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Premier 

Ahogy közeledtünk a premier helyszíne felé, úgy lettem egyre 
idegesebb. Ezredszer is megkérdeztem magamtól, miért is vál-
laltam el ezt az egészet, de ugyanaz volt a válasz, mint mindig: 
Charlotte kedvéért. A nagynéném, aki tizennégy éves korom 
óta – immáron hét éve – nevelt, és akinek nagyon sokat kö-
szönhettem, összejött egy rendezővel, Tim Rotmannel. Amikor 
Tim először meglátott engem, megkért, játsszam el a filmje 
főszerepét. Hiába bizonygattam, hogy sem tapasztalatom, sem 
kedvem nincs hozzá, ő ragaszkodott egy próbához. Charlotte 
arra kért, legalább miatta egyezzek bele, és neki nem tudtam 
nemet mondani. 

A történet kifejezetten tetszett. Egy hercegnő megszökve ap-
ja zsarnoksága elől, csatlakozik a lázadókhoz, és sok viszon-
tagság árán velük együtt dönti meg a gonosz uralkodó hatal-
mát. Mindig is szerettem a filmre vitt meséket, ezért igent 
mondtam, és gondolkodás nélkül aláírtam a szerződést. Úgy 
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véltem, sok bajom nem származhat abból, ha segítek Timnek a 
nagy áttörés elérésében. Így kerültem bele ebbe az őrületbe – 
egy színészeti gyorstalpaló után –, és nem sokkal később már 
tudtam, jó lett volna, ha elolvasom azt a szerződést… 

Gondolataimból egy érintés zökkentett ki. Chris bátorítóan 
megszorította jéghideg kezemet, és rám mosolygott. 

– Nyugi – szólalt meg kedvesen. – Minden rendben lesz. 
– Ha te mondod – sóhajtottam. 
Ő alakította a film másik főszereplőjét, Ricót, a lázadók ve-

zérét, aki az én karakterem párja a történetben. Már egy ideje 
színészkedett, és habozás nélkül igent mondott Tim felkérésé-
re. Vágyott a sikerre, a rajongásra, amit végre megkapott, és ki 
is élvezett rendesen. Velem ellentétben ő alig várta a premiert. 
Imádott autogramot osztani, pózolni a fotósoknak, és válaszol-
ni a sok unalmas kérdésre. Három évvel idősebb volt nálam, de 
ez nem sokszor látszott rajta. Állandóan bohóckodott, ugratta a 
stáb többi tagját, és levakarhatatlan mosoly ült az arcán. A szí-
nészetet azonban teljesen komolyan vette, tökéletesen játszotta 
a szerepét. 

Ebből a szempontból velem sem volt probléma. Salina sze-
repe elképesztően illett rám. Tudtam, mást nem tudnék hitele-
sen eljátszani, ahogyan azt is, ha ennek vége, többet nem fogok 
szerepelni egy filmben sem. 

– Hát, akkor, játékra fel! – mosolygott rám Chris. 
Bólintottam egy aprót, és igyekeztem beleélni magam a sze-

relmes, ám ezt bőszen titkoló lány szerepébe. A szerződésben 
azt is kikötötték, hogy a forgatás ideje alatt kötelesek vagyunk 
eljátszani a nyilvánosság elől bujkáló szerelmespárt. Ennek 
azonban pont az volt a lényege, hogy a média minél többet 
foglalkozzon velünk, és ezáltal a film is nagyobb hírverést kap-
jon. 

A kocsi megállt, és amint Chris kilépett az ajtaján, felhang-
zott a sikítás, amibe belesajdult a fejem. Mosolygott és intege-
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tett a rajongóknak, miközben a kezét nyújtotta nekem. Mély 
levegőt vettem, aztán lenyűgöző mosollyal az arcomon én is 
kiszálltam a limuzinból. 

„Már csak egy film és egy premier – nyugtattam magam. – 
Egy év múlva vége az egésznek, és visszatérhetek az életembe, 
visszamehetek tanulni az egyetemre.” 

Autogramosztás közben Chris néha rám pillantott, ahogyan 
én is ezt tettem. Láttam a tekintetén, alig bírja visszatartani a 
nevetését. Őt minden alkalommal mulattatta a mi kis színjáté-
kunk, mert hol egy étterembe, hol egy koncertre mentünk el, 
amiről persze a sajtó véletlenül értesült, és így napokig címla-
pon szerepeltünk. 

Ez már a második bemutató volt, mégsem éreztem köny-
nyebbnek, mint az előzőt. Sőt, ha lehet, még rosszabbnak tűnt, 
mert a film első része nagy siker lett, ezért a másodikra még 
többen voltak kíváncsiak. 

Próbáltam a csendesebb rajongókra koncentrálni, hozzájuk 
több bátorságom lett volna odamenni, de belőlük alig akadt. 
Amint közeledtem feléjük, még hangosabbak lettek. Chris ese-
tében még megértettem ezt a fajta őrjöngést, mert ő tipikusan 
az a tini lányok álma srác. Sötétbarna, majdnem fekete haja, 
csibészes kék pillantása és elbűvölő mosolya szinte minden 
lányt levett a lábáról. Azt viszont nem értettem, én mivel érde-
meltem ki a rajongást. Mogyoróbarna szememmel és világos-
barna, enyhén hullámos hajammal sosem éreztem magam kü-
lönlegesnek. Úgy véltem, az emberek Salinát látják bennem, és 
őrá kíváncsiak. Ez tűnt a leglogikusabb magyarázatnak. 

Nem sokkal előttünk megpillantottam Toddot, aki Rico leg-
jobb barátját játssza, és Brittát, aki Rico húgát alakítja. Legszí-
vesebben odarohantam volna hozzá, hogy belékarolva hama-
rabb beérjek a kicsit nyugodtabb előcsarnokba. Ezt azonban 
nem tehettem, így hát mosolyogva vonultam végig a vörös 
szőnyegen, és próbáltam élvezni az egyetlen dolgot, amit sze-
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rettem ebben a felhajtásban: a ruhámat. Nagyon szép estélyit 
viseltem, normál esetben valószínűleg sosem hordtam volna 
ilyet, így ez volt a premier egyetlen előnye számomra. 

Mivel köteleztek minket az aláírás osztásra, kerestem egy 
aránylag csendesebbnek tűnő csoportot, és odaléptem hozzá-
juk, remélve, hamar végzek. Ám alighogy karnyújtásnyi távol-
ságba kerültem, az egyik lány megragadta a csuklómat, és szo-
rosan fogva tartotta. Egy pillanat alatt történt minden. Próbál-
tam kihúzni a kezem a szorításból, de nem sikerült. Ujjai erő-
sen tartottak fogva, a csuklóm egyre jobban fájt. A testőröm, 
Mike egyből odalépett mellénk, és igyekezett leszedni az őrült 
kezét az enyémről. Szerencsésen sikerült rólam lefejtenie a 
lány ujjait, én pedig azonnal hátráltam néhány lépést. Nem 
értettem, mi volt a célja ezzel az egésszel. Ha békén hagy, biz-
tos aláírtam volna, amit az orrom alá nyom, de így nem ért el 
semmit. Talán az érintés volt a lényeg? Nem tudtam a választ, 
de elkeserített a tudat, hogy már az sem elég nekik, ha testkö-
zelből láthatnak minket. Nem akartam ott lenni, csak haza 
akartam menni, meginni egy bögre meleg teát, és bebújni az 
ágyamba. Éreztem, amint a pánik lassan eluralkodik rajtam. 

Chris észrevette arcomon a kétségbeesés első jeleit, és oda-
sietett hozzám. Szó nélkül átkarolta a derekamat, és aránylag 
gyors tempóban a bejárat felé vezetett, nem foglalkozva senki 
mással. Nem tudtam, azért teszi-e, mert ezzel ismét alapot ad-
hat a pletykáknak, vagy engem akart óvni, de nem számított. 
Csak az volt a lényeg, hogy minél hamarabb az épületben le-
hessek. 

Odabent még kevesen lézengtek, így Chris az egyik csönde-
sebb sarokba kísért. Nekidőltem a falnak, és mélyeket lélegez-
tem. 

– Jól vagy? – kérdezte aggódó tekintettel. 
Válasz helyett lehunytam a szemem. Már jól ismert, tudta, 

ez annyit jelent, még tartom magam. Közelebb lépett hozzám, 


