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Annak a fiúnak, akinek egyszer volt tőlem 
egy avokádója.
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Genf

–  Szeretlek  –  mondta  halkan,  majd  felszállt  a  gépre.
Tudta,  hogy  most  lesz  jó  néhány  órája,  hogy  ezt  az
egészet  átgondolja.  Visszatekinthet  az  elmúlt  évekre,
hogy mennyi minden történt velük, és akkor végre tudni
fogja a válaszokat is. Megkereste a 36. sort, majd beült
az  ablak  mellé.  Először  ki  szerette  volna  venni  a
táskájából a kedvenc könyvét, de aztán lebeszélte magát
róla.  Tudta,  hogy  akkor  nem  fog  azokon  a  dolgokon
gondolkozni,  amiken kellene.  Szerette  volna azt  hinni,
hogy  most  majd  megért  mindent,  mert  mindig  így
szokott lenni. Utazás közben tudott a leginkább rájönni
olyan  dolgokra,  amiket  általában  csak  halogatott.
Felhúzta  a  lábait  az  ülésre,  majd  nyugtalanul  újra
előkereste  a telefonját.  Az időjárást  nézte,  és  zavartan
konstatálta,  hogy  bár  a  gépük  engedélyt  kapott  a
felszállásra,  a  vihar  egyáltalán  nem  vonult  el.  Az
esőcseppeket  bámulta,  és  olyan  szomorúan  nézett  a
távolba,  hogy  az  orra  hozzátapadt  az  ablaküveghez.
Ebben a pillanatban  huppant  le  valaki  a  mellette  lévő
ülésre.
– Szia! Figyelj, ez itt most az A, vagy a C ülés?
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– Hogy micsoda?
– Csak azt akartam, de mindegy, szia, én Cassie vagyok!
Együtt fogunk utazni!
–  Hát szia! Én… igen, együtt. Maud vagyok – válaszolt
egykedvűen,  és  bízott  benne,  hogy  ez  csak  valamiféle
vicc  lehet.  Még  el  sem  hagyta  az  országot,  és  máris
elkezdődött...  Zavartan  beletúrt  a  hosszú  rézvörös
hajába. 
– Hű, ez milyen név?
Úgy gondolta, hogy egy mosollyal majd rövidre zárja ezt
az egyre kínosabb beszélgetést. De persze tudta, hogy ez
csak  neki  kínos.  Mindenki  más  szeret  ismerkedni  az
utazások során.
– Te is Ausztráliába mész? – kérdezte a tejfölszőke lány.
Maud  most  először  nézett  rá  úgy  igazán.  Milyen
hatalmas szempillái voltak. És milyen tökéletesen nézett
ki ez a cserfes lány. Talán a bizalmába fogadhatná. Vagy
akár  egyszerűen  semleges  tekintettel  az  ablak  felé
fordulhatna.
– Hogy te milyen kis furcsa vagy!
Te jó ég, ez a lány egyre idegesítőbb. Ezért úgy döntött,
hogy  gyorsan  válaszol,  mielőtt  még  feltesz  neki  száz
másik kérdést.
– Igen, én is!
–  Ez  nem  lehet  igaz,  annyira  örülök!  Tudod  nagyon
izgultam,  hogy  sikerül-e  valaki  olyan  mellé  ülnöm,
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akivel  egészen  Ausztráliáig  együtt  utazhatunk!  Ez
valóban egy hatalmas csoda!
Minden bizonnyal  az.  Össze volt  zavarodva.  Feladta a
taktikázást.
– Szerintem is!
Az  utaskísérők  szakították  őket  félbe,  ellenőrizték  az
öveket.  Maud  ismét  rápillantott  a  mobiljára,  egyetlen
üzenet sem érkezett. De nem is ez érdekelte. Illetve nem
is  tudta,  hogy  mi  érdekli  pontosan.  Akarta,  hogy
felszálljon  ez  a  gép,  hogy  már  ne  legyen  visszaút.  De
belehasított,  hogy  mi  van  akkor,  ha  ezt  itt  körülötte,
ezeket a hegyeket most látja utoljára. Szeretett itt élni,
de  el  kellett  mennie.  A  magával  folytatott  monológot
valami idegesítő monoton zaj törte meg. Cassie beszélt
hozzá, és a jó ég tudja, hogy már mióta. Úgy döntött, ha
már új élet, akkor új szokások! Kikapcsolta a mobilját és
mosolyogva a szöszi lány felé fordult.
Már  két  órája  elhagyták  Svájcot,  és  Cassie  fél  életét
megismerte.  Kezdve  onnan,  hogy  14  évesen  Richard
Patt  volt  a  nagy  szerelme,  aki  sajnos  egy
cápatámadásban megsebesült, így abban az évben nem
lehetett a szörfkirály a déli parton. Egészen odáig, hogy a
jelenlegi  élete  értelme  Carl  Fever,  aki  az  elmondása
szerint  a  világ  legeslegjobb  pasija.  Bár  Maud  a
történetek  bizonyos  részében  érzett  némi  túlzást,  azt
azért kezdte belátni, hogy így valóban jobban telt az idő.
– És te? Mesélj! Én is mindent tudni szeretnék rólad!
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Képszakadás. Igen, ő is mindent tudni szeretne magáról.
Sőt arról a magáról, aki 24 éven át volt, na meg persze
arról  a  magáról,  aki  ezután  lesz.  Mit  is  mondhatna,
amikor az egész világa egy hatalmas káosz? A káoszról
eszébe  jutott  a  vihar,  ami miatt  már két  hosszú órája
nem is aggódott. Azzal a lendülettel kinézett az ablakon,
ahol hófehér békés felhőpamacsok úszkáltak. Akár meg
is bízhatna ebben a lányban. Végül is, lehet, hogy soha
többet  nem  látja.  És  állítólag,  ha  egy  idegennek
elmeséled  a  történeted,  az  lehet,  hogy  tud  rá  egy
pofonegyszerű megoldást. Megoldás!
– Ki kell mennem a mosdóba, ne haragudj!
– Ó persze, menj csak! – Cassie vidáman mosolygott, és
már fel is pattant. Maud szabályosan berohant az egyik
mosdóba.
–  Oké,  szóval  akkor most van az,  hogy papírzacskóba
kellene  lélegeznem.  Vagy  teleportálnom  kellene,  vagy
átkérhetném magam egy másik helyre. Igen, mondjuk a
világvégére. Ja, de ez a gép, éppen oda tart – belenézett a
tükörbe, és csak szomorúságot látott. Ott van ez a lány,
a cápatámadott exével… és az idegesítő kérdéseivel… és
ő olyan boldognak tűnik. Vajon mennyire lehet nehéz
ilyenné válni? Vajon, hogyan kell?
Úgy  döntött,  hogy  visszamegy,  és  eltanul  mindent
Cassie-től.  Megmosta  az  arcát,  újra  a  tükörbe  nézett,
majd  elmosolyodott.  Helló  Maud  Vendel,  üdv  az  új
életedben!
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• 

Mikor  visszaért  a  helyére,  megdöbbenve  vette  észre,
hogy  Miss  Csupanapfény  energiakészlete  is  véges.
Cassie úgy ahogy volt elaludt. Ezt minden más esetben
szörnyűségként  élte  volna  meg,  de  most  elnevette
magát,  és  keresztülmászott  a  meglepően  mélyen  alvó
lányon. 
Hátradöntötte  a  székét,  és  végre  azt  érezte,  hogy  a
dolgok  kezdenek  a  helyükre  kerülni.  Azt  nem  tudta
pontosan, hogy mitől, de úgy gondolta,  ráér még ezen
gondolkozni.  Annyi  haladékot  adott  magának,  míg
szépen  megebédel.  Sosem  értette  azokat,  akik  nem
szeretik  a  repülőkön felszolgált  kajákat.  Szerinte  ez  is
hozzátartozott  az  egész  hangulatához.  A  furcsa  ízű
pudingok és a felismerhetetlen szendvicsek szabályosan
szórakoztatók voltak számára. Mindig elfogadta a kávét
is, bár egészen elviselhetetlen volt az íze, és érthetetlen
órákban  szolgálták  fel.  A  végén  összepakolta
tisztességesen  a  dobozokat,  és  a  zacskókat.  Akkor
kezdődjön az utazás,  gondolta.  A felhőkre nézett,  és a
gyönyörű kék égre. Az járt a fejében, hogy itt, ilyenkor
minden olyan tökéletes.  Talán csak annyi a megoldás,
hogy repülőről, repülőre száll. Igen, itt fog élni. Nem kell
neki  lakás,  nem kell  neki  semmi.  Aztán eszébe  jutott,
hogy az emberek  ezt  biztosan butaságnak tartanák,  és
talán igazuk is van. Végül lehunyta a szemét.
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Szingapúr

Egy  órával  a  leszállás  előtt  mindenkit  felébresztettek.
Cassie  mosolyogva  ébredt,  és  nyújtózkodva,  ami
Maudnak  is  a  szó legszorosabb  értelmében  kiverte  az
álmát a szeméből.
– Ébresztő kislány, hasadra süt a nap! Van már ötleted,
hogy mivel ütjük el azt a négy órát Szingapúrban?
– Fogalmam sincs… 
– Hát akkor csak kövess, Baby!
Ez a csaj… Maud soha nem ismert senkit, aki egy kicsit
is hozzáfogható. Sok emberrel találkozott,  de valahogy
ezt a fajta szabadságot egyszerűen senkiben nem érezte.
Beültek  egy  étterembe,  ami  Cassie  szerint  a  világ
legeslegjobb  étterme.  Úgy  döntöttek,  hogy  megisznak
egy jó nagy pohár bort kezdésnek. 
– Ez azért kell, hogy…
– Hogy jobban teljen az idő! – vágott a szavába a vörös
lány.
– Dehogy! Azért, hogy jól érezzük magunkat!
Nevetségesnek érezte magát. Talán jegyzetelnie kellene.
A  fejében  el  is  kezdte:  Hogyan  válj  Miss
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Csupanapfénnyé?  Első  pont,  nevess  sokat!  Második
pont, ne akard az időt siettetni, hanem inkább élvezd!
Megérkeztek az italok, és Cassie sejtelmesen mosolygott
a pohár fölött. 
– Szóval?
– Igen? – bizonytalanodott el Maud.
–  Szóval,  mi  a  te  történeted?  Tudom  ám,  hogy
folyamatosan kicselezel engem! – azzal a széles mosoly
mellé még kacsintott is egyet.
–  Hát… – pedig  már éppen kezdett  ellazulni,  de  úgy
tűnik ez a lány mégis több mint pusztán napfény.
– Ne félj már, nem harapok!
–  Persze, tudom, hogy nem harapsz. – Úristen, milyen
hülye mondat ez. – Csak nem tudom, hogy hol kezdjem.
És  nekem  közel  sincs  olyan  izgalmas  életem,  mint
neked. Irodai munkát végzek már vagy öt vagy hat éve.
Ugyanannál a cégnél. Szóval nagyjából ennyi.
– Ne viccelj már! Barátok, pasik, család? Csak van életed
a munkán kívül is! Miért pont Ausztrália?
Hú, egy mentőkérdés. Mi lenne, ha a többiről tudomást
sem véve, lestoppolná magának az utolsót?
–  Szerettem  volna  valami  meleg  helyre  elmenni.
Kizökkenni  az  eddigi  életemből,  és  új  dolgokat
kipróbálni. Egy olyan kultúrát megismerni, ami teljesen
más,  mint  amiben  eddig  éltem.  Tudod,  mi  Svájcban
nagyon  szabályok  szerint  élünk.  Ritkán  lazítunk.  Mi
valahogy nem vagyunk olyanok, mint te. És ezt ne vedd
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sértésnek,  sőt!  A  fél  életem  odaadnám,  ha  olyan
lehetnék… – azzal lesütötte a szemét, és az étlap szélével
kezdett babrálni.
–  Hát  igen.  Tudom  miről  beszélsz!  –  Felemelte  a
poharát,  és  koccintottak.  Igyunk  rád,  furcsa  Maud,
igyunk  arra,  hogy  megtalálod  a  boldogságod  nálunk,
Ausztráliában!
A  lány  szeme  megtelt  könnyel.  Persze  leplezte,  de
mélységesen  meghatódott.  Az  utóbbi  években  senki
nem mondott  még hasonlót  sem neki.  Hiába  volt  ott
Paola,  ő  folyton  csak  a  férjével  volt  elfoglalva.  Az
esküvőjük óta minden megváltozott.  Most meg itt van
egy  lány,  akit  tíz  órája  ismer  csak,  a  volt  pasiját  félig
megzabálta  egy  hülye  cápa,  és  még  így  is  ő  az,  aki
rámosolyog, és szurkol a boldogságának.
Megérkeztek a világ legeslegjobb steakjei, és szerencsére
Cassie újra visszavette a szót.  A bortól  kétszer akkora
vágyat érzett, hogy beavassa új barátnőjét élete minden
egyes, általa fontosnak vélt állomásába. Elmondta, hogy
Carllal  már  másfél  éve  együtt  vannak,  egyébként  egy
valódi szexisten, és egy vérbeli tőzsdecápa egyben. Úgy
tűnik, minden ausztrál így vagy úgy kapcsolatban áll a
cápákkal.  Ezt  is  fel  kellene  jegyeznie  magának.  Maud
egyre  jobban  érezte  magát,  és  egyre  többet  nevetett
Cassie képtelen történetein. Egy bálnalesen ismerkedtek
meg,  ahol  állítólag mindenki tengeribeteg lett,  csak az
Adonisz  Carl  nem.  És  ez  annyira  imponált  a  mi  kis
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szöszinknek,  hogy  azonnal  beleszeretett,
visszavonhatatlanul. Persze Carllal nem olyan könnyű az
élet, mert általában üzleti úton van, de ilyenkor mindig
meglepi  Cassie-t  valami  csecsebecsével.  Ami  nem
feltétlen kárpótolja, de mégis valamilyen különös oknál
fogva működőképessé teszi ezt a szinte távkapcsolatot.
Éppen ezért nem is élnek együtt, hanem Cassie egy olasz
egyetemista  lánnyal  bérel  lakást.  Állítása  szerint  ez  a
lehető  legjobb  felállás,  mert  szeretnek  mind  a  ketten
bulizni,  és jobban el lehet ütni így az időt, mintha egy
üres házban várná haza élete értelmét. 
Maud nem igazán tudott ehhez semmit hozzáfűzni. Az
otthonára gondolt, és arra, hogy milyen idegesítő lenne,
ha egy olasz lány egész nap gitározna benne. Nem tudta,
hogy a gitárt honnan is képzelte bele… talán a filmekből.
Vagy csak a bor zavarta össze az érzékeit. 
– És mit dolgozol Cassie?
–  Szüleimnek  van  egy  vállalkozása,  amibe  néha
besegítek. De emellett a divat a mindenem, van egy ilyen
blogom is. Divat és Szörf! Majd keress rá, nagyon tuti!
Maud jobbnak látta nem feszegetni, hogy ebből hogyan
is  lehet  megélni.  És  amúgy is  lassan  indulniuk  kellett
vissza a gépre.
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Melbourne

Arra ébredt, hogy a mellette ülő utasok fészkelődnek, és
kikapcsolják az öveiket. Az órájához kapott, de fogalma
sem volt, hogy most akkor hogy van az időeltolódás, és
hogy mihez kell  hozzáadni  azt  a hány órát.  A mobilja
persze  ki  volt  kapcsolva,  mert  sose  merte  volna  azt
kockáztatni,  hogy  majd  pont  miatta  zuhan  le  ez  a
hatalmas gép. De gyorsan megdörzsölte a szemét, hiszen
valahogy észhez kellett térnie. Sejtette, hogy akkor neki
is  fel  kellene húznia  gyorsan a cipőjét,  és  összekapnia
magát. Mivel az alváson kívül mást nem igen csinált az
elmúlt hét órában, így rájött, hogy nem is igazán van mit
összeszednie. Gyorsan lekapta a poggyásztartóból a kis
kék hátizsákját, és elindult arra, amerre a tömeg vitte.
Ahogy kitisztult a feje, rádöbbent, hogy semmit nem is
gondolt át. Viszont közben arra is rájött, hogy minden
porcikája  elzsibbadt,  és  a  feje  olyan,  mintha  az  egész
éjszakát  átmulatta  volna.  Aztán  a  gépről  leszállva
megcsapta  a  forró  párás  levegő,  amitől  azonnal
légszomja  támadt.  Ez  minden  mást  felülírt  benne,  és
már csak arra tudott gondolni,  hogy vajon hogyan fog
eljutni a szállásra. Szakadt róla a víz, hiszen otthon tél
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volt, és igaz rétegesen öltözött, úgy tűnik, mégsem elég
praktikusan.  Aztán  minden  annyira  gyorsan  történt.
Látta Cassie-n, hogy ő is sietne, végül gyorsan kibökte,
hogy nem cserélnek-e elérhetőséget? Az ausztrál csajszi
persze  azonnal  belement,  de  annyira  kapkodtak,  hogy
nem volt egyértelmű, hogy nem illendőségből egyezett-e
bele. 

• 

Este  11  volt,  mikor  kopogtattak.  Cassie  kinyitotta  az
ajtót, és egy kapucnis alak álldogált kint az esőben.
–  Nem volt hová mennem – szólalt meg Maud, elkent
szemfestékkel, csuromvizesen.
–  Te  jó  ég,  mi  történt  veled?  –  Cassie  olyan  erősen
rántotta  őt  át  a  küszöbön,  hogy  szinte  levegőt  sem
kapott. Aztán hosszú másodpercekig ölelték egymást. –
Gyere, ülj le!
Egészen a kanapéig rángatta és a másik kezével már rá is
terített egy pokrócot. 
–  Georgia,  csinálj  nekünk  egy  teát  kérlek!  Ő  itt  a
lakótársam, de majd később! Mesélj! Bajba kerültél?
Maud képtelen  volt  abbahagyni  a  sírást,  főleg  azután,
hogy ekkora szeretettel  fogadták. Nem is értette,  hogy
miért nem jött már hamarabb. Georgia visszatért a nagy
bögre forró teákkal.

15



ALBERT TÍMEA

–  Tettem  bele  egy  kis  rumot!  –  Csillant  meg
barátságosan  a  szeme.  –  Szeretnétek  kettesben
maradni?
–  Maradj  csak – törte meg a beállt  csendet.  Magát is
meglepte  ez  a  válasz,  hiszen  nagyon  nehezen  enged
közel idegeneket. Ezen az egy hónapos ausztrál élet sem
változtatott túl sokat. Eddig. De ez a két lány olyan bájos
bociszemekkel nézett,  hogy nem is jutott eszébe,  hogy
mást mondjon.
–  Az  úgy  volt,  hogy…  –  hirtelen  elhallgatott,  mert
meghallotta  a  saját  elkeseredett  hangját,  amiről  pedig
beugrott  az  a  kép  a  repülőn.  Amikor  ugye  megígérte
magának,  hogy  most  majd  minden  más  lesz.  Ezzel
szemben egy ismeretlen kanapén üldögél, tetőtől talpig
vizesen,  és  egy  idegen  lány  rumot  kevert  az  italába,
ami… ami talán sokkal jobb ötlet volt, mint elsőre tűnt.
Végre átjárta a melegség, és ahogy felemelte a tekintetét,
észrevette,  hogy  mennyire  barátságos  ez  a  kis  szoba.
Ekkor tűnt fel neki az is, hogy Cassie azóta sem engedte
el a kezét.
– Szóval az úgy volt, hogy az iskolán keresztül intéztem
a  szállást,  ami  nagyon  jó  volt.  Egy  thaiföldi  lánnyal
laktam együtt, Boval. De ő visszautazott a hazájába, és
akkor  még  mindig  nem  találtam  munkát.  Olcsóbb
szállás  után  kellett  néznem.  Az idő sürgetett,  én meg
csak nem találtam semmi olyat, ami közel van a sulihoz,
és jó árban is van.  Az utolsó héten eldöntöttem, hogy
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ahonnan visszajeleznek, arra azonnal igent mondok. Így
költöztem be abba a rémálomba. Három fiúval  laktam
együtt. Vagyis inkább egy fiúval, meg két férfival. Akik
folyton olyan szituációkba  kergettek,  ami zavarba  ejtő
volt  számomra.  Minden  este  részegek  voltak.  De
egyszerűen nem mertem megmondani, hogy engem ez
zavar.  Nem  tudtam,  hogy  mit  tehetnék,  hiszen  ezt  is
olyan nehezen sikerült elintéznem. Ma szerettem volna
elmenni  egy  kicsit  bulizni,  és  felvettem  egy
miniszoknyát.  Amikor  léptem  volna  ki  az  ajtón,  az
egyikük belemarkolt a fenekembe.
Hosszú csönd lett. Mind a ketten valami durva sztorira
számítottak,  de  tudták,  hogy  bizonyára  ez  is
megviselheti az embert, ha annyira kiszolgáltatott.
– Kicsilány, van egy csodás ötletem! – Cassie felpattant
és  hatalmas  vigyor  ült  ki  az  arcára.  – Mit  szólnál,  ha
ideköltöznél hozzánk?
– De, de… ti így is már ketten laktok itt.
– Ne viccelj, én mindig a kanapén alszom – szólalt meg
mosolyogva  Georgia.  Volt  valami  lágyan,  puhán
megnyugtató  ebben az  olasz lányban.  Talán a furcsán
levágott sötét haja, ami az arcát keretezte. Vagy a valódi
cseresznyének tűnő fülbevalói.  Vagy a rum a teájában.
Vagy… vagy a furcsa tarka ruhái. Most látta először őt,
mégis úgy érezte, hogy bárcsak mindig ismerhette volna.
Bárcsak örökre itt aludhatna ebben a füstölő illatban, a
narancs fényekben, vagy a… nem tudta folytatni, mert
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olyan  fáradság  lett  rajta  úrrá,  amit  képtelen  volt
irányítani.
– Köszönöm szépen! Köszönöm nektek!
Cassie érzékelte, hogy Maud mindjárt elalszik ülve, így
már  be  is  sietett  a  szobájába,  gyors  mozdulatokkal
összeszedett néhány párnát, és egy hatalmas paplant. 
–  Gyere,  megcsinálom  neked  a  vendégszobánkat!
Nagyon jó  lesz,  meglátod!  Itt  van  egy  alvó  póló,  Carl
egyik  régi  meze.  Nagyon  kényelmes  lesz!  És  ne
foglalkozz  most  semmivel!  Holnap  elmegyünk  a
cuccaidért, és minden rendben lesz! Aludj jól!
Becsukták  rá  az  ajtót  és  visszamentek  a  konyhába.
Percekig nem szólaltak meg. Hálásak voltak azért, hogy
így  vagy  úgy,  de  az  ő  életük  sínen van.  Persze  voltak
nehéz  pillanataik,  de  mióta  együtt  laktak,  még  nem
kellett sírniuk egy pasi miatt sem. Rossz volt látni, hogy
idejön egy lány, aki meg akarja változtatni az életét, és
látszólag ugyanúgy beletörik a bicskája az új életébe is,
mint abba, ami elől elmenekült.
Georgia  kiment  elszívni  egy  cigarettát,  Cassie  pedig
töltött magának még egy bögre rumos teát. 
– Remélem, tudunk neki segíteni. Úgy szeretném. 
– Biztosan – nyugtázta az olasz lány, akiben ez a jelenet
nagyon  sok  olyan  emléket  felidézett,  amit  már  rég  el
akart  felejteni.  Mint  mindenkinek,  neki  is  meg  volt  a
története. És ezekről egyáltalán nem szeretett mesélni.
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• 

Napsütésre ébredt.  Illetve  tűző napra és  forróságra.  A
takaró  barátságos  ölelésére.  Először  meg  sem  akart
mozdulni, hátha akkor a végtelenségig tart ez a boldog
pillanat.  Valami  újnak  a  kezdete,  egy  olyan lehetőség,
amit rég nem érzett.  Mintha az  összes sejtje  elevenné
vált volna, vagy mintha eddig éveken át téli álmot aludt
volna. Aztán egy hirtelen lendülettel felült az ágyban, és
a kávéra gondolt, meg a pöttyös és csíkos bögrékre, és a
teraszra. Azonnal a konyhába sietett, ahol egy hatalmas
papír várta, amire Cassie egy szmájlit rajzolt, és azt írta
alá: 

„Legyen csodálatos napod!”

Hangosan  felnevetett.  És  annyira  meglepődött  saját
magán, hogy ez még inkább feldobta. Az órára nézett,
délután két óra. El sem tudta hinni, hogy ennyit aludt,
de  nem  is  érdekelte.  Nem  kellett,  hogy  érdekelje.
Senkihez  nem  tartozott  jelenleg,  és  elszámolnia  sem
kellett senkinek. Csak ő volt. Életében talán először. 
Aztán  már  nem  akart  erre  gondolni,  csak  kivette  a
fiókból a hatalmas bögrét, és elkészítette a tejes kávéját.
Délután  négyre  kell  elkészülnie,  akkor  elmegy  egy
állásinterjúra.  Mezítláb  a  teraszajtóhoz  ment,  és
kinyitotta. Az arcát megcsapta a forróság, de boldog volt
ettől. Ezt akarta, erre vágyott. Feltette a lábát egy székre,
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és csak a pálmafákat nézte. Nagyot kortyolt a kávéjából,
és közben úgy döntött, hogy ma még hagy magának időt
arra,  hogy  szépen  lassan  átgondoljon  mindent.  Mert
ugye innen majd megfelelően rálát  a  dolgokra.  Vagyis
ezzel  hitegette  magát.  Tudta,  hogy  most  arra  kell
koncentrálnia,  hogy  jól  sikerüljön  az  interjú.  Mert  ha
elkalandozik, akkor összetöri ennek a napnak a varázsát.
Még egy napig nem lesz semmilyen gond. 

• 

–  Halihó  mindenki!  –  üvöltötte  el  magát  Cassie,
kezében a hatalmas bevásárló szatyrokkal. – Na milyen
nap van ma? Persze, hogy bulinap!
Georgia  hangosabbra  vette  a  zenét,  és  mind a  ketten
elkezdtek táncolni a konyhában. Maudnak önkéntelenül
is mosolyra húzódott a szája. Hát tényleg elkezdheti azt
a bizonyos új életet, amire vágyott!
–  Én  már  szóltam  mindenkinek  és  képzeljétek,
valószínű Carl is hazaér az este folyamán Bangkokból.
Nagyon  szuper  este  lesz,  én  érzem!  Maud  szívem,
nyomás készülődni!
Az  öltözködést  és  a  sminkelést  egyedül  Cassie  vette
igazán  komolyan,  Georgia  kiment  elszívni  egy  cigit.
Maud pedig inkább őt követte, lévén, hogy fogalma sem
volt mit vegyen fel. Vagy egyáltalán mire számítson. A
szöszi lány fel-alá rohangált, annyira izgatott volt. Carlt
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már  vagy  három  hete  nem látta  és  mindenképpen  ki
akart tenni magáért.

• 

Az első vendégek nyolc körül érkeztek meg. Maud kicsit
tartott  tőle,  hogy  nem találja  majd a  helyét,  de  eddig
mindenki  szimpatikusnak  tűnt.  A  lányok  cseverésztek
egymással, és úgy kezelték őt, mintha ezer éve ismernék.
Már néhány óra eltelt, mikor Cassie hangos ujjongására
lett figyelmes mindenki.
–  Szexisten  Carl  megérkezett!  –  zúgtak  fel  sorra  a
lányok.  Ezen  Maud  is  hangosan  nevetett.  Fejben  már
sokszor  elképzelte  a  srácot,  aki  állítólag  minden
szempontból tökéletes, ám mégis valami nem stimmelt
a történetében. Hiszen ki az, aki nem akar a barátnőjével
élni.  Vagy milyen kapcsolat az,  ahol ilyen ritkán látják
egymást… Az emlegetett egyed hamar felfedte magát.
– Carl Fever vagyok, te biztosan a kis Maud vagy. – Hát
igen, a „kis” jelző itt mindenképpen helytálló volt, hiszen
Carl  teljes  valójában  ott  tornyosult  fölötte,  a  198
centijével együtt. Úriemberként nyújtotta felé a kezét, és
közben  megvillantotta  mind  a  32  darab  fogát.  A
tökéletesség  valóban  igaznak  bizonyult.  Lehet,  a
cápatámadásokról is minden egyes szó az volt?
–  Helló!  Már  sok  cápásat  hallottam  rólad,  izé…  ő
tényleg minden igaz rólad.
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Carl felkacagott. 
–  Tényleg  olyan  aranyos  vagy,  mint  ahogy  Cassie
mesélte. – Azzal a lendülettel, mint valami begyakorolt
koreográfia,  kezét  kivetette  élete  napsugarára,  és
magához  pördítette  egyetlen  piruettben.  Hm.  Valami
furcsa oknál fogva sokkal jobban passzoltak, mint ahogy
azt elképzelte. Attól kezdve el sem szakadtak egymástól,
és a cuppogáson kívül más hang nem igazán hagyta el a
szájukat.
Carl után még érkeztek páran, de ez a jelenet annyira
kizökkentette  Maudot  a  partihangulatból,  hogy  már
nem  is  figyelte,  ki  kivel  érkezett.  Arra  gondolt,  hogy
most a csókcsata hevében talán senki nem venné észre,
ha egy kicsit kisurran a friss levegőre.
Elindult a kert hátsó sarkába, kezében egy üveg jéghideg
sörrel. Valahogy túl gyorsan történt minden. De ahogy
lenni  szokott,  most sem volt  ideje tisztázni  magával  a
dolgokat.  Mire a hátsó falhoz ért,  észrevette,  hogy ott
már ül valaki, méghozzá egy gitárral a kezében. 
– Jaj elnézést, nem akartalak... – Maga sem tudja, hogy
miért  is  kért  pontosan  elnézést,  de  úgy  érezte,  hogy
megzavart valamit. – Már megyek is… – Azzal hirtelen
elindult  vissza  a  házba.  Vagyis  ez  volt  a  terve,  de  a
kertnek ebből a pontjából, egy kicsit sem volt csábító a
zenétől dübörgő kivilágított ház, és az a sok ember. Nem
is vette észre, hogy már ennyien vannak, 25-30 ember
gyűlt  össze.  –  Oké  Maud,  most  már  csinálj  valamit,
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nagyon  hülyén  nézhetsz  ki  dermedten  állva  a  kert
közepén.
– Semmi gond, nem zavartál meg semmit.
–  Hú de jó, mert nem lett volna kedvem visszamenni.
Igazából azt hittem, hogy itt egy kicsit magam lehetek.
–  Szeretnéd,  ha  elmennék?  –  Jaj  Istenem,  hogy
mondhattam ekkora hülyeséget?
–  Nem,  dehogy!  –  Teljes  zavar.  Inkább  a  harminc
idegen…
– Ugye új vagy még?
– Tulajdonképpen igen. Pár napja költöztem Cassie-hez.
– Nem ülsz le?
Na  igen,  ez  lett  volna  a  legkézenfekvőbb  dolog,  de
mintha  a  szó  legvalódibb  értelmében  gyökeret  vert
volna  a  lába.  Főleg  az  után,  mikor  az  ismeretlen
félhomály srác levette a kapucniját a fejéről.
– Egyébként Jess vagyok.
–  Helló Jess. – Most meg minek köszöntem? De most
tényleg,  nekem  le  kell  ülnöm  és  begyakorolni  ezt  a
bemutatkozás dolgot.
– És Te?
– Ja igen, Maud. Maud Vendel.
– Légy üdvözölve a kenguruk földjén Maudvendel!
Majd folytatta a gitározást. 
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