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1. 
Az új szomszédok 

A szüleim arra tanítottak, ne bántsak meg senkit, nem 

jó, ha az embernek ellenségei vannak. Megfogadtam a 

tanácsukat, bár a mi helyzetünkben ez akár képmuta-

tásnak is tűnhetett volna. Míg másnak néhány rossz-

akarója volt, nekünk tengernyi. Nem voltunk gonosz 

emberek, a közvélemény gyakran minta családként 

emlegetett. Az előkelő családanya, Sara Kléton, a sike-

res családapa, John Kléton, a trónörökös James Kléton 

és én, Ámélia Kléton, a príma balerina irigységet keltett 

az emberekben. Hiába voltunk vagyonos család, nem 

szórtuk a pénzt, és nem éltünk vissza a hatalmunkkal. 

Ehelyett gyakran szolgáltuk a köz javát. Adományokat 

adtunk a szegényeknek, az árváknak, egyszóval segítet-

tük a rászorulókat, mégis kettéosztottuk a várost. A 

lakosság egyik része a Klétonok táborába tartozott, a 

másik a Raffettiket támogatta. De ez nem volt mindig 

így. 

8 éves voltam, amikor Richardó Raffetti a családjával a 

szomszédba költözött. Örültünk az új társaságnak, de a 

felső tízezer kegyetlenül fogadott minden új utcabelit. 

Külföldi származásuk csak olaj volt a tűzre. Mi voltunk 

az egyetlenek, akik nem ítélkeztek ismeretlenül. A szü-

leinket tisztelték a környéken, így arra a döntésre jutot-
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tak, hogy példát adnak, és üdvözlik az új szomszédokat. 

Apának tárgyalása volt, a bátyám elkísérte, így anyára 

és rám maradt a feladat. Mintha csak tegnap lett volna, 

amikor átléptük az olasz család küszöbét. Ahogy az 

édesanya, Nora Raffetti fogadott minket, rögtön elűzte 

a félelmemet, amit a pletykák keltettek bennem: 

− Kérem, foglaljanak helyet! De aranyos a kislánya! – 

pillantott rám barátságosan. − Olyan szép! − simította 

végig az arcomat. 

− Köszönöm! − mosolyodott el anya. 

− Hogy hívnak? − hajolt le, hogy a szemembe nézhes-

sen. 

− Áméliá a nevem – húztam ki magam. 

− Gyönyörű neved van – mosolygott. − Nagyon szép a 

tartásod, táncolsz? 

− Balerina vagyok, mint anya. 

− Azért nem egészen – kacagott fel édesanyám. − Már 

nem táncolok, de a művészetekhez való vonzódását 

kétségtelenül tőlem örökölte. 

− Én is táncoltam valaha − merengett el a ház úrnője. − 

Melyik társulat tagja volt? 

− A Nemzeti Táncakadémiára jártam, de az már nagyon 

rég volt. És Ön? 

−Engem Olaszországban érintett meg a zene – mélázott 

el boldogan a múlton. − Most hogy előjött ez a téma, 

remélem nem haragszik meg rám, ha érdeklődök egy 

kicsit az iskoláról, ahová Áméliá jár, mert nekem is van 

két gyermekem, és egyikük már iskoláskorú. Talán Ön 

tud nekem segíteni az iskolakeresésben. Sajnos a kör-

nyéket egyáltalán nem ismerem. 
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− A helyi magániskolába jár, amely szerződést kötött a 

Nemzeti Táncakadémiával, az utánpótlás reményében – 

adta anya a kimerítő választ. A tánc volt az egyetlen, 

amelyről sosem tudta rövidre fogni mondandóját. − 

Beépítették a balett órákat az órarendbe, és kialakítot-

ták a tánctermeket, ahol balerinák tanítanak. De emel-

lett rengeteg más plusz lehetőség van. Véleményem 

szerint nagyszerű munkát végeznek, nem fogja meg-

bánni, ha ezt az intézményt választja. A gyermekeknek 

nehézkes, ha új környezetbe kerülnek, a beilleszkedés 

sosem egyszerű, de itt Áméliá biztosan pártfogásba 

venné őket. Ráadásul a fiam szintén ide jár, ő is bizto-

san segítene. Bár James idősebb 4 évvel. Hány évesek 

az Ön gyermekei? 

− A nagyobbik, Viktor 10 éves. A kisebbik, Rázel még 

óvodáskorú. Neki már megtaláltuk a legjobb intéz-

ményt. Sajnos most nem tudom bemutatni őket, az 

édesapjukkal elmentek ügyeket intézni, és még nem 

értek haza, de remélem lesz még alkalmuk a bemutat-

kozásra. 

− Azt én is remélem, ugyanis szeretnénk Önöket holnap 

egy vacsora keretében megvendégelni. Remélem, elfo-

gadják a megívást. 

− Örömmel, köszönjük! − hálás tekintettel nézett anyá-

ra, ebből rögtön tudni lehetett, hogy hallott a róluk 

keringő kegyetlen pletykákról. 

Egyesek szerint az apa bűncselekményt követett el, 

mások a szicíliai maffiával hozták kapcsolatba őket. 

Sokan azt híresztelték, hogy nem is házasok, csak meg-

szöktek a házastársuktól és álnéven élnek egymás mel-

lett rejtőzködés céljából. Mindezt a gyermekeik közötti 

7 év különbséggel magyarázták. És ezzel még koránt 

sem ért véget. Több hónapot kellett várniuk türelem-

mel, méltósággal, hogy végre elhallgassanak az utca 
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hírmondói és békében élhessenek, legalábbis egy ideig. 

Sokan óva intettek, hogy jobban tesszük, ha elkerüljük 

őket, mert bajt hoznak a fejünkre. De ezekkel a kéretlen 

tanácsokkal sohasem törődtünk. Ezalatt az idő alatt az 

első beszélgetést még rengeteg követte, amelyeken 

újabb közös tulajdonságok láttak napvilágot, a családi 

cégek, a szigorú, de szeretetteljes szülők, a boldog, jól 

nevelt, csintalan gyerekek. Rövid időn belül az ismeret-

ség barátsággá mélyült, amelyről azt hittük, örökké fog 

tartani. Bálokba, estélyekre jártunk, a családfők üzleti 

tanácsokkal látták el egymást, az édesanyák a házveze-

tésben adtak praktikus ötleteket a másiknak, míg mi, 

gyerekek játszottunk, bohóckodtunk, de tanultunk is 

egymástól. Emlékszem, a bátyám az első együtt töltött 

hét után kiosztotta a szerepeket. Mindig szerette, ha 

irányíthatott. Sose vettem zokon tőle, megtehette, mert 

idősebb volt. 

− Pártfogásba veszem Viktort, te tanítgasd táncolni 

Rázelt! A múltkor az ablakból nézte hogyan gyakorolsz, 

biztos örülne neki. 

Egy ideig így is volt. De, ahogy James dolga megsokszo-

rozódott, és Rázel elkezdte az iskolát, Viktor az én tár-

saságomat kereste. Ahogy jobban megismertük egy-

mást, egyre több titkunk lett. A kerti tó melletti búvó-

hely, a titkos üzenetek, az apró ajándékok, és a sok-sok 

nevetés. Hamarosan a szomszéd kislány helyett a szom-

széd fiú ámulta a zenére végzett mozdulataimat. Min-

den otthoni, pénteki gyakorlásomat megnézte. Azt 

mondta, amikor táncolok csoda történik. Fiatal volt, de 

már ekkor jól bánt a szavakkal, tudta mit kell mondani 

egy lánynak, hogy elpiruljon. Helyes fiú volt, rengete-

gen irigykedtek rám az együtt töltött idő miatt, főként 

Áuréliá. Sosem szerette ezt az olasz családot, de azt 

nem árulta el, miért. Újabbnál újabb meséket talált ki 


