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10.

Szia, Tökéletes!
Remélem, jól bírod odabent. Hihetetlen, hogy nem en-

gedtek haza, de apa azt ígéri, hogy amiben csak tud, se-
gít neked. Ott szeretnék lenni veled, de nem engedik, túl 
sok az újságíró, stb. Remélem, megérted. De folyamatosan 
nézlek a tévében, tök szép vagy. Ugye hordod még a bo-
kaláncot? Mert nekem te mindig tökéletes leszel. Csináld, 
amit apu és Berry fiú mond, és meglátod, nemsokára újra 
a hegycsúcson ülhetünk.

Én veled vagyok.
Örök szerelemmel:
Art

U. i.: Mit mond az elefánt a meztelen férfinak? – „Hogy 
kapsz levegôt azon a szûk lyukon?”

Kuncogva picire hajtogatom a lapot, és a zsebembe 
du gom. Azt írta: örök szerelemmel! Örökké szeret! Na jó, 
nem szó szerint azt írta, hogy szeret, de ez ugyanazt je-
lenti. Vagy mégsem?
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Nem is nézek a szomszéd cellában, mindenkinek háttal 
az ágyán heverô Carrickre, aki most biztosan még jobban 
gyûlöl, mint eddig. Art szavai felkeltették bennem a re-
ményt, hogy van még közös jövônk, amikor innen kijutok. 
Ebbe a gondolatba kapaszkodom, és újra várakozással 
tekintek a jövôbe, mintha a levél visszavitt volna a való 
világba, és ez az egész Vétkes-dolog csak egy könnyen 
helyrehozható félreértés lenne. Észre sem veszem, amikor 
anyu és Mr. Berry belépnek a cellámba, csak akkor esz-
mélek fel, hogy itt az idô, amikor felnézek rájuk.

– Zöld – mondja anyu, és maga elé emeli a legszebb ru-
hát, amit életemben valaha láttam. – A természet, a fiatal-
ság, a tavasz és a remény színe.

A ruha nem egyszínû, anyaga csodaszép tájképet min-
táz zöld levelekkel, virágokkal, egzotikus madarakkal; a 
természet szépségeinek tárháza.

– És az irigységé – teszi hozzá Mr. Berry, miközben meg-
igazítja zöld selyem nyakkendôjét. – És pontosan így érez 
majd irántad az ország összes Vétkese, mert te, kedves 
Celestine, ma ugyanúgy sétálsz ki innen, ahogyan bejöttél.

Ezt rossz hasonlatnak tartom, mert én már soha nem le-
hetek ugyanaz az ember. De talán mégis igaza van: ugyan-
úgy ítélkezik majd felettem mindenki, ahogyan eddig is. 
Jól mondta nagyapa, ennek soha nem lesz vége.

Mielôtt kilépek a cellámból, visszanézek Carrickre. Vá-
rok tôle valamit, bármilyen reakciót. Már az ágya mellett 
áll, és végignéz a ruhámon. Meztelennek érzem magam a 
tekintetében, de képtelen vagyok mozdulni.

Felém biccent. Búcsúzik, vagy sok szerencsét kíván, 
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nem tudom, de már nem dühös. Visszabiccentek, és emlé-
kezetembe vésem a képét, mert tudom, hogy most látom 
ôt utoljára. Az életünk ellenkezô irányt vesz.

* * *

Tina és Bark között állva apu, anyu, én és Mr. Berry 
az elôttünk magasodó, zárt kétszárnyú faajtót bámuljuk. 
Valami történhetett, mert a két ôr rohamrendôr-pajzsot 
tart a kezében. Ez nagyon idegesíti az ügyvédemet, már 
vagy ötödjére igazítja meg a zöld nyakkendôjét. Mindany-
nyian tudnak valamit, amit én nem. Amint kitárul az ajtó, 
látom, hogy tegnap óta kétszeresére nôtt a tömeg és az 
ôrök száma, az újságírókról nem is beszélve. A tömeget 
bariká dok mögé szorították a harci sisakos, kesztyûs ke-
zükben vérvörös pajzsot szorító biztonságiak. A hangza-
var elviselhetetlen, senki szavát nem értem, de úgy kép-
zelem, ha egy befôttesüvegbe lehetne zárni a haragot, ezt 
a zajt hallanám, ahányszor kinyitom a fedelét.

Egy palack repül elénk, füst csap ki belôle. A biztonsági-
ak gyorsan köré gyûlnek, mi pedig meggyorsítjuk a léptein-
ket. Anyun ma már nyoma sincs a bizonytalanságnak, állát 
felszegve, fejét büszkén felemelve vonul. Bármennyire is 
szeretném lesütni a szemem, a példája kényszerít, hogy 
én is olyan erôsnek tûnjek, mint ô. Ha nem is így érzem, 
de legalább az emberek elôtt bátornak tûnjek. Vannak itt 
olyanok, akik pocskondiáznak, mert Vétkes vagyok, és 
olyanok is, akik azért szidnak, mert utálom a Vétkeseket. 
A két táborba tartozóknak egyetlen közös vonásuk van: 
ugyanannyira megvetnek engem, és azért jöttek, hogy lás-
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sák, hogyan billogoznak meg, hogyan taszítanak ki a társa-
dalomból. Itt senki sem azért tolakszik, hogy támogassa a 
vádlottat, a tömeg ki akarja adni magából a frusztrációját, 
bokszzsáknak használ engem. Nem tudom, Bosco és Pia 
médiakampánya mennyire gyôzte meg az embereket arról, 
hogy a Vizsgálóbizottság hôse vagyok, de a mai fogadta-
tás alapján úgy látom, valaki vesztésre áll. Méghozzá én.

A rettenetes fogadtatás ellenére körülnézek, azt remé-
lem, hogy ha arcokat tudok társítani a szidalmakhoz, job-
ban érzem majd magam. Látom, hogy Pia Wang a szoká-
sos emelvényérôl közvetít. Tökéletes a haja, tökéletes a 
ruhája, és az arca még jobban hasonlít egy porcelánba-
báéra, mint a képernyôn. A rövid hajú nô újra tisztelettel-
jesen meghajtja a fejét elôttem, ahogyan tegnap is. Egy 
furcsa külsejû pasas a barikád mögül csókot dob felém. 
Ismerôsnek tûnik, de biztos vagyok benne, hogy soha nem 
láttam még. A szakálla és a haja is hosszú, hippis, de az 
arca túl fiatalnak tûnik egy ilyen szôrzethez. Fején gyere-
kes, elefánt alakú szövetsapkát visel, melynek két nagy, 
lobogó füle félig eltakarja az arcát, a homlokáról pedig 
ormány mered felfelé. Bizarr ruházat egy ilyen korú férfin, 
különösen ebben a nagy melegben. Ahogy közelebb érek, 
alaposabban szemügyre veszem. Rám kacsint, és a kék 
szemérôl végre megismerem: Art az! Tudtam, hogy úgyis 
eljön! Majdnem megtorpanok, de anyu és Mr. Berry tovább 
húznak. Eszembe jut az elefántos vicc a levelébôl, és tu-
dom, hogy a sapkával erre szeretne utalni, ezzel próbál 
felvidítani. A jelen helyzetben ugyan nincs sok kedvem 
nevetni ezen, de azért egy kicsit vidámabb leszek. Persze 
nagyon igyekszem nem mosolyogni.
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– Celestine! Pia Wang vagyok a 24Hír csatornától – ki-
ált felém az újságíró. A kamera rám szegezôdik, ég rajta 
a piros lámpa. – Élô adásban vagyunk. Integetnél az ott-
honi nézôinknek?

– Mosolyogj! – sziszegi a fogai között Mr. Berry.
Belenézek az emelvényen álló kamerába, egy kicsit mo-

solygok, miközben aprót intek. Nem szeretném, ha úgy 
tûnne, élvezem, ami történik.

Ma sokkal több tárgy repül felém, mint tegnap, és bár a 
biztonságiak plexipajzsai felfogják a nagy részét, egy kis 
piszok a ruhámra is fröccsen. Anyu ezúttal felkészülten 
érkezett: amint beértünk a zárt térbe, elôkapja a tisztí-
tószereket és -kendôket, és egy perc alatt újra makulát-
lanná varázsol. Látszik azonban, hogy mindannyiunkat 
megviselt ez a séta. Mr. Berry egy pohár vizet és néhány 
percet kér, hogy összeszedje magát, anyu pedig elszalad 
a mosdóba.

Apu félrevon.
– Bármi is történjék ma – mondja idegesen –, tudd, hogy 

én büszke vagyok rád. Mindegy, mi lesz, édesem, én na-
gyon szeretlek.

– Köszi, apu. 
Feszülten körülnéz, látszik, hogy nem biztos benne, 

folytassa-e vagy sem.
– Apu, mondd el! – kérem halkan.
– Én egész idô alatt nem szóltam bele, az anyád szerint 

jobb, ha nem teszem, de most úgy érzem, muszáj. Arról 
van szó… nem akarom, hogy úgy érezd, a munkám miatt 
neked is… szóval, hogy nem hallathatod a saját hangodat. 
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Érted? – Jelen tô ség teljesen néz rám. Halálosan kimerült-
nek tûnik, mintha napok óta nem aludt volna. A szeme 
csupa véreres. – Bob kiállt az igazáért a munkahelyén, 
és… nos, megbüntették érte. Angelinát miatta ítélték el. 
Én megvédelek téged, Celestine, bármi is történik, nekem 
ez nem gond, megteszem. Leadok a tévében bármit, amit 
Crevan kér, mert ez a munkám, és mert meg akarom véde-
ni Summert, téged, Junipert és Ewant. De te ne légy olyan, 
mint én! Te tedd, amit tenned kell!

És ezt pont most kell elmondania?! Angelina Tindert 
azért billogozták meg, mert Bob szembeszállt Crevannal? 
De amint apu kimondja, ráébredek, hogy ezt a lelkem mé-
lyén már tudtam, csak magamnak is féltem bevallani.

Nagyot nyelek, és bólintok. Szinte megijeszt, ahogy apu 
rám néz és szorítja a karomat. Tudom, hogy segíteni akar, 
de még mindig össze vagyok zavarodva, nem tudom, sze-
rinte mit kellene mondanom. Végig az volt a terv, hogy 
hazudok.

Ahhoz, hogy ne nyilvánítsanak Vétkesnek, el kell árul-
nom az öregembert.

Ha hû akarok maradni saját magamhoz, akkor Vétkes-
nek ítélnek.

Tizenhét éves vagyok, és tudom, hogy régen haragud-
tam néha anyuékra, mert felelôsségteljesebbnek tartot tam 
magam, mint ôk, de ettôl még nem állok készen arra, hogy 
meghozzak egy ilyen döntést. Belépek a tárgyalóterembe, 
miközben az agyamban egymást kergetik a gondolatok, 
már csak homályosan látom magam elôtt a tervet, ami-
re eddig összpontosítottam. Fogalmam sincs, mi lenne a 
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helyes. Én, aki mindig mindenben annyira biztos voltam. 
Eddig feketének és fehérnek láttam a világot, de hirtelen 
minden szürke lett.

Artot keresem a teremben. Tudom, hogy az imént ha-
ladtunk el mellette odakint, de remélem, hogy valahogyan 
bejutott a nyilvános bejáraton. Amikor körülnézek, alig 
hiszek a szememnek: Carrick áll a tárgyalóterem végében 
szemébe húzott sapkával, összefont karral, feszes vállak-
kal, mintha biztonsági ôr lenne. Összenézünk, de egyikünk 
sem reagál. A Vétkesek között áll, mintha máris az lenne. 
Könnyekig meghatódom, hogy eljött. Nem tudom, ô akar-
ta-e látni a tárgyalásomat, vagy kényszerítették erre, hogy 
megleckéztessék, ahogyan azt is elintézték, hogy halljuk 
a billogozott ember kiáltásait. Ha az ôrök hozták ide, ak-
kor itt most olyan dolog fog történni, amivel meg akarják 
ijeszteni. De lehet, hogy csak támogatni szeretne engem 
a jelenlétével.

Nagyapa széles vigyorral az arcán, feltartott hüvelykuj-
jal biztat, mellette Juniper ül. Összehúzta magát, egészen 
parányinak és rémültnek tûnik. Félve rám mosolyog, és én 
örülök, hogy itt van; végre megbékéltem a tudattal, hogy 
szégyell engem.

A tárgyalás elsô tanúvallomását Marlena adja a jelle-
mem rôl. Nyolcéves korunk óta jó barátnôk vagyunk. Ide-
ges, de nem hagy cserben, történeteket mesél arról, ho-
gyan ügyeltem mindig is a helyes viselkedésre, még akkor 
is, amikor a társaságom nem ezt tette. Azt hiszem, jól 
összefoglalta a jellemzô tulajdonságaimat: logikusan gon-
dolkodik, becsületes és hûséges barát, vidám, de mindig 
betartja a szabályokat. Két napja most elôször ismerek 
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magamra egy rólam szóló leírásban, és örülök, hogy a ti-
nikhez képest általában unalmasnak tart.

– Marlena, úgy általában Vétkes jellemnek tartod-e 
Celesti ne Northot? – kérdez rá Bosco.

Ô rám pillant, a szeme könnyben úszik, de határozot-
tan felel.

– Nem, egyáltalán nem.
– Köszönöm.
Apu tesz vallomást anyu és a maga nevében. Elmesé-

li, hogy egyszer bevitt magával a munkahelyére, a tévé-
stúdióba, de ki kellett küldenie a vágószobából, mert azt 
akartam, hogy minden tökéletes legyen, és sorra szóvá 
tettem a pontatlanságokat és a hibás összefüggéseket a 
megvágott anyagban.

– Celestine-t az észszerûség vezérli. Matematikai gon-
dolkodás jellemzi, éltanuló az iskolában, a helyi egyetem 
matematika szakán szeretne továbbtanulni, és a decem-
beri eredményei alapján valószínûleg kényelmesen meg-
szerzi az eredményes felvételihez szükséges pontszámot. 
Nagyon okos, örülök, hogy ilyen lányom van. Szereti, ha 
minden a helyére kerül. Amikor egy problémával szem-
besül, alkalmazza az odavágó elméleteket, és megoldja a 
gondot. Mindig betartja a szabályokat.

Rámosolygok. Igen, ilyen vagyok én.
Sanchez bírónô apu felé fordul, rikító rúzsának vörös 

színe valószínûleg még a holdról is jól látszik. Álnok mo-
soly ül ki az arcára.

– Értem, Mr. North, de hadd idézzem most Kaplanskyt, 
aki szerint a matematikában nem azok a legérdekesebb 
pillanatok, amikor valamit bebizonyítunk, hanem amikor 
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új elméletek születnek. A matematikában alapvetô fogal-
makat használnak, de ezek különféle alkalmazásából szá-
mos elvont elmélet származik. Így mûködik az ön lányának 
elméje is, Mr. North? Új elméleteket gyárt, új fogalmakat 
alkot, kockáztat, és eltér a megszokottól? 

Apu elgondolkodik ezen, majd rám néz.
– Nem. – Rövid ideig csendben vár. – Képtelen lettem 

volna elképzelni, hogy Celestine eltérjen a megszokottól.
Értem, mit akar ezzel mondani. Eltérni a megszokottól 

jelen esetben azt jelenti, hogy nem vagyok hû önmagam-
hoz. Én még soha nem tettem olyat, amiben nem hittem. 
Apu azt tanácsolja, hogy kövessem a szívem szavát.

Sanchez bírónô mosolyog, pontosan azt hallja ki apu 
mondatából, amit én.

– És ebben a pillanatban mit gondol, Mr. North? – kérde-
zi mézesmázos, dallamos hangon. – A gyermekeink néha 
képesek meglepni minket. Néha észre sem vesszük, hogy 
megváltoznak.

Apu úgy néz rám, mintha most látna életében elôször. 
Várom, hogy vajon mit válaszol a kérdésre.

De Bosco idegesen közbeszól.
– Sanchez bírónô arra kíváncsi, Vétkes jellemûnek tart-

ja-e a lányát, Celestine Northot.
Apu felé fordul, a szemébe néz.
– Nem, uram. A lányom soha, semmilyen körülmények 

között nem Vétkes. – Erôt kell vennie magán, hogy meg-
ôrizze a nyugalmát, pedig tudom, hogy legszívesebben fel-
ugrana, ordítana, és fejbe verne mindenkit, akit csak tud.

– Köszönöm, Mr. North.
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Ezután Margaret és Fiona élvezik ki az öt perc hírne-
vüket. A vallomásukban mintha nem is rólam beszélné-
nek, én sosem voltam annyira bátor. Persze az is igaz, 
hogy a beszámolójuk olyan, mintha egy csapat bohóc ha-
landzsáz na, számomra már semmi értelme annak, amit a 
Vét kesekkel való kapcsolatunkra vonatkozó szabályokról 
mondanak. Csak azt erôsítik meg bennem, hogy jól tettem, 
amit a buszon tettem, mert ha nem tettem volna, akkor 
olyan lennék, mint ôk.

Mr. Berry nem úgy viselkedik, mint vártam, nem mutat 
be ügyvédi bravúrokat, mint a filmekben, és nem sasszé-
zik lelkesen fel-alá a teremben. Teljesen normálisan és 
egyenesen fogalmaz, és ettôl még hihetôbbnek tûnik a 
mondanivalója. Gyorsan reagál, élesen lecsap mindenre, 
és még Junipernél is gyorsabban, érzékenyebben szúrja 
ki a tanúk minden apró rezzenését, hangsúlyát és szüne-
teit. A nôk nem bíznak benne, de önkéntelenül is megked-
velik, annyira elbûvölôen érdeklôdik a történeteik iránt. 
Nem mondja rájuk, hogy hazudnak, legalábbis még nem. 
Megosztja velük az elméletet, amit Bosco talált ki, mely 
szerint én csak a Vétkestôl próbáltam megvédeni a bu-
szon utazókat.

A nôk elgondolkoznak ezen.
Az elsô, Margaret elismeri: lehetséges, hogy így történt, 

de a második, a mankós ragaszkodik ahhoz, hogy nem igaz.
– Nem érdekel, milyen mesét akar elhitetni velünk a 

védô úr – hajtogatja Fiona –, az én agyamat nem lehet ki-
mosni! Láttam, amit láttam! Az a lány – itt rám szegezi a 
mankóját – leültette egy ülésre a Vétkest!
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A nézôközönség felzúg a vád hallatán, néhány újság-
író kisiet a terembôl, hogy azonnal beszámoljon a fejle-
mény rôl.

Bosco bejelenti, hogy a buszon mûködô biztonsági ka-
mera felvételén, melyet a Vizsgálóbizottság lefoglalt az 
eset után, sajnos nem látszik nyilvánvalóan, mi történt, 
ezért ezt az anyagot a bizottság nem fogadja el bizonyíték-
ként. Biztos vagyok benne, hogy az ô keze van a dologban, 
visszatartja a kétségkívül terhelô felvételt. Bosco felhívja a 
figyelmet arra is, hogy a hallottak csupán a buszon utazók 
személyes, talán elfogult beszámolói, és hogy a bizottság 
nem gyôzôdhet meg saját a szemével arról, hogyan történt 
az eset. Hálás vagyok a csalásért, mert biztos, hogy nekem 
rosszabb lenne, ha nyilvánosságra hoznák a felvételt. Így 
legalább eldönthetik, hisznek-e a tanúknak.

Feltûnik, hogy mindenki az öregemberrôl beszél, de én 
még a nevét sem tudom. Nem kérdeztem, és nem is em-
lítették soha, mintha nem is számítana. Ô áll az ügy kö-
zéppontjában, mégsem foglalkozik vele senki, mintha egy 
senki lenne. Nem akarom megkérdezni Mr. Berrytôl, mert 
nem szeretném, hogy úgy tûnjön, sajnálom azt az embert, 
azaz rokonszenvezek egy Vétkessel. Az ügyvédemnek hin-
nie kell bennem, ez most mindennél fontosabb.

Amikor ebédszünetet rendelnek el, és megszakad a tár-
gyalás, nagyapához fordulok, mielôtt elvezetnének.

– Szereznél nekem információt az öregemberrôl? – sú-
gom a fülébe.

Feszült arccal bólint, és tudom, hogy számíthatok rá.
Miután az én kontómra kiszórakozták magukat, min-

denki békésen folytatja eddigi életét, én meg már annak 
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is örülök, hogy a bizottság egyik irodájában várakozhatok, 
és nem kell kimennem az udvarra.

Apu, anyu, Juniper és Mr. Berry társaságában piszkál-
gatom az elém tett hidegtálat, szédülök az éhségtôl, de 
egy falatot sem vagyok képes legyûrni. Örülök, hogy a 
többiek mellettem vannak, de nem szólok egy szót sem, 
csak élvezem, hogy nincs hangzavar, nem engem figyel 
mindenki, nem kell aggódnom, hogy minden reakciómat, 
minden arckifejezésemet, minden lépésemet és mozdu-
latomat azonnal ezren elemzik. Élvezem, hogy csak ülök.

Tina nyit be a szobába, átnyújt nekem egy borítékot. 
Tudom, hogy nagyapa küldte, nem hagyott cserben. Mr. 
Berry és anyu nem tudják, mi ez, úgy néznek a papírra, 
mintha bomba lenne. És valóban olyan hatással is van 
rám, amikor elolvasom.
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