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•
1.

Angelesben mély csend honolt, én pedig mozdulatlanul el-
nyúltam és Maxon lélegzését hallgattam. Egyre nehezebb 
volt olyan alkalmat kifognunk, amikor a herceg nyugodt és 
boldog lett volna, így hát kiélveztem a pillanatot, és hálás 
voltam azért, hogy éppen akkor hozza a legjobb formáját, 
amikor kettesben vagyunk.

Amióta mindössze hat lányra szűkült le a Párválasztó 
mezőnye, jóval nyugtalanabbnak láttam, mint a legelején, 
amikor még harmincöten voltunk. Gyanítottam, azt hitte, 
hogy több ideje lesz meghozni a döntését. És bár a gondolat 
bűntudatot ébresztett bennem, muszáj volt beismernem: ezt 
főleg miattam szerette volna.

Mert Illéa trónörököse, Maxon herceg megkedvelt engem. 
Egy hete elárulta, hogy azon nyomban véget vetne a versen-
gésnek, ha képes lennék habozás nélkül kijelenteni, hogy 
éppen annyira fontos nekem, mint én őneki. Időről időre el 
is játszottam a lehetőséggel, s el-eltűnődtem, milyen is lenne, 
ha Maxon egyedül csak hozzám tartozna.
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De persze épp ez volt a lényeg: hogy nem egyedül az 
enyém volt. Öt másik lány is versenyben maradt – öt olyan 
lány, akikkel a herceg randevúzgatott, akiknek kedves bóko-
kat súgott a fülébe –, és nem igazán tudtam, hogyan kezel-
jem ezt a helyzetet. Emellett ott volt egy másik probléma is: 
amennyiben igent mondok Maxonnak, úgy vele együtt a ko-
ronát is el kell fogadnom – amire még csak gondolnom sem 
nagyon akaródzott, főleg azért, mert halvány fogalmam sem 
volt arról, hogy rám nézve ez pontosan mivel járna.

Na és persze ott volt Aspen is.
Akivel tulajdonképpen már nem jártunk – szakított ve-

lem, még mielőtt a nevemet kihúzták volna a Párválasztó 
előválogatásán –, csakhogy amikor egy idő után felbukkant 
az udvarban, ahol palotaőrként teljesített szolgálatot, újra el-
öntöttek az érzések, amelyekről pedig megpróbáltam megfe-
ledkezni. Aspen volt az első szerelmem, és ahányszor csak 
ránéztem, világos volt, hogy ugyanígy érez irántam.

Maxon arról nem tudott, hogy Aspen a palotában tartóz-
kodik, arról viszont igen, hogy volt otthon valakim, akin meg-
próbáltam túltenni magam, s ezért nagyvonalúan időt adott 
arra, hogy továbbléphessek. Közben ő is igyekezett találni va-
lakit a lányok között, akivel boldog lehet, amennyiben én vé-
gül arra jutnék, hogy képtelen vagyok megszeretni.

Épp ez járt a fejemben, amikor elfordította kicsit a fejét 
és rálehelt a hajamra a homlokom fölött. Vajon milyen len-
ne, ha egyszerűen csak szerelmes lennék belé?

– Tudod-e, hogy mikor bámultam utoljára a csillagokat? 
– kérdezte.

Közelebb húzódtam hozzá a leterített takarón, hogy ne 
fázzak a hűvös angelesi éjszakában. 
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– Fogalmam sincs.
– Pár éve volt egy tanárom, akitől csillagászatot tanultam. 

Ha alaposabban szemügyre veszed őket, láthatod, hogy 
a csillagok voltaképpen különféle színekben ragyognak.

– Várjunk csak, ezek szerint utoljára csak azért néztél fel 
a csillagokra, mert tanulmányozni akartad őket? Nem azért, 
hogy gyönyörködj bennük?

Halkan felnevetett. 
– Gyönyörködés, hm. Esetleg megpróbálhatom beszo-

rítani a naptáramba az államháztartási tanács összejövete-
le és az infrastruktúrabizottság ülése közé. Ó, és ne feled-
kezzünk meg a háborús stratégiai tanácsról, amiről gyor-
san megjegyezném, hogy valami iszonyúan pocsékul megy 
nekem.

– Akad még valami más is, amiben nem vagy jó? – fag-
gattam és végigsimítottam kikeményített ingén. Maxont 
felbátoríthatta az érintésem, mert ahogy átölelve tartott, az 
ujjaival elkezdett köröket rajzolgatni a vállamra.

– És ez vajon miért érdekel ennyire? – kérdezte tettetett 
ingerültséggel.

– Mert még mindig olyan keveset tudok rólad. És állan-
dóan azt a benyomást kelted, mintha tökéletes lennél. Jó 
lenne egyszer bizonyítékot szerezni arról, hogy ez nem fel-
tétlenül van így.

Feltámaszkodott a könyökére és a szemembe nézett. – De 
te pontosan tudod, hogy nem vagyok az.

– Azért nem állsz olyan távol tőle – tiltakoztam. Mostan-
ra eljutottunk odáig, hogy meg-megérintsük egymást, egé-
szen finoman, s csak a térdünkön, karunkon, kezünkön.

Maxon a fejét ingatta, arcán halvány mosoly játszott. 
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– Hát jó. Nem tudok rendesen megtervezni egy háborút. 
E téren hihetetlenül tehetségtelen vagyok. És azt hiszem, 
a főzés sem menne valami jól. Habár még sosem próbáltam, 
úgyhogy…

– Soha?
– Még nem tűnt fel neked az a kisebb hadseregnyi szol-

ga, akik mintha mind azon lennének, hogy megtömjenek 
süteménnyel? Nos, ők nemcsak téged etetnek, hanem en-
gem is.

Elnevettem magam. Otthon gyakorlatilag nem volt olyan 
étkezés, amibe ne kellett volna besegítenem. 

– Mesélj tovább! – követelőztem. – Még mihez nem ér-
tesz?

Magához húzott, barna szeme titokzatosan csillogott. 
– Csak az utóbbi időben derült ki, hogy…
– Mondd csak, ne hagyd abba!
– Kiderült, hogy hihetetlenül nehezemre esik távol tar-

tani magam tőled. Ez komoly probléma.
Elmosolyodtam. 
– Miért, tán megpróbáltad?
Úgy tett, mintha alaposan megfontolná a választ. 
– Jobban belegondolva, tulajdonképpen nem. De ne is 

várd el tőlem, hogy megtegyem.
Halkan felnevettünk s összeölelkeztünk. Ilyenkor min-

dig olyan könnyű volt elképzelni, hogy ez már így marad 
életem hátralévő részében.

A fű és a levelek susogása jelezte, hogy valaki közeledik. 
Bár a randevúnk teljességgel hivatalosnak számított, kicsit 
zavarba jöttem és gyorsan felültem. Mire a palotaőr megke-
rülte a sövényt, már Maxon is követte a példámat.
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– Felség – hajolt meg az őr. – Elnézést kérek, uram, de 
ilyen későn már nem bölcs dolog ennyire hosszasan időzni 
idekint. A lázadók…

– Értem – sóhajtott fel Maxon. – Már megyünk is.
Az őr távozott, Maxon pedig újra felém fordult. 
– Tessék, itt egy újabb hibám: kezd szörnyen elegem len-

ni a lázadókból. Torkig vagyok azzal, hogy állandóan foglal-
kozni kell velük.

Felállt és felém nyújtotta a kezét. Belekapaszkodtam, s 
miközben felsegített, szomorúságot és enyhe ingerültséget 
vettem észre a szemében. A Párválasztó kezdete óta kétszer 
támadtak a palotára a lázadók – egyszer az Északiak, akik 
inkább csak rongáltak, másodszor pedig a jóval veszélyesebb 
Déliek –, így erről nem volt túl sok tapasztalatom, de azért 
eléggé meg tudtam érteni, mennyire torkig lehet velük.

Maxon felemelte és kirázta a takarót. Tisztán látszott raj-
ta, mennyire nem örül annak, hogy így megkurtították az 
együtt töltött időnket.

– Nézz csak rám – szóltam hozzá. – Nagyon jól telt ám 
veled az idő.

Biccentett.
– De tényleg – bizonygattam és közelebb léptem hozzá. 

A takarót az egyik kezébe fogta, hogy a másikkal átölelhes-
sen. – Valamikor meg kellene ismételnünk. És akkor elme-
sélhetnéd, hogy melyik csillag milyen színű, mert komolyan 
mondom, én semmi különbséget nem látok.

Szomorkásan mosolygott rám. 
– Bárcsak minden egyszerűbb lenne! Normálisabb.
Hozzáléptem, hogy átöleljem, mire elejtette a takarót, 

hogy ő is átkarolhasson. 
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– Sajnálom, hogy nekem kell kiábrándítanom, felség, de 
ön akkor is igen távol áll az átlagostól, ha éppen nincsenek 
körülöttünk az őrök.

Arcán mosoly suhant át, de továbbra is komolyan nézett 
rám. 

– De úgy jobban kedvelnél.
– Tudom, hogy nehezedre esik elhinni, de olyannak ked-

vellek, amilyen vagy. Egyszerűen csak több…
– Időre van szükséged. Tudom. És meg is kapod. De bár-

csak már most tudhatnám, hogy akkor is velem akarsz majd 
maradni, amikor sikerül végiggondolnod az egészet.

Elkaptam róla a pillantásomat. Ezt nem ígérhettem meg 
neki. Szívemben újra meg újra összemértem Maxont és 
Aspent, és valahogy egyikük sem kerekedett a másik fölé. 
Kivéve persze, amikor éppen velük voltam. Mert most ép-
pen hajlamos lettem volna biztosítani a herceget arról, hogy 
a végén ott fogok várni rá.

Csakhogy ezt nem tehettem.
– Maxon, ezt nem mondhatom – súgtam oda neki, ami-

kor láttam, mennyire letöri, hogy nem kap választ a kérdésé-
re. – De azt igen, hogy itt akarok lenni. Tudni akarom, hogy 
van-e lehetőség… lehetőség…

– Kettőnk számára? – fejezte be a mondatot Maxon.
Megmosolyogtatott, hogy milyen könnyűszerrel megér-

ti, mire akartam kilyukadni. 
– Igen. Ki szeretném deríteni, hogy van-e jövőnk együtt.
Ujjai közé fogta egy hajfürtömet, és átvetette a vállam 

mögé. 
– Úgy hiszem, erre elég jó esélyünk van – jegyezte meg 

tárgyilagosan.

Parvalaszto_2.indd   14 10/14/13   12:07:35 PM



15

– Szerintem is. Csak… adj egy kis időt, jó?
Bólintott, és most már elégedettebbnek tűnt. Azt szeret-

tem volna, ha így ér véget az esténk, ebben a reménykedő 
hangulatban. Illetve, volt még valami, ami talán belefért 
volna. Az ajkamba haraptam, odabújtam Maxonhoz és a te-
kintetemmel kérleltem.

Egy másodpercet sem habozott, azonnal lehajtotta a fe-
jét, hogy megcsókoljon. Meleg, gyengéd csók volt, úgy érez-
hettem tőle magam, mint akiért rajonganak, és valahogy 
egyre többet kívántam belőle. Akár órákon át ott maradtam 
volna, hogy a végére járjak, be tudnék-e valaha telni ezzel az 
érzéssel, de Maxon túl hamar elhúzódott.

– Menjünk – indítványozta játékos hangon, és húzni kez-
dett magával a palota felé. – Jobb, ha beérünk, mielőtt az 
őrök előreszegezett lándzsával, lóháton jönnek értünk.

Amikor a lépcsőnél elváltunk, hirtelen rám tört a fáradt-
ság. Alig voltam képes felvánszorogni a második emeletre, 
ahol azonban rögtön feléledtem, mihelyt befordultam a szo-
bámhoz vezető folyosó sarkán.

– Ó! – lepődött meg Aspen is. – Ezek szerint nálam pocsé-
kabb őr nincs is. Azt hittem, hogy végig a szobádban voltál.

Elnevettem magam. Az Elit tagjainak a szobájában leg-
alább egy szobalánynak bent kellett tartózkodnia minden 
éjjel, hogy gondoskodjon róluk. Nekem viszont csöppet 
sem tetszett a dolog, így végül Maxon csak ahhoz ragaszko-
dott, hogy ott álljon egy őr az ajtóm előtt, arra az esetre, ha 
véletlenül szükség lenne rá. Úgy alakult, hogy ez a bizonyos 
őr az esetek többségében Aspen lett. Különös érzés volt tud-
ni, hogy szinte minden éjjel ott őrködik a szobám előtt – volt 
benne valami izgalmas, de egyben ijesztő is.
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A pillanat játékossága szinte azonnal elillant, mihelyt 
Aspen ráeszmélt arra, hogy miért nem az ágyamban töltöt-
tem az éjszaka eddig eltelt részét. Kelletlenül megköszörül-
te a torkát.

– És, jól mulattál?
– Aspen, ne bosszankodj, kérlek – suttogtam és körül-

néztem, nehogy valaki tanúja legyen a beszélgetésünknek. 
– Részt veszek a Párválasztóban, mindössze erről van szó.

– De nekem így semmi esélyem, Mer! Hogyan szállhat-
nék versenybe érted, ha kizárólag az egyikünkkel beszél-
getsz? – Ebben persze igaza volt, de mit tehettem volna?

– Kérlek, Aspen, ne légy rám dühös. Azon vagyok, hogy 
tisztán lássak.

– Nem, Mer – felelte és hangjába visszatért a gyengéd-
ség –, nem vagyok rád dühös. Hiányzol nekem. – Nem merte 
hangosan kimondani a szavakat, de ajka némán megformálta 
őket. Szeretlek.

Elgyengült a térdem.
– Tudom – feleltem és kezemet a mellkasára simítottam. 

Egy pillanatra megengedtem magamnak, hogy elfeledkez-
zek mindarról, amit ezzel kockáztattunk. – Csakhogy ez mit 
sem változtat azon, hogy hol vagyunk vagy azon, hogy most 
már az Elithez tartozom. Időre van szükségem, Aspen.

Kinyúlt felém, megfogta a kezemet és biccentett. 
– Időt adhatok neked… Csak… csak néha próbálj meg 

pár percet szakítani rám is.
Nem akartam rámutatni arra, hogy ez milyen veszélyek-

kel járna együtt, úgyhogy csak halványan rámosolyogtam, 
majd szelíden elhúztam a kezem. 

– Mennem kell.
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Le nem vette volna rólam a szemét, míg be nem léptem 
a szobába és az ajtó bezárult mögöttem.

Idő. Mostanában mintha folyton ezt kértem volna. Abban 
reménykedtem, hogy ha lesz elég időm, akkor valahogy 
minden magától a helyére kerül majd.
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•
2.

– Nem, nem – kacagott fel halkan Amberly királyné –, csak 
három koszorúslányom volt, pedig Clarkson anyja szerint 
több kellett volna. De én csak a húgaimat szerettem volna, 
meg a legjobb barátnőmet, akivel egyébként a Párválasz-
tóm alatt ismerkedtem meg.

Gyorsan Marlee-ra pillantottam, és örömmel vettem, 
hogy ő is azonnal rám nézett. A palotába érkezésem előtt azt 
feltételeztem, hogy mivel olyan óriási a tét, ki van zárva, 
hogy a részt vevő lányok barátságosak legyenek. Marlee 
azonban már az első találkozásunkkor megölelt, s attól 
a perctől fogva mindig számíthattunk egymásra. Talán ha 
egyetlen olyan alkalom volt, amikor kis híján összekaptunk, 
de ezt leszámítva sosem veszekedtünk.

Néhány hete bevallotta, hogy nem tudna beleszeretni 
Maxonba. Amikor nyaggattam, hogy magyarázza el, miért érzi 
így, nem felelt és teljesen magába zárkózott. Tudtam, hogy 
nem haragszik rám, de azért eléggé egyedül voltam azokban 
a napokban, amikor éppen nem nagyon beszéltünk egymással.
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– Hét koszorúslányt szeretnék – álmodozott Kriss. – 
Mármint abban az esetben, ha Maxon engem választ, és ha-
talmas esküvőt csaphatok.

– Ami engem illet, nekem aztán nem lesznek koszorús-
lányaim – jelentette ki Celeste azon nyomban. – Csak el-
vonnák rólam a figyelmet. És mivel az eseményt közvetíti 
a tévé, azt akarom, hogy mindenki csakis engem nézzen.

Magamban dühöngtem. Oly ritkán adódott alkalom, 
hogy leülhessünk beszélgetni Amberly királynéval, erre jön 
ez az elkényeztetett fruska, és elrontja.

– Én szeretném az otthoni kultúránk hagyományait be-
építeni az ünnepségbe – szólalt meg halkan Elise. – Új-Ázsiá-
ban a lányok szívesen viselnek pirosat a szertartáson, és 
a vőlegénynek meg kell ajándékoznia valamivel a menyasz-
szony barátait, hogy így mondjon köszönetet azért, mert 
hagyják feleségül menni hozzá.

Kriss azonnal felkiáltott. 
– Nehogy lemaradjak az esküvődről! Imádok ajándékot 

kapni!
– Én is! – csatlakozott lelkesen Marlee.
– Lady America, ön feltűnően hallgatag – jegyezte meg 

Amberly királyné. – Milyen esküvőt szeretne?
Elpirultam, mert teljesen készületlenül ért a kérdés.
Egész életemben egyetlen esküvőt képzeltem csak el – erre 

a carolinai tartományi hivatalban került volna sor, azt köve-
tően, hogy végzünk a tonnányi hivatalos papír kitöltésével.

– Nos, egyetlen dologban vagyok csak biztos: szeretném, 
ha apa adna át a vőlegényemnek. Ugye, mindenki emlék-
szik a szertartásnak arra a részére, amikor az örömapa oda-
kíséri a menyasszonyt a leendő férjhez? Azt hiszem, mindig 

Parvalaszto_2.indd   19 10/14/13   12:07:36 PM



20

is erről álmodoztam. – Bármilyen zavarba ejtően hangoz-
zék is, ez volt az igazság.

– De hát ez mindenhol így megy – nyafogta Celeste. – 
Nincs benne semmi eredeti.

Akár dühös is lehettem volna, amiért így leszólta az ál-
maimat, de csak vállat vontam. 

– Azon a napon, amikor ez igazán fontos lesz, szeretném 
biztosan tudni, hogy apa egyetért a választásommal.

– Kedves gondolat – jegyezte meg Natalie, aki a teáját 
kortyolgatva bámult ki az ablakon.

Amberly királyné könnyedén felkacagott. 
– Hát, remélem is, hogy egyetért! Teljesen függetlenül at-

tól, hogy kinek az édesapjáról van szó – tette hozzá gyorsan, 
nehogy úgy érthessék, mintha Maxonra és rám célozna.

Nagyon érdekelt volna, hogy tényleg ez járt-e a fejében. 
Hogy Maxon mesélt-e neki rólunk.

Nem sokkal ezután véget ért az esküvőkről szóló beszél-
getés, s a királyné távozott, mert munka várta a szobájában. 
Celeste lehuppant a falra erősített nagy képernyős televízió 
elé, a többiek pedig kártyázni kezdtek.

– Ez jó mulatság volt – lelkendezett Marlee, amikor lete-
lepedtünk egymás mellé az egyik asztalnál. – Azt hiszem, 
még sosem hallottam, hogy a királyné ennyit beszélt volna 
egyszerre.

– Szerintem most már kezdi érdekelni a dolog. – Senkinek 
sem említettem azt, amit Amberly királyné nővérétől hallot-
tam arról, hogy a húga több gyereket szeretett volna, csak ép-
pen sosem végződtek szerencsésen a terhességei. Adele azt jó-
solgatta, hogy mihelyt kevesebben maradunk, a királyné egyre 
közelebb kerül majd hozzánk, s ebben teljesen igaza is lett.
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– Rendben, de most felelj őszintén: tényleg nincs semmi 
egyéb terved az esküvődet illetően, vagy csak nem akartad 
megosztani velünk?

– Tényleg nincs – erősítettem meg. – Az a helyzet, hogy 
el sem tudok képzelni egy nagy esküvőt. Ha jobban bele-
gondolsz, mégiscsak Ötös lennék.

Marlee a fejét ingatta. 
– Csak voltál Ötös. Most már Hármas vagy.
– Igen, persze – bólintottam, amikor eszembe jutott új 

besorolásom.
A családom Ötös volt – csupa rosszul fizetett zenész és 

képzőművész –, és bár a kasztrendszert úgy általában eléggé 
gyűlöltem, semmi bajom nem volt a mesterségemmel, ami-
vel a megélhetésünkről gondoskodtam. Fura volt Hármas-
ként gondolni magamra, s azon tűnődni, hogy ezentúl va-
jon tanítással vagy írással fogok foglalkozni.

– Ne idegeskedj – szólt rám Marlee, aki leolvasta arcomról 
az érzéseimet. – Még semmi okod az aggodalmaskodásra.

Tiltakoztam volna, de ekkor meghallottuk Celeste har-
sány hangját.

– Gyerünk már! – visította, a pamlaghoz csapta a távirá-
nyítót, majd újra a tévére szegezte. – Hé!

– Én látom rosszul, vagy tényleg egyre romlik a helyzet? – 
súgtam oda Marlee-nak. Csak bámultuk, ahogy Celeste újra 
meg újra odavágja a távirányítót, majd felpattan, hogy kézzel 
váltson csatornát. Úgy sejtettem, ha valaki Kettesként nő fel, 
akkor elképzelhető, hogy ilyesmiktől is kiborul.

– Szerintem a stressz okozhatja – jegyezte meg Marlee. – 
És azt észrevetted, hogy Natalie… nem is tudom… vala-
hogy egyre tartózkodóbb?
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Egyetértően bólintottam, és mindketten a három kár-
tyázó lányra fordítottuk a tekintetünket. Kriss éppen moso-
lyogva keverte a kártyákat, Natalie viszont a haja végét vizs-
gálgatta, s időnként kihúzott belőle egy-egy tincset, ami 
mintha nem nyerte volna el a tetszését. Szórakozott arcot 
vágott.

– Szerintem mindannyian érezzük a nyomást – vallot-
tam be. – Most, hogy ilyen kevesen maradtunk, egyre nehe-
zebb hátradőlni és kiélvezni, hogy a palotában lakunk.

Celeste felhorkant, mire azonnal odanéztünk, de villám-
gyorsan elkaptuk a szemünket, amikor visszameredt ránk.

– Bocsáss meg egy percre – szólalt meg Marlee felemel-
kedve a székről –, de a fürdőszobába kell mennem.

– Nekem is. Menjünk együtt? – kérdeztem.
Mosolyogva rázta a fejét. 
– Nem, indulj csak. Én megiszom még a teámat.
– Rendben. Azonnal jövök.
Kiléptem a Hölgyek Szalonjából, és csöppet sem siető-

sen megindultam a csodálatos folyosón. Úgy éreztem, so-
sem fogok hozzászokni ahhoz, hogy itt minden mennyire 
gyönyörű. Úgy elbámészkodtam, hogy amikor befordultam 
a folyosó sarkán, egyenesen nekimentem az egyik őrnek.

– Ó! – kiáltottam fel meglepetten.
– Elnézést kérek, kisasszony. Remélem, nem ijesztettem 

meg. – Megfogta a könyökömet, hogy segítsen visszanyerni 
az egyensúlyomat.

– Nem – kuncogtam el magam –, nincs semmi baj. A lá-
bam elé kellett volna néznem. Köszönöm, hogy elkapott…

– Woodwork palotaőr – felelte és fürgén meghajtotta magát.
– A nevem America.

Parvalaszto_2.indd   22 10/14/13   12:07:36 PM



23

– Tudom.
Elmosolyodtam és a szememet forgattam. Hát persze, 

hogy tudja.
– Remélem, amikor legközelebb összefutunk, azt már 

nem szó szerint kell majd értenünk – jegyeztem meg tréfál-
kozva.

Halkan felnevetett. 
– Remek ötlet. Szép napot, kisasszony.
– Önnek is.
Amikor visszatértem a szalonba, beszámoltam Marlee-nak 

zavarba ejtő tapasztalatomról Woodwork palotaőrrel, s figyel-
meztettem, hogy rendesen nézzen körül. Csak nevetett és 
a fejét csóválta.

A délután hátralévő részét az ablak mellett töltöttük, ott-
honi dolgokról meg a többi lányról beszélgettünk, miköz-
ben a beszűrődő napfényben sütkéreztünk.

Hirtelen úgy éreztem, hogy milyen szomorú is a jövőre 
gondolni. Egy idő után véget ér a Párválasztó, s míg abban 
biztos voltam, hogy Marlee-val megmarad a barátságunk, 
azt is szentül hittem, hogy hiányozni fog, ha nem beszélget-
hetek vele minden áldott nap. Ő volt az első igazi barátnőm, 
és szerettem volna, ha mindig együtt vagyunk.

Miközben én arra vágytam, hogy valahogy megállíthas-
sam az időt, Marlee merengve bámult ki az ablakon. Eltű-
nődtem azon, hogy mi járhat a fejében, de nem kérdeztem 
rá – minden annyira békés volt éppen.
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