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„Izgalmakkal teli, botrányos és fogyasztóbarát regény,  
amelynek az olvasók már alig várják a folytatását.  

Fiatalok számára kötelező olvasmány.” 
(School Library Journal)

„Ideális olvasmány azok számára, akik könnyed, ragyogó  
bepillantásra vágynak Los Angeles alvilágába.” 

(Booklist)

„Noël csevegő stílusban, egyes szám harmadik  
személyben ír Layla, Tommy, Aster és Madison történetéről,  

ami letehetetlen olvasmánnyá teszi a könyvet…” 
(Publishers Weekly)

„Noël a celebekre éhes, könnyed kikapcsolódásra vágyó  
tömegeket célozza meg… Aranyérmes.” 

(Kirkus Reviews)
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Charlie-nak és Rachelnek, az A-listás barátaimnak

# i m á d o t t  s z é p s é g e k  2 .

Feketelista





Senki sem lehet olyan gazdag,  
hogy visszavásárolhassa a múltját.

– Oscar Wilde
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Legfrissebb híreink: Egy véráztatta ruha a Night for Night 
promóterének letartóztatásához vezetett!
Írta: Trena Moretti

Mindössze néhány órával azután, hogy a tinibálvány Ryan 
Hawthorne-t kihallgatták volt barátnője, a hollywoodi A-listás 
sztár, Madison Brooks eltűnésének ügyében, a Los Angeles-i 
rendőrség névtelen tippet kapott egy véráztatta ruháról, amely 
a Night for Night partiszervezőjének, Aster Amirpournak a tu-
lajdona.

Míg a rendőrség hivatalos álláspontja szerint a vérminta 
tesztelése folyamatban van, egy belsős forrás biztosított min-
ket arról, hogy a vizsgálatok szerint a vér az eltűnt hírességtől 
származik.

Forrásaink szerint a ruha azért került a rendőrséghez, mert 
a W Hotel egyik alkalmazottja gyanakodni kezdett.

„Csak a munkámat végeztem, amikor összevetettem a ven-
dég szennyeszsákjában talált ruhadarabok számát és fajtáját 
azoknak a ruhadaraboknak a listájával, amelyet a nyomtatvá-
nyon feltüntetett” – mondta a neve elhallgatását kérő alkalma-
zott. „Ezt a feladatot mindig elvégezzük, mielőtt továbbadnánk 
a mosnivalót a mosodának. Nem is hinnék, hány ember kép-
telen megkülönböztetni egy ruhát egy kombinétól. Szóval az 
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ellenőrzés közepén észrevettem, hogy egy fekete ruhát hely-
telenül blúznak tituláltak, amikor pedig jobban megnéztem az 
ominózus darabot, láttam, hogy nagy sötét foltok vannak rajta, 
ami azonnal felkeltette a gyanakvásomat. Szóltam a főnökeim-
nek, ők pedig intézkedtek. Ha tényleg Madison Brooks vére 
van azon a ruhán, akkor nem tehetünk mást, mint hogy imád-
kozunk azért a szegény fiatal lányért, mert tényleg nagyon sok 
volt a vér.”

E sorok írása közben Aster Amirpourt éppen elszállásolják 
a Los Angeles-i megyei börtönben. Cikkünket folyamatosan 
frissítjük.
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 EGY

GIRL AFR AID

Madison Brooks kelletlenül szakadt el az álom egyre halvá-
nyodó maradványaitól, és belepislogott az őt körülvevő feke-

teségbe. A helyiségben néma csend honolt, a levegő pedig nehéz 
és áporodott volt. Az álom ígérete ellenére az ébrenlét továbbra is 
maga volt a pokol.

Mindig is sok mindentől félt – attól, hogy elfelejti a szövegét 
élő műsor közben, attól, hogy fény derül a múltja titkaira –, a sö-
tétség azonban sosem szerepelt ezek között a dolgok között. Már 
kisgyermekként is tudta, hogy az ágy alatt lakó rejtélyes szörny a 
nyomába sem ér a nagyon is valóságos szülői szörnyeknek.

És ez most sem volt másként.
Feltápászkodott a mocskos matracról, amelyen aludt, és mi-

közben odakúszott az acélajtóhoz, minden apró neszre, minden 
szagra odafigyelt, hátha valamiből rájön végre, hogy ki rabolta el, 
hová vitték, és miért. Már több mint harminc napot töltött fogság-
ban, és még mindig nem került közelebb a megoldáshoz, mint az-
nap este, amikor elragadták. Számtalanszor végigpörgette magá-
ban a történteket, újra és újra felidézte az egymás után következő 
pillanatokat, hátha beugrik valamilyen apró részlet, amely segít 
fényt deríteni a rejtélyre, de sajnos nem jutott előrébb.

Szakított Ryannel, Tommy megmentette, aztán néhány sör 
(és egy-két emlékezetes csók) után kapott egy üzenetet Paultól, 
hogy találkozzon vele a Night for Nightban, ő pedig kérdés nélkül 
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odarohant. Már abban a pillanatban tudnia kellett volna, hogy va-
lami nem stimmel, amikor megérkezett a bezárt és üres bárba. 
Paul profi volt. És pontos. Ha tényleg találkozni akart volna vele, 
akkor már ott lett volna. Egyenesen belesétált a csapdába, de hát 
utólag mindig könnyebb okosnak lenni. Ez is egy újabb eleme 
volt annak a hosszú listának, amellyel csak akkor volt hajlandó 
foglalkozni, amikor már nem volt más teendője, mint hogy elmél-
kedjen, és szemrehányást tegyen magának.

Hogy lehetett ennyire naiv?
Miért várakozott a teraszon a múlton merengve, amelyet any-

nyira el akart temetni, ahelyett, hogy hallgatott volna az ösztö-
neire, és elmenekült volna?

Az utolsó dolgok, amelyekre emlékezett, a háta mögül érzett 
gyenge huzat volt, illetve egy illat, amelyet eddig még nem tudott 
hová tenni; aztán egy kéz befogta a száját, és minden elmosódott.

Most pedig, hetekkel később, még mindig ugyanabban az ab-
laktalan cellában senyvedett, amelyben mindössze egy mosdó, 
egy vécé és egy földre vetett matrac volt, és amelybe fűszerezet-
len, csomós ételeket adtak be neki naponta háromszor.

A fogva tartójának színét sem látta.
És azt sem tudta, hogy miért rabolták el.
Már csak a gyémántberakásos Piaget órája, a Ryantől kapott 

karika fülbevalója, a lábán lévő Gucci magas sarkú és a most ta-
karónak használt kasmírsál emlékeztették a korábbi hollywoodi 
sztár státuszára.

Ha a pénzre hajtottak volna, akkor már rég elvették volna tőle 
a luxuscikkeit. Szinte kegyetlenségnek tűnt, hogy nála hagyták 
őket. Emlékeztetni akarták arra, ki is volt egykor, és meg akarták 
mutatni neki, hogy milyen könnyedén megfoszthatják mindentől.

A lány elnyúlt a hideg cementpadlón, és szokás szerint azon 
gondolkodott, hogy vajon mi történhet a betontéglás falakon kí-
vül. Már biztosan az egész világ hallott az eltűnéséről, és való-
színűleg egy egész akciócsoport dolgozik az ügyön. De akkor va-
jon miért tart nekik ilyen sokáig, hogy megtalálják? És ami még 
fontosabb, Paul vajon miért nem vezette el őket hozzá, amikor ő 
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ragaszkodott ahhoz, hogy egy mikrochip nyomkövetőt ültessenek 
a bőrén lévő égési sebhely alá, pontosan egy ilyen eshetőségre ké-
szülve?

Ebben a pillanatban a lámpa menetrendszerűen fölkapcso-
lódott, a pislákoló és zümmögő égő pedig éles, zöld fénybe bo-
rította a helyiséget. Amikor a rés kinyílt, Madison közvetlenül 
mellé guggolt, kinyitotta a száját, és hasa legmélyéből ordítani 
kezdett.

Azonban a többi alkalomhoz hasonlóan a csomós ennivalót 
tartalmazó tálca becsúszott, a nyílás bezárult, Madison segély-
kiáltására pedig ügyet sem vetett senki.

A lány félrerúgta az ételt, és körülnézett az aprócska helyiség-
ben, hátha elkerülte a figyelmét valami, amit esetleg védekező 
eszközként használhat. Paul megtanította neki, hogyan lásson to-
vább a dolgok hétköznapiságánál. Szinte mindennek több funkci-
ója van, mondta a férfi. Általában még a leghétköznapibb tárgyat 
is lehet fegyverként használni. De még ha képes lenne is fegyvert 
faragni a magas sarkújából, nem volt ellenfele – nem volt senki, 
akivel megküzdhetett volna. Be volt zárva ezek közé a betontég-
lás falak közé.

Madison frusztrált sóhajjal figyelmét a nyolcéves önmaga felé 
fordította, akinek a képe a szemben lévő falon jelent meg előtte. 
Az újra és újra megjelenő képet egy tükördarab törte meg, amely 
világosan megmutatta a lány jelenlegi nyomorúságos állapotát. 
A fotón a haja kócos volt, a lába koszos, a kezében egy régi babát 
tartott, ibolyakék szeme pedig mély pillantással meredt a kame-
rába.

Ezt a képet küldte el valaki Paulnak fenyegetésképpen.
Erről a képről állította azt Paul, hogy már rég elégette a lány 

múltjának többi darabkájával együtt.
A fotó elkészülte óta eltelt tíz év alatt olyan hatalmas utat tett 

meg, olyan magasra jutott, és mindezt csak azért, hogy utána 
megint forduljon a szerencséje, és ugyanolyan kiszolgáltatott, 
kétségbeesett és mocskos legyen, mint gyerekkorában volt.
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Minden, amit Paul mondott, hazugság volt. A múltját soha 
nem törölték ki. Végig jelen volt, és türelmesen várta a megfelelő 
pillanatot, hogy emlékeztesse őt azokra a bűnökre, amelyeket a 
fölfelé vezető út során elkövetett.

Valaki összekötötte a pontokat a reménytelen helyzetű gyer-
mek és a diadalmas sztár között, akivé vált.

Valaki feltárta az útja sötétebbik felét – a hazugságokat, ame-
lyeket állított, az embereket, akiket átvert –, és most megfizetteti 
vele mindennek az árát.

Nem akarta elhinni, hogy Paul áll a dolog mögött – a férfi 
már túl régóta védelmezte ahhoz, hogy most forduljon ellene –, 
de nem zárhatta ki azt a lehetőséget sem, hogy valaki esetleg el-
juthatott hozzá. Így, vagy úgy, de rá már nem számíthatott, hogy 
megtalálja.

A lány elgondolkodva futtatta végig az ujjait a kezét és a csuk-
lóját borító új sebhelyeken. A korábbi szökési kísérlete egy törött 
kisujjat, egy csúnyán megrándított csuklót és három letört kör-
möt eredményezett. Ösztönösen cselekedett, és hagyta, hogy a 
félelem vezesse, ami olyan hiba volt, amelyet nem állt szándéká-
ban még egyszer elkövetni. A következő próbálkozásának siker-
rel kell végződnie, a kudarc szóba sem jöhetett.

Továbbra is mozdulatlanul meredt a falra, és miközben vala-
milyen terven gondolkodott, a múltbéli és a jelenlegi énjeinek 
képei lassan összemosódtak. Végül meghozták az aznapi utolsó 
ételadagot is, aztán a cella ismét sötétségbe borult.
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 KET TŐ

HE ART- SHAPED BOX

IMÁDOT T SZÉPSÉGEK
Hahó, amíg a bűnössége be nem bizonyosodik, addig ár-
tatlan!
Írta: Layla Harrison

Figyelmeztetés: Ha azért jöttetek erre a blogra, hogy a meg-
szokott celeb-kritikáimon élvezkedjetek, akkor talán jobban 
teszitek, ha még időben továbbálltok, és a Perez Hiltonra, a 
Popsugarre, vagy a többi olyan oldalra tartogatjátok a klikkjei-
teket és a kommentjeiteket, amelyekre a napi hollywoodi plety-
kaadagért jártok, miután engem elolvastatok.

Meg se próbáljatok úgy tenni, mintha nem járnátok más-
hová.

Tudom, hogy összevissza kattintgattok.

Általában boldog vagyok, ha elszórakoztatlak benneteket a 
sziporkáimmal mindarról a hollywoodi mocsokról, amelyre any-
nyira ki vagytok éhezve, ma azonban attól tartok, képtelen va-
gyok nem akarok ilyet játszani.

Aki nem barlangban él, az bizonyára már tudja, hogy Aster 
Amirpourt letartóztatták Madison Brooks meggyilkolásának 
vádjával. Egy megbízható forrás szerint a Bravado csatorna 
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még a Real Housewives of Hades aktuális epizódját is megsza-
kította, hogy beszámoljon a történtekről, és azt hiszem, mind 
egyetérthetünk abban, ha az emberek hajlandóak voltak le-
mondani mindenki kedvenc nagymellű, vasvillát lóbáló szőke-
ségeinek kalandjairól, akkor igazán komoly dologról lehet szó.

Tényleg komoly dologról van szó, és én ott voltam, amikor 
történt. Elborzadva néztem végig, hogy egy ártatlan embert 
megbilincseltek és egy rakás paparazzo orra előtt betuszkol-
tak egy rendőrautóba.

Ha még nem voltatok tanúi annak, hogy valakit egy olyan 
szörnyűséges bűncselekménnyel vádolnak, amelyről tudjátok, 
hogy nem követte el, akkor valószínűleg nem tudjátok átérezni, 
min megyek most keresztül. A helyzet az, hogy Aster Amirpour 
minden kétséget kizáróan ártatlan, így aztán nem a szokásos 
stílusomban fogok írni a letartóztatásáról.

Továbbra is szívesen jelentek nektek Hollywood romlott vi-
lágának eseményeiről, de nem akarom, és nem is fogom arra 
használni ezt a blogot, hogy a sárba tiporjak egy ártatlan em-
bert, vagy olyan történetet terjesszek, amely egész egyszerűen 
nem igaz.

Mivel az ember ilyen időkben hajlamos megfeledkezni róla, 
hadd emlékeztesselek titeket arra, hogy a jogrendszerünk az 
ártatlanság vélelmén alapul, ez pedig azt jelenti, hogy a bizo-
nyítás kötelezettsége a vádlót terheli.

Nyugodtan nézzetek utána:
http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/presumption-

+of+innocence

546 komment:

Anonymous
Jó nagy idióta vagy.
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MadisonFan101
A barátnőd egy gyilkos és mindketten pokolra juttok.

RyMadLives
Aster Amirpour egy gyilkos ribanc, rajtad kívül ezt mindenki 

tudja.

StarLovR
A blogod ugyanolyan ronda, unalmas és primitív, mint te 

vagy.

CrzYLuVZomby38
Kinek nem inge, ne vegye magára! De mind tudjuk, hogy 

rajta volt, szóval…

AsterMustDie
Remélem, te is ugyanúgy meghalsz, mint Madison.

Layla Harrison az asztalánál ült, és miközben elgondolkodva 
szürcsölgette a kávéját, a számítógépe képernyőjén díszelgő kom-
menteket olvasgatta. Pedig dolgoznia kellett volna. Azon kellett 
volna munkálkodnia, hogy Ira új, Unrivaled nevű tequilájának 
bemutató partija az évad leghájpoltabb partija legyen, ehelyett 
munkaidőben (ráadásul a cég gépén) olvasgatta a kommenteket, 
amelyeket egy rakás, a média által manipulált idióta hagyott a 
blogján.

– Ártatlan vagy bűnös?
Amikor Layla fölnézett, azon kapta a néhány asztallal arrébb 

ülő fickót, Emersont, hogy szabályosan a nyakába liheg.
A lány egyetlen klikkel a tálcára tette a blogot azzal a képpel 

egyetemben, amelyen a sápadt és rémült Aster volt látható, amint 
beültetik a rendőrautóba. A kép fölött a következő főcím virított: 
A partipromóter Aster Amirpourt letartóztatják Madison Brooks 
meggyilkolásáért!


