
Meg tudom  
csinálni, nem  

lesz baj.

19 éves vagyok, 
menni fog.

Úgy tájékoztattak,  
a szobám a 913-as,  

a Pound Hallban. le  
is írtam.

de ha ez a 
Pound Hall…

…és ez a 913-as 
szoba…

Várjunk  
csak… ez nem 

stimMel.
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Te bizTos 
Cather vagy!

ja, valami 
nagyon nem 

stimMel. 
Hacsak…

Ez egy koEdu- 
kált koli. de 
hogy a szoba 
is koEdukált 

legyEn?!

Ha  
minden igaz, 

a szoba-
társamat 

Reagannek 
hívják.  
Ő lenne  
Reagan?

Csak 
Cath.

Király.

tényleg?

hagytál még 
lenT cucCot? 

Néhány  
dobozT?

BizTos  
töbB  

holmid van. 
Nem vagy 

éhes?

még  
csak mosT 

pakolTunK ki – 
asszem hamBizNi 

fogunK.

Kérsz hamBit? 
VolTál már a 
Pear’sBen?  

akKora a bur-
gerjük, minT  

az öklöd.

VViiGGYYOORR
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Ó.

szorítsd 
ökölBe.

nagyobb, 
minT az 
öklöd.
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hali.

Reagan!

megérKezetT  
a szoba- 
társad.

Reagan, 
Cather.

óÓÓÓÓ.

Cather, 
Reagan.

Csak Cath.
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Szóval ő 
Reagan.

Befog-
lalTam 
ezT az 

oldalT.

de mindegy. 
ha bezavar a 
feng shuiba, 
nyugodTan 

rámolj  
arRébB.

mehe- 
tünK?

Nem jössz?

Nem. 
Köszi.

jó  
szórako--



oké.  oké.  
Minden Minden 
oké. ki- oké. ki- 
bírom.bírom.

szedd össze szedd össze 
magad, CatH.magad, CatH.

szedd össze 
magad.

Ha Ha tete  
kiakadsz, kiakadsz, 

akkor akkor apuapu  
is kiakad.is kiakad.

aztán Wren majd azt aztán Wren majd azt 
hiszi, hiszi, szándékosanszándékosan  

akadtunk ki  akadtunk ki  
egyszerRe.egyszerRe.

aztán aztán WrenWren is   is  
kiakad, mert el- kiakad, mert el- 

szúrjuk a tökéletes szúrjuk a tökéletes 
elSő napját a elSő napját a fő-fő-
sulin,sulin, és… és… és… és…

aztán Wren majd azt aztán Wren majd azt 
hiszi, hiszi, szándékosanszándékosan  

akadtunk ki  akadtunk ki  
egyszerRe.egyszerRe.

aztán aztán WrenWren is   is  
kiakad, mert el- kiakad, mert el- 

szúrjuk a tökéletes szúrjuk a tökéletes 
elSő napját a elSő napját a fő-fő-
sulin,sulin, és… és… és… és…

oké.  
Minden 
oké. ki- 
bírom.

szedd össze 
magad, CatH.

Ha te 
kiakadsz, 

akkor apu 
is kiakad.

oké.  
Minden 
oké. ki- 
bírom.


