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11. fejezet

A következő néhány napban azon gyötrődtem, vajon jól dön-
töttem-e. Az énem egyik része nagyon izgatott lett attól, hogy 
Zed randira hívott. Addig manőverezett, amíg beleegyeztem, 
ez igaz, de nem is lennék emberből, ha a hiúságomat nem le-
gyezte volna a dicséret. Ahogy Zoe egyszer mondta, minden 
nő, akinek vér folyik az ereiben, azt akarja, hogy valamelyik 
Benedict fiú elvigye randizni. Ennek ellenére mégsem akartam 
kibeszélni a dolgot még a legközelebbi barátaimnak sem, fő-
leg, mert alig mertem elhinni, hogy igaz az egész. Az az őrült 
érzésem volt, hogy ha hangosan kimondom, talán köddé válik, 
mint Hamupipőke hintója éjfélkor. Az is aggasztott, vajon mit 
szól a dologhoz Tina. Valami olyasmit vártam, hogy döbben-
ten megkérdezi, elment-e az eszem. Attól féltem, ha elmon-
dom neki, a végén még meggyőzne, hogy Zed csak manipulált 
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azzal, hogy szeret, és a végén a klasszikus szitu lenne: a rossz-
fiú otthagyja jó kislányt. Hinni akartam az új Zedben, abban, 
hogy eddig félreismertem, és ő nagyon is gyengéd tud lenni, 
hogy tök jól megértjük egymást, és új dolgokat fedezhetünk 
fel egymásban, csak idő kérdése az egész. De annyi mindent 
kellett volna megértenem, például ezt a savant témát (Egyál-
talán van ennek értelme?), vagy a lélektárs dolgot, amire Zed 
teljesen ráfixált. A legnagyobb parám az volt, csak megjátssza, 
hogy bejövök neki, mert valami okból szüksége van rám, csak 
még nem jöttem rá, miért.

Sally észrevette a szétszórtságomat, de nem kérdezőskö-
dött az okáról.

– Sky, figyelsz te rám egyáltalán?
– Ööö… igen? – próbálkoztam.
– Nem úgy tűnt az előbb.
– Jó, nem figyeltem. Mit mondtál?
– Azt mondtam, hogy vennünk kellene valami különle-

geset a megnyitóra – mondta, miközben a ruhásszekrényem 
igencsak korlátozott tartalmát vette éppen szemügyre. 
Sallynek jó ízlése volt. – Emiatt aggódtál, vagy nem? 

– Aha…
– Egyet értek, nincs itt olyan darab, ami megfelelne. 

Vennünk kell neked pár új dolgot.
A Művészeti Központ hivatalos megnyitója igazi társasá-

gi esemény lesz szmokinggal és kisestélyikkel. Wrickenridge 
minden polgárát elvárták az eseményre, és hát végül is, amíg 
a síszezon nem kezdődik el, más szórakozásra nem volt túl 
sok lehetőség. És ha Sally úgy gondolta, hogy nincs alka-
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lomhoz illő ruhám, akkor tényleg gondban voltam. Ugyanis 
ott Zednek is meg kellett jelennie.

– Persze, ehhez nekem is lenne kedvem, de hová lehet 
itt elmenni vásárolni? Ahhoz most nincs kedvem, hogy el-
autózzunk egészen Denverig.

– Mrs. Hoffman… – kezdett bele Sally, én meg nagyot 
nyögtem – …azt mondta, hogy Aspenben van egy nagyon 
helyes butik, és csak háromnegyed óra a főúton.

Végül Simon is velünk tartott, mondván, hogy a megér-
kezésünk óta nem töltöttünk elég időt együtt úgy mint egy 
család. Egy olasz étterembe is elvitt minket, aztán dobban-
tott, miközben Sally és én a butikokat jártuk.

– Én is vehetnék magamnak egy új ruhát – mondta Sally, 
ahogy vágyakozón a fogasokat böngészte.

– Aha, na most kiderült, miért jöttünk ide – cukkoltam, 
és levettem egy hosszú piros ruhát. – Nem is rólam van szó, 
hanem neked kell valami. Próbáld fel ezt!

Harmincpercnyi határozatlankodás után kiválasztottunk 
két ruhát, Sally pedig megpróbált úgy tenni, mintha nem 
érdekelnék az árcédulán lévő számok. Aspen a gazdagok sí-
paradicsoma volt, menő hollywoodi sztárok jártak ide, így a 
márkák és az árcédulák is ehhez igazodtak.

– Ez most hosszú távú befektetés, a tiéd jó lesz neked 
jövő nyáron is a ballagásodon.

– A végzősök bálján – helyesbítettem. – És úgy tudom, a 
szülőknek vadi új ruhát kell kiköhögniük arra az alkalomra. 
Ez itt a hagyomány.
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– Akkor majd több festményt kell eladnom – mondta, 
aztán becsukta a szemét, és aláírta a számlát.

A nagy alkalomra készülődtünk, és úgy vihorásztunk 
Sallyvel, mint két őrült, akik valami összeesküvésre készül-
nek.

– Nehogy szólj Simonnak a cipőkről! – figyelmeztetett 
Sally. – Nem ért az ilyesmihez. A jó cipő a jó koordináció 
alapja – mondta, aztán az ajkába harapott. – De azért bor-
zasztóan drágák voltak, ugye?

– Hol vannak az én lányaim? – kiabált fel Simon a föld-
szintről. – Elkésünk!

Sally ment le elsőnek az emeletről, és a hatásra várva pó-
zolt kicsit a hosszú, szűk vörös ruhájában.

Simonnak elállt a lélegzete.
– Jól nézek ki? – kérdezte anya kicsit a homlokát rán-

colva.
– Meggondoltam magam. Maradjunk inkább itthon! – 

válaszolt Simon vigyorogva, és ujjai végigfutottak a szatén 
ruha hátán. – Remélem, Sky valami kevésbé kihívó ruhát 
vett fel! Úgy kell majd egész este elhajtanom a srácokat 
mellőle, ha ő is ilyen jól néz ki, mint te.

Én is lementem, hogy Simon megvizsgálhassa a ruhá-
mat. Egy rövid, térd fölé érő, pánt nélküli nefelejcskék ruhát 
választottam. Kiengedtem a hajamat, hagytam, hogy hullá-
mokban essen alá a hátamon, elöl pedig két, köves csattal 
tűztem el.
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Simon a fejét rázta. – Nem hiszem, hogy menni fog ez 
nekem. Vissza a szobátokba, lányok!

Sallyvel megint ránk tört a kuncogás, karon fogtunk Si-
mont két oldalról, és kifelé tuszkoltuk az autóhoz.

– Azt a mindenit, tiszta James Bond vagy ebben a menő 
szmokingban – mondtam Simonnak, és megigazítottam 
a csokornyakkendőjét. Komoly ügyet csinált abból, hogy 
mindig igazi csokornyakkendőt vegyen fel, aztán persze 
nekem, vagy Sallynek kellett segíteni megkötni. – Anyuval 
majd a szend vicsekkel meg a koktélpálcikákkal kell megvé-
denünk a lányoktól.

– Számítok is rátok, hogy megvédjetek – válaszolta, és 
rám kacsintott a visszapillantó-tükörből.

A Rodenheim Művészeti Központ épülete a tájba simult, 
a tetőzet a háttér hegycsúcsainak alakját követte, és a két 
külön rész egy szabálytalan üvegpiramist vett közre, ami 
most kék fényárban úszott. Egy olyan csípős, hideg estén, 
mint a mai is volt, a formák drámai kontrasztot képeztek 
a csillagokkal teli éggel. Szinte olyan volt, mint egy űrhajó 
orra, ami éppen az Alfa Kvadráns felé tart. Az üvegajtón 
keresztül láttam, hogy a parti már javában elkezdődött. Mr. 
Keneally is nagyon kicsípte magát az este tiszteletére, az elő-
csarnokban ült egy zongora mellett, és lágy zenét játszott. 
Pincérek suhantak körbe a vendégek tömege között, és teli 
tálcákról apró falatkákat kínáltak; volt minden a bonyolul-
tan elkészíthető sushitól a csípős mexikói mártogatósig.

Tina állt az ajtóban a vendégek köszöntésére, és nem so-
kat körülményeskedett a névtáblácskákkal.
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– Hűha! Csak ennyit tudok mondani! – kiáltotta, amikor 
meglátott hármunkat. – Micsoda ruhák!

– Csak tudni kell, megfelelő módon felhasználni a bank-
kártyát – mosolygott Sally.

– És milyen klasszak a cipőitek!
– A cipőkről inkább hallgassunk – suttogta Sally.
– Miről kell hallgatni? – kérdezte Simon.
– Semmiről, szívem.
– Segítsek neked valamiben? – kérdeztem Tinát abban a 

reményben, hogy megspórolhatom magamnak a dolog kí-
nos részleteinek megtárgyalást, és csak ücsöröghetek Tiná-
val az este további részében.

De Tina lerázott:
– Eszedbe se jusson, Sky! Egyébként mindjárt végzek itt 

én is. Majd megyek és megkereslek.
Simon már elindult befelé, egy tálcákat hordozó pincért 

próbált elkapni. Szerzett nekünk italt: ásványvizet nekem, 
maguknak pedig két pohár fehérbort.

Két perccel később elvesztettem a szüleimet. Sallyt sa-
rokba szorította az aspeni helyi lap művészeti rovatának 
újságírója, Simon pedig megfeledkezett arról, mennyire 
nem kedveli az ilyen eseményeket, és elmélyült társalgásba 
kezdett egy komoly kinézetű fiatal denveri diákkal David 
Hockney festészetéről. Én pedig ott maradtam egyedül, 
csak sodródtam ide-oda, váltottam néhány szót az ismerő-
sökkel, de nem kötöttem ki sehol.

– Hűha, ez aztán a látvány! – kiáltott fel egyszer csak 
Zoe, és lenyalta a szószt az ujjairól. Az ajtó felé kezdett 

Sky_promo.indd   6 8/1/12   12:40 PM



7

tuszkolni. – Az egész Benedict klán megmutatja magát ma 
este… nem akármilyen esemény ez!

És tényleg ott álltak a legendás Benedict fiúk. Így az estére 
kicsípve kezdtem megérteni, miért gondolják róluk az emberek, 
hogy baj jár a nyomukban. Úgy néztek ki, mint egy szuperman 
válogatott, habár az összegyűlt „esküdtek” arról még minden 
bizonnyal tanakodtak, vajon a jó vagy a rossz oldalán harcol-
nak. A tekintetem rögtön Zedet kereste, aki tényleg baromi jól 
nézett ki fekete ingben és hozzá illő pantallóban.

Nadrág. Egy mosoly kíséretében érkezett a helyesbítés a 
fejembe.

Nem akarok erről hallani.
Biztos vagy benne?
Hogy képes arra a terem másik végéből, hogy elvörösöd-

jek miatta? És egyáltalán, hogyan képes csak így beszélni 
hozzám? Szállj ki a fejemből!

Nem tudom leállítani a dolgot, ha már belekezdtem. Mondta 
már neked valaki, hogy ha kimennél az utcára ebben a ruhában, 
leállna a forgalom?

Ez rosszat vagy jót jelent? Teljesen őrült voltam, hogy egy 
test nélküli hanggal folytattam társalgást.

Jót. Nagyon, nagyon jót.
Zoe elfeledkezve miről beszélgettünk, vihorászni kezdett:
– Ó, édes istenem, Zed úgy néz rád, mint aki mindjárt fel 

akar falni. Az én gyenge szívem nehezen bírja az ilyesmit.
Oldalt fordultam, Zed most csak a vállamat láthatta, és 

megpróbáltam visszanyerni a lélekjelenlétemet, vagy leg-
alább annak a látszatát.
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– Nem is akar.
– Hát pedig biztos nem én vagyok az, akit néz. És ez 

tényleg sajnálatos. Másrészt viszont itt van még lehetőség-
nek Trace, Uriel, Victor, Will, Xavier és az én kis édesem, 
Yves. Hát nem…? – Zoe az ujjaival malmozott, és nagyon 
kereste a szavakat.

– Ki melyik? – kérdeztem.
– Xavier a legmagasabb, tavaly végzett. Nagyon komo-

lyan veszi a síelést, nagy esélye van, hogy bejut az olimpiai 
szlalomcsapatba, ha így folytatja. Trace… ő, ha jól tudom, 
zsaru most Denverben. Ő az a hűvös, szakértő típus, úgy 
néz ki, mint aki képes lenne lenyelni egy borotvapengét 
anélkül, hogy közben pislogna egyet. Uriel főiskolára jár, 
most phd-zik igazságügyi orvostanból. Az a nagy, széles 
vállú srác Will, ő is fősulira jár, de nem tudom ponto- 
san, mit tanul. Ő elég vicces típus, és nem szakad el nála 
olyan gyorsan a cérna, mint a többieknél. Hmmm? Kit 
hagytam ki?

– Victort.
Zoe sóhajtva a mellkasára tette a kezét: – Ó, hát Victor! 

Ő nagyon titokzatos. Nemrég költözött el a városból, de 
senki sem tudja, mit csinál igazából. Azt pletykálják, hogy a 
városban lakik Trace-szel, de ebben nem vagyok biztos. Azt 
hiszem, kém lett belőle, vagy valami ilyesmi.

– Hogy tudod megjegyezni, hogy ki kicsoda?
– Ugyan, könnyű: Trace, a tökös; Uriel, az ultra intelli-

gens; Victor… ööö… vadítóan titokzatos.
– Ez nem ért!
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Zoe csak vigyorgott, és folytatta: 
– Will, az 1000 wattos vigyor; Xav, az X-trém sportos; 

Yves pedig… rá nem találok szavakat. Zedet meghagyom 
neked. Ismered a dalt az oviból? – és ezzel dúdolni kezdett 
egy ismerős dallamot. – Ha a Benedict srácokkal szemlél-
tetnék az oviban a betűket, mi lányok fényévekkel előbb 
megtanulnánk olvasni.

Zoe mindig megnevettetett:
– Kíváncsi lennék, miért jöttek vissza a hétvégre a város-

ba mindannyian?
– Talán szülinapja van valakinek? Mr. és Mrs. Benedict 

tényleg nagyon kedvesek, néha kicsit furik, de mindig szí-
vesen fogadnak, ha arra jársz – ezzel Zoe belekortyolt az 
italába.

– Mr. Benedicttel találkoztam a folyónál.
– Ugye, milyen jó fej? Az egyetlen furcsa dolog benne, 

hogy ha valaki olyan okos, mint Mr. Benedict, akkor mi-
ért tölti az egész életét azzal, hogy síliftet üzemeltet. Lát- 
nod kellene a nappalijukban a könyvespolcokat, zsúfolásig 
tele vannak olyan könyvekkel, amelyeket a nővérem ol-
vas a főiskolán, filozófia könyveik is vannak, meg minden 
ilyesmi.

– Talán odavannak az ilyen outdoor dolgokért – mond-
tam Zoenak.

– Talán – lökött oldalba Zoe. – De épp itt jön valaki, 
akinek biztos nem az outdoor dolgokon jár most az esze.

Zed otthagyta a bátyjait, és ebben a pillanatban egyene-
sen felénk tartott:
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– Szia, Zoe! Helló, Sky! – vigyorgott mindkettőnkre.
– Szia, Zed! – köszönt Zoe, és közben odaintegetett 

Yves-nek, aki a helyiség másik végéből őt figyelte. – Min-
denki itthon van?

– Igen, van néhány elintéznivaló családi ügy. Szuperül 
néztek ki mindketten.

Zoe értette a testbeszédünket, és amilyen jó fej volt ál-
talában, most is ráérzett a dolgokra, és úgy döntött, lelép. 
Hátra dobta hosszú haját, a karkötői összevissza csilingeltek 
közben.

– Köszi, Zed. Te sem nézel ki annyira rosszul ma este. Me-
gyek, és váltok pár szót Yves-vel. Később még beszélünk, oké?!

Ezzel Zoe elsuhant, és otthagyott minket a sarokban. Zed 
fölém magasodott, teljesen eltakarta a termet, nem láttam a 
többieket, és olyan volt, mintha csak ő meg én lettünk volna 
a helyiségben.

– Szia! – mondta halkan.
– Azt hittem, már köszöntünk egymásnak – mondtam, 

és közben nagyon-nagyon azt éreztem, hogy ez a srác csak 
úgy izzik a forróságtól.

– Igen, köszöntem az előbb nektek, de ez a mostani csak 
neked szólt.

– Ó – összeharaptam az ajkaimat, nehogy elnevessem 
magamat. – Szió! – tettem hozzá még.

– Nem vicceltem az előbb, amikor azt mondtam, hogy 
bámulatosan nézel ki. – Előrenyúlt, és egy elszabadult haj-
tincset hátra simított az arcomból a fülem mögé. – Hát ez 
honnan szabadult el?
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– A suliban hátrakötve hordom a hajamat. Különben 
nem bírok vele.

– Nekem tetszik, ahogy most van.
– Hát, nem neked kell kikefélned esténként, amikor ösz-

szegubancolódik.
– Szívesen jelentkezem önkéntesnek.
– Igazán?
– De még mennyire! – nevetett Zed, és a karját a vállam-

ra csúsztatva átölelt. – Na, elvegyülünk?
– Muszáj mennünk?
– Muszáj. Be akarlak mutatni anyunak és az apámnak.
– Elmondtad nekik? – Én továbbra sem hittem ebben a 

lelkek egymásra találnak sztoriban, de ha ő hitt benne, ak-
kor kíváncsi voltam, mit csinál ezzel kapcsolatban.

– Nem. Azt akarom, hogy először te megbarátkozz a 
dologgal, aztán majd bejelentjük nekik is. Elviselhetetlenek 
lesznek, ha felröppen a hír.

Ez a valódi ok volt, vagy most csak játszott velem? Megint 
szőtte körém a hálót, hogy aztán majd jól berántson a kö-
zepére? Már nem tudtam biztosan, hogy megbízhatom-e az 
ösztöneimben, ha Zedről volt szó.

– És a bátyáiddal mi a helyzet? Nekik bemutatsz?
– Odamehetünk Yves-hez, őt már ismered, szóval ezzel 

nincs mit tenni, de szeretném, ha többiektől mindenképp 
távol tartanád magad.

– Miért? Ennyire nem bírnának engem?
– Hogy gondolhatsz olyasmit, hogy valaki nem kedvel 

téged? – Megsimogatta a karomat, és a bőröm abban a pil-
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lanatban lilabőrös lett az érintésétől. – Nem erről van szó. 
Csak biztos elmesélnék az összes iszonyúan kínos sztorit 
rólam, és aztán majd nem állsz többet szóba velem.

– Nem hiszem, hogy ez túl valószínű.
Zed lenézett rám, a mosolya gyengéd volt. – Nem, én sem 

hiszem.
Megálltunk a zongoránál, Mr. Keneally most fejezte be 

az előadását, és mi is csatlakoztunk a tapsoló közönséghez. 
Mr. Keneally szemrevételezte a hallgatóságát, majd amikor 
meglátta, hogy Zed a kísérőm, a homlokát ráncolta.

– Lenne kedved játszani, Sky? – kérdezte, nyilvánvalóan 
úgy gondolta, ez frappáns megoldása lenne annak, hogy kü-
lönválasszon minket.

– Nem. Köszönöm, uram, ma este inkább nem.
Zed kicsit erősebb szorította meg a vállamat.
– Uram, hozhatok önnek egy italt? – kérdezte.
Mr. Keneally csak állt tátott szájjal egy pillanatig.
– Nagyon kedves tőled – nyögte ki végül. Aztán valószí-

nűleg újraértékelte a kettősünket, mert így folytatta: – Örü-
lök, hogy Sky jó hatással van rád, fiam!

Korai még ilyesmit kijelenteni, mormogtam magamban.
– Egy ásványvizet kérek, vagy inkább egy kólát!
– Mindjárt visszajövök – eresztette el Zed a vállamat, 

és elvegyült a tömegben, hogy találjon egy pincért. Szinte 
vicces volt, ahogy megpróbált imponálni nekem, ahogy mu-
tatni akarta, hogy udvarias is tud lenni, ha odateszi  magát.

Mr. Keneallyn látszott, gondban van, hogyan hozzon fel 
egy kínos témát. A partitúrában lapozgatott.
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– Hogy megy a beilleszkedés, Sky?
– Köszönöm jól.
– Mindenki rendesen gondodat viseli?
– Igen, uram.
– Ha bármi… ööö… problémád adódna bárkivel, ugye 

tudod, hogy van tanácsadó az iskolában? – A Nagy Zene-
mester, amint a védelemre próbál kelni, de mintha nem lett 
volna felkészülve, hogy Farkasemberrel szemtől szembe 
megbirkózzon.

– Igen, Mr. Joe említette nekem. De köszönöm, minden 
rendben.

Zed közben visszért.
– Itt a kólája, uram – mondta, majd felém fordult: – Kö-

rülnézünk még, Sky?
– Jó, menjünk. Viszontlátásra, uram!
Mr. Keneally felém küldött egy aggodalmas mosolyt.
– Köszi az italt, Zed – mondta, majd leült a zongorához, 

és Mahler Gyászindulóját kezdte játszani.
– Ez az üzenet nekem szól, vajon? – suttogta Zed.
– Vagy nekem. Az emberek nem bírják kitalálni, hogy 

miért vagyunk mi együtt.
– Nem bírják kitalálni, miért van velem a legcsinosabb 

lány a teremben? Nincs semmi fantáziájuk – mondta, és 
felnevetett, amikor meglátta, hogy megint elvörösödtem. 
Egyik ujjával végigsimított az államon. – Olyan édes tudsz 
lenni, ugye tudod?

– Ez most bók volt, remélem.
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– Annak szántam. Már akkor tudtam, amikor a múltkor 
figyelmeztettelek. Tudod, hogy ne menj ki sötétedés után az 
utcára? Ugye, hallgattál rám?

Bólintottam egyet, nem igazán tudtam, mit kellene erre 
reagálnom. Annyira komolynak tűnt ezzel kapcsolatban.

Zed elmosolyodott, aztán megcsiklandozta a nyakamat 
az egyik hajtincsemmel. – Nagyon bántott, hogy azt kel- 
lett tennem az álmom miatt. És még most is aggódom, 
de akárhogy is, annyi átjött, hogy te azért elég okos csajszi 
vagy.

– Hát, ezt sosem mutattad ki.
Zed ajkai kényszeredetten legörbültek, érezte, hogy iga-

zam van. – Ápolnom kell a rólam kialakult képet, tudod? 
Azt hiszem, akkor ott a parkolóban zúghattam beléd. Egy 
dühös nőnél nincs szexibb.

Annyira szerettem volna, ha az igazat mondja, de efelől 
voltak kétségeim: – Okos és szexi? Az nem én vagyok.

– De mennyire, hogy te vagy! Ha én vagyok a hangvilla, 
te vagy a tökéletes „A” hang, csak próbálj felhangolni!

Egyre idegesebb lettem:
– Zed, cssss!
– Mi van, nem szereted, ha bókolnak neked?
– Dehogynem szeretem… csak nem tudom, mit kezdjek 

velük.
– Csak mondd azt: „Hű, Zed, köszi. Ez a legkedvesebb 

dolog, amit valaha mondtak nekem!”
– Abbahagynád, hogy ezen a műangol kiejtéssel beszélj 

hozzám? Annyira rosszul hangzik!
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Zed hátravetette a fejét, és nevetni kezdett, mire többen is 
felénk figyeltek. Aztán megragadta a kezemet, és egy puszit 
nyomott a tenyerembe.

– Egyszerűen nagyszerű vagy! Tudod, azóta sem értem, 
 miért telt nekem annyi időbe, hogy rájöjjek, mi is zajlik 
benned.

Még nem voltam felkészülve rá, hogy az érzéseinkről be-
széljünk; hétköznapi dolgokkal akartam foglalkozni.

– Mintha kicsit sokat álmodoznál. És, valóra szoktak vál-
ni az álmaid? – kérdeztem.

Zed a homlokát ráncolta. – Így, vagy úgy, de igen! Ne 
aggódj, nem engedem, hogy bármi történjen veled! Nagyon 
fogok vigyázni rád, Sky.

Nem tudtam, mit válaszolhatnék még egy ilyen homályos 
fenyegetésre, de ettől a Zedtől megint megijedtem, ezért 
inkább témát váltottam: – Tudod, Tinának az a véleménye, 
hogy te nem illesz hozzám. – És Tina felé intettem a fejem-
mel, aki a helyiség túlsó végében csevegett éppen Sallyvel. 
Állati jól nézett ki a hosszú, zöld estélyiben; Nelson ott áll-
dogált szorosan mellettük… és nem kerülte el a figyelmét, 
hogy mennyi elismerő pillantást söpört be Tina az este.

– Aha?! – Úgy tűnt, Zedet szórakoztatja a téma. – És ki 
lenne a te eseted?

– Tina véleményére vagy kíváncsi, vagy az enyémre?
– A tiédre!
Magamban mosolyogva a cipőmet bámultam, mielőtt fel 

mertem volna nézni, hogy lássam Zed arckifejezését. Ideges 
volt, de én így is kimondtam, amit gondoltam:
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– Hát, úgy tűnik, aki épp most bejön nekem, az magas, 
arrogáns, dühös és közben titkokban nagyon helyes.

– Hmm, nem… nem ismerek ilyet – mondta, és a szeme 
felcsillant.

– Sziasztok! Te Sky vagy, ugye? Hogy vagy? – Mr. 
Benedict volt az, aki félbeszakított minket, hatalmas tenye-
rébe fogta a kezemet, és egy darabig csak tartotta. Meleg 
és hozzáértő volt a kézszorítása, érződött, hogy a tenyere 
a munkától lett érdes. Ha csodálkozott is azon, hogy most 
a fiával lát – figyelembe véve az utolsó „beszélgetésünket”, 
ami a jelenlétében zajlott –, nem mutatta ki. És megint az 
volt a benyomásom, hogy az arca ritkán árulja el, mit is gon-
dol valójában. A felesége pont az ellentéte volt, egy nagy 
energiabomba, hatalmas barna szemekkel, az arca egyértel-
műen elárulta minden érzését, a teste mindig készenlétben 
állt, mint egy flamenco táncosnak. Ő volt az, akinek a fiai 
a latinos külsőjüket köszönhették. Ahogy Mr. Benedict a 
felesége vállán pihentette a karját, rögtön látszott, hogy va-
lami különleges energiával rendelkeznek ők ketten együtt: 
az egymásban meglelt öröm nyugodt bizsergése érződött 
rajtuk.

– Szervusz, Sky! – Karla riasztott fel az álmodozásból; 
rám mosolygott, és közben megsimogatta a csuklómat.

– Örülök, hogy megismerhetem, Mrs. Benedict.
– A fiunk már bocsánatot kért azért, ahogy lent a folyó-

nál beszélt veled? – kérdezte Mr. Benedict.
Felpislantottam rá:
- A maga módján, igen.
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– Látom, megérted őt. Ennek nagyon örülök. Zednek 
nem könnyű mostanában – mondta Mrs. Benedict, és gyen-
géden megsimogatta az arcomat, mielőtt furcsán elmeren-
gett, és a tekintete elhomályosodott volna. – De te… te is 
láttad ezeket a dolgokat… sőt, ami még ennél is rosszabb, 
benne éltél. Jaj, úgy sajnálom, szívem!

A szívem kihagyott egy ütemet.
– Anya, hagyd ezt abba – szólt az anyukájának Zed 

figyelmeztetőleg.
Karla a fia felé fordult: 
– Mit csináljak, ha mindent látok?!
– Ne csinálj semmit – morogott vissza Zed.
– Ennyi szomorúság, ilyen fiatalon!
– Karla, Sky azért van itt, hogy jól érezze magát – mond-

ta Mr. Benedict, és arrébb terelgette a feleségét a közelem-
ből. – Gyere, látogass meg egyszer minket. Mindig szívesen 
látunk téged, Sky!

El akartam szaladni. Ezek miatt az emberek miatt megint 
látni kezdtem dogokat. És nem voltam kész erre. Régóta 
elnyomtam magamban ezeket az érzéseket, a színekkel 
kapcsolatos dolgokat, dobozba zártam őket, és jó mély-
re gyömöszöltem magamban. Mégis mit csinálok itt Zed 
Benedicttel, az összes ember közül pont ővele? Mégis ki az, 
akit becsapok? Képtelen vagyok belemenni egy kapcsolat-
ba… megpróbálnom sem lett volna szabad.

– Sajnálom az előbbit, Sky! – mondta Zed, és idege- 
sen rángatni kezdte a zakója gallérját. – Menjünk ki a leve-
gőre?
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– Ő pont olyan, mint te. – Éreztem, ahogy megint rám 
tör a remegés. – Olvasott bennem… kezdett pont olyan dol-
gokat csinálni, mint te.

– Cssss! Most ne beszélj! – Lépett elém Zed, hogy eltakar-
jon és a többi vendég ne lásson minket. – Ne gondolj most erre!

– Mégis mi vagyok én? Egy nyitott könyv? Vagy mit tu-
dom én, mi?

– Ez nem ilyen egyszerű, nem csak rólad van szó.
– Azt hiszem, most szeretnék hazamenni.
– Elviszlek kocsival.
– Nem, köszi, hagyd! Szólok Tinának, hogy vigyen el. – 

Ebben a pillanatban nem akartam egyetlen Benedictet sem 
a közelemben tudni.

– Sky, ez így nem megy. Ha haza akarsz menni, akkor én 
vagyok az, aki elvisz. Most rám bíztak, és az én felelősségem, 
hogy biztonságban légy.

A „biztonság” pont az ellentéte volt annak, amit ebben 
a pillanatban Zed jelenlétében éreztem. Hátrálni kezd- 
tem. 

– Kérlek, csak hagyj most magamra.
Tina valószínűleg egész este árgus szemekkel figyelt, mert 

egy szempillantás alatt ott volt mellettem.
– Mi a gond, Sky? – kérdezte.
– Nem… nem érzem jól magam.
Zed odaállt közénk:
– Épp haza akartam vinni Skyt kocsival.
– Majd én elviszem – szólt oda Tina gyorsan.
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– Nincs rá szükség. Sky velem van, és én vigyázok rá. – 
Zed mérges volt, amiért le akartam lépni, és otthagyni őt. 
Ezt nem volt nehéz megmondani.

– Mi legyen, Sky? – kérdezte Tina.
A karomat a derekam köré fontam. Könnyebbnek tűnt, 

ha nem vitatkozom. Csak haza akartam jutni olyan gyorsan, 
amennyire lehet, még ha ez azt is jelentette, hogy néhány 
percet kettesben kell legyünk Zeddel a kocsijában.

– Zed hazavisz. Megyek, szólok a szüleimnek.
Nagyon felkavartak a dolgok, és ennek bizonyos jelei 

győzhették meg a szüleimet arról, hogy jobb, ha minél előbb 
hazamegyek. Simon hűvösen végigmérte Zedet, mielőtt a 
beleegyezését adta.

– A papád nagyon jól csinálja ezt – szólalt meg Zed, mi-
közben beindította a család jeepjét.

– Mit csinál jól? – kérdeztem, és hirtelen nagyon fáradt-
nak, kifacsartnak éreztem magamat. A fejemmel az ülés 
melletti ablakot támasztottam.

– A befenyítést, hogy összetöri a golyóimat. Utalt rá, 
hogy ha egy ujjal is hozzáérek a kislányához, halott vagyok.

Majdnem csuklani kezdtem, annyira kellett nevetnem:
– Hát igen, néha kicsit túlságosan védelmezni akar.
Pont, ahogy Zed – gondoltam.
Aztán, ahogy felfelé mentünk az úton, hagytuk az egé-

szet. A visszapillantó-tükrön egy hegyi kristály himbáló-
zott, elnyelte magába a fényeket, ahogy jobbra, balra kilen-
dült, olyan volt, mintha hipnotizált volna.
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– Miért hívod őket a keresztnevükön? – kérdezte Zed, 
próbált arrébb kormányozni minket arról a süppedős talaj-
ról, amiről az előbb beszéltünk.

– Csak tízéves korom óta vagyok velük. Mindannyian 
arra jutottunk, hogy sokkal kellemesebbnek érezzük, ha ke-
resztnéven szólítjuk egymást. Úgy érezték, túl idősek, hogy 
valaki hirtelen apunak meg anyunak szólítsa őket.

– Te akartad, vagy ők vetették fel? – kérdezte Zed, és jo-
gos volt a kérdés. Én anyunak és apunak akartam hívni őket, 
nagyon vágytam rá, hogy végre olyan lehessek mint a többi 
gyerek, de ez nem az ő stílusuk volt.

– Nekem is megfelelt.
Zed nem feszegette tovább a kérdést. 
– Tudod, anya… ő néha így viselkedik az emberekkel. 

Mit is mondhatnék? Hogy nagyon sajnálom?
– Nem a te hibád.
– Én vittelek oda hozzájuk téged. Le kellett volna szerel-

nem őt. Ne hagyd, hogy aggasszon az, amit mondott.
– Csak hát nem… szóval nem túl jó arra gondolni, hogy 

valaki mindenféle dolgot kiérez belőled.
– Nekem nem kell magyaráznod! Egy házban élek vele!
– Veled kapcsolatban is lát dolgokat? – Ettől a gondolat-

tól már sokkal jobban kezdtem érezni magamat.
– Naná! Benedict fiúnak lenni nem éppen Csipkerózsika 

álom.
A házunk előtt álltunk meg. Kint a teraszon égett az 

egyetlen lámpa. Nem voltam túl lelkes attól, hogy egyedül 
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menjek be a házba, de nem akartam, hogy Zed azt gondolja, 
valami másért hívom be.

– Szóval a kocsiban ejtjük meg. Egy apró lépés előre – 
mondta lágyan, aztán felém hajolt, az ajkát az enyémre tet-
te, és megcsókolt. Hihetetlenül gyengéd volt a csókja. Úgy 
éreztem, mintha egymásba olvadnánk, és a köztünk lévő 
korlátok eltűnnének a finom rábeszélés hatására. Vonakod-
va, de azért túlságosan is korán húzódott el.

– Hol van a papád? Vagy már halott vagyok?
– Ez nem is az ujjad volt. Azt mondtad, apa csak az uj-

jadra utalt. – A hangom távolinak tűnt. Elmúlt bennem a 
pánik, és egyszerre élvezni kezdtem, hogy itt vagyok a jelen-
ben… Zeddel. Ahogy ő mondta, a testem már rá is hango-
lódott az övére, mintha együtt megtaláltuk volna a tökéletes 
„A” hangot.

– Milyen igaz – kezét a vállamra tette, és cirógatni kezd-
te a bőrömet. – Bocs, muszáj volt megigazítanom. Ezt a ru-
hát diszkvalifikálni kellene.

– Miii? – Zed Benedict éppen megcsókol engem… ez 
egyáltalán, hogy lehetséges?

– Igen, én tényleg… tényleg nagyon tetszel nekem, Sky. De 
ha most nem állok le, a papád tényleg ki fog nyírni, és az egy 
szép barátság végét jelentené. – Utoljára megcsókolt, majd el-
húzódott tőlem; megkerülte a kocsit, és segített kiszállni.

– Csak bemegyek, és felkapcsolom neked a lámpákat, az-
tán visszatűzök a buliba.

– Köszi. Nem szeretek bemenni egy üres házba.
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– Tudom – válaszolt Zed, elvette tőlem a kulcsot, és ki-
nyitotta az ajtót. Én az előtérben vártam, amíg ő gyorsan 
körbejárt a helyiségekben.

Végül habozva megállt a teraszon, a kocsikulcsot a kezé-
ben csörgette:

- Nem örülök neki, hogy itt kell hagynom téged egyedül. 
Ígérd meg, hogy nem lépsz ki a házból!

– Megígérem.
– Biztos, hogy minden rendben lesz veled? – kérdezte 

sokadjára Zed.
– Igen, persze. Minden oké.
– És bocs anya miatt. Ha ez vigasztal, a nővére Loretta 

néni még durvább.
– Ez komoly?
– Ja. Nehéz elképzelni, mi?! Hálaadáskor jobb, ha a há-

zunk felé se nézel, ők ketten együtt megállíthatatlan párost 
alkotnak. – Mondta Zed, majd magához húzott, és egy pu-
szit nyomott az orrom hegyére. – Jó éjszakát, Sky!

– Jó éjt!
A keze még az arcomat simogatta, amikor hátra lépett: – 

Ne felejtsd el bezárni az ajtót, miután elmentem!
Úgy tettem, ahogy Zed mondta, aztán felmentem az 

emeletre átöltözni. Kinéztem az ablakon, és láttam, hogy 
még nem hajtott el. Kint ült a jeepben. Őrködött, amíg a 
szüleim haza nem jöttek. Tényleg komolyan vette a rám vo-
natkozó fenyegetést; és ez egyszerre volt riasztó, és furcsa 
módon megnyugtató is. Legalább ma éjjel nem kellett sem-
mitől se félnem.
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A szerzőről

Joss Stirling Oxfordban, Angliában él. Mindig 
is érdekelte, hogy az élet több mindenből áll, 

mint amit a szemünkkel láthatunk.
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Magyarországi megjelenés: 2012. október 25.
Addig is még több információ itt:  

www.facebook.com/sky-lelektarsak

Találd meg a lélektársad!
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Joss Stirling: Sky 
Találd meg a lélektársad!

A tizenhat éves Sky Bright Londonból érkezik az Egyesült Ál-
lamokba. Nem csoda, hogy utálja az újrakezdést, már túl sokszor 
veszítette el a gyökereit az életben. A lelkesedése ezért bizonyos 
határok között mozog, amikor a nevelőszüleivel Coloradóba köl-
töznek. Sky túlságosan jól tudja, milyen érzés kívülállónak, ide-
gennek lenni valahol. Minden várakozása ellenére a beilleszkedés 
könnyen megy a Wrickenridge High-ba, a suliban mindenki szí-
vesen fogadja. Majdnem mindenki.

Csak egy valaki marad számára megközelíthetetlen. Első nap 
megpillantja Zedet az iskola folyosóján, és onnantól el van vesz-
ve, nem tudja kiverni őt a fejéből. De Zed Benedictet sötét titok 
veszi körül. Arrogáns, megközelíthetetlen, és mindenkire dühös, 
így Sky is csak titokban vonzódik a szemtelenül jóképű sráchoz.

Aztán egyszer csak egy hangot hall a fejében… Az Ő hangját. 
És Zed is hallja, érti az ő válaszait, amiket még ki sem mondott. 
Amikor mindezek tetejébe Zed azt állítja határozottan, hogy Sky 
a lélektársa, akit egész életében szeretni fog, valamint, hogy hozzá 
hasonlóan savant, és természetfeletti képességei vannak, Sky egy 
szavát sem hiszi el. És soha nem is hinné el, ha belül mélyen nem 
mozdulna meg egy képesség, amitől Sky már rég meg akart sza-
badulni. Valami, amitől egész életében félt…

A múltjában árnyak üldözik, és a jövőjét gonosz erők fenyege-
tik, Skynak pedig szembe kell néznie a sötéttel, még ha ez azt is 
jelenti, hogy le kell mondjon arról, amit a szíve diktál…
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Magyarországi megjelenés: 2013 tavaszán

Yves és Phoenix 
története
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A történet folytAtódik!

Joss Stirling: P hoenix
Yves és Phoenix története

A tizenhét éves Phoenix a Közösséghez tartozik, egy bűnözőkből 
álló, természetfeletti erőkkel bíró savant banda tagja Londonban. 
Phoenix különleges adottsága, hogy képes mások agyában az idő 
érzékelését manipulálni. A banda vezérének parancsára mindezt 
lopásokra kell felhasználnia, és a megszerzett dolgokat a banda-
vezérnek beszolgáltatni.

Yves Benedict, amerikai diák, aki nemrég érkezett Londonba. 
Phoenix pedig kiszemelte őt, Yves a következő áldozat. De a fiú-
ról kiderül, hogy nem csupán egy célpont. Ő a sorsa, a lélektársa. 
A Közösség azonban a hatalmában tartja Phoenix múltját, és a 
jövőjét is magának követeli.

Yves ezt felismeri, és tervet eszel ki, hogy a lányt kiszabadítsa 
a Közösségből, és legyőzze a bandavezért. De a Főnök az Yves és 
Phoenix közötti különleges kapcsolat erejét a saját céljaira akarja 
felhasználni…
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Várható angliai megjelenés: 2012. október 16.
Magyarországi megjelenés: 2013 őszén

Xav és Crystal 
története
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Joss Stirling: Crystal 

Xav és Crystal története

Crystal Brook mindig is a család fekete bárányának számított; 
a savantoknál azonban komoly probléma, ha valaki nem törődik 
a saját természetfeletti képességeivel. De Crystalt egyáltalán nem 
érdeklik ezek a dolgok, ráadásul a suliból is eltanácsolják, így vég-
képp nem számíthat sok jóra a jövőt illetően. Diamond, a nővére 
mindenben Crystal ellentéte: tehetséges, ambiciózus; ő a család 
üdvöskéje.

A két lány Denverbe utazik, ahol egy véletlen folytán megis-
merkednek a nagyon dögös, nagyon menő hét Benedict testvér-
rel. Diamond egy pillanat alatt fülig szerelmes lesz, és hamaro-
san már az eljegyzésére készül; Crystalt azonban nem hatja meg 
a fiúk sármja… Épp ellenkezőleg! Úgy érzi, Xav Benedictnél ide-
gesítőbb fickóval nem találkozott még az életben.

Diamond esküvőjét Olaszországban, Velencében tartják; itt 
gyűlik össze a két nagy család az ünnepre. Közös ellenségük végre 
elérkezettnek látja az időt a támadásra.

Crystalnek és Xavnek össze kell fognia, ha meg akarják védeni 
a szeretteiket; és megfejteni egy rég eltemetett titkot, ha győzni 
akarnak…
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Lélektársak

„De annyi mindent kellett volna megértenem, például ezt a savant 
témát (Egyáltalán van ennek értelme?), vagy a lélektárs dolgot, 
amire Zed teljesen ráfixált.” – gondolja Sky.

A világ így látja a Benedict családot:
„…mert a Benedict család egy kicsit furcsa. Senkinek sem sikerül 
igazán kiismernie őket. Természetesen mindenki beszél róluk, de 
még soha senki nem randizott egyikükkel sem a suliból, legalább-
is én nem hallottam róla.”

„Mindannyian képesek vagyunk bizonyos dolgokra, mint pél-
dául a telepátia, de közben mindegyikünknek van valami saját 
adottsága is.”

ti tudjátok kik a savantok? Íme egy kisokos 
a Benedict családhoz:
A szülők:
„…Mindketten vezető tagjai a Savantok Hálózatának… Ez 
amolyan savant világháló a mi számunkra, akik különleges ké-
pességekkel rendelkezünk. Anya képessége segít ellenőrizni az 
újonnan belépőket, hogy tényleg korrekt szándékkal akarnak-e 
csatlakozni hozzánk.

… apa képes megérezni a veszélyt. Anya a jövőbe tud látni, és 
ki tudja olvasni a gondolatokat az emberek fejéből, ő hasonlít rám 
leginkább, azt hiszem. Ketten együtt képesek az őrséget ellátni a 
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ház körül… Ez is a része annak, ahogy az erőiket egyesítik, mint 
lélektársak.”
Trace Benedict:
„…képes a tárgyakban olvasni. Ha megérint valamit, látja a sze-
mélyt vagy az eseményt, ami miatt az a tárgy oda került arra a 
helyre.”
Will és Uriel Benedict:
„Többnyire előre érzékelik a veszélyt. És nagyon jók a 
telekinézisben

– Az micsoda?
– Mozgatni tud dolgokat.
– Uriel képes látni a múltat.”

Victor Benedict:
„…manipulálni tudja az emberek gondolatait.”
- Hogy mi?! Ő képes az érzelmeket és a gondolatokat irányítani. 
Nem olyan jó móka, amikor egyszer csak azt veszed észre, hogy 
épp elvállalod a mosogatást, amikor ő lenne soron. 

Xav Benedict:
az ő képessége a gyógyítás

Yves Benedict:
„…képes energiát manipulálni: felrobbannak dolgok, vagy tűz üt 
ki, ha épp úgy akarja.”

Hogy mik Zenedict képességei? olvasd el a Sky 
című regényt, és megtudod!
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nem csak a Benedict család különleges, hanem 
Sky története, múltja is. erről ő így mesél Zednek:
„– Sallynek és Simonnak nem lehettek gyerekeik, ezért maguk-
hoz vettek engem, pedig mindenkinek az volt a véleménye, hogy 
túl zavart vagyok ahhoz, hogy örökbe vegyen bárki. Az otthonban 
négy évig szinte meg sem szólaltam, aztán ők megmentettek, és 
rengeteg türelemmel végül feltörték a páncélomat.

– Akkor ők nagyon különleges emberek.
– Bizony, azok.
– A legfontosabb szempontból most már ők az igazi szüleid… 

látok benned dolgokat, amik tőlük vannak.
– Például mit?
– Te is pont olyan kedves vagy az emberekkel, mint a mamád, 

és a makacsságod, az biztos, hogy a papádtól van.
– Ó, ez jó – Mindig is szívesen megörököltem volna Simon 

szilárdságát. – Ő vérbeli yorkshire-i. Örül majd, ha meghallja, 
hogy ragadós a példa.

– Attól sem kell félned, amit a biológiai szüleidtől örököltél. 
Ha rád nézek, nem látok semmit, ami miatt szégyenkezned kel-
lene.

– Csak ne nézz olyan nagyon! – Kulcsoltam össze a karomat.
– Az a tippem, hogy legalább az egyiküknek savantnak kellett 

lennie – mondta Zed; az ujja köré csavarta az egyik hajtincsemet, 
és azzal játszott.
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