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 1.
Ha létrára mászol, biztos lehetsz benne, hogy valaki ki-
használja a helyzetet, és benéz a szoknyád alá.

Paige

– Előléptetés… Azt hiszem, ez a kedvenc szavam. El sem 
tudjátok képzelni, mennyire vártam ezt a pillanatot. – 
Paige Walker az ingázók tömegében elvegyülve követte 
barátnőit, Evát és Frankie-t fel a metró lépcsőin a nap-
sütésbe. Magasan a fejük fölött Manhattan felhőkarcolói 
nyújtóztak a ragyogóan kék ég felé, valóságos acél- és 
üvegerdő integetett a bolyhos felhőknek, egyik magasabb, 
mint a másik. Az Empire State Building, a Rockefeller 
Center… Mintha csak azt mondanák: „Idenézzetek, em-
berek!”

Paige mosolygott. Ma lesz az ő nagy napja. Még az 
időjárás is ünnepel. Semmi kétség, New York a világ leg-
izgalmasabb városa. Paige imádta ezt a vibrálást, ezt az 
iramot, az itteni lehetőségeket.

Diploma után egyből a Star Eventsnél kapott munkát, 
méghozzá a két legjobb barátnőjével együtt, ami óriási 
szerencse. Paige élete álma volt, hogy egy nagy, manhat-
tani cégnél dolgozhasson. A város lüktető energiája be-
kúszott a bőre alá, beszivárgott a vérébe, akár egy löket 
adrenalin. Itt aztán az lehetett, aki akart lenni. Élhette 
az életét, senki nem kérdezte meg tőle naponta huszon-
ötször, hogy van. New York City őrült nyüzsgésében az 



6

embereknek már arra sem nagyon volt idejük, hogy saját 
maguk hogylétével foglalkozzanak, pláne nem máséval. 
A beszélgetések csak a felszínt simogatták, nem hatoltak 
mélyebbre.

Paige végre elmerülhetett a tömegben, és ezt nagyon 
élvezte.

Sosem vágyott arra, hogy kitűnjön. Nem akart más 
lenni, mint a többiek. Nem akart továbbra is a bátor kis-
lány szerepében tetszelegni.

Olyan akart lenni, mint bárki más. Átlagos – jelent-
sen bármit is ez a szó. És New Yorkban még erre is esélyt 
kapott. A városi forgatagban könnyű elrejtőzni, ami egy-
fajta lehetőséget teremt a magánéletre. Talán mert maga-
sabb fordulatszámon működött mindenki.

Mindenki – Evát kivéve, aki reggelente elég nehezen 
tért magához.

– Nekem biztosan nem az előléptetés a kedvenc sza-
vam. Sokkal inkább a szerelem – ásított egy nagyot. – 
Vagy talán a szex, ami mindjárt a második legjobb dolog 
az életben. Legalábbis azt hiszem. Biztosan nem állítha-
tom, ugyanis már olyan rég volt benne részem, hogy ta-
lán a mozdulatokat sem tudom felidézni. Ha egy ágyba 
kerülnék egy cuki, meztelen fiúval, fel kellene lapoz-
nom egy Hogyan csináld?-könyvet… Miért van az, hogy 
Manhattanben senki sem törekszik komoly kapcsolatra? 
Mert én nem elégszem meg futó kalanddal, én az életem 
párját keresem. Ha a hattyúk képesek rá, mi miért nem?

Hirtelen megállt, és rápillantott a cipőjére, mire nem-
csak hullámos szőke haja kezdett hullámozni, hanem a 
formából kibuggyanó muffinokat idéző, telt melle is. 
A mellette elsétáló férfi eltátotta a száját, és megtorpant, 
mire legalább négyen beleütköztek hátulról.

Hogy a torlódást felszámolja, Paige megragadta a ba-
rátnője karját, és félrehúzta.

– Két lábon járó veszélyforrás vagy, tudsz róla?
– Hát tehetek én róla, hogy kioldódott a cipőfűzőm?
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– Én most nem a cipőfűződről beszélek, hanem arról, 
hogy épp most vallottad be fél Manhattan füle hallatára, 
hogy egy örökkévalóság óta nem feküdtél le senkivel.

– Meg arról, hogy vagy egy tucat befektetési ban-
kár áll mögöttünk, akik mind nagyon szívesen vállal-
koznának az eszközeid kezelésére – tette hozzá Frankie. 
– És most nem a megtakarításaidról beszélek. Állj fel, 
Csipkerózsika! Majd én megkötöm a cipőfűződet.

– Nincsenek megtakarításaim, de így legalább nincse-
nek álmatlan éjszakáim sem a hozam és a kamatok miatt. 
– Eva felállt, és megdörgölte a szemét. Reggel tíz előtt 
nemigen tudott rendesen összpontosítani. – Nem kell 
megkötnöd a cipőmet. Rég elmúltam hatéves.

– Ha hatéves volnál, nem jelentenél veszélyt minden-
kire. Jobb, ha én csinálom, mert nincs akkora rálátás a 
mellemre, és az agyam is képes megszűrni, mi az, amit 
kimondhatok és mi az, amit nem. Gyere már arrébb, az 
ég szerelmére! Ez itt New York City, ahol majdhogynem 
bűncselekmény elállni a munkába igyekvők útját.

Frankie hangja indokolatlanul ingerült volt, Eva össze 
is vonta a szemöldökét.

– Azért csak nem citálhatnak bíróság elé, mert akadá-
lyoztam valakit az előrehaladásban. Mondd, mi a csuda 
ütött beléd?

– Semmi!
Paige és Eva összenéztek. Mindketten tudták, hogy ez 

a „semmi” nagyon is „valami”, de azzal is tisztában vol-
tak, hogy Frankie-t nem érdemes faggatni. Magától is el 
fog mondani mindent, ha magában már letisztázta a dol-
gokat.

– Bárki provokációnak veheti, ha az útját állod – kö-
zölte Paige, majd Frankie-re pillantott. – Különben meg 
tévedsz, közös barátnőnk igenis halálos veszedelem volt 
már kislánykorában is. Már elfelejtetted a nyolcadik szü-
linapját, amikor Freddie Major azzal fenyegetőzött, hogy 
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elagyabugyálja Paul Matthewst, amennyiben Eva nem 
megy hozzá feleségül?

– Hát persze. – Frankie arcát halovány mosoly ra-
gyogta be. – Hogy is felejthettem el Freddie Majort, aki-
nek békát dugtam a pólója alá?

Eva megborzongott.
– Gonosz egy kölyök voltál.
– És gonosz is maradtam. Legalábbis a pasikkal. – 

Frankie Eva kezébe nyomta a dobozos üdítőjét. – Fogd 
ezt meg! De ne feledd, ha kidobod a szemétbe, vége a ba-
rátságunknak!

– A barátságunk túlélt húsz évet. Szerintem azt is túl-
éli, ha oda dobom a kóládat, ahová való.

– Tévedés. – Frankie lekuporodott a barátnője elé. – 
Mindenkinek lehet egy káros szenvedélye. Az enyém az 
egészségtelen táplálkozás.

– A diétás kóla fogyasztása mióta jelent táplálkozást? 
Nemcsak hogy káros, amit művelsz magaddal, de egye-
nesen életveszélyes. Miért nem hagyod, hogy egyszer ké-
szítsek neked egy finom kelkáposztás-spenótos turmixot?

– Mert jobb szeretem benn tartani, amit egyszer le-
nyeltem. Különben pedig az én étkezési szokásaim sem 
veszélyesebbek a te öltözködési szokásaidnál. Akárhogy 
is, ma nem volt kedvem reggelizni, és kész! – Frankie 
megkötötte Eva élénkzöld Converse cipőjének fűzőjét, 
miközben a járókelők újabb hullámai haladtak el mellet-
tük, mindenki sietett a dolga után. – Áruld el, miért nem 
kötsz dupla csomót?

– Mert reggelente mindig félálomban öltözködöm.
Frankie felállt, hátradobta lángvörös haját a válla fö-

lött, és elvette a kólásdobozt Eva kezéből.
– Ó, elnézést…!
Frankie megigazította a szemüvegét, és megsemmi-

sítő pillantást vetett a riadtan hátráló, öltönyös férfira.
– Legközelebb érzéstelenítsen el, mielőtt leveri a ve-

séimet az aktatáskájával, kedves uram! – vetette oda 
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neki, miközben fájdalmas képpel megdörgölte a derekát. 
– Komolyan mondom, néha azt kívánom, bár sose jöttem 
volna a nagyvárosba.

– Hülyéskedsz? Csak azt ne mondd, hogy vissza-
vágysz a Lunda-szigetre! – Paige áttette a táskáját a má-
sik vállára. – Én még akkor sem akarok visszamenni, ha 
úgy fulladozom a metrón, mintha egy óriáskígyó szorítá-
sában vergődnék. Nem mintha a sziget nem lenne szép, 
mert nagyon is az. Csak hát akkor is sziget, és ezzel el 
is mondtam róla mindent, amit tudni érdemes. – Sziget, 
melyet elválasztott a civilizációtól a Penobscot-öböl fod-
rozódó vize, és ahol szinte agyonnyomta a szülői gondos-
kodás. – Sokkal szívesebben élek olyan helyen, ahol nem 
ismeri mindenki az életem minden apró részletét.

És nem anyáskodik fölötte folyamatosan. „Paige, mi-
ért nincs rajtad pulóver? Szegénykém, láttam, hogy a 
múltkor megint itt volt érted a mentőhelikopter… Biztos, 
hogy most jól vagy?” Úgy érezte, csapdába került, hogy 
valaki a markában tartja, és nem engedi szabadulni.

Az élete arról szólt, hogy mások vigyáznak rá, hogy 
védelmezik, és megkímélik minden rossztól, pedig Paige 
már sikítani tudott volna ettől az élettől. Már gyerekko-
rában megfogalmazódott benne a kérdés, hogy vajon mi 
értelme életben maradni, ha nem engedik élni az embert.

Az, hogy New York Citybe költözött, a legjobb dön-
tése volt. New York minden szempontból teljesen más, 
mint a Lunda-sziget. Biztosan vannak, aki úgy vélik, 
sokkal rosszabb.

Paige azonban nem tartozott közéjük.
Frankie megborzongott.
– Mindketten tudjátok, hogy soha többé nem mehetek 

vissza a Lunda-szigetre. Meglincselnének. Van ugyan pár 
dolog, ami hiányzik az életemből, mióta elköltöztem, de 
arra egészen biztosan nem vágyom, hogy az utcán gyana-
kodva és gyűlölettel méregessenek, csak mert az anyám 
megint elszerette valaki más férjét. – Kifújta a haját a 
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szeméből, és felhajtotta a maradék italát. Düh, csalódott-
ság és boldogtalanság látszott az arcán, s az ujjpercei 
belefehéredtek, ahogy összeszorította az üdítős dobozt. 
– Legalább Manhattanben akad pár fickó, akivel anyám-
nak még nem volt viszonya. Bár nyilván egyre kevesebb, 
ahogy múlnak a napok.

– Ó, már megint! – sóhajtott fel Paige, aki már értette, 
miért borult ki ennyire a barátnője. – Szóval anyád írt 
neked.

– De csak mert nem vettem fel a telefont, pedig vagy 
tucatszor hívott. Ev az előbb azt kérdezte, miért nem 
reggeliztem. Nos, a pasi huszonnyolc éves, és úgy meg-
döngette anyámat, mint vihar a pajtaajtót. A leírás rész-
letessége elvette az étvágyamat. – Frankie próbált humo-
rizálni, de Paige tudta, hogy ez csak álarc. Belekarolt a 
lányba.

– Ne félj, nem fog sokáig tartani!
– Naná, hogy nem fog sokáig tartani. Anyám kap-

csolatai sosem tartanak sokáig. De amíg együtt vannak, 
anyám ki fogja használni a fickó kapacitásának maximu-
mát. Nem mintha sajnálnám a pasast. Ő is legalább any-
nyira hibás a dologban, mint az anyám. Nem értem, miért 
nem tudják a férfiak a nadrágjukban tartani a micsodáju-
kat. Miért képtelenek nemet mondani?

– Igenis képesek nemet mondani – bizonygatta Paige a 
szülei hosszú házasságára gondolva.

– Akiket anyám leakaszt magának, azok nem. Tudod, 
mi a legnagyobb félelmem? Hogy valamelyik általunk 
szervezett rendezvényen összeakadok az egyik díszpél-
dánnyal. El tudod képzelni a jelenetet? Néha elgondol-
kodom azon, hogy meg kellene változtatnom a nevemet.

– Nem találkozhatsz velük. New York hatalmas város.
Eva megfogta Frankie másik karját.
– Előbb-utóbb anyád is leáll ezzel, meglátod. Őt is 

utoléri a végzete, szerelmes lesz, és akkor…


