
Gubanc New Yorkban

1.

Érezte aRonnie a zsigereiben érezte, hogy mielőtt ma éjjel aludni tér,még valami jónak kell 

történnie. Abban is biztos volt, hogy ennek köze se lesz Joséhoz. Pocsék ötlet volt ismét egy rendőrrel 

randizni, legalábbis különösen Joséval biztosan.

Mire a híres -neves, manhattani Luck of the Irish-ba értek, Ronnie már sóvárgott egy kurva erős 

italköltemény utána nevezetes kocsma bárpultosának egyik kurva erős italkölteménye után., és Ssenki 

sem tudta úgy eltalálni, milyen méregre van épp szüksége, mint Julie, a kocsma bárpultosa.

A tömegben Ronnie több kollégát is felismert a hHatodik körzetből.

A retró zene nem volt elég hangos hozzáahhoz, hogy elnyomja a vendégek ricsajátszavait, így 

Ronnie fél füllel hallotta, ahogy valaki arról faggatja Josét, hogy megvolt-e már.

Ronnie-t bosszanthatta volna aA dolog , de inkább csakigazából pont azért  idegesítette, mert épp 

azért amiatt mondott igent a vacsorára, mert vonzónak tartotta Josét, és azt remélte, az este valamelyikük 

lakásán folytatódik majd, és nem a kocsmában, a haverokkal. Ha tudta volna, milyen tutyimutyi a pasas, 

nem öltözik ki a kedvéért., mert aA tűsarkúban lényegében csak ülni volt kényelmes, a szűk fekete 

miniben meg csak állni., mMeg hajat se mosott volna, mert azt amúgy is utálta, mert a szőke haj 

különösképpen macerás, mindenféle pakolást kell rá kenni, hogy szép fényes legyen és ne röpködjön 

szálljon szárítás után.

Ronnie végre a pulthoz verekedte magát. Gyorsan ráhuppant a bizonyára csak a kedvéért 

felszabadult bárszékre.

Megkönnyebbült, mert José már le is morzsolódott valahol.

Julie, a bárpultos máris előtte termett, mosolyogva üdvözölték egymást.

– Azt hittem, ma este megtanítod a srácot néhány új trükkre – fintorgott Julie, és már keverte is 

Ronnie italát.

– Magadnak kell kezelésbe venned, ha idomítani akarod – forgatta a szemét tetetett felháborodással 

Ronnie.

Julie hátravetett fejjel nevetett. Ronnie elé csúsztatta a koktélját, majd egy közeli társaság poharait 

vodkával töltötte telei, közben ábrándos arccal figyelt valakit a tömegben.

Commented [RK 21]:   Nyakatekert a mondat, érdemes 
egy erős, figyelemfelkeltő és könnyen értelmezhető 
mondattal nyitni, erre hozok példát. A főszereplő nevét is 
simán bele lehet itt tenni így, hogy hozzá kapcsolódik az 
érzés, benyomás.

Commented [RK 22]:  Ha José lenne az a férfi főhős, aki 
fontos lesz majd Ronnie-nak, jó lenne, hogy nem bontod 
még ki, miért csalódott. Azonban, mivel mást hozol majd be 
elhelyezheted az olvasót. Pl. hogy lagymatag volt a vacsora, 
és José azután is elrángatta a bárba.

Commented [RK 23]:  Szerepelhet regényben, de itt kilóg 
a “kurva” szó, mert általában a narrációd inkább semleges, 
és nem mutatod más eszközzel is Ronnie frusztráltságát, sőt, 
később inkább békésebb lesz

Commented [RK 24]:  Ez is picit nyakatekert, megtorpan 
az olvasó, hogy értelmezze

Commented [RK 25]:  Szerintem nem kell nagybetű, most 
elgondolkozom ezen, hogy ha azt mondanánk, több kollégát 
is felismert a pénzügyről, vagy akár az önkormányzattól, 
akkor sem írnánk nagybetűvel, mert nem cégnév

Commented [RK 26]:  Ez azt sugallja, hogy azt várnánk a 
zenétől, nyomja el a beszélgetést. Kérdés, hogy ezt akarod-e 
mondani, vagy éppen hogy azt, hogy kapóra jön ez Ronnie-
nak.

Commented [RK 27]:  Zene + vendégek ricsaja mellett 
Ronnie-nak nincs esélye hallgatózni, de itt az az érdekes, 
hogy van egy nem olyan hangos zene, és meghallja a kínos 
megjegyzést

Commented [RK 28]:  Ez egy picit kilóg nekem, kicsit 
olyan, mintha a karakter kinézete miatt került volna bele, 
csakhogy itt a történet elején ezzel túl nagy a hangsúly a 
hajpakoláson. És míg az nagyon átérezhető, hogy a tűsarkú-
mini párosítás kényelmetlen, a hajmosásra panaszkodó 
hősnő kicsit igénytelennek tűnik.

Commented [RK 29]:  Azért fintorog, mert együttérez, 
hogy nem jött össze? Olyan, mintha Ronnie tervére reagálna 
így, azaz azt tartaná negatívnak



Ronnie kíváncsian követte Julie a tekintetét. Először csak Josét és közös kollégáikat látta, aztán 

felfedezett egy ismerten férfit közöttük, aki ebben a pillanatban egyenesen rá nézett. Ronnie-t elöntötte a 

forróság. Az idegen átható pillantásától pajzán gondolatai támadtak, csókokról, egymásba fonódó 

testekről. A férfi elfordult, maguknak követelték a figyelmét az elébe járuló, tiszteletadó zsaruk. Ronnie 

kíváncsi volt, vajon ki lehet.

– Szemeztél vele – állapította meg Julie.

– Miről beszélsz? Mégis kivel? – adta az ártatlant Ronnie, és nagyot kortyolt a koktélból.

– Őfelségével, kivel mással!?

Ronnie majdnem visszaköpte az italát meglepetésében.

– Aris Queen – biccentett az idegen felé Julie. – Annak idején Hyde ragasztotta rá az Őfelsége 

becenevet, akkoriban ő volt a védence. – Julie hangjába szomorúság költözött.

 Ronnie a következő korttyal lenyelte a kikívánkozó könnyeit is. A veszteség nyílt sebként égette a 

lelkét. Adam Hyde-nak köszönhette, hogy végül rendőr lett., vVajon az idegenAris Queen mivel 

tartozhatott neki?

– Ne haragudj, nem akartam elrontani a kedved. Hyde sem akarná, hogy lógasd az orrod – próbálta 

Julie vigasztalni. – Egyébként pedig…

Ronnie lefagyott, mert valaki átfogta hátulról a derekát. Készen állt felpofozni a szemtelent, de 

csupán José tért visszacsatlakozott hozzá.

– Hé, szépségem, hová szöktél? – duruzsolta a férfi.

Ronnie-t megmosolyogtatta a próbálkozás. Amikor kettesben vacsoráztak, a férfi egyetlen egyszer 

sem hízelgett vagy flörtölt vele. Bizonyára most is csak a haverjai előtt adjta a macsót.

Ronnie egy hajtással megitta az italát, szembefordult a férfivel, kezét a mellkasára simította, és 

csábosan rámosolygott.

Csúnya merényletre készült, csak José még nem sejtette.

– Táncolunk, drágám? – kérdezte a nő ártatlan hangon.

Jól tudta, hogy a férfi ebbe sosem menne bele. TPontosan emlékezett, hogy tavaly, a karácsonyi 

bulin José volt az egyedüli, aki meg se rándult a zenére, bármennyit ivott, maradt annyi önuralma, hogy 

ellenálljon a ritmusnak.

Ronnie jól emlékezett erre.

José arca megrándult. 

Commented [RK 210]:  Az előző mondat nagyon szépen 
megmutatja, hogy szomorú, ez viszont kicsit giccses 
folytatás lesz, ami sok, maga a fordulat is kicsit elcsépelt.

Commented [RK 211]:  Már bevezetted a nevét, nem 
idegen

Commented [RK 212]:  Amikor egy mondatot külön 
sorba teszel, hangsúlyozod, kiemeled az olvasó számára. 
Általában erős érzelmeket átadó mondatokkal érdemes ezt 
megtenni. Viszont itt elmeséled, hogy Ronnie merényletre 
készül, mert tudja, José nem táncol – nem lesz elég ütős 
mindezek után kiemelni, hogy jól emlékezett erre.
Érdemes inkább behozni az emlék elejére.

Commented [RK 213]:  meg se rándult a zenére (az előző 
sorban), megrándul az arca – érdemes csak egyet 
megtartani a szóismétlés miatt



– Arra gondoltam, hogy odaülünk a többiekhez – terelte el a témát a férfi. – Bemutatlak Queennek. 

Jó fej, gyere! Rendelünk neked még egy italt, rendben?

– Ez az utolsó esélyed arra, hogy megőrizz némi férfias vonzerőt a szememben. Terveim vannak 

még veled – fűzte tovább a férfit Ronnie, nem törődve az ajánlatával.

– Ezt hogy érted? – José őszinte döbbenettel nézett rá. – A haverok azt mondtáktöbbiek szerint, 

csak egy fogadás miatt jöttél el velem a randira.

Ronnie elméjében helyére kattanthirtelen rájött José visszahúzódó viselkedésének okára. Marcus 

tehetett mindenről. Az exe rajongótábora intézte úgy, hogy a férfi ne vegye komolyan a randevújúkat. 

Persze, Marcus keze nem ér el idáig, de még maradt annyi a személyi kultuszából, hogy az egykori 

kollégái védjék a nőjét. Habár a barom San Diegóba költözött, és Ronnie már hónapok óta nem a nője.

José elengedte Ronnie derekát, és segélykérően az említett haverok többiek felé  pislogott.

– Táncolsz vagy sem? – emelte meg a hangját Ronnie. – Le akartam veled feküdni, te hülye! 

Marcusszal befejeztük, mikor ér már el addig a megkövült dinoszaurusz agyatokig? Három hónapja 

lelépett, azt hiszitek, ezek után apácának állok? Dugni akarok! Felfogtad? Még egyszer kérdem: 

táncolunk?

– Én szívesen táncolnék – szólt egy hang Ronnie háta mögül.

Anélkül, hogy hátrafordult volna, a nő, tudta, ki áll mögötte. Tökéletesen illett a férfihez ez a füstös 

hang.

Ronnie csak egyetlen pillanatra habozott. Kiélvezte José döbbenettől megnyúlt arcának látványát, 

majd szembefordult az idegennela férfivel, aki felkérte.

Egy gGyönyörű, bizalmat keltő mosolyt villantott a bátor jelentkezőrerá. Tökéletesen begyakorolt 

álarc volt, amiért cserébe fanyar vigyort kapott.

– Queen, ez itt…

– Köszi, bemutatkozom a segítséged nélkül is – állította le a nőRonnie Josét. Közben bele se mert 

gondolniazon gondolkodott, hogy a pasasQueen hallotta-e az előző kifakadását, pedig. aAz 

arckifejezéséből arra következtettet, hogy nagy valószínűséggel igen.

– Örvendek, Ronnie vagyok – nyújtott kezet.

A férfi elfogadta, és már húzta is maga után, a táncparkett felé.

– Szólíts Arisnak – szólt hátra a válla fölött.

Ronnie valójában nem tervezett táncolni, de nem maradt más választása.

Commented [RK 214]:  Ez is nyakatekert, képzeld el, 
hogy hongosan ezt mondja valaki egy bárban – nem tűnik 
reálisnak.
Érdemes egyszerűsíteni, de mivel ellentmond a következő 
mondatnak, valami teljesen mást javasolnék, ami azt készíti 
elő (lásd következő megjegyzés)

Commented [RK 215]:  Azzal, hogy tervei vannak vele, 
tényleg fűzi. De előtte közölte, hogy lényegében leszerepelt 
előtte férfiként, ez egyáltalán nem flörtölés, sőt, nem is 
értem, miért lennének vele tervei ezek után.

Commented [RK 216]:  Pont, hogy messzire elér a keze, 
mert el tudja érni, hogy a távollétében is képviseljék az 
érdekeit

Commented [RK 217]:  Már régen nem a táncról van szó, 
hanem arról, hogy José hagyta megkavarni magát. Sokkal 
erősebb ha ezzel kezdődik Ronnie szövege, 

Commented [RK 218]:  Itt jó a párbeszéd logikájában a 
tánc behozása, csak egy gondom van: Ronnie azért hozta fel 
a táncolást, hogy kellemetlen helyzetbe hozza Josét, nem 
azért, hogy megalapozza a szexet.
Így viszont ellentmondó a viselkedése, először büntetni akar, 
aztán, amikor rádöbben, hogy Marcus áll az egész mögött 
mégis adna esélyt, de akkor neki haza kellene rángatnia ezt 
a pasit, nem a parkettre, mert már nem megalázni akarja.



Rajtuk kívül még három pár dülöngélt az ötvenes évek egyik slágerére. Aris játékosan megpörgette, 

mielőtt magához vonta volna, és nem csak úgy tettek, mint akik táncolnak. Slowfox – ugrott be Ronnie-

nak az apja hangján. Vele táncolt utoljára rendesen, a bátyja esküvőjén. Az emlék mosolyt csalt az 

arcára.

– Na, ez már valódi volt – jegyezte meg a táncpartnere, nyilvánvalóan a mosolyra utalva, és. Ronnie 

arca átforrósodott.

Lebukott. Az előbb úgy viselkedett Joséval, mint egy elkényeztetett, hülye liba. Ennek fényében 

vVajon mit gondolhat most róla ez a pasi? Érdemes magyarázkodnia? Ha belekezd, óhatatlanul szóba 

kerül majd Marcus, és ezt nem akarta.

– Jól táncolsz – mondta végül, mert hízelegni sohasem árt.

– Köszönöm.

Ronnie hálás volt, amiért a férfi hagyta elterelni a témát.

– Az ajánlatod másnak is áll?

Vagy mégsem. Ronnie egy pillanatra lehunyta a szemét. Érezte, hogy ismét elpirul.

– Tehát hHallottad.

– Kevesebb lett volna a fültanú, ha nem kiabálsz, de érthető a frusztrációd., hHárom hónap szex 

nélkül…

– Undok vagy. Egy úÚriember úgy tenne, mint aki semmiről sem tud.

– Úriembernek nézek ki? – somolygott Queen, és Ronnie nevetve megrázta a fejét.

Egyébként is, előbb nézné a férfit bűnözőnek, mint zsarunak. Magas volt, széles vállán kopott, 

fekete motoros bőrdzseki feszült, egy nem mai darab. Fekete haja épp elég hosszú volt ahhoz, hogy a 

füle mögé tudja gyűrnitűrni, arcán napos borosta feketéllett. A farmer és a fekete ing sem tipikusan 

rendőrviselet, és nem is vagy úriemberé, ha már arról volt van szó. Egyedül a pasi bőrcipője nézett ki 

drága darabnak.

– A lábbelid stimmel – Ronnie igyekezett fenntartani a beszélgetést, mert amikor csak némán Aris 

barna szemébe nézett, vágy cikázott végig a gerincén. Az sem segített, hogy a férfi a száját nézte, 

miközben beszélt.

– A lábbelim? – nézett értetlenül a férfi. Talán gondolatban épp arra járt, amerre Ronnie. Növekvő 

vágy feszült közöttük.

– Pedig ez közhely. Egy emberről sokat elárul az, hogy milyen cipőt visel.

Aris kicsit eltávolodott, és lenézett Ronnie lábára.

Commented [RK 219]:  Hanem? Ide kell még valami, 
hogy Queen nem dülöngélt, hanem a ritmust követve, 
pontos tánclépésekkel, magabiztosan vezette, bármi

Amihez lehet kapcsolni testérzeteket, és építeni a 
vonzalmat.

Commented [RK 220]:  Ez most félrevisz. A hamis 
mosoly, ami begyakorolt, horogként működött, de a 
szövegben azt vezeted fel, hogy kapunk valamilyen választ, 
magyarázatot arra, miért érezte, hogy hamis mosolyt kell 
villantania.
Az nem baj, ha ezt még nem mondod el, de az átkötés így 
nem működik.

Commented [RK 221]:  Ezzel megint a hamis mosolyra 
utalsz vissza, tehát biztos, hogy ehhez nem passzol a 
viselkedése Joséval, hiszen Queen nem arra célzott.

Commented [RK 222]:  Queen most hozza először fel azt, 
hogy Ronnie mit mondott Josénak. Itt arra kellene 
reflektálni, hogy tessék, akkor hallotta (ez felmerült 
korábban Ronnie-ban), és most lehetne arról szó, hogy 
elkényeztetett liba volt és kellene-e magyarázkodnia

Commented [RK 223]:  A rendőrök gazdagok?
Milyen ruhában tűnne rendőrnek a pasi? Egyáltalán 
nyomozóra gondolunk, vagy közrendőrre, tisztre, mire? 
Egyenruhában kellene lennie? Műszak után milyen ruhát 
vesz egy rendőr, ha nem farmert? Vászonnadrágot? De 
akkor meg az ing kellene, hogy rendben legyen, nem?

Commented [RK 224]:  Ennél pontosabban kell 
visszakapcsolnod a narráció után. Pl: A lábbelid alapján 
lehetnél úriember.

Commented [RK 225]:  Ezt meg kellett volna mutatnod.
Alapvetően itt vagyunk egy táncolós helyzetben, és azon 
merengünk, vehet-e farmert egy zsaru, de nem látunk 
testérzeteket: mennyire simulnak össze, milyen a másik 
érintése, illata? Még a tekintetek találkozását is közvetve, 
kvázi utólag említed, pedig éppen egy vonzalmat kezdesz 
építeni közöttük.

Commented [RK 226]:  Ezt mutasd, ez a lényeg, nem a 
cipő, még azt sem kell leírnod szóról szóra, hogy mit 
beszélnek



– Érdekes. – A férfi cakkos ajkán huncut mosoly játszott.

– Mégis micsoda? Mit árul el a tűsarkúm?

– Nekem ugyanazt sugallja, mint amit a tekinteted vagy a ruhád.

Elég nyilvánvaló volt, hogy Aris hová fog kilyukadni, de Ronnie-t szórakoztatta a flörtölésük, így 

tettette a hülyét.

– Mégis mit?

A férfi egészen magához húzta. Ronnie megszédült, a szíve még gyorsabb sebességre váltott. 

Szeretette volna a fejét Aris mellkasára hajtani és mélyen belélegezni fűszeres illatát. A férfi forró 

lehelete csiklandozta a nyakát, Ronnie libabőrös lett tőle.

– Nem akarsz egyedül hazamenni, és bolond lennék, ha nem próbálnálak akarnék veled rávenni, 

hogy én tartanihassak veled. – suttogta Aris a nő fülébe.

Ronnie valamilyen trágárságra számított, Aris visszafogottabban fogalmazott, mint ahogyan ő maga 

az előbb, még sem volt kevésbé izgató az, amit mondott.

Semmit sem tudott Aris Queenről, azon kívül, hogy Hyde üdvöskéje volt egykoron, tehát az öreg 

bízott benne. Akkor Ronnie-nak sincs oka a bizalmatlanságra.

A férfi alig érintette, mégis vágy gomolygott Ronnie ölében. Elég volt egyetlen pillantás, hogy vele 

akarjon lenni. A férfi alig érintette, mégismáris vágy gomolygott Ronnie ölében. Egyébként is, hosszú 

ideje nem volt senkivel, a teste követelte a kielégülést, ez nem egy hatalmas rejtély.

2.

Aris jól vezetett, Ronnie biztonságban érezte magát mellette, gondtalanul süppedt bele a kényelmes, 

melegített ülésbe. Csak időnként sandított fel a férfira, nem akarta feltűnően bámulni, pedig 

legszívesebben azt tette volna.

Tetszett neki, ahogy Aris arcának lágyságát megtörte a túlméretezett, csöppet lefelé görbülő orra., 

aEz és az állkapcsa határozott vonala tett arról, hogy rosszfiús kinézete ne csússzon át bájos kisfiúsba, 

ami a tökéletlenségek nélkül megtörtént volna, mertpedig a férfi nagy, sötét szemét hosszú pillák 

árnyékolták.

Ronnie elkapta tekintetét. Ha már a férfiAris szempillájának görbületét elemezi, akkor ezt a 

bámészkodást túl hosszúra nyújtotta. Inkább figyelte a fényeket a Hudsonon.

Commented [RK 227]:  Sebhelyes a szája, ezt akarod 
mondani? Ez nem annyira vonzó

Commented [RK 228]:  Ez jó, de túl sokára kerül elő

Commented [RK 229]:  Megint nyakatekert volt

Commented [RK 230]:  Mert egyébként Ronnie a 
trágárságra izgul fel? Lehet, hogy nincs szükség 
ellentétezésre: a férfi visszafogott, de a gondolat vagy a 
lélegzete, amíg a fülébe suttog, felizgatja a nőt

Commented [RK 231]:  Azért cserélem meg, mert így 
fokozol

Commented [RK 232]:  Nincs vége a jelenetnek. (A 
kihúzott félmondattal sem volt, azért húztam, mert az 
túlmagyarázás volt megint.) Kellene ide még valami, ami 
lezárja, pl. hogy rábólint vagy megbeszélik, hogy 
hazamennek, vagy a szám végén Ronnie elindul Arisszel 
kifelé, bármi



Ezer kérdés tolongott a fejében. Aris valószínűleg átutazóban volt vagy rokonlátogatóba érkezett 

New Yorkba, és összefutott egy italra a haverokkal a törzshelyükön.

Kár, mert nagyon is vevő volt Aris a humorára, és a férfi megerőltetés nélkül vette Ronnie fanyar 

megjegyzéseit. Értették egymást.

Kellemesen olvasható, gördülékeny részletet kaptunk. A nyitás alapján (fiatal) felnőtteket célzó, 

romantikus-erotikus történetre számítanék. A cím és a rendőrségi környezet ugyan ígér némi nyomozást, 

de maga a nyitás egyáltalán nem erősíti ezt meg. Egyébként a „gubanc” szó nagyon könnyed, játékos, 

igazából egy ilyen címről elsőre egy kiskutya városi kalandjai jutnak eszembe, mindenesetre 

semmiképpen sem túl komoly nyomozás – szóval, ha az a gubanc könnyed, szórakoztató érzelmi 

problémákra utal, akkor jó választás, ha azonban ennél komolyabb gond lesz New Yorkban, nem biztos, 

hogy ez a megfelelő.

Mindenesetre a részlet alapján romantikus felnőtt, new adult regényt várok, ahol a bonyodalom Aris 

Queen személye és kettejük kapcsolata köré épül, hiszen csak annyit tudunk róla, hogy Ronnie egykori 

mentora őt is kedvelte. A rendőrség miatt ez a probléma lehet hierarchia-alapú, de beigazolódhat Ronnie 

gyanúja is, hogy Arisnek a bűnözéshez van köze. Emellett gondot okozhat még Ronnie exe, aki 

láthatóan nem akarja egészen elengedni a nőt, esetleg az, hogy Julie-nak is tetszett Aris.

Tehát minden lehetséges konfliktus elsősorban a vonzalomhoz, majdani szerelmi szálhoz 

illeszkedik, ott viszont megjelenik több írói ígéret, az olvasóban kialakul egy elképzelés arról, milyen 

típusú történetet fog kapni.

Mint írtam, kellemesen olvasható a szöveg. Helyenként egy-egy mondat kicsit túlbonyolított, ezen 

egyszerűsítettem, illetve úgy tűnik, kedveled a fordított szórendet. Felnőtt olvasók számára kis 

mennyiségben ez simán fogyasztható, de a regény (vagy akár a fejezetek, jelenetek) nyitómondatánál 

érdemes arra fókuszálni, hogy hatásos, erős, azonnal érthető és átérezhető legyen a szöveg, és akár 

egyszerűsíteni is.

Párbeszédeknél különösen figyelj arra, hogy ne legyen túlmagyarázó, túlbonyolított a mondat. Akár 

mondd ki hangosan a szöveget, és rögtön érzed majd, hogy könnyed, flörtölő csevegésnek vagy 

tudálékos magyarázásnak hangzik valami – vannak karakterek, akikhez az utóbbi illik, de a női és férfi 

főhős első találkozásánál valószínűleg nem erre van szükséged.

Commented [RK 233]:  Igazából a beszélgetésük nem 
sziporkázik annyira, hogy ezt érezze az ember. Valahogy 
cipők és ruhák emlegetése lett fanyar humor helyett, így bár 
láttuk őket beszélni, nem mutattad meg az összhangot, a 
passzoló humort.



Leírással alig találkoztunk: beléptünk egy kocsmába, de ennek alig teremtetted meg a hangulatát. 

Milyen szagok, színek, hőérzet fogadja a párost? Mekkora a tér, mennyire van sötét/világos, mennyi a 

vendég, ha kevesen táncolnak ők egy szűk tánctéren bújnak össze, vagy kong az ürességtől a tér, stb.? 

Igazából a leírás célja nem az, hogy utána le tudjam rajzolni a hely alaprajzát, hanem a hangulat 

megteremtése. Ez lehet az felvezetése annak, hogy Aris és Ronnie táncában is megmutasd a vonzalmat, 

építsd az erotikát.

Ugyanis ezt elkezded jól azzal, hogy van közöttük egy nagyon intenzív pillantás, azonban amikor 

konkrétan egymáshoz érnek, amikor táncolni kezdenek, nem arra fókuszálsz, milyen érzés mindez 

Ronnie-nak, hanem az öltözködésen kezd merengeni a karakter. Ettől elvész a karakterek közül az a 

szikra, aminek éppen fel kellene lobbannia. Persze, nem a téma a lényeg: a cipőkről beszélni csupa 

erotikus célzás, ezt mutasd meg, éreztesd. Ezekben a történetekben nagyon fontos, hogy az olvasó 

átérezze a szereplők közötti vonzalmat, ettől működnek olyan jól.

Amire még érdemes odafigyelned, az a szöveg belső logikája, illetve a karakterek viselkedésének 

logikája. Fontos, hogy a párbeszéd és a karakter gondolatai egymásra reflektáljanak, vagy ha a karakter 

gondolatai másfelé fordulnak, az legyen indokolt. Ezzel együtt érdemes azt mindig szem előtt tartani – 

és az olvasónak megmutatni –, mit miért tesz a karakter.

Világos, hogy José szerepe elsősorban az, hogy „előkészítse” a terepet Arisnek. Ugyanakkor az 

elején nem vezeted fel a nyitástól kezdve a nő belső feszültségét, hogy pontosan miért, mennyire 

csalódott, mit várt a randitól (milyen lesz a vacsora) és mit kapott helyette. Amikor megérkezik a 

kocsmába, nem mutatod, hogy azt remélte, hazafelé fognak menni, hanem azt, hogy egy jó koktélra 

vágyik, azaz úgy tűnik, ő is ide akar(t) jönni. Később pedig nem lesz egyértelmű, hogy ő már csak 

dühös, és bosszantani/bántani akarja Josét, vagy adna neki még egy esélyt a félreértés tisztázása után.

Ráadásul, mivel egyáltalán nem akar táncolni, kicsit olyan, mintha csak azért kérdezné még egyszer 

a végén, hogy táncolnak-e, hogy Aris előugorhasson és a parkettre vihesse. Ha Ronnie akarna még egy 

esélyt adni Josénak, nem jönne újra a tánccal, hanem a kifakadása végén megkérdezné, akkor végre 

hazamennek-e. Ha viszont nem akar esélyt adni neki, akkor sem hívja újra táncolni, hanem elküldi 

melegebb égtájra.

Persze az is lehet egy megoldás, hogy ő már nem akar esélyt adni, mert zavarja, hogy Marcus 

belekavart a randiba (José elhitte, hogy ő egy fogadás tárgya), akkor ezt kell mutatnod, akkor a nő csak 

elküldi meleg égtásra a férfit, és ennyi. Aris pedig úgy érkezik, hogy Ronnie a randiját már lezárta. 



(Érdekes egyébként, hogy José semmit sem reagál arra, hogy lecsapják a kezéről a nőt, aki éppen 

elmondta, hogy igenis randizni, sőt, szexelni akart vele – neki ennyire mindegy?)

Mindezzel az a gond, hogy Ronnie viselkedése többször is nem következik abból, amit korábban 

mondtál, mutattál róla. Érdemes regényszinten ellenőrizni, hogy ne legyen olyan helyzet, ahol 

valamelyik karakter döntése, viselkedése nem következne a jelleméből, korábban vele történtekből, 

hanem csak azért mond vagy tesz éppen valamit, mert ez segíti elő a történet eseményeinek 

továbbgördítését. Ezt úgy nevezzük, hogy a karakter rángatása. A karakterek viselkedésének, 

reakcióinak mindig abból kell táplálkoznia, amit korábban láttunk róluk.

Összességében egy írói ígéreteket, romantikus konfliktusok lehetőségét felvillantó, romantikus 

nyitást láthattunk. Megmutattad az alaphelyzetet, a karaktereket, felkeltetted az érdeklődést a férfi iránt, 

lehet sejteni, hogy vannak titkai.

Írás közben arra érdemes figyelned, hogy ne vesszen el az érzékiség, vágy azokból a jelenetekből, 

amiknek fő célja, hogy építse a karakterek között a vonzalmat. Emellett érdemes arra ügyelni, hogy a 

történet a karakterből szülessen, a figurák mindent azért csináljanak, mert ez következik a korábbiakból, 

ne azért, mert így szolgálják az eltervezett cselekmény előrehaladását.

Köszönöm a részletet!

Róbert Katalin


