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Egy éve már, hogy Eden utoljára beszélt Tylerrel. 
Még mindig haragszik rá, amiért tavaly nyáron 

olyan hirtelen faképnél hagyta, és igyekszik 
mindent elkövetni, hogy továbblépjen, és 

gondtalan diákként folytassa az életét a Chicagói 
Egyetemen. A tanév végén visszatér Santa 

Monicába, de nem ő az egyetlen, aki úgy dönt, 
hogy hazautazik a nyárra… 

Edennek egyedül kellett szembenéznie botrányos 
bejelentésük következményeivel és egy szétzilált 
család minden problémájával, ezért úgy dönt, 

nem foglalkozik Tylerrel, amikor az újra  
felbukkan a városban.

 
De hol volt Tyler? És Eden tényleg továbblépett 

már, vagy csak el akarja hitetni magával,  
hogy már nem érdekli a fiú? Lehet, hogy Tyler és 
Eden képes lesz legyőzni a család ellenállását,  

és minden nehézség ellenére megtalálja  
végre a boldogságot?
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A víz hideg, de ez nem tart vissza attól, hogy belegázoljak, igaz, 
csak bokáig. A Converse cipőmet a fűzőjénél fogva lóbálom 
a kezemben. A szél erősen fúj, mint mindig. A sötétség miatt 
csak a sekély part szelíd hullámait látom, de így is körülvesz az 
óceán morajlása. Úgy érzem, mintha egyedül lennék. De aztán 
meghallom a parton a tűzijáték ropogását, a nevetést, a vidám, 
ünneplő hangokat. Egy pillanatra majdnem megfeledkeztem 
arról, hogy július negyedike van.

Egy lány elfut mellettem a vízben, felkavarva a partot nyal-
dosó hullámokat. Egy fiú kergeti, valószínűleg a barátja. Vé-
letlenül lefröcsköl, amikor elhalad mellettem, majd hangosan 
nevetve megragadja a lányt, és magához öleli. A fogamat csikor-
gatom, és még szorosabban markolom a cipőfűzőt. A fiatalok 
velem egyidősek lehetnek, de még sosem láttam őket. Bizto-
san valamelyik környékbeli nagyvárosból érkeztek, hogy Santa 
Monicában ünnepeljék a július negyedikét. Nem értem, miért. 
A július negyedike itt nem valami nagy durranás. A tűzijáték 
illegális, ami az egyik legostobább törvény, amiről eddig hallot-
tam. A pálmát azért továbbra is Oregon viszi el, ahol tilos saját 
kezűleg megtankolni az autónkat. Tehát nálunk nincs tűzijáték, 
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csak dél felé, Marina del Ray-ben, és északra, Pacific Palisades-
ben. Ezeket innen is látni lehet. Kilenc óra elmúlt, úgyhogy 
már mindkét látványosság elkezdődött. A színes lövedékek meg-
világítják az eget a távolban. Elég messze van mindkét helyszín, 
de a turisták meg a helybéliek ennek is örülnek.

A pár már javában csókolózik a vízben, a kivilágított Pacific 
Park mólója alatt, a sötétben. Elfordítom a fejem. A vízben 
gázolva távolodni kezdek a mólótól, meg a  július negyediki 
felfordulástól. A mólón sokkal nagyobb a tömeg. Itt lent a par-
ton kevesebben vannak, úgyhogy jobban érzem magam. Idén 
valahogy nem érzek semmilyen izgalmat a függetlenség napjával 
kapcsolatban. Túl sok emléket idéz fel ez a nap, amelyre most 
nem akarok gondolni, ezért tovább sétálok a part mentén.

Csak akkor állok meg, amikor Rachael a nevemet kiáltja. 
Már meg is feledkeztem arról, hogy őt várom. Megfordulok 
a vízben, és meglátom a legjobb barátnőmet, aki félig ugrálva, 
félig futva bukdácsol felém a homokban. Egy amerikai zászlós 
kendő van a homlokán, a kezében pedig két tölcsér fagylaltot 
tart. Majdnem tizenöt perce ment el fagyiért a Soda Jerksbe, 
amely ma este a mólón található legtöbb üzlethez hasonlóan 
a szokásosnál tovább tart nyitva.

– Pont záróra előtt értem oda – újságolja Rachael, kicsit ki-
fulladva. A lófarka a jobb vállára hullik, amikor megáll előttem, 
és felém nyújtja az egyik tölcsért, de előbb lenyalja a mutatóuj-
jára csurgó megolvadt fagyit.

Kimegyek a víz szélére, odalépek hozzá, és egy mosollyal 
köszönöm meg a fáradozását. Egész este alig szólaltam meg, és 
még most sem tudom rávenni magam arra, hogy úgy tegyek, 
mintha minden rendben lenne, és én is ugyanolyan boldog 
lennék, mint mindenki más.

001_372_mondtam ma_hianyzol_3.indd   10 2017. 05. 19.   10:24



11

Mondtam már, hogy hiányzol? 

A szabad kezemmel elveszem tőle a fagylaltot. A másikban 
még mindig a piros Converse-emet tartom. Csak annyi hazafi-
asságra telt tőlem, hogy piros cipőt vettem fel az alkalomra. 
Szemügyre veszem a díszes fagylaltkelyhet. A „Körhinta” fantá-
zianevet adták neki, és a mólón található szórakoztatóközpont 
híres körhintájáról nevezték el. A Soda Jerks az épület sarkán 
van. Három hete, amióta itthon vagyok, többször is megálltunk 
ott fagyizni. Mostanában inkább fagyizunk, mint kávézunk. 
Sokkal megnyugtatóbb.

– Mindenki fent van a mólón – emlékeztet Rachael. – Ta-
lán nekünk is fel kéne mennünk. – Nagyon óvatosan veti fel 
ezt a javaslatot, mintha attól tartana, hogy a szavába vágok, és 
lehurrogom. Kék szemével a saját tölcsérjére néz, és gyorsan 
belenyal a fagyiba.

Míg Rachael a fagylaltot nyeli, a válla fölött a móló irányába 
pillantok. A Pacific Wheel a szokásos július negyediki pompájá-
ban ragyog. A több ezer LED égő piros, kék és fehér színekben 
villódzik. A fények nyolc óra után, naplementekor gyulladtak 
fel, és Rachaellel néztük egy darabig, de hamar ráuntunk a lát-
ványra. Elfojtom a sóhajtásomat, és a sétány felé pillantok. Túl 
nagy a tömeg, de nem akarom tovább próbára tenni Rachael 
türelmét, ezért beadom a derekam.

Megfordulunk, és elindulunk a parton az emberek között, 
akik a homokban akarják tölteni az estét. Közben némán esze-
getjük a fagylaltot a műanyag tölcsérből. Néhány perc múlva 
megállok, és felveszem a cipőmet.

– Megtaláltad már Meghant?
Felnézek Rachaelre, miközben a csukámba tűröm a cipő-

fűzőt.
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– Nem láttam. – Igazából nem is kerestem. Meghan régi 
barátnőnk, de ennél nem több. Semmi több. De ő is hazajött 
a nyári szünetre, és Rachael mindent elkövet, hogy összehozza 
a régi csapatot.

– Majd megtaláljuk –  jelenti ki, és szinte azonnal témát 
vált. – Hallottad, hogy idén az óriáskerék fényeit egy Daft Punk 
dal ritmusára programozták be? – Elém szökken, megfordul, és 
hátrafelé ugrálva halad előttem. Megfogja a szabad kezem, és 
maga felé húz, majd széles vigyorral megpörget. Önkéntelenül 
táncikálok vele egy kicsit, pedig nincs is zene. – Egy újabb nyár, 
egy újabb év.

Hátrahúzódok tőle, vigyázva, nehogy elejtsem a fagyit, és 
nézem, ahogy tovább imbolyog és táncol a fejében lévő zene 
ritmusára. Lehunyja a szemét, megpördül a tengelye körül, én 
meg a szavain gondolkodom. Egy újabb nyár, egy újabb év. Már 
negyedik éve vagyunk legjobb barátnők, és a tavalyi kis mosoly-
szünet ellenére, most is ugyanolyan közel állunk egymáshoz, 
mint mindig. Aggódtam, hogy sosem fogja megbocsátani ne-
kem a hibákat, amelyeket elkövettem, de végül minden rend-
ben lett. Nem foglalkozott a baklövéseimmel, mert fontosabb 
dolgokra összpontosított. Például ellátott fagyival, és elvitt ki-
rándulni, hogy elvonja a figyelmemet, és felvidítson. A nehéz 
időkben szükségünk van a jó barátokra. Aztán eljött az idő, 
hogy Chicagóba költözzek, és átvészeljem az első évemet az 
egyetemen, de közben végig a legjobb barátnők maradtunk. 
Most újra itt vagyok Santa Monicában, és szeptemberig ren-
geteg időnk van arra, hogy megint együtt lógjunk.

– Feltűnést keltesz – figyelmeztetem tapintatosan. Elmoso-
lyodom, amikor Meghan kinyitja a szemét, és elpirul. A körü-
löttünk lévők közül jó páran figyelik a néma táncát.
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Mondtam már, hogy hiányzol? 

– Ideje távoznunk – suttogja. Elkapja a karom, és futásnak 
ered. Kénytelen vagyok vele tartani. A homokot rúgva, nevetve 
szaladunk, de nem sokáig, csak amíg magunk mögött hagyjuk 
a nézőközönséget.

– A védelmemre szól, hogy július negyedikén mindenkinek 
jogában áll hülyét csinálni magából – magyarázkodik. – Ez az 
ünnep azt hangsúlyozza, hogy szabad nemzet vagyunk. Úgy-
hogy azt csinálunk, amit akarunk.

Bárcsak így lenne. Sajnos az életem eddigi tizenkilenc évében 
megtanultam, hogy nem tehetünk meg mindent, amit akarunk. 
Nem tankolhatjuk meg a  saját autónkat. Nem lőhetünk fel 
tűzijátékot. Nem érinthetjük meg a hegy oldalában álló híres 
HOLLYWOOD betűket. Nem követhetünk el birtokhábo-
rítást. Nem csókolhatjuk meg a mostohatestvérünket. Illetve 
megtehetjük mindezt, de csak akkor, ha elég bátrak vagyunk, 
hogy vállaljuk a következményeket.

Megforgatom a  szemem, és követem Rachaelt a  lépcsőn. 
Ahogy közeledünk a mólóhoz, egyre hangosabb lesz a Pacific 
Parkból áradó zene. Az óriáskerék még mindig pirosan, kéken 
és fehéren villog. A vidámpark többi része is ki van világítva, de 
nem ilyen nemzetiszínekkel. Átvágunk a parkolón, és a szorosan 
egymás mellett álló autók között haladunk, amikor észreveszem 
Jamie-t. A barátnőjével, Jennel van. Már majdnem két éve jár-
nak. A parkoló egyik sarkában állnak, Jamie egy viharvert Chev-
rolethez szorítja Jent, és elmélyülten csókolóznak. Hát persze.

Rachael is észrevehette őket, mert megáll mellettem, és egy 
darabig figyeli a jelenetet.

– Úgy hallottam, elég nagy bajkeverő lett belőle – jegyzi meg 
halkan. – A bátyja is pont ilyen volt az ő korában, csak Jamie 
szőke.
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Figyelmeztető pillantást vetek Rachaelre, amikor szóba hozza 
Jamie bátyját, aki egyben a mostohatestvérem.

Nem szoktunk beszélni róla. A nevét sem ejtjük ki. Többé 
nem. Rachael észreveszi, hogy megfeszül az arcom, gyorsan 
mentegetőzni kezd, és a szájára szorítja a kezét.

Egy kicsit megnyugszom, és megint Jamie-re meg Jenre né-
zek. Még mindig csókolóznak. Megforgatom a szemem, a fagyi 
maradékát a közelben lévő kukába dobom, és megköszörülöm 
a torkom.

– Ne felejts el levegőt venni, Jay! – kiáltok fel.
Rachael halkan felnevet, és játékosan meglöki a vállamat. 

Amikor Jamie felemeli a  fejét, és kába pillantással rám néz, 
odaintek neki.

– Menj a pokolba, Eden! – kiált vissza, és a rekedt hangja 
visszhangzik az autók között. Megragadja Jen kezét, megfordul, 
és az ellenkező irányba ráncigálja a lányt. Valószínűleg egész este 
azon mesterkedik, hogy elkerülje Ellát, mert csak a barátnőjével 
akar smárolni, és nem hiányzik neki az anyja társasága.

– Még mindig nem áll veled szóba? – kérdezi Rachael, mi-
után abbahagyja a kuncogást.

Megvonom a  vállam, és tovább megyek, közben megta-
pogatom a hajam. Most épp csak a vállam alá ér, mert télen 
levágattam.

– Múlt héten megkért, hogy adjam oda neki a sót – vála-
szolom. – Az számít?

– Nem.
– Akkor még mindig nem vagyunk beszélő viszonyban.
Jamie nem nagyon kedvel. Talán azért, mert tizenhét éves, 

és tavaly hirtelen indulatkezelési problémái támadtak. De in-
kább azért, mert még mindig undorodik tőlem. Meg a bátyjá-
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Mondtam már, hogy hiányzol? 

tól is. Mindkettőnket utál, és hiába próbáltam meg többször 
is megnyugtatni, hogy már nincs miért aggódnia, egyszerűen 
nem hisz nekem. Ilyenkor rendszerint elviharzik, és közben 
becsap néhány ajtót. Ingerülten felsóhajtok, miközben Rachael-
lel a széles sétányra érünk, ami még most is ugyanúgy tele van 
emberekkel, mint néhány órával ezelőtt. Sok a kisgyerekes szü-
lő, és még kutyák is szaladgálnak a babakocsik között. Fiatal 
párokat is látunk, olyanokat, mint akik a parton rohangásztak, 
meg a vízben csókolóztak. Rájuk sem tudok nézni. Görcsbe 
rándul a gyomrom, ha látom, ahogy kéz a kézben andalognak, 
és egymásra mosolyognak. És ez nem valami kellemes bizsergés 
a hasamban, hanem egy kifejezetten fájdalmas érzés. Ezen a he-
lyen, ezen a napon gyűlölök minden párt, aki az utamba akad.

Néhány perc múlva Rachael megáll, hogy beszélgessen né-
hány volt osztálytársnőjével. Csak halványan emlékszem rájuk. 
Néha elmentem mellettük az iskolai folyosón, vagy összefutot-
tunk a sétányon. Nem ismerem őket. De ők ismernek. Most 
már mindenki ismer. Én vagyok az. Én vagyok az az Eden. 
Én vagyok az a lány, akire mindenki undorodva néz, akit ki-
gúnyolnak és kinevetnek, bármerre jár. Pontosan ez történik 
most is. Hiába igyekszem barátságosan mosolyogni a lányok-
ra, egyáltalán nem viszonozzák a  mosolyomat. Mindketten 
megvető pillantást vetnek rám, majd elfordulnak, és közelebb 
lépnek Rachaelhez, teljesen kirekesztve engem a társalgásból. 
Összeszorítom a szám, karba teszem a kezem, és a móló fa desz-
káját rugdosom a lábam alatt, miközben várom, hogy Rachael 
befejezze a beszélgetést.

Mindig ez történik, amikor hazajövök Santa Monicába. 
Az emberek itt már nem szeretnek. Őrültnek és bogarasnak tar-
tanak. Van néhány kivétel, mint például az anyám és Rachael,  
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de ennyi. Mindenki más csak megítél, pedig nem is ismerik 
a teljes történetet. Azt hiszem, az volt a legrosszabb, amikor 
tavaly hazajöttem hálaadásra. Az volt az első hazatérésem, mi-
után szeptemberben egyetemre mentem. Az egy hónap alatt, 
amíg távol voltam, futótűzként terjedt el a hír, és hálaadáskor 
már mindenki tudott róla. Először nem is fogtam fel, miről van 
szó, és miért változott meg hirtelen minden. Nem tudtam, hogy 
Katy Vance, akivel egy szakkörbe jártunk a suliban, miért hajtja 
le a fejét, és fordul el, amikor intek neki. Nem értettem, hogy 
a boltban a fiatal pénztároslány miért nevet össze a kolléganő-
jével, amikor kilépek az ajtón. Fogalmam sem volt, miért visel-
kednek így az emberek, csak akkor jöttem rá, amikor vasárnap 
a gépemre vártam a reptéren, hogy visszamenjek Chicagóba, és 
egy lány, akit még sosem láttam, nekem szegezte a kérdést: „Te 
vagy az a lány, aki a mostohatestvérével járt, ugye?”

Rachael nem sokáig beszélget. Többször is aggódó pillantást 
vet rám, mintha látni akarná, hogy jól vagyok. Nemtörődöm 
arccal megvonom a vállam, hogy megnyugtassam, de nemso-
kára befejezi a társalgást a lányokkal, és azt mondja nekik, hogy 
sietünk valahová. Pedig ez nem igaz. Ezért szeretem Rachaelt.

– Ezért most soha többé nem fogok szóba állni velük – je-
lenti ki határozott hangon, miután a lányok elsétáltak, majd egy 
kukába dobja a fagylaltot, és belém karol. Hirtelen mozdulattal 
a Pacific Park felé irányít, méghozzá olyan nagy erővel, hogy 
majdnem kitekeredik a nyakam.

– Engem már nem zavar. Komolyan – próbálom lecsillapíta-
ni. Átvágunk a tömegen, ami már nem is tűnik olyan sűrűnek, 
amikor a közepén vagyunk. Hagyom, hogy magával vonszoljon 
a sétányon.
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Mondtam már, hogy hiányzol? 

– Ja, persze… – válaszolja szórakozottan, mintha nem hinne 
nekem.

Tiltakozni akarok, és meggyőzni, hogy minden a lehető leg-
nagyobb rendben van, amikor mindkettőnk figyelmét leköti va-
lami, mielőtt kinyithatnám a számat. Jake Maxwell dülöngélő 
léptekkel odakacsázik hozzánk, és imbolyogva megáll előttünk. 
Ő még Meghannál is régebbi barátunk, és ma este már beszél-
tünk vele, több órával ezelőtt, amikor még nagyjából józan volt. 
Ezt most nem mondhatjuk el róla.

– Hát itt vagytok! – Megragadja a karunkat, és szétválaszt 
minket. Aztán mindkettőnk kezét megfogja, és nyálas csókot 
nyom rá.

Ez az első nyár, hogy Jake két év után hazajött Ohióból, 
és amikor nemrég összefutottunk, csodálkozva láttam, hogy 
szakállt növesztett. De ő még jobban csodálkozott, hogy még 
mindig Santa Monicában élek. Valahogy úgy képzelte, hogy 
már régen visszaköltöztem Portlandbe. Még most is nagy nő-
csábász, és ezt nem is titkolja. Amikor Rachael megkérdezte, mi 
van vele, panaszkodott, hogy nincs túl jól, mert mindkét barát-
nője szakított vele, és nem érti, miért. Azt hiszem, én sejtem.

– Honnan szerzel sört? – érdeklődött Rachael, és összerán-
colta az orrát, miközben elhúzta a kezét Jake-től. Túl kellett 
kiabálnia a Pacific Parkból áradó hangos zenét.

– TJ kérójából – válaszolja Jake. Ha esetleg nem tudnánk, 
kiről van szó, a hüvelykujjával hátrabök a válla fölött. TJ-nek 
van egy partra néző lakása. Mintha el tudnám felejteni… 
A  gondolattól összerándul a  gyomrom.  –  Kiküldött, hogy 
szedjem össze a csapatot. After partyra jöttetek ide? – Jake arca 
felragyog, amikor ezt kérdezi. Nehezemre esik komolyan venni 
a trikót, amit visel. Egy sas van rajta, meg az amerikai zászló, 
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és a sas lába alatt csupa nagy betűkkel ez áll: „SZABADSÁG”. 
Nagyon nevetséges, de nem annyira, mint az ideiglenes tetová-
lás, ami az arca bal oldalán virít. Kezdem gyanítani, hogy nem 
csak a sörtől pezseg ennyire.

– After party? – kérdez vissza Rachael. Összenézünk, és lá-
tom a szemén, hogy szívesen részt venne a buliban.

– Igen, igen! –  lelkendezik Jake, és a  szakállas arca felra-
gyog. – Lesz pia, meg minden! Július negyedike van, ráadásul 
hétvége. Nektek is jönnötök kell. Mindenki ott lesz.

Összeráncolom a homlokom.
– Mindenki?
– TJ meg az összes srác. Meghan és Jared már ott vannak, 

Dean később jön, és azt hiszem, Austin Camer…
– Passzolom.
Jake elhallgat, és a mosoly lefagy az arcáról. Rachaelre néz, 

és úgy látom, mintha megforgatná a szemét. Aztán rám emeli 
kivörösödött szemét, és megrázza a vállamat.

– Hellóóóó! – Tágra nyitja a szemét, és úgy tesz, mintha ala-
posan szemügyre venne. – Hol az ördögben van Eden? Tudom, 
hogy már nagyon régen nem találkoztunk, de két év alatt nem 
savanyodhattál meg ennyire.

Nem tartom humorosnak a megjegyzését. Lerázom magam-
ról a karját, és hátralépek. Nem a legjobb barátom, sőt már 
egyáltalán nem is a barátom, ezért nem tartom fontosnak, hogy 
magyarázkodjak neki. Úgyhogy csendben maradok, a cipőmet 
bámulom, és remélem, hogy Rachael most is közbelép, és meg-
ment engem, mert mostanában mindig erre van szükségem. 
Rachael szokta emlékeztetni az embereket, hogy igazából nem 
jártam a mostohabátyámmal, és soha nem is fogok. Ő ment 
ki azokból a helyzetekből, ahol összefuthatok Deannel. Még 
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mindig szégyellek a szeme elé kerülni, azok után, ami történt, 
és szerintem ő sem akar találkozni velem. Senki sem akar fog-
lalkozni a volt barátnőjével, főleg akkor, ha az megcsalta.

Most is hallom, hogy Rachael a védelmemre kel.
– Nem kell mennie, ha nem akar. – Továbbra is a  cipő-

met nézem, mert valahányszor Rachael a megmentésemre siet, 
még gyengébbnek és szánalmasabbnak érzem magam, mint 
ko rábban.

– Nem kerülheted el örökké – motyogja Jake. A hangja hir-
telen komor lesz, és amikor felnézek, látom, hogy pontosan 
tudja, miért nem akarok elmenni a buliba. Dean miatt. Nem 
tagadhatom, ezért csak megvonom a vállam, és megdörzsölöm 
a homlokom. Van más okom is persze. Ugyanaz, amitől az 
előbb összeszorult a gyomrom. Csak egyszer jártam TJ laká-
sában, pontosan három évvel ezelőtt. A mostohabátyámmal 
voltam ott. És ma főleg nem akarok odamenni.

– Te menj csak nyugodtan – unszolom Rachaelt némi hall-
gatás után. Látom, mennyire el szeretne menni erre a bulira, 
de tudom, hogy valószínűleg visszautasítja a meghívást, mert 
nem akar magamra hagyni. A jó barátok ezt csinálják. De a jó 
barátok kompromisszumot is tudnak kötni, és Rachael már az 
egész estéjét velem töltötte, hogy támogasson ezen a szörnyű 
napon, és már szeretném, ha egy kicsit ő is szórakozna. Annál is 
inkább, mert idén péntekre esik a negyedike, és ezt mindenki ki 
akarja használni. Rachaelnek el kell mennie TJ-hez. – Én majd 
megkeresem Ellát, vagy kitalálok valamit.

– Nem olyan fontos.
Még én is meg tudom állapítani, hogy hazudik.
– Rachael – szólok rá határozottan. TJ lakása felé intek az 

állammal. – Menj!
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Rachael aggódó arcot vág, két ujjával összecsippenti az alsó 
ajkát, és látom, hogy tépelődik. Ma este szinte alig van rajta 
smink, mert már nem szokta festeni magát. Így még tizenhét 
évesnek sem néz ki, nemhogy húsznak. 

– Biztos?
– Tuti.
– Akkor gyere! – kiált fel Jake. Tetkós arcára visszatér a mo-

soly, megragadja Rachael kezét, és magához rántja. – Vár min-
ket a buli! – Azzal vonszolni kezdi a barátnőmet a mólón. Ra-
chaelnek még sikerül integetnie, mielőtt eltűnnek a tömegben.

Miután magamra maradok, megnézem az időt a telefono-
mon. Fél tíz múlt. A Marina del Rey-ben meg a Pacific Palisa-
desben tartott tűzijátéknak is vége van már, és sokan hazafe-
lé tartanak. Megkeresem Ella számát, és felhívom. Sajnos az 
anyám, meg a barátja, Jack is dolgozik ma este, és csak az apám 
meg a mostohaanyám ünnepli a július negyedikét a mólónál. 
Ők fognak hazavinni, úgyhogy kénytelen vagyok megkeresni 
őket. Az még nagyobb baj, hogy most apám a soros, és nála 
kell töltenem egy hetet. Ez a legrosszabb része annak, hogy az 
ember elvált szülők gyereke: ide-oda kell ingáznia két család 
között. Utálok apánál lenni, és ő még jobban utálja, hogy ott 
vagyok. Főleg azért, mert az egész helyzet rémesen kínos és 
feszült. Jamie-hez hasonlóan, apa is csak akkor beszél hozzám, 
ha feltétlenül szükséges.

Ella foglalt, és a hívás a hangpostafiókra megy. Nem ha-
gyok üzenetet, csak gyorsan leteszem a telefont. Nem örülök, 
hogy apát kell hívnom. Végignézem a névjegyzéket, kikeresem 
a számát, és megnyomom a zöld gombot. Komor arccal hallga-
tom a csengetést, felkészülve arra, hogy meghallom a mogorva 
hangját.
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A mobilt a fülemhez szorítva állok a sétányon, körülöttem 
emberek nyüzsögnek, és valami hirtelen megragadja a figyel-
memet. Megpillantom a legkisebb mostohatesómat, Chase-t. 
A Bubba Gump étterem előtt lődörög, és egyedül van. Ez nem 
jó. De nem látom rajta, hogy aggódna, inkább unott arcot vág, 
miközben fel s alá járkál.

Leteszem a telefont, és elindulok Chase felé. Amikor meglát, 
abbahagyja a járkálást, és szégyenlős mosollyal néz rám.

– Hol vannak a barátaid? – kérdezem, miután odaérek hoz-
zá. Körülnézek, és egy fiúcsapatot keresek a pillantásommal, de 
egyetlen leendő középiskolás korú srácot sem látok.

Chase a mutatóujjával az egyik sűrű szőke tincsét csavar-
gatja.

– Elmentek busszal Venice-be, de én nem mentem velük, 
mert…

– Mert az anyád azt mondta, hogy ne hagyd el a mólót – fe-
jezem be a mondatot, mire bólint. Chase baráti körében a srá-
cok gyakran keverednek balhéba, de ő elég okos, és tudja, mi-
kor kell betartani a szabályokat. A barátai szülei biztosan nem 
akarják, hogy a gyerekeik Venice-be szökjenek július negyedi-
kén. Ott most elég nagy a felfordulás, és örülök, hogy Chase 
itt maradt. – Van kedved velem lógni?

– Persze.
Átölelem a vállát, és elindulok vele a Pacific Park felé. Chase 

imádja a játékautomatákat, de mielőtt a Playland játékterem 
közelébe érnénk, megszólal a mobilom. Fogadom a hívást, de 
előtte megerősítem magam, mert apám nevét látom a kijelzőn.

– Mit akartál? – kérdezi mogorván, üdvözlés helyett. Mos-
tanában mindig ilyen.
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Kicsit távolabb húzódom Chase-től, és a fülemre szorítom 
a mobilt.

– Semmit. Csak szerettem volna tudni, hol vagytok.
– Hát a kocsinál – vágja rá apa, mintha ezt tudnom ké-

ne. – Siess, különben az öcsédet kell megkérned, hogy vigyen 
haza, és szerintem nem fog belemenni.

Szó nélkül kinyomom a hívást. Mostanában így végződnek 
a telefonbeszélgetéseink. Valamelyikünk mindig leteszi a tele-
font, ha pedig szemtől szembe beszélgetünk, akkor az egyikünk 
elviharzik. Általában én teszem le a telefont, és apa viharzik el.

– Ki volt az? –  érdeklődik Chase, amikor visszafordulok 
hozzá.

– Hazamegyünk – közlöm vele, kitérve a válasz elől. Chase 
jól tudja, hogy apával ki nem állhatjuk egymást, de a család 
többi tagjával igyekszem kerülni az összetűzést. Akármilyen is 
a család. Közelebb vonom magamhoz Chase-t, még egyszer 
megforgatom, és most a város felé irányítom. – Ma nem ját-
szunk a gépeken.

Chase megvonja a vállát.
– Már úgyis nyertem egy csomó jegyet.
– Ne már! Hányat?
Chase elvigyorodik, és megveregeti a farzsebét, ami tele van 

sárga jegyekkel.
– Több mint hétszázat.
– Meddig gyűjtöd őket?
– Megpróbálok ezret összeszedni.
Elindulunk a sétányon az Ocean Avenue felé, és a parkoló 

felé menet a játékautomatákról, az óriáskerékről, a tűzijátékról 
és Venice-ről beszélgetünk. Július negyedikén mindig nagyon 
nehéz helyet találni a kocsinak, és miután néhány percig vi-
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tázunk Chase-zel, hogy hol parkolt le apa, rá kell jönnöm,  
hogy neki van igaza. Nem az autópályától északra álltunk 
meg, ahogy gondoltam, hanem délre, a  Pico Boulevardról 
nyíló Third Streeten. Az jó félmérföldnyire van tőlünk, ezért 
megszaporázzuk a lépteinket. Apa nem szereti, ha megvárakoz- 
tatják.

A Lexus a járda mellett parkol, két másik kocsi között, és 
amikor odaérünk, meglepődve látom, hogy apa az autó mellett 
áll. Karba teszi a kezét, türelmetlenül dobol a  lábával, és az 
arcán a szokásos ellenséges kifejezés ül.

– Jó, hogy megtaláltad a  testvéredet –  jegyzi meg élesen, 
erősen megnyomva az utolsó szót. Jamie és Chase többé már 
nem egyszerűen „Jamie és Chase”. Az utóbbi egy évben az apám 
mindig a testvéreimnek nevezi őket, mintha így is hangsúlyozni 
akarna valamit. Jamie pont úgy utálja ezt, mint én, de szerintem 
Chase-nek nem tűnik fel.

Megpróbálom megőrizni a higgadtságomat, és nem hagyom 
felhúzni magam apám idegesítő stílusa miatt. Átnézek a válla 
fölött, és Ellára pillantok. Az utasülésen ül, elfordulva az ablak-
tól, de látom, hogy a füléhez szorítja a telefonját. Valószínűleg 
ezért volt foglalt az előbb. Visszanézek apára.

– Munka? – kérdezem.
– Aha.  –  Apa előrehajol, és hangosan megkopogtatja az 

ablakot, mire Ella összerezzen, és majdnem elejti a mobilját. 
Megfordul az ülésen, és az üvegen át apára néz, aki felém meg 
Chase felé int. Ella bólint, visszateszi a mobilt a füléhez, mond 
valamit, majd gyorsan befejezi a hívást. Apa csak most kér meg 
minket, hogy szálljunk be a kocsiba.

Chase-zel hátra ülünk, bekapcsoljuk a biztonsági övet, míg 
apa a volán mögé ül, és haragos pillantást vet rám a visszapil-
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lantó tükörben. Nem törődöm vele. Apa vezetni kezd, Ella 
pedig hátrafordul.

– Nem akartál még maradni egy kicsit? – kérdezi.
Ella szőke tincsekkel keretezett arcába nézek. Már majdnem 

tíz óra van, miért gondolja, hogy maradni akarok? Semmi ked-
vem elmenni arra a bulira TJ-hez, és örülök, hogy hazamehetek.

– Nem igazán – válaszolom. Nem említem a bulit. Azt sem, 
hogy az egész estém pocsék volt.

– És te, kishaver? – szólal meg apa, és Chase felé int az ál-
lával a tükörben. – Nem úgy volt, hogy Gregg anyja visz majd 
haza titeket?

Chase abbahagyja a csetelést, és felnéz a mobiljából. Rám 
sandít, én meg törni kezdem a fejem, hogy mivel mentsem ki 
apa előtt.

– Kicsit rosszul volt, ezért azt mondtam neki, hogy jöjjön 
haza velünk – vágom rá végül, és a hatás kedvéért aggódó pil-
lantást vetek Chase-re. – Most hogy érzed magad?

Chase veszi a lapot.
– Jobban. – Megfogja a homlokát, és hozzáteszi: – Azt hi-

szem, csak megfájdult a fejem az óriáskeréken, de már semmi 
bajom. Megállhatunk hamburgerezni? Kérlek, apa! Mindjárt 
éhen halok. Ugye nem akarod, hogy elájuljak?

Ella megforgatja a szemét, és előrefordul.
– Majd meggondolom – válaszolja apa.
Amikor egyikük sem figyel ránk, az ökölbe szorított kezemet 

a középső ülésre teszem. Chase azonnal odacsapja az öklét, és 
titokban egymásra mosolygunk. Ha apa tudná, hogy Chase 
barátai néha bajba keverednek, akkor nem engedné, hogy ta-
lálkozzon velük. Jobb, ha nem beszélünk erről, még akkor sem, 
ha Chase mindig helyesen cselekszik.
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Végül hazafelé menet megállunk egy autós Wendy’sben 
a Lincoln Boulevardon. Apa és Chase hamburgert rendel. Én 
egy vaníliás Frostyt kérek. Nagy adagot. Hazafelé menet azt 
eszegetem, közben az ablakon kinézve a sötét eget bámulom, 
és hallgatom apát meg Ellát, akik a lejátszóban szóló számok 
apropóján a nyolcvanas évek zenéjéről beszélgetnek. Aztán azon 
töprengenek, hogy Jamie hazaér-e éjfélig, ameddig elengedték. 
Apa szerint egy órát fog késni.

Tíz perc alatt a Deidre Avenue-ra érünk, mert a forgalom 
már csökkent. Apa Ella Range Rovere mellé áll. Az üres poha - 
rat a kezemben tartva kiszállok az autóból, miközben apa leál-
lítja a motort. A bejárati ajtóhoz akarok menni, de Ella a kocsi 
fölött odaszól nekem.

– Segítenél kipakolni a csomagtartót, mert még benne van-
nak a cuccok, amiket korábban vásároltam? – kérdezi határo-
zott hangon, és a Range Rover felé int az állával. Kedvelem 
Ellát, ezért habozás nélkül elindulok a Range Rover felé. Ella 
a táskájában kotorászva követ, és amikor megtalálja a kulcsát, 
kinyitja a csomagtartót.

Lenézek, és már nyújtom is a kezem, hogy felkapjam a szaty-
rokat, de csodálkozva látom, hogy a  csomagtartó üres. Ella 
ennyire feledékeny lenne? A szemöldökömet felvonva ránézek. 
Ella tágra nyitja a szemét, és kikukucskál a kocsi mögül, apa 
és Chase felé, akik már az ajtó felé tartanak. Amikor eltűnnek 
a házban, Ella rám pillant.

– Tyler hívott – közli velem.
Ösztönösen hátrébb lépek, mintha védekezni akarnék. Tyler 

neve olyan érzést kelt bennem, mintha fegyverrel támadná-
nak rám. Ezért nem ejtem már ki a számon a nevét, és hallani 
sem akarom. Mert elviselhetetlen fájdalmat okoz. Most is ösz-
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szeszorul a torkom, elfelejtek lélegezni, és borzongás fut végig 
az egész testemen. Tehát nem munkaügyben beszélt valakivel 
Ella, hanem Tylerrel. Tudom, hogy Tyler rendszeresen felhívja 
Ellát, körülbelül hetente egyszer. Ella mindig nagyon várja a fia 
hívását, de nekünk nem szokott említést tenni róla. Egészen 
mostanáig.

Ella nagyot nyel, és megint a ház felé pillant, mielőtt foly-
tatja. Nem akarja, hogy apa meghallja, amit mond. Senkinek 
sem szabad Tyler nevét kimondania előttem. Ez a  szigorú  
parancs természetesen apámtól származik, de ebben kivételesen 
egyet értek vele. Ella pillantása sajnálkozó és szomorú, amikor 
folytatja.

– Megkért, hogy kívánjak neked boldog július negyedikét.
Ez olyan ironikus, hogy majdnem elnevetem magam. De 

aztán annyira feldühít az üzenet, hogy képtelen vagyok humo-
rosan felfogni. Három évvel ezelőtt a Culver City középiskola 
folyosóján voltunk Tylerrel a tűzijáték alatt. Ott kezdődött ez az 
egész bonyodalom. Akkor jöttem rá, hogy úgy tekintek a mos-
tohabátyámra, ahogy nem lenne szabad. Aznap este birtokhá-
borítás miatt letartóztattak minket. Tavaly július negyedikén 
Tylerrel nem mentünk el a tűzijátékra. Az estét a New York-i 
lakásában töltöttük, csak mi ketten a sötétben, miközben az eső 
dobolt az ablakon. Tyler egy bibliai verset idézett. A testemre 
írta, és azt mondta, hogy az övé vagyok. Eddig ilyenek voltak 
a július negyedikéink. De idén minden más. És most boldog 
július negyedikét kíván nekem? Ez olyan, mint egy vicc. Egy 
éve nem láttam. Elment, és itt hagyott, amikor a legnagyobb 
szükségem lett volna arra, hogy mellettem legyen. Már nem 
vagyok az övé. Hogy merészel boldog július negyedikét kívánni, 
amikor nincs itt, és nem velem tölti az ünnepet?
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Miközben az agyam megpróbálja feldolgozni a helyzetet, 
érzem, hogy fellobban bennem a harag. Ella várja, hogy vála-
szoljak valamit. Mielőtt megfordulok, és berohanok a házba, 
dühösen becsapom a csomagtartó tetejét.

– Mondd meg Tylernek, hogy egyáltalán nem volt boldog.
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