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Phoebe Wright és leg jobb barátnői, Annabel és Kimmi 
meghívást kaptak az év bulijára! Ám Phoebe-nek rá kell 

jönnie, hogy a buli épp egybeesik a szívéhez olyan közel álló 
Vadállatokért csoport adománygyűjtő moziestjével, és ettől 

totál kikészül…

Phoebe az adománygyűjtő 
est mellett dönt, de közben 
Annabel flörtölni kezd a 

Vadállatokért csoport egyik 
dögös tagjával, Liammel, ami 
fura érzéseket kelt Phoebe-
ben. Oké, Liam irtó jó pasi, 
de ők ketten csak barátok, 

nem igaz?

Phoebe úgy érzi, nem 
hagyhatja cserben a 

barátnőit, akik odavannak 
a buliért. Ráadásul Annabel 
és Kimmi összeismertetik 

Phoebe-t a Highgrove 
gimi egyik szívtiprójával, 
Saiával... de biztosan úgy 
végződik a buli, ahogy a 

lányok szeretnék?

JULIE FISON
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NEbben a fantasztikus, feleletválasztós történetben 

TE hozol döntéseket Phoebe helyett, így válik 
ez igazán a TE sztoriddá! Kövesd a szíved 

egész végig, de ha mégis meggondolod magad, 
csak ugorj vissza, és ismerd meg az összes 

végkifejletet!
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Elsô
fejezet

Ahogy leszálltam a buszról, már tudtam, hogy nagy hír 

vár rám. Nagyon nagy. Elindultam a folyosón a barát-

nôim felé, remegve az izgalomtól. Kimmi és Annabel 

gyakorlatilag táncra perdültek ültükben.

– Bent vagyunk, bent vagyunk! – énekelte Annabel, 

ahogy odaértem. A földre dobtam a táskám, és a mellet-

te lévô ülésre siklottam. 

– Nem mondod!

– De mondom! – vágta rá mosolyogva. – Ott va-

gyunk a vendéglistán!

Rámeredtem, miközben alig hittem a fülemnek. 

Semmi másról nem beszéltünk az elmúlt hetekben, de 
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egy percig se bírtam komolyan elhinni, hogy sikerülhet. 

Mostanáig.

– Ryan Baker bulija! – Kimmi dobolt egy párat a szé-

kem háttámláján. – Elég kúl, nem, Phoebs?

– Túlságosan is – vigyorogtam. Ryan Baker egy ki-

sebbfajta palotában lakott a kikötô mellett, tehát a bulija 

valószínûleg olyan, mintha nem is ezen a világon ren-

deznék. A westwayes csajokat általában meg se hívják 

rájuk, de Annabel szomszédja, Marco Ryan iskolatársa a 

Highgrove-ban, és – ezek szerint – felíratott bennünket 

a vendéglistára.

– Ryan Baker. – Annabel sóhajtva nézett ki az abla-

kon. – Végre találkozunk!

Annabel év eleje óta egyfolytában Ryanrôl ábrándo-

zott, amióta csak látta kiszállni ôt a mamája Porschéjából 

Marcóék háza elôtt, és elsô látásra beleesett. Szabályo-

san elolvadt, mint a jégcsapok a napon, és azóta is biz-

tos távolságból imádta a srácot, követte az Instagramon 

meg minden, de sose volt alkalma szóba elegyedni vele. 

A buli pedig tökéletes alkalomnak tûnt.
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– Szóval Marco mégis megcsinálta – mondtam elis-

merôen. – Elég ügyes volt, nem?

– Bizony, a jó öreg Marco – bólintott Annabel, aztán 

hirtelen elkomolyodott. – De van egy kis bibi.

– Micsoda? – húztam össze a szemöldököm.

– Azt akarja, hogy mostantól az év végéig minden 

hétvégén menjünk át hozzá. Takarítsuk ki a szobáját, 

mossuk ki a koszos zoknijait, és – Annabel drámai szü-

netet tartott – tisztítsuk meg a lábkörmeit!

– Nee! – sikkantotta Kimmi, és a fülére tapasztotta a 

tenyerét. Már jó ideje odavolt a srácért. – Marco iste-

nien cuki, az ô lábkörmei nem is koszosak!

– Poén! – vigyorgott Annabel. – Valószínûleg csak 

milliószor el kell majd ismételnem neki, mekkora cso-

datévô, amiért bevisz minket a bulira. De megéri!

– Az tuti! – értettem egyet, de egy kicsit azért ideges 

voltam. Most, hogy tényleg fent voltunk a listán, azon-

nal parázni kezdtem: ha Annabel Ryannel lesz elfog-

lalva, Kimmi meg Marcóval, velem mi lesz? – Csajok, 

ugye nem hagytok egyedül Ryan és Marco kedvéért? 
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– Persze hogy nem! – Annabel belém karolt. – Szük-

ségünk van rád, és különben is, Marcónak van egy cso-

mó jóképû haverja, akik szintén ott lesznek. 

– Ja, mi van például azzal a sráccal, akit említettél? – 

fordult hozzá Kimmi. – Mi is volt a neve?

– Ó, igen, Saia – lágyult el Annabel. – Már beszéltem 

rólad neki, Phoebs, imádni fog.

– Mi? – tátottam el a számat. – Mégis mit mondtál?!

– Semmi különöset, csak, hogy szuper vagy és szingli 

– felelte. – Úgy értem, tudom, hogy a szíved Bungához, 

az orangutánhoz húz, de Saia hihetetlenül dögös, és hát 

ô egy igazi, tudod… szóval, ember. 

Kimmi és Annabel felkuncogott. Imádtak azzal húz-

ni, hogy jobban érdekelnek az állatok, mint az emberek. 

Benne voltam a suli Vadállatokért csoportjában, Bunga 

pedig az örökbe fogadott orangutánunk volt, ami, bárki 

bármit mond, tényleg irtó aranyos, és jobb fej, mint a 

sulis srácok nagy része. De azért én is megadóan velük 

nevettem.

– Szóval, kik ezek a cuki emberi teremtmények, akikrôl 

beszéltek?
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– Majd meglátod – válaszolta Kimmi. – És boldog le-

szel, hogy felfedezheted ôket. 

– Akkor kezdôdik a visszaszámlálás! – csapta össze a 

kezét Annabel. – Nyolc nap a buliig!

Mély levegôt vettem, és végigpillantottam a folyosón, 

miközben azon töprengtem, vajon hogy nézhet ki Saia. 

Reméltem, hogy tetszeni fog. Igazából még sosem tet-

szett senki komolyan, Annabel és Kimmi viszont mos-

tanában folyton a fiúkról beszéltek. Jó lett volna, ha ne-

kem is van kirôl. 

Vajon Saia magas és erôs, vagy alacsony és zömök? 

Hangos és vicces, vagy csendes és komoly? Szabályosan 

beleborzongtam az izgalomba. 
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