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Prológus

Szilveszter éjszakája

Ugye mindenki szeretne visszamenni az időben és megváltoz-

Aztán megpróbálnám meggyőzni az emberiség ellen legna-
gyobbat vétők szüleit, hogy alkalmazzanak hatékonyabb csa-
ládtervezési módszereket. Harmadszor pedig soha, de soha 
nem csókolnám meg azt 

A legröhejesebb hat hónap volt, nem csak az én életem-
ben, de talán úgy általában az életben. Nem tudom, össze 
lehet-e hasonlítani más baromságainak listáját az enyémmel, 
az enyém mindenesetre elég meggyőző. Persze volt benne 
jó is, Hawaii, Milánó, New York, Nick… de te jóságos ég, 
micsoda hibákat követtem el! És, mint Amy szokta mondo-

-



6

És mégis, mindennek ellenére itt állok egy öltözőszo-
bában, egy olyan ruhában, amilyet sose gondoltam, hogy 
valaha fölveszek, és percek választanak el attól, hogy örökre 
megváltoztassam az életemet.

Csak semmi kényszer.
– Késő meglógni?
Az öltöző ajtaja nyikorogva kinyílt, és Kekipi osont be 

nagy mosolyogva.
– 

az összes vendég. Nagyon úgy néz ki, hogy most már végig 
kell csinálni.

Megfogta mindkét kezemet, és arcon csókolt. 
– Amúgy nem aggódom, mostanában nagyon könnyű 

elválni. És hát, legyünk őszinték, még abban sem vagyok biz-
tos, hogy ez az egész legális-e.

Egy halvány mosolyt sikerült magamra erőltetnem, és 
bólintottam. 

– Önnek, uram, nagyon is igaza van.
– 

mondta Kekipi, és az egyik rakoncátlan hajtincsemet vissza-

belegyömöszölve, de leginkább úgy nézett ki az egész, mint 
egy elrontott kakaós csiga. Rá kell jönnöm, hogy csak azért, 



7

– -

Igazat mondtam, Kekipi valóban jól nézett ki. Csillogott 

-
danod. Különösen ilyen csillogót.

– 

egész izé sokkal egyszerűbb lett volna, ha azt csináljuk, amit 

– 

Hawaiira, jó?
– Csábító ajánlat. Rettentő csábító.
– 

– 
– 

-
-

kornisos pólóban. 
– -

-

– Drága Amy, megkérdezhetem, te miért nem vagy még 
-
-
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– 
– Egy kínos, ribizliszörpös incidens óta Amynek nem sza-

magyaráztam Kekipinek, aki azt nézte, ahogy mi nézünk egy-

– 
– 

alatt csak nem tudom szétcseszni, ugye?

az utóbbi három hónapban mindenkinek egymilliószor bebi-
zonyította, Amy nem volt már gyerek. No nem mintha sok-

-

felakasztott koszorúslányruhán keresi az aprócska, rejtett cip-

– 
rajta. Ugyanolyan ruhában volt, mint amilyet Amy próbált 

– -
tam volna kapni valami tőrhöz hasonló tárgyat. Egy hajlakkos 

– 
öntötte el addig aggodalmas arcát, miközben Kekipi puszik-

– 
hangjának talán még némi súlya is lett volna, ha nem áll ott 
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csípőre tett kézzel, és össze nem illő fehérneműjéhez mind-
cuki

valami jó buliba készülsz?
– 

-

– 

hogy lenyugodjatok.
– Tess, nem tudok mit mondani, csak azt, hogy sajná-

– 
Sullivan.

– 
– -

– -

-
jak. Kicsit aggódtam, hogy nem jössz el, mert akkor rémesen 
éreztem volna magam.

– 
Charlie angyalainak megálmo-

dott koszorúslányi kompozíciómba.
– 

-
zán nem azt akartam, hogy így tudd meg.
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Amy egy „Mindketten röhejesek vagytok” felkiáltással csat-

nem akart kimaradni semmiből. 
– Ostoba tyúkok.
Bár csodás érzés volt középen lenni egy selyemből és 

fényesre lakkozott hajból álló szendvicsben, furán éreztem 
magam. Annyi minden történt, annyi minden elhangzott 
már, és mégis, olyan sok mindent kellett még tisztázni.

– 

Charlie-ra az ajtót, de nem volt esélye.
– Charlie!

-

– 
és közöttem libegett.

– 

én nem akarok semmit mondani, csak nem akartam kima-
radni.

– 

Amy, mint egy kisegér, újra nekiveselkedett, hogy kitessé-
kelje. De Charlie meg sem moccant.

– Velem?
– 
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– -
-

hülye voltam.
– 

Amy, felállt, és nagy levegőt vett, hogy újra megpróbálja 
Charlie-t kiebrudalni.

– -

az egész elkezdődik.
– 

volna.
– 

nem kéne itt lenned.
– 

te meg mit keresel itt?
Az ajtó megint nyílt, Charlie újra bevágta, vagy legalábbis 

megpróbálta, de közben nekiütközött valaminek. 
Vagy valakinek. 
Már nem Amy akart visszajönni, hanem valaki, aki na -

gyobb és lényegesen erősebb… Az ajtó felpattant. Ezút-
tal akkora erővel, hogy az amúgy sem biztos lábakon álló 

szék lábának, az felsértette, és Charlie vére egyenesen az én 
fehér selyemszoknyámra fröccsent.
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– 
-

– 

-
-

kában voltam, mégis, teljesen lezsibbadtam.
– 
– 
– 
– -

Ott álltam egy pompás milánói palota elegáns öltözőjé-
ben, egy gyönyörű fehér ruhában, amelyet immár csodaszép 
vérfolt díszített, miközben az egyik volt kedvesem összetörve 

– Te jóságos isten!
Megfordultam, és megpillantottam Alt, aki pazar szürke 

– Ahogy elnézem, fantasztikusan kezdődik ez az 

most, csak hogy tudjam, ki is esküszik itt kivel? 


