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Varga Noéminek – mert Ashley-nek születni kell. 





 

A szereplők bemutatása 

Ashley Tonkin 
„Legyél kedves. A kedves embereket mindenki szere-
ti.” 
 
Harper Willis 
„Nem tudok lenyugodni, mert tudom, hogy nem fog 
sikerülni.” 
 
Ashton Sparks 
„Tépj be. Aztán halj meg.” 
 
Brooke Gomer 
„Sosem mondtam, hogy az élet szar. Csak én nem 
szeretem a sajátom.” 
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Prológus – Kaktusz 

– Faszparaszt! – üvöltött – Ha még egyszer hozzá 
érsz, letépem a farkad, mocsok! 

A tanárok erőnek erejével rángatták be az igazga-
tóiba, Ashley mellette sétált, aggódva figyelte. Ahogy 
leültették, és eltávolodtak tőle, rögtön mellette ter-
mett, és a kezei közé véve az arcát szólongatta. 

– Harper. Harper, nyugodj meg. Kérlek. Már vége, 
legyőzted. 

A lány hevesen lélegzett, a tömény düh lassan 
kezdett lekúszni az agyáról, és már tisztán látta a 
dolgokat. Magához szorította Ashleyt, és próbálta 
össze szedni a gondolatait. Nem, nem arról van szó, 
hogy beteg, hogy pszichiáterre lenne szüksége, nem 
epilepsziás, sem skizofrén se semmi. A szülei elvitték 
már több vizsgálatra, de csak ugyanazt állapították 
meg. Dühkezelési zavarok, túlzott agresszió. Harper 
sose bánta meg, hogy megverte a személyt, akit meg-
vert. Annak oka is volt, nem csak úgy random fe-
szültség levezetés. Arra jó a boksz. De ha Adam Fox, a 
szeplős, ráteszi a kezét Ashley fenekére, megérdemli, 
hogy szétverje. Ashleyt senki sem tapizhatja le, csak 
akinek megengedi. Ashley nem egy kurva, akit bárki 
csak úgy megfogdoshat. Harper elengedte a barátnő-
jét, a földön heverő táskájáért nyúlt, kivette belőle a 
nyugtatós dobozt, és bevett három pirulát. Víz nélkül 
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nyelte le őket, majd felállt, felkapta a táskáját, meg-
fogta Ashley kezét, és elindult kifelé a teremből. Any-
nyiszor járt már itt, tudta, mit fog mondani az igaz-
gató, pontosan ugyan azt, amit eddig is, négy éve 
folyamatosan. Tudta, hogy újra a fejét csóválná, és 
azt mondaná, Miss Willis, nem lesz ez így jó. Harper 
telibe szarja, hogy lesz jó az igazgatónak, Asleyt senki 
nem tapizhatja, és pont. A csengő élesen hasított be a 
két lány között beállt csöndbe, ami se nem kínos, se 
nem kellemetlen nem volt, egyszerűen csak csönd. 
Harper tudta, hogy Ashley aggódik érte, szorongatta 
a kezét, Ashley tudta, hogy Harperrel minden okés, a 
lány határozottan lépkedett, a fülében zizegett a két 
piercing. 

– Majd gyere az udvarra, oké? – simogatta meg 
Ashley haját már a terem előtt – ma buliba megyünk, 
és te is bebaszol. 

– Oké – nevetett a lány, puszit nyomott a másik 
arcára, és bement a terembe. Harper lustán sétált 
végig a folyosón, lement a lépcsőn, és nemsokára ott 
találta magát a jól ismert, barna ajtó előtt, ami előtt 
nem állt meg gondolkozni, mint a filmekben, hanem 
bement, és becsapta maga után a falapot, amitől a 
rajta függő műanyag cédula leesett a szögről, a föld-
re. 

Iskola pszichológus. 
Harper a kávéfőzőhöz sétált, készített magának 

egy feketét, és abba belekortyolva telepedett le a sza-
kadt, kék fotelre, ami már négy éve szolgált neki 
ülőhelyül. Unottan hordozta körbe a tekintetét a 
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kaktuszokkal teletömött szobán, mikor nyílt az ajtó, 
és végre belépett rajta az öreg. 

Gary Brown ebben az iskolában kezdte a karrier-
jét, és itt is fogja befejezni, majd valamikor. Ő az 
egyetlen felnőtt az épületben, akit mindenki szeret, 
és tisztel, és megbecsül, mert tudják, ha elüldözik, 
nem kapnak még egy Brownt. 

Viszont Harperrel soha nem volt jó a kapcsolatuk, 
a hideg udvariasság, amit egymás felé mutattak, óri-
ási belső harcokról tanúskodott. 

– Harper. – bólintott köszönésképpen. 
– Brown. – viszonozta a másik. 
– Megverted Adam Foxot, ugyanazért az indok 

miatt. 
– Meg. 
– Miért? 
– Mert rátette a kezét Ashley fenekére. – Harper, 

Ashley nem kislány már, 16 éves, mit akarsz, hogy 
örökké szűz maradjon? Nem fog sikerülni. 

– Maga még most sem ért semmit. Nem zavarna, 
ha Ashleynek barátja lenne, vagy valaki udvarolna 
neki, de az ilyen Adam Foxhoz hasonló kanos pö-
csöktől megvédem. 

– Mikor akarod végre bevallani magadnak, hogy 
szereted Ashleyt? 

– Én szeretem. 
Az öreg rácsapott a két térdére. 
– Na, végre! Én annyiszor mondtam már az évek 

folyamán… 
– Nem vagyok leszbikus, Brown. Ashley olyan, 

mintha a testvérem lenne, és ez nem fog változni. 
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– Bazdmeg – motyogta az öreg, majd vállat vont – 
Te tudod. De ne erőltesd ennyire, egy idő után nem 
fogja értékelni. 

– De, fogja, maga nem ismeri. 
– Ha nem hallgatsz rám, minek jársz még ide? El-

múltál 18, nem kötelező. 
– Van ingyen kávé, és nem kell hazamennem. 

Amúgy is, Ashleynek van még egy utolsó órája, és 
képzelje, utána elmegyünk egy buliba, és úgy beba-
szunk, mint még maga soha – mosolygott veszélye-
sen. 

Brown nem akarta tovább hallgatni ezt, ezért ke-
mény arccal intett az ajtó felé. 

– Tűnés. 
– Csók, Brown – mosolygott a lány, és kisétált. 
Kiment az udvarra, felült egy padra, rágyújtott, és 

a füstöt kifújva várta Ashleyt. 


