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1. fejezet

Rituálé

Késő éjjel volt már, Nicole mégis nyugtalanul forgolódott az ágyában, pedig a kellemes őszi 
éjszakában igazán nem volt semmi zavaró. Az utcán egy lélek sem járt, és a fák sárguló leveleit 
időnként meg-megzörgető szél suhogásán, no meg az óra monoton ketyegésén kívül semmilyen 
zajt nem lehetett hallani még nyitott ablak mellett sem. Minden nyugodt volt és csendes, a város 
az igazak álmát aludta.

Az enyém vagy! – súgta Nicole fülébe az elkerülhetetlent a már jól ismert hang, amely csak 
az ébrenlétet álomtól elzáró, széles sorompó lecsapódása után hangzott fel mindig, gyöngyöző 
izzadtságcseppeket varázsolva a lány homloka köré. Világéletében élénk álmodó volt, de 
egyetlen éjszakai képzelgésből kiszakadt véres jelenet vagy acsarkodó, vad szörnyeteg sem volt 
olyan rémisztő, mint ez a testetlen, forrás nélküli suttogás, ami az utóbbi hetekben minden éjjel 
elért hozzá. Nem látott mást, csak árnyékokat, sötét, összemosódó színfoltokat, amelyeket 
furcsa, felismerhetetlen zörejek kísértek. Egy mindent elnyelő, feneketlen lyuk előtt állt, és a 
hang kérlelhetetlenül folytatta: Mire vársz még? Napról napra nő a be nem váltott ígéret 
súlya… Csak nem félsz?

Mögöttem van – gondolta Nicole, de hiába próbált megfordulni, egyszerűen képtelen volt rá, 
tagjai dermedtek és merevek voltak, nem engedelmeskedtek a belső parancsnak. Ekkor hirtelen 
egy hatalmas lökést érzett a hátán, és belezuhant a mélységbe, csak zuhant és zuhant, majd úgy 
érezte, huppan egy nagyot, és aztán… felébredt.

 Teste hideg verítékben úszott, és a levegőt is szaporábban vette. Megkönnyebbült,, de 
közben nagyon boldog volt, hogy már vége. 

De mire ébredt fel?

Mielőtt azonban végképp ellazult volna, eszébe jutott, hogy nem a semmire ébredt fel. 
Párnája alatt mozgolódni kezdett rezgőmódra állított mobil.ja, és ő ezért m Mérhetetlen hálával 
gondolt a telefonálójára, akárki legyen is az ebben a lehetetlen időpontban. Jobb kezével 
hátranyúlt, és álmosan húzta elő feje alól a mobilt.búgó szerkezetet, majd még mielőtt felvette 
volna, az órájára nézett. Hajnali kettő múlt hét perccel. Ideális egy kiadós beszélgetéshez.

– Ki az? – kérdezte rekedtes hangon.

– Szia, kiscsaj, én vagyok! – dörmögte a kagylóba a vonal másik végén egy álomtól mentes, 
lelkes hang. – Már mindenki alszik nálatok, ugye?

– Tekintve, hogy nem a hangpostámmal társalogsz, ez egy elég hülye kérdés.  – állapította meg 
szenvtelenül. – Mi a nyavalyát akarsz ilyenkor, Duncan?

– Jó, hát tudom, hogy az időzítés nem a legjobb, de sürgősen találkoznunk kell! Nicole, ez 
életbevágóan fontos!

– Mármint most?

Commented [B1]:  Érdemes lenne más címet adni, mert 
az olvasók nem fognak emlékezni rá, és így egymásnak is 
nehezebben ajánlják. A cím másik szerepe, hogy hívószakkal 
lássa el a művet, átadja az írás hangulatát, magát a könyv 
élményét. Könyvesboltban sokan csak a jó borítóval és 
érdekes címmel rendelkező könyvet veszik le. (Nagyon 
érdekes, de romantikus írások esetén a klisésebb címek több 
olvasót vonzanak.)

Commented [B2]:  Töltelékszavak. Ide egy erős ige kéne.

Commented [B3]:  Kissé elcsépelt, jó lenne egy élőbb kép. 
A nyitás kiemelt hely, ez alapján dől el, hogy az olvasó 
tovább olvas-e. (A lélek sem járt, és az igazak álma is bevett 
szófordulat, de az még elmegy, ha ide egy élőbb képet 
teszel.) 

Commented [B4]:  ez túl játékos szó ide

Commented [B5]:  Ez a mondat nagyon erős kép a 
karakterről. Hirtelen ébredve ennyire hidegvérű és 
szarkasztikus? Ha nem, akkor érdemes nem ezzel nyitni.



– Igen. MJaja, de minél előbb, ha lehet!

– De… De várj, te most azt akarod nekem mondani, hogy ki kéne kászálódnom az ágyból és 
elmennem hozzátok? 

– Dehogy!

– No azért…

– A folyónál kéne találkoznunk, a híd alatt! Kapj magadra valamit gyorsan, aztán gyere!

– Te nem vagy normális!

– A többiek is ott lesznek!

– Ja, persze.

– Komolyan mondom! Akkor várlak, szia!

– Le ne tedd! Duncan, ne… Hülye! – dobta vissza kedvetlenül az ágyára a telefont.

 Legalább valami ésszerű magyarázatot adott volna! , vagy egy kis reményt, hogy majd a 
későbbiek során megteszi, dDe nem, csak nemes egyszerűséggel kinyomta a mobilt. Fiúk! 
Vajon Mindenesetre elgondolkodtató volt, hogy mire kattant rá ennyire?. DuncanIgaz, megvolt 
az a tulajdonsága, hogy gyorsan fellelkesült a legjelentéktelenebb dolgokon iránt is, de most 
még magához képest is izgatottnak tűnt. 

Nicole sSóhajtott egy mélyet, majd kiszállt az ágyból, az ablakhoz sétált, és felnézett a csillagos 
égboltra. Miért is ne? – gondolta magában. – Legalább gyakorlom, hogyan szökjek meg 
otthonról, ha majd a herceg vár fehér lovon az ablakom alatt. Álmodj, királylány!

Előhalászta szekrényéből a nadrágját, majd magára vette a kék, kapucnis pulcsiját, és 
felkészült az éjjeli barangolásra. Mindezt persze nagyon halkan, nehogy felébressze a család 
többi tagját.

Remélem, tényleg ott lesznek a többiek is, és nem valami szívatás készül nekem – 
morfondírozott, bár lelke mélyén most már örült is a meghívásnak, az ilyen kellemetlen 
rémálmok után ugyanis nagyon nehezen aludt vissza. Csak úgy kavarogtak volna fejében a 
gondolatok, amelyekkel most nem szívesen maradt volna egyedül. 

Áldotta a szerencséjét, hogy aA szoba az emeleten volt, pont a  bejárati ajtó felett, ajuk előtt 
volt egy kis bejáró, mert az azt fedő tető pont az ő ablaka alá esett, így nem kellett lemennie a 
lépcsőn – ami növelte volna a lebukás veszélyét -, elég volt kimásznia az ablakon át a kis 
esőtetőre, bejáróra, majd onnan egy könnyed szökkenéssel már lenn is volt. Egy percig némán 
fülelt, hátha mégis felzavart valakit, de nem történt semmi. A környék továbbra is kihalt volt, 
így senki előtt nem kellett magyarázkodnia, és nem kísérték kíváncsi vagy rosszalló tekintetek. 
eEnnek ellenére azért megpróbált a lehetőségekhez mérten láthatatlan maradni, és árnyékként 
suhant végig az utcákon. A bűntudatosok paranoiája… A folyónál, a híd alatt… - tűnődött. – Az 
éjszakai találkozó még hageyján, de miért pont a híd alatt? Méghogy életbevágóan fontos! 
Talán a világ most készül kifordulni a sarkaiból, és a fordulás fix pontja a híd alatt lenne?

***

A város egy másik pontjában ezalatt szintén megszólalt a telefon. Először semmi reakciót 
nem váltott ki a ház otthonlévő lakóiból, de miután nem volt hajlandó abbahagyni a berregést, 
valakinek csak fel kellett vennie.

Commented [B6]:  Hány éves olvasóknak szól a történet?

Commented [B7]:  Ezt át kellene fogalmazni, kissé 
erőltetett így.

Commented [B8]:  Mennyi idős a lány? Ha 16 éves, vagy 
idősebb, akkor már felmerül benne, hogy ez veszélyes is 
lehet. Részegek, drogosok stb megtámadhatják. Melyik 
városban él? (Egy gázspay a minimum, amit be kéne tennie.)

Commented [B9]:  Ha eszébe jut, hogy ez szívatás lehet, 
és egy csoport kitolhat vele, akkor nem bízik Duncanben, 
vagyis kicsi az esélye, hogy elmegy. Inkább érdemes lenne 
úgy ábrázolni, hogy „volt valami Duncan hangjában, amiért 
tudta, hogy komoly az ügy”. 

Commented [B10]:  Túlmagyarázod

Commented [B11]:  Ezek amúgy nem igazán erős 
szerkezetek, könnyen leszakadnak egy ember súlya alatt.

Commented [B12]:  Rengeteg a töltelékszó

Commented [B13]:  Ne szólj ki a szövegből

Commented [B14]:  Át kellene gondolni, hogy milyen 
narrációt használsz, és valóban az kell-e a regényhez. 



– Ne már’csába! – mászott ki az ágyából egy morcos tizenéves. A szomszédos ágy takarója alól 
egy kócos fej bámészkodott ki, és álmosan nyöszörögte:

– Ki a fene lehet az?

– Éjszakai telefonszex-marketing… De valószínű, hogy csak anyuékért kell menni.

A másik fiú erre a kijelentésre bosszúsan nyögött egyet, majd a fejére húzta a takarót, hogy 
még a gondolatot is távol tartsa magától. Azt soha többet nem! Szüleik nemrég váltak el, azóta 
A válás után az anyjuk mintha teljesen megőrült volna: felszedte a leglehetetlenebb fickót 
pasast, aki most már ott is lakott a nyakukon. M, és majdnem minden éjjel kimaradtak otthonról, 
és rengeteget ittak. . Hogy milyen állapotba kerültek olyankor, azt jobb nem említeni, de azért 
Ááltalában haza tudtak jönni maguktól, kivéve akkor egyszer, de annak a bizonyos estének az 
emléke még mindig kísértette őket. Még jó, hogy Josh – így hívták az idősebb fiút – már tudott 
vezetni, különben képtelenség lett volna a dolgot csendben elintézni.

Még csak fel sem kapcsolta a villanyt, csak úgy, a sötétben botorkált ki a telefonhoz, majd a 
füléhez emelte a kagylót, és álomittasan beleszólt:

– Tessék?

– Szevasz, Josh, én vagyok az, Duncan. Ősök? Házon kívül?

– Mármint az anyám meg az a majom? Azok igen! Ezért hívtál fel éjjel, te kretén?

– Ne dühöngj, cimbora, csak figyelj! Soron kívüli gyűlést tartunk a folyónál, a híd alatt. Most.

– Tartotok? Igen: én, Nicole, Lindsay…

– Őket is képes voltál felcsörgetni? – kérdezte hitetlenkedve.

– Aha!

– Hát ez hülye… - mormogta maga elé Josh.

– Mondtál valamit?

– Csak azt, hogy nem vagy százas. Minek szívatsz itt az éjszaka kellős közepén?

– Most jössz vagy nem?

– Nem én!

– Hagynád, hogy a többiek feleslegesen jöjjenek?

– Ha olyan idióták, hogy belemennek ebbe az őrültségbe, akkor csak rajta. Az különben is a te 
sarad.

– Ne legyél már ilyen! pé-ö-csé! Úgyse hagylak békén, amíg nem egyezel bele.

– Na, jó! – sóhajtott Josh lemondóan, azt kívánva, bárcsak mégis az éjszakai telefonszex-
marketingesek keresték volna. – De előre szólok,: ha csak szórakozol velem, azt nagyon 
megbánod!

– Nem szórakozok. Olyan felfedezést tettem, hogy az agyatokat eldobjátok! Csak épp semmi 
hasznát nem veszem nélkületek. Szóval iparkodj!

Commented [B15]:  A szitkozódás sokkal erősebb hatást 
kelt papíron, mint élőben. Érdemes kerülni, vagy csak jelezni 
pl „Xy szitkozódva mászott ki az ágyból.” Ez elegánsabb, és 
ilyenkor nincs leírva a konkrét szó, ami zavarhat sok olvasót.

Commented [B16]:  Kellene a név, ez távolságtartó így..

Commented [B17]:  Kellene a név, így kívül viszed az 
olvasót, kizökkented a regényből

Commented [B18]:  kívülről mesélsz, távolodsz a 
szereplőktől

Commented [B19]:  Ha két fiú, akkor „fickót” jobb 
szóhasználat. A pasas nőies szleng.

Commented [B20]:  ne magyarázz íróként, az olvasó a 
szövegből jöjjön rá

Commented [B21]:  Meglep, hogy nincs mobiljuk

Commented [B22]:  Ismét azon tűnődöm, kiknek szól ez a 
regény, hány éves olvasóknak. Ez a párbeszéd nagyon túlírt. 
Lentebb kifejtem, mire gondolok.

Commented [B23]:  Vagy trágárság van a szövegben, vagy 
nincs, de ez a kerülő megoldás nem az igazi 

Commented [B24]:  Hm, szerintem nincsenek ilyen 
marketingesek. „Hidegívást” címlista alapján szex témában 
valószínűleg nem lehet indítani, csak olyan fordulhat elő, 
hogy az ügyfél hívja őket.



– Ok, tíz perc és ott vagyok – azzal letette a kagylót egy „hígagyú barom” kíséretében. – Ennek 
is most jutnak eszébe a világot megváltó ötletek.

Visszament a szekrényéhez, előkapott pár holmit, és szedelőzködni kezdett.

– Mit csinálsz? – hallatszott a szomszéd ágyból bágyadt hangon a kérdés.

– Éjszakai túra: Duncan meg akar beszélni valamit velem meg a többi szerencsétlennel, akiket 
a barátainak nevez.

– Ilyenkor? – ült fel meglepetten az öccse.

– Ilyenkor.

– Akkor… Akkor te most lelépsz?

– Igen. Zseblámpa?

– A fiókban. Veled mehetek?

– Túrót! – felelte határozottan Josh, miközben a fiókban matatott. A zseblámpa természetesen 
valahol a legmélyén volt, és miközben azt próbálta kihalászni, a keze rátévedt egy gyűrött, de 
fénykorában még „hivatalos” papírra.

– Kirúgtak az úszócsapatból? – vonta fel meglepetten a szemöldökét.

– Nem érdekes – motyogta Kevin, de a hangszíne másról árulkodott. Üres tekintettel meredt 
maga elé, aztán egyszer csak felállt, és ő is öltözködni kezdett.

– Hé, azt mondtam, te itt maradsz a seggeden! – emelte fel a hangját Josh, de túl nagy hatást 
nem váltott ki vele.

– Úgyse kényszeríthetsz rá, hogy maradjak – Kevin megvonta meg a vállát. amaz, és nyugodt 
szívvel folytatta az öltözködést.

– Ragacs! – morogta a bátyja, de beleegyezésének jeleként odahajította neki a kabátot.ját. Végül 
is tTisztában volt vele, hogy valójában az öccse csak viszolygott attól, hogy egyedül legyen 
otthon, amikor Wayne meg az anyjuk beállít. Máskor mMérhetetlenül idegesítette, ha ugyan, 
hogy  Kevin amúgy is mindig rajta lógott, és általában igyekezett is lerázni, de most kivételesen 
megengedte, hogy vele tartson. Egyébként is túl fáradt volt ahhoz, hogy hosszasan vitatkozzon.

– Na húzzunk, szeretnék mielőbb túllenni rajta!

Odakint a szél egyre inkább felerősödött, így a két fiúnak igencsak össze kellett húznia a 
kabátját, amikor az utcára lépett. Arról nem is beszélve, hogy még mindig nagyon Még álmosak 
voltak, de a hideg ébresztőn hatott.és rázta őket a hideg. Szótlanul ballagtak végig az utcákon, 
mígnem elértek a hídig, de nem láttak ott senkit.

– Nem itt kéne lenniük?

– Honnan tudjam? Annyit tudok csak, mint te!

– Le ne harapd már a fejem!

– Birokra! – bukkant fel a sötétből egyszerre Duncan ragyogó mosollyal az arcán. – Csakhogy 
itt vagy!

Commented [B25]:  Egy-egy igekötős szót meg lehet 
fordítani, de sok ne legyen, mert zavaróvá válik. „Az öccse 
meglepetten felült.” Ez szebb.

Commented [B26]:  Ez elavult szleng

Commented [B27]:  Ezek kiderülnek a párbeszédből. 
Túlírttá válik a szöveg, ha elmagyarázod az olvasónak, mit 
kéne látnia, éreznie. Bízz benne jobban! 

Commented [B28]:  Ez túl finom szó ide

Commented [B29]:  Erősebben fogalmazz! Kihúztam a 
felesleges szavakat.

Commented [B30]:  Ez régi kifejezés



– Ja, csak ezt nem tudtam otthon hagyni – bökött az öccse felé Josh. – Na, lökjed gyorsan, mit 
akarsz?

– Máris megtudod, vagyis megtudjátok, de előbb gyertek kicsit lejjebb! A lányok már itt 
vannak. Amúgy kifejezetten számítottam Kevinre, neki is jó hasznát vesszük majd!

– Fenomenális – kommentálta Josh a fejleményeket, miközben elértek arra a helyre, ahol Nicole 
és Lindsay már várták őket. Ami őket illette, ők sem tűntek sokkal lelkesebbnek a fiúknál. 
Lindsay szeme majd leragadt az álmosságtól, és Nicole is csak ásítozott.

– Nos – köszörülte meg a torkát Duncan –, köszönöm, hogy mind eljöttetek, tudom, hogy most 
mind a pokolba kívántok az ébresztés miatt, de nemsokára ti is belátjátok, hogy ez feltétlenül 
szükséges volt.

A szöveg gördülékeny, és a helyzet is érdekes lehet.

Viszont lendületet kellene adni a jelentnek, mert mind stilisztikailag, mind tartalmilag túlírt.

Stilisztikailag érdemes figyelni arra, hogy ne gyengítsd a szöveget a töltelékszavakkal (is, talán, 
esetleg, nagyon mármint, nemrég és társai) és a felesleges mondatrészek halmozásával. Ne 
tagadj, ahol nem kell, hanem használj állító mondatokat. Ne finomítsd, hanem egyenesen, 
nyersen a lényegről beszélj, akkor lesz ütős a próza. Az ilyesmit kerüld: „ennek ellenére azért 
megpróbált a lehetőségekhez mérten…”

A szókincs kapcsán át kellene gondolni, hogy kifejezetten mocskos szájú, kortárs regényt 
szeretnél (ezt is lehet), de akkor nem finomkodni a pöcs szó betűzésével (de akkor a történet is 
legyen meredek). Vagy pedig young adult írásban gondolkozol, ahol érdemes csak jelezni 
ezeket a szavakat, de nem minduntalan használni. 

A párbeszéd tartalmát, hangulatát ne ismételd meg a narrációban. Ezek felesleges dolgok, az 
olvasó le tudja vonni a következtetést, sőt, azt is, hogy éppen ki beszél, és milyen érzelmi 
reakciója van. Maga a beszélgetés elég támpont, az olvasód okos, bízz benne! (Gyakran 
használsz a gondolatjel után a fordított igekötős szavakat, ezekkel is óvatosabban kéne bánni.) 

Nem csak ilyen szinten ismételsz, hanem gondolatokat, érzéseket is, amit már az olvasó tud. Ez 
megjelenik mind a narrációban, mind a dialógus szintjén is. Narrációban jobb lenne az 
ismétlések helyett azt elrejteni, milyen városban játszódik a történet, milyen évszakban járunk, 
milyen hangok, testérzetek, látvány veszi őket körül. Nagyon steril, légüres térben mozognak a 
szereplők. 

A párbeszéd mindig erőteljes írói eszköz. Ha jó a dialógus, akkor ez lendületet ad a szövegnek, 
ha viszont túlírt, elnyújtott, akkor az olvasót jobban zavarja, mint a narrációban lévő túlírás. 

A párbeszédek hossza és információtartalma függ attól is, hogy kik az olvasók. Az első 
telefonbeszélgetés még épp elmegy a 16 éves korcsoportnál (de felnőtteknek már zavaró). 
Viszont a későbbi párbeszédek a 16 évesek számára is túlírtak, és így blokkolod a cselekményt 
vele. Ezeket a beszélgetéseket akkor érdemes leírni, ha igazán erős, ütős poénok vannak benne, 
esetleg új információt tartalmaznak. 

Tartalmilag is megjelent a túlírás, sajnos kb egy A/4-es oldalra le lehet húzni ezt a szöveget, a 
jelenet nem indokol többet.

Commented [B31]:   A híd alatti rész egy bevett 
találkozóhely? vagy konkrét oka van a helyszínnek? 
(Valószínűbb, hogy éjjel inkább valaki lakásán (vagy más 
biztonságosabb helyen találkoznak). 



Át kéne gondolni azt is, hogy kik a főbb szereplők, és mi a narrációs távolság. 

Nicole jelentében még közeli E/3-at használsz (mint egy kamera, azt láttatod, amit ő lát, érez), 
viszont a fiúknál távoli E/3-ra váltasz (de ezt sem kezeled stabilan, hanem időnként eltávolítod, 
kizökkented a szövegből az olvasót). Ez utóbbi inkább a meseírók eszköztára, a young adult 
műveknél már egyre kevesebb szerző használja, mivel a közeli E/3 jóval erősebb érzelmi hatást 
kelt. 

Mivel a szöveg több szintjén a túlírás a gond, javasolom, hogy írj novellákat, olyanokat, ahol a 
8-10 ezer karaktert nem lépi túl a történet. Ha minden szó számít, meg fogod tanulni a feszes 
jeleneteket, a lendületes párbeszédeket. Amire figyelj még, azok a leírások és plasztikus 
ábrázolás gyakorlása. Minden szöveg pár egyedi képtől életre kel.

Jó írást!

Varga Bea 

 


