebédre. Életem leghosszabb napja volt ez, és semmi sem 

gyorsította fel. Attól nem jártak sebesebben az óra mutatói, 

hogy minduntalan rájuk pillantottam, csupán tudatosították, 

milyen nyomorult helyzetben vagyunk. Apa három felé 

érdeklődött, hogy vagyunk, és elmondta, amit én is tudtam, 

hogy még nem tudunk semmit. Árnyék borult ránk. Zenét 

féltem feltenni, és a televíziót sem mertem bekapcsolni. 

Iréné szinte el sem mozdult anya mellől. Anya hol 



elbóbiskolt, hol magához tért; ilyenkor kétségbeesetten várta 

a híreket, és hogy nem volt hír, az ostorcsapásként érte. 

Vacsorára lehoztuk, hogy egyen valamit – egy takaróba 

burkolózva üldögélt a kanapén. Apa megint telefonált, hogy 

érdeklődjön, de semmi érdemlegeset sem tudtunk mondani 

egymásnak. 

Nem sokkal nyolc előtt dr. Alexander telefonált, de 

ezúttal azért, hogy megtudja, hogy vagyok, és hogy van anya. 

Némi bűntudatot hallottam ki a hangjából: végül is ő hagyta 

jóvá Haylee ideiglenes elbocsátását. Én nem vádoltam 

semmivel, és bíztam benne, hogy a hangom sem árulja el, 

hogy őt hibáztatom. Végtére is ő csak reménykedett. Mi meg 

apával elhittük, hogy Haylee jó útra tért. De a probléma 

gyökere ő maga, Haylee személyisége volt. 

Az orvos azzal búcsúzott, hogy nagyon sajnálja a 

történteket. 

– Én is – feleltem. – Nem akartam, hogy így legyen. 

– Tudom, Kaylee. De ne veszítsd el a magadba vetett 

hited. Az ikre vagy, nem a másolata. 

Örültem ennek a kijelentésnek, ebben a pillanatban mégis 

nehéz volt elhinnem, hogy örömökben is lehet részem. 

Elmondtam Irene-nak, hogy ki telefonált, és hogy még 

mindig semmi. 

– Talán le kellene feküdnünk – vetette fel. Nagyon 

kimerült lehetett. Anya sem ellenkezett. Iréné vele maradt. 

Lefekvés előtt még bementem Haylee újjáalakított 

hálószobájába. A rózsaszín felhő fekete felhővé változott. 



Epilógus 

Az irodalomtanárunk, Mr. Edgewater sok időt szánt arra, 

hogy megértesse velünk a klasszikus tragédia lényegét. Azt 

hangsúlyozta, hogy a tragikus hősök nemcsak szörnyű bajt 

hoznak a fejükre, hanem azért buknak el, mert a hübrisz, az 

elbizakodottság gőgje vezeti őket. Ezért ők maguk az okai a 

bukásuknak. 

Én meg azóta is azon töröm a fejem, hogy vajon Haylee 

abban a hitben élt-e, hogy ő majd eléri azt, amit az 

orvosoknak nem sikerült Cedar Thomas-szal. Talán azt hitte, 

a fiú annyira szereti, engedi majd, hogy ő kivezesse a 

sötétségből, az őrületből, és átemelje a saját világába, ahol 

öröm és boldogság várja. És ha végiggondolta is, nem vette 

észre, hogy túl messzire ment. Talán abban a hitben volt, ha 

mégsem sikerülne, őt senki sem hibáztathatná érte. 

Egyszerűen kezelnék tovább a rossz lépés után. 

A nyomozó, aki eljött hozzánk, elmondta, meg vannak 

győződve arról, hogy az autó vezetője, Cedar Thomas 

szándékosan hajtott neki a korlátnak, ezért zuhantak a 

sziklás mélybe. Csodával határos módon az autó nem lobbant 

lángra, de sem a vezető, sem az utasa nem volt bekötve. Az 

orvosszakértő véleménye szerint mindketten azonnal 

meghaltak. 

Pár nap múlva dr. Alexander arra kért bennünket, hogy 

menjünk el hozzá a lakására. Csak apa meg én. Anya katatón 

állapotba került, kórházba vitték. Apa elsőre vissza akarta 



utasítani a meghívást, de belegondolva végül úgy döntött, 

jobb, ha meghallgatjuk dr. Alexandert. 

– Nem azért hívtam ide önöket, hogy mentegessem 

magam – kezdte a doktornő, amikor a szerény nappaliban 

helyet foglaltunk. – Csak szeretném elmondani, hogy 

szerintem mi történhetett. 

– Számomra egyértelmű, hogy Cedar Thomas öngyilkos 

akart lenni, és Hayleet is magával vitte – felelte apa. A 

történtek annyira megviselték, hogy szinte nem is lehetett 

ráismerni. Düh és szomorúság között vergődött ismét. 

– Bármily furcsán hangzik is, nem hiszem, hogy így 

történt volna. 

– Miért nem? – kérdezte apám. 

– Cedar Thomas abban a hitben élt, hogy látja mások 

auráját. Ebben a hitben nevelkedett, és eszközül használta a 

belső dühe kezelésére a paranoiájában. 

– De szándékosan hajtott neki annak a korlátnak a 

szakadék fölött. 

– Igen, mert úgy gondolta, hogy démon lakozik a 

lányában. 

– De akkor miért jött érte? Miért akart vele lenni? 

– Mert úgy gondolta, jót tesz vele, ha elpusztítja az 

ördögöt. 

– De így neki is meg kellett halnia – mondta apa 

fájdalmas arccal. 

– Tisztában volt vele. Mi racionálisan és logikusan 

gondolkodunk, ő azonban abban hitt, hogy az égben elnyeri 

majd a jutalmát érte. Én így gondolom. 

Apa megrázta a fejét. 

– Hogy engedhette annak az őrültnek a közelébe? 



– Odabent nincsenek a betegek magányosan elzárva, Mr. 

Fitzgerald. Azt hiszem, a fiú felkeltette Haylee kíváncsiságát, 

mulattatta. Haylee tele volt energiával, teremtő energiákkal. 

– És azt hitte, meggyógyíthatja? – kérdeztem. 

– Talán igen. És talán nem meggyógyítani akarta, csak 

kiszabadítani. Mindkettőjüket. 

– Vagyis felhasználta – állapítottam meg. – Vagyis felelős 

volt azért, ami történt. 

– Talán nem kellene hibáztatnunk érte. 

– Szóval már megint itt tartunk! – kiáltott föl apa. – De 

akkor kit kéne hibáztatnunk? 

– Vagy elfogadjuk, hogy Cedar Thomast úgy nevelték, 

hogy higgyen a démonokban, és abban, hogy megszállhatnak 

másokat, vagy úgy gondoljuk, hogy valamennyien hibásak 

vagyunk. De az emberek általában nem akarnak rosszat 

másoknak. Csak mi félreértjük, amit csinálnak, vagy ha 

irányt tévesztenek. Mi is hibázunk, de nem látjuk a hibáink 

következményeit, hiszen mi csak jót akarunk azoknak, akiket 

szeretünk. A maga felesége is jót akart. Bizonyára ő sem ezt 

akarta, ahogy maga és Kaylee sem. Én csak azt szeretném, ha 

meg tudnának békélni a történtekkel. 

Apára néztem. 

– Én nem tudom, hogy igaza van-e, de még csak azt sem, 

hogy ez számít-e, dr. Alexander – ráncolta a homlokát apa. – 

Nem irigylem azt a világot, amiben maga él. Könnyebb azt 

hinni, hogy vannak rossz fiúk, meg jók, és ennyi. De – állt fel 

– méltányolom, hogy elmondta, mit gondol arról a fiúról. 

Kaylee? 

Én is felálltam. 



– Na és mi a helyzet velem? – kérdeztem. – Én vagyok a 

másik tüköriker. Én is elkövetek majd hasonló hibákat, én is 

túl fogom értékelni, hogy mire vagyok képes, és még több 

bajt okozok? 

Troy járt a fejemben, és az, hogy tanácsokat osztogattam 

neki. 

– Nem minden tükröződik, Kaylee. Azt hiszem, te mindig 

tudni fogod, mikor kell segítséget kérned. 

Apa a hazafelé vezető úton alig beszélt. Én sem. 

– Igaza van – szólalt meg végül. – Ő is csak olyan, mint 

mi. Többet tud nálunk, segíteni mégiscsak keveset. 

Értelmetlen volna őt hibáztatni. 

– Ez tetszik, apa. Talán egy nap majd én is azzal 

foglalkozom, amivel ő. 

– Talán igen. És akkor én ingyen járhatok majd hozzád 

terápiára. 

Ez volt az első alkalom az elmúlt napokban, hogy 

elmosolyodtunk, és az elkövetkező napok sem adtak derűre 

okot. Anya annyira rossz állapotban volt, hogy nem tudott 

eljönni Haylee temetésére. Troy elkéredzkedett az iskolából, 

hogy velem lehessen. Attól félt, hogy majd nem akarok 

visszamenni Littlefieldbe, mivel túlságosan megerőltető lehet 

válaszolnom a kérdésekre azok után, hogy eltitkoltam a 

múltamat és a testvéremet. 

– Ha iskolát váltasz, veled megyek – jelentette ki. 

Aznap, miután apával megbeszéltük a dolgot, felhívtam 

Troyt. 

– Visszamegyek – közöltem vele. – Már nem akarok 

elfutni semmi elől. 



– Rendben, itt várlak – felelte. – Elmegyünk megenni 

Amerika legjobb fagylaltkelyhét. 

– A világ legjobb fagylaltkelyhét! – vágtam rá erre én, és 

tovább tervezgettük az elkövetkező heteket és hónapokat. 

A hétvégén elmentem Haylee sírjához, egyedül. Síremlék 

még nem fedte, csupán a neve és a dátumok voltak ráírva egy 

kis táblára. Ragyogó nap volt, egyike azoknak, amikor 

türkizkék az ég, és az apró felhők nem is felhők, hanem, 

ahogy anya magyarázta régen, Isten leheletének nyomai. 

Ötévesek lehettünk, amikor ezt mondta nekünk. 

Haylee erre felfújta az arcát, felnézett az égre, és azt 

mondta: 

– Én is akarok fújni ilyen felhőket. 

– És te mit akarsz, Kaylee? – kérdezte tőlem anya. 

– Ugyanazt, amit Haylee – válaszoltam, mert ezt akarta 

hallani. 

Bámultam a felásott földet. Újra láttam, ahogy leeresztik 

a koporsót a gödörbe, mégis, még mindig felfoghatatlan volt 

számomra. Közelebb léptem, hogy beszéljek vele. 

– A szíved mélyén, azt hiszem, mégiscsak azt szeretted 

volna, ha újra jó testvérek leszünk, Haylee. Elszöktél, de 

abban a hitben, hogy visszajössz, talán már karácsonyra. 

Mert továbbra is azt szeretted volna, ha anya akkor is 

mindenből kettőt vesz nekünk. S adunk neki egy-egy puszit, 

ahogy szoktuk, és ő is megpuszil bennünket. És karácsonyi 

dalokat zongoráztunk volna, és lett volna nevetés, ölelés, és 

ami még ennél is fontosabb, ígéretek. Együtt bújtunk volna 

ágyba, hogy beszélgessünk a fiúkról, és tervezgessük, hogy 

egyszerre megyünk férjhez, együtt megyünk nászútra, és 

egyszerre születnek majd a gyerekeink. Úgy volt, hogy együtt 



öregszünk meg, és egyszerre, ugyanabban a pillanatban 

fogunk meghalni. Mindegy, hogy mi történt, én élek majd 

kettőnk helyett, és mindent úgy csinálok, ahogy elterveztük. 

Semmi sem változott. Anya ugyanúgy mindkettőnket látni 

fogja maga előtt, és bármennyire küzd ellene, apa is. Ahhoz, 

hogy elveszítselek, hogy örökre elveszítselek, egy tükrök 

nélküli világban kellene élnem. De te tovább élsz majd a 

tükörképemben, ahogy én is a tiédben. Te mit gondolsz 

erről? 

Csak álltam ott válaszra várva, és lelki szemeimmel 

láttam, ahogy kézen fogva szaladunk, hogy köszöntsük 

azokat, akik eljöttek az ötödik születésnapunkra, és közben 

azt skandáljuk, hogy „Haylee és Kaylee! Kaylee és Haylee!” 

Aztán fél térdre ereszkedve megsimogattam a földet, 

Haylee nevét súgva. Távoztam, és közben szentül hittem, 

hogy megtalál a boldogság. 

 


