CLAUDIA: A nevem Claudia Morgan. Még suliba járok, de már hábórúztam.
JAMES: Nem is volt igazi háború.
CLAUDIA: DE HÁBORÚ VOLT!
Volt hadsereg.

Claudia azt mondja, hogy naplót
ír az egészről.

APA

ANYA

Úgy érted,
regényt?
Úgy értem, egy történetet.
Beszélgetéseket. Mint abban a
zombis könyvben. De ez komoly.
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JAMES: Csak a minecraftos játékban. A többi meg csak egy vicc volt
Kivéve a hal dolog. Az nem esett jól.
Valszeg
Most hívott Ellen Templeman
ött
a James hátizsákjában talált dögl
an.
róbb
hal szagát éreztétek a gard

CLAUDIA: Nem lehetett olyan rossz, mint amit írtál ClickChaten.
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A felhasználó eltávolította a fájlt.
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JAMES: Rendben! Tényleg. Ez háború volt. És természetesen én nyertem.
CLAUDIA: Ha a nyert”, azt jelenti, hogy vesztett”, akkor egyetértek.
”
”
JAMES: Hm?
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Prológus (vagyis

a kezdet
kezdete)

ClAuDIA

A háború borzalmas dolog. Ezt onnan tudom,
hogy sokat olvastam róla a Wikipédián.
Meg onnan, hogy nemrég én is háborúskodtam.
A bátyámmal, Jamesszel.
Lehet, hogy szerintetek ez nem háború. Pedig
higgyétek el, az volt. Igazából sokban hasonlított
azokhoz a háborúkhoz, amikrôl a Wikipédián olvastam.
Tisztára olyan volt, mint a II. világháborúban:
alattomosan megtámadtak ártatlan embereket
(mint engem), akik nem is számítottak rá.
Vagy tisztára olyan volt, mint az 1. világháborúban: sokkal tovább tartott, és SOKKAL több
fájdalmat okozott, mint amire bárki számított, és
fôleg olyanok számára (mint én), akik abszolút ártatlanok voltak, és nem ezt érdemelték.
És mint a háborúknál szokás, ennek a történetét is meg kellett írnia valakinek (nekem), hogy a
jövô történészei pontosan tudják, mi történt, és
kinek a hibájából (Jamesébôl).
Ez különösen igaz arra a részre, amikor be kellett vonni a rendôrséget.
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JAMEs

Hülyeség ezt háborúnak hívni. De Claudiának
persze mindent fel kell fújnia.
Na jó, elismerem, egy idôben elszabadultak az
indulatok. De azért messze voltunk attól, hogy
valaki meghaljon.
Leszámítva az én metaworldös fiókomat. Na,
AZ szörny vérfürdô volt.
Persze szó sem volt igazi vérrôl vagy
ilyesmirôl. Pixelekrôl beszélünk. De attól még
elég rémes volt. Úgy értem, sok kicsi pixelvércsepp pacálta tele a képernyômet.
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Ez az egész Claudia hibája volt. És totál NEM
NEM az én hibám volt (lásd előbb)
KIRÁLY.
Soha, de SOHA nem lennék ilyen gonosz a húgommal. Igazából majdnem mindig kedves vagyok
vele.
Kivéve persze, amikor ô kezdi a bosszantást.
Mert akkor ez nem számít.
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És a zsarukhoz sem volt semmi közöm. Azt magának köszönheti Claudia. Büntetlen az elôéletem.
Esküszöm! Ha nem hiszitek, hívjátok fel a zsarukat.
fog ez változni,
várjunk pár évet

ANYA És APA (sMs-ek anya mobiljáról)
Claudia azt mondja, hogy naplót
ír az egészről.

Apa

Anya
Úgy érted, regényt?

Úgy értem, egy történetet. Beszélgetéseket. Mint
abban a zombis könyvben. De ez komoly.
Szuper! Ha kiadják, beleírhatja
a fősulis felvételijébe.
Nem szeretném, ha mi lennénk a
rossz szülők.
Hogy érted?
Azt akarja, hogy mi is vegyünk
részt benne.
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Velünk is akar beszélgetni? Ha aláírjuk az
Entek-szerződést, talán lesz egy kis időm.
Most nagyon sok a munka.
Nem beszélgetni akar. Azt mondja,
tőlünk csak SMS-eket akar idézni.
Nem tetszik ez nekem.
Nekem sem. De már
mindegyiket megszerezte.
Hogyan?
Tegnap este a konyhai pulton
hagytam a mobilomat.
Mondd meg neki, hogy ne
csinálja.
Már mondtam, de zokon vette.
Most nekem van bűntudatom.
Kár. Na jó, hadd használja
őket.
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Tényleg?
Aha. Ha nem tetszik a könyv,
bepereljük, hogy ne adja ki.
Viccelsz? Ezt nem mondhatom neki.
Én sem.

Apa (eddig) nem perelt
be.
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1. fEJEzEt
A közElED vIhAr
ClAuDIA

Hadd meséljek egy kicsit a nagybets Háború
hátterérôl!
A nevem Claudia Morgan. New Yorkban lakom, és alapvetôen két célom van az életben:
vagy híres énekes-dalszerzô szeretnék lenni, mint
Miranda Fleet, vagy az Egyesült Államok elnöke.
Vagy ha belefér az idômbe, akkor mindkettô.
A bátyámat Jamesnek hívják. Neki nincsenek céljai az életben. Hacsak azt nem számítjuk
annak, hogy profi focista akar lenni, ami totál
valószíntlen.
Legnagyobb sajnálatomra ikrek vagyunk. Én tizenkét éves vagyok, James pedig hat.
Tudom, most mi jár a fejetekben: Tényleg? Ez
lehetséges?
Nem, persze hogy nem. James is tizenkét éves.
Csak éppen az agya egy hatévesé. Egy olyan
hatévesé, aki túl sok cukrot evett, és nem aludt
eleget, így aztán körbe-körberohangál a lakásunkban, a falhoz rugdossa a focilabdát, és közben
kiabál, hogy DINHO! meg SÁBÁDÁ!.

<< 12 >>

szintén szólva, a világ legidegesítôbb dolga,
hogy vele kell együtt élnem. Ráadásul egy nagyon
kicsi lakásban.
A Felsô-West Side negyedben lakunk, de általánosba a Culvert magániskolába járunk, ami
a Central Park túloldalán, a Felsô-East Sideon van. A szüleim szeretik mondogatni, hogy
a Felsô-West Side földhözragadtabb. Az én
értelmezésemben ez azt jelenti, hogy a mi környékünkön több a hamburgerezô, és nincs olyan
sok bolt, ahol 800 dolláros cipôket árulnak. (Ami
amúgy agyrém. Azok a cipôk még csak nem is
csinik.)
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MEŰUVM
É SOZ FE TAIR T
MÚZEUM

T TK ER
7 9 T 7H9.SU.

klassz
burgerek

M

R ES N
E
A EN S ZV TE B
R

MUSEUM OF
TNEARTM
T TI SUTDOORMYÁ N Y I
U ÉRSAZLE H
MÚZEUM

M

M

F EP LPSE ŐRU
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A Culvert magánsuliba nagyon jó tanulók járnak, szóval kizárt, hogy Jamest felvették volna,
ha nem itt végzi az elôkészítôt. Persze egy ilyen
korú gyereknél még nagyon nehezen tudják megmondani a felvételi irodában, hogy késôbb totál
gyagya lesz-e, vagy nem.
Anya és apa szerint James elég okos, csak többet kellene tanulnia. Nincs igazuk, de nem állok
le velük vitatkozni. Iszonyú szomorúak volnának,
ha be kellene ismerniük az igazságot a gyagya fiukról.
És apa már így is elég szomorú, mert ügyvédként dolgozik.
Na de térjünk vissza a Culvert sulihoz, ahol az
egész Háború elkezdôdött!
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Hogy egész konkrét legyek, a Háború
a Culvert suli menzáján kezdôdött szeptember
8-án, hétfôn, 8 óra 27 perckor. Ekkor történt,
hogy James  tulajdonképpen az egész hatodik
évfolyam elôtt  kegyetlen és alattomos támadást
intézett ellenem.
JAMEs

Nem a suliban kezdôdött, hanem a konyhánkban,
amikor reggel Claudia megette a pirított-töltött
sütimet.
a konyhánk (a töltöttsüti-vita helyszíne)

(Jam
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es)

)
5 dollárt fizett
em
ezekért a virágo
kért a
boltban

ClAuDIA

Ez ANNYIRA nem igaz. Nem is a tiéd volt.
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csak kettőt ettem ebből

JAMEs

De igen! Hat süti van
egy dobozban. Te is
hármat ehetsz, meg én
is. És én csak kettôt
ettem!
ClAuDIA

Én is csak kettôt ettem.
JAMEs

Hazudós!
ClAuDIA

Nem vagyok az! Szerintem apa eszi meg ôket,
amikor késô este hazaér a munkából.
JAMEs

Azt tudom, hogy a barnacukros-fahéjas a kedvencem. És abból már csak EGY maradt, és az az
ENYÉM volt.
Amikor lefeküdtem, gondoltam is, hogy: Hú,
alig várom már, hogy bebazálhassam azt a töltött
sütit!
Azután reggel bemegyek a konyhába, és látom,
hogy épp tömöd magadba! És amikor kiakadtam
rád, még ki is röhögtél!
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ClAuDIA

1) A bebazál nem is értelmes szó. 2) Ez most
teljesen lényegtelen.
szótár
bebazál|

Nincs találat
Keresési javaslat: babazár

JAMEs

Nagyon is tényleges!
ClAuDIA

Lényeges.
JAMEs

Tökmindegy! Az a fontos, hogy SOHA nem
csúfoltalak volna a menzán, ha nem eszed meg
a töltött sütimet! És még ki is nevettél! Az egész
a te hibád volt!
ClAuDIA

Ne légy nevetséges! Úgysem fogom beleírni ezt
a könyvbe.
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JAMEs

Bele KELL írnod! Az egész Háborúnak ez az oka!
ClAuDIA

Felejtsd el, nem lesz benne. Ez az ÉN könyvem.
JAMEs

Akkor én kiszállok. Csináld csak tovább a hülye
beszélgetéseidet. Inkább játszom a MetaWorlddel.
híres csata helyszíne
(mint Gettysburg
vagy Waterloo)

ClAuDIA

James!
Nem hiszem el. Na jó, majd a végén keresek
neki helyet. Lábjegyzetben vagy valahol.
JAMEs

Nem, nem. Legyen csak benne rendesen a könyvben. Rögtön az elején! És szó szerint.
ClAuDIA

De hát az tönkreteszi az egészet! LÁTTÁL már
valaha elbeszélt történetet?
JAMEs

Azt sem tudom, hogy néz ki.
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ClAuDIA

Hát amikor különbözô emberek mesélnek el egy
történetet a saját szavaikkal. De senki nem áll le
vitatkozni a másikkal a kellôs közepén. Az elején
meg aztán VÉGKÉPP nem.
JAMEs

Nem azt mondtad, hogy ez egy igaz történet?
És hogy te az egészet megírod. Vagyis akkor
MINDEN SZAVAMAT le kell írnod. Másképp a
könyved csak egy nagy, rustos hazugság, és akkor
kiszállok.
ez sem értelmes szó
ClAuDIA

Utállak.
JAMEs

Hha.
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1½. fEJEzEt
A MÉg MINDIg közElED vIhAr
ClAuDIA

Elnézést kérek az elôzô fejezetért.
De akkor is benne kellett hagynom, mert James
beszélt egy ügyvéddel. És az ügyvéd azt tanácsolta
neki, hogy tagadja meg az elbeszélt történetben való
részvételt, ha nem pontosan úgy idézem a szavait,
ahogyan azt az iPadembe írtam.
Ami nevetséges.
Biztos vagyok benne, hogy az ügyvéd csak
azért mondta ezt Jamesnek, mert nem akarta
végighallgatni. Az ügyvéd nagyon fáradt volt, mert
egész héten sokat kellett ügyvédeskednie, és
semmi mást nem akart, mint feküdni a díványon,
és elaludni egy futballmeccset nézve.
(a díványon
alvó) ügyvéd

az ügyvéd
pattogatott
kukoricája

De amikor odamentem hozzá, hogy reklamáljak, az ügyvéd már horkolva aludt, pedig a meccs
még csak az elsô negyedben járt.
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Nem akartam felkelteni, mert jóságos, megértô
ember vagyok.
És felsôbb fórumhoz sem fordulhattam, mert
anya épp jógán volt.
Egyet azért tisztázzunk! Igaz, hogy ez a 1½.
fejezet, de valójában ez az 1. fejezet. A másik 1.
fejezettel nem kell foglalkozni.
Na de térjünk vissza a Háborúhoz!
Az elbeszélôk között vita van arról, hogy mikor kezdôdött pontosan. Vannak, akik szerint
nem a Culvert suli menzáján kezdôdött 8 óra 27
perckor, hanem egy órával korábban, a West End
sugárút 437. szám alatt, a 6D lakás konyhájában.
West End sugárút 437.
16E lakás: kevésbé híres színész
(az 1980-as évek tévésztárja)
14C: még kevésbé híres regényíró
nincs 13. emelet
9F: idősebb hölgy, aki MÉG
MINDIG csipkedi az arcomat
a liftben
6E: jó fej szomszédok
6C: undok szomszédok
6D: itt lakunk
**(a Háború NEM itt
kezdődött)**
2C: szupercuki francia buldog
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Ezek az elbeszélôk tiszta hülyék, és még háromig sem bírnak számolni.
Amúgy SOHA nem ettem meg többet három
töltött sütinél egy hatos dobozból.
De mindegy is.
Most szépen elmesélem, hogy pontosan mi
történt.
Elôször is fontos tudni, hogy egy átlagos hétköznapon, 8 óra 27 perckor szinte az egész
hatodik évfolyam a menzán lóg. Úgyhogy ha valaki kegyetlen, alattomos támadást akar intézni egy
ártatlan ember ellen, és a lehetô legjobban meg
akarja alázni ôt azzal, hogy ezt mindenki hallja, a
menzánál jobb helyet keresve sem talál.
Másodszor, MÉG fontosabb tudni, hogy nem
én pukiztam.
JAMEs

Még mindig úgy gondolom, hogy te voltál az.
ClAuDIA

Nem én voltam az. És errôl NEM nyitok vitát.
JAMEs

Pedig egyszer: elôzô este thai kaját ettél, ezért
másnap pukiznod kellett.
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És pontosan olyan szaga is volt, mert amikor
reggel leszálltunk a buszról
Ezt ettem…

…DE EZT NEM CSINÁLTAM!

ClAuDIA

ERRL NEM NYITOK VITÁT! NEM, NEM,
EGYSZEREN NEM
JAMEs

TUDOM, hogy te pukiztál a buszon, mert nem
csak éreztem, hanem HALLOTTAM is
ClAuDIA

BEFEJEZTEM A BESZÉLGETÉST! MOST KIKAPCSOLOM A DIKTAFONOS ALKALMAZÁST!
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