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Y V O N N E  S T R U C K

A fiúk hülyék. 
És a lányok is.
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J Ú N I U S  1 8 .  K E D D

LARA
10:48 
Korábban mindig azt gondoltam, ha az ember szerel-
mes, az ôrült romantikus. Csillagos égbolt egy tenger-
parton, halk gitárszóló és ilyesmi. Na, persze! Csak rá 
kell néznem a fiúkra az osztályban, hogy ráébredjek, a 
valóság nagyon nem ilyen. Literszám öntik a hajukra a 
zselét, bûzlenek valami pacsulitól, és ha ezért nem vagy 
oda, akkor nyálas papírgombóccal még le is köpôcsövez-
nek. Még akkor sem értenék, hogy mi az a romantika, 
ha betûrôl-betûre elmagyaráznánk nekik. 
Persze, mindezek ellenére folyton a szerelemrôl álmo-
dozom. Legszívesebben termiórán, mert Berger óráin 
elég, ha csendben ül az ember, akkor békén hagyják. 
Ha mégis kérdezne valamit, a válasz mindig „kôolaj”. 
Csak akkor lesz ideges, ha térképre van szüksége. Va-
lamiért a 90-es évekbôl itt maradt, elnyûtt térképekre 
bukik, amit egy kis szertárban tart. A térképek ugyan 
nem nehezek, de nagyon kényelmetlen ôket cipelni. 
És vajon ki az a szerencsés, aki legtöbbször elhozhatja 
a térképeket? Berger kedvenc térképhordozója, Lara. 
Vagyis én.



6

10:51
– Lara, szükségem van az 1998-as Európa természeti kin-
csei térképre. Hányszor szóljak még? Na, köszönöm.

10:52 
Extra lassan vánszorogtam le a lépcsôn. Ha már nekem 
kell elmennem a térképért, lopok egy kis idôt magam-
nak. 

FINN
10:53 

A folyosón tisztítószerszag van, az ablakpárkány meg 
túl keskeny a fenekemnek. De legalább a telóm nálam 
van, különben meghalnék az unalomtól! És mindez 
csak azért, mert kicsit nevetgéltem angolórán.
Oké, bevallom, annyira röhögtem, hogy majdnem kies-
tem a padból. Ilyen ez, ha az ember Niklas mellett ül.
De ma egyszer csak ott állt mellettem Schinkel, a nyug-
díjazás elôtt álló angoltanárnô.
– Finn Weitenberg, mi olyan vicces?
Mellettem Niklas a lába közé nyúlt, mire megint kitört 
belôlem a röhögés.
– Tudni akarom, hogy mi olyan vicces! – sziszegte 
Schinkel. 
Niklas a szünetben két kilencedikes csajnak azt mond-
ta, hogy akkora van neki, mint egy kígyóuborka. És az 
egyikük el is hitte!
Hát, ezt nyilván nem mesélhettem el Schinkelnek.
– Ebbôl elég. Azonnal kimész az ajtó elé!
Kihámoztam magam a padból.
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Kígyóuborka! Vajon annak a lánynak van egyáltalán 
bármilyen fogalma arról, hogy mekkora is ez a részünk? 
Vagy lehet, hogy csemegeuborkára gondolt? Szegény 
Niklas… 
– Ha anyád nem lenne a tantestület tagja… – sóhajtott 
fel Schinkel. 
Aztán becsukódott mögöttem az ajtó.

10:54 
Léptek! Gyorsan, telefont a zsebbe. Ez biztosan egy 
tanár lesz, és nem hiányzik még egy balhé. 
A lépcsôn lefelé jött valaki. De nem tanár, hanem egy 
lány érkezett! Ô nem kilencedikbe jár? Ugyanabba az 
osztályba, ahová az a csaj, akit Niklas hülyített. 

LARA
10:55 
Ez meg mit keres itt az ablakpárkányon, amikor óra 
van? Egész helyesnek tûnik. Nézzem levegônek és sé-
táljak tovább?

10:56 
Már majdnem elmentem mellette, amikor egyszer csak 
megszólalt:
– Szia. 
Mire én: 
– Szia. 
És most itt állok, ô néz engem, én ôt, és az arcom egy-
re vörösebb lesz.
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FINN
10:57 

Bamm! A tekintete az enyémbe fúródott. Mintha át-
ment volna rajtam egy úthenger. De jó értelemben. 
Ilyen érzés volt.
Ezer dolgot mondhattam volna neki. De én mit mond-
tam?
– Szia!
Ezzel garantáltan megnyerem a legeredetibb csajozós 
duma díját.

10:58 
Basszus, erre még a mobilom is leesett! Szerencsére a 
képernyôje egyben maradt.
Reméljük, hogy minden más is mûködik.

10:59 
Úgy tûnik, minden oké. Még egy appot csekkolok… 
– A suliban tilos a mobilozás – szólalt meg a lány. 
– Tudom. 
Eltettem.
– Nincs is nekem olyanom. 
Felvonta szemöldökét.
– És te tulajdonképpen mit csinálsz itt az óra közepén? 
– kérdeztem gyorsan.
– És te?
– Mobilszünet – vigyorogtam. 
Nagyon édes mosolya volt. 
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LARA
11:00 
Nagyon büszke volt a viccére. Vigyorgott, mint egy 
kisfiú, nagyon cuki kis gödröcskék voltak az arcán. Mu-
száj volt nevetnem.

11:01 
Vajon látta, hogy mi jár a fejemben? Hogy cukinak ta-
lálom a gödröcskéit? 
Most még vörösebb lett a fejem. 
Nem bírom tovább! Ha nem mond valamit nagyon 
gyorsan, én fogok!

11:02 
– Nekem most muszáj – mondtam és a lépcsôre mu-
tattam. 
– Mi dolgod van ott lent? – kérdezte. 
– Egy térképet kell elhoznom.
– Térképet? Bergernek?
Bólintottam. 
– Várj, segítek. Leugrott az ablakpárkányról. 
– Amúgy Finn vagyok. 
– Én meg Lara.

11:03 
Együtt battyogtunk le az alagsorba.

11:07 
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Aztán vissza. Finn ragaszkodott hozzá, hogy ô vigye 
a térképet. Elôször tiltakoztam, de csak kicsit, mert 
tényleg borzasztó nehéz volt. És különben is, annyira 
kedves volt tôle. 
Csak az volt a rossz, hogy így most mögöttem jött. Az 
az érzésem, hogy a fenekemet bámulja.

FINN
11:08 

Larának nagyon cuki feneke van. Kicsi, kerek. És pont 
itt van az orrom elôtt!

11:09 
Ott az osztálytermük. Igazam volt, a 9/a-ba jár. 
Lara megállt. 
– Ööö, izé… köszi – mondta, és kinyújtotta a kezét a 
térkép után. 
– Szívesen, bármikor – mondtam vigyorogva és oda-
adtam neki. 
Lara még egyszer visszaintegetett, aztán eltûnt a te-
remben, én pedig csak álltam ott. 
Egy idô után aztán eszembe jutott, hogy jobb lenne 
visszamenni a saját termem elé.

11:11 
Visszaültem az ablakpárkányra és nem bírtam levakarni 
a vigyort a képemrôl.
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LARA
11:12 
Már újra a helyemen ülök, Bea mellett. Fogalmam sincs, 
hogy kerültem ide. Amikor visszaértem a térképpel, 
Berger hangja olyan távolról szólt, mintha csak álmod-
tam volna. 
– Jó sokáig tartott. Minden rendben, Lara? 
Azt hiszem, bólintottam. De nem emlékszem. És fogal-
mam sincs arról, hogy vajon a Berger miket mutogatott 
a térképen. Valószínûleg gödröcskéket.

FINN
15:10 

Hogy én mekkora hülye vagyok! Vajon miért nem kér-
deztem meg Larát, hogy akar-e valamikor találkozni 
velem. Habár – miért is mondott volna igent? Nem 
igazán voltam vicces.

15:15 
Schinkel elkapta anyát a tanáriban és hosszasan ecse-
telte neki, hogy ki kellett dobnia az óráról. Pontosan 
látom magam elôtt az ál-aggódó arckifejezést, nem kön�-
n�íti meg az ember dolgát, hiszen ol�an okos g�erek, csak nem 
hajlandó eg�üttmûködni, hát igen, a kamaszkor, blabla… 
Aztán otthon anyától a szokásos litánia.
– Aggódom miattad. Mi van veled, kisfiam? Nem vagy 
jól? Gondjaid vannak? Nekem bármit elmondhatsz!
De nem akarok elmondani semmit, bakker. Ma leg-
alábbis biztos nem. És biztosan nem az anyámnak! 
Ebéd után le is léptem Niklashoz.
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16:01 
A haverokban az a legjobb, hogy nem kell mindig be-
szélni. Niklas így is leveszi, ha valami nem oké. Amikor 
harmadszor ütött ki a játékban, rám nézett. 
– Neked valami bajod van.
– Találkoztam egy olyan csajjal – motyogtam, és érez-
tem, hogy mennyire nyomin hangzik. 
Egy ol�an csajjal… 
Niklas leengedte a kontrollert és rám nézett. 
– Ki az? 
– Lara – mondtam, és a szívem gyorsabban kezdett 
verni. – 9.a-s.
– Nem ismerem. Na, és tettél már valamit a folytatás 
érdekében?
– Neeem… 
– Akkor itt az ideje – mondta és elindított egy újabb 
játékot.
– De mit? Hogyan? – kérdeztem.
– Majd megoldódik – vigyorgott Niklas. – De csak ak-
kor, ha végre rendesen játszol.
Lehet, hogy holnap reggel suli elôtt összefutunk Lará-
val?
Akkor viszont még keresnem kell a neten menô csajo-
zós dumákat.
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LARA
16:05 
Ma egész délután Beánál voltam, suli után egyenesen 
hozzájuk mentünk. És ugyan pontosan tudta, hogy 
kirôl van szó („De hát ô a 10.a-ba jár!”) szeretett vol-
na nagyon részletes leírást kapni róla. A mosolyáról, a 
gödröcskéirôl és a zöld szemérôl.
– És a feneke?
– Mögöttem jött, már elfelejtetted? – feleltem. – Hon-
nan tudnám, milyen a feneke.
– Mondjuk utánafordulhattál volna, mikor elment.
– Hogy azt higgye, bámulom?
– Oké, jogos. De amikor mögötted ment, tutifix, hogy 
ô viszont bámulta a tiédet. 
– Nem hiszem – mondtam vörösödô fejjel.
– Naná, hogy igen – vigyorgott Bea egyre szélesebben.
– Fogadjunk?
– Inkább azt mondd meg, hogyan találkozhatok vele 
újra. 
– De hát pontosan tudod, hogy hol lesz holnap kora 
reggel. A 10.a-ban.
– És egyszerûen csak vonuljak be az osztályába? – már 
attól pánikba estem, hogy eszembe jutott.
– Megkereshetjük a szünetben is – mondta Bea. 
– És mit mondjak neki?
– Valami laza dumát. Bea a homlokát ráncolta. 
– De ne legyen túl laza sem… Várj, tudom, hol fogunk 
utánanézni. 
Megkereste a mobilját. 
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Már tudtam is, hogy mi következik. Pontosabban ki. 
Honey, Bea kedvenc youtubere, aki sminkelésrôl, öl-
tözködésrôl, stílustanácsadásról és flörtölésrôl tölt fel 
videókat a csatornájára. Felnyögtem. 
– Komolyan azt gondolod, hogy Honey tudja, mit 
mondjak Finnek holnap reggel? 
– Sose tudhatod! Biztosan van egy pár jó ötlete. Na, 
meg is van: a legtutibb flört tippek!
Felsóhajtottam, de Beát nem lehetett leállítani. És Ho-
neyt sem.
Ide-oda dobálta mézszôke haját, hadonászott valami 
sminkcuccal és közben versenyt vigyorgott Beával. Egy 
örökkévalóságig tartott a videó.
– Na, minden világos? – kérdezte Bea.
– Nem is tudom… – motyogom. 
Valahol a Cat E�es és a Wow-Brows környékén elkezdtem 
Finnrôl álmodozni 
– Te jó ég, Lara! Csak a te kedvedért csinálom. Szóval, 
akkor vegyük át újra: a smink nagyon fontos. De ezt 
Honey pontosan meg is mutatta. Aztán, közvetlenül 
azelôtt, hogy találkozol Finnel, nyalogasd meg a szádat, 
hogy nedvesen csillogjon. Ôrülten fontos: nézzél mé-
lyen a szemébe. De ami a legeslegeslegfontosabb, hogy 
belülrôl kell ragyogni. Minden világos?
Szóval nyálazzam össze a számat, egész idô alatt bá-
muljam Finnt és ragyogjak belülrôl. Esetleg nyeljek le 
egy zseblámpát elôtte?
Isteni ötletek, komolyan!
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– Igen, köszi – mondtam Beának. – Átgondolom majd 
még egyszer.

19:21 
Újra itthon. Hát, nem lettem okosabb.
Mit mondjak Finnek holnap reggel? A baj az, hogy 
amint eszembe jutnak azok a zöld szemek, a hasam-
ban a pillangók vadul repkedni kezdenek. És akkor az-
tán lôttek a józan gondolatoknak!

19:23 
Lina vajon hová dugta a rózsaszín minizseblámpáját? 
Lehet, hogy át kéne lopóznom a szobájába megkeres-
ni… csak biztos, ami biztos.




