
Hideg, esős vasárnap reggelre ébredtem. Újabb nap a Sakamaki házban. Már kezdem 
megszokni, hogy egy éve vámpírokkal élek együtt. Én, Komori Yui, akinek a nevelőapja 
egy pap volt. Elég furcsa. Belenézek a tükörbe. Szőke, félhosszú hajam kócos, de nincs 
időm sokat szépítkezni. Reiji már vár rám… Gyorsan felöltözöm, és elindulok Reiji szobá-
ja felé. Megígérte, hogy felkészít az iskolai bálra. Tökéletes hölgyet csinál belőlem, ha ez 
egy vámpírtól lehetséges. Gyorsan belépek a szobába.
- Késtél öt percet! - szól szigorúan.
- Elnézést! - a hangom remeg.
- Nem szeretem a késést! Na jó, kezdjük, először a tartásodat fogjuk javítani. Tedd a fe-
jedre a könyvet és egyensúlyozz! - szól Reiji.
Így megy ez egy órán át, míg végül új feladatot kapok.
- Rendben. Most pihenjünk. Főzz nekem valamit! - adja ki a parancsot Reiji.
Húha, nehéz feladat. Mit is főzzek? Végül nagy nehezen készítek egy makarónit.
Csöndben nézem, ahogy eszik.
 - Nagyon finom. A makaróni a kedvencem! - erre nem számítottam, hogy ízlik neki.
 - Most átmegyünk a táncterembe, és táncolni fogunk, de előtte öltözz át, táncolni szép 
ruhában kell! - parancsol Reiji.
Gyorsan átveszem a báliruhámat. Reiji már ott vár.

Csodálatos fekete, hosszú köpenyt visel, mint egy igazi vámpír. Gyönyörű.
Ahogy megfogja a kezemet, és elkezdünk táncolni, érzem, hogy ezer pillangó repked 
a gyomromban. 
 - Egész jól megy! - mondja. Már fél órája táncolunk, amikor eszembe jut, hogy nincs 
kész a leckém.
 - Ajjaj, na mindegy, majd óra előtt elkészítem! - nyöszörgöm.
 - Nem, most megcsinálod! Hozd a füzeted! - szól ellentmondást nem tűrő hangon Reiji.
Bevisz a szobájába, és elkezdem a házi feladatot.
Közben Reiji teázik. Nehéz így csinálni, mert Reiji valamiért vonzza a tekintetem ebben a 
ruhában, de nem csak ezért. A torkom ég, nagyon szomjas vagyok.
 - Kész! - felnézek Reiji szemébe, nagyon közel hajol hozzám, és hirtelen megcsókol! Ér-
zem a tea ízét a számban. Oltja a szomjamat. Aztán így szól:
 - Te akartál valamit inni, nemde? - Ezt meg honnan tudta? Az arcom ég, olyan zavarban 
vagyok. - Remélem élvezted a jutalmadat és a felkészítést! Most már tökéletes hölgy 
vagy!
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