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1

A nevem Harriet Manners, és szerencsés vagyok. 
Onnan tudom, hogy szerencsés vagyok, hogy: 
1.  Közvetlenül az ablak mellett ülök, pedig az üléseket 

véletlenszerűen osztják ki, szóval az esélyem egy volt 
a négyhez. 

2.  A wifi tökéletesen működik, ami azt jelenti, hogy így 
megoszthatom az otthoniakkal, hogy az ablak mel-
lett ülök. 

3.  És küldhetek nekik egy pontokba szedett listát, mely-
ben részletezem, milyen elképesztően szerencsés is 
vagyok… Kb. egy ilyet, mint ez itt. 

4.  Most néztem meg egymás után hét dokumentumfilmet 
az elejétől a végéig, így alaposan elmélyíthettem a 
tudásom a repülőgépekkel, a kardszárnyú delfinekkel, 
a flamingók párosodási szokásaival, az orosz űrállo-
másokkal, a Yucatán-félszigettel, a papagájokkal és 
Christian Diorral kapcsolatban. 

5.  Ez utóbbit eléggé élveztem, bár határozottan nem 
önszántamból néztem meg. 

6.  Ma reggel már Hongkongban is megfordultam. 

Mióta ma reggel felébredtem, már átszeltem a Tung Chung 
öblöt üvegfalú felvonóval, ami felvitt egy óriási Buddha 
szoborhoz, készítettem fényképeket a Dél-kínai-tenger-
ről, és tájékoztattam a közvetlen közelemben tartózkodó 
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turistákat arról, milyen politikai feszültségeket gerjeszt a 
kínai kormányzat a területek visszakövetelésével. 

(Néhány amerikai turista pár dollárral akarta jutalmazni 
a tudásomat, de a hivatalos idegenvezető nem volt tőlem 
annyira lelkes.) 

És az egész csak egyre jobb lesz! 
Az elmúlt huszonnégy órában tizenhárom ország és há-

rom óceán felett repültem át, megtettem kilencezer-nyolc-
százhatvanöt mérföldet, és megettem három és fél fánkot. 
(Ebből kettő az enyém volt, fél pedig Buntyé.) 

A térkép és a műholdas navigáció segítségével próbáltam 
beazonosítani Berlin kilencszázhatvan hídját, lenyűgöz-
ve bámultam a hatvankét százalékban az Alpok területén 
elhelyezkedő Ausztriát, néztem a Kara-kum sivatag sötét 
homokját Türkmenisztánban, és megcsodáltam Szakartvelo 
(más néven Grúzia) csillámló tavait. 

Franciaország felett sikerült beazonosítanom egy tisz-
taidős turbulenciát, más néven CAT-et. 

De a legfőbb jele annak, hogy szerencsés vagyok, az a 
valaki, akinek a feje most is itt nyugszik a vállamon. 

Adok pár támpontot: sötét, hullámos haja van. 
A szeme csukva, az orra úgy mozog, mint valami cukker 

kisnyuszinak. A lábait a bokájánál keresztbe teszi, a két 
karja lazán hever a hasán, a szája kissé nyitva. 

Időről időre megrázkódik az ülésünk, ilyenkor motyog 
valamit, kicsit félrebillenti a fejét, kinyitja a szemét, és… 

– Harriet, felhagynál végre azzal, hogy engem bámulsz, 
miközben alszom? 

Elragadtatással rámosolygok a Legjobb Barátnőmre. 
Natalie Grey: az én lobbanékony, szabászzseni, igazmon-

dó és csókmentes lelki társam immáron tizenhat éve. És 
– tegnap reggel óta – bizalmas útitársam ezen a kalandos 
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utazáson. Ő az én Frodóm Samje, a Batmanem Robinja, az 
én Tomom Jerryje, már persze a petárdák, kalapácsok és az 
egymás megmérgezésére tett kísérletek nélkül. 

A hőn szeretett sója az én kevésbé népszerű borsomnak. 
– Nat! – szólítom meg boldogan, és átnyújtom neki a di-

rekt neki őrizgetett fél fánkot. – Hát felébredtél! 
Nat pislogva felül, és csipás szemekkel körülnéz a re-

pülőn. 
– Harriet, huszonnégy órája tart az út, amit csak egy tel-

jességgel indokolatlan hegyi gyalogtúra szakított meg va-
lami kövér kőemberhez – mondja nagyot ásítva, és megi-
gazítja a copfját. – Most őszintén, az ébredésem engem 
legalább annyira meglep, mint téged. 

– Az Siddhartha Gautama volt – világosítom fel. – És 
bronzból készült, továbbá a buddhizmus atyjának egyéb 
ábrázolásaihoz képest meglehetősen soványnak mondható. 

Aztán mindketten előrehajolunk, és kíváncsian für-
késszük Buntyt, aki a mellettünk lévő ülésen gubbaszt. Az 
én nomád nagymamám egy rózsaszín bársonypárnát tekert 
a nyaka, és egy kék selyemsálat a szeme köré, és olyan han-
gosan horkol, hogy az előttünk ülő kisgyerek folyton fel-
pattog, hogy az ülése fölött hátranézve időről időre meg-
kérdezze, hogy nem „ment-e tönkre”. 

Nat elveszi tőlem a fél fánkot, és elvigyorodik. 
– Szóval, mennyi van még hátra? – kérdezi most már vala-

mivel élénkebben, és áthajol rajtam, hogy megbámulhassa 
a felénk tartó felhőket. – Ott vagyunk már? Kérem a pontos 
adatokat, méghozzá Harriet-stílusban! 

Ekkor megszólal az övek becsatolását jelző hang, én meg 
szélesen elvigyorodom. 

– Huszonnyolc perc és háromszázegy mérföld van még 
hátra – felelem, és közben engedelmesen becsatolom ma-
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gam, majd visszanyomom a szabályszegő Natet a saját ülé-
sébe, és őt is lekötözöm. – Vagyis huszonnyolcezer láb. 

A repülő enyhén megremeg, és valami kis pukkanást ér-
zek a fülemben. 

– Huszonhétezer láb – korrigálom magam izgatottan, az 
előttem lévő képernyőt bámulva. – Huszonhatezer… 

– Huszonötezer – nevet Nat. 
– Huszonnégy, huszonhárom… 
– Huszonkettő. 
És hangosan visítva összepacsizunk. 
Mert ez igazából a legfőbb oka annak, hogy szerencsés-

nek érzem magam. 
A gravitáció szó a latin gravisból ered, jelentése ne-

héz. A Föld ránk nehezedő gravitációs ereje állandóan 
9,80665 m/s2. A gravitáció tartja egyben az univerzumot. 
Minden csillagot, galaxist, bolygót és szubatomi részecs-
két egymás felé húz, és a földhöz horgonyoz, és így biztos 
alapra helyez minket. 

De a tudomány és az előttem lévő képernyő mondhat, 
amit akar: a gravitáció már semmi hatással nincs rám. 

Lehet, hogy épp „lefelé” tartunk, de én a világmindenség 
tetején érzem magam. 

Mert, ahogy a felhők végre eltűnnek, és meglátom az 
alattunk elterülő kék óceánt, lenézek a pólóinkat díszítő, 
házilag készített kitűzőinkre, amiken ez áll: 

Ausztrália – A szerencse földje 
Ez lesz életem legjobb nyaralása. 
Ausztrália, jövünk! 
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2

Amíg a leszállásra készülődünk – az ülések hát-
támláit felegyenesítjük, felhajtjuk az asztalokat, satöbbi –, 
gondolom, nem bánnák, ha elmesélném, mi történt, mióta 
utoljára találkoztunk, ugye? 

Mert ezt így szoktuk csinálni. 
Ilyenkor mindig mesélek az életem hullámhegyeiről és 

-völgyeiről, az érdekfeszítő fejleményekről, és megosztok 
önökkel pár lenyűgöző tényt, amiről az eltelt időben sze-
reztem tudomást (mint például, hogy az antropológusok a 
fülzsír vizsgálatával képesek a különböző népek vándorlá-
sát nyomon követni, vagy hogy Litvániában évente baba-
mászóversenyt rendeznek). 

És önök udvariasan végighallgatnak, pedig valójában 
meg sem kérdezték, hogy vagyok. 

Hát, attól tartok, most először nem igazán van mit mon-
danom. 

Nem sok minden történhet négy nap alatt. Főleg, ha az 
idő számottevő részét azzal tölti az ember, hogy egy re-
pülőgép nem túl kielégítő méretű lábterével rendelkező 
ülésében ülve dokumentumfilmeket néz, és mohón falja 
az Ausztráliáról szóló útikönyveket, hogy aztán lelkesen 
megossza környezetével a frissen szerzett információkat. 

Például az éjszakai égen állítólag sokkal több csillag lát-
ható, mint ahány szót a valaha a Földön élő emberek eddig 
kimondtak. De azt hiszem, hogy azok után, hogy az elmúlt 
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napokat mellettem ülve töltötték, Bunty, Nat és a kime-
rült utaskísérőnk képesek lennének kétségbe vonni ezt az 
állítást. 

Valószínűleg sikerült sokat lefaragnom ebből a különb-
ségből. 

Mindenesetre jöjjön, amit elmondhatok: 
Az én lázadó apámat visszavették ahhoz a reklámügynök-

séghez, ahonnan tavaly kirúgták, és rögtön hozzá is látott, 
hogy újra kirúgassa magát. A kishúgom, Tabby kimondta az 
első szavát (amire iszonyú büszke vagyok, bár a „manán” 
szót soha nem fogadnák el a Scrabble-ben). 

Wilbur újra az a Páratlan és Rendkívüli Ügynök, aki volt, 
és mikor legutóbb láttam, épp szivárványszín csillám- 
spray-vel fújta be az egész testét, amit „unikornisdezo-
dornak” hívott. 

Toby most már hivatalosan is romantikus kapcsolatban van 
Rinnel, aki átmenetileg átköltözött a hálószobámba, amíg 
Londonban modellkedik, és extravagáns Disney hercegnő-
nek öltözteti a macskánkat, Victort. (A statisztikák szerint 
a macskatulajdonosok harminc százalékkal kevesebb esély-
lyel szenvednek szívinfarktust, mint macskátlan társaik. 
De még senki nem nézte meg ezt a statisztikát fordított 
szemszögből.) Nevelőanyám, Annabel a készülődés egész 
ideje alatt mindenféle vészhelyzetben hívható számokat, 
vészhelyzetben hívható backup számokat és vészhelyzet-
ben hívható tartalék backup számokat írogatott össze, az-
tán mindezt gondosan lelaminálta, hátha valami nedvesség 
érné őket ebben a híresen száraz országban. 

– Csak… – mondta, miközben fényes MINDIG LEGYEN VE-
LED A4-es lapokat gyömöszölt a már egyébként is túltömött 
bőröndöm hátsó zsebébe – ígérd meg, hogy mindig figyel-
tek egymásra, jó? 
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Buntyval az ágyam két szélén ülve egymásra néztünk, és 
a szemünket forgattuk. 

– Bels, drágám – mosolygott rá a nagymamám gyengéden. 
– Az univerzum úgy tart minket lágy, meleg tenyerében, mint 
valami apró gyermeket és a kicsi nyuszikáját. Nem kellene 
ennyire aggódnod. 

Annabel rögtön felém kapta pillantását. 
– Persze – helyeseltem én is rögtön, vállamat vonogatva, 

pedig én már tizenhat éves vagyok, ráadásul érett, sixth 
formba járó lány. Azt hiszem, tudom, hogy kell vigyáznom 
magamra. 

És végül, de nem utolsósorban búcsút vettem Jaspertől. 
Az én… 
Hát, őszintén szólva nem egészen tudom, mim is ő nekem. 
Az én négynapos, jóképű, gunyoros, több-mint-egysze-

rű-barát-de-még-nem-igazán-pasimtól. Aki határozottan 
elfoglalta a „már csókolóztok és fogjátok egymás kezét, 
de még nem írtatok alá semmilyen, tollal írott, hivatalos, 
kapcsolati megállapodást” közötti teret. Bár egy ilyen 
megállapodást én azért már – természetesen – ceruzával 
megírtam. 

Nagyon fontos, hogy az ember mindig készen álljon to-
vábblépni a románc következő fokára. 

– Tíz órával leszek előtted – magyaráztam neki. A kana-
pén hevertünk összegömbölyödve, és a Bolygónk, a Föld 
egyik részét néztük, amiben a mexikói, négyszáz méter 
mély barlangokról volt szó. Közben Annabel, Bunty és Apu 
halkan beszélgettek a konyhában, feltételezhetően arról, 
hogy lehetne engem külföldön is minél jobban ellenőrzés 
alatt tartani. 

– Tudom, Harriet. 
– Szóval, ez annyit jelent, hogy mikor itt, Angliában nyolc 
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óra van, akkor Ausztráliában este hat. És amikor nálad dél 
van, az nálam este tíz. És mikor itt este hét van, akkor ott… 

– Hajnali öt – fejezte be Jasper, bal és világoskék szemé-
vel egyszerre hunyorítva a kinyomtatott papírlapra, amit 
épp az előbb nyomtam a kezébe. – Magam is elboldogulok 
az alapvető matematikai műveletekkel, de köszi, hogy ki-
számoltad. 

Szigorú arckifejezéssel meredtem rá. 
– Lehet, hogy most ezt mondod, Jasper King, de hidd el, 

a nagy távolságoknál mindennél fontosabb a pontosság. 
Így hát a betervezett telefonhívásainkat kékkel, a webka-
merázást rózsaszínnel, az e-maileket zölddel, az sms-eket 
pedig lilával jelöltem. Az A2 méretű változatot esetleg ki-
ragaszthatod a kávézó falára. 

Erre felhúzta a szemöldökét. 
– Vagy akár csak úgy rögtönözhetnénk is. 
– Nos, természetesen – bólintottam rá a szememet for-

gatva, és a következő részre mutattam. – Narancssárgával 
jelöltem az ad hoc és fesztelen romantikus sávokat itt, itt 
és itt. 

Ennél a pontnál Jasper a fejét csóválta, és megcsókolt. 
És ennyit erről. 
A JINTH csapat egy gyors filchúzással JRNTH csapattá 

alakult. A vizsgaanyagokat bepakoltam a bőröndömbe, és 
ügyesen elrendeztem a kis világomat, hogy mindent rend-
ben hagyhassak itt két hétre. 

Most pedig készen állok rá, hogy úttörőként felfedezzem 
az ismeretlent, mint Harriet Adams, aki elutazott Dél-Ame-
rikába, Ázsiába és a Csendes-óceán szigetvilágába az 1900-
as évek elején, és cikkeket írt a National Geographicbe. 

Vagy mint Harriet, a teknősbéka, akit elvittek Angliából 
Ausztráliába, ahol aztán szép csendben, békében kimúlt. 

geek6beliv001-.indd   14 2018.02.13.   10:46



15

Ami remélhetőleg velem nem történik meg. 
Legalábbis remélem… Az nagyon fura lenne. 

– Harriet – suttogja Nat, ahogy a repülő nagy zökkenés-
sel leszáll, és Bunty hangos horkantással felébred. – Nem 
kellene beszélnünk? 

Meglepődve pislogok a legjobb barátnőmre. 
– De hát nem ezt csináltuk végig az elmúlt negyvennyolc 

órában? 
Az indulás előtti éjszakán egy felfújható matracon aludt 

a szobám padlóján. Igyekeztem a legtöbbet kihozni a hely-
zetből. 

– Nem, csak te beszéltél – nevet fel Nat. – Folyamatosan. 
De én úgy értem, hogy… Tudod miről. Hogy hol vagyunk. 
Vagy pontosabban arról – és itt figyelmesen vizslat –, hogy 
ki az, aki lehet, hogy szintén itt lesz. 

Mert hát van oka annak, hogy ennyit tudok az Ausztrália 
és Anglia közötti időeltolódásról. Tudom, mennyire zava-
rossá válhatnak a két ország közötti telefonbeszélgetések, 
mivel erre vonatkozóan már van némi tapasztalatom. 

És higgyék el nekem, hogy ha szeretném előre megter-
vezve folytatni a kommunikációt, akkor tudjuk, hogy amö-
gött megkérdőjelezhetetlen logika lapul. 

Ez nem az első távkapcsolatom. 
– Nem – felelem határozottan, felállok, és felkapom a 

táskám. – Tiszta lappal indulunk, Nat. És mindkettőnkre 
vár az új kaland. 

Ami épp most kezdődik. 
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3 

Na, mindegy, jöjjön pár fantasztikus tény Ausztrá-
liáról: 

1.  Ez a világ hatodik legnagyobb országa, melynek terü-
lete több mint 7,6 millió négyzetkilométer. 

2.  Amivel harminckétszer nagyobb az Egyesült Király-
ságnál. 

3.  Huszonnégymillióan élnek itt, ami kevesebb mint a 
fele Anglia lakosságának. 

4.  Ausztráliában kétszáz különböző nyelvet beszélnek. 
5.  És háromszor annyi a birka, mint az ember. 
6.  Egy négyzetkilométerre csak 2,66 ember jut. 
Tudják, hogy ez mit jelent? 
Azt jelenti, hogy ha véletlenül úgy alakul, hogy van egy 

ausztrál volt barátjuk, aki véletlenül történetesen épp 
Ausztráliában él, ahol maguk véletlenül eltöltenek két he-
tet, akkor annak az esélye, hogy összefussanak vele, annyira 
csekély, hogy nem is érdemes miatta aggódni. 

Főleg, ha ő még csak nem is tudja, hogy maguk ugyan-
abban az országban vannak, mint ő, mert nem is beszéltek 
egymással már hét hónapja. 

Vagyis ennek az esélye igencsak aprócska. Nevetségesen 
kicsi. Pinduri. 

Szó szerint háromszor nagyobb esély van arra, hogy az 
emberre ráugrik Ausztrália hatvanmillió kengurujából egy, 
vagy hogy megharapja egy különösen agresszív bárány. 
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Szóval a legcsekélyebb mértékben sem aggódom, vagy 
tölt el félelemmel jelenlegi tartózkodási helyem. 

Örülnék, ha ugyanezt elmondhatnám Natről is. 
– De Harriet – mondja, miközben sajgó lábainkon letá-

molygunk a repülőgépről. Bunty úgy ásítozik és nyújtózko-
dik előttünk, mint valami csengettyűző, rózsaszín macska. 

– Nem kellene kidolgoznunk legalább egy… Egy Előre Nem 
Látható, Találkozás A Volt Baráttal vészforgatókönyvet? Vagy 
rajzolnunk egy… Kördiagramot… Vagy egy szórásdiagra-
mot? Csak a biztonság kedvéért? 

Őszintén szólva ezek végtelenül nevetséges felvetések. 
Teljesen egyértelmű, hogy itt folyamatábrára lenne szük-

ség. Az általa javasolt megoldások erre a célra tökéletesen 
alkalmatlanok lennének. 

– Ezekre semmi szükség – felelem biztatóan, és megpas-
kolom a karját. Próbálom előbányászni magamból az újon-
nan megtalált, könnyed hozzáállásomat. – Az életben sok-
kal fontosabb, hogy az ember hagyja magát sodródni, nem 
gondolod? Hogy tárt karokkal fogadjuk, bármit hoz a sors. 
Hogy úgy tudjunk siklani a szerencse és a véletlen hullá-
main, mint egy palackorrú delfin. 

– Vagy egy alpaka – teszi hozzá a valamivel előttünk ha-
ladó Bunty vidáman. – El nem hinnétek, hogy azok mire 
képesek egy szörfdeszkán. 

Nat felvonja a szemöldökét, aztán nyomatékosan a régi, 
viharvert iskolai táskámra néz. 

– Oké… Azt akarod mondani, hogy semmiféle terved nincs 
erre a két hétre? Egyáltalán? 

Az égnek szegezem az orromat. 
– Aha. 
– Úgy tervezed, hogy egész idő alatt csak sodródsz az ár-

ral? És majd meglátod, mi történik? Hogy tizennégy napig 
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csak úgy az ösztöneidre fogsz hagyatkozni? Mindenféle átgon-
dolt stratégia nélkül? Teljességgel tervezetlenül? 

A gyomrom mélyén valami meleg bugyborgást érzek. 
Talán még emlékeznek rá, hogy múlt héten elég sok dráma 

adódott az engesztelhetetlen kontrollmániám, követelőzé-
sem és szervezkedéseim miatt. Hogy képtelen voltam elvi-
selni, hogy a dolgok csak úgy történjenek. 

És Nat aztán tényleg ott állt az én-megmondtam-ozók 
élén. 

Ezért hát megígértem neki, hogy ezentúl megpróbálom 
sokkal lazábban és lezserebben élni az életet. 

– Pontosan. – És még egy kicsit magasabbra tartom az or-
rom. – Tanultam a hibáimból, Natalie. Megértettem, hogy az 
életben nem mindig az és akkor történik, amit és amikor én 
szeretném, és hogy néha muszáj nem erőltetnem a dolgokat. 
Az elmúlt napokban fejlődtem és felnőttem. 

Aztán megszaporázom a lépteimet, hogy utolérjem Buntyt. 
– Na, persze – nevet Nat, és hosszú lábaival simán utolér. – 

És akkor mi van a táskádban, Harriet? Kicsit nehéznek tűnik. 
– Ausztrál dollár – mondom, és még jobban begyorsítok. – 

Tudtad, hogy ők voltak az első olyan ország, ahol bevezették 
a műanyag pénzt? És tudod, a műanyag pénz sokkal nehe-
zebb, mint a papírpénz. 

– Megnézhetem? 
– Mit? – Még jobban rákapcsolok. – Nem. Ez az én magán-

tulajdonom. 
– Nekem úgy tűnik – folytatja Nat vigyorogva –, mintha 

lenne abban a táskában valami, amit rejtegetsz előlem. 
Most már szaladok. Legjobb barátnőm minden erőfeszítés 

nélkül suhan mellettem edzettségének, az alteste fejlett 
izomzatának, valamint annak köszönhetően, hogy belőlem 
ezek mind hiányoznak. 

1996-ban három neurológus kutató egy makákó agyának 
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vizsgálata közben a premotorikus kéregben rábukkant egy 
csomó sejtre, amiknek az a feladata, hogy segítsenek a moz-
gás megtervezésében. Rájöttek, hogy ezek a sejtek nem-
csak akkor lépnek működésbe, mikor a majmok épp a konkrét 
mozgást végzik, de akkor is, mikor a majom azt látja, hogy 
másvalaki végzi azt a mozgást. Megvizsgálták az embereket 
is, és azt derítették ki, hogy az úgynevezett tükörneuronok 
reagálnak az érzékelésre és az érzésekre is. 

Ami alapvetően annyit jelent, hogy tudományos alapon 
képesek vagyunk a körülöttünk lévők gondolatainak olva-
sására. Nagyon nem bánnám, ha Nat most felhagyna ezzel. 

Borzasztóan erőszakos viselkedésmód. 
– Tudtad – kérdezem, és szorosan magamhoz ölelem a tás-

kámat, és próbálok balra elhajolni előle –, hogy a római le-
gionáriusok loculinak hívták az ilyen táskákat? Hát nem ér-
dekes? 

– A Váratlanul Bedobott Érdekes Tények trükkje nálam nem 
működik – nevet fel Nat, és finoman utánam hajol. – Ahhoz 
már túlságosan is jól ismerlek. 

Értik már, mire gondolok? Tolakodó. 
Jobbra vetődök.

– Miért foglalkozol ennyit velem? 
– Add ide a táskád! 
– Nem. 
– Add ide! 
– NEM! 
A másik irányba vetődöm, teszek pár lépést hátrafelé, és 

nekimegyek egy zsémbes utasnak. 
Nat hirtelen megpördül egy helyben. 
És mielőtt még bármit is tehetnék, karjával szorosan el-

kapja a nyakam, kinyitja a táskám, és kihúz belőle egy nehéz 
és élénk színű tárgyat. 

– Ha! – kiált fel a levegőben lóbálva valamit. – Lebuktál! 
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– Jaj, de szép színek! – szólal meg Bunty, aki eddig a fo-
lyosó oldalánál állva, nyugodtan figyelte a dulakodásun-
kat. – És milyen szépen tudsz írni, Harriet, drágám! Any-
nyira ügyes vagy. 

Ugye tudják, mi van Nat kezében? 
Persze hogy tudják, hiszen már évek óta ismerjük egy-

mást. Egy szivárványszínekben pompázó mappa, amin nagy 
lila és rózsaszín betűkkel ez áll: HARRIET SZUPERTITKOS 
MÓKATERVE A MESSZI DÉLRE TETT UTAZÁSHOZ. 

Alatta pedig ezüsttel: Részletes Stratégiai Melléklettel. 
És arannyal: Nat nem láthatja – mert most laza vagyok. 
Néha igazán utálom, hogy van egy lelki társam, aki min-

den gondolatomat ismeri. 
Így persze hogy nincs semmi magánélete az embernek. 

– Még a delfineknek is muszáj néha a visszavert hang 
segítségével meghatározniuk a helyzetüket – motyogom 
bosszankodva. A fejem még mindig Nat könyökhajlatában 
pihen, mintha Boleyn Anna szelleme lennék. – A hullámok 
rendkívüli módon rossz hatással vannak a tájékozódási ké-
pességre. 

– Idióta – nevet Nat orromat a két ujja közé csippentve. 
Aztán elenged, és elindul a poggyászkiadó szalagok felé, 

magához szorítva a most már kicsit sem titkos mappámat. 
– Natalie! – kiáltom utána. – Mit akarsz azzal csinálni? 
Most komolyan, évekig tartott, mire elkészült. Mindent 

a fürdőszobában kellett lyukasztógéppel kilyukasztgatnom 
és összefűznöm, hogy Nat ne jöjjön rá, hogy visszaestem a 
fenomenális szervezőmágus szerepébe. 

– Mindössze két hetünk van, hogy minden pontját kipi-
pálhassuk, te kontrollmániás! – kiáltja vissza Nat a válla 
fölött. – Szóval szerintem legjobb, ha belehúzunk. 
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4 

Készen állnak rá, hogy megosszak önökkel pár iga-
zán lenyűgöző tényt? 

Az emberi fül középső részén van három apró csontocs-
ka. Egyikük sem nagyobb egy rizsszemnél. Úgy hívják őket, 
hogy hallócsontláncolat, és ez a testünk egyetlen olyan 
része, mely soha nem változik semmit életünk során. 

Szerintem az igaz barátság is ilyen. 
Olyan ez, mint amikor az ember rájön, hogy az évek múlá-

sá val mennyire sok része változik és fejlődik, más részei 
meg végig változatlanok maradnak, és ezzel nincs mit tenni. 

El kell fogadni, hogy a másikban is vannak bizonyos kis 
részek, amiktől az a másik pont olyan, amilyen, és hogy azok 
a részecskék mindig ott lesznek. Még akkor is, ha esetleg 
kellemetlenek, kevéssé vonzóak, vagy néha egyenesen ir-
ritálóak. 

Nem számít, mennyire mélyen vannak, és mennyire el 
vannak rejtve. 

De akkor is, így is, őrülten odavan értük az ember. 
Ami elég praktikus, mert meg voltam győződve róla, hogy 

Nat kiszalad a világból, ha tudomására jut, hogy a legap-
róbb részletekig megterveztem a teljes kéthetes nyaralá-
sunkat. 

És miután megterveztem, még szépen lamináltam is, ne-
hogy elázzon. 

– Megnézni a Bohéméletet a Sydney Operaházban – ol-
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vassa Nat hangosan, amíg a csomagunkra várva ácsorgunk. 
– Elmondani Natnek, hogy évente tizenötezer-ötszáz vil-
lanykörtét cserélnek ki a világon, és aztán mesélni neki a 
csirkékről. 

Fintorogva rám néz. 
– A nyolcvanas években a Borisz Godunov előadása alatt 

a csirkék lesétáltak a színpadról – magyarázom a csomag-
kiadó szalagot bámulva –, és a csellista fején kötöttek ki. 

– Ó, arra emlékszem! – nevet fel Bunty bólogatva. – Min-
den csupa toll volt. Azóta van egy háló a zenekari árok 
fölött. 

– Fejszehajigálás Saint Petersben? – folytatja Nat megint 
a papírokat nézve. 

– Van egy áruház, ahol ötven centért kipróbálhatod – fe-
lelem igen figyelmesen vizsgálva a futószalagot. – Szerin-
tem nagyon hasznos, ha az ember megtanulja, hogy kell. 

– Persze – nevet Nat. – Ha a Trónok harcában élünk. 
– Soha nem lehet eléggé felkészülni a váratlan sárkány-

támadásra – motyogom, még mindig a csomagomat keresve. 
Nat fekete bőröndje már több mint tíz perce megérkezett, 

Bunty felvitte a repülőre a leharcolt, virágos patchwork 
táskáját, én meg már elég türelmetlenül várom, hogy végre 
elindulhassunk. Sydney területe négyezer-hétszázhetven-
öt négyzetmérföld, nekünk meg mindössze két hetünk van, 
hogy megnézzük. 

Ez napi háromszáznegyvenegy négyzetmérföld, vagy 
több mint napi tizennégy óra. 

A számításaim szerint gyorsabbnak kell lennünk, mint 
három keleti szürkemókus. 

– És ott van még Mrs. Macquarie széke is – teszem hozzá 
némiképp zaklatottan. – Olyan elítéltek faragták ki kőből, 
akik… 
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A kapu felől, ahonnan a csomagok érkeznek, nagy kava-
rodás hangjai hallatszanak. 

Szent kalács. 
Úgy tűnik, hogy a hatalmas sárga bőröndöm torlódást 

okozott. Mögötte rengeteg táska és doboz szorult be, és a 
csomagszállító kerekei vadul csikorognak. 

– A kutyafáját! – nevet fel valaki. – Valaki magával hozott 
egy hullát vagy egy mosogatót is? 

Elpirulok, és odaugrom, hogy kiszabadítsam a bőrön-
dömet. 

– A mosogatók minden egyes négyzetcentiméterére fél-
millió baktérium jut – mormogom, miközben megragadom 
a bőrönd fogantyúját. – Kötve hiszem, hogy átengednék a 
vámvizsgálaton. 

Aztán minden – közismerten nem létező – erőmet belead-
va megpróbálom leemelni a sárga szörnyet a futószalagról. 

– Mmmm – mordulok fel, amikor a bőrönd előrelendül, és 
maga után rángat. – Lányok! 

Még mindig a bőröndöt fogva rángok utána pár métert. 
– Lányok! 
Egy átlagos felnőtt embernek megközelítőleg hatszáz-

negyven izma van, és ebben a pillanatban nagyon erősen 
azt kívánom, bárcsak többet dolgoznék a karomban lévőkön 
ahelyett, hogy a szájam körülieket edzem. 

Az ismeretlenek tömege kezd szétnyílni előttem, ahogy 
nagy sebességgel vonszolódom a padlón, mint egy meg-
szállott kutya, amelyik nem hajlandó elengedni a rágókáját. 

Az arcom ég, a szemem szúr. 
Üdv újra, Nyilvános Megszégyenülés! 

– Lányok! – motyogom immáron harmadjára, remegő han-
gon, miközben kétségbeesetten kapaszkodom az idiotiszti-
kusan hatalmas bőröndöm tetejébe, és egy lábon ugrálok, 
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mint valami amputáción átesett kenguru. – Nem tudnátok 
kicsit segíteni? Kérlek! 

– Hölgyem! – kiált rám éles hangon a biztonsági őr a te-
rem túlsó feléről, amikor felemelem a lábam, és felkuporo-
dom a bőrönd tetejére. – Kérem, szálljon le a szállítósza-
lagról! Ez nem a vidámpark. 

Ezt már rég tudom. A világ legrégebbi vidámparkját az 
1870-es években nyitották meg, és volt benne egy igen 
pazar kis körhinta, festett lovakkal. Értsd, amiken kényel-
mesen lehetett ülni. 

Végül, mikor már azt hiszem, hogy ez lesz az életem – 
mármint hogy átmegyek a libegő műanyag ajtón, a sza-
lag végén, és örökre eltűnök, mint Veruca Salt a Charlie és 
a csokigyárban –, egy rokonszenves idegen megnyomja a 
vészleállító gombot. 

Időközben az a két ember, akiket legjobban szeretek ezen 
a Földön, sírva, röhögve rogyadozik a padlón. Annyira ne-
vetnek, hogy Bunty fejkendője már lecsúszott az egyik sze-
mére, és Nat fényes copfja is teljesen szétesett. 

Állítólag Japánban lehet új barátokat bérelni. Lehet, 
hogy utána kellene néznem, mennyi zsebpénzem maradt. 

Ez a kettő ugyanis totálisan használhatatlan. 
– Ha tudtam volna, hogy ez itt valami bőröndrodeó – 

prüszköl Nat, mikor végre feláll, lesegít a szalagról, és meg-
ragadja a gigantikus bőrönd másik felét –, akkor elhoztam 
volna a cowboycsizmámat. 

– Bocsáss meg, drágám – kuncogja Bunty. – De én szól-
tam, hogy ne hozz túl sok holmit. Mi lett azzal a cuki kis 
hátizsákkal, amit vettem? 

Az a szobám padlóján hever, a helyén, lévén, hogy vat-
tacukor-rózsaszín, és nincs benne semmiféle rekesz, ahová 
a regényeimet, házi feladataimat, laptopomat, sürgősségi 
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tervező készletemet, tűzőgépemet, lyukasztógépemet és 
mini nyomtatómat tehettem volna. 

Mert hát, ugye, ki tudja, mikor kell külföldön hirtelen 
kicserélni a teljes dokumentációt? Nemdebár? Lehet, hogy 
Ausztráliában más méretűek a lyukasztógépek. 

– Egyáltalán mi van ebben? – kérdezi Nat, mikor végre 
hangos puffanás kíséretében sikerül földre rángatnunk a 
giganosztikus bőröndöt. 

– Gyakorlatilag minden – ismerem be halkan. 
Oké. Értem. Lehet, hogy végső soron nem ártott volna 

mégiscsak kicsit lazábbra venni ezt a nyaralást. 
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