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1. fejezet

Jelen…

Carter
Bepakolom az utolsó dobozokat is az autó csomagtar-
tójába, megfordulok, és egy utolsó pillantást vetek az 
egyetlen olyan helyre, amelyet valaha is otthonomnak 
neveztem. A helyre, ahol életem utolsó tizenhét évét 
töltöttem. Igaz, hogy csak egy ócska régi lakóépület, 
de az otthonom. Semmit nem ismertem ezen kívül. 
Kibaszottul dühít, hogy távozásra kényszerítenek. Ret-
tegtem ettől a naptól. Utálom, hogy azzal a faszfejjel kell 
majd élnem, aki az anyám férje.

Hála istennek csak hat hónapról van szó. Akkor töl-
töm majd be a tizennyolcat; végre törvényesen is felnőtt 
leszek. Biztosak lehettek benne, hogy az első dolgom lesz 
felrobbantani ezt az átkozott helyet. Anyunak most már 
ott van az a faszszopó. Többé már nincs rám szüksége.

Hat hónapja kezdett randevúzni John Sheparddal. 
Mondhatjuk, hogy förgeteges románc volt. Azt hiszem, 
anyu egyedül volt, mióta megszülettem, így aztán nem 
igazán hibáztathatom azért, hogy társra vágyott. Mindig 
csak mi ketten voltunk. Eleinte tulajdonképpen tetszett, 
hogy van mellettem egy afféle apafigura, de a reményeim 
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gyorsan elpárologtak, mihelyt megismertem Faszfejet. 
Így hívom magamban. Tökéletesen illik rá.

Észrevettem anyun a változást, amikor hazajött a ran-
devúkról. Boldogabb volt. Könnyedebb. Mintha lebegett 
volna, vagy mi a szar. Örültem, hogy ilyennek láttam. 
Megérdemli a boldogságot.

Pár hónapig találkozgattak, mielőtt először hazahozta 
őt, hogy bemutassa nekem. A megismerkedésünkkor 
kitettem magamért. Anyu kedvéért csináltam. A pasas 
nagyon kedves volt, míg anyu magunkra nem hagyott 
néhány percre, hogy italt hozzon. Azonnal gyanakodni 
kezdtem, látva, hogy milyen undorral mért végig. Az 
idő múlásával a pillantások gyűlölködő megjegyzésekbe 
torkolltak. Eleinte nem tettem semmit, amivel kiprovo-
káltam volna. Gondolom, valami okból kifolyólag egy-
szerűen nem kedvelt. Talán azért, mert fattyú vagyok. Ki 
tudja? Hozzászoktam az elutasításhoz. Egész életemben 
részem volt benne.

Anyu szeretete mindig önzetlen volt. Még akkor is 
szeretett, akkor is gondoskodott rólam, amikor rosszal-
kodtam. Ezért örökké hálás leszek neki. Sok mindenen 
ment keresztül velem az évek folyamán, de soha nem 
inogtak meg az érzései irántam. Egyszer sem. De Faszfej 
számára nem jelentettem semmit, gondolom. Csak tüske 
voltam az oldalában. Valami, ami anyu és közéje állt.

Kiborultam, amikor megkérte anyu kezét, és ő igent 
mondott, de nem mutattam ki anyu előtt, hogy mit ér-
zek. Nem akartam megfosztani az örömtől. Megérdemel-
te a boldogságot azok után, hogy mi mindent áldozott fel 
értem az évek során. Nem szándékoztam az útjába állni.
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Aznap, amikor anyu ujjára húzta a gyűrűt, Faszfej 
azonnal ki is mutatta, mit érez valójában irántam. Va-
lami idétlen polgári ceremóniát tartottak az anyakönyvi 
hivatalban. Ez volt anyu első házassága. Sokkal többet 
érdemelt ennél. Nem is akartam elmenni, de anyu azt 
akarta, hogy ott legyek, a kedvéért összeszorítottam hát 
a fogamat, és elviseltem.

Utána mi hárman elindultunk egy kellemes étterembe 
ebédelni, hogy ünnepeljünk. Pontosabban ők ünnepel-
tek. Én aztán biztosan nem. Anyu megkérte Faszfejet, 
hogy álljon meg egy helyi pékségnél, hogy vehessen egy 
finom tortát, amelyet magunkkal vihetünk. Abban a 
pillanatban, hogy kiszállt az autóból, Faszfej gyűlölködő 
pillantást vetett rám a visszapillantó tükörben.

– Szeretem anyádat – közölte velem. – De egy percig 
se hidd, hogy ez rád is vonatkozik, mert nem így van.  
A szememben te csak a csomag kéretlen része vagy. – 
Utálom elismerni, de fájtak a sértő szavai. Csak arra 
voltak jók, hogy még rosszabbul érezzem magamat.

Miért olyan nehéz engem szeretni?
Mielőtt lenne időm lecsukni a csomagtartót, a neve-

lőapám kihajol a vezetőoldali ablakon. – Mozogj, fiam. 
Nem érek rá egész nap – jegyzi meg szarkasztikusan. 
Esküszöm, imád velem szarakodni. Felkapom a fejemet.

– Nem vagyok a fiad. Jobb lesz, ha ezt nem felejted el, 
öregember – vágok vissza, és összehúzom a szememet. 
– Ha felemelted volna a seggedet, hogy segíts, ahelyett, 
hogy itt ücsörögtél és parancsokat ugattál volna nekem 
egész délután, akkor már órákkal ezelőtt végeztünk vol-
na.
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Hátrahajtja a fejét, hangosan felnevet a megjegyzé-
semre. Olyan kedvesen viselkedik anyu előtt. Minden 
alkalommal bedől neki. Valójában azonban egy csaló 
szemét. Mihelyt anyu hátat fordít, úgy bánik velem, 
mint a szarral. Lehet, hogy anyu szereti őt, de én nem. 
Kibaszottul utálom őt. Ez lesz életem leghosszabb hat 
hónapja.

Lecsapom a csomagtartó tetejét, átmegyek az anyós-
ülés felőli oldalra. – Töröld meg az átkozott lábadat, 
mielőtt beszállsz az autóba – ugatja. Esküszöm, ha lett 
volna a közelben kutyaszar, belelépnék, csak, hogy fel-
bosszantsam.

Felsóhajtok, megteszem, amit kér, mielőtt beülök a 
kocsiba. – Fasz – motyogom a bajuszom alatt.

– Vigyázz a szádra, fiú. Nem fogom tűrni, hogy így 
beszélj az én házamban, különösen nem az anyád előtt. 
– Soha nem beszélnék így anyuval. Vele viszont, nos, ez 
egészen más történet.

Ügyet sem vetek rá, elfordítom a fejemet, kibámulok 
az ablakon, vetek egy utolsó pillantást az én otthonomra, 
miközben kifarol a parkolóból. Krisztusom, még hu-
szonnégy óra sem telt el, és már legszívesebben orrba 
verném.

Egy szót sem szólunk egymáshoz út közben. Hálás 
vagyok érte. Görcsben van a gyomrom. Kibaszott pokol 
lesz együtt lakni ezzel a seggfejjel. Fogalmam sincs, hogy 
az anyám mit lát benne, de meglepő módon boldoggá 
teszi őt. Ez az egyetlen ok, amiért elviselem ezt a szar-
ságot. Anyuért teszem, semmi másért. Mindazok után, 
amit feláldozott értem, megérdemli a boldogságot.
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Körülbelül egyórás útra van a régi lakásunk a pokol 
kapujától. Basszus, szükségem lenne egy cigarettára. 
Felgyorsul a szívverésem, mihelyt bekanyarodunk az ut-
cába, amelyik ezentúl az otthonom lesz. Tökéletes házak 
szegélyezik, tökéletes gyeppel és puccos, ápolt kertekkel.

Máris gyűlölöm.
– Ez az új otthonod, az én otthonom. Ezt ne felejtsd 

el – közli Faszfej, amikor megáll a behajtón.
– Hip, hip, hurrá! – felelem, és kiszállok az autóból, 

mielőtt megszólalhatna. Hátramegyek a csomagtartó-
hoz, hogy kipakoljam a dobozokat. A lusta fasz termé-
szetesen egyenesen elindul befelé. Ezek szerint egyedült 
csinálok megint mindent.

Sejtettem.
Már éppen felnyitnám a csomagtartót, de megder-

medek, amikor nevetést hallok. Tiszta, édes, émelyítő 
nevetést. A hang irányába kapom a fejemet, és ekkor 
meglátom őt. Nos, valójában először a feszes kis seggét 
látom. Lehajol, egy kutyát simogat, és olyan sexi sortot 
visel. Elszakítom róla a szememet, a tekintetem a kutyára 
téved. Hosszú szőrű németjuhász.

A tökéletes kutya.
Gyerekkoromban mindig egy ilyen kutyát szerettem 

volna, de ez lehetetlen volt, mivel a házban nem lehetett 
állatot tartani.

Amikor a lány felegyenesedik, a tekintetem felsiklik 
hosszú, sötét hajára, ami leomlik karcsú hátára. Ragyog 
rá a nap sugara, csillog tőle. Azon kapom magam, hogy 
azt kívánom, bárcsak megfordulna, hogy láthassam az 
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arcát. Nem teszi, visszasiklik hát a tekintetem a seggére. 
Bassza, meg, micsoda popsi.

Képek villannak fel az agyamban, képzeletben a csuk-
lómra tekerem a haját, miközben előredöntöm, és há-
tulról kefélem. A gondolattól mocorogni kezd a farkam. 
Jézusom, miért hagyom, hogy erre kalandozzanak a gon-
dolataim? Lehet, hogy isteni a teste, de ez nem jelenti 
azt, hogy az arca is szép. Bár, ha hátulról adnám meg 
neki, akkor, gondolom, ez különben sem lenne gond.

Figyelem, ahogy felemeli a karját, áthajítja a labdát a 
kert végébe. Lány létére elég jól dob. A kutya megfordul, 
ügetni kezd. Amikor visszahozza a labdát, izgalmában 
majdnem felborítja a lányt. A lány ismét nevetni kezd, 
és érzem, hogy a szám sarka mosolyra görbül, ahogy 
figyelem őket.

– Jó fiú – szólal meg a lány édes hangon, és megvakar-
gatja a kutya füle tövét. – Ki a jó fiú? – Amikor a kutya 
észreveszi, hogy ott állok és figyelem őket, kiejti a labdát 
a szájából, és elindul felém.

– Szia – mondom, és kinyújtom a kezemet, hogy 
megszagolhassa. Barátságosnak látszik, ezért lenyúlok 
és megsimogatom a hosszú bundáját. Érzem, hogy széle-
sedik a mosolyom. Általában nem szoktam mosolyogni.

– Lassie! – kiáltja oda a kutyának a lány, és azonnal le-
hervad a mosoly az arcomról. Ez biztos csak vicc. Lassie? 
Volt képe Lassie-nek elnevezni ezt a klassz kutyát. Mi 
az ördög járt a fejében? Ez a kutya sokkal inkább látszik 
Rambónak vagy Butch-nak, de egyértelműen nem olyan, 
mint egy kibaszott Lassie.

– Te szegény – suttogom a kutyának, és megvakarga-
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tom a füle tövét. – A következő az lesz, hogy kimiskárol-
tat és kibaszott szalagokat köt a bundádba.

Felkapom a fejemet, és még jobban összeráncolom a 
homlokomat, amikor a lány elindul felénk. Baszódjak 
meg, ha az arca nem ugyanolyan szép, mint a buja teste. 
Esküszöm, hogy leesik az állam, amikor közelebb ér. 
Átkozottul vonzó. Hosszú haja angyalarcot keretez. Ha-
talmas szemét sűrű, sötét pillák veszik körbe. Krémszínű 
bőre hibátlan, viszket a tenyerem, hogy megérintsem. 
A tekintetem levándorol a mellére. Eléggé kicsi, de egy 
falatnál több úgyis csak pocsékolás, gondolom. Helyes 
gomb az orra, amitől okádnom kell.

Oké, ez az utolsó megjegyzés egy kicsit túlzás. Csak 
a bennem élő gazember szólalt meg. Védekező mecha-
nizmus ez nálam, amelyet kifejlesztettem, és mester-
fokra fejlesztettem az évek során. Védőkorlát, amelyet 
felépítettem. Utálom, hogy máris olyan érzéseket ébreszt 
bennem ez a lány, amilyeket nem akarok érezni. Az évek 
során megtanultam, hogy ha az ember nem érez, akkor 
nem tudnak neki fájdalmat okozni. Ha naponta látni 
fogom ezt a lányt, akkor csírájában el kell fojtanom ezt 
a szarságot, mielőtt ki nem csúszik a kezemből a dolog.

– Szia, te biztosan Carter vagy. Anyu mondta, hogy 
ma költöztök. – A szépségétől szóhoz sem jutok. Mi az 
ördög?

Összeszedem magamat, kiegyenesedem, az aprócska 
lány fölé magasodom. Átkozottul szexi telt ajka mosolyra 
húzódik, ahogy zöld szemével rám néz. – Indiana va-
gyok. Az új szomszédod – mondja édesen, és kezet nyújt.

Kezdődik a játék.
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Ideje eltaszítani őt, még mielőtt túl közel kerülne. Ezt 
diktálja az önfenntartási ösztönöm. Régen megtanultam 
már, hogy kisebb a fájdalom, ha elutasítok valakit, mi-
előtt esélye lenne ezt tenni velem.

A tekintetem lesiklik kinyújtott kezére, aztán vissza az 
arcára. – Lassie-nek nevezted el a kutyádat? – vicsorgom. 
– Mi a fasz járt a fejedben? Ez egy csicska név egy ilyen 
kutyának. Tudod, hogy fiú, igaz?

Édes száját eltátja a döbbenettől, csinos zöld szeme 
elkerekedik, aztán résnyire szűkül. – Az a kutya is fiú 
volt, amelyik Lassie-t játszotta a filmben, tudod – vág 
vissza, és összefonja karját a mellén. Ha kemény csajnak 
akar látszani, akkor igencsak kudarcot vallott. A karja 
összefonásával csak azt érte el, hogy a hetyke kis mellei 
még jobban kidomborodnak. Érzem, hogy a látványtól 
merevedni kezd a farkam, és az pokolian bosszant. Utá-
lom, hogy ilyen hatással van rám.

Kinyitom a csomagtartót, benyúlok, hogy kivegyek 
egy dobozt, és magam elé tartom. A legkevésbé sem 
akarom, hogy észrevegye az átkozott merevedésemet.

– Mi bajod van? – kérdezi, és ismét a szemembe néz. 
– Nem igazán keltesz magadról elsőre jó benyomást.

Majdnem elmosolyodom a kibaszott viselkedésére, 
de nem létezik, hogy megadjam neki ezt az elégtételt. 
– Leszarom, hogy mit gondolsz rólam, kölyök. Miért 
nem szaladsz, és játszol a babáiddal, ahogyan jó kislá-
nyokhoz illik?

Tényleg nehezemre esik nem mosolyogni most, hogy 
a szeme hitetlenkedve elkerekedik azon, ahogy beszélek 
vele. Amikor kinyílik a szája, az ajka tökéletes kis O-t 
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formál, képtelen vagyok másra gondolni, mint hogy ez 
a legmegbaszandóbb száj, amelyet életemben láttam. 
Ettől a gondolattól is csak még keményebb lesz a farkam.

Édes Jézus, mit tesz velem ez a lány?
Magam is meglepődöm azon, hogy szinte sajnálom, 

amiért ilyen rosszul bánok vele, de túlságosan jól szó-
rakozom azzal, hogy felbosszantom. Nem fogom most 
abbahagyni.

– Nos, ez goromba dolog volt. Valami nagyon szar 
dolog történhetett az életedben, amitől ilyen kellemetlen 
alak lettél. – Fején találta a szöget. Pontosan, szeretném 
rávágni, de nem teszem. Összeráncolom a homlokomat. 
Miért akaszt ki még jobban, amikor ezt mondja?

Utálom, hogy egy perc sem telt el, és máris belátott a 
felszín alá. Micsoda ez a lány, valami őrült látnok vagy 
valami? Ismét farkasszemet nézünk, és az arcáról sugárzó 
együttérzés miatt csak még kevésbé kedvelem őt.

– Nem. Csak egy gazember vagyok, és ne nézz rám 
így. Kiráz tőled a hideg.

– Hogyan? – pufogja, és csípőre teszi a kezét.
– Mintha sajnálnál. Nem akarom a sajnálatodat és 

nincs is rá szükségem. Minél hamarabb megérted, an-
nál jobban kijövünk majd egymással, hercegnő. Tegyél 
magadnak egy szívességet, kölyök, tarts magadat távol 
tőlem. – Levegő után kapkod a szavaim hallatán, mire 
elégedett mosoly árad szét az arcomon.

Küldetés teljesítve.
– Majd találkozunk, Larry – szólok oda a kutyának, 

és még egyszer utoljára megvakargatom a füle mögött, 
mielőtt elsétálok.
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– Lassie a neve, seggfej – csattan fel a lány a hátam 
mögött.

– Számomra nem – kuncogok, miközben a ház felé 
tartok. – Nem fogod hallani, hogy ezen a csicska néven 
szólítsam. – Talán nem is lesz olyan rossz itt lakni, mint 
gondoltam.

– Gyere, fiú – szól oda a lány a kutyának egy nagy 
sóhaj kíséretében.

Ahogy felsétálok a tornác lépcsőjén az új poklomba, 
hallom, hogy becsapódik a szomszéd ház ajtaja. Meglepő 
módon azonnal lehervad a mosoly az arcomról. Ami azt 
illeti, pocsékul érzem magamat amiatt, ahogyan bántam 
vele. Ritkán bánom meg a tetteimet.

Miért vagyok ilyen fattyú? Ja, persze, annak születtem.
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