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1. fejezet Az első utazás
 

Más  biztosan  örülne  annak,  hogy  betölti  a  huszonegyedik
életévét,  de  számomra ez  nem csak  azt  jelenti,  hogy  legálisan
ihatok alkoholt, hanem ezzel egyidejűleg a beavatásomra is várok.

A gyomrom hangosan korog, mikor reggel kikelek az ágyból.
Előző nap sem tudtam egy falatot sem enni, annyira ideges vagyok
a rám váró időszak miatt. Elmo, a varázspatkányom cincogó hangot
hallat, amikor kimászom mellőle, ő felborzolja a szőrét, nagyot ásít,
visszakecmereg a takaró melegébe és eltűnik a rétegek között.

Ahogy kikelek az ágyból az egyre erősebben feszítő gyomrom
elveszi a figyelmemet így belerúgok az ágy szélébe, amit általában
hangos  jajgatás,  fél  lábon  ugrálás,  telefontöltő-  vagy  laptop
töltőkábelbe akadás, majd egy jó nagy borulás követ. Jól van, na.
Lehet néha egy kicsit szórakozott vagyok és esetlen. Mostanában
pedig különösképpen.

Bosszúsan magamra kapkodom az első ruhadarabokat, amik a
kezembe akadnak a fiókból, majd lebattyogok a konyhába, ahonnan
a kávé illatot érzem. Akármennyire is félek és nem maradt bennem
egy  csöppnyi  életkedv  sem,  az  egyetemről  való  kimaradásra
egyáltalán nincs mentség a családomban, így számat húzva indítom
a reggelt.

Anyám egy hatalmas késsel  készül  agyongyilkolni  egy tököt,
amikor mellé érkezem. Kedvtelenül előhalászok a szekrényből egy
bögrét, majd töltök magamnak a kávéból. Anyu soha nem alszik öt
óránál többet, de még csak meg sem látszik rajta. Egyik alapelve,
hogy a  nap túl  értékes,  hogy jelentős részét  átaludjuk,  míg az
enyém, hogy álmunkban fogannak a legjobb ötletek. Így hétvégén



nem fukarkodom az alvással és soha sem vonom meg magamtól a
pihenést.  Ebben  aztán  totál  nem hasonlítunk  egymásra.  Ennek
ellenére szeretnék én is úgy kinézni negyvennégy évesen, mint ő.

– Jó reggelt, Case. Csináltam neked búzakávét fahéjjal, ahogy
szereted.  –  Elslattyogok mellette.  –  Hogy  aludtál?  –  érdeklődik
mosolygós  szemekkel,  de  én  kerülöm  a  pillantását.  Bármikor
kiszagolja,  hogy  ha  valami  problémám van,  például,  ha  ideges
vagyok és most nagyon is tüskés hangulatomban talál. Kutakodó
pillantással  mér  végig,  mintha  lenne  bennem  vagy  a  kedvenc
Abercrombie  pulcsiban  valami  kivetnivaló,  majd  a  szeme végül
újból megállapodik az arcomon.

–  Ne  firtassuk  –  zuttyanok  le  a  konyhaasztalhoz  és
megpróbálom nem észrevenni a széles vigyort az arcán, és ahogy a
rénszarvas fejes mamuszában lóbálja a keresztbetett lábát, amitől
a piros orrú Rudolf ikerpár kedvesen bólogat.

–  Látom,  még  mindig  morcos  vagy  –  állapítja  meg,  majd
belemártja  a  kést  a  Halloween-i  tökbe.  Nézem,  ahogyan
megszokott mozdulatokkal kibelezi, kiszedi a magjait és a húsát,
majd szájat és szemet vág neki. Ez is csak arra emlékeztet, hogy
rajtam kívül mindenki izgatottan készül a nagy eseményre.

Végignézek a házon. Mindenhol égő gyertyák, plafonról lelógó
girlandok, csontvázak, vigyorgó tökfejek. Harapósan megforgatom
a szemem, mert ismét itt az egyértelmű bizonyítéka, hogy anyám
hajlamos túlzásokba esni.

Nincs kedvem elcseverészni vele, mert még mindig haragszom
rá. Megkértem, hogy ne kerítsen nagy feneket a beavatásomnak,
de ő csak azért is a tudtom nélkül egy hatalmas bulit szervezett
nekem, ahová az összes ismerősömet – cirka száz főt – elhívta. Nem
akarok  olyan  születésnapi  és  beavatási  bulit,  ahol  olyanok  is
megjelennek,  akiket  nagyon  nem  kedvelek,  de  egészen  biztos
vagyok benne, hogy anyám már csak dicsekvésből is meghívta őket,



hogy világgá kürtölje, a kicsi lánya végre felnőtt.

Még hátra van két nap Halloweenig, de már javában készülődik.
Tököket farag, előkészíti a dekorációt, a kertet égősorokkal húzatja
végig,  a  tökös  süteményekről ,  a  vacsoramenüről ,  a
narancssárga-fekete macskás szalvétákról már nem is beszélve. És
még ne legyek mérges?

– Hagyjuk – morgom az orrom alatt, majd leemelek az asztalon
lévő  kosárból  egy  almát  és  monoton  mozdulatokkal  rágcsálni
kezdem. Éppen kifelé bambulok az ablakon, látom, hogy legjobb
barátnőm, Cory leparkol fekete Smart Roadsterjével a házunk előtt,
majd trappolva megérkezik a ház elé. Elmo megjelenik az asztal
mellett és az ölembe telepszik, vastag barnás bundát növesztett,
ahogyan megérkezett a hideg. Az egész feje barnás, egyedül a két
szeme környékén sötét a szőr, mintha egy Batman jelmezt húzott
volna magára. Kíváncsian figyeli a beszélgetést anyám és köztem.

– Inkább örülnöd kéne – jegyzi meg anya. Nem lehet arcáról
letörölni  a  vigyort  és  én  nagyon  haragszom  ezért.  –  Úrnőm,
mennyire vártam én a napot, amikor annyi idős voltam, mint te… –
sóhajt, majd a vigyori tökkel végezve leteszi a kést az asztalra és
megtörli a kezét egy rongyban. Megsimogatja Elmo hátát, aki erre
makogó hangot ad ki magából. – Olyan elmondhatatlanul büszke
vagyok  rád!  –  Éppen  indulnék,  lerázom  magamról  Elmot,  aki
megsértődve vinnyog,  majd áttelepszik anyám ölébe.  Anyu erre
visszahúz és egy csókot nyom a fejemre.

Cory pont jókor lép be a házba, nem csalódom benne sosem. Ha
valamiben, hát abban különösen jó, hogy elvonja rólam a figyelmet
feltűnő  jelenségével,  amivel  általában  sokkolja  a  normális
embereket és súrolja a közízlés határát. Nem elég, hogy mindig
sötét ruhákat hord, de általában – még télen is – szoknyát vagy
tütüt, vastag fekete harisnyával, vagy éppen csíkossal, pöttyössel,
természetesen acélbetkós bakanccsal, az aranyszőke haját mindig



színes csíkok tarkítják, sosem lehet tudni, hogy a következő nap
éppen milyen kedve lesz. Az orr piercingjét, rengeteg fülbevalóját
is  e  szerint  a  hóbort  szerint  váltogatja.  A  szegecsek  nála
alapfelszerelésnek  számítanak,  ennek  köszönhetően  mindig
fémesen  pendülő  zenével  érkezik,  amit  már  messziről  is  lehet
hallani, mint a tehénnek, aminek a nyakába kolompot akasztanak.

– Jó reggelt, Celeste néni! – köszön anyámnak, majd vállamra
teszi  mind a két kezét.  Áthajol  a fejem felett,  így a szemembe
hullnak ezúttal lila tincsei. – Egy újabb nappal előrébb! – jegyzi
meg  csiripelve,  miközben  egy  Hubba  Bubba  rágón  nyámmog,
amitől fel tudnék robbanni. Azt reméltem, hogy ő legalább nem
hozza fel a témát, de csak azért is rákontrázik.

Nem sok hiányzik, hogy magamra borítsam az asztalt. Füstölög
a  fejem  és  olyan  ideges  leszek,  hogy  kevés  kell  egy  spontán
öngyulladáshoz és legszívesebben behúznék az első embernek, aki
egy kicsit is szőröz velem.

– Az ég szerelmére, nem hagynátok már abba?! – pattanok fel a
székről, magamra kapom a válltáskámat és elcsörtetek Cory autója
felé.

Nem  vagyok  feldobva  az  elkövetkezendő  beavatás  miatt,
ugyanis  ekkor  válok  teljes  jogú  taggá  a  közösségünkben.  A
családomban  mindenki  boszorkány,  ami  nem  a  mostanában
elterjedt  kuruzslókat,  kártyákból  olvasó  és  üveggömböt  bűvölő
szélhámosokat  jelenti.  Ó,  nem.  Tényleg  természetfeletti  erővel
rendelkezünk. Los Angelesben is működik egy nagyobb közösség,
ahogy egyébként minden nagyobb városban.

Hitünk szerint a fiatalok huszonegy éves korukban válhatnak a
közösség  részesévé,  amikor  megtudjuk,  milyen  képességet
osztanak ránk, ekkor teljesedik ki az erőnk. Ezzel nem is lett volna
semmi baj, ha nem lenne még egy fontos része a szertartásnak.
Ugyan  is  az  Orákulum,  a  spirituális  vezetőnk,  akkor  jelöli  ki



számunkra a társunkat, ami azt jelenti, hogy már huszonegy éves
koromban kijelölik, hogy ki lesz az a fiú, akivel le kell majd élnem
az életemet. Hát mondhatom, fenomenális. Mintha még mindig a
középkorban lennénk, ahol a király dönti el, hogy kihez adja egy
szem lányát.

Sosem  értettem,  hogy  ennek  meg  mi  értelme  van,
számtalanszor adtam hangot a nem tetszésemnek, amik általában
süket fülekre találtak. Annyival el volt intézve, hogy ez ősidők óta
így  van,  és  a  kedvemért  nem  hajlandóak  változtatni  a
hagyományokon.

Cory, azok közé az ismerőseim közé tartozik, akik nagyon is
helyes dolognak tartják ezt. Mivel ő egy fél évvel fiatalabb tőlem,
ezért neki csak a következő évben tartottuk volna a beavatását.
Azért is várja ennyire, mert már jó ideje szingli, és így legalább
bebiztosít magának egy komoly kapcsolatot. De az azért még sem
olyan  egyszerű.  Hogy  dönthetnék  el,  hogy  ki  a  megfelelő  pár
számomra? Honnan veszik, hogy nem fogjuk szívből utálni egymást?
Mi van, ha teljesen más az ízlése és semmiben sem értünk egyet?

Apám elmondása szerint, soha nem volt semmilyen gond, hogy
az Orákulum eddig egyetlen egy esetben sem szúrta el a választást,
és hogy valójában teljesen felesleges dolgok miatt aggódok. Azért
én még is tartottam tőle egy kicsit, tekintve, hogy a beavatásom
napjáig  nem  is  találkozhattam  az  Orákulummal.  Hogyan
ismerhetne  engem?

El  sem  tudom  mondani,  mennyire  dühös  vagyok,  amiért
marionett bábú módjára húzgálnak és döntik el, hogy mi jó nekem.
Másoknak ez teljesen normális dolog. De vajmi keveset tehetnék
egyedül ez ellen. Így, nem éppen jó szájízzel, de megpróbáltam
elfogadni a dolgot.

 



Cory  hangosan  bömbölteti  a  rádiót  minden  egyes  reggel
(jellemzően rock zenét vagy heavy metalt), amikor az egyetemre
megyünk és visítva énekeli az éppen leadott számokat. Habár elég
hamisan teszi, sosem szólok rá, általában én is vele éneklek, de
ahogy szorul a nyakam körül a hurok és egyre közelebb érünk a
beavatás  napjáig,  valahogy nincs  kedvem a boldogság látszatát
kelteni.

Éppen vége van a Same old song and dance-nek, amikor lejjebb
halkítja a rádiót. Elmerengve bámulom az utat, mikor megbök a
könyökével.

– Mi jár a fejedben? – kacsint rám.

Fejemre húzom a pulcsim kapucniját,  ezzel  elrejtve előle  az
arcomat. A sötét hajam úgy vonja körbe az állam, mintha csak egy
paróka lenne, leginkább a cirokra hasonlít és abnormálisan sima
rengeteg bosszúságot okozva ezzel.

– Semmi – adom a durcást és vágok pofákat. Jól összehúzom
magam a kocsiban, magamra tekerem a pulcsimat, mintha ezzel
örökre megoldhatnám, hogy senki ne szóljon hozzám.

– Nem értem, miért vagy ennyire kiakadva. Én jobban várom a
napot, mint te! – dicsekszi.

Felszisszentek.

–  Rajtam  kívül  mindenki  jobban  várja,  nem  tudom,  hogy
észrevetted-e?

– És mi van, ha tök helyes lesz?

Mogorván nézek rá. Láthatja rajtam, hogy ezzel nem győz meg.

– A közösségünkben egyetlen egy helyes srác sincsen! – emelem
fel a hangom, de abban még mindig ott bujkál az elkeseredettség.
Nem is attól félek, hogy milyen erőt fogok kapni, hanem hogy vajon



milyen lesz a társam. Jelen pillanatban ez érdekel  a legjobban,
Cory is jól világít rá idegességem okára.

– És mit szólsz Drewhoz?

– Drew biztosan nem a magam fajta lányokhoz való.  –  Száz
százalékig biztos vagyok benne, hogyha az Orákulum az említett
fiút  szemeli  ki  nekem,  akkor  az  olyan  örömet  okozna,  mintha
megnyerném a lottót.

Nem csak Drew kemény felsőteste, rozsdavörös, hosszúkás haja,
akvamarin kék tekintete, és jóvágású arcberendezése jelenti, hogy
iszonyatos mázlista vagy, hanem ő az a srác, akivel teljesen egy
húron pendülünk. Ő is a Los Angeles-i Southern Californiára jár,
ahogyan én, és szintén biológusnak tanul. Határozott véleménye
van  arról,  hogy  meg  kell  állítani  a  környezetszennyezést,
számtalanszor vesz részt a családjával facsemete ültetéseken és ő
is szereti a baseballt ráadásul még a Dodgersnek szurkol. Ki az a
fiú manapság,  aki  törődik a környezettel?  Az ilyen ritkaszámba
megy és meg kell becsülni. Én megbecsülném, de teljesen biztos
vagyok,  hogy  nem  őt  szánják  nekem.  Nem  vagyok  olyan
hihetetlenül mázlista, még akkor sem, ha minden este keresztet
vetek vagy elmormolok száz igét.

– Azért még nincs semmi veszve – bizonygatja Cory. – Honnan
veszed, hogy nem őt rendelték neked? – kérdezi, mikor egy jobb
kanyarral  villámgyorsan  beparkol  egy  üres  helyre,  kis  híján
fellökve több biciklit  és motort  a mellettünk lévő tárolóban. Az
éppen ott ácsorgó egyetemisták cifra szavakat kiabálnak, de Cory
rendszerint nem foglalkozik velük. – Szép páros lennétek ketten –
folytatja, mikor a lábát túl hamar veszi fel a pedálról, így a kocsi
megugrik, a lökhárítója végigsúrlódik a padkán. Cory behúzza a
kéziféket, annak ellenére, hogy borzalmas hangot ad az autó.

–  Rossz  jegyben  születtem  –  sóhajtom,  majd  beletemetem
arcomat a tenyerembe és megdörzsölöm, hogy kicsit felfrissítsem



magam. – Biztos, hogy nem ő lesz a társam, hanem valami lúzer.

Cory elneveti magát, majd együtt kiszállunk a kocsiból.

– Ha még sem őt jelölné ki  neked az Orákulum, akkor még
mindig használhatsz valamilyen szerelmi kötést.

– Mágiával megszerezni egy pasit, nem súrolja a kétségbeesés
határát? – dünnyögöm és megindulok a bejárat felé, miközben Cory
trappol  mellettem.  Már  többször  megállapítottam,  hogy  direkt
csörtet ilyen látványosan, mert az alig százhatvan centis méretét
valahogyan kompenzálnia kell.

Az  arcára  sandítok,  még  mindig  látom,  hogy  vigyorog  a
káromon. Bezzeg egyből másként látná a helyzetet, ha most ő állna
a helyemben. De tulajdonképpen számára teljesen mindegy, hogy
milyen pasit kapna maga mellé, mert úgy is ő hordaná a nadrágot.
Képletesen szólva, persze.

– Hová tűnt a régi jó Cassia, aki örült az életnek?

– Az a Cassia szépen lassan eltűnt,  ahogy ráébredt,  hogy a
közösségünkben egyetlen egy normális fiú sem maradt – okfejtek,
majd belépünk az egyetem kétszárnyú ajtaján, ami leginkább egy
gigantikus székesegyház boltíves bejáratára hasonlít.

– Én a helyedben aggódnék, hogy mi lesz jövőre… – gúnyolódom
tovább barátnőmmel.

Egy  halvány  pillanatig  elmosolyodom,  ahogy  meglátom Cory
arcán  kétségbeesést  tükröződni,  amint  elgondolkodik,  hogy
tulajdonképpen Drewn kívül tényleg nem maradt olyan fiú, aki jó
partinak számít. Amikor elválunk a folyosón, hogy ő a történelem
tanszék  felé  menjen,  nem tudom türtőztetni  magam és  a  háta
mögött kinevetem.

Nem  akarom  bevallani,  de  saját  magamon  is  röhögtem.
Kínomban.



Amikor belépek a laborba,  ahol  az  első órára már pár diák
várakozott, még mindig nevetek, de ahogy meglátom az egyik első
padban Drewt a szokásos fehér köpenyben a jegyzetei fölé hajolni,
azonnal megmoderálom magam.

Az ajtó melletti fogasról én is leemelek egy köpenyt, felhúzom a
kapucnis  felsőmre,  majd  húzok  egy  nevet  az  asztalon  lévő
üvegtálkából. Ez a tanárnő heppje, minden órán így választottunk
magunknak párt a foglalkozásokhoz.

Mikor közelebb lépek az asztalhoz, egy hatalmas könyv halom
mögül tűnik elő a tanárnő hullámos bubihaja és az orrán ülő fekete
szemüvegkeret, ami szinte az egész arcát eltakarja.

– Jó reggelt, Miss Paul – nyögöm ki zavaromban. A szemüvege
olyan nagy dioptriás, hogy kétszeresére nagyítja a szemét, mindig
hosszú, batikolt szoknyákat és ponchót hord, aminek köszönhetően
úgy néz ki, mint egy vérbeli hippi. Mindig rám hozza a frászt; ha
fekete parókát hordania, akkor teljesen úgy nézne ki, mint Yoko
Ono.

– Nem kell már nevet húznod – csicsergi pislogva. – Ma Drew
lesz a párod, szerencsésen kihúzta a neved. – Mikor meghallom a
fiú nevét, azonnal megfogan a fejemben, hogy az Úrnőnk mégis
csak kegyes hozzám és ezzel az aprócska jellel szeretne nekem
üzenni, hogy valóban nincsen félni valóm.

A gyomrom örömtáncot lejt, miközben közelebb megyek hozzá
és elfoglalom a helyet mellette. Megpróbálom leplezni, hogy remeg
a kezem, azt a köpeny zsebébe rejtem.

–  Szia  –  köszönt  kedves  mosollyal  ő.  Olyan  édesen  tud
mosolyogni,  hogy  nekem  is  örömet  csal  az  arcomra.

– Helló – préselem ki magamból a szavakat, leülök mellé.

A zavarom: nyilvánvaló. Feszültség foka: tízes skálán minimum



tizenötös.  Izzadás  mértéke:  magason  veri  a  normálisat.  Ezzel
esélyem nála:  nulla.

– Micsoda véletlen – mutatja fel a nevemet tartalmazó cetlit.
Ezzel arra utal, hogy bár egy közösség tagjai vagyunk, valójában
nagyon keveset  találkozunk,  pedig tudtommal  rajtam,  Coryn és
Drewn  kívül  nem  jár  más  boszorkány  az  egyetemre.  Csak  a
laborban szoktunk összefutni.

– Az – felelem remegő hangon, majd zaklatottságomban inkább
elkezdem kifelé pakolni a tankönyveimet és a felszerelésemet a
táskámból.

– Várod? – bukik ki belőle a kérdés.

– Tessék? – nézek rá értetlenül.

– A szombatot. Tudod, a beavatást – halkítja lejjebb a hangját,
miután  megbizonyosodik  róla,  hogy  senki  sem  hallgatja  ki  a
beszélgetésünket.

Rászegezem a szemem ismét a táskámra. Pillanatnyi töprengés
után válaszolok is.

– Hogyne. – A hangon csak úgy csöpög a kétkedéstől.

–  Szerintem  jó  buli  lesz.  Anyám  már  az  egész  rokonságot
összecsődítette.  Nagyon  kíváncsi  vagyok,  hogy  milyen  erőt
kaphatok,  te  nem?

Nyelek egyet.

– De…

Hiába,  amikor  a  közelében  vagyok,  totál  idiótának  érzem
magam. Még egy normális mondatot sem tudok kinyögni,  ezzel
pedig gyengeelméjűnek tűnhetek, de egy olyan helyes srác mellett,
mint ő,  akitől  csak ráadásul egy aprócska karnyújtás és döntés
választ el, összezavarodik a nyelvem.



–  Remélem,  én  valami  olyasmit  kapok,  amit  hasznosíthatok
biológusként  is…  Mennyire  klassz  lenne!  –  folytatja  inkább
magának,  amikor  nem tudok egyebet  kinyögni.

A legtöbb srác biztosan azt választaná, hogy belelásson a lányok
fejébe, vagy egy pillanat alatt körberepülné a földet. Bezzeg ő még
az  erejével  is  arra  törekszik,  hogy  jót  tegyen  a  bolygónkkal.
Annyira  tökéletes!

Ő  már  rég  másfele  néz,  amikor  én  a  szája  vonalának
koslatásával  foglalkozom.  Az  utolsó  hallgató  is  megérkezik  a
terembe, ekkor a tanárnő felugrik a helyéről, majd összeüti a két
tenyerét. Ettől megrezzenek és magamhoz térek.

–  Üdvözlök  mindenkit!  –  köszönti  azt  a  cirka  ötven  főt  a
teremben Miss Paul dallamos hangon. Mindig olyan rajongással
beszél a hangjában, amit irigylek. Úgy néz a világra és bárkire,
mint  egy  tökéletes  biológiai  csodára,  amiben  mindig  rejlik
valamilyen szépség, amit alig vár felfedezni, még ha az egy lében
úszó földigiliszta is. Bárcsak én is mindenre ugyanígy tekinthetnék.

– A mai napon egy kis ismétléssel  készülünk fel  a félévzáró
vizsgákra,  ezért  lehetőség  szerint  annyi  gyakorlati  feladatot
végzünk el, amennyit csak lehet. – Rákönyökölök a pultra, majd
úgy hallgatom tovább a tanár monológját,  ami többnyire annak
ecseteléséből áll, hogy a vizsga nem lesz ám olyan könnyű, mint
amire számítunk és, hogy ne higgye azt senki, hogy a gyakorlatok
nem számítanak bele  a  pontokba.  Ezt  többnyire  minden évben
elmondja.

Számomra sosem volt  gond egy-egy feladat  elvégzése,  sokat
gyakoroltam otthon is a mikroszkópom alatt, amit még anyámtól
örököltem.  Ő  Gyógyító,  a  képessége,  hogy  tulajdonképpen
bármilyen gyógynövényből minden bajra,  gondra tud valamilyen
orvosságot  készíteni.  Ennek  köszönhetően  a  kötelező  oltásokon
kívül sosem látott orvos, anyám mindig ragaszkodik hozzá, hogy az



ő általa javasolt gyógymódokat alkalmazzuk. Nem tagadom, hogy
jobban megbízom ezekben.

A városban sokan mások, nem csak boszorkányok is hisznek a
képességében,  ennek  köszönhetően  a  belvárosban  nyitott  egy
üzletet,  ahol  saját  maga készített  orvosságokat  árul  mindenféle
nyavalyára.  A  bolt  elég  jól  megy,  tekintve,  hogy  sok  környező
városból  is  képesek  eljönni  azért,  hogy  anyám  készítményeit
megvegyék.  Sőt  az  utóbbi  időben  még  egy  webáruházat  is
üzemeltetünk, az emberek képesek az állam másik feléről, illetve
más  államokból  rendelni,  csak  hogy  anyám  méltán  híres
készítményeit  megkaparintsák.

Amikor ideje engedi, szeret elmélyülni a növények felépítésében,
a  negyvenedik  születésnapjára  kapott  tőlem  és  apától  egy  új
mikroszkópot, én meg megörököltem a régit. Így történt, hogy a
biológia irányába érdeklődtem, azért választottam az egyetemen
ezt  a  szakot,  mert  mindig  is  szerettem  a  természetet,  ami
számomra ezer  megválaszolatlan  kérdést  jelentett.

 

Nem is vettem észre, hogy az óra ilyen gyorsan halad, sorban
vagy tíz különböző feladatot oldottunk meg együtt Drewval, mikor
éppen egy földigilisztát szelünk fel.

– Csak óvatosan! – sétál el asztalunk mellett Miss Paul, majd
egy mosollyal halad végig a diákok között. Az egyetem más, mint a
középiskola. Ide csupa olyan tanuló jár, akik azért választották a
biológiát, mert kedvelték azt, vagy kényszert éreznek arra, hogy
valami jót  tegyenek a világgal.  Nem hiába sétál  olyan büszkén
közöttünk látva az eljövendő idők professzorait és tudósait.

Drew ezúttal átengedi nekem a terepet, hogy a mikroszkóp alatt
én vágjam keresztbe a gilisztát, mikor hirtelen elfog a szédülés. A
fejemben  lévő  erek  lüktetni  kezdenek,  és  nagyon  gyorsan  kell



vennem a levegőt, hogy ott helyben ne ájuljak el.

Gyorsan  megragadom  az  asztal  szélét,  mielőtt  elvágódom.
Hallom, ahogy Drew azt kérdezi, minden rendben-e, de nem tudok
válaszolni  neki,  mert  a  következő  pillanatban  zavaros  képek
rohanják  meg a  fejem.

Egy fiút  látok magam előtt,  aki  egy hosszú nyirkos és sötét
sikátorban  rohan  előre,  mintha  előlem  menekülne.  Hallom  a
hangos lélegzetvételét, ahogy már sípolva jön ki a száján, érzem,
ahogyan  ereiben  lüktet  a  vér  és  minden  porcikáját  átszövi  a
rettegés.

A fejem hasogat, legalább olyan erősen, mintha légkalapáccsal
ütnék.  Először  azt  hiszem,  hogy  a  nagyon  élénk  fantáziának
köszönhetem,  de  azt  sehogy  sem tudom megmagyarázni,  hogy
miért  lettem  hirtelen  rosszul.  Összeszorítom  a  szemem  és
megpróbálom elkergetni magam elől a képeket, de úgy tűnik azok
belevésődtek a retinámba.

Csak akkor térek magamhoz,  mikor a ruhámra öntöm azt  a
formalines üveget, amiben több aszott giliszta úszkált,  az egész
tartalma ezúttal a pulcsimat szennyezi. Nem lehetek valami szép
látvány.  Drew felém tornyosul  és  örömmel  veszem észre,  hogy
tényleg aggódó szemekkel néz rám és nem szánalom tükröződik a
tekintetében.

– Jól vagy? – Szorosan két kezébe fog, felültet, akkor veszem
észre,  hogy  a  csoport  összes  tagja  engem  bámul,  a  tanárt  is
beleértve.

– Minden rendben, kis drágám? – segít föl a földről Miss Paul a
karomnál fogva.

– Kicsit  kiviszem levegőzni – tart velem Drew a kijárat felé,
minél  gyorsabban,  anélkül,  hogy  megszólalhatnék.  Talán
megérezte,  hogy  jobban tennénk,  ha  nem maradnánk sokáig  a



teremben egy professzorral, aki még megpróbálna diagnosztizálni.
Felkap a karjaiba, amitől egy kicsit zavartan érzem magam, a pír
elönti az arcom, de ez segít, hogy a tanár lemondjon a közvetlen
segítségről. – Kell neki egy kis friss levegő. – És azzal már kint is
vagyunk a folyosón.

Ott hagyjuk a termet, minden felszerelésem az asztalon marad,
Drew egyedül a köpenyt veszi le rólam, majd egyenesen a hátsó
kertbe visz, ahol leültet egy padra. Még mindig kótyagos a fejem,
de a hasogatás legalább már kezd elmúlni.

– Minden oké? Fal fehér vagy… – állapítja meg kissé rémülten,
majd leül mellém. Figyeli az arcomat, hogy mennyire kerülhettem
sokkos állapotba. Drew kivesz a táskájából egy flakon vizet, szó
nélkül el is fogadom.

– Persze… – nyögöm, majd az ivás után elkezdem masszírozni a
homlokom. Általában nem vall rám a fejfájás, csak nagyon ritkán
fordul elő.

Pár  pillanat  kell,  hogy  teljesen  magamhoz  térjek  abból  a
sokkból,  amit  a  fejemet  megrohanó képek okoztak.  Végignézek
átázott  ruhámon,  amin néhol  még egy-két  darab giliszta  halott
teteme lóg. Undorodva lesöpröm magamról és megpróbálok nem
tudomást venni róla, hogy Drew pontosan látja esetlenségemet.

–  Mi  volt  bent  a  teremben? Mitől  lettél  rosszul?  –  néz rám
kíváncsian, hangja visszaterel a valóságba. Más esetben, ha nem
éppen  furcsa  látomások  rohannák  meg  a  koponyámat,  azonnal
Drew ölébe hullok,  hogy eljátsszam neki  a  szegény ártatlan és
esetlen lányt, de valami azt súgja, hogy nem normális, ami velem
történik, bár az én fajtámnál sosem lehet tudni.

–  Hát… nem is  tudom igazán –  jön  a  számból  a  hazugság.
Természetesen  nem  akartam  neki  bevallani,  hogy  úgy  hiszem,
megőrültem.  –  Csak  megszédülhettem.  Lehet  elkaptam  valami



vírust – ez a legkézenfekvőbb ötlet,  ami igen gyakori a vizsgák
környékén,  persze  én  nem  azért  hivatkoztam  erre,  mert  meg
akartam úszni őket.

Egy ideig csak nézi az arcomat, majd csak ennyit tesz hozzá:

– Nem lenne jó, ha a vizsgák előtt betegednél le.

– Az tényleg nem – hajtom le a fejem és megpróbálok nem a
megtörténtekre gondolni. Egy kicsit kínosan érzem magam, mert
totál hülyét csinálok magamból az előtt a fiú előtt, aki akár még a
társam is lehetne,  de valahol  legbelül  tudom, hogy erre semmi
esélyem  sincs.  A  második  gondolat,  ami  megfészkeli  magát  a
fejemben, hogy ki lehet az a srác, akit a látomásban szerepelt, és
hogy miért láttam azokat a képeket róla.

Egy  kicsit  ijesztő  belegondolni,  és  elkergetem a  fejemből  a
gondolatot,  hogy kezdek megbolondulni.  Sajnos ez nem az első
eset lenne a családomban. Az egyik nagybátyám, Jervis az, aki nem
sokkal azután, hogy megkapta az erejét elkezdett nagyon furcsán
viselkedni  és  az  évek  folyamán  teljesen  elvesztette  a  fejét.  A
szüleim szerint nem bírta feldolgozni az erejét, ami szépen lassan
elhatalmasodott rajta. Mindenféle rémképek kínozták, halottakkal
beszélgetett,  olyan  rokonokkal,  akik  már  réges-rég  temetőben
fekszenek.  Úgy  látszik,  az  őrület  kezd  több  alakot  ölteni  a
családomban.

Nem akarok arra a sorsra jutni, ezért eldöntöm, hogy a lehető
legtöbb ember előtt titkolni fogom, ami az imént történt.

Ahogy kint ülünk a levegőn, egyre jobban érzem magam, már a
fejfájásom is elmúlt,  Drew egész végig velem marad,  amit  más
körülmények között nagyon is értékelek, de abban az esetben csak
újabb lehetőséget ad arra, hogy gyengének lásson.

Mikor egy nagyobb diákcsapat érkezik a kertbe a kijárat felől,
feltételezem, hogy az óránknak is vége, ezért vigyázva, hogy ne



kapjak a hirtelen mozdulattól ismét egy rohamot, feltápászkodom.

–  Biztos,  hogy  rendben  leszel?  Ne  vigyelek  haza?  Ma anya
kocsijával  jöttem – ajánlja fel  Drew, a kezét úgy tartja,  mintha
minden pillanatban összeeshetnék. Ennyire rosszul festek? Azonnal
keresnem kell egy tükröt…

Megtámaszkodom  a  padban  és  határozottá  varázsolom  a
tekintetemet.

– Anyám úgyse engedné, hogy kimaradjak a suliból, úgyhogy
visszamegyek a cuccomért és megyek a következő órámra. – Egy
ideig elmereng rajtam, majd tesz pár tétova lépést az épület felé. –
Tényleg  minden  rendben  lesz!  –  bizonygatom  neki  harciasan,
természetesen minél előbb meg akarok lógni a szeme elől. Még egy
művigyort is erőltetek magamra, ami inkább vicsorgásra hasonlít.

– Akkor, ha előbb nem, szombaton találkozunk – vonja meg a
vállát. Az arcán megjelenő kifejezés valamiféle szánalom, együtt
érzés és furcsállás egyvelege lehet. Csodás…

– Persze.

A történtek után, hogyan képzelhetem, hogy bármi esélyem is
lenne nála? Mikor már Drew eltűnt a szemem elől, fejemet lehajtva
elindulok, hogy összeszedjem a cuccaimat.

Mikor visszaérek a laborba Drew már nincs ott, ezen nem is
lepődöm meg, mert direkt mentem kerülő úton, hogy ne fussak
vele össze. Miss Paul még a teremben sürgölődik, összeszedi az
órán használt felszerelést. Mikor belépek, rám mosolyog.

– Jól vagy Cassia? – koslatja az arcomat.

– Igen, tanárnő, most már igen. – Megpróbálom egy viszont
mosollyal megnyugtatni. Sikerül, mert minden szó nélkül tovább
folytatja a pakolászást.



Az összes felszerelésem az asztalon találom, ám azokat valaki
szépen  összepakolta.  A  jegyzeteim  és  a  tankönyvek  egymásra
rendezték,  a  táskámat  indulásra  készen  vár  rám.  Alighogy
meglepődnék,  megszólítanak.

– Nem tudtam, hogy mikor jössz vissza – hallok egy nagyon halk,
cincogásra emlékeztető hangot a hátam mögül.– Utánad akartam
vinni a felszerelésed.

Velem szemben Zoe támaszkodik egy másik asztalnak.  Ő az
egyetlen olyan emberi lény, akivel viszonylag több időt töltök (az
egyetemi tanárokat leszámítva), bár ez önhibámon kívül adódik, ha
a szüleim megtudnák, akkor biztosan eltiltanának tőle. Nem azért,
mert nem bíznak az emberekben, hanem ha túl sok időt töltenék
velük, akaratlanul is felfigyelhetnének olyan dolgokra, amiket csak
nehezen lehetne kimagyarázni.

A  biológia  tanszéken  lépten-nyomon  Zoéba  botlok.  Mindig
készségesen  elküldi  nekem  a  beadandó  feladatokat,  jegyzeteit,
amikor  betegség  miatt  hiányzom,  többször  kért  meg,  hogy
készüljünk együtt  a  vizsgákra,  amiket  többnyire piti  indokokkal
mindig visszautasítok. Ennek ellenére szemernyit sem csorbul az
önbizalma, mondhatnám azt is, hogy rajong értem, bár őszintén
nem tudom, hogy miért. Talán a buzgó-mócsing a legjobb kifejezés
rá.

–  Köszönöm  Zoe  –  felelem  erre,  majd  gyorsan  beteszem  a
könyveimet a táskámba, még csak a szemébe sem nézek.

– Jobban vagy már? – lép közelebb hozzám, annyira közel, amit
normális  esetben  fenyegetettségnek  érzek.  Onnan  jól  látom az
orrán táncoló vörös szeplőket, amik passzolnak a vörös hajához és
a  fején  viselt  toszkánzöld  buggyos,  kötött  sapkához,  ami  alól
kilógnak melle  alá  érő  fürtjei.

Ebből a sapkából legalább húsz különböző színben van neki,



nem rest  váltogatni,  hiszen  valamilyen  szigorú  szabály  szerint,
amikor csak találkozom vele, mindig másmilyen van a fején. Ha
boszorkány lenne, nagyon is jól kijönne Coryval, mert akkor együtt
járhatnának  karöltve  vásárolgatni  szinte  minden  egyes  héten.
Mindketten egy  kicsit  flúgosak,  már  ami  az  öltözködést  illeti.

– Hogyne, csak egy kis rosszullét – cincogom olyan halkan, mint
ő. Behúzom a táskámon a cipzárt és készülök, hogy elhagyjam a
labort, mikor követni kezd. Felgyorsítom a tempót.

– Ha gondolod, akkor én jegyzetelek az órákon, ameddig nem
leszel  –  ajánlja  fel.  Mondtam,  hogy  hajthatatlan.  Elszámolok
magamban  húszig,  mielőtt  elküldeném.  Sajnos  vannak  olyan
emberek,  akik nem értenek a szép szóból  és nem veszik észre
magukat. Sajnos ő is ilyen típus.

Ránézek, hogy végre komolyan vegyen.

– Tényleg minden rendben, Zoe. Nem maradok ki az egyetemről!

– Akkor jó – hebegi tovább, most már alig hallhatóan, amikor
egy nagyobb diáktömeg felé haladok, kicsit már rohanva, akik a
faliújságra  frissen  kiaggatott  vizsgák  eredményeit  fürkészik.
Megpróbálok  elveszni  előle.

–  Ne haragudj,  Zoe,  de most  mennem kell  –  próbálom meg
átkiabálni a hall zaját.

Nem várom meg, hogy válaszoljon, nem is adok lehetőséget,
hogy felajánlja, velem tart. Mivel még nálam is alacsonyabb, ezért
neki sokkal nehezebben megy a tömegen való átfurakodás és ez
kellő  alkalmat ad,  hogy elvesszem a szeme elől.  Persze ő nem
láthatja, hogy a gondolatommal tűnök el a nagy kavarodásban.

 



2. fejezet Támadás
 

Coryval csak két óra múlva az ebédszünetben futok össze, addig
az összes órát a leöntött pulcsimban kellett végigülnöm, nem egy
ember nézett rám fintorogva, vagy az orrát befogva, persze én úgy
tettem, mint aki nem is érzi, amit mások. Pedig a büfében vettem
magamnak  egy  tonhalas-fokhagymás  melegszendvicset,  direkt
magam mellé tettem a padon gőzölögni, de még így sem nyomta el
a pulcsimból áradó kellemetlen szagokat.

Cory mindig tart  magánál  pont  az  ilyen vészesetekre ruhát,
azért biztosra tudom, hogy lesz számomra egy pólója is. Többször
megfogadtam,  hogy  követem  ezt  a  szokását,  de  nem  vagyok
hajlandó  akkora  kofferrel  egyetemre  járni,  mint  amivel  ő.
Tudjátok… olyan táskával közlekedik, amit magad után kell húzni,
ami mindig pattogó hangot ad, amikor egyik járólapról a másikra
ugrik a kereke.  Abba aztán minden belefér.  Egy kicsit  ciki,  de
praktikus, mint hidegben a bundabugyi. De ha a Vogue, a Marie
Claire, a Chanel és Victoria Beckham szerint is az a menő, akkor
sem vennék olyat.

– Kegyelmezz Úrnőm, milyen szagod van! – húzza fel az orrát
undorodva, amikor mellé érkezem. Inkább nem veszek tudomást a
megjegyzéséről,  elkapom  a  kezében  lévő  felsőt  és  a  mosdóba
vonulok, hogy végre leráncigáljam magamról a bűzölgő pulcsit.

– El sem tudod képzelni, milyen ciki volt… – mesélem neki a
történteket, miközben öltözöm.

– Szent Tölgyfa… és legalább összemelegedtetek?

Kicsapom a fülke ajtaját,  majd a  falon lévő széles  tükörben
megszemlélem magam Cory szögecses felsőjében. Bár a külseje



neki elég drasztikusnak mondható a sok fekete cuccban, én azért
szolidabban öltözködöm, bár a fekete felső nem is  mutat olyan
rémesen  a  kék  farmeremmel.  Csak,  mint  egy  félig  gót,  félig
normális  boszorkány,  aki  hadilábon áll  a  ruhásszekrényével.


