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3. fejezet

A folyosó üresen tátongott. Alice-Miranda ba-
rátnőjét követte, ahogy végigtipegtek a halová-
nyan megvilágított előcsarnokon Jacinta szobája 
felé. Más szobák ajtajai is kinyíltak, és hamaro-
san legalább tíz másik lány tartott ugyanabba az 
irányba. 

– Jelszó? – hallatszott Jacinta elfojtott hangja 
az ajtó másik oldaláról. 
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– Halott – felelte Millie, hangosabban, mint 
ahogy eredetileg tervezte. 

– Ez nem az – sutyorogta vissza Jacinta. 
– Valóban nem, de hamarosan az leszel, ha 

azonnal nem engedsz be minket – fenyegette 
meg Millie.

Jacinta kuncogott, és kinyitotta az ajtót. 
A  látogatók elözönlötték a szobát, kényelme-

sen bekuckózták magukat Jacinta ágyába és abba 
a pótágyba, melyet holnaptól Sloane Sykes foglal 
majd el. Alice-Miranda és Millie törökülésben 
foglaltak helyet a padló közepére terített per-
zsaszőnyegen, és Alice-Miranda körbekínálta a 
karamellás dobozát. 

Amint a kis társaság kényelembe helyezte ma-
gát, a folyosóról csosszanó léptek zaja ütötte meg 
a fülüket, majd felcsattant egy hang. 

– Jacinta Headlington-Bear, azonnal kapcsold 
le a lámpát, vagy én magam kapcsolom le! – fe-
nyegetőzött Mrs. Hubert. A lányok megdermed-
tek. Jacinta égve hagyta az éjjeliszekrényén a lám-
pát, hogy senki ne bukjon orra. 

– Már kapcsolom, Hubi – felelte Jacinta.
A  lányok csöndben maradtak, míg a folyosó 

végi lépcsőnél el nem haltak a házvezetőnő léptei. 
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– Ez meleg helyzet volt – suttogta Susanna, 
ahogy a lányok egy emberként fújtak egy nagyot.

Jacinta felkapta az éjjeliszekrényről a zseblám-
pát, az álla alá tartotta, a kapcsolót nyomogatta, és 
mindent megtett, hogy kellően kísérteties hatást 
keltsen. 

– Legyetek üdvözölve a Homoktövis-háááááz-
ban! – Mindenki kuncogott. 

– Szóval, miről beszélgessünk? – kérdezte Da-
niella. Most, hogy hivatalosan is diákigazgató 
lett, azt gondolta, jobb, ha magához ragadja a 
kezdeményezést. – Mit csináltatok a szünidőben?

Izolda, Shelley és Alma azon lamentáltak, 
hogy otthon kellett maradniuk és halálra unták 
magukat. 

– Nos, én meg találkoztam Alettával – mondta 
Susanna. – Éppen az egyik Highton-boltból sé-
tált ki az anyukájával, amikor majdnem fellökött. 

– Nem beszélhetnénk kellemes dolgokról, kér-
lek? – felelte Lizzy, miközben merőn Shelley-re 
és Daniellára meredt. A három lány egykor Alet-
ta legjobb barátnői voltak, míg csak rá nem jöttek, 
hogy micsoda elviselhetetlen perszóna.

Aletta Sokatér az év elején töltötte be a diák-
igazgatói tisztséget, ám aztán kiderült, hogy csalt 
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és hazudott, végül sietősen elhagyta az intéz-
ményt. Aletta különösen rosszul bánt Alice-Mi-
randával. 

– Az az igazság, hogy én sajnálom őt – közölte 
Alice-Miranda.

Millie felé fordult.
– De hát miért? A  velejéig gonosz ember, és 

azok után, amiket tett veled, megérdemelte, amit 
kapott. 

– Biztos vagyok abban, hogy nem gonosz 
és galád minden egyes percben – felelte Alice-
Miranda. 

– Az a baj, Alice-Miranda, hogy túlságosan 
kedves vagy – azzal Izolda kis barátnőjére mo-
solygott. 

– Nem, nem vagyok az – rázta a fejét Alice-
Miranda. 

– Tényleg nem az – értett vele egyet Jacinta. – 
Látnotok kellett volna, hogy bánt el Mr. Tomp… 
– Millie és Alice-Miranda olyan pillantást vetett 
Jacintára, ami még egy lávafolyamot is megállí-
tott volna. – Ó, semmi, semmi…

Daniella azonnal lecsapott Jacintára.
– Mit akartál mondani? 
– Ó, semmit, tényleg semmit – füllentette Ja-
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cinta. – Tudja valaki, hol nyílik a titkos átjáró a 
természettudományi teremben?

A lányok a fejüket rázták. 
– Nem emlékeztek, amikor Aletta azzal kérke-

dett, hogy talált egy titkos átjárót, de egyedül csak 
ő lépheti át a küszöbét? – folytatta Jacinta. 

– Alettát ismerve, lehet, hogy csak a szája járt 
– mondta Lizzy. – De utána kellene néznünk. So-
sem lehet tudni… talán életében egyszer igazat 
mondott. 

– O-o-o-o-á-á-á-á – Alice-Miranda nagyot 
ásított és a szemét dörzsölte. – Bocsánat, nagyon 
fáradt vagyok. Muszáj lefeküdnöm. 

– Nem – nyávogta Jacinta. – Még nagyon ko-
rán van. Meséljünk inkább kísértethistóriákat!

Millie összecsapta a tenyerét.
– Imádom a kísértethistóriákat! 
– Ne a kísértetekről beszéljünk – vágott közbe 

a fejét ingatva Madeline. – Szerintem inkább egy 
igaz történetet kellene elmesélnünk Alice-Mi-
randának… mégpedig az erdőben élő boszor-
kányról. 

– Egy erdőben élő boszorkányról? – ráncolta a 
szemöldökét Alice-Miranda. – Ezt hogy érted? 

– Szerintem tavaly nem meséltünk neked róla, 
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mert annyi minden más történt – fogott bele 
Madeline. – De most már tudnod kell róla. 

– Hogyne… persze… igen – mondták kórus-
ban a lányok, és közben buzgón bólogattak. 

– De én nem hiszek a boszorkányokban – mo-
solyodott el Alice-Miranda. – Csak a mesékben 
léteznek. 

– Ebben hinned kell – mivel teljes mértékben 
igaz. – Susanna addig izgett-mozgott, míg az ágy 
végébe ért. – Gyere, és ülj ide mellém – paskol-
gatta meg a takarót.

Alice-Miranda felállt, és behuppant Susanna 
és Alma közé az ágyra. Millie a padlón maradt, 
onnan nézett fel a mesélőre. 

– Rendben, a legjobb lesz, ha rögtön az elején 
kezded – kérte Alice-Miranda. 

– Nos – Susanna lehalkította a hangját –, az er-
dőben, nem messze innen, lakik egy boszorkány. 
Egyedül él egy hatalmas házban, melyet benőtt 
a vadszőlő, és amelyet teljesen eltakarnak a fák. 
Senki más nem él ott, csak ő és vagy száz macská-
ja, akik mind nyávognak és miákolnak és kapar-
nak és verekszenek.

A lányok idegesen fészkelődtek. Alice-Miranda 
barna szeme tágra nyílt. 
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– Te már láttad őt? – kérdezte Alice-Miranda. 
– Csak az jutott eszembe, hogy ilyet bárki ki-
találhat. Highton Millben, nem messze attól a 
helytől, ahol én lakom, a gyerekek valószínűleg 
hasonló történeteket mesélnek Bert nagyiról… 
Pedig ő egyáltalán nem félelmetes. 

– Ezzel nem értek egyet. Szerintem ő elég zizi! 
– tiltakozott Jacinta.

Madeline előrehajolt, elvette a zseblámpát Ja-
cintától, és a saját álla alá tartotta. 

– A boszorkány magas, valószínűleg a legma-
gasabb nő, akit valaha láttatok, akkora lapátke-
zei vannak, mint egy férfinak. Minden egyes nap 
ugyanazt a fekete ruhát viseli, a fogai pedig, nos, 
már amelyek megvannak még neki, rohadnak és 
csorbák, és van egy agyara…

A  lányok már az ágy szélére kuporodva hall-
gatták a mesélőt. 

– A  legrosszabb azonban az arca – suttogta 
Madeline. – Az arca… – azzal Madeline az ujjai 
közé csippentette az orcája két oldalán a bőrt, az 
egyiket fel-, a másikat pedig lefelé húzta.

Abban a pillanatban kintről egy ág ütődött az 
ablaknak, és az egész szoba sikításban tört ki, ami 
legalább egy percig nem hagyott alább. 
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– Pssszt, mindenki maradjon csendben! – pró-
bálta csitítani őket Alice-Miranda. – Mrs. Hu-
bert meg fogja…

Mindenféle előzetes figyelmeztetés nélkül hir-
telen kivágódott Jacinta hálószobájának az ajtaja. 

– Hogy mit fog Mrs. Hubert, ifjú hölgy? – zi-
hálta a házvezetőnő. – Micsoda felfordulás van 
itt!

Mrs. Hubert narancssárga zseníliaköntösben, 
a fején virágos zuhanysapkában állt a küszöbön. 
Tekintete egyik lányról a másikra vándorolt, míg 
csak meg nem állapodott Jacintán. 

– Jacinta Headlington-Bear, ez a te ötleted volt?
Jacinta nagyot nyelt, felemelte a tekintetét, 

majd lassan bólintott. 
– Holnap megbeszéljük, hogy hogyan teheted 

jóvá. Éppen be akartam szállni a kádba, amikor 
akkora lárma ütötte meg a fülemet, ami még a 
holtakat is felébresztette volna. Rohantam végig, 
ahogy csak a lábam bírta, azt hittem, hogy talán 
egy csavargó vagy hasonló tört be. Közben csak 
te voltál és a buta, kilenc órakor kezdődő „éjféli 
találkád”. Mars az ágyba, lányok, MOST!

A  buli lassan a végéhez közeledett. A  lányok 
meg se mertek mukkanni, kivéve Alice-Mirandát. 
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– Mrs. Hubert, kérem, ne hibáztassa Jacintát! 
Senki sem kényszerített minket arra, hogy idejöj-
jünk, ez már afféle hagyománnyá vált, hogy a va-
káció utáni első éjszakán összegyűlnek a lányok. 
Kivéve, nos, a tavalyi évet, de az nem számít. Ké-
rem, ne haragudjon! Megígérem, hogy holnap 
jóvátesszük. Mit szólna, ha vinnénk valami extra 
különlegeset a délutáni teához? Megkérdezhetem 
Mrs. Smitht, hogy el tudná-e készíteni a kedven-
cét. Almás-fahéjas csiga, igaz? Ugye, azt szereti?

Hubi mindent megtett, hogy morcos képet 
vágjon, ám végül alig tudta visszafojtani mosolyát. 

– Ó, drága gyermek, honnan pottyantál te ide? 
– ingatta a fejét. – Most sipirc az ágyba! És egy 
szót se többet erről, világos?

A lányok egy emberként biccentettek, majd a 
szobáikba szaladtak.

Hamarosan már csak Jacinta hortyogását le-
hetett hallani, mely az emeleti szobából érkező 
hangos horkantgatásokkal kelt versenyre.
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