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Részlet a könyvből:
„– Most kapaszkodjatok. De nagyon – nézett körbe izgatottan Körte. – Sleisz, nem látom,
hogy kapaszkodnál.
– Oké, kapaszkodom a vonómba, jó?
– Felőlem, csak csináld.
– Na? Mi ez az egész? – hajtottam le a laptopom fedelét.
– Pop/rock sztár leszek!
– He? – kérdeztem, de úgy tűnt, hogy csak én nem vettem a lapot, mert Lili, anyu és Anti
sikongatni kezdett. Utóbbitól ez elég furcsa is volt, úgyhogy kérdőn néztem rá.
– Na, mit szólsz? Mindjárt kiugrom az ablakon, annyira örülök! – lelkesedett Körte.
– Hát azt azért inkább ne – javasoltam.
– Mi van veled, miért nem örülsz?
– Ez a tehetségkutató műsor?
– Az hát! – örült tovább, miközben még a többiek sem nyugodtak le.
– Nem is tudom… – gondolkodtam el.
– Megvesztél, gyerek? – förmedt rám Körte. – Hetek óta ezt intézem. Csattanjál már ki az
örömtől!
– Örülök, persze, nagyon.
– Figyeljél már. A döntő előtti show. Garantált kétmillió néző. Kétmillió! Duett az egyik
versenyzővel.
– Oké, oké, szuper. Csak… nem tudom. Ez a mainstream vonal nekem nagyon idegen…
Nem igazán az én terepem.
– Gyerek, hidd el, hogy nekem is derogál, de leszarom, ez kétmillió néző!
– Rendben, jó. Örülök. Tényleg – bólogattam, miközben kezdtem felfogni, hogy miről is
van szó. A többiek teljes extázisban, egymást átkarolva ugráltak körbe.
– Na azért – vigyorgott Körte. – Reggeli tévéadások, exkluzívok a próbákról, közös
interjúk, élő adás szombat este… Nagyot robbantunk. Az új albumodnak elképesztően
nagy promó.

– Hű – kerekedett el a szemem.
– Amúgy, kivel fog duettezni? – kérdezte Anti, akinek elsőként jutott eszébe ez az apró
részlet.
– Nagy Márkkal – felelte Körte.
Ekkor több dolog is történt egyszerre. Lili sikoltozni kezdett, Anti a vonójával csapkodta a
combját örömében, a gyrosos rátenyerelt a csengőnkre, mert megérkezett a kajával, anyu
tapsolva ment ajtót nyitni, én meg rezzenéstelen arccal néztem Körtére.
– Hogy kivel?”

