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ELSŐ FEJEZET 

Szofi 

A nevem Szabados Szofi. Tizennyolc éves vagyok, és Bu-
dapest egyik elit gimnáziumába járok már négy éve. Két 
legjobb barátom van; Tárnoki Bence és Berei Artúr. Sze-
retek velük bulizni. Olyanok vagyunk, mint három átla-
gos fiatal. Három átlagos fiatal titkokkal. Jelenleg kap-
csolatban élek Katival, de néha Mr. Spurival is kamatyo-
lok. 

 
Egy újabb reggel emlékek nélkül. Teljesen üres voltam. 
Már meg se próbáltam azon gondolkozni, hogy mi tör-
ténhetett a múlt este. Erős fájdalmat éreztem a bokám-
ban. Az érzés az egész testemre átterjedt. Megkínzot-
tan, meggyötörten próbáltam életet lehelni kihűlt tes-
tembe. Mintha újra kellett volna tanulnom a járást. 
Benyúltam a komódomba, és elővettem az előre megte-
kert cigimet. Mélyen leszívtam, és bent tartottam a 
füstöt. Kezdtem ellazulni. Felejteni. Már nem fájt annyi-
ra, de a helye mégis ott volt. A tükröm még mindig 
letakarva állt a szobám bal sarkában. Mindig kerültem 
őket. Tudtam, hogy csak még jobban fájna. 

– Miért nem tudsz már felfordulni? – Anyám rikácso-
ló hangja még a falat is átütné. – Utállak! 
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A családunkban a napi rutin a következő volt: min-
denki reggel hatkor kelt fel. Míg én próbáltam magam 
összeszedni a tegnap esti mulatozás után, addig az én 
két édes szülőm egymást készítette ki. Megszoktam, 
hogy gyorsan csinálok mindent otthon. Öltözés, smink, 
kávé, és már otthon se voltam. Gyűlöltem az otthoni 
légkört. Szinte vágni lehetett a levegőben a gyűlöletet. 
Anyám haragja nem csak apámat sújtotta rendszeresen, 
hanem engem is. 

Ilyenkor mindig furcsa volt emberek közé mennem. 
Olyan volt, mintha mindegyik tudná a titkom. Nem 
mertem a szemükbe nézni, inkább a telefonomat búj-
tam. Anyám minden reggel kocsit rendelt a házunk elé, 
hogy elvigyen az iskolába, de én mindig a metrót hasz-
náltam. Bár tudtam, hogy ha felnéznék, akkor megvető 
pillantások vennének körül, de legalább emberek kö-
zött voltam, és azt éreztem, hogy élek. A bokám egyre 
jobban fájt. Megtapogattam a belső zsebemet. Csalódott 
voltam, mert nem hallottam, hogy zörögne a pici zacs-
kó. 

Kezdtek beugrani képek a fájó éjszakáról. Egy padon 
ültem egyedül. Remegtem, mert akkor szivárgott ki 
belőlem a cucc. Minden remegéssel mintha kiráztam 
volna magamból a démonokat. Aztán egyszer csak ab-
bamaradt. Elmúlt a hatás. Csak néztem magam elé: 
„ennyi volt?”. Ahogy egyre gyakrabban fogyasztottam 
kedvenc barátaimat, egyre kevesebb ideig hatottak. 

Nem szerettem az emlékeket. Kevés jó volt, sok 
rossz. A rosszra meg minek emlékezni? Ahogy felrém-
lett bennem pár ilyen kép, rögtön a nyugtatómért nyúl-
tam. Nincs tiszta fej, nincsenek emlékek. Ez jó. 

– Csá – vetette nekem oda Artúr, ahogy a sulihoz ér-
tem. – Bence? 

– Nem tudom merre lehet, majd jön. 
Ja, amúgy Bence a pasim volt. 
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– Hova tűntél tegnap? Utánad mentem, de akkor már 
eltűntél. – Artúr annyira szétszívta az agyát, hogy 
semmilyen érzelem nem mutatkozott az arcán. 

Még a hangja is más lett. 
– Nem tudom… – Úgy tettem, mint aki gondolkozik, 

de igazából már teljesen máshol jártam. 
Kimerült a beszélgetés. Tudtuk, hogy még egy óráig 

leszünk élő zombik. Rutinná vált a drogok utáni rehabi-
litációnk. 

Megérkezett Bence. Próbált megcsókolni, de én in-
kább elhúzódtam, mondván nincs kedvem ehhez. A 
folyosón megindult a pezsgés, ahogy végig haladtunk az 
egyszerű emberek között. Mindenki arra volt kíváncsi, 
hogy mi történt velünk tegnap. Fanyar mosoly húzódott 
végig az arcomon, arra gondolván, hogy magam se 
tudom. A fiúk képén is ugyanez tükröződött. 

Az első óránk a történelem volt. Utáltam. Sosem tud-
tam magolni. Sokkal jobban érdekelt a matematika, a 
megoldhatatlannak tűnő egyenleteivel. Az én életem is 
ilyen volt. Egy abszurd egyenlet, amire ránézel, és in-
kább tovább lapozol, mert túl nehéznek bizonyul, és 
esélytelen, hogy még időn belül a végére érsz. Pont 
ezért nem ragadt le nálam senki. Nem akarták megol-
dani a rejtélyt. Talán a gyökökig mindenki eljutott, de 
aztán feladták. Tudták, ha belebonyolódnak, akkor 
teljesen beszippantja őket. 

Megérkezett Zoltán tanár úr, az én szerelmem. Nem 
tudtam rá figyelni, mert túlságosan lekötött a csinos kis 
feneke. 

Artúr Messengeren dobott egy üzenetet: „Van új 
cuccom. Délután?” 

Rámosolyogtam. Bence túl elfoglalt volt ahhoz, hogy 
rendszeresen részt vegyen minden délutáni progra-
munkon. Annyi edzésre járt, hogy még felsorolni se 
tudtam volna őket. A házi feladatok után, amikor na-
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gyon unatkoztam, átmentem Artúrhoz. Filmeztünk, 
főztünk vagy csak úgy léteztünk. 

A testnevelést szokás szerint ellógtuk. A találkozási 
pontunk a Gellért hotelben volt, ahol Artúrnak egy évre 
előre kibérelt lakosztálya volt. A portások már cinkosul 
mosolyogtak rá, amikor megérkeztünk. A szobája úgy 
volt berendezve, mint egy legénylakás. Hátul kör ágy, 
ami forgatható volt, mint az Austin Powersben. Hogy 
hány lány élvezett el ezen az ágyon? Szerintem ezt 
maga Artúr se tudta. 

Töltött magának egy pohár whiskyt, aztán elővette a 
cuccot. 

– Mi ez? – kérdeztem, mint egy kislány, aki elé nya-
lókákat pakoltak ki. 

– Mi leszünk a tesztelők. – Direkt nem válaszolt a 
kérdésemre. 

Kihúzott az erkélyre. Mindig itt vettük be a szert. 
– Akkor egyszerre? – nézett rám tüzelő szemekkel. 
– Egyszerre! – kiáltottam. 
Hamm. 
Nem éreztem semmit. Csak iszonyatos dühöt, mert 

még fél óra múlva se hatott az a szar. Ezért elcsesztem 
az egész délutánomat, hogy semmi se történjen velem? 
Ott ültem a kicseszett szobában, és nem éreztem sem-
mit. Artúr arcán ugyanez tükröződött. Csak ült, és né-
zett maga elé. Rajtam mindig előbb szokott megmutat-
kozni a szer hatása, de most semmi. 

– A francba – Haraptam el a számat. – Köszi. Én in-
kább most megyek. 

Felálltam, és az ajtóhoz sétáltam. De amikor vissza-
néztem, még mindig ott ültem az ágyon. Mi történt? 
Artúr tátott szájjal nézett rám. Ő is látta, amit én. Kilé-
pett a testéből. Transzformáltuk magunkat. Elmúlt a 
düh. A helyét egy vágy vette át. Egy ösztön. Úgy érez-
tem magam, mint egy állat. Vadászni akartam. Az 


