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Sosem gondoltam volna, hogy ennyire unalmas a nyári szünet, 
ha semmi dolgom nincs, ilyen ugyanis az életem elmúlt tizen-
hét évében még nem fordult elő. Bekapcsoltam a kedvenc 
lejátszási listámat a netbookomról, aztán indítottam egy 
hívást, közben türelmetlenül doboltam egy előttem heverő 
füzeten. Kicsengett, de percek óta nem vette fel senki. 

– Halló? 
Na, végre! 
– Szia, Isa! 
– Hali, Vanessa! Mi a helyzet? 
– Ráérsz ma? El szeretnék menni egy bikinit meg valami 

nyári ruhát venni, mert itt a vakáció és végre sikerült 
Anyuból kikönyörögnöm egy kis pénzt. 

– Hát… megbeszélem még itthon, nekem is kéne pár cucc. 
Amúgy hogyhogy pont engem hívtál? Nem épp én lakom 
hozzád a legközelebb. 

– Crystal nem ér rá. Úgy értem, Cleia. – Zavartan felne-
vettem. – Képtelen vagyok megszokni a legújabb becenevét. 

– Hát én mindenesetre nem fogom kitalált neveken hívni. 
Elégedjen már meg a sajátjával! – Isabella hangja kissé 
ingerülten csengett. Felsóhajtottam; ezt jobb lesz ráhagyni. 

– Nem megbántani akartalak. – tértem vissza a korábbi 
témára. 

– Vettem, nem én vagyok az első a listádon – nevetett 
Isa. 

– Akkor megkérdezed anyukádat a shoppingról? Vissza-
hívhatlak úgy tíz perc múlva? 
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– Okés – búcsúzott Isabella. – Helló! 
Visszatettem az íróasztalomra a telefont, és kibámultam 

az ablakon. Na ezért nehéz Isával. Kissé tojásokon kell 
lépkednem, ha vele beszélek. 

 

– Anya! – szökdécseltem le a lépcsőn, ami a föld-

szintre vitt. Az előszobaajtóban Brianbe ütköztem. – 

Hol van Anya? 

– A gépnél. Már megint valami sürgős ügy. 

– Téged kizavart? 

– Nem is próbálkoztam. 

– Akkor engedj, mert én bemennék. 

Megkerültem az öcsémet és beléptem a földszinti 

lakásrészbe, ahol Anya lakott. Átsétáltam a kis nap-

palin és bekopogtam a dolgozószobába. 

– Jöhetek? 

– Gyere csak… 

A tejüvegen keresztül láttam rajta, ahogy anyu-

kám sziluettje megfordul a forgós székkel. Besurran-

tam és ledobtam magam az ajtó melletti ágyra. 

Anya fáradtan sóhajtott fel; egészen megsajnáltam. 

– Nagyon sok a munka? 

A fejét rázta. – Nem rémes – de láttam, hogy ez 

nem egészen igaz. – Mit szeretnél, kincsem? 

– Édesanya, elmehetek vásárolni? 
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– Hová mennél? 

– Csak a TCP-be Vanessával. Nyárra kéne pár do-

log. 

– Rendben, kicsim, de ne milliókat költs – puszilt 

homlokon. Odabújtam hozzá. 

– Szeretlek, Édesanya! 

– Én is téged, de most dolgom van – tolt el szelí-

den. 

– Jó munkát. 

Fent bedobáltam pár dolgot egy táskába, amikor 

megint megszólalt a mobilom. 

– Fél óra múlva a TCP előtt? – szóltam bele. 

– Uh – nyögött fel Vanessa. – Majd sietek. 

Akkor még ráérek – hajítottam a táskámba a 

mobilt is, és bekapcsoltam a számítógépet. A TCP, 

vagyis a Tribeca City Plaza a Hamilton Park mellett 

lakó Vanessától ugyan tényleg távolabb esett, mint 

tőlem, akinek a Village-ből kellett bemetróznia, de 

ezt most nem bántam. Legalább maradt még időm 

letölteni pár számot. 

 
Vettem három mély levegőt, lassan kifújtam és próbáltam meg-

nyugodni. Mellettem az elnök a biztonsági övvel bajlódott, majd 

belenézett a papírjaiba. 

– Rendben, Ms… Azure, forduljon ki a Tizenhatodik utcára. 
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Nyeltem egyet, a kezem remegett a kormányon. Utálom ezt az 

érzést: mióta élek, izgulós vagyok. 

A kocsi finoman gurult ki az útra, én pedig arra gondoltam, 

mennyire király lesz elmesélni a lányoknak. Nekik már egy éve van 

jogsijuk: hát most már én is tudok majd vezetni! Feltéve persze, 

hogy lesz mit… mondjuk, Apa kölcsönadja a Jeepet. Anya meg… 

hát a limuzint úgysem adná nekem sofőr nélkül, pedig milyen menő 

lenne. Mondjuk, nem is az övé, és különben is, valószínűleg par-

kolni se tudnék vele, annyira hosszú. 

Ebben a pillanatban elém vágott egy Volvo, majd azonnal lefé-

kezett az előtte átmenő biciklis miatt. Faroltunk egyet, de centikre 

a másik kocsi hátuljától sikerült megállnom. Ijedten pillantottam 

az elnökre. 

– Ms. Azure, kitűnően reagált. Először azt hittem, nem fog 

tudni megállni. 

Megkönnyebbülten szusszantam egyet. Ahhoz képest, hogy 

megint elábrándoztam, egész jó. 

– Most kanyarodjon be az egyik parkolóba, megnézzük az Y-

fordulást. 

Oké, semmi pánik, a neheze még csak most jön. 

 

Isabella a Tribeca előtt várt rám: hosszú, sötétvörös 
hajába bele-belekapott a szél, ahogy egy hirdetőtáblát 
böngészett. Szinte odatáncoltam hozzá – mióta befejeztük a 
gimi harmadik évét májusban, egyáltalán nem találkoztam 
vele, legalábbis nem kettesben. Köztünk eléggé Crystal volt a 
kapocs, ami már a gimi első napjaitól összekötött, de most 
örültem, hogy kettesben is lehetünk egy kicsit. Talán ennek 
köszönhető, hogy egyenesen Isa nyakába ugrottam, amint 
megláttam. 


