
Elsápadok. De csak egy pillanatra. 
Annyi időre, amíg a sokkból felháboro-
dás nem lett.

– A  nagy szart! – bukik ki belőlem, 
még mielőtt lakatot tehetnék a számra. – 
Az anyám íratott be ide. Ott az aláírása a 
jelentkezési lapomon.

Ezerrel zakatol a szívem, mert az az 
aláírás igazából az enyém. Aláhamisítot-
tam, hogy a saját életem ura lehessek. 
Hiába vagyok kiskorú, tizenöt éves ko-
rom óta kénytelen voltam magamra vál-
lalni a felnőtt szerepét a családban.

Az igazgató, becsületére legyen mond-
va, nem szid le a szóhasználatom miatt.

– A papírok szerint Mr. Royal igazat 
állít – lengeti meg a paksamétát a kezé-
ben.

– Igen? Hát pedig hazudik. Még soha 
életemben nem láttam ezt a fazont, és ha 
hagy vele elmenni, akkor majd a híradó-
ban fogja viszontlátni, hogy eladtak egy 
GW-s lányt szexrabszolgának.

– Igazad van, még tényleg nem talál-
koz tunk – szól közbe Royal. – De az még 
nem változtat a tényeken.

– Hadd nézzem – ugrok oda Mr. 
�omp son asztalához, hogy elvegyem 
tőle a papírokat. Cikázik a szemem fö-
löttük, de nem nagyon fogom fel a mon-
datokat. Néhány szóra fel�gyelek – pél-
dául arra, hogy gyám, elhunyt és örök-
ség –, ám ezek nem jelentenek semmit. 
Callum Royal továbbra is idegen, és kész.

– Talán ha az édesanyád bejönne, az-
zal sikerülne tisztázni mindent – javasol-
ja Mr. �ompson.

– Igen, Ella. Hozd ide az anyukádat, és 
akkor visszavonom a kérelmet – mond-
ja Royal kedvesen, de érezni lehet a mon-
dandója élét. Tud valamit.

Megint az igazgatóhoz fordulok. Ő itt 
a leggyengébb láncszem.

– Ilyen papírokat még én is tudok gyár-
tani a számítógépes teremben. Még csak 

Photoshop sem kell hozzá – dobom le elé 
a köteget. Látszik a tekintetén, hogy el-
kezdett kételkedni, ezért kihasználom az 
előnyt. – Vissza kell mennem órára. Még 
csak most kezdődött a félév, és nem aka-
rok lemaradni.

Mr. �ompson bizonytalanul meg-
nyalja az ajkát, én pedig teljes meggyőző-
dés  sel nézek le rá. Nincs apukám. Gyá-
mom meg aztán végképp nincs. Ha mégis 
van, akkor meg hol volt ez a köcsög egész 
eddigi életemben, amikor anya a meg-
élhetésünkért küzdött, amikor szörnyű 
fájdalmai voltak a ráktól, és amikor a 
hospice ház ágyán zokogott, hogy egye-
dül hagy engem? Akkor hol volt ez az 
em ber?

– Jól van, Ella – sóhajt fel Mr. �omp-
son. – Akár vissza is mehetsz órára. Mr. 
Royallal természetesen akad még megbe-
szélnivalónk.

– Az összes papír rendben van – tilta-
kozik Royal. – Ismer engem, és ismeri a 
családomat is. Nem mutatnám meg eze-
ket a dokumentumokat, ha nem az igaz-
ság állna bennük. Mi okom lenne rá?

– Sok perverz alak szaladgál a világ-
ban – jegyzem meg gonoszul. – Mindig 
van okuk arra, hogy történeteket találja-
nak ki.

– Elég ebből, Ella – legyint az igazgató. 
– Mr. Royal, ez a helyzet mindnyájun kat 
meglep. Ha felvettük a kapcsolatot Ella 
édesanyjával, az egész tisztázásra kerül-
het.

Royalnak nem tetszik az időhúzás, 
ezért megint azzal érvel, hogy milyen 
fon tos ember, és hogy egy Royal soha-
sem hazudna. Szinte már várom, hogy 
elő adja, hogy ő találta fel a spanyolviaszt. 
Amíg ezek ketten vitatkoznak, én kislisz-
szolok az irodából.

– Ki kell mennem a mosdóba, Darle ne 
– kamuzom. – Utána pedig visszamegyek 
órára.

Rögtön beveszi.
– Csak nyugodtan. Majd szólok a ta-

národnak.
Nem megyek a mosdóba. Nem me-

gyek vissza órára. Helyette inkább a busz-
hoz sietek, és egészen az utolsó megállóig 
megyek vele.

Onnan még fél óra séta a lakás, amit 
szánalmas ötszáz dollárért bérelek ha-
vonta. Egy hálószoba, egy koszos für-
dő meg egy penésztől bűzlő amerikai 

konyha. De legalább olcsó, és egy olyan 
nőtől vettem ki, aki hajlandó elfogadni 
a készpénzt, és eltekinteni attól, hogy le-
informáljon.

Nem tudom, ki ez a Callum Royal. 
De azt igen, hogy nagyon-nagyon rossz 
hír, hogy itt van Kirkwoodban. Azokat 
a dokumentumokat bizony nem Photo-
shop pal csinálták. Igaziak. Ettől viszont 
még semmiképpen sem fogom egy ide-
genre bízni az életemet, aki csak úgy a 
sem miből bukkan elő.

Az életem az enyém. Én élem. Én irányí-
tom.

Elég ebből, Ella – legyint az igazgató. 
– Mr. Royal, ez a helyzet mindnyájunkat 
meglep. Ha felvettük a kapcsolatot Ella 
édesanyjával, az egész tisztázásra kerül-
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RÉSZLET

  „Nekem az utóbbi hóna-
pok legaddiktívebb olvasmánya volt ez 
a regény, el kell ismernem, behódoltam 
a Royal családnak. Bármikor újrakezde-
ném… Olvasd el, nem fogod megbán-
ni!” – Kelly, moly.hu

 „Az a 3 óra, amennyi idő 
alatt eljutottam a 300. oldalig, elszállt, 
mint a pinty. (…) Remekül el szó ra-
koztatott. Ella egy belevaló csaj, haláli 
dumával, az elején meg ráadásul egyből 
le is sokkol az írópáros. A befe je zésért 
még számolunk. Ide a folyta tást, és sen-
ki sem fog megsérülni. :)”
– Mrs_Curran_Lennart, moly.hu

Tetszett a részlet?
OLVASD TOVÁBB ITT:
www.konyvmolykepzo.hu/papirhercegno




