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1. Fejezet 

Úgy bámultam a borítékra, mintha a világ összes titkát 

rejtené. Lassan nyitottam ki, aztán a benne lévő fehér 

papírt széthajtogattam. Lehuppantam az ágyamra, és 

szinte faltam a sorokat. Miután végigolvastam a papí-

ron lévő szöveget, hátradőltem az ágyamon, és a pla-

fonra mosolyogtam. 

– Oké. Ezt. Nem. Hiszem. El! – robbant be az ajtómon 

Cyrah, a legjobb barátnőm. Felültem az ágyamon, és 

rávigyorogtam. 

– Pedig hidd csak el! – lengettem meg a kezemben 

lévő papírlapot bizonyításképpen. 

– Még mindig nem értem, miért gondolta meg ma-

gát az apád ilyen hirtelen – vágott töprengő arcot. 

– Hát, én se értem, de nem érdekel. A lényeg, hogy 

megengedte – mondtam elégedetten. Ami azt illeti, 

tényleg nem volt még csak tippem se, hogy az apám, – 

aki nem mellesleg az FBI-nak dolgozik, ezért úgy gon-

dolja, hogy a nap huszonnégy órájában lakat alatt kell 

tartania – miért gondolta meg magát a versennyel 

kapcsolatban. A Shadow Cap Survivers versenyt idén 

rendezik meg először, és amint meghallottam, minden 

vágyam volt, hogy jelentkezzem rá. Csakhogy az apám 

máshogy vélekedett erről. Egész egyszerűen kijelentet-

te, hogy felejtsem el, ugyanis kizárt dolog, hogy elen-

gedjen. Aztán egy nappal a nevezés lejárata előtt meg-

gondolta magát, és elengedett. 

– Akkor mikor is kezded meg a nomád életmódot? 

– Egy hét múlva. 
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– Egy hét? – kerekedtek el barna szemei. – Akkor 

használd ki ezt az időt, amíg itt vagy a civilizációban – 

mondta, mire megforgattam a szememet. 

– Tudom, szerinted ez nem jó ötlet. 

– Nem jó ötlet? Skyler, ez őrültség! Már majdhogy-

nem öngyilkosság – mutatott rám. Szokás szerint 

megint túldramatizálta a dolgokat. Mivel hogy Cyrah 

afroamerikai, ezért gyakorlatilag a vérében van a pör-

gés. Ami nem is baj, mert így legalább volt valaki, aki az 

én pörgésemet is elviselte. 

– Nem fogok meghalni – emeltem a tekintetemet a 

plafonra. 

– Figyelj csajszi, bocs, hogy ezt kell mondanom, de 

ha nem tűnt volna fel, általában nem vagy túl szeren-

csés. Ebben igaza volt. Ami engem illet, napjában vagy 

hússzor belerúgok egy székbe, vagy az asztal lábába, 

amihez hozzáérek az általában tönkremegy, mindent 

elvesztek, és ha valamilyen tömegközlekedési járművel 

utazom, (ami nem sűrűn esik meg, hála az apámnak, aki 

minden lépésemet figyeli) akkor valószínűleg az adott 

jármű lerobban, kisiklik, kilyukad a kereke, vagy ilyes-

mi. Arról nem is beszélve, hogy szinte mindig sikerül 

magam leégetni valamivel mások előtt. Sajnos, be kellet 

ismernem, hogy amikor a szerencsét osztogatták, akkor 

én valószínűleg aludtam. 

– Cyrah, nem egy kiképzőtáborba megyek, hanem 

egy erdőbe. 

– Egy hatalmas erdőbe! És tudom, hogy imádod az 

erdőt, meg minden, de három hónapig egyedül ott 

lenni a vadonban… 

– Nem leszek egyedül – ellenkeztem. 

– Jah, igaz, bocsi, beosztanak melléd egy vadidegent, 

aki lehet, hogy még nálad is szerencsétlenebb. 

– Kösz – horkantam fel, – fő az optimizmus. 

– Én csak realista vagyok. 
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– Egyébként, ha tudni akarod, tegnap 

megcsekkoltam a honlapon a versenyzők listáját. Találd 

ki, ki az egyik versenyző – néztem rá izgatottan. 

– Dylan O’brien? 

– Nem – vágtam rá, aztán elgondolkodtam. – Bár jó 

lenne. 

– Az tuti! Akkor még én is jelentkeznék – mondta vá-

gyakozó pillantással. 

– Na, mindegy. Szóval, tipp? 

– Gőzöm sincs, Skyler, bökd már ki. 

– Oké. Shawn Cooper! – kiáltottam cérnavékony 

hangon. 

– Shawn Cooper? AZ a Shawn Cooper? 

– Ismersz más Shawn Coopert? 

– Az a Shawn Cooper, akibe már óvoda óta bele vagy 

zúgva? 

– Igen! Hát nem fenomenális? 

– Hát, nem tudom. Mit gondolsz, mennyi esély van 

rá, hogy pont hozzád osztják be? A te szerencséddel 

inkább kapnál egy olyan kaliberű valakit, mint mondjuk 

Benjamin Beckler. 

– Uhh, na kösz. Benjamin az évfolyamtársunk volt, és 

amellett, hogy akkora szemüvegkeretet hordott, ami 

eltakarta az egész fejét, olyan vékony volt, mint egy 

piszkafa, és amikor azt hitte, nem nézi senki, túrta az 

orrát. – Ezzel sikerült elvenned a jókedvemet. 

– Oké, bocs. Lehet, hogy ezúttal kivételesen mázlid 

lesz. 

– Tudod mit? – álltam fel, és csípőre tettem a keze-

met – ugyanannyi esélyem van Shawn Cooperre, mint 

bárki másnak. 

– Oké, igazad van – tette fel a kezét védekezően. 

– Sőt, elmondjam, mi lesz ha Shawnt osztják be mel-

lém? Végre rájön, hogy én vagyok neki a megfelelő 

lány, és élete végéig velem akar majd lenni. És a gyere-
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kek majd az ő csodálatos csoki-barna színű szemeit 

fogják örökölni. 

– Várj… most te a gyerekeidről beszélsz? – vágott el-

gondolkodó arcot a barátnőm. 

– Jó, kicsit előreszaladtam. Akkor egyelőre marad-

junk annál, hogy milyen érzés lesz, amikor végre meg-

csókol – mosolyodtam el, és lelki szemeim előtt már 

meg is láttam a jelenetet. 

– Mi van, ha nem csókol meg? 

– Cyrah. Ha három hónapig kettesben leszünk, ez a 

helyzet szinte elkerülhetetlen. Ha mégse merné meg-

tenni az első lépést, akkor egész egyszerűen leteperem. 

A romantikus képzelgéseimből az öcsém hangos kacaja 

ragadott ki. Tim az ajtómban állt, és vörös volt a feje a 

nevetéstől. 

– Ezt elmondom Steve-nek! – röhögött tovább. 

– Ne merészeld! – ráztam meg felé fenyegetően az 

ujjamat. Steve az öcsém haverja volt, aki folyton itt 

lógott nálunk, és történetesen a bátyja nem más, mint 

Shawn. Tim tovább röhögött, és a fejét fogta közben. – 

Húzzál ki a szobámból Timothy! – kiabáltam rá, és kitol-

tam a folyosóra, aztán akkora lendülettel csaptam be az 

ajtót, hogy félő volt, kitörik a keretből. 

– Tutira el fogja mondani Shawn öccsének – húzta el 

a száját Cyrah. 

– Valószínűleg – bólintottam, – de a tizenhárom éves 

kölykök minden hülyeséget kitalálnak. Talán nem is fog 

hinni nekik. 

– Hát, már ennél rosszabbul is jártál – vonta meg a 

vállát. 

– A két évvel ezelőtti karaoke incidensre gondolsz? 

– Bizony – bólintott, miközben egyik fekete, göndör 

hajtincsét csavarta az ujjai közé. A karaoke incidens 

volt a leggázabb, ami valaha történt velem. Éppen zu-

hanyoztam, és zuhanyozás közben mindig éneklek. 


