
Ébredés után azonnal kipattantak a szemeim és a hasamhoz kaptam. Nem hasított belém a 

fájdalom, bár furcsán keménynek tűnt a hasfalam. Megkönnyebbült sóhajjal hajtottam le 

magamról a takarómat, és nyugodtan tudattal nekikezdtem neki a napi rutinnak. 

Vagyis kezdtem volna, de egy ismeretlen férfi volt a szobámban. 

–- Ki maga? – kérdeztem feszülten, miközben áthúzódtammásztam az ágy másik oldalára, hogy 

minél nagyobb távolság legyen köztünk. Azon a furcsaságon csak egy pillanatra akadtam fenn, 

hogy nem ismertem fel a saját hangomat, hiszen volt más, amin aggódhattam.

–- A nevem Areus – felelte az idegen. Nálam fiatalabbnak tűnt, talán a húszas évei végén 

járhatott. , és furcsa, köpenyszerű ruhadarabot viselt kKatonai díszegyenruhára emlékeztetett 

aző öltözéke , felette pedig egy köpenyszerűséget viselt.

Milyen név az, hogy Areus? 

–- Tűnjön innen, vagy hívom a rendőrséget – fenyegetőztem higgadtan, tekintetemmel 

fegyverként használható tárgy után kutatva.

 Ez nem az én szobám, futott át agyamon a gondolat, de amíg egy potenciális 

gyilkos/erőszaktevő/perverz áll a szobában, ahol alszol, döntened kell a prioritásaidról. 

-– Nem tudom, azok kik, de semmi szükség rá. A szövetségese vagyok – mondta a férfi. – 

Tudom, hogy össze van zavarodva, elvégre a halál nem kellemes dolog…

–- Halál? – kiáltottam fel szokatlanul mély hangomon. – Az csak egy álom volt, miről beszél? 

Mit akar tőlem?
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–- Tudja, hol van?

Nem tudtam, de hülye lettem volna beismerni. És amíg a fickó a válaszomra várt, szemem 

sarkából kiszúrtam egy vastag markolatú sétapálcát egy kerek asztalon, ami közelebb volt 

hozzám, mint hozzá.

–- Mondja el, mit akar – mondtam, csigaléptekkel araszolva az asztalka felé. 

-– Jelenleg egyetlen dolgot – felelte a férfi. – Nézzen bele abba a tükörbe. – Ösztönösen 

odanéztem egy pillanatra, majd gyorsan visszakaptam a fejem, hátha csak el akarja terelni a 

figyelmem és rám vetni magát. De az az egy pillanat is elég volt, hogy valami furcsát pillantsak 

meg a tükörben.

 Fél szememet a fickón tartva újra jobbra pillantottam, majd néma pánikban elhátráltam, 

kerestem a tükörben látott embert a szobábanide-oda forgatva a fejem, hogy meglássam az 

embert, akit a tükörben megpillantottam. 

-– Ne aggódjon, nincs itt senki más. – mondta a betolakodó. Idegesítően nyugtató volt a férfi 

hangja, mintha el akarná altatni az éberségemet. – Saját magát látta. 

Rövid, rám nem jellemzően, éles kacaj hagyta el az ajkamat. 

-– Ez valami vicc? Kezdem azt hinni, hogy a kandi kamerás műsorban vagyok. 

-– Nem tudom, mi az, de biztosan nem. Aa férfi, akit lát, a mesterem. Ön pedig, uram, a 

mesterem testében van. 

-– Oké, ez annyira nevetséges, hogy csak átverés lehet. Hol a stáb? Hol vannak a kamerák? – 

kutattam tekintetemmelnéztem körbe az ismeretlen szobátban. 

-– Nincs senki sehol. Csak nNézzen csak bele a tükörbe, és látni fogja.
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–- Oké, maga, ide figyeljen – szegeztem ujjamat a gyanús alakra. – Ez egy nagyon rossz vicc, 

és biztos lehet benne, hogy be fogom perelni. De egy tanács a későbbiekre: mielőtt át akar verni 

valakit, legalább tanulja meg jól a szövegét. Sokkal hatásosabb lett volna, ha nem rontja el.

- A szövegemet? – húzta fel szemöldökét az Areus nevű fickó.

- Igen, a szövegét. Sokkal hatásosabb lett volna, ha nem rontja el. 

–- Mit rontottam el? – kérdezte csodálkozva a férfi.

–- Azt mondta, uram. Akárhogy nézzük, ez egy nagy baki. Legközelebb talán használja a 

„hölgyem” kifejezést, ha nem akarja, hogy a főnökei mérgesek legyenek.

–- Hölgyem?

–- Igen, haver, hölgyem – ismételtem gúnyosan. – Mert nő vagyok.

Az Areus nevű férfi pupillája úgy kitágult, hogy még az ágy másik oldaláról is látni lehetett. 

Elégedett mosollyal figyeltem, ahogy lassan úrrá lesz arcvonásain. és visszanyeri korábbi 

lélekjelenlétét.

-– Ez lényegtelen abból a szempontból, hogy ön múlt éjjel meghalt, és jelenleg a mesterem 

testében van – mondta higgadtan. nyerte vissza korábbi lélekjelenlétét.

–- Hagyja ezt abba! – szóltam rá kemény hangon. – Fél percet adok, hogy kimagyarázza, miért 

gondolták az ostoba stábjával, hogy jó ötlet szórakozni velem, nem is beszélve arról, hogy 

illegális, amit…

Az ajkaim tovább mozogtak, de a hangom eElnémultam. A torkomhoz szorítottam a kezem, 

krákogni próbáltam, de hiába éreztem, ahogy a szavak elhagyják a számat, nem jött ki hang. 

Vadul a férfi felé kaptam a fejem. Nem tudtam, miért őt gyanúsítom, de túl váratlan volt ez a 

megnémulás ahhoz, hogy a véletlen műve legyen.
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–- Végre – sóhajtott a férfi. Szikrákat szóró szememet látva bocsánatkérően elmosolyodott. – 

Elnézést a kellemetlenségért, de ideje megnyugodnia. Nem fogom bántani, ezért arra kérem, 

menjen oda ahhoz a tükörhöz, és jól nézze meg magát. 

Néhány hosszú pillanatig farkasszemet néztünk, ő mosolyogva, én dühösen., Vvégül én 

szakítottam el a tekintetem egy ingerült mordulással, – amiből semmi nem hallatszott, mert még 

mindig néma voltam –. Oodaálltam a tükör elé. Elindultam a tükör felé, fél szememet a férfin 

tartva. Nem akartam túlságosan feldühíteni Areust, legalábbis addig nem, míg nincs a 

kezemben egy valami fegyver. 

Odaálltam a tükör elé. 

A korábbi férfi közelebb jött, pont olyan távolságra állt a tükör másik oldalán, mint én a 

sajátomon. A fejemet már egy ideje túl könnyűnek éreztem, és most rájöttem, hogy a rövid 

hajam miatt. Ilyen rövid életemben nem volt, ahogy végigsimítottam a tarkómon, csupán szúrós 

borostát éreztem. Felfelé haladva sűrűbb lett, de még így is szúrt. Fekete volt, pont olyan, mint 

az enyém, mielőtt tizennégy éves koromban végleg befestettemtartósan festeni kezdtem. A 

vonásai az én érzelmeimet tükrözték, de teljesen különböztek az enyémektől. Éles, férfias 

vonások, erős áll, nemes orr, sötét tekintet, rövid, ápolt szakáll. A testalkata is más volt. Széles 

vállak, csodás mellizmok és kockás has, amit nem volt nehéz látnom, mert a testét (testemet) 

egy olyan nyitott hálóköpeny borította, ami a bőrfelület nagy részét szabadon hagytatakarta. 

Felemeltem a kezem. A tükörben a férfi ugyanígy tett. Grimaszokat vágtam, pózoltam, össze-

vissza integettem. Egyre nagyobb bolondot csináltam magamból, mert az Areus nevű persze 

végig bámult. Leengedtem a kezem. Sóhajtottam. A nyakamat tapogattam, maszkot kerestem, 

hiába tudtam, hogy a testemet nem tudnák úgy beborítani egy férfialakú ruhával, hogy ne 

érezzem. 

Areus felé fordultam.
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–- Elhiszi, hogy az igazat mondom? – kérdezte. 

Nehezemre esett, de bólintottam. Vagy én őrültem meg, vagy a világ, de ez nem normális. A 

férfi csinált valamit a kezével, mire enyhe nyomást éreztem a torkomnál, és amikor 

megköszörültem, végre hangot is hallottam.

–- Végre – sóhajtottam ennek az idegen férfinak a hangján. 

–- Mit gondol?

-– Hogy mit gondolok? – vontam fel a szemöldököm, visszanéztem a tükörre, amiben még 

mindig nem magamat láttam; nem történt csoda. Eddigre már én magam se hittem kandi 

kamerás elméletemben. Ami velem történt, az vagy csoda, vagy boszorkányság, vagy démoni 

erők műve. Olyan dolgok, amikben nem hittem, de jobb elfogadni a történteket, mint beleőrülni 

az ellentmondásokba. – Ha már férfi lettem, legalább mocskosul szexi vagyok. 

Areus alig láthatóan elmosolyodott, majd szája elé tette a kezét, és mikor leeresztette, visszatért 

a komolysága.

–- Örülök, hogy tetszésére van mesterem teste. És elnézést a tévedésért, hölgyem. Szabad 

megkérdeznem a nevét?

Eddigre már én magam se hittem kandi kamerás elméletemben. Ami velem történt, olyan volt, 

mint a csoda, vagy boszorkányság, vagy démoni erők műve. Olyan dolgok, amikben nem 

hittem, de jobb volt elfogadni a történteket, mint beleőrülni az ellentmondásokba. 

–- Virginia – mondtam. 

Areus bólintott.

Commented [W41]:  ha gesztus kell a varázsláshoz, 
érdemes a megnémuláshoz is beleírni

Commented [W42]:  Ezen jót nevettem

Commented [W43]:  Ha jól értem, Areus is próbál nem 
nevetni. Egyértelműbb ezt írni.



–- Üdvözlöm, Virginia. Bizonyára sok kérdése van, nekem pedig sok válaszom. Mit szólna, ha 

leülnénk, és beszélgetnénk? – intett a kerek asztalka felé, amin korábban kiszúrtam az akár 

fegyverként is használható sétapálcát. 

Gyorsan odaléptem,. Ahogy felvettem a pálcát, éreztem a súlyát a kezemben; jól tippeltem, 

ezzel tényleg be lehet verni valakinek a fejét. 

Areus mintha olvasott volna a gondolataimban.

–- Semmi szükség a fegyverkezésre, nem vagyok az ellensége – mondta halvány mosollyal, 

ahogy helyet foglalt az asztalnál. Továbbra se engedtem el egyetlen biztonságot adó 

tulajdonomat, de én is leültem, készenlétben tartva a sétapálcát, mert sose lehet tudni. 

–- Először is szeretném tudni, hol vagyok – kezdtem a faggatózást. 

Areus összefonta ujjait az asztalon, és mint egy egyetemi professzor, nagy komolyan 

magyarázni kezdett.

–- Az ország neve Iosta, bár ez nem mondhat sokat önnek. A ház, amiben jelenleg tartózkodunk, 

a mesteremé, Solas szenioré, és a test, amit visel, szintén az övé. 

Tényleg nem mondott semmit az ország neve, ahogy az se segített, hogy megtudtam új 

„férfiruhám” nevét. Konkrétumok kellettek.

–- Hogy kerültem ide?

–- Előbb megkérdezném, mi az utolsó emléke?

–- Hát… –- kezdtem bizonytalanul. – Az utcán sétáltam a kocsim felé, amikor elém lépett egy 

férfi. Nem mondott semmit, csak rám támadt. Fájdalmat éreztem, a vizes követ, aztán semmit. 

De ez csak egy álom volt…
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–- Nem volt az – mondta Areus magabiztosan. – Virginia, ön tegnap éjjel meghalt. Vagyis – 

emelte fel az ujját, mielőtt pánikba esem a halálom hírétől, de ettől nem kellett tartania – 

majdnem meghalt, mert az én közbelépésem megmentette. Áthoztam a lelkét ebbe a világba, a 

mesterem haldokló testébe, amivel megmentettem önt, és őt is. 

Csak úgy kavarogtak a gondolatok a fejemben. Annyi lehetetlen dolgot hallottam egy perc alatt, 

hogy a szoftverem nem tudta feldolgozni. Úgy döntöttem, egyenként megyek végig a 

lehetetlenségeken, hogy leegyszerűsítsem a problémát. 

–- Hogy értette, hogy megmentett engem és őt is megmentette?

–- Ha minden jól ment, akkor a mesterem teste most az ön világában van, az ön testében. 

–- De hát én meghaltam, vagy nem? 

–- A mesterem lelkének energiája valószínűleg felgyógyította az ön testét annyira, hogy ne 

legyen életveszélyben. De, mint mondtam, biztosat nem tudok, ezért az is lehet, hogy az ön 

teste és a mesterem lelke már halottak. 

–- Egy pillanat – emeltem fel a tenyeremet. A másik kezem már elfehéredett, olyan erősen 

szorítottam a sétapálcát. – Ez az egész lehetetlen. Hogy a lélek megbegyógyítsa a testet? Ugyan 

már! És maga, csak úgy kicserél két lelket két világban? Mik maguk, valami varázslók?

Areus arcát elégedett, vidám mosoly borította el.

–- Örülök, hogy ilyen hamar megértette. Bár a megfelelő kifejezés a „mágus”, nem a varázsló. 

Felnevettem. Hisztérikusan. 

–- Szóval mágus. Mint Gandalf, vagy mint Harry Potter? 

–- Sajnos nem ismerem az urakat – csóválta a fejét Areus sajnálkozva. 
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–- Felejtse el – legyintettem, egyúttal új elhatározásra jutottam. Soha nem érünk ennek a 

beszélgetésnek a végére, ha minden új információn elcsodálkozok vagy elszörnyedek, és az se 

segít sokat, ha állandóan hitetlenkedésemnek adok hangot. Mostantól mindent úgy fogadok, 

mintha teljesen természetes lenne, és csak az információkra koncentrálok, érzelmek nélkül, 

mint egy gép. – Miért nem meséli el a történteket a saját szemszögéből?

–- Rendben – mondta Areus. – A mesteremet rendszeresen próbálják megölni a születése óta. 

Mindezidáig egyik kísérlet sem járt sikerrel, de tegnap ez megváltozott. Bár nem tudtam 

megakadályozni a történteket, ismertem egy varázslatot, amivel megmenthettem az életét. 

Ennek egyetlen hátulütője az, hogy a lelke nem térhetett vissza a testébe, viszont elfoglalhatott 

egy másikat, amihez kötelékek fűzik. Vagyis a magáétba. 

- Ez nem pont ugyanolyan, mintha semmit se tett volna? – kérdeztem. – A mestere nincs itt, 

csak egy nő, akit nem is ismer. Mi ebben a jó?Ez nem pont ugyanolyan, mintha semmit se tett 

volna?

Areus úgy mosolyodott el, mint a szülő, aki a gyereke tudatlanságán mulat. 

–- Solas mester nagy ember…

–- Ja, azt érzem, idefent sokkal ritkásabb a levegő – horkantottam.

– -… ezért hiszem, hogy talál a helyzetre megoldást – folytatta Areus, mintha közbe se szóltam 

volna. – Előbb-utóbb visszatér, és akkor, ha lehetséges, megoldjuk a problémát. 

–- Innen nem tudunk tenni semmit? 

–- Ehhez nincs meg az erőm – sajnálkozott Areus.

–- Vagyis a tudása megvan, nem igaz?

Commented [W52]:  Az, hogy inkább elfogadja (igyekszik 
elfogadni) az alapinfókat, egy reális döntés. Az, hogy 
érzelmileg belefárad a rengeteg mindenbe, és „már meg se 
lepődik”, az is érthető.
Viszont kevés olyan ember van, aki dönteni tud arról, hogy 
mit érez vagy nem, és egy ennyire impulzív karakter nem ez 
a tipus – az érzések megjelennek, maximum tudatosan nem 
az alapján reagál. Azaz narrációban továbbra is szükséges 
írni az illető gondolatait, érzéseit
Ez így olyannak hat, mintha meguntad volna a beszélgetést, 
és te, mint szerző akarnád gyorsan lezárni, vagy mintha attól 
tartanál, hogy az olvasóid unják meg – nem a karakterek 
jelleméből következik a viselkedésük.

Commented [W53]:  Ez a kérdés kicsit kötelező körnek 
tűnik, esetleg: hogy néz ki maga szerint a történet?

Commented [W54]:  Ez nekem egy kicsit homályos. Ha ez 
egy lélekcsere-mágia, akkor az, hogy lelket cserélnek, miért 
menti meg a mesterét, milyen merényletet cselez ez ki?

Commented [W55]:  Miért nem? (Illetve a kérdés inkább 
az, hogy és ha visszajön a nő testében, akkor miért igen?)

Commented [W56]:  Ez vicces

Commented [W57]:  A testcserét vagy a merényleteket?

Commented [W58]:  Ide jó lenne pár mondat 
narrációban, hogy lássuk, hogyan jut el erre a 
következtetésre

Commented [W59]:  Ha jól értem, ez a testcserére 
vonatkozik. Ha a visszacserélésre megvan a tudás, akkor 
miért nem valaki világbelivel cseréltetett testet, hogy 
Solasnak csak utaznia kelljen?



–- A tudás erő nélkül nem ér semmit, hölgyem. Az egyetlen, akinek megvan hozzá az ereje, az 

Solas mester.

–- És én véletlenül én pont az ő testében vagyok!

–- Óva kell intenem attól, hogy meggondolatlanul használja Solas mester erejét – hajolt előre 

komoran a férfi. – Ha jól értem, az ön világa egy mágia nélküli világ. Nincs hozzászokva ilyen 

erőhöz, ha képesítés nélkül akarja használni, katasztrófát idézhet elő. 

–- Jól van, nem fogok hókusz-pókuszolni, ígérem – fintorodtam el. – Csakhogy van egy kis 

probléma. Feltételezzük, hogy a mestere életben van. Hiába ekkora profi, ő most akkor is az én 

testemben van, nem igaz?

–- De, igaz.

–- Az én mágia nélküli, erőtlen testemben. Még így is képes csodát tenni?

Láttam egy pillanatig Areus arcán a bizonytalanságot, aztán újra felvértezte magát 

magabiztossággal és azt mondta:

–- Én bízom Solas mesterben. Ezért, amíg visszatér, önnek csupán egy dolga van, Virginia. 

–- Nekem?

–- Igen. Megpróbálja úgy élni Solas mester életét, hogy senki ne jöjjön rá a cserére. 

–- Mi történik, ha valaki mégis rájön?

Areus arca elsötétedett. 

-– Meghal. 

Commented [W60]:  A lélekől vagy a testtől függ a 
mágia?
- Ha a testtől, akkor Virginia teste a mesterrel együtt 
meghal, mert Solasnak nincs mágiája begyógyítani. 
Virginiának viszont van mágikus ereje.
- Ha a lélektől, Solas megmenekül, és vissza is tud(hat) jönni, 
de Virginiának nincs mágiája.
Az előbbi esetben Areus miért nem egy életben maradóval 
cserélte ki Solast?
A második esetben Virginiának nincs ereje, így Aerus nem 
inti óvva az erőhasználattól.

Commented [W61]:  Miért kell úgy élnie?



Humoros, dinamikus részletet olvashattunk, aminek a végére letisztult a regény fő konfliktusa 
is: Virginiának el kell játszania Solas mestert. Illetve az utalásokból sejthető, hogy elkezdi 
használni az erejét is, és megpróbál mindent megtenni azért, hogy visszakapja a saját testét.

A történet érezhetően cselekményközpontú, nem vesztegetsz hosszabb időt sem a környezet 
leírására, sem a narrátor belső világának az ábrázolására. Teli van párbeszédekkel a szöveg, és 
a narráció is sokszor inkább cselekvések leírása.

Mindennek előnye, hogy fenntartja az izgalmat, gyorsan olvasható, úgy érezzük, sebesen halad 
a történet. Hátránya, hogy az akciók között könnyen elveszhetnek maguk a karakterek. Nálad 
is ez a helyzet: nagyon jó poénok, váratlan fordulatok voltak benne, de nem láttuk magunk előtt 
a helyszínt, ahol vannak, és a karaktereket, akik cselekszenek. Virginia esetében nem a külső 
leírások hiányoznak, inkább az érzelemvilágának, érzelmi gondolatainak átadása, és nem 
tisztult le számomra a jelleme a viselkedéséből vagy a beszédéből sem.

A részlet egyik nagy hibája túlírás. Egyrészt a párbeszédeké: több helyen nem viszi előre a 
cselekményt a párbeszéd és a karakterekről sem tudunk meg többet – ilyen volt pl. Areus 
„nézzen bele a tükörbe” kérése, vagy Virginia kandikamerás elmélete. Sokkal gyorsabb és 
egyszerűbb megoldási utak helyett színpadiasabb alternatívát választottak – a szöveg alapján 
úgy tűnik, mindez nem a karakterekből következik, hanem azért tesznek így, hogy ez 
valamilyen vicces szituációhoz, mondathoz vezessen. Ezáltal viszont öncélúvá válik a humor.

Másrészt konkrétan, szavak szintjén is túlírt a szöveg, gyakran használsz körülményes 
megfogalmazásokat. Illetve részletezel cselekvéseket, amik nem fontosak, pl. megszakítja a 
szemkontaktust – elindul – szemmel tartja a másikat – belenéz a tükörbe, ahelyett, hogy 
engedelmesen a tükörbe néz. Erősíti a szöveget, ha egyszerűbben fogalmazol. Illetve a nyelvi 
túlírtság esetén egy érdekes játék lehet végignézni a szövegeidet, hogy milyen jelzős 
szerkezeteket (pl. „mondta hidegen”) lehetne kicserélni igékre (pl. sziszegte).

Leírások szempontjából viszont alulírsz, mind környezetleírásokban, mind a szereplőd belső 
világának megmutatásában. Ez alatt nem azt értem, hogy hiányzik, hány méter széles volt az 
ágy és pontosan hol volt a tükör (bár, ha ennyire cselekményesen írsz, akkor fontos tudnunk, 
ki/mi hol van kb a térben), hanem hogy a helyzetek, emberek hangulatát nem adod át. Ha van 
egy ágy a szobában, az olyan semleges. De hogyan látja azt az ágyat egy szerelmes karakter? 
Egy dühös? Egy rémült? Ha Virginia felébred, és egy idegen férfit talál a szobájában, 
valószínűleg megrémül. Ő hogyan látja a szobát?

A belső világok esetén pedig Virginia érzelemvilágát tulajdonképpen nem láttuk, a gondolatait 
sem igazán, maximum tervezéseket, mit szeretne tenni, vagy pillanatnyi reakciókat, pl. elhiszi-e 
az előző mondatot. A testbeszédét változatosabban ábrázolod, és ami viszont erősség, hogy 
mindezzel együtt is átjött a női hang az első bekezdéstől kezdve.

Érdemes tudatosan végiggondolni a főszereplő jellemét és az alapján beleírni a karakter érzelmi 
reakcióit, gondolatait, esetleg emlékeit, amik eszébe jutnak. Ott ragadt egy idegen világban, 
min aggódik? Azon, hogy az anyukája szívbajt fog kapni, ha Solas nem veszi fel neki a telefont, 
márpedig egy másvilági nem tudja, hogyan kell? Vagy azért, hogy a kutyáját ki fogja etetni? 
Esetleg a munkahelyén lévő srácra gondol, akit ő védett meg a főnöküktől? És az 
összehasonlítások is elindulhatnak, pl. ez az ágy kényelmesebb, mint az otthoni, de miért van 



ilyen hideg?  Bármit írsz, az rengeteg információ lesz a karakterről, és segíteni fog benne, hogy 
kötődjünk hozzá, érdekeljen minket a sorsa.

Szintén érdemes végiggondolni a mágia működését. Érezhető, hogy nem a világ a történet 
fókusza, és nem is szükséges annyira mélyen belemenni a világépítési kérdésekbe, amennyire 
egy világfókuszú fantasy regény tenné, de van két kulcskérdés, amit végig kellene gondolni. 
Az első, hogy kinek van a jelenlegi felállásban mágiája? Mert a szöveg szerint Solasnak van, 
mert meg tudja gyógyítani Virginia testét, és nincs, mert itt van a mágiája Virginiával. Ez 
egyszerre nem működik. A második pedig, hogy miért menekültek meg mindketten? Mert az, 
hogy egy emberi testet egy mágus meg tud gyógyítani, logikus. Viszont egy testet, amit két 
mágus sem volt képes meggyógyítani, egy ember miért? Virginiában van valami különleges? 
És miért nem egy világukbeli egészséges emberére cserélte ki Areus a mestere lelkét? Ez a két 
kulcskérdés a történet eleje szempontjából.

Összességében egy figyelemfelkeltő, mozgalmas de némileg túlírt nyitást olvashattam, remek 
szituációs humorral. Érdemes alaposabban végiggondolni a világot és a karakterek hátterét, 
jellemét, illetve meghúzni a párbeszédet és bővíteni a szöveget leíró részekkel.

Köszönöm, hogy olvashattam!

Kunos Anna


