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Kedves Naplóm! 

 

Márk azt akarja, hogy találkozzam a családjával. 

Sajnos ezt egy Gucci és egy Mango üzlet között közölte, mikor éppen azont 

kontempláltamtöprengtem, a csatos vagy a csatnélküli fekete csizma fejezi-e ki jobban a 

hangulatomat ezen a héten, ezért csak annyit mondtam neki, hogy meglátom. Erre szinte 

felragyogott, mint egy kiskutya, mikor megsimogatják. 

Különben értelmes fiú, épp ezért érthetetlen, miért nem látja, hogy egy vámpír (én) meg egy 

vérfarkas (ő) kapcsolata már önmagábanépp elég recept a katasztrófáhozra. Az igényeink annyira 

különbözőek, hogy ezt nem mindenki érti meg, és hiába bizonygatja, hogy a szülei elfogadóak, én a 

helyében még óvatos lennék. A vérfarkasok túl komolyan veszik ezt a család -dolgot, falkaszellem, 

meg ilyenek. Sosem fogom megérteni ezt az elvakult ragaszkodást. 

Szerencsére nem hozta fel újra, türelmesen végigsétált velem a Váci utcán, hagyta, hogy a karjába 

kapaszkodjak, és lefotózott, mikor pózoltam valamivel. Még le is guggolt hozzá, ami azért már valódi 

odaadást feltételez. Kár, hogy mióta vámpír lettem, nem látszom a fotókon. Ha ez így megy tovább, 

az Instagramom hamarosan olyan halott lesz, mint én. 

Jó turistának lenni Budapesten. Hangos, zsúfolt, rendetlen és szürke, de egyelőre darabig még 

élvezem. Talán, ha már állandó leszek itt, eltűnik a szememből a csillogás, és nem fogok úgy 

vigyorogni a villamoson, hogy hülyének nézzenek az emberek. Rám is szóltak, hogy ne mutogassam a 

szemfogaimat, mert illetlenség, pedig észre sem vettem, hogy kijöttek. A legváratlanabb 

pillanatokban képesek megnyúlni, mikor nem is vagyok szomjaséhes. Senki sem mondta, hogy ilyen 

bonyolult újszülött vámpírnak lenni. Tizennyolc évesen azt hittem, már túl vagyok a pubertás 

legkellemetlenebb részein, erre tessék, kezdhetem újra. 

A napfényt sem vettem számításba. Imádom a napsütést, imádom süttetni magam, hiába van 

apának köszönhetően már így is sötét bőröm. Erre most, mikor kimegyek a napra, lágy, meleg 

simogatás helyett olyan, mintha élve sütögetnének, a bőröm pedig füstölögve felhólyagosodik, 

úgyhogy kénytelen voltam betérni a dm-be egy doboz vámpíroknak kifejlesztett napkrémért, 

napszemüvegért és szalmakalapért. Utálom azt a kalapot, tönkreteszi a hajamat. 

Szerencsére ennyi rosszban is itt van nekem Márk. A Keletiben futottunk össze a múlt héten, 

mikor megérkeztem, és azt sem tudtam, merre menjek. Minden, ami odahaza történt, egyszerre rám 

szakadt, ahogy egyedül álltam az éjszaka közepén egy nagy, idegen városban, és hiábaúgy 

igyekeztem, de nem tudtam visszatartani a feltörő zokogást. Márk ekkor talált rám. 
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Megjegyzés [KR1]: Ha 
naplóbejegyzésekben lesz elmesélve a 
történet, akkor furcsa, hogy az elejére 

kiírod a karakter nevét, mivel ő sem írná ki 
a bejegyzés elejére. 

Megjegyzés [KR2]: Ha az ember 

naplót ír, a dátumot feljegyzi, de az óra 
percet nem szokta. 

Megjegyzés [KR3]: A gyerekek meg a 
kiskamaszok esetleg még beleírják, hogy 
„kedves naplóm”, de az idősebbek már 

nem nagyon. 

Megjegyzés [KR4]: A Váci utcán 
vásárolgat, mikor elméletileg nincs pénze? 

Megjegyzés [KR5]: Anglicizmus, 
magyarul nem is nagyon használjuk a szót. 
Persze a „töpreng” helyett lehet más 
szinonimát is használni. 

Megjegyzés [KR6]: Ez úgy hangzik, 

mintha minden héten új cipőt venne, ami 
passzol a hangulatához. 

Megjegyzés [KR7]: Egy kutya esetében 
nem nagyon mondjuk, hogy felragyog.   

Megjegyzés [KR8]: Szerintem ez 
inkább kettőjük között okozhat problémát, 
a környezetük más miatt nézhet furcsán 
rájuk. Mondjuk mert a vámpírok és 
vérfarkasok ellenséges fajok. 

Megjegyzés [KR9]: Akkor miért pózol? 

Megjegyzés [KR10]: Ez jópofa.  

Megjegyzés [KR11]: De végleg 
ideköltözött, nem? 

Megjegyzés [KR12]: Ezt hogy érti? 
Hogy most csak egy időre jött, és később 
még visszatér? Vagy úgy érti, hogy ha már 
hosszabb ideje itt lakik? 

Megjegyzés [KR13]: A vámpíroknak a 
vér inkább táplálék. 



Olyan egy cukipofa, ma elkísért az IKEA-ba, vettünk cuki rózsaszín kanapét, éjjeliszekrényt, asztalt, 

két széket és egy ágyat. Márk először automatikusan a koporsószekció felé vette az irányt, de 

közöltem vele, hogy nem vagyok járkáló sztereotípia, nem szeretnék koporsót. Akkor javasolta, hogy 

legalább kísértet-biztos legyen az ágyam, mivel szerinte az új lakásomat minden valószínűség szerint 

kísértik. Azt feleltem, hogy általában jól kijövök mindenkivel, nem kell engem félteni, de engedtem 

neki, hogy megnyugodjon. Olyan aranyosan védelmez engem. 

Megígérte, hogy amint végez az egyetemi vizsgáival, együtt kipróbáljuk, mire vagyok képes, járt-e 

bármi előnnyel ez a vámpírlét. Annyit mondtam neki, hogy csak nemrég változtattak át, a szüleimről 

nem tud, de nem is kell neki. Ami Győrben történt, az maradjon az én problémám. 

Egyelőre az foglalkoztatköt le, hova tegyem a ruháimat. Sajnos csak öt pár cipőt tudtam kimenteni 

otthonról, hét nadrágot, húsz pólót, sőt, a körömlakk gyűjteményemnek is csak tizenöt darabja fért 

be a nesszeszerembe. Legalább a fehérneműimet mind bele tudtam szuszakolni a bőröndömbe. 

Fogalmam sincs, hogy fogom ezt bírni, arról pedig még kevésbé, honnan szerzek inzulint. Létezik 

cukormentes vér? Vagy házhoz kéne rendelnem valakit? De ki az, akinek elég alacsony a 

vércukorszintje ahhoz, hogy ihassak belőle? Útközben felszedtem néhány gyorsétterem szórólapját, 

de nem vagyok biztos benne, hogy cukormentes vért is tartanak. 

Ráadásul a mai nagybevásárlás után a pénzem is a végét járja. Beküldtem az önéletrajzomat egy 

csomó drogériához és ruhabolthoz, de nehéz úgy boldogulni, hogy még a középiskolát sem végeztem 

el. 

Szóval leginkább ilyen praktikus dolgokkal kötöm le magam, de ma még így is megcsapottbelém 

vágott a felismerés: elhagytam a szüleimet. Megloptam, és elhagytam a szüleimet. És a legrosszabb 

az egészben, hogy jól tettem. Hiszen meg akartak ölni. Az íróasztaloknál voltunk, mikor ez bevillant, 

és majdnem elsírtam magam. Márk látta rajtam, hogy hirtelen még a shoppingolástól is elment a 

kedvem, szóval javasolta, hogy folytassuk a körtúrát, majd az IKEA munkások 

hazaszállítkiszállíttatjukják a bútoraimat. 

Végigsétáltunk a Duna-parton, a víz olyan tiszta most, hogy látni a sellők palotáinak csúcsát 

odalent. Odahaza, Győrben csak magyar sellők vannak, de Márk azt mondta, ő itt már találkozott 

görög, amerikai, sőt, dán sellővel is. Szeret lemenni turistáskodni a menetrendszeri 

tengeralattjárókkal; nekem már aez is olyan meglepő volt, hogy itt a sellők és a fentiek kapcsolatban 

állnak egymással. Nálunk a sellők csak Vízalatt/Földfelett sportfesztiválra jönnek fel nyaranta, ami 

mindig egy barátságos vérengzésbe torkollik… Hm, már ahogy ezt írom, kezdek éhes lenni. 

Csak estefelé értünk vissza az elhagyott Andrássy úti villához, amit kisajátítottam magamnak. Az 

IKEA-s szállítók – egy fehérlófia és egy griff – már ott toporogtak a kísértés-mentes ágyammal, várták, 

hogy beengedjem őket. Márk segített felcipelni a szatyraimat az emeletre, együtt húzta-vonta velem 

a bútorokat, hogy minden a helyére kerüljön. Tegnap szépen kitakarítottam, így igaz ugyan, hogy a 

Megjegyzés [KR14]: Ő egy gimnazista, 
aki sebtében jött el otthonról, és munkája 
sincs. Honnan van neki több százezre 
bútorokat venni? 

Megjegyzés [KR15]: Ezzel 
kapcsolatban hiányolok egy horgot. Biztos, 
nem lehetett ilyen hétköznapi esemény. 

Megjegyzés [KR16]: A „kimenteni” 

arra utal, hogy jóformán elmenekült a 
lakásból, akkor viszont nem nagyon lett 
volna ideje arra, hogy ruhákat meg 
körömlakkot válogasson. 

Megjegyzés [KR17]: Általában a 

vámpír-történetekben a vámpírléttel 
megszűnnek a betegségek. Persze ettől el 
lehet térni. 

Megjegyzés [KR18]: Ez kimondottan 

vámpírokra szakosodott gyorsétterem? 

Megjegyzés [KR19]: Nem egészen 
értem, hogy van az, hogy vámpírként 
végigmehet az utcán, vásárolhat a boltban, 
munkát is vállalhat, tehát úgy tűnik, 

elfogadja a társadalom, a szülei meg meg 
akarták ölni. 

Megjegyzés [KR20]: Ezt máshogy is 
meg lehet fogalmazni. 

Megjegyzés [KR21]: Nem feltétlenül 
ezt a szót használnám, mert inkább a szülő 
tudja elhagyni a gyerekét, és nem fordítva. 

Megjegyzés [KR22]: Akkor nem 

elhagyta őket, hanem elmenekült. 

Megjegyzés [KR23]: A dán miért 
nagyobb szám, mint az amerikai? Az utóbbi 
átúszott egy óceánt.  



betört ablakokon még mindig besüvít a szél, de legalább a padlót nem borítja többé törmelék. Kezd 

úgy kinézni, mint egy valódi otthon. 

Mielőtt Márk elment, a lelkemre kötötte, hogy vigyázzak magamra, majd mélyen megcsókolt. Azt 

hiszem, felizgatja, ha az ajkábra harapok, mert mikor újra előbújtak a szemfogaim, felmordult. Sajnos 

nem csókol jól szegény, legalábbis nem elég jól, hogy bármit megmozdítson bennem, bár az is lehet, 

hogy most csak túlságosan lefoglal a költözés. Mindenesetre Márk olyan édes. Ha vele vagyok, úgy 

érzem, senki sem bánthat, amire az utóbbi napok viszontagságai után szükségem is van. 

 

(23:59) 

Hát… Ez is megtörtént. Életem első vérrendelése. 

Mikor a telefonban alacsony vércukrú donort kértem, azt hitték, viccelek. Vagyis, hogy azok közé a 

divatból fogyókúrázók közé tartozom, akik azért rendelnek mindenmentes vért, mert azt hiszik, az 

egészségesebb. Úgyhogy kénytelen voltam elmagyarázni, hogy bár meghalni nem tudok újra, de 

szörnyű rosszul érzem magam, ha a bennem lévő vércukor szintem túl magas vagy alacsony. Akkor 

végre hajlandóak voltak keresni egy donort, aki azt állította, egész nap olyan elfoglalt volt, hogy 

elfelejtett enni. 

Aranyos, fekete hajú lány volt, alig idősebb nálam, de annyira szégyenlős, hogy fiatalabbnak tűnt. 

Rékának hívták. Azt mondta, a gyakorlatát végzi egy integrált óvodában, ahovál a különböző népek 

fajok – emberszármazásúak és teljesen természetfelettiek – együtt járnak. A legszívesebben végig 

örökké csak beszélgettem volna vele, hogy ne kelljen rátérnünk a lényegre. Elképesztően éhes 

voltam, mégis megállt bennem az ütő, mikor Réka elkezdte kigombolni az ingét. 

Mosolyogva oldalra hajtotta a fejét, hogy hozzáférjek a nyakához. A számat még sohasem 

éreztemtűnt ennyire száraznak. 

Jobbnak láttam bevallani, hogy még nem csináltam ilyet, mire ő azt mondta, régóta dolgozik már a 

gyorsétterembizniszben, nincs semmi gond. Mikor ráhajoltam a nyakára, gyengéden megfogta a 

tarkómat, hogy jelezhessen nekem, ha valami félresikerül. Az ereiben vágtázott a vér, betöltötte 

minden gondolatomat. 

Réka felnyögött, mikor átszúrtam a nyaka finom, puha bőrét. Megszédültem, ahogy a vér íze 

elöntötte a számat, és meg kellett kapaszkodnom valamiben, nem is hallottam már Réka erőtlen 

pihegését. Még sosem kóstoltam a vérénél finomabbat, pár csepp abból a sűrű, erőteljes ízből olyan 

volt, mint régen egy háromfogásos vacsora. 

Mikor jóllaktam, Réka sápadtan és kimerülten hátraszédült az újonnan vásárolt rózsaszín 

plüsskanapémon. Így is egész nap talpon volt szegényke, megártott neki az etetés, úgyhogy 

bocsánatot kértem tőle. Rendeltem neki egy pizzát, és csak azután engedtem haza, miután megette. 

Megjegyzés [KR24]: Ez jópofa. 

Megjegyzés [KR25]: Ezt inkább úgy 

mondjuk, hogy a vércukor szintje. 

Megjegyzés [KR26]: Gondolom, ezt 
úgy érti, hogy gyakran jelentkezik 
eleségnek. Egyébként miért? 
Ha a lánynak ez mindennapos dolog, akkor 
nem látná Lexa a harapások nyomait? 

Megjegyzés [KR27]: Ezt halotta vagy 
hogyan érzékelte? 

Megjegyzés [KR28]: Ezt valahogy 

erősebben kéne kifejezni, hogy vágyik a 
vérre. 

Megjegyzés [KR29]: Ha nem hallja, 
hogy tud beszámolni róla? 



Mikor az ajtónál járt, még a kezébe nyomtam a tőlem kitelő legtöbb borravalót; megérdemelte ezért 

a rengeteg fáradtságért. 

Viszont úgy tűnt, nem bánta a szokatlan kéréseimet: mosolygott, és azt mondta, ha megint 

szükségem van alacsony vércukrú donorra, csak hívjam fel, meglátja, mit tehet. Miután elment, 

minden szempontból sokkal jobban éreztem magam, hála neki. Mintha még egy új barátnőt is 

szereztem volna. 

Én mondtam Márknak, hogy menni fog ez a bBudapestezés. 

 

(03:24) 

Nem tudok aludni. Hát persze, hogy nem tudok aludni, hiszen már semmi szükségem rá. Pedig 

valaha imádtam aludni, délig lustálkodni a baldachinos ágyamban. Nem is értem, miért számítottam 

rá, hogy legalább ez a régiben marad. 

Még az ágyam is olyan tágasnak, olyan nyitottnak tűnik, hogy védtelennek érzem benne magam. 

Talán mégis koporsót kellett volna vennem az IKEA-ban, ahogy Márk mondta. Pedig én csak azt 

akartam, hogy legalább valami normális maradjon az életemben. 

Ha legalább úgy érezhetném, hogy valamit nyertem ezzel az átváltozással… Ha szupererőm lenne, 

vagy tudnám mások elméjétket tudnék manipulálni, akkor már megnyugodnék. De egyelőre az sem 

biztos, képes vagyok-e legalább denevérré változni. Igyekszem arra gondolni, hogy Márk megígérte, 

hogy együtt felfedezzük, mire vagyok képes, de olyan nehéz ebbe kapaszkodnizt észben tartani 

egyedül az éjszaka közepén. Milyen ironikus: úgy fojtogat a sírhatnék, mintha nem is én lennék az 

éjszaka nagyvadja. Ha legalább egy kísértet lenne itt, akivel beszélgetni lehet… Na, jó, egy 

kopogószellemet is elfogadok, csak azt érezhessem, nem vagyok egyedül. 

 

Érdekes történet egy szimpatikus főszereplővel és szórakoztató YA hanggal. Hamar kiderül, hogy 

ez egy urban fantasy szöveg, és izgalmas felütés, hogy egy újdonsült vámpírnak kell boldogulnia a 

számára eddig ismeretlen Budapesten. Egy nagy pozitívuma az írásnak a könnyed, fiatalos, humoros 

stílus. A szöveg is gördülékeny, nem kellett nagyon beleszerkeszteni. 

A történet elején már felmerül több konfliktus is, például Lexa elmenekült otthonról, és most meg 

kell találnia a helyét egy idegen városban. Ahhoz képest, hogy milyen nehéz helyzetben van, még 

túlságosan könnyednek is tűnik. Még ha egy egyszerű kamasznak kell is elmennie otthonról, munka, 

képzettség és pénz nélkül rettentő nehezen boldogulna. Lexa ráadásul vámpír is, akinek ezzel az 

újfajta létmóddal is meg kell birkóznia. De azon túl, hogy magányosnak érzi magát, nem látjuk, hogy 

komolyabb nehézségei lennének: rögtön talál egy házat, talál egy fiút, aki istápolja, bár nem dolgozik, 

de valahonnan van pénze arra, hogy vásárolgasson és berendezze a házát. 

Megjegyzés [KR30]: Biztos vannak 
rajta kívül szép számmal vámpírok, ha még 
gyorséttermük is van. Miért nem tőlük kér 

segítséget? 



Nem úgy tűnik, hogy a lány komolyan bajban van, hogy komolyan aggasztja, vámpírként hogy 

boldogul majd, és nem tört össze, hogy a szülei meg akarták ölni. (Ezt megjegyzésben is jeleztem, 

hogy ha az emberek egyébként békében élnek együtt ezekkel a lényekkel, a szülei miért nem tudtak 

Lexával?) Az indításban inkább kisebbíted a konfliktusokat, ahelyett, hogy kiéleznéd őket. Az első 

nehézség, amit említesz, hogy a lány tart a barátja szüleivel való találkozástól, de később megtudjuk, 

hogy  ennek sincs igazán tétje, mert különösebben nem vonzódik a fiúhoz. 

Amit ezzel összefüggésben hiányoltam, azok a horgok. Ezeknek az a funkciója, hogy felkeltsék az 

érdeklődést a későbbi események iránt. Hogy itt megjelenjenek horgok, ahhoz a karakternél már fel 

kellene villantani célokat és akadályokat, vágyakat és problémákat. Ezért lenne fontos, hogy ne 

legyenek kisebbítve Lexa nehézségei. Egyelőre ami vele kapcsolatban horog, hogy egyedül érzi 

magát,  ezen kívül legföljebb világépítési horgok vannak a szövegben. 

Nem tudom, hogy egy regénynek, kisregénynek vagy novellának az eleje-e a szöveg, de ha 

novellának, akkor ez a 4-5 oldal túl sok felvezetésnek. Mert ez még csak felvezetés, nem jutottunk el 

a támadásponthoz. 

Ha regénynek az eleje, akkor túlságosan tömörítve van. Először megzavart, hogy nincsenek a 

részletben jelenetek meg párbeszédek, de aztán rájöttem, hogy valószínűleg ragaszkodsz a 

naplóformátumhoz, és a naplónkba persze nem szoktunk teljes beszélgetéseket leírni (bár vannak 

naplóregények, amelyek használnak dialógusokat). Ez a történetmesélés szempontjából egy hátrány 

lehet. 

A naplóregények általában akkor szoktak működni, ha a narrátor nagyon szórakoztató, nagyon 

csacsogós, vicces, ezek  a típusú könyvek pedig főleg a middle grade és fiatalabb YA korcsoportban 

népszerűek. A másik típus a nagyon érzelmes, néha kemény témákat feldolgozó komolyabb ifjúsági 

regények, amelyeknél a napló formátum közelebb hozhatja a történetet az olvasóhoz, azt az érzetet 

keltheti, hogy egy intim vallomást olvas. A szöveg egyelőre közelebb áll a könnyed, vicces vonalhoz.  

A naplóformátumtól függetlenül viszont, bár a történet szerint a főszereplő 18, ennél fiatalabbnak 

érződik, és a stílus is inkább a fiatalabb kamaszokat szólíthatja meg, a 13-15 éveseket. Lehet persze a 

stílust meg a történetet is „öregíteni”, de az egyszerűbb út, ha a főszereplőt fiatalítod, és ha az 

hiteltelen lenne, hogy egyedül lakik Pesten, beköltözhet egy távoli nagynénihez is (ez azt is 

magyarázná, honnan van pénze). Ezt a történetet akár még a middle grade korosztályig is le lehet 

vinni, és a hasonló naplóformátum jobban is működik a 15 alatti korosztálynál.  Annyi a lényeg, hogy 

nekik viccesre és kalandosra kell írni a regényt. 

Ami a világépítést illeti, évekkel ezelőtt a vámpíros-vérfarkasos történetek rendkívül népszerűek 

voltak, és rengeteg ilyen lényeket szerepeltető ifjúsági regény jelent meg. Emiatt a piac egy idő után 

telítődött, az olvasók megcsömörlöttek, a vámpírok pedig kimentek a divatból. Manapság egy 

vámpíros történettel nagyon nehéz kitűnni. 



Ez egy érdekes megközelítése lehetne a témának, hogy a különleges lények ezúttal Budapesten 

járkálnak, és ezen az alternatív Magyarországon olyannyira a társadalom részeivé váltak, hogy a 

boltokban kaphatók külön vámpírok számára készített termékek is. Ezek jópofa ötletek, viszont 

ezekkel is mind találkozhattunk már más történetekben. Az elmúlt években magyar szerzőktől is 

jelentek meg olyan írások, amelyekben különleges lények járkálnak Pesten, és konkrétan ezzel az 

ötlettel is találkoztam már, hogy vért csak úgy telefonon lehetett rendelni, és bútorboltban lehetett 

koporsót kapni. 

Nem mondom azt, hogy ez a történetötlet nem működhet, de át kellene gondolni a világépítést, 

hogy milyen elemeket lehetne belerakni, amitől az olvasó egyedinek érzi ezt az írást. Viszont ha 

lejjebb viszed a korcsoportot, middle grade-ig vagy fiatalabb YA-ig, ott kevésbé gond, hogy ezek a 

lények ismerősek. 

A formázással kapcsolatban azért megemlíteném, hogy ügyelj arra, hogy a bekezdések között ne 

legyen extra térköz. A Wordben a Bekezdések fülön a Térköz-nél kell az értéket Előtte, Utána 0 pt-ra 

állítani. 

Emellett célszerű az első sorokat behúzni. 

Van egy olyan érzésem, hogy nem egy teljesen kész szöveg elejét küldted el, hanem egyelőre még 

te is gyűjtöd az ötleteket, és nem állt teljesen össze a történet. A felvezetésen is ez látszik, hogy az 

ötletek ott vannak, kapunk egy kis karakterábrázolást, kis világépítést, de az indítás nincs felépítve, 

egyelőre kicsit vázlatos. Viszont ebből a történetből még rengeteg mindent ki tudsz hozni, és azt 

látom a szövegen, hogy rendelkezel azzal a képességgel, hogy élvezhetően el tudsz mesélni egy 

ifjúsági történetet. 

Ha érdekel mélyebben az ifjúsági irodalom, hogy a YA belül milyen korcsoportok vannak, és 

hogyan lehet izgalmas világokat építeni egy ifjúsági fantasyben, akkor még tudsz jelentkezni a Young 

adult-író kurzusra, ahol mindezekkel foglalkozunk. 

 

További sok sikert az íráshoz! 

 

Kozma Réka 


