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Egy

Ne hányd le a gyerekeket… ne hányd le a gyerekeket…
Az aprócska fejek ott bólogattak alattam attól a perctôl kezd-
ve, hogy beálltam a repülôhöz vezetô sorba. A gyomrom 
megint ugrott egyet, én pedig belemarkoltam abban a re-
ményben, hogy ha elég erôsen préselem össze a beleimet, 
remélhetôleg nem fognak kiürülni, pontosan az elôttem 
lévô, izgatott kis fejbúbokra.

Nem vagyok biztos benne, de azt hiszem, ha leokádnám 
az ártatlan gyerekkobakokat, veszélyeztetném a testi épsé-
gemet ezen a hosszú-hosszú repülôúton.

Miért ittam meg tegnap azt az utolsó felest? Az isten sze-
relmére, miért? Miért? MIÉRT?!

A légiutas-kísérô az elôttem lévô sornál ellenôrzött egy 
újabb jegyet, majd továbbintette az utast. A sor megint las-
san elôremozdult az érkezési csarnok brutálisan erôs, flu-
oreszkáló fényei alatt. A gépünk a hatalmas franciaablak 
másik oldalán várakozott, és elsôre túl kicsinek tûnt ahhoz, 
hogy elvigye ezt a sok embert Amerikába. Fehér volt, mint-
ha a daliás herceg lova volna, aki elröpíti ôt a hercegnôhöz a 
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tündérmesékben, én viszont nem voltam hercegnô, és köszi 
szépen, remekül meg tudtam menteni magamat. Minden, 
amire vágytam, az volt, hogy ez a repülô végre elvigyen in-
nen, és egy egész óceán legyen köztem és a gonosz mosto-
hám között.

A hasam megint bukfencezett egyet, ahogy visszagondol-
tam, hogyan zajlott a búcsúzás…

– Nézd már, milyen állapotban van! – a mostohám, Penny 
ügyelt rá, hogy a biztonsági ellenôrzésnél mindenki jól hallja 
a szavait. A reptéri hercehurca legzavarbaejtôbb pontjánál 
voltunk, ahol az emberek rájönnek, hogy nem vihetnek föl 
folyadékot a gépre, ezért sietve berámolják az összes üvegü-
ket az átlátszó mûanyag zacskókba. 

– Itt vagyok, feltûnt? – a szememet forgattam, mert tud-
tam, hogy ez bosszantja, és kiittam a maradék vizet a palac-
komból. Penny tudomást se vett rólam.

– Nem fogják felengedni a gépre!
Segélykérôen néztem apura, aki igyekezett elfojtani a 

mo solyát.
– Nyugi, Penny. Gondolj a sok vegasi részegesre, azokat 

is mind felengedik. 
– Nem vagyok részeg! – csattantam fel tiltakozva, mire 

legalább tíz különféle csoport torpant meg a közelünkben, és 
kíváncsian rám meredt. Apu felnevetett, és magához húzott 
egy ölelésre, én meg a nyakába csimpaszkodtam, befészkel-
tem magam a vállgödrébe, és beszívtam az illatát. Ez kicsit 
enyhítette az émelygésemet.

– Persze hogy nem vagy részeg, kisbabám, igaz? Csak más-
napos. Már rég túl vagy a nehezén. Viszont olyan a szagod, 
mintha részeg lennél – mély levegôt vett, és eltolt magától. 

– PFUJ!
– Reggel zuhanyoztam…
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…ami igaz is volt. De mire kiértünk a reptérre, valószínû-
leg ki izzadtam az elôzô éjjel leküldött sambucákat. 

– Ebben az esetben gyere ide! – ezzel az apám újból meg-
ölelt. Gyengéd pillanat lehetett volna, ha Penny nincs ott, 
ám ô gondosan ügyelt rá, hogy mindig ott legyen – mint-
ha rettegett volna attól, hogy egyetlen percet is kettesben 
töltsek az apámmal, mert esetleg még felvilágosítanám ar-
ról, mekkora manipulatív ribanc is ô. És, legyünk ôszinték, 
feltehetôen meg is próbálnám. Mert ahol egy klisés gonosz 
mostoha van, ott lennie kell egy menetrendszerû gonosz 
mostohalánynak is. 

Ekkor, mintha csak végszóra várt volna, Craig végigmért, 
és azt mondta:

– Olyan szagod van, mint az anyukádnak!
Hogy meri, hogy MERI, HOGY MERI, hogymerihogy 

merihogymeri, hogy MERI?! A vörös köd, ami mindig elborí-
totta az agyamat, hacsak a közelembe került, áthatolt a más-
naposságomon is. Pontok kezdtek villódzni a szemem elôtt, 
a lábam ösztönösen megmozdult, és keményen belerúgtam 
a sípcsontjába. Erre feljajdult és összeesett – persze abszolút, 
abszolút megjátszotta magát. Apu és Penny viszont rögtön 
védekezôállásba kapcsoltak, és kitört a szokásos káosz. 

– AMBER!!! AZONNAL KÉRJ BOCSÁNATOT, IFJÚ 
HÖLGY!

– CRAIG, JÓL VAGY?! NE SÍRJ!
– És ugyanolyan bolond vagy, mint ô! – nyafogta Craig a 

padlóról. 
Megrándultam, és próbáltam eltolni magamtól apu kezét. 

Penny védôn a fia elé állt, és démoni pillantásokat lövellt fe-
lém, mintha teljesen ok nélkül támadtam volna rá Craigre. 
Mintha nem hallotta volna, mit mondott.

Az emberek minket bámultak, beleértve a biztonsági sze-
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mélyzetet is. Apu csitítóan suttogott a fülembe, és a hajamat 
simogatta, miközben én ordítottam:

– Ezt még visszakapod, ezt még visszakapod!
– Amber, ugyan már, nyugodj meg! Tényleg nem fognak 

felengedni a gépre…
Körbenéztem. Egy egyenruhás pasi elindult felénk. Pen-

ny ugyanakkor vette észre, mint én, és láttam az arcán a fe-
szültséget: hagyja rám a dolgot, vagy rendezzen jelenetet… 
végül azt választotta, hogy nem rendez jelenetet.

– Csitt! – szólt ránk. 
Craig és én egymásra meredtünk, de közben mindketten 

összeszedtük magunkat, és igyekeztünk lazán viselkedni. 
A biztonsági ôr megtorpant, végigmért minket, aztán visz-
szament a kis fülkéjébe. 

Felsóhajtottam, és hirtelen újra megéreztem, mennyire 
hányingerem van. Olyan nagyon szerettem volna kettesben 
elbúcsúzni aputól. Beledobtam az üres üvegemet a kukába, 
miközben kerültem a családom pillantását.

– Kérj bocsánatot, ifjú hölgy! – követelte Penny makacsul. 
Megrántottam a hátitáskám szíját, és hirtelen megint el-

öntött a harag. A hülye mostohaanyám ellen. A még hülyébb 
mostohaöcsém ellen. Apu ellen. Hogy nem mondta Craig-
nek, hogy fogja be, hogy sose mondja…

– Ô is kérjen bocsánatot azért, amit mondott! 
– Komolyan gondoltam! – szólalt meg Craig az anyja háta 

mögül, apunak pedig megint le kellett fognia, nehogy újra 
nekimenjek. 

– Tudod, mit? Én meg szarok rá! – ezzel megfordultam, és 
beviharzottam a biztonsági zónába, tudva, hogy oda nem 
jöhetnek utánam. 

– Amber! AMBER! – hallottam apu hangját, de tudomást 
se vettem róla, csak masíroztam tovább.
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– Amber, ugyan már, gyere, és köszönjünk el rendesen!
– Rendesen köszönök! – vetettem oda a vállam fölött, be-

álltam a sorba, és elôvettem a beszállókártyámat. 
Ez volt az utolsó dolog, amit ezután hat héten át hallot-

tak tôlem.

Ne hányd le a gyerekeket. Ne hányd le a gyerekeket.
Az elôttem álló két kislány édes tudatlanságban élt afelôl, 

mekkora hányásveszély fenyegeti ôket. Egy rózsaszín, állat-
kás kártyával játszottak – míg a szüleik az útlevelekkel küsz-
ködtek, becsekkoltak, aztán megint becsekkoltak, ôk még 
mindig ugyanazzal a paklival voltak elfoglalva.

Annyira dühös voltam apura. Tízmilliószorosan dühös. 
És a leggányabb az volt az egészben, hogy a reptéri jelenet 
abszolút nem volt különleges. Mindennap elôfordult köz-
tem és Craig között, vagy köztem és Penny között… apu 
pedig mindig a „béke” pártján állt, ahelyett, hogy a lányáén 
állt volna. Olyan fáradt voltam már a harctól, meg attól az 
érzéstôl, hogy kihagynak valamibôl… 

Olyan fáradt voltam már anyu hiányától…
A beszállósor megint rövidebb lett, és az emberek meg-

mozdultak, a hátuk mögött vonszolva a poggyászukat. 
A gyom rom felkavarodott, és gondolatban megátkoztam a 
gu mi szerû rántottát, amit a reptéri étteremben lapátoltam 
be, miközben csendesen sírdogáltam. 

Bárcsak sikerülne visszatartani a hányást…
Bárcsak sikerülne normálisnak tûnnöm, hogy engedje-

nek felszállni…
Akkor végre elkezdôdne a nyár. Végre anyuval lehetnék, 

rájöhetnénk, mi csúszott félre, és meggyôzhetném, hogy 
jöjjön vissza, én pedig újra egésznek érezhetném magam.

Végre az elôttem lévô család került sorra, a kislányok pe-
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dig átbújtak a szüleik lába alatt, és faggatni kezdték a légi-
utas- kísérôt: milyen magasra száll föl egy repülô, milyen 
gyorsan megy, milyen jó lenne, ha vetítenének valami Dis-
ney-filmet… ám a legfontosabb kérdést nem tették fel: Ez 
a betegnek látszó lány itt mögöttünk le fogja hányni a fejünk 
búbját, vagy nem?

A légiutas-kísérô bólogatott, így végre továbbhaladtak – 
én következtem. Mély levegôt vettem, hátrasimítottam a 
hajamat, és elôrébb léptem, hogy kezükbe nyomjam az út-
levelemet.

Tûnj szalonképesnek. Tûnj szalonképesnek. Tûnj szalonké-
pesnek.

A légiutas-kísérô hölgy annyi sminket viselt, hogy egy-
általán nem tudtam megállapítani, hogy nézhet ki valójá-
ban. Az arcára fókuszáltam, aminek olyan színe volt, mint 
az alapítványi ünnepre sütött sütiknek, miközben elvette 
tôlem a piros bôrbe kötött útlevelet. Rám mosolygott, mire 
megrepedezett az arcán a festék.

– Elôször repülsz egyedül? – azon a hangon beszélt, amin 
valószínûleg a kisgyerekekkel szokott. Féltem, mi történik, 
ha kinyitom a szám, úgyhogy csak bólintottam.

– Ha bármire szükséged van, kérlek, csak hívj minket. 
– Köszönöm – mormoltam.
– Jól vagy? – pillantott rám kíváncsian. – Rémültnek tûnsz.
Az is vagyok, hiszen a föld legdurvább macskajajával kell 

repülnöm…
– Egy kicsit félek a repüléstôl… – jutott eszembe hirte-

len a zseniális kifogás. – Utazáskor mindig rosszul vagyok.
– Elég nyúzottnak látszol.
– Biztosan minden rendben lesz!
Hál’ istennek! Ez a tökéletes fedôsztori.
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– Tényleg szólj, ha bármit tehetünk érted. Tizenhét évesen 
kicsit fiatal vagy ahhoz, hogy egyedül repülj.

Sugárzó mosolyt vetett rám, én pedig úgy éreztem, be 
kéne tiltani, hogy az ember ennyire boldog legyen ilyen 
korán reggel.

Ahogy becsatoltam magam az ülésembe, a fejfájás azon-
nal letaglózott.

– Aú! – jajdultam fel, mire a mellettem ülô hatalmas pasi 
ijedten rezzent össze. Szegénynek túl kicsi volt az ülés, a lá-
bait gyakorlatilag az arca elé kellett felhajtania, hogy képes 
legyen belepréselni magát. Az én égig érô lábaim is jócskán 
kilógtak a biztonságos zónából. A táskámért nyúltam, hogy 
kivegyek egy fájdalomcsillapítót, szárazon lenyeltem, aztán 
elôvettem a telefonom.

Két üzenetet kaptam. Egyet Lottie-tól, egyet Evie-tôl, és 
a reggel folyamán elôször elmosolyodtam.

Lottie: BOCSI, HOGY ANNYIRA LEITATTALAK! 
BÁR IGAZÁBÓL EGY ÖRDÖGI TRÜKK VOLT, EL 
AKARTAM ÉRNI, HOGY ITT MARADJ A NYÁRRA. 
ÉLSZ MÉÉÉÉG?

Evie: NE MENJ EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEL!

Lehervadt a mosoly az arcomról. Máris annyira hiányoz-
tak!

Az üzijeik megint elôhoztak egy emléket, ezúttal a múlt 
éjszakáról…

– HOLNAP ILYENKOR MÁR FENT SZÁLLOK MAJD 
AZ ÉGBEN!

Fogtunk egy taxit, és felvitettük magunkat a Dovelands 
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Hillre, miután kirúgtak minket a pubból. Ez volt a mi dom-
bunk, ide jöttünk azon az elsô, közös éjszakán, amikor ba-
rátok lettünk. Felkapaszkodtam a pad támlájára, hátravetet-
tem a fejem, és a tintaszerû sötétségbe meredtem, miközben 
majdnem sikerült lepottyannom a földre. Evie megragadta 
a karom, hogy megtartson.

– Amber, gyere le! Túl kicsi vagyok, hogy elkapjalak!
– AMERIKA, JÖVÖK!!!
Lottie eközben zene nélkül táncikált a ferde, füves részen 

a pad mögött, széttárta a karját, és pörgött a tengelye körül.
– Amber, annyira fogsz hiányozni! Ha sikerül begyûrnöm 

magam a bôröndödbe, magaddal viszel? – kérdezte, aztán 
ugrált tovább, csak ugrált és ugrált, míg a fûre nem huppant, 
mire kitört belôle a nevetés. 

– Segítség! – szólt közbe Evie. – Túlságosan készen vagy-
tok ahhoz, hogy egyedül felügyeljek rátok. Amber, fogd meg 
a kezem!

Még egyszer felnéztem az égre, aztán Evie karjába omlot-
tam, és hagytam, hogy odavezessen a füves részhez. Lottie 
mellé roskadtam, aki háttal feküdt a földön, Evie pedig meg-
könnyebbült sóhajjal mellénk feküdt. A fejünk búbja összeért, 
és mindhárman a sötét kékségbe meredtünk. A csillagok 
ugrálni kezdtek.

– Reméljük, egyikünk sem tetves – jegyezte meg Evie.
– Ez is csak neked juthat eszedbe! – vágta rá Lottie, ami 

tökéletesen igaz volt. Kibuggyant belôlem a nevetés, miköz-
ben még mindig az eget bámultam, a végtelen univerzumot, 
ami csak forgott és forgott és forgott…

– Alig várom, hogy lássam anyut – mondtam halkan. Egy-
sze rûen csak annyira jó volt kimondani, éreztem a gyom-
romban. – Annyira fantasztikus lesz!

– Mióta nem találkoztatok? – kérdezte Lottie.
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– Két éve…
Forgás és forgás és forgás és forgás.

– Ajvé.
– Tudom…
Igyekeztem kiverni a fejembôl a gondolatokat. Az olya-

nokat például, hogy még az esküvôjére se hívott meg, és te 
kérted, hogy elmehess hozzá idén nyáron, nem pedig fordítva, 
vagy miért kellett elhagynia téged, hogy meggyógyulhasson?

Szerencsére, mint mindig, a pia segített.
– Végre lesz hat egész hetünk együtt – közöltem az éggel. 

– Hat tökéletes hét…
– Légy óvatos – Evie haja csiklandozta az arcomat. – Soha 

semmi nem tökéletes.
– Kivéve, ha egy nyári táborban melózol Amerikában, hi-

peraktív amerikai kölykökkel körülvéve – tette hozzá Lottie.
– Most már csitt, ne legyetek ilyen negatívak! – lehunytam 

a szemem, és elmosolyodtam a gondolatra, milyen képet vág 
majd anyu, ha meglát a repülôtéren…

Az övek becsatolását jelzô lámpa még mindig nem villant 
fel, szóval úgy ítéltem meg, biztonságos, ha válaszolok nekik 
a felszállás elôtt.

Annyira másnapos vagyok!!! Mit keresek én egy 
repülőgépen? Segítség! Szétmegy a fejem!

Behunytam a szemem, és a repülô zajait hallgattam – a 
szakaszos pittyegést, a légkondi halk mormogását és az em-
bereket, akik udvariasan, vagy néha nem annyira udvariasan 
igye keztek elrendezni a poggyászaikat a fejünk fölött lévô 
poggyásztartóban. Emberek, akikkel együtt utazom. Egy 
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dobozba zárva szeljük majd az eget tíz órán keresztül, hogy 
aztán soha többé ne lássuk egymást.

A repülés fura.
Fáj a fejem.
Milyen lesz valójában újra látni anyut?
Fog majd magyarázkodni, vagy valami?
Fáj a fejem.
A telefonom pittyent. Kétszer.

Lottie: Nem tudom elhinni, hogy igazi gyerekek 
között leszel. Még akkor se, ha amerikaiak. 
Mindent olyan furán fognak nevezni, nem?

Evie: Minden oké lesz! Gondolj arra, hogy az 
összes valamirevaló sztori úgy kezdődik, hogy 
egy velünk egykorú lány felszáll egy repülőre.

Nem akartam valamirevaló sztorit – csak az anyámmal 
akartam lenni…

És azt akartam, hogy elhallgasson az a makacs kis hang 
a fejemben, ami szerint semmi sem olyan egyszerû, mint 
hiszem, ha róla van szó.



Hozzávalók 
egy kudarcra ítélt 

helyzethez:

Egy érzelmes viszontlátás

Anya és lánya között, akik sose voltak 
túl jók az érzelmek kifejezésében

És akik két éve nem is találkoztak




