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2. fejezet

Középiskola után a Chapel Hill-i Észak-karolinai Egye-
temre készültem. Apám szerette volna, ha a Harvardra vagy a 
Princetonra megyek, mint a többi képviselő fia, de a jegyeim 
miatt erre nem kerülhetett sor. Nem mintha rossz tanuló let-
tem volna. Csak éppen nem összpontosítottam a tanulmá-
nyaimra, és a jegyeim nem minősítettek a legelőkelőbb ame-
rikai egyetemekre.

Érettségi előtt már az is kétséges volt, hogy az Észak-ka-
rolinai Egyetemre felvesznek-e, de ez az egyetem volt apám 
alma matere, és volt némi befolyása. Az otthon töltött kevés 
hétvégéje egyikén apám előhozakodott egy tervvel, amivel át 
akart segíteni az előttem tornyosuló akadályon. A félév első 
hetén voltam túl, és épp leültünk vacsorázni. Apám három 
napra jött haza, a munka ünnepének köszönhetően hosszú 
hétvége volt.

– Szerintem jelöltetned kellene magadat diákegyesületi 
elnöknek – javasolta. – Júniusban végzel, és úgy vélem, sokat 
nyomna a latban. Mellesleg édesanyád is osztja a véleményem.

Anyám bólintott, mert éppen zöldborsót vett a szájába. 
Amikor apám szónokolt, nem sokat beszélt, bár rám kacsin-
tott. Néha az volt az érzésem, hogy anyám – bármilyen ara-
nyos volt is egyébként – nem bánta, ha vergődni lát.
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– Nem sok esélyem van, hogy nyerjek – jegyeztem meg.
Noha minden bizonnyal a leggazdagabb gyerek voltam 

az iskolában, népszerűség tekintetében nem álltam első he-
lyen. Ebben a dicsőségben a barátom, Eric Hunter részesült. 
Majdnem száztíz kilométer per órás sebességgel tudta elhají-
tani a baseball-labdát, és remek irányítóként sorozatban segí-
tette hozzá a futballcsapatot, hogy megnyerje az állami baj-
nokságokat. Nagy csődör volt. Még a neve is menőn csengett.

– Természetes, hogy nyerni fogsz – mondta sietve apám. 
– Mi, Carterek mindig győzünk.

Részben ezért sem szerettem apámmal lenni. Ha nagy 
ritkán otthon volt, megpróbált önmaga kicsinyített változatá-
vá alakítani. Miután jobbára nélküle nőttem fel, rossz néven 
vettem a jelenlétét. Hetek óta ez volt az első beszélgetésünk. 
Telefonon elvétve beszélt velem.

– És mi van, ha nem akarok indulni?
Apám letette a villáját, rajta a felszúrt disznóhússal. Ha-

ragosan nézett rám, kutató pillantása a vesémbe hatolt. Öl-
tönyt viselt, bár majdnem harminc fok volt a házban, és ettől 
még félelmetesebbnek tűnt. Apám egyébként mindig öltönyt 
viselt.

– Azt hiszem – mondta lassan, jelentőségteljesen –, jó 
ötlet lenne.

Amikor így beszélt, tudtam, hogy a kérdés eldőlt. A csa-
ládomban mindig így ment minden. Apám szava törvény 
volt. Nem akartam azzal vesztegetni a délutánjaimat, hogy az 
év hátralévő részében, minden héten iskola után – képzeljék 
csak el! – tanárokkal értekezzem, vezérmotívumot találjak ki 
iskolai táncmulatságokra, és megpróbáljam eldönteni, milyen 
színűek legyenek a zászlócskák. A diákegyesületi elnökök ál-
talában ilyesmiket csináltak, legalábbis akkor, amikor én vol-
tam középiskolás. A diákoknak nem volt hatalmuk, hogy 
fontos kérdésekben döntéseket hozzanak.



31

Ugyanakkor tisztában voltam azzal is, hogy apámnak iga-
za van. Ha az Észak-karolinai Egyetemre akarok menni, mu-
száj valamit csinálnom. Nem futballozom, nem kosárlabdá-
zom. Nem játszom hangszeren, nem vagyok a sakk-kör vagy 
a tekecsapat vagy akármi tagja. Nem tűnök ki a tanulásban, a 
fenébe is, nem jeleskedem semmiben! Némiképp csügged-
ten sorolni kezdtem magamban mindazt, amiben jó vagyok, 
de őszintén szólva, kevés jutott eszembe. Nyolc különböző 
tengerészcsomót tudok kötni, bárki másnál messzebb tudok 
sétálni a felforrósodott aszfalton, harminc másodpercig egye-
nesen tudom tartani a ceruzát az ujjamon... de tartottam tőle, 
hogy mindez nem segítene hozzá, hogy felvegyenek. Egész 
éjjel ébren feküdtem az ágyamban, és lassan arra az elkeserítő 
megállapításra jutottam, hogy egy vesztes vagyok. Kösz, apa!

Másnap reggel bementem az igazgató úrhoz, és felvetet-
tem a nevem a jelöltek listájára. Ketten indultak rajtam kívül: 
John Foreman és Maggie Brown. Nos, azt azonnal tudtam, 
hogy Johnnak semmi esélye. Olyan srác volt, aki korpát sö-
pör le a ruhádról, miközben beszélget veled. Viszont jó tanu-
ló volt. Az első padban ült, és a keze a magasba lendült, ami-
kor csak elhangzott egy tanári kérdés. Ha felszólították, 
szinte mindig helyes választ adott, és olyan elégedett képpel 
forgatta a fejét, mintha bebizonyította volna, hogy mennyivel 
felsőbbrendű intellektus a teremben helyet foglaló nullákhoz 
viszonyítva. Összerágott papírgalacsinokkal dobáltuk Erickel, 
amikor a tanár hátat fordított.

Maggie Brown már más eset volt. Ő is jó tanulónak szá-
mított. Az első három évben tagja volt a diáktanácsnak, és 
évfolyamelnök volt előző évben. Egyedüli hátrányaként azt 
tudnám megnevezni, hogy nem volt vonzó, és azon a nyáron 
még tíz kilót fel is szedett. Tudtam, hogy nincs az a srác, aki 
rá szavazna.

Ellenfeleim láttán úgy éreztem, felcsillan a remény. A jö-
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vőm forgott kockán, ezért kidolgoztam a stratégiám. Eric 
egyezett bele elsőnek.

– Hát persze hogy ráveszem a fiúkat a csapatban, hogy 
rád szavazzanak. Nem gond. Már ha tényleg ezt akarod.

– És a barátnőik? – vetettem fel.
Összességében ennyiből állt a kampányom. Természete-

sen elmentem a vitákra, amelyeken meg kellett jelennem, és 
kiosztottam a dilis „Mit teszek, ha elnök leszek?”-röpcédulá-
kat, de végül Eric Hunter volt, aki oda juttatott, ahová a szük-
ség hajtott. A beauforti középiskolába csak négyszáz diák járt, 
és a sportolók szavazatának megszerzése döntő jelentőségű 
volt, a legtöbb fiú meg nemigen törődött azzal, kire szavaz. 
Minden úgy zajlott le, ahogy terveztem.

Jelentős szavazattöbbséggel megválasztottak diákegyesü-
leti elnöknek. Fogalmam sem volt, mekkora bajt zúdít ez 
még rám.

Még harmadikban együtt jártam egy Angela Clark nevű 
lánnyal. Ő volt az első igazi barátnőm, bár a dolog csak pár 
hónapig tartott. A nyári szünet előtt otthagyott egy Lew nevű 
fazonért, aki húszéves volt, és az apja garázsában szerelőként 
dolgozott. A legvonzóbb tulajdonsága – már amennyire meg 
tudtam állapítani – az igazán jó kocsija volt. Fehér pólóban 
járt, amelynek felhajtott ujjába egy csomag Camelt tett, és a 
Thunderbirdje motorháztetejének dőlve minden arra menő 
lánynak azt mondta: „Hé, bébi!”, mialatt ide-oda járt a pillan-
tása. Igazi menő alak volt, ha értik, mire gondolok.

Nos, hát közeledett az őszi bál, és az Angela-balhé miatt 
még mindig nem volt kivel mennem. A diáktanácsból min-
denkinek kötelező volt megjelenni. Segítenem kellett feldí-
szíteni a tornatermet és másnap feltakarítani. Mellesleg álta-
lában remek muri szokott lenni. Felhívtam pár ismerős lányt, 
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de már mind elígérkeztek, ezért másoknál próbálkoztam. Ők 
sem voltak már szabadok. Az utolsó hétre már kevés ígéretes 
lány maradt. A lehetőségeim azokra korlátozódtak, akiknek 
vastag szemüvegük volt, és selypítve beszéltek. Beaufort 
egyébként sem volt soha a szépségek melegágya, de nekem 
akkor is muszáj volt találnom valakit. Nem akartam lány nél-
kül menni a bálba – hogy vette volna az ki magát? Én lennék 
az iskola történetében az egyetlen diákegyesületi elnök, aki 
egyedül ment el az őszi bálra. Rám lőcsölnék a puncsosztást 
vagy a hányás feltakarítását a mosdóban. A lány nélkül érke-
zőkre ilyen feladatokat szoktak bízni.

Pánikba esve elővettem az előző évi évkönyvet, és végig-
lapoztam, hátha találok valakit, aki még facér. Először a vég-
zősöket néztem át. Bár sokan egyetemre jártak, néhányan 
még ott voltak a városban. Bár nem reménykedtem, hogy 
sok esélyem lenne náluk, azért felhívtam őket, és persze iga-
zam is lett. Senkit sem sikerült találnom, legalábbis senkit, 
aki eljönne velem. Mondhatom, már egész jól fel tudtam 
dolgozni a visszautasítást, bár ez nem éppen az a dolog, ami-
vel az ember később az unokáinak dicsekszik. Anyám tudta, 
min megyek keresztül, úgyhogy végül bejött a szobámba, és 
leült mellém az ágyra.

– Ha nem akad senki, szívesen elmegyek veled – aján-
lotta.

– Kösz, anyu – feleltem lelombozódva.
Amikor kiment, még pocsékabbul éreztem magam. Még 

anyám sem hisz abban, hogy találok valakit. És ha vele men-
nék el? Száz évig sem felejtené el senki.

Egyébként volt még valaki, aki hasonló cipőben járt. Ca-
rey Dennisont választották pénztárosnak, és neki sem volt 
még partnere. Carey olyan pasi volt, akivel senki sem akart 
együtt lenni, és csak azért választották meg erre a tisztségre, 
mert ellenfél nélkül indult. És véleményem szerint még így 
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is kétséges volt a győzelme. Tubán játszott a zenekarban, és a 
teste szörnyen aránytalan volt, mintha a kamaszkor felénél 
megállt volna a növésben. Irdatlan pocakja volt, és esetlenül 
hosszú karja-lába. Örökösen kérdéseket tett fel áthatóan éles, 
magas hangján (gondolom, emiatt volt jó tubajátékos): „Hol 
voltál múlt hétvégén?”, „Jól mulattál?”, „Találkoztál lányok-
kal?”. Meg sem várta a választ, és kérdezősködés közben 
ide-oda járkált, így folyton forgatnom kellett a fejem, hogy 
ne veszítsem szem elől. Esküszöm, nála idegesítőbb alakot 
még nem hordott hátán a föld. Ha nem találok partnert, 
egész este mellettem fog állni, gondoltam, és mint egy elme-
bajos közvádló, kérdésekkel fog bombázni.

Éppen a harmadikos résznél jártam, amikor rábukkantam 
Jamie Sullivan képére. Egy másodperc töredékéig haboztam, 
aztán magamat átkozva, hogy egyáltalán megfordult a fejem-
ben, továbblapoztam. Egy órán át vadásztam egy többé-kevés-
bé épkézláb lányra, de lassan rá kellett döbbennem, hogy sen-
ki sem maradt. Végül visszalapoztam Jamie képéhez, és újra 
megnéztem. Nem is olyan csúnya, biztattam magam, és tény-
leg kedves lány. Bizonyára igent mondana, gondoltam...

Becsuktam az évkönyvet. Jamie Sullivan? Hegbert lánya? 
Szó sem lehet róla. De nem ám! A barátaim elevenen meg-
sütnének...

De ahhoz képest, hogy anyám legyen a partnerem, vagy 
hányást takarítsak fel, vagy – isten ments! – Carey Dennison-
nal töltsem az estét...

Az estét a dilemmám előnyeinek és hátrányainak meg-
rágásával töltöttem. Higgyék el, sokat törtem a fejem, de a 
végén kézenfekvőnek látszott a választás – még nekem is. El 
kell hívnom Jamie-t a bálba, és fel-alá kezdtem járkálni, hogy 
kisüssem, hogy lenne a legjobb megkérni.

Ekkor hasított belém valami rettenetes, valami egészen 
elborzasztó gondolat. Hirtelen rádöbbentem, hogy Carey 
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Dennison bizonyára pontosan ugyanazt teszi most, mint én. 
Valószínűleg ő is az évkönyvet nézi! Különc figura volt, de 
biztos ő sem szereti a mosdót takarítani, és ha bárki látta már 
az anyját, tudhatja, hogy nálam is rosszabb helyzetben van. 
Mi lesz, ha előbb hívja el Jamie-t? Jamie nem utasítja el, és 
gyakorlatilag Carey-nek sem maradt más választása rajta kí-
vül. Jamie-n kívül nincs lány, aki szóba állna vele. Jamie min-
denkinek segít; egyike az egyenlő esélyt hirdető szenteknek. 
Meghallgatja Carey visító hangon előadott szövegét, a szívé-
ben sugárzó jóságot lát, és egy szempillantás alatt igent mond.

Ott ültem a szobámban, kétségbeesve a lehetőségtől, hogy 
Jamie esetleg nem jön el velem a bálba. Alig aludtam azon az 
éjszakán. Mondhatom, ennél különösebbet még nem éltem 
meg. Szerintem az első voltam, aki valaha is Jamie miatt tépe-
lődött. Mindjárt reggel el akartam hívni, amíg még nem szállt 
inamba a bátorságom, de Jamie nem jött iskolába. Gondol-
tam, az árvákhoz ment Morehead Citybe, ahogy minden hó-
napban. Páran már próbáltunk ezzel az ürüggyel iskolát ke-
rülni, de egyedül Jamie-nek hitték el. Az igazgató tudta, hogy 
Jamie mesél nekik, vagy művészi foglalkozást tart, vagy játszik 
velük. Nem oson le a tengerpartra, nem lóg a Cecil’sben, vagy 
ilyesmi. A puszta gondolat is nevetségesnek tűnt.

– Van már valakid? – kérdezte Eric az órák közti szünet-
ben. Nagyon jól tudta, hogy nincs, és bár a legjobb barátom 
volt, szerette időnként az orrom alá dörgölni a dolgot.

– Még nincs – feleltem –, de dolgozom rajta.
A folyosó másik végén Carey Dennison benyúlt a szek-

rényébe. Esküszöm, hogy szúrós tekintettel rám nézett, ami-
kor azt hitte, nem figyelem.

Hát ilyen napom volt.
Az utolsó órának sehogy sem akart vége lenni. Azon tör-

tem a fejem, hogy ha Carey és én egyszerre lépünk ki az is-
kolából, amilyen esetlen Carey, talán sikerül hamarabb Jamie 



36

házához érnem. Igyekeztem ráhangolódni, és amikor meg-
szólalt a csengő, mint a golyó, húztam el az iskolából. Vagy 
száz métert rohantam, aztán hirtelen kifáradtam, és szúrni 
kezdett az oldalam. Nemsokára már csak gyalogolni bírtam, 
és a görcs már olyan komoly fájdalmat okozott, hogy kényte-
len voltam összegörnyedni és az oldalam fogni, miközben 
előrearaszoltam. Beaufort utcáin haladva úgy nézhettem ki, 
mint a notre-dame-i toronyőr sípolva lélegző kivitelben.

A hátam mögött mintha Carey Dennison éles kacaját 
hallottam volna. Megfordultam, ujjam az oldalamba vájtam, 
hogy elűzzem a fájdalmat, de nem láttam Carey-t. Biztos át-
vág valakinek a hátsó kertjén!

Alattomos gazfickó, akiben egy percig sem lehet meg-
bízni.

Gyorsabb tempóra váltottam, és nemsokára Jamie utcájá-
hoz értem. Addigra már ömlött rólam a víz – az ingem telje-
sen átázott –, és még mindig iszonyatosan sípolt a tüdőm. 
Sikerült az ajtajához érnem, ahol egy másodpercig próbáltam 
összeszedni magam, aztán bekopogtam. Lázas vágtám ellené-
re velem született pesszimizmusom azt mondatta velem, 
hogy Carey nyit majd ajtót. Elképzeltem, amint diadalittasan 
rám vigyorog, mintha ezt akarná mondani: „Bocs, haver, de 
elkéstél.”

De nem Carey fogadott az ajtóban, hanem Jamie, és éle-
temben először láttam, milyen lenne, ha úgy nézne ki, mint 
más normális ember. Farmerben volt, piros blúzban, és bár 
kontyba kötötte a haját, lezserebben festett, mint máskor. Rá-
jöttem, hogy egész csinos lenne, ha venné a fáradságot, és 
törődne a külsejével.

– Micsoda meglepetés, Landon! – kiáltott fel, amikor ki-
tárta az ajtót. Jamie mindig mindenkinek örült, még nekem 
is, bár azt hiszem, a hirtelen megjelenésem megdöbbentette. 
– Úgy nézel ki, mint aki edzett.
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– Á, dehogy! – füllentettem a homlokomat törölgetve. 
Szerencsére a szúrás az oldalamban kezdett elmúlni.

– Teljesen átizzadtad az inged.
– Ja, az? – néztem magamra. – Semmiség. Időnként 

szoktam izzadni.
– Talán meg kellene vizsgáltatnod magad.
– Biztosan nincs bajom.
– Azért mondok egy imát érted – jelentette ki moso-

lyogva. Jamie mindig imádkozott valakiért. Akár be is állha-
tok a sorba, gondoltam.

– Kösz – válaszoltam.
Lesütötte a szemét, és a lábát váltogatta.
– Hát... behívnálak, hidd el, de apám nincs itthon, és 

nem engedhetek be fiúkat, amikor ő távol van.
– Nem baj – feleltem kedveszegetten. – Gondolom, itt 

is beszélhetünk. – Ha rajtam múlik, szívesebben estem volna 
túl rajta odabent.

– Kérsz egy kis limonádét, amíg itt ülünk? – kérdezte. 
– Készítettem valamennyit.

– Örülnék neki – válaszoltam.
– Máris jövök – mondta Jamie, és visszament a házba, de 

az ajtót nyitva hagyta, így gyorsan körülnézhettem. A ház ki-
csi volt, de tiszta és rendes, az egyik fal mellett zongora állt, a 
másik előtt kanapé. A sarokban kis ventilátor keverte a leve-
gőt. A dohányzóasztalon olyan című könyvek hevertek, mint 
Jézust hallgatva vagy A hit a válasz*. Persze Jamie bibliája is ott 
volt, éppen Lukács könyvénél kinyitva.

Jamie egy perc múlva már meg is jött a limonádéval, és 
letelepedtünk a veranda sarkában álló két székre. Néha el-
mentem a házuk előtt, és láttam, hogy itt ülnek kint az apjá-

*  E. M. Waterworth: Listening to Jesus; Norman Vincent Peale – Smiley Blan-
ton: Faith Is the Answer.
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val. Ahogy helyet foglaltunk, észrevettem a szomszédjukat, 
Mrs. Hastingst, amint az utca túloldaláról integet. Jamie visz-
szaintett, én meg gyorsan úgy mozdítottam a székem, hogy 
Mrs. Hastings ne lássa az arcom. Bár feltett szándékom volt 
Jamie-t elhívni a bálba, nem akartam, hogy bárki is – Mrs. 
Hastingst is beleértve – meglásson, ha netán Jamie már bele-
egyezett, hogy Carey-vel megy.

Egy dolog, ha tényleg Jamie-vel megyek, megint más, ha 
egy olyan ürge miatt utasít vissza, mint Carey.

– Mit csinálsz? – kérdezte Jamie. – Hiszen a napra hú-
zod a széked!

– Szeretem a napot – válaszoltam. Igaza volt egyébként, 
szinte azonnal éreztem, hogy a sugarak az ingemen át égetni 
kezdik a bőrömet, és ismét kiütközik rajtam a veríték.

– Ha így megfelel – mosolygott Jamie. – Szóval miről is 
akartál beszélni?

Jamie felnyúlt, és megigazította a haját, bár véleményem 
szerint egyetlen hajszála sem állt rendezetlenül. Mély léleg-
zetet vettem, hogy összeszedjem magam, de képtelen voltam 
máris kirukkolni vele.

– Ezek szerint az árvaházban voltál ma? – kérdeztem, ki-
térve a válasz elől.

Jamie kíváncsian pillantott rám.
– Nem. Orvosnál voltam apámmal.
– Jól van?
– Egészséges, mint a makk – mosolygott Jamie.
Bólintottam, és átnéztem a túloldalra. Mrs. Hastings már 

visszament a házába, és egy teremtett lelket sem láttam a kör-
nyéken. Végre tiszta volt a levegő, de én még nem álltam készen.

– Gyönyörű nap van – húztam az időt.
– Igen.
– És meleg is.
– Azért, mert a napon ülsz.
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Körülnéztem, és éreztem, ahogy nő a feszültség.
– Nos, lefogadom, egy árva felhő sincs az égen.
Jamie ezúttal nem felelt, és pár másodpercig szótlanul 

ültünk.
– Ugye nem azért jöttél, Landon, hogy az időjárásról 

csevegj?
– Nem igazán.
– Akkor miért vagy itt?
Elérkezett az igazság pillanata, ezért megköszörültem a 

torkom.
– Nos... azt szerettem volna megtudni, hogy elmész-e 

az őszi bálra.
– Ó! – Jamie hanghordozása azt sejtette, mintha nem is 

lenne tudatában a bálok létezésének. Feszengtem ültömben, 
és nyugtalanul vártam a válaszát.

– Nem terveztem, hogy elmegyek – mondta végül.
– De ha valaki elhívna, elmennél esetleg?
Kis időbe telt, hogy válaszoljon.
– Nem biztos – mondta alapos fontolgatást követően. 

– Talán elmennék, ha módom nyílna rá. Még sosem voltam 
az őszi bálon.

– Jó mulatság – feleltem sietve. – Nem eszméletlenül jó, 
de azért jó. – Főként az egyéb lehetőségeimet figyelembe 
véve, de ezt nem tettem hozzá.

Elmosolyodott a szóhasználatomon.
– Természetesen meg kellene beszélnem apámmal, de 

ha nem lenne kifogása ellene, azt hiszem, elmennék.
A veranda melletti fán egy madár kezdett hangosan csivi-

telni, mintha tudná, hogy nincs jogom ott lenni. A madárdalra 
összpontosítottam, és igyekeztem úrrá lenni az idegessége-
men. Két nappal ezelőtt még azt sem tudtam volna elképzelni, 
hogy megforduljon a fejemben, de most egyszer csak hallot-
tam a saját hangom, ahogy a varázsszavakat kiejtem.
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– Nos hát... volna kedved velem eljönni?
Láttam rajta, hogy meglepődik. Talán azt hitte, hogy a kis 

bevezetőm után elhangzó kérdés majd másvalakire vonatko-
zik, aki szeretné elhívni. A tinédzserek olykor úgymond a ba-
rátaikkal deríttették fel a „terepet”, nehogy szembesülniük 
kelljen az esetleges visszautasítással. Bár Jamie nem hasonlí-
tott a többi kamaszra, biztosra vettem, hogy ismeri ezt az el-
járást, legalábbis elméletben.

Mégsem válaszolt azonnal, hanem egy hosszú pillanatig 
a semmibe révedt. Elszorult a szívem, mert feltételeztem, 
hogy nemet mond. Képzeletem képernyőjére anyám, hányás 
és Carey képe vetült, és egyszerre megbántam azt, ahogy Ja-
mie-vel szemben ennyi éven át viselkedtem. Eszembe jutott, 
hányszor cukkoltam, az apját paráználkodónak neveztem, 
vagy egyszerűen kifiguráztam Jamie-t a háta mögött. És ép-
pen akkor, amikor a legpocsékabbul éreztem magam, és azt 
próbáltam kitalálni, hogyan kerüljem el öt órán át Carey-t, 
Jamie ismét felém fordult. Halvány mosoly játszott az ajkán.

– Örömmel – jelentette ki végül –, de van egy feltételem.
Megacéloztam magam, reménykedve, hogy nem lesz túl 

szörnyű.
– Igen?
– Meg kell ígérned, hogy nem leszel szerelmes belém.
A nevetéséből tudtam, hogy csak ugrat, és önkéntelenül 

is felsóhajtottam megkönnyebbülésemben. El kell ismerni, 
hogy Jamie-nek néha remek humora volt.

Mosolyogtam, és a szavamat adtam.




