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Az erdő… Ha létezik tökéletes szó, ami jellemezheti, az a sö-

tétség. Se madarak, se állatok, se élet. Csak a fák, a csend, és Ő. 

Már az első napon találkoztam vele, de minél többet tudtam 

meg róla, annál veszélyesebbnek és félelmetesebbnek tűnt. 

Kísértet volt. Magára hagyott, dühös és gonosz. Csak úgy hív-

ta mindenki: az Orion király. De már régen nem volt az. Csak 

egy fenséges uralkodó letűnt képmása, aki poklot csinált egy 

boldog nyaralásból. És az életemből. 

Ha valaki azt mondja pár évvel ezelőtt, hogy ez lehetséges, 

kinevetem. Igazából semmiben sem hittem régebben. Nem 

volt, aki megtanítsa, mi az, hogy hit, és habár apácák között 

nevelkedtem fel, a csodák valahogy kimaradtak az életemből. 

Ennek ellenére elég volt egyetlen nap ahhoz, hogy minden, 

amit normálisnak hittem, összeomoljon, és semmissé váljon 

az, akiről azt hittem, én vagyok. 

S hogy ki is vagyok én? Csak egy lány, akit a sors elvezetett 

egy helyre, hogy megtapasztalja, milyen elveszíteni a számára 

legfontosabb embereket, milyen harcolni és szívből rettegni, és 

azt, hogy hogyan lehet őrülten megszeretni valakit, akit alig 

ismer. 

Ez az én történetem… Arról, hogy hogyan változott meg a 

világ pár nap alatt egy sötét erdő mélyén… 
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I. rész – Kapun innen… 

1. fejezet 

Alighogy kinyílt az ajtó, Rebeka hófehér színben pompázva 

rohant le a lépcsőn, és igyekezett magában tartani a reggelijét. 

Mély levegőket vett, s lehajtott fejjel támasztotta a busz olda-

lát, miközben halkan szitkozódott. Meg voltam róla győződve, 

hogy gyűlöl minket ezért az egészért, de abban ő is egyetértett, 

hogy szükségünk volt némi kiegészítő jövedelemre, és keresve 

sem találhattunk volna jobbat ennél. 

Egy újságban (amit mellesleg soha azelőtt nem hozott ne-

künk a postás) akadtunk rá erre az egyhetes munkára, misze-

rint egy iskola keres öt asszisztenst száz gyerek táboroztatásá-

hoz. A hirdetés elolvasása után rögtön felhívtuk a megadott 

telefonszámot, s habár nem volt semmilyen pedagógusi vég-

zettségünk, reméltük, hogy a személyiségünk is elég lesz ah-

hoz, hogy megkapjuk a munkát. 

A szerencse mellénk állt, s mikor legközelebb letettük a tele-

font, boldog pedagógiai asszisztenseknek tudhattuk magun-

kat. Kivéve Rebekát, aki tajtékzott, mikor tudatosult benne, 
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hogy hét egész napon át kicsikkel kell foglalkoznia, majd még 

nagyobb dührohamot kapott, mikor elárultuk neki, hogy bu-

szoznia kell a táborhelyig, melytől minden egyes utazás al-

kalmával rosszullét fogta el. Napokba telt, mire végre beletö-

rődött, hogy szükségünk van az állásra, mert az egyetemi ösz-

töndíj nem elég ahhoz, hogy fenntartsuk az albérletünket. 

Így jutottunk fel néhány hónappal később egy öreg, több he-

lyen már rozsdás, izgatott gyerekekkel teli autóbuszra, melyen 

összesen másfél órát zötykölődtünk, mire befordultunk a fa-

házakkal teli tisztásra. Rebekának ez az idő pontosan elég volt 

ahhoz, hogy elmormolja az összes ismert imát, minket pedig a 

lehető legszínesebb módon átkozzon ki. 

Amíg Reb könnyített magán, én ámuló tekintettel néztem 

körbe, és teljesen le voltam nyűgözve a látványtól: körben 

erdő, lágy patakcsordogálás hangjai, játszótér a gyerekeknek, 

döbbenetesen nagy étkező, a távolban egy focipálya. Idilli 

hangulat egy táborozáshoz, amit még Rebeka káromkodása 

sem tudott elrontani. 

– Egész jó – lépett mellém Mary, s őszinte szeretettel hajítot-

ta le sporttáskáját a földre. 

– Az – bólintottam, majd a buszhoz léptem: a sofőr éppen 

különböző méretű bőröndöket pakolt ki a csomagtartóból. 

Megvártam, míg a gyereksereg oszlani kezd a halom körül, 

majd megkerestem a saját jól megtömött táskámat, majd visz-

szasétáltam Maryhez. 
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– Hol vannak a többiek? – kérdezte, majd kezével szemel-

lenzőt formálva körbepillantott. 

– Rebeka harcol a gyomrával – intettem fejemmel a busz felé 

– Angela minden bizonnyal még mindig azzal a jóképű tesi 

tanárral flörtöl, akivel az út eleje óta szemeznek, Christina 

pedig olvas. Ebben biztos vagyok. 

– Egyszer orvos lesz – jegyezte meg Mary – Szedjük össze 

őket! Aztán osszuk szét a gyerkőcöket, és igyunk egy sört! 

– Sört? – tekintettem rá felhúzott szemöldökkel, s a diákokra 

mutattam. 

– Jól van, akkor limonádét. Így megfelel? – tárta szét karjait. 

Elégedetten bólintottam, majd hátamra kaptam a táskát, és 

elindultam, hogy előkerítsem a többieket. 

– De este sörözünk, Cory-Ann! – kiabált utánam, én pedig 

csak imádkozni tudtam, hogy a gyerekek és a velük érkező 

pedagógusok ne hallják meg, de felesleges volt az aggodal-

mam. Mindenki magával volt elfoglalva: csomagokkal, busz-

betegséggel, s a legfontosabbal, amivel ilyenkor egy gyerek 

csak foglalkozhat: kivel kerül egy szobába? 

 

Marynek igaza lett: este söröztünk. Alkoholmenteset ittunk, 

tekintettel a gyerekekre és a munka minőségére. Jómagam 

málna ízűt választottam abból a hátizsákból, amit Mary még 

otthon telepakolt kedvenc italával, majd mindannyian kiül-

tünk a ház elé a csillagos ég alá. Néhányan a fűben nyúltak el, 


