
1. FEJEZET

J a n u á r  8.

M I K K I

A pillanat, amikor ráébredünk arra, hogy meg fogunk halni,
egyáltalán nem olyan, mint amilyennek valaha is elképzel-
tem. Mindig belső küzdelemnek gondoltam, ami valami mély,
fizikai reakcióval párosul – amolyan harcolj vagy menekülj
szituációnak. De most csak az van bennem, hogy semmi értel-
me küzdeni. Meg fogok halni.

Lehet, hogy ezen a repülőgépen mindenki meg fog halni.
Vajon ők is átélik ezt a szinte mindent elárasztó hatalmas békes -
séget, vagy a motorok csikorgó erőlködése teljesen elnyomta
az összes érzéküket?

A mellettem ülő srác magához rántja a fejünk feletti re ke sz -
ből kihulló oxigénmaszkot, és mialatt az arcomra illeszti,
valamit kiabál. A saját arcára is rászorítja a magáét, majd meg -
markolja a kezem, és a szemembe néz. Semmi pánik nincs
a tekintetében. Talán ő is ugyanazt a megnyugvást érzi, amit
én. Vagy talán csak tudatni akarja velem, hogy szeret. 
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Szeret. 
Az is lehet, hogy ezzel a tekintettel azt akarja a tudtomra

adni, hogy akármi történik is a következő másodpercekben,
az csak a sorsunk beteljesülése lesz. 

Sors.
Régebben úgy gondoltam, hogy a sors vallásos idiótáknak

és olyan embereknek való duma, akik túlságosan félnek a saját
életük irányításától. Most már tudom, mi az igazság. 
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2. FEJEZET

J a n u á r  3.

M I K K I

Rina!

Kérlek, ne keress! Úgysem találnál meg. Ne érjen senkit váratla-
nul, amit tettem, és ne is okoljátok magatokat miatta. Egyszerűen
belefáradtam. Belefáradtam az állandó küzdelembe... hogy meg-
próbáljak felejteni... Már nem bírom. Csak arra vágyom, hogy
becsukjam a szemem és tudjam, hogy mindennek hamarosan
vége lesz. Senki nem tudott volna tenni semmit. Mindent megtet-
tetek, ami tőletek telt. Remélem, mindannyian békére leltek abban
a tudatban, hogy én már nem szenvedek. Szeretlek benneteket.
Mondjátok meg Meaghannek, hogy ráhagyom a fekete dobozom. 

Mikki
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Régebben hosszú búcsúleveleket írogattam, de ennek már
nem látom értelmét. Ha az elmúlásommal úgyis jobbá teszem
a világot, miért hagyjak egy tízoldalas levelet, amiben minden
érzelmi nyűgömet részletezem. Különben is, a legtöbb isme-
rősöm, legalábbis azok a hozzám közel állók, akik ezt a levelet
majd elolvassák, tudják, mennyire elcsesztem mindent. 

Egy nejlonzacskóba teszem a levelet, jól leragasztom, aztán
a hálószobám ablakát kicsit megemelve a borítékos zacskót
az ablakpárkányra fektetem. Szorosan rázárom az ablakot,
hogy ki ne csússzon.

Még utoljára körbepillantok a szobámban, és elmosolyo-
dom, mert arra gondolok, mennyire nem fog hiányozni ez
a ház. A rózsaszín tulipánra emlékeztető kötött sapka, amit
Rina vett nekem Hollandiában, a fiókos szekrényem tetején
fekszik. Egyetlenegyszer hordtam, azon a napon, amikor múlt
nyáron a szüleivel visszaérkezett a nyaralásukról. Én akkor
éppen a High Point Treatment Centerben voltam, a kettős
diagnózisú részlegen, mivel pont azok közé a különleges embe -
rek közé tartozom, akik öngyilkossági kísérlet és kábítószer-
függőség miatt kétszeresen is kezelésre szorulnak. 

– Túlságosan is vidám vagy ahhoz képest, hogy egyedül
utazol – követi Meaghan zöld szemével a bőröndöm, ami dur-
ván zötykölődik a lépcsőn, ahogy magam után húzom. 

A húgom tizenhét éves, de nem hülye. Pontosan ismer, ezért
azon igyekszem, hogy még véletlenül se mutassak öngyilkos-
ságra utaló jeleket. Nem adományoztam el az összes cuccomat.
Nem utazom kevés holmival. Az elmúlt pár napban arra
törekedtem, hogy ne lásson túlságosan feldobottnak. Igen,
fantasztikus érzés, hogy végre van egy tervem. Olyan, mintha
egy mázsás betontömböt emeltek volna le a vállamról. Végre
tudok levegőt venni. Végre tudok úgy gondolni a jövőre, hogy
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közben nem nyom agyon az a bénító szorongás és depresszió,
amit a véget nem érő fájdalom érzése okoz. 

De nem hagyhatom, hogy akár Meaghan, akár a szüleim
észrevegyék, milyen eszméletlenül megkönnyebbültem. Már
épp elégszer látták ezt tőlem. Legutóbb három hónappal
ezelőtt buktam le. Akkor anyukám vette észre, hogy a halálo-
mat tervezem, és egészen addig a hotelig követett, ahol fel
akartam akasztani magam. Az azt megelőző alkalommal pedig
egy egész üveg tablettát nyeltem le a nagybátyám fürdőszobá-
jában. Az unokatesóm, Gertie volt az, aki észrevette, hogy túl
boldognak látszom. Elmondta Cort bácsikámnak, hogy „Mikki
megint mosolyog”. 

Cort bácsi rám törte a fürdőszobaajtót, és ezután az inci-
dens után kerültem a High Pointba. Akkor fogadtam meg,
hogy legközelebb csakis olyan helyet választok, ahol senki
sem találhat rám. 

– Vidám? – ismétlem meg a Meaghan által használt jelzőt,
miközben felhúzom a bőröndöm teleszkópos fogantyúját, és
a bejárati ajtó felé igyekszem a táskámmal. – Inkább rohadtul
ideges. Még sosem repültem anya nélkül.

Meaghan kirángatja a zöld dzsekijét a szekrényből, és
a tréningfelsőjére veszi. 

– Majd én viszem – ragadja meg a kézipoggyászomat, és
hosszú barna hajára húzza a dzseki kapucniját.

Kinyitom az ajtót, és mindketten megtorpanunk, ahogy
megcsap bennünket a jéghideg téli levegő. A hó az arcomra
tapad, és igyekszem gyorsan becsukni az ajtót, hogy a szél ne
fújja tele hóval a lakást. 

– Jézus-atyaúristen! Farkasordító hideg van. Törölni fogják
a járatokat, ha ilyen szar marad az idő – fakad ki Meaghan,
mialatt óvatosan lépkedünk lefelé a lépcsőkön. Apa valami
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különleges só és homok keverékkel szórta le, de azért még így
sem igazán biztonságos.

Mindegy, milyen az idő. Három hónapig spóroltam erre
a rohadt jegyre, indulnom kell.

A húgom kinyitja a fából készült kerti kaput, mire a taxisofőr
sietve kipattan a kocsiból, hogy segítsen vinni a csomagokat.
Mialatt a cuccaimat megpróbálja bepréselni a csomagtartóba,
Meaghanhez fordulok és látom, hogy sír. Valami azt súgja,
tudja. De ha tényleg tudná, akkor megállítana, nem?

– Miért sírsz? Ez csak egy állásinterjú. Négy nap múlva
visszajövök.

– Tudom. – Átöleli a derekam, és olyan erősen szorít, hogy fáj. 
Bárcsak én is tudnék sírni!
– Hiányozni fogsz. Hozzál nekem egy jóképű színészt, ami-

kor visszajössz! – adja ki a megbízást.
– Oké.
Sokkal tovább öleljük egymást, mint az normális lenne.

Minden akaraterőmre szükségem van, nehogy elmondjam
neki: végre minden rendbe fog jönni, amikor én már nem
leszek.

Nagy nehezen elenged, és a karomba öklöz. 
– Na, tűnj a francba!
– Én is szeretlek! – mondom neki, miközben becsúszom

a taxi hátsó ülésére. A szívem megdobban, ahogy utoljára arra
a házra pillantok, ahol felnőttem. 

A sofőr becsapja az ajtót, sietve megkerüli a kocsit, majd
beugrik az első ülésre.

– Logan? – kérdezi, miközben feltekeri a fűtést.
– Igen, B terminál.
Figyelem, ahogy Meaghan visszamenekül a házba a hideg

elől. A szíve majd begyógyul. Rendbe fog jönni.
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Benyúlok a táskámba és kiveszem a kesztyűimet, de azon-
nal a gyógyszeres üvegre siklik a tekintetem. Az ölembe fekte-
tem a kesztyűket, és a fioláért nyúlok. Kívülről úgy néz ki, mint
egy normális üveg antipszichotikus gyógyszer. De ami benne
van, az az én saját készítésű met1 vésztartalékom. Mindegyik
kapszula egyetlen adagot tartalmaz.

Múlt héten hagytam abba a metezést. Az, hogy lefoglaltam
Los Angelesbe a repülőjegyet, ahol majd véget fogok vetni az
életemnek, lelkierőt adott ahhoz, hogy megpróbáljak drogok
nélkül szembenézni a világgal. Különben is, sosem voltam
igazán függő. Csak nem akartam abbahagyni, mert a cuccnak
köszönhetően úgy éreztem, mintha én irányítanék. Már nincs
szükségem a lebegésre, mégis elhoztam a vésztartalékomat,
hátha bátorságot kell merítenem belőle a beszállásnál. 

Los Angelesbe megyek, a Csendes-óceánhoz, hogy ma gam ba
döntsem ezt az egész üveg tablettát, majd addig ússzak kifelé
a nyílt tengeren, amíg már nem vagyok képes tovább foly -
tatni. Az évnek ebben a szakában annyira hideg a víz, hogy
mire elérem a kritikus visszafordulási pontot, a testem zsib-
badt lesz, és totálisan fáradt. Nem lesz erőm küzdeni, amikor
a víz a tüdőmbe hatol. Ráadásul, mivel annyira távol leszek
a parttól, kicsi az esélye annak, hogy valaha is megtalálják
a testemet. A szüleimnek legalább nem kell majd azono -
sítaniuk.

A taxisofőr felhangosítja a rádiót, éppen a Take You Higher
című szám szól. Ez a dal pont megfelel a hangulatomnak, és
több nap után először végre megengedem magamnak, hogy
elmosolyodjak. Visszateszem a tablettákat a táskámba, és miköz -
ben hátradőlök, felveszem a kesztyűmet.

1 A metamfetamin rövidítése. – a ford.
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Ötven perc iszonyatos forgalom után a taxi végre megáll
a B terminál előtt, és a járdaszegélynél dolgozó két hordár
fiú egyike odasiet hozzánk segíteni. Miközben a taxis óvatosan
a járdára helyezi a bőröndömet, a hordár türelmesen vára -
kozik, hogy majd segítsen bemenni. Kifizetem a sofőrt, aki gyors
köszönömöt mormol, és máris visszaül a meleg kocsiba. 

– A rohadt életbe! – suttogom, és a fejemre húzom a mű -
szőrme kapucnimat.

– Évek óta nem láttam ilyet. Fogadok, hogy már törlik is
a járatokat – mondja a hordár, mialatt felveszi a kézitáskámat,
és az automata ajtókon keresztül berohanunk. 

Az ajtón belül ott hagy a csomagommal, majd visszaszalad
a jéghidegbe, az állomáshelyére. 

Micsoda rémes nap ez annak, aki a szabadban dolgozik!
Hátratolom a kapucnimat, és elkezdem lehúzogatni a rózsa -

szín kötött kesztyűimet. Hosszú sor kígyózik a becsekkoláshoz,
mindenki a pultok feletti kijelzőket figyeli. 

– Törölték – szól egy hang mögöttem.
Hátrakapom a fejem, és egy srácot pillantok meg, akinek

torzonborz barna haja kilóg a kötött sapkája alól. Mobiljával
a kezében egy szürke bőröndön ül, mögötte egy gitártok van
a falnak támasztva. Valami miatt ismerősnek tűnik, bár ő az
a fajta pasi, akit sosem tudnék elfelejteni, ha egyszer már
találkoztam volna vele. 

– Ha most indulsz, talán még foghatsz egy taxit – folytatja,
mialatt a telefonjába ír egy üzenetet. 

– Akkor te miért nem futsz, hogy elkapj egyet?
– Nekem nem sürgős visszamennem.
Kinézek a járdára, és abban a pillanatban újabb taxi áll be,

hogy kitegyen egy újabb tudatlan utast. Azt mondtam
Meaghannek, hogy ha törlik a járatot, hazamegyek, de az az
utolsó hely, ahová most menni akarok.
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– Na ja, nekem sem – jelentem ki.
– Ráadásul újra be kellene csekkolni, hogy a járatot átírják

– néz fel a srác mosolyogva a telefonjából. 
– Igen, még az is – válaszolom, és közben igyekszem nem

elpirulni. 
Van valami a mosolyában, amitől meztelennek érzem

magam. 
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3. FEJEZET

J a n u á r  3.

C R U S H

A lapos egycentes felmelegedik, ahogy a hüvelyk- és a mutató -
ujjam között dörzsölöm. A mintázat minden domborulatát
ismerem: Hillman Vendéglő, 1923-ban alapítva. Tízéves vol-
tam, amikor a nagyapám pár hónappal a halála előtt vette
nekem a Hillman Vendéglő egyik automatájából. Ez a lapos
egycentes annak a három ajándéknak az egyike, amelyet a halála
óta mindenhová magammal viszek. Bár valójában a harmadik
ajándék, a Fekete doboz egyetlen létező példánya nincs nálam.
Nem tűnt el, hiszen önszántamból adtam oda egy idegennek,
de az biztos, hogy örökre nyoma veszett. 

A lapos egycentest gitárpengetőként használom – ez lett
a szerencsepengetőm –, és úgy tűnik, jó sok időt fogok vele
tölteni a következő napokban, mivel épp most törölték a Los
Angeles-i járatomat. A monitorokat bámulva azon töpren-
gek, vajon mit mondana a nagyapám ebben a helyzetben.
A járatot pont akkor törlik, amikor végre elhatározom, hogy

16



magasabb szinten folytatom a zenélést. Hugh nagyapa talán
azt mondaná: „Az utadat nem választhatod meg, csak
reménykedhetsz abban, hogy ki tudod kerülni a kátyúkat.”

Bármennyire is szerettem Hugh nagyapát, ez egy tíztonnás
marhaság. Nem hiszem, hogy az életem előre meg lenne ter-
vezve. Nem vagyok hajlandó elhinni, hogy a saját hitvány sor-
somat nem én irányítom. Nem vagyok annyira briliáns elme,
mint a nagyapám, én inkább gyakorlatias típus vagyok. És az
élet különben is éppen elégszer bebizonyította már, hogy nincs
semmi értelme az emberiségre mért könyörtelenségnek. 

Az üvegajtók szétnyílnak, és egy lány rohan be egy hordár
kíséretében. Jéghidegen örvénylő levegőt hoznak be magukkal.
A hordár az ajtón belül lerakja a lány csomagját, majd újra
kirohan a járdához, ahol az érkező utasokat várja. A lány
magas és vékony, amikor hátratolja a kapucniját, fura érzés kerít
hatalmába. Ismerősnek tűnik. Talán egy osztályba jártunk
a Harvardon. Nem, talán mégsem, arra biztosan emlékeznék. 

Zavarodottan bámulja a pultok feletti kijelzőket. Érzem,
hogy segítenem kell neki.

– Törölték – mondom, miközben kihúzom a hátsó zsebem-
ből a mobilomat, hogy Harlow sms-ére válaszoljak.

A nővérem, Harlow, a tipikusan túlteljesítő emberek egyike.
Négy éve diplomázott az MIT-n, és most a nyugati parton közös -
ségimédia-tanácsadóként dolgozik a Szilikon-völgy egyik
legnagyobb vállalatának igazgatója mellett. A cég nevét nem
mondhatom el senkinek. Hajszál híja, hogy Harlow nem íra-
tott alá velem egy titoktartási szerződést. Ennyire komolyan
veszi a munkáját. 

A kapcsolattartás még ennél is komolyabb szerepet tölt be
az életében. Közösségimédia-függő. Naponta legalább tíz
üzenetet, tweetet vagy hozzászólást küldözget nekem. Nincs
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nála jobb multitaszker a világon. Egy stréberhez ment felesé-
gül, akit az MIT-n ismert meg. Három hónap múlva születik
meg az első gyermekük, ami épp csak egy csipetnyit lassította
le. Már évek óta próbált rábeszélni egy Los Angeles-i útra,
hogy demólemezt készítsek. Hamarabb tudta, hogy törölték
a járatomat, mint én, így most azért sms-ezik, hogy biztos
legyen abban, nem fordulok vissza. 

Harlow: Az istenit! Ha visszalépsz, esküszöm, meztelen
képeket rakok anyáról a telefonodra. 

Én: HAHAHA. Nem lépek vissza. És ha ezt megteszed,
kikaparom a szemem. Akarod vállalni a felelősséget
a vakságomért?

Felpillantok, és észreveszem, hogy a lány furcsán néz. Most,
hogy szemből látom az arcát, még inkább ismerősnek tűnik. 

– Ha most indulsz, talán még foghatsz egy taxit – mondom
neki, mert még mindig teljesen össze van zavarodva attól,
hogy törölték a járatát, és nem tudja, mitévő legyen. 

– Akkor te miért nem futsz, hogy elkapj egyet?
Keménység bujkál a hangjában, de gyengéd bizonytalan-

ságba rejti. A hangja nem ismerős, de a halványan szeplős
arca mégis valamiért fájdalmasan érint. 

– Nekem nem sürgős visszamennem. 
Semmi szükség ragozni. Nem kell tudnia, hogy azért hagyom

itt Massachusettst, mert már nincs kedvem a semmibe ordí-
tani. Belefáradtam az igyekezetbe, hogy megértsenek. 

Se a pszichiáterem, se a családom, de még a barátaim sem
képesek megérteni, miket láttam. Valamennyire még örülök
is ennek. 
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Nem a hírnévért, vagy a vele járó pénzért akarom felvenni
azt a demót. 

Pénzem van épp elég, a hírnév meg nem érdekel. Azért
megyek, mert már nincs újabb ötletem. És egy részem azt
hiszi, ha kapok egy lemezszerződést, soha senkivel nem kell
majd többet beszélnem. 

Lepillantok a telefonomra, hogy Harlow legújabb üzenetét
elolvassam.

Harlow: Bakker. Miért kényszerítesz arra, hogy hülye
közhelyekkel traktáljalak?

– Na ja, nekem sem – mondja a lány.
Mosolyogva nézek fel a telefonról, és próbálok nem hango-

san felnevetni. 
– Ráadásul újra be kellene csekkolni, hogy a járatot átírják.
A lány elmosolyodik és elpirul. 
– Igen, még az is. 
Mindkét kezével eltakarja az arcát, és közben a fejét csó-

válja. Nyilván zavarba jött attól, hogy elpirult egy idegen előtt.
Hogy őszinte legyek, a smaragdzöld szemébe lógó feketére
festett hajával és az ujjain lévő tetkókkal nem úgy néz ki, mint
aki sűrűn elpirulna. 

– Na, tűnj el! – mondom, mire felfedi az arcát.
– Mi van?
– A tetkók az ujjaidon – mutatok a kezére. 
Lepillant a kezére. 
– Ó, igen, azokat akkor csináltattam, amikor még fiatal és

hülye voltam. Tudod, hogy megy ez.
Csodálkozva felhúzom a szemöldököm. 
– Hány éves vagy?
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Nagyot nyel, és elfordul, hogy megint a reptéri monitorok
felé pillantson. 

– Idősebb, mint... tizenkilenc.
– Tizenkilenc? Szóval azt hiszed, már túl vagy a fiatal és

hülye korszakodon?
Nem néz rám. Folyamatosan a kijelzőket bámulja, majd

megragadja a táskája fogantyúját. 
– Be kell csekkolnom.
Beáll a sorba vagy harminc bőröndös ember mögé, de ő már

nem csak egy ember. Lélek is. Ez nyilvánvaló, ahogy a sorban
becsukott szemmel állva gondolkodik. Talán ő is némán sikol-
tozik a semmibe.

Küldök Harlow-nak egy sms-t.

Én: A haszontalan közhelyeid kenyérként táplálják
a lelkemet. Sose add fel! Nyomd tovább! Nem a végcél
a lényeg, hanem az odavezető út. Mindig válogasd külön
a színeseket a fehérektől! Stb. Szeva.

Visszarakom a hátsó zsebembe a telefont, és szégyentele-
nül bámulom, ahogy a kígyózó sorban a lélek tovább folytatja
útját, majd félig-meddig bátortalanul veszekszik a pultos csaj -
jal. Magabiztosnak próbál mutatkozni, miközben a bőröndjét
és a kézipoggyászát felém tolva közeledik. 

– Neked adtak hotelkupont? – kérdezi tőlem.
Megrázom a fejem. 
– Nem. Csak harminc percre lakom innen. És csak az

átszállóknak adnak kuponokat.
Nehézkesen felsóhajt. 
– A francba!
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Megfordul, hogy megint a kijelzőkre nézzen, és csak úgy
árad belőle a kilátástalanság.

Nem akar hazamenni. Ahogy én sem.
– Hé, mi lenne, ha meginnánk egy kávét, aztán eldönte-

nénk, mi a nyavalyát csináljunk?
Felém fordul, és félelem csillan a szemében. 

– Nem felszedni próbállak. Csak még nekem sincs kedvem
hazamenni – nyugtatom meg.

Nem látszik meggyőzöttnek, de úgy tűnik, nagyon nem
akar elindulni, mert felém nyújtja a kezét.

– Mikki.
Felállok a bőröndömről. Száznyolcvanöt centi vagyok, és

ez a lány lapos sarkúban is majdnem olyan magas, mint én.
Valamiért ezt nagyon vonzónak találom.

Megfogom a kezét, és gyengéden megrázom.
– Crush.
– Crush? – ismétli. – Ez a neved?
– Nem a születési nevem, de ez a hivatalos. Néhány éve

változtattam meg.
– Crush – néz rám oldalra biccentett fejjel. – Klassz név.
– Na, most rajtam a sor, hogy elpiruljak.
Elengedi a kezem, és eltűnik a mosolya. 
– Nincs pénzem taxira.
– Majd én fizetem.
A bizonytalanság visszatér az arcára, és megint úgy érzem,

valahonnan nagyon ismerős. Ha elmondom neki, hogy isme-
rősnek tűnik, azt fogja hinni, ez csak egy vadidegen pasas leg-
rosszabb csajozós dumája. 

– Jobb, ha sietünk és fogunk egy taxit, mielőtt megelőz
minket a tömeg.
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Bólint, és tetovált ujjaira húzza rózsaszín kesztyűjét. Miután
felmarkolom a bőröndömet és a gitártokomat, utánam jön.
Elindulunk kifelé, és a sarkon befordulva addig gyalogolunk,
amíg egy üres taxit nem látunk elhajtani a termináltól.
Leintem, aztán a sofőr segít a csomagtartóba pakolni a cucca-
inkat. Beülünk a hátsó ülésre. Az orrom meg a fülem már attól
lefagyott, hogy alig pár percet töltöttünk odakint. Mikkire
nézek, az ő orra és ajka szinte már lila.

– Render kávézó a Columbuson – adom meg a címet a taxis-
nak, aki azonnal el is indul.

– Az mi? – kérdezi a lány hátradőlve az ülésen, miközben
a kesztyűje levételével bíbelődik.

Elkapom a kezét, hogy megállítsam, de összerándul az érin -
tésemtől.

– Bocs, de jobb, ha magadon hagyod. A Render csak pár
kilométerre van. Ők árulják Boston legjobb kávéját. Voltál
már Bostonban?

Keresztbe fonja a karjait maga előtt, kesztyűs kezét a hóna
alá dugja, és kifelé bámul a kocsi ablakán. 

– Csak kétszer. Amikor fiatal voltam.
Már megint ezzel jön. Alig tizenkilenc éves, de mégis úgy

gondol magára, mint aki már nem fiatal. Mi a bánaton mehe-
tett keresztül ez a lány?

– Sebaj. Akkor is Boston legjobb kávéját veszem neked.
Talán viszonozhatod is valamivel.

Rám néz, arca ólomszürkére vált, mintha arra kértem
volna, hogy szopjon le. 

– Neeeem! Semmi olyan nem járt a fejemben – bizonyga-
tom. – Csak arra gondoltam, hogy esetleg... Ó, hagyjuk a francba!

Mi a fene bajom van? Mi a fenéért akartam arra kérni, hogy
meghallgassa a dalomat?

22



Mindkét lábát felhúzza az ülésre, és átöleli a térdét. 
– Én csak L.A.-be akarok menni. Rohadtul elegem van már

ebből a helyből.
– Mi van L.A.-ben? – kérdezem, miközben a térdére hajtja

a fejét.
Nagy levegőt vesz, és elmosolyodik. 
– Az életem hátralévő része.
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