
Rachel Van Dyken
egyetlen méReg

egyetlenmereg001-.indd   1 2015.08.26.   17:02



F o R D í t o t t a 

S Z I l Á g y I n é  m Á R t o n  a n D R e a

egyetlenmereg001-.indd   2 2015.08.26.   17:02



a t H e n a e U m

egyetlenmereg001-.indd   3 2015.08.26.   17:02



a fordítás alapjául szolgáló mű
Rachel Van Dyken: Toxic

Copyright © 2014 Rachel Van Dyken
Hungarian translation © Szilágyiné márton andrea, 2015

minden jog fenntartva.

egyetlenmereg001-.indd   4 2015.08.26.   17:02



5

P R o l ó g U S

A tavaszi szemeszter vége

Bárhová követtem volna.
érdekes, nem? Sokan azt állítják, tudják, mi a szerelem 
– mégis abban a pillanatban, amikor lehetőségük nyílik 
bebizonyítani, elinalnak. 

Bárcsak megszökhettem volna! Bárcsak otthagyhattam 
volna négy évvel ezelőtt! akkor talán most lenne erőm 
otthagyni. a szemébe nézni és azt mondani: sajnálom, 
de még egyszer nem vagyok képes rá.

az emberek ritkán gondolják komolyan azt, amit mon-
danak. Számomra a „sajnálom” megint egy olyan szó, amit 
az emberek rosszul használnak. olyan, mint a „szeretem”.

Szeretem a fagyit, szeretem a palacsintát, szeretem a kék 
színt – baromság. mert amikor azt mondom, hogy szere-
tem – akkor úgy értem, hogy úgy szeretek valakit, hogy 
elvérzek érte. amikor a „szeretem” szó elhagyja az ajka-
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mat, belekiabálom a létezésbe. megerősítem a lelkemet – 
a másik ember lelkéhez csatlakoztatom.

Sokszor hallottam keresztutakról, arról, hogy az ember 
döntési lehetőséget kap az életében, amely vagy megtöri, 
vagy megerősíti. De azt soha nem gondoltam, hogy ha 
kapok egy második esélyt, akkor nem fogom megragadni.

Könyörgő tekintete az enyémbe fúródott. Szívem össze-
tört a mellkasomban, ajkam szólásra nyílt, hogy mondjon 
valamit, akármit, ami megérteti vele, milyen mélységes 
érzelmeket élek át – de tudtam: abban a pillanatban, hogy 
megmondom neki, vége van.

a szívem, a lelkem képtelen túlélni, ha bármi történik 
vele. Ha ő nincs a világomban, megáll a szívem. tudtam, 
hogy ebbe belehal – mert engem is ugyanez tett tönkre.

De visszatérni ahhoz az élethez…
még az ő kedvéért sem…
Szó sem lehetett róla.
Beleszeretni, ugrani, még akkor is, ha pontosan tudom, 

hogy ő elkap majd… lehetetlen volt. mert mindenki tud-
ja, hogy a szerelem esetében nem a zuhanás fáj, hanem a 
földet érés. és tudtam, hogy csak idő kérdése, hogy ő is 
lemondjon rólam és hagyja, hogy összetörjek.

mert végül is… ilyen voltam. Összetört. Árnyéka egy 
emberi lénynek.

– nem értem! – Öklével verte a mellkasomat. – meg-
ígérted! megígérted, hogy soha nem mész el! – Könnyek 
folytak végig az arcán, azon az arcon, amit úgy szerettem. 
az égre emeltem a szemem, majd magam mögé néztem, 
ahol Saylor állt. Forgatta a kulcsot a kezében, várta a 
döntésemet.

Igen, egy keresztúton álltam. az egyik ösvény a jövőm-
be vezetett – a másik a múltamba és a teljes önpusztításba.
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Képtelen voltam ránézni. az érzelmek minden kis rez-
dülését elnyomtam magamban, és kiélveztem azt a fáj-
dalmat, hogy millió darabra törik a szívem, miközben 
kinyújtottam a kezem. – Igazad van, megígértem.

– gabe! – kiáltotta mögöttem Saylor. – nem muszáj 
így történnie.

– nem érted? – mondtam halkan és megfordultam. – 
mindig is így volt, mindig is így lesz. én szóltam.

– De…
– elég! – üvöltöttem. attól féltem, hogy a könnyek vé-

gigfolynak az arcomon. – azt mondtam, elég. menj el! 
Becsapódott mögöttem az ajtó.
– Semmi baj – mondta és kezébe fogta az arcomat. – 

Végül minden rendben lesz!
– Jól van, Hercegnő. – a szó megakadt a torkomban. – 

Jól van. – megigazítottam a rózsaszín kendőt a nyakán 
és átöleltem.

– Köszönöm. – Boldogan felsóhajtott. – mindig is azt 
ígérted, hogy vigyázni fogsz rám. nem mehetsz el, nem…

– nem megyek – fogadkoztam, mert ez az én hibám 
volt. mint minden más is.

– megyünk végre játszani, gabe?
– Igen, édesem, megyünk. – Ráborítottam a lábára a ta-

karót, és kitoltam a tolószéket a szobából – miközben 
minden egyes lépésemnél tudtam, hogy a rossz utat vá-
lasztom.
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1 .  F e J e Z e t

A szomorú pillanat hivatalosan is elmúlt, de kérlek, 
az isten szerelmére, menjetek szobára! 

– Gabe H.

A tavaszi szemeszter közepe

G A b e

– Összpontosíts, Kiersten! – Ujjammal csettintgettem az 
arca előtt. – a mitózis szakaszai. gyerünk!

a helyi Starbucksban ültünk egész délelőtt. az őrölt 
kávé illatától lassan kezdtem rosszul lenni – senkit nem 
okolhattam érte, csakis magamat. Úgy tűnt, hogy az őrölt 
kávénak tiszta lap-illata van. és én hivatalosan is tiszta 
lapot kezdtem.

Kiersten szeme a tankönyvre tévedt. türelmesen vár-
tam, összefont kezemet az asztalon nyugtatva.

Szája válaszra nyílt, tekintete üres lett, majd felnyögött. 
– ga-a-a-a-be. – elmosolyodott. – nem tarthatnánk 

kávé szünetet? légyszi!
– ne biggyeszd le az alsó ajkad.
Csak azért is megtette.
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– Kiersten! – figyelmeztettem.
– Kérlek! – megragadta a kezem és még jobban csü-

csörített.
nagy sóhajjal megadtam magam – hogy kimutassam, 

nem szívesen hajlok meg követelései előtt, bár a mi barát-
ságunkban ez mindig is így zajlott. Ő azt mondta, ugorjak, 
én meg azt, hogy hová, milyen magasra, milyen gyorsan 
és meddig. 

– Jól van, tartunk egy kávészünetet.
– ez az! – Becsapta a könyvet. – most én hívlak meg. – 

nevetségesen édes mosolyától nevethetnékem támadt. 
a fenébe is, mindig megnevettetett, és életem ezen pont-
ján annyira szükségem volt a nevetésre! egyébként, ha 
nem nevetnék, biztos vagyok benne, hogy zokogva om-
lanék össze. már csak az hiányzott, hogy a világ hirtelen 
megtudja, hogy nekem is vannak érzéseim.

a francba, én sem akartam megtudni.
– nem. – Intettem neki, aztán kénytelen voltam fizi kai-

lag is megakadályozni, hogy átugorjon a pulton. – majd 
én. Ráadásul Wes megölne, ha megtudná, hogy kifizet-
tettem veled a kávédat.

– ti ketten túlságosan is elkényeztettek. – Kiersten hát-
radőlt a székén, és összefonta a karját. – Hamarosan kény-
telenek lesztek elengedni, gabe. te és Farkas is – Wes 
becenevét használta. – nem élhetek folyton az általatok 
létrehozott burokban. – Ásított és véletlenül beütötte a 
kezét a mellette levő falba.

– óóó, báránykám – ugrattam azzal, hogy West utá-
noztam. – Bibis lett?

– Fogd be!
– megyek, hozom a kávédat.
– menj csak, teknős.
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Ha pasi lett volna, bemutattam volna neki a középső 
ujjamat. így viszont felnevettem és elindultam.

gyakran ugrattam őket a becenevükkel – Wesé Farkas 
volt, Kierstené Bárány –, cserébe én is kaptam egyet az 
idióta unokatesómnak, lisának köszönhetően. lisa elme-
sélte nekik, hogy gyerekkoromban volt egy házi teknősöm 
és sírtam, amikor elpusztult.

De ne már! az a teknős király volt! még temetést is 
rendeztem neki – amit végigbőgtem.

Bár nem vagyok büszke rá.
– a szokásos? – szóltam vissza.
Összekulcsolta a kezét maga előtt, mintha imádkozna, 

és azt kiabálta: 
– Kérlek!
mosolyogva megfordultam és beálltam a sorba. Igye-

keztem lazának, könnyednek, normálisnak tűnni. Haha! 
Különös, mennyire megszoktam, hogy gyakorolnom kell, 
hogy normálisnak tűnjek.

a tükörbe néztem és kénytelen voltam figyelmeztetni 
magam, hogy lazítsam el az ajkamat, a vállamat, az iz mai-
mat. muszáj volt összeszednem magam, mivel a dolgok 
olyan régóta voltak nem normálisak – és kiderült, hogy 
van egy olyan jellegzetes járásom, amiről az emberek fel-
ismernek. Ki hitte volna, mi? mindegy, én egy álruhás, 
kemény nindzsamester voltam, és nemcsak a saját életem 
függött tőlem, hanem az övé is.

talán a diplomázás volt az oka – de az előző szemeszter 
kezdete óta érzem, hogy ideges vagyok – feszült, mint-
ha egy időzített bombán ülnék. nem volt rá okom, hogy 
így érezzek, és őszintén szólva egy kicsit megijesztett. 
Reméltem, hogy csak annak a mellékhatása, hogy nem 
fekszem le minden csajjal az egyetem területén. talán ez 
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a szexmegvonás hatása a fiúkra… hogy paranoiásak és 
idegesek lesznek tőle.

– mit adhatok? – kérdezte a kiszolgálólány hűvösen és 
távolságtartón.

előrehajoltam és szélesen elmosolyodtam. 
– az attól függ. mit ajánlasz?
– a francba! – a lány csettintett az ujjával. – eltévedtél? 

a szexbolt két házzal arrébb van. – Kacsintott, előrehajolt 
és azt suttogta: – Itt kávét árulunk.

– milyen… – nyaltam meg lassan az ajkam, gyorsan 
visszatérve régi szokásaimhoz – kellemetlen. – Szívem 
vadul vágtatni kezdett, miközben mohón végigjárattam a 
tekintetem feszes, vékony testén, amit alig rejtett el a zöld 
kötény. ez volt az én játszmám – az egyetlen dolog, ami 
örömet okozott. az egyetlen dolog, ami elzsibbasztott 
a múltammal kapcsolatosan – mindennel kapcsolatosan. 

De ne sajnáljatok. minden egyes percét imádtam – mert 
legalább ezekben a percekben nem gondoltam a múltamra.

a múlt, a múlt, a múlt. Á, igen, a múltam miatt nem 
álltam le fűvel-fával. mert ígéretet tettem Wesnek és 

– ami rosszabb – magamnak is. Ő nem akarná, hogy ilyen 
legyek – bűntudatom támadt a viselkedésem miatt, és 
emellett megkönnyebbülést is éreztem, hogy legalább van 
még valami, ami elszívja a szomorúságot az életemből.

– előfordul. – a  lány pihegve válaszolt, szeme tágra 
nyílt, ahogy végignézett rajtam. megszoktam. ezért él-
tem. ez segített túlélnem.

és végül hátradobta a haját.
Parfümillat szállt felém, és minden vágyat elsöpört, 

amit valaha is éreztem iránta.
a francba is. Ugyanaz a parfüm.
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Reszketve húzódtam hátra, és kikényszerítettem ma-
gamból egy gyenge nevetést. 

– Ööö, kaphatnánk két nagy karamelles tejeskávét? 
nagy kávéval, és az egyikre plusz tejszínt kérnék.

– ó! – a lány arca vérvörös lett, ahogy beütötte a ren-
delést és megrázta a fejét. – ennyi lenne?

Hangja szánandóan reménykedő volt.
De én már döntöttem.
Vagy talán inkább a testem döntött először, nem az 

agyam. mindegy, hányingerem lett, legszívesebben addig 
rohantam volna, amíg el nem érem a zenetermet vagy a 
Harley-mat.

– Igen. – Átadtam a hitelkártyámat, ujjam megfeszült 
a műanyag kártya szélein. – ennyi lenne.

a lány lehúzta, visszaadta és halkan annyit mormolt: 
„seggfej”. Kicsit odébb léptem, és megvártam a kávékat, 
miközben figyeltem, nehogy beleköpjön bármelyikünk 
kávéjába is.

Pár perc múlva már a kávéval egyetemben üldögéltem 
az asztalnál Kierstennel.

– na… – kortyolt Kiersten egy nagyot. – mi újság?
égnek emeltem a szemem. 
– most ezt muszáj?
– mit muszáj? – Ártatlanul vállat vont.
– az egész izét, hogy te folyton megkérdezed, hogy 

vagyok, és azt szeretnéd, hogy megtörjek vagy, mi több, 
elbőgjem magam és elkezdjem ontani magamból a mocs-
kos… – közelebb hajoltam – kis – még közelebb hajol-
tam – titkaimat.

– a szexi tekinteted rám nem hat – mondta Kiersten 
unott hangon.
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tehetetlenül vállat vontam, és nagyot kortyoltam a ká-
vémból. 

– azért megpróbáltam.
– megpróbáltad? mit? – kérdezte Kiersten. – Hogy mi-

lyen lenne, ha Wes céllövöldét játszana veled? mert ez 
történne.

– Wes gyűlöli az erőszakot – védekeztem.
– nem, nem gyűlöli. – Kiersten felnevetett és az ajtóra 

pillantott. – ó, istenem… ez ő?
– Kicsoda? – Kiersten tudta, hogy neveket nemigen 

jegyzek meg – a lányokat, akikkel lefeküdtem, csak akkor 
ismertem meg, ha felhúzott pólóval jöttek felém. na jó, 
nem volt ilyen vészes a helyzet, de majdnem. esküszöm, 
egyszerűbb volt így megkülönböztetni az embereket.

– Raylynn. – Kiersten lehalkította a hangját. – ez ő!
– nehogy ide hívd! – mormoltam halkan. az a ribanc 

egy pszichopata. egyszer lefeküdtem vele. egyetlenegy-
szer! és utána három hónapig követett! Kiersten nagyon 
kedvelte és úgy vélte, csinos, így a véleményem nem szá-
mított. és semmi nem tenné boldogabbá Kierstent, mint 
ha azt látná, hogy végre lenyugszom, és nem csajozom 
orrba-szájba – legalábbis időnként ezt mondta nekem, 
amikor rájött az anyáskodhatnék. Persze nem tudta, hogy 
hónapok óta nem… ami úgy tűnt, mintha évek, évtizedek 
óta nem… ó, a fenébe is. Kit akarok becsapni? olyan volt, 
mintha meghaltam volna.

– ó, nézd, meglátott! – örvendezett Kiersten.
– tán csak nem azért, mert integetsz neki?
– Csak nyújtózkodom.
– Raylynn! – mondta Kiersten vidáman, sőt, olyan han-

gon, ami alapján azt feltételezhettem volna, hogy előző 
életében pomponlány volt. – Hogy s mint vagy?
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– Jól.
minden szem felém fordult.
Belebámultam a kávémba. Kiersten bokán rúgott az 

asztal alatt. elmormoltam egy káromkodást és felnéztem. 
– Hélo.
– Hélo? – Kiersten némán tátogta a szót az asztal túl-

oldalán.
– Ööö, szia. – Raylynn elpirult.
a fenébe is.
Világos bőre és világosszőke haja még jobban kihang-

súlyozta a tényt, hogy zavarban van.
Újra megpróbálkoztam. 
– Hogy s mint?
– Jól. elfoglalt vagyok. – megköszörülte a torkát, sze-

me köztem és a kávém között cikázott. mintha arra várt 
volna, hogy odainvitáljam az asztalunkhoz, vagy ami még 
rosszabb: randizni hívjam.

Utána néma csend. megint. Hirtelen megéreztem, mit 
is jelent a „terhes csend” kifejezés.

– nos… – Kiersten hangosan megköszörülte a torkát, 
majd megint belém rúgott az asztal alatt. – Örültem, hogy 
találkoztunk!

– én is. – Raylynn még egyszer rám nézett, majd gör-
nyedt vállakkal eloldalgott. 

– te seggfej! – Kiersten ismét bokán rúgott. –„Hélo”? 
azt mondtad, hélo? Ilyet fehér ember, mint te, nem mond. 
Soha. az sem érdekel, ha elrabolnak és csak úgy szaba-
dulhatsz ki, hogy vagy azt mondod, hogy hélo, vagy le-
rágod a saját karodat. Rágd le a karodat, gabe. De ne 
mondd, hogy… hélo.

– Ki mondta azt, hogy hélo? – vágott közbe egy férfi-
hang.
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– ó! Farkas – ugrattam West. Örültem, hogy végre 
nem vagyok egyedül Kiersten kutató tekintete és bonyo-
lult kérdései mellett.

– teknős – lőtt vissza Wes.
– gabe azt mondta, hogy „hélo”.
– Hangosan? – mondta Wes halkan. – azt akarja, hogy 

összeverjék?
Kezemet a szám elé téve felnyögtem és vártam, hogy 

végre ne úgy beszéljenek rólam, mintha ott sem lennék.
ezt rendszeresen megcsinálták. Kiersten általában vala-

mi olyasmit mondott, hogy „aggódom gabe miatt”, aztán 
Wes megkérdezte: „miért, nem eszik?”, én pedig felemel-
tem a kezem és jeleztem, hogy gabe jól van, fél órája evett 
meg egy burritót.

– Srácok! – csattantam fel és kezemet leejtettem az asz-
talra. – Jól vagyok, minden rendben van. azért mondom, 
hogy hélo, mert gengszter vagyok, megbirkózom vele.

mindketten úgy bámultak, mintha az imént jelentettem 
volna be, hogy beállok szerzetesnek.

– Hallottam valamit ma délelőtt. – Wes Kiersten kávé-
jáért nyúlt, nagyot kortyolt belőle, majd hátradőlt a szé-
ken. Ha nem a legjobb barátja lennék, szívből utálnám. 
maga volt a megtestesült amerikai focisztár. Irányító 
poszton játszott, sötétszőke haja volt, kék szeme, jóképű 
volt és laza. aha, tutira utálnám. 

– ó, igen? – Szemem összeszűkült. – Áruld el, Pletyka-
cica, mit hallottál? – nagyot kortyoltam a kávémból. 

– Önmegtartóztatás.
Kiköptem a kávét az asztalra, és majdnem megfullad-

tam. Hülye lisa, hülye család, hülye unokatesó. 
– Fogalmam sincs róla, mire célzol.
– Igen. – Wes megnyalta az ajkát, de ejtette a témát. 
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Kierstenhez hajolt, megcsókolta a feje búbját, majd kissé 
szorosabbra vonta körülötte a selyemkendőt. 

Csak egy egyszerű mozdulat volt, de majdnem elsír-
tam magam tőle.

a kendő megszorításától – legszívesebben véget vetet-
tem volna az életemnek. Ha az emberek tudnák… bár-
csak megbízhatnék bennük annyira, hogy elmondhassam, 
hogy elmagyarázhassam, micsoda roncs is voltam belül!

De nem. Szerepet játszottam. én voltam gabe. Soha 
nem leszek megint ő, soha nem leszek megint a múltbeli 
énem.

Kiersten felnevetett és megcsókolta Wes orrát.
ez túl sok volt. Hirtelen minden túl sok volt nekem, 

és abban a pillanatban tudtam. négy évvel ezelőtt is túl 
sok volt – lejárt az időm. az időzített bomba ketyegett. 

– Bocs, srácok, de mennem kell.
– Jól van. – Kiersten alig fordította el a tekintetét Wes-

ről. – Kedden talizunk tortillát enni?
– aha. – nem fordultam meg. nem integettem. Össze-

szedtem a cuccaimat, és úgy rohantam ki az ajtón, mint 
akit kergetnek.

mert négy év óta először az időzített bomba robbanás-
közeli állapotba került, és én nem voltam biztos abban, 
hogy kibírnám.

a telefonom üzenet érkezését jelezte.

Puget Sound é: Szüksége van rád. Fel tudnád hívni, 
hogy énekelj neki? Vagy küldenél neki egy MMS-t?

ó, igen, a bomba… ketyegett.

én: Igen. Pár perc és hívom.
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