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Shawn még mindig felé fordult. Azt mondta, Anyának fo- 
galma sincs róla, mit hazudozok én összevissza, hogyan verem 
át, hogy játszom otthon a jó kislányt, miközben a városban kur-
válkodom. A hátsó ajtó felé lopakodtam.

Anya azt mondta, vigyem az autóját, és menjek el. Shawn  
ekkor odafordult hozzám. 

– Ezekre is szükséged lesz – csörgette meg Anya kulcsait. 
Majd így folytatta: – Addig nem megy sehova, míg be nem is- 
meri, hogy szajha.

Megragadta a csuklómat, és testem az immár ismerős pózba 
tekeredett; a fejem lent, karom a hátam mögé csavarva, a csuk-
lóm abnormális módon visszanyomva az alkarra. Mint a tánc- 
ban, izmaim emlékeztek, és igyekeztek megelőzni a zenét. Az összes 
levegő kiáramlott a tüdőmből, ahogy megkíséreltem még mélyebb-
re hajolni, hogy a csuklóm feszítésén enyhíthessek valamicskét.

– Mondd ki!
De én már valahol máshol jártam. A jövőben. Néhány óra múl-

va Shawn ott térdel majd az ágyam mellett, és rettentően fog-
ja sajnálni, ami történt. Akkor is tudtam, mikor ott görnyedtem 
előtte.

– Mi folyik itt? – Egy férfihang hallatszott fel a folyosó végén 
lévő lépcsőfeljáróból.

Odafordítottam a fejem, és a korlát két faléce között Tyler  
arcát pillantottam meg.

Hallucináltam. Tyler soha nem jött haza. Ahogy erre gondol-
tam, hangosan felnevettem, magas, hisztérikus vihogással. Mi-
féle őrült lenne az, aki visszajön ide, miután egyszer sikerült el-
menekülnie? Szemem előtt már annyi rózsaszínű és sárga pötty 
úszott, hogy úgy éreztem magam, mintha egy hógömbbe zártak 
volna. Ez jó jel. Azt jelentette, nemsokára elájulok. Alig vártam.

Shawn elengedte a csuklóm, és ismét a földre zuhantam. Fel-
néztem, és láttam, hogy a feljárót bámulja. Csak akkor jöttem rá, 
hogy Tyler valódi.
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Shawn hátralépett. Ez alkalommal is kivárta, hogy Apának  
és Luke-nak valahol máshol akadjon dolga, ne legyenek a ház-
ban, hogy a testi fölényét senki ne vitathassa. Az, hogy most 
az öccsével került szembe – aki nem olyan rosszindulatú, mint 
ő, de azért nem kevésbé erőteljes –, több volt, mint amire szá-
mított.

– Mi folyik itt? – ismételte meg Tyler a kérdést. Szemét 
Shawnra szegezve óvatosan közeledett, mint aki egy csörgőkí-
gyót akar elkapni.

Anya abbahagyta a sírást. Zavarba jött. Tyler már kívül- 
állónak számított. Már olyan régen otthagyott bennünket,  
hogy az embereknek immár abba a kategóriájába sorolódott 
át, akikkel szemben megtartjuk a titkainkat. Akik elől ezt el-
titkoljuk. 

Tyler feljött a lépcsőn, és a bátyja felé indult. Arca megfe- 
szült, szaporán lélegzett, de arcán nem látszott meglepődés.  
Úgy tűnt, mintha pontosan tudná, mit csinál, mintha már koráb-
ban is tett volna ilyet, amikor még fiatalabbak voltak, és az erő- 
viszonyok még kevésbé voltak kiegyenlítettek. Tyler megállt,  
de a szeme sem rebbent. Úgy meredt Shawnra, mintha azt mon-
daná: Akármi folyik is itt, ezennel vége!

Shawn motyogott valamit a ruháimról, és arról, mit csinál- 
tam a városban. Tyler egy kézmozdulattal elhallgattatta. 

– Nem akarom tudni! – Majd hozzám fordult. – Menj, tűnj  
el innen!

– Nem megy sehová! – csörgette meg Shawn a kulcskarikát.
Tyler odadobta nekem a saját kulcsait. 
– Csak menj!
Kirohantam Tyler kocsijához, amely Shawn teherautója és  

a csirkeól között parkolt. Próbáltam kihátrálni, de túl erősen  
léptem a gázra, és a kerekek kipörögtek, kavicsot szórva min-
den irányba. Másodszorra már sikerült. A kocsi hátratolatott,  
majd megfordult. Sebességbe tettem, és éppen neki akartam  
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indulni a lejtőnek, amikor Tyler megjelent a verandán. Leen- 
gedtem az ablakot. 

– Ne menj dolgozni! – figyelmeztetett. – Ott megtalál.

aznap este mire hazaértem, Shawn már elment. Anya a kony-
hában olajokat kevert. Nem szólt semmit a reggelről, én pedig  
tudtam, jobb, ha nem említem. Lefeküdtem, de még órákkal  
később is ébren voltam, így hallottam, ahogy egy kisteherau-
tó dübörög felfelé az emelkedőn. Néhány perc múlva óvatosan  
nyílt a szobám ajtaja. Hallottam a lámpa kapcsolójának kattaná-
sát, láttam, ahogy fény árad a falakra, és éreztem, ahogy súlya  
az ágyamra nehezedik. Felé fordultam. Egy fekete bársonydo-
bozt tett le mellém. Mikor nem nyúltam hozzá, kinyitotta a do-
bozt, és kivett belőle egy fehér gyöngysort.

Azt mondta, látja, milyen úton járok, és az nem jó. Kezdem 
elveszíteni önmagam, olyanná válok, mint a többi lány; frivol, 
manipulatív nővé, aki arra használja a kinézetét, hogy megsze-
rezze, amit akar.

A testemre gondoltam, arra, ahogy megváltozott. Nem tudtam, 
hogyan is érzek ezzel kapcsolatban. Időnként igenis akartam, 
hogy észrevegyenek, hogy csodáljanak, de aztán Jeanette Bar-
ney-ra gondoltam, és undorodtam magamtól.

– Te különleges vagy, Tara – mondta Shawn.
Az volnék? Szerettem volna hinni, hogy igen. Egyszer, évek-

kel korábban Tyler is mondta nekem, hogy különleges vagyok. 
Egyszer a Mormon könyvéből olvasott fel nekem egy részletet 
„egy józan gyermek”-ről, aki „jó megfigyelő”. 

– Engem ez rád emlékeztet – mondta.
A részlet a nagy prófétát, Mormont írta le, ami meglehetősen 

összezavart. Egy nő soha nem lehet próféta, Tyler mégis azt állí-
totta, az egyik legnagyobb prófétára emlékeztetem. Még mindig 
nem tudom biztosan, hogyan értette, de azt akkor is felfogtam, 
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hogy megbízhatok magamban; hogy van bennem valami, valami 
ahhoz hasonló, ami a prófétákban is megvolt, és az a valami nem 
hímnemű vagy nőnemű, nem öreg vagy fiatal; az a valami olyan 
érték, amely eredendő és megingathatatlan.

Most azonban, ahogy elnéztem Shawn falra vetülő árnyékát, 
miközben tudatában voltam saját, nővé érő testemnek, a benne 
rejlő gonosznak, és saját vágyaimnak, hogy gonosz dolgokat mű-
veljek vele, az emlék jelentősége megváltozott. Hirtelen ez az ér-
ték feltételesnek tűnt, mintha el lehetne ragadni, vagy el tudnám 
herdálni. Nem volt többé elidegeníthetetlen és megingathatatlan, 
csak rám testálták. Ami értékes, az nem én vagyok, hanem a kor-
látozások tiszteletben tartásából származó máz, amely elfedi a 
valódi énemet.

A bátyámra néztem. Abban a pillanatban öregnek, bölcsnek 
látszott. Ő tudta, milyen a világ. Ismerte a nagyvilági nőket, így 
megkértem, segítsen nekem, nehogy én is azzá váljak.

– Oké, Halszem – mondta. – Segítek.

amikor másnap reggel felébredtem, a nyakam tele volt vé-
raláfutásokkal, a csuklóm feldagadt. Fájt a fejem – nem is 
fájdalmat éreztem a fejemben, hanem az egész agyam fájt. 
Elmentem ugyan dolgozni, de hamar hazajöttem, és behúzód-
tam az alagsor egy sötét sarkába, hogy kivárjam, míg elmúlik.  
A szőnyegen feküdtem, tűrve a lüktetést az agyamban, ami- 
kor Tyler rám talált, és a heverőre hajtogatta magát, a fejem 
mellé. Nem örültem neki, hogy láthattam. Annál, hogy a ha-
jamnál fogva keresztülrángattak az egész házon, csak az volt 
rosszabb, hogy Tyler mindezt látta. Ha választhattam vol-
na aközött, hogy hagyom az egészet elmenni a végkifejletig,  
vagy jön Tyler és véget vet neki, az előbbit választottam vol- 
na. Magától értetődően azt választottam volna. Úgyis közel 
jártam már ahhoz, hogy elájuljak, és akkor utána elfelejthet-
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tem volna az egészet. Egy-két nap múlva már nem is tűnt volna 
megtörténtnek az eset. Rossz álommá vált volna, egy hónap 
elteltével pedig csak egy rossz álom távoli visszhangjának.  
De Tyler látta, és ettől valósággá vált.

– Gondoltál már arra, hogy elhagyd ezt a házat? – kérdezte.
– És hova mennék?
– Iskolába.
Felélénkültem. 
– Szeptemberben beiratkozom a gimibe – mondtam. – Apá-

nak nem fog tetszeni, de megyek. – Azt hittem, Tyler örülni fog, 
de csak grimaszolt.

– Ezt már máskor is mondtad.
– De most tényleg megyek.
– Lehet – mondta Tyler. – De amíg Apa fedele alatt élsz, nem 

lesz könnyű akkor is menni, amikor arra kér, hogy ne menj;  
könnyű elhalasztani az egészet csak még egy évvel, míg már  
nem marad halogatni való időd. Ha másodévesként kezdesz,  
attól még le tudsz diplomázni? Mindketten tudtuk, hogy nem.

– Ideje elmenned innen, Tara. Minél tovább maradsz, annál 
kisebb a valószínűsége, hogy valaha is rászánod magad.

– Úgy gondolod, el kellene költöznöm innen?
Tyler nem teketóriázott, a szeme sem rebbent. 
– Szerintem ez a lehető legrosszabb hely a számodra. – Hal-

kan beszélt, de úgy hangzott, mintha kiáltotta volna a szavakat.
– De hova mehetnék?
– Oda, ahova én is mentem. Menj főiskolára!
Horkantottam.
– A Brigham Young Egyetemre felvesznek magántanulókat is.
– Magántanulókat? Azok lennénk? – Próbáltam visszaemlé-

kezni az utolsó alkalomra, amikor tankönyv volt a kezemben.
– A felvételi bizottság csak azt tudja, amit elmondunk nekik. 

Ha azt állítjuk, magántanuló voltál, elhiszik.
– Nem jutok be.
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– De bejutsz. Csak le kell tenned az AFF-et. Egyetlen nyava-
lyás teszt. – Felállt, hogy induljon. – Kint egy másik világ van, 
Tara. És nagyon másmilyennek látod majd, ha Apa nem suly- 
kolja állandóan beléd a saját nézeteit.

másnap elmentem a városi vasboltba, és vettem egy reteszt  
a hálószobám ajtajára. Ledobtam az ágyra, majd hoztam egy 
fúrót a műhelyből, és elkezdtem felszerelni. Azt hittem, Shawn 
nincs otthon – a kocsija nem állt a felhajtón –, de mikor kezem-
ben a fúróval megfordultam, ott állt az ajtóban.

– Mit csinálsz? – kérdezte.
– Elromlott a kilincs – hazudtam. – Állandóan kinyílik az ajtó. 

Ez egy olcsó retesz, de a célnak megfelel.
Shawn ujjai között forgatta a masszív acéldarabot, és biztos 

voltam benne, hogy tudja, egyáltalán nem volt olcsó. Csendben 
álltam, bénultan a félelemtől, de a szánalomtól is. Abban a pil-
lanatban gyűlöltem őt, és az arcába akartam üvölteni. Elképzel-
tem, ahogy szavaim súlya és önutálatának terhe alatt összeom- 
lik. Már akkor is megértettem az igazságot: Shawn sokkal jobban 
gyűlöli magát, mint ahogy én valaha is gyűlölni tudnám.

– Nem jó csavart használsz hozzá – mondta. – A falba hosszú 
csavar kell, tiplivel, az ajtóba pedig vastag facsavar. Különben 
könnyen kiszakad.

Elsétáltunk a boltig. Shawn néhány percig ténfergett, majd 
egy marék acélcsavarral bukkant elő. Visszasétáltunk a házhoz, 
és felszerelte a reteszt. Közben dúdolt és mosolygott, kivillantva 
a tejfogait.
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