Újabb részlet – csak rajongóknak!

Kedves Twilighter!
Ez elõzõ részletnek annyira örültetek, hogy úgy döntöttünk,
még egy kis darabot megosztunk veletek Stephenie Meyer
világsikerû alkotásának utolsó részébõl.
Íme, merülj el soron kívül ebben az álomvilágban:

2. egy hosszú éjszaka

– Máris hiányzol!
– Nem kell elmennem. Maradhatok…
– Hmmm…
Egy hosszú pillanatig csend volt, csak a szívem kalapált. Zihálva lélegeztünk, suttogva kapkodtuk a levegőt.
Néha olyan könnyen el tudtam felejteni, hogy egy vámpírral
csókolózom. Nem mintha hétköznapi vagy közönséges halandóként gondoltam volna rá – egy másodpercre sem feledkezhettem
meg soha arról, hogy olyasvalakit ölelek, aki még egy angyalnál is
szebb –, hanem mert úgy tűnt, mintha semmiből sem állna, hogy
ajkát az ajkamra, az arcomra, a nyakamra tegye. Azt állította, már
rég túl van a kísértésen, amit a vérem jelent számára, s maga az
elképzelés, hogy elveszíthet, kigyógyította a vágyból. De tudtam,
hogy a vérem illata még mindig fájdalmat okoz neki, égeti a torkát, mintha lángokat lélegezne be.

Kinyitottam a szemem, és láttam, hogy az övé is nyitva, s az arcomat bámulja. Sosem értettem, miért néz így rám. Mintha én lennék
a főnyeremény, nem pedig az őrületesen szerencsés nyertes.
Egy pillanatig farkasszemet néztünk. Arany szeme olyan mély
volt, hogy úgy képzeltem, egészen a lelkéig látok. Butaságnak
tűnt, hogy ez a kérdés, mármint a lelke létezése, valaha is kétséges
volt, még akkor is, ha vámpír. Senkinek nem volt nála szebb lelke,
szebb, mint zseniális elméje, semmihez sem fogható arca, vagy
káprázatos teste.
Úgy nézett vissza rám, mintha ő is látná az én lelkemet, és
mintha tetszene neki, amit lát.
Az én gondolataimban azonban nem tudott olvasni, mint mindenki máséban. Ki tudja miért, valami fura zavar az agyamban
immunissá tett minden rendkívüli és ijesztő dolog ellen, amire
egyik-másik halhatatlan képes. (Csak az agyam volt immunis, a
testem azonban még védtelen maradt olyan vámpírok támadásával szemben, akik máshogy működtek, mint ő.) Akármi rendellenesség óvta is tőle a gondolataimat, én határozottan örültem
ennek. Gondolni sem akartam arra, hogy mi lenne egyébként.
Újra közelebb húztam arcát az enyémhez.
– Nem kérdéses, hogy maradok – motyogta.
– Nem, nem! Ma van a legénybúcsúd. Menned kell.
Ezt mondtam, de közben jobb kezem ujjai bronz hajába túrtak,
a bal kezem pedig a derekát húzta közelebb. Hűvös tenyerével az
arcomat simogatta.
– A legénybúcsút olyanoknak találták ki, akik szomorúak, amiért vége az agglegényéletüknek. Én viszont alig várom, hogy magam mögött hagyjam. Vagyis nem igazán van értelme.
– Igaz – leheltem torka téliesen hűs bőrére.

Elég közel álltam a boldogsághoz. Charlie nyilván a szobájában aludt, ami gyakorlatilag egyet jelentett azzal, hogy egyedül
vagyunk. Összegömbölyödtünk kis ágyamon, összefonódva,
amennyire csak lehet, eltekintve a vastag takarótól, amibe bebugyoláltam magam, mint egy báb. Utáltam, hogy szükség van a
takaróra; valahogy tönkretette a romantikát, ha a fogam vacogni
kezdett. Azt pedig Charlie nagyon furcsállaná, ha augusztusban
bekapcsolnám a fűtést.
De ha már én kénytelen voltam betakarózni, legalább Edward
inge a földön hevert. Sosem sikerült betelnem tökéletességével, fehér, hűvös és márványsima testével. Végigsimítottam mellkasán,
keresve a lapos hasához vezető utat, és csak ámuldoztam. Kön�nyű borzongás futott végig rajta, szája újra megtalálta az enyémet. Nyelvemet óvatosan üveg simaságú ajkához nyomtam, mire
felsóhajtott. Édes lélegzete hűvösen és illatosan cirógatta végig az
arcomat.
El akart húzódni – mindig így reagált, amikor úgy érezte, túl
messzire mentünk. Reflexszerűen tett így, miközben legszívesebben folytatta volna. Edward élete nagy részében visszautasított
minden testi örömöt. Tudtam, hogy most ijesztő lehet neki ez a
változás.
– Várj! – mondtam, elkaptam a vállát, és közelebb húzódtam
hozzá. Fél lábamat egy rúgással kiszabadítottam, és köré fontam.
– Gyakorlat teszi a mestert.
– Mostanra már eléggé mesterei vagyunk a dolognak, nem
gondolod? – heherészett. – Aludtál te egyáltalán az elmúlt hónapban?
– De ez a jelmezes főpróba – emlékeztettem –, és mi csak egyes
jeleneteket próbáltunk el. Nincs idő továbbra is óvatoskodni.

Azt hittem, nevetni fog, de nem felelt, és a teste megmerevedett a hirtelen izgalomtól. Szemében az arany, ami eddig folyékony volt, mintha megkeményedett volna.
Végiggondoltam szavaimat, és rájöttem, mit hallhatott ki belőlük.
– Bella! – suttogta.
– Ne kezdd most megint! – mondtam. – Megegyeztünk.
– Nem is tudom. Alig bírok koncentrálni, amikor így vagy velem. Képtelen vagyok világosan gondolkodni. Nem fogom tudni
visszafogni magam. Bajod lesz belőle.
– Ugyan már!
– Bella…
– Psszt! – Megcsókoltam, hogy elfojtsam pánikrohamát. Ezt
már hallottam. Nem bújhat ki az egyezség alól, miután ragaszkodott ahhoz, hogy előbb hozzámenjek.
Egy pillanatra visszacsókolt, de éreztem, hogy nem az addigi
hévvel. Aggódik, mindig aggódik. Mennyire más lenne, ha már
nem kellene nyugtalankodnia miattam! Mit kezdene azzal a sok
szabadidejével? Kénytelen lenne új hobbi után nézni.
– Hogy van az inad? – kérdezte.
Tudván, hogy nem szó szerint érti, így feleltem:
– Finom melegen.
– Komolyan? Nem szállt bele a bátorságod? Még nem késő
meggondolnod magad.
– Te ki akarsz rúgni?
– Csak biztosra megyek – kacarászott. – Nem akarom, hogy
olyasvalamit tegyél, amiben nem vagy tökéletesen biztos.
– Biztos vagyok benned. A többit majd valahogy túlélem.
Tétovázott, mielőtt felelt volna, én pedig azon tűnődtem, vajon mit mondtam már megint, amit nem kellett volna.

– Tényleg? – kérdezte halkan. – Mármint nem az esküvőre
gondolok, abban biztos vagyok, hogy azt minden kétséged ellenére túléled, hanem az utánra… mi lesz Renée-vel, és mi lesz
Charlie-val?
Felsóhajtottam.
– Hiányozni fognak. – Vagy ami még rosszabb, én fogok hiányozni nekik, de nem akartam olajat önteni a tűzre.
– Angela, Ben, Jessica és Mike?
– A barátaim is hiányozni fognak – mosolyogtam a sötétben. –
Főleg Mike. Jaj, Mike! Hogy élek nélküle ezután?
Edward felmordult.
Felnevettem, de aztán elkomolyodtam.
– Edward, már vagy ezerszer végigrágtuk ezt. Tudom, hogy nehéz lesz, de ez az, amit akarok. Téged akarlak, téged és örökre.
Egyetlen élet egyszerűen nem elég nekem.
– Örökre jéggé dermedve tizennyolc évesen – suttogta.
– Minden nő álma – ugrattam.
– Sosem változol… sosem haladsz előre.
– Ez mit jelent?
Nem válaszolt azonnal.
– Emlékszel, amikor megmondtuk Charlie-nak, hogy összeházasodunk? És ő azt hitte… terhes vagy?
– És azt fontolgatta, hogy lelőjön-e téged – vihogtam. – Ismerd
be, hogy egy másodpercig komolyan elgondolkodott rajta!
Nem felelt.
– Mi a baj, Edward?
– Csak azt kívánom… nos, hogy bárcsak igaza lett volna!
A csodálkozástól a lélegzetem is elállt.
– Leginkább amiatt, mert lehetett volna igaza is. Hogy volna
ilyen lehetőségünk. Gyűlölöm ezt is elvenni tőled.

Beletelt egy percbe, mire felelni tudtam.
– Tudom, mit csinálok.
– Honnan tudhatnád, Bella? Nézd meg az anyámat! Nézd meg
a húgomat! Nem olyan egyszerű áldozat, mint amilyennek képzeled.
– Esme és Rosalie pompásan kijön egymással. Ha később gondot okoz, megtehetjük ugyanazt, amit Esme: örökbe fogadhatunk.
Felsóhajtott, de a hangja vad volt.
– Nem helyes! Nem akarom, hogy miattam kénytelen legyél áldozatokat hozni. Adni akarok neked, nem elvenni tőled.
Nem akarom ellopni a jövődet. Ha emberek lennénk…
Kezemet a szájára tapasztottam.
– Te vagy a jövőm. Most pedig hagyd abba! Ne lógasd az orrod,
mert hívom a testvéreidet, hogy vigyenek el innen! Talán mégis
szükséged van arra a legénybúcsúra.
– Sajnálom. Nyavalygok, igaz? Biztos az idegeim teszik.
– Talán neked szállt inadba a bátorságod?
– Nem abban az értelemben. Egy évszázadot vártam, hogy
elvehessem Önt, Miss Swan. Alig várom az esküvői ceremóniát… – Elhallgatott a gondolat kellős közepén. – Ó, az isten
szerelmére!
– Mi a baj?
– Nem kell hívnod a testvéreimet – mondta fogcsikorgatva. –
Emmett és Jasper nyilvánvalóan nem fogják hagyni, hogy kibújjak a ma esti buli alól.
Egy pillanatra szorosabban öleltem magamhoz, azután elengedtem. Eszem ágában sem volt szembeszállni Emmettel.

– Érezd jól magad!
Csikorgás hallatszott az ablak felől, valaki acélos körömmel
karmolászta az üvegtáblát, és el is érte a kívánt hatást, mert a szőr
is felállt a hátamon tőle.
– Ha nem küldöd ki Edwardot – sziszegte az éjszakában egyelőre még láthatatlan Emmett vészjóslóan –, majd mi bejövünk érte.
– Menj! – nevettem. – Még mielőtt darabokra szedik a házunkat.
Edward grimaszolva ugyan, de egyetlen könnyed mozdulattal
felkelt, s egy másikkal már fel is vette az ingét. Lehajolt, és homlokon csókolt.
– Aludj! Nagy nap lesz holnap.
– Köszi! Ettől biztosan jól el tudok lazulni.
– Találkozunk az oltár előtt.
– A fehér ruhás leszek. – Tetszett, hogy ilyen tökéletesen
blazírtan hangzott.
Heherészve felelt:
– Nagyon meggyőző. – Majd hirtelen leguggolt, izmai megfeszültek, mint a rugó. És eltűnt. Olyan gyorsan ugrott ki az ablakon, hogy azt szemmel képtelen voltam követni.
Odakintről halk puffanás hallatszott és Emmett káromkodása.
– Jó lesz, ha vigyáztok, és nem késik el miattatok – mormogtam, tudván, hogy hallják.
Ekkor Jasper arca jelent meg az ablakban, mézszínű haja ezüstösen csillogott a felhőkön áttörő gyenge holdfényben.
– Ne aggódj, Bella! Időben hazavisszük.
Egyszeriben nagyon nyugodt lettem, s minden kételyem jelentéktelennek tűnt. Jasper a maga módján ugyanolyan tehetséges

volt, mint Alice a rejtélyes, ámde precíz jóslataival. Jasper nem
a jövőbe lát, hanem képes befolyásolni a hangulatot, az ember
kénytelen úgy érezni, ahogyan ő akarja.
Feszengve, még mindig a takarómba bugyolálva felültem.
– Jasper? Mit csinálnak a vámpírok a legénybúcsún? Ugye nem
sztriptízklubba viszitek?...

Hogy mi is történt pontosan?
Soron kívül megtudhatod.
A bolti megjelenés előtt folytathatod az olvasást, ha a
kiadótól rendeled meg a könyvet.
Futár viszi neked június 2-án.
Megkaphatod a Breaking Dawn-t soron kívül, 10%
kedvezménnyel, akár postaköltség nélkül.
Szeretnéd mielőbb folytatni az olvasást? Már sokan
megrendelték.
Ha te eddig kihagytad a lehetőséget, rendeld meg
MOST, ITT.
Barátnőd tudja már? :)
Nehogy megharagudjon.
Küldd neki tovább nyugodtan az üzeneteinket, az a
legegyszerűbb!

