
Ne érezz, ne kérdezz!

(Részlet)

(…) Anna erre szó szerint kiugrott az ágyból, majd mezítláb 

végigszántott a szoba padlóján. Nem vesztegette az időt az-

zal, hogy tükörbe nézzen. Hosszú vörös hajának fonatát előző 

este engedte ki – nem lehet annyira kócos, igaz? Hmm… Úgy 

döntött, mégis vet rá egy gyors pillantást, mielőtt leveszi a há-

lóruháját. Belenézett a tükörbe. Nem volt megelégedve a lát-

vánnyal. Haja úgy festett, mint egy madárfészek. 

„Van időm megcsinálni?” – tűnődött. „Muszáj megfésül-

ködnöm. Hol a hajkefém?”

Szokásos helyén, az asztalon kellett volna lennie, de Anna 

ott nem találta. „Vajon hol lehet? Gondolkodj, Anna!”

Emlékezett rá, hogy előző reggel az ablaknál ülve fésülkö-

dött. Szeretett ott készülődni reggelente – abból az ablakból 

lehetett a leg jobban látni Arandelle-t. Amikor Arandelle-t 



nézte, arról álmodozott, milyen lenne ott élni, ha egy napon 

oda költözne. Természetesen saját pékséget nyitna, és az áru-

ja annyira népszerű lenne, hogy az emberek éjjel-nappal a 

boltja előtt sorakoznának. Sok új embert ismerne meg, ba-

rátokat szerezne. Annyira belemerült az álmodozásba, hogy 

énekelni és táncolni kezdett, kezében a hajkefével… „Ó!” 

Most már emlékezett, hol ejtette el. Letérdelt, hogy benézzen 

az ágya alá. Anna visszaszerezte a kefét, és a szobában fel-alá 

járkálva fésülködni kezdett. 

Kézzel festett ruhásszekrénye jól illett asztalának, ágyá-

nak és rózsaszín takarójának virágmotívumaihoz. A bútorok 

mintáit édesanyja és ő maga festették. A hintaszéket, amely-

ben puha, fehér takarójába burkolózva olvasni szokott, édes-

apja készítette. De legféltettebb kincse a tizenkettedik szüle-

tésnapi ajándéka volt: apja Arandelle kastélyáról mintázott 

fafaragása. Az ablakpárkányra helyezte, és éjjel-nappal cso-

dálta. Rózsaszín szobája ugyan nem volt nagy, de ő nagyon 

szerette. Szekrényére akasztva lógott új királykék köténye a 

piros és zöld hímzéssel, melyet édesanyja készített. Úgy ter-

vezte, Freya következő látogatásán fogja először viselni, és 

végre elérkezett az a nap!

Szülei annyira elfoglaltak voltak a pékség körüli teendők-

kel, hogy nem sokat jártak társaságba, de Anna édesanyja 

mindig szakított időt leg jobb barátnőjének látogatásaira. 

Freya és Anna anyukája kislány koruk óta barátnők voltak, 



nagyon szerettek együtt lenni. Freya általában minden má-

sodik hónapban látogatta meg őket Harmonban. Ilyenkor 

Anna, Freya és Anna édesanyja az egész napot sütögetéssel 

és beszélgetéssel töltötték. Anna imádta hallgatni, amikor 

Freya Arandelle-ről mesélt. Varrónőként dolgozott, és min-

dig csodás ajándékokkal lepte meg őt. Kapott tőle már por-

celán babát, sőt, csokoládét is, mely lágyan olvadt szét a szá-

jában. Freya egyszer még egy zöld selyem estélyi ruhával is 

meglepte, melyet külföldről hozott. A ruha már két éve Anna 

szekrényében várakozott. Nem volt olyan alkalom, amelyen 

egy ilyen szép ruhát viselhetett volna; napjai rendszerint 

liszttel és vajjal beterítve teltek. Egy ilyen ruha megérdemli, 

hogy egy tánccal, csodás világítással és sok-sok beszélgetés-

sel teli, lisztpacák nélküli estén viseljék. A faluban voltak mu-

latságok, de Anna volt az egyetlen tizenöt éves a környéken. 

Úgy gondolta, Arandelle-ben biztosan jóval több fiatal él, 

mint Harmonban. 

Felhúzta fehér pólóruháját és zöld pulóverét, magához 

vette a kötényt, és befejezte a fésülködést, miután sokáig küz-

dött egy különösen ellenálló gubanccal. 

Ismét kopogást hallott.

– Anna!

– Jövök már!

A nap már rég felkelt, és még be kellett fejeznie a házimun-

kát Freya érkezése előtt. Freya sosem késett. Anna viszont, 



akármennyire is igyekezett, folyton pár perc késésben volt. 

Anna felkapta a padlóról a cipőjét, és megpróbálta felvenni, 

miközben az ajtóhoz szökdécselt. Majdnem beleütközött ap-

jába, Johanba, aki türelmesen várakozott az ajtaja előtt. 

Anna megölelte édesapját, és így szólt: 

– Apa! Ne haragudj!

– Semmi gond – mondta apja, finoman megveregetve 

Anna hátát. 

Zömök ember volt, majdnem fél méterrel alacsonyabb 

Annánál, és mentaillata volt (folyamatosan mentalevelet rá-

gott, mert gyakran voltak gyomorbántalmai). Kopasz volt, 

mióta Anna csak az eszét tudta, de jól állt neki. 

– Miért nem szóltatok előbb, hogy ma jön Freya? – kér-

dezte Anna, miközben reménytelenül próbálkozott haja lesi-

mításával. 

Apja kerek pocakja mélyéről jövő hangon nevetett fel. 

(Gyakran mondogatta, hogy minden egyes általa készített 

süteményt megkóstol minőség-ellenőrzés céljából.)

– Anna, múlt héten mindennap szóltunk, tegnap este két-

szer is! 






