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A hívás 

 

Hans enyhe másnapossággal tápászkodott fel az ágyból. A hányinger, a múlt árnyai 

és a napok óta bujkáló nyomasztó előérzete cseppet sem tette vidámabbá. A behajtott 

paletták lemezein át kikukucskált a napsütésben fürdő utcára. La Paz, Bolívia egyik 

legnagyobb városa már órák óta teljes gőzzel élte a megszokott életét. Mopedes 

suhancok robogtak el az ablak alatt, megijesztve a járdán botorkáló kendős nőt. Az 

idős asszony spanyol nyelvű szitokáradattal jutalmazta a srácok tettét. Szirénázó 

rendőrautó bukkant fel a sarkon, de az egyenruhásoknak eszük ágában sem volt a 

motorosok után vetni magukat, a következő sarkon az ellenkező irányba fordultak, 

mint amerre a robogók eltűntek. 

Hans négy hónapja élt Bolíviában, de az ország még mindig tartogatott számára 

meglepetéseket. A magas bűnözés, az alacsony közbiztonság, a szinte mindenütt 

felbukkanó szegénység és a mindennapos tüntetések, tiltakozások ellenére is 

megszerette La Paz pezsgő életét, az emberek egyszerű nyitottságát. 

„Még három nap, aztán Isten veled, Bolívia!” – gondolta kissé elszomorodva. A 

munkája elvégeztetett. Az ENSZ és az UNESCO által támogatott közkórház felépült, 

már nincs szükség építészmérnökökre, hát irány a következő munka. Kicsit félve 

gondolt az előtte álló feladatra. Akárhogyan is, Mexico City legimpozánsabb, 

legrégibb katedrálisának felújítása, amire egyenesen a Vatikán kérte fel a cégét, 

hatalmas kihívásnak számított. Úgy tervezte, csak egy hetet tölt otthon, Hamburgban. 

Letudja az ilyen nagy projektek előtti szokásos megbeszéléseket, elintéz még pár 

dolgot, és meg sem áll Mexikóig. 

Elfordult az ablaktól. Halványan elmosolyodott, amikor tekintete az ágyra tévedt. 

Maria tejeskávé színű bőre, szénfekete haja éles kontraszttal különült el az ágynemű 

halványsárga árnyalatától. Figyelte egy darabig a kitakaródzva, meztelenül alvó nőt, 

majd amilyen halkan csak tudott, kiosont a konyhába. Amíg a kávé lefőtt, bekapott pár 

aszpirint, és eltűnődött a napok óta benne bujkáló rossz előérzetén. Bármerre ment a 

városban, bármit csinált, a közeledő baj gyötrő gondolata csupán percekre hagyta 

magára. Többek között ezért is rúgott be előző este. Remélte, hogy az alkohol segít, de 



a számítása nem jött be. Az ablak előtt ismét rendőrautó szirénázott tova, aztán 

közvetlenül utána még egy. 

– Ti, németek soha nem alszotok? 

Hans felpillantott, és majdnem félrenyelte a forró kávét. Maria álmos-morcosan 

lépett be a tiritarkára mázolt konyhába, szemmel láthatóan cseppet sem szégyellte 

ruhátlanságát. Gyors csókot lehelt a férfi ajkára, majd töltött magának kávét. 

– Még három nap, igaz? 

– Igen – felelte fejét lehajtva a férfi. Nem tudta, hogy mit mondjon, de úgy tűnt, a 

lány nem vár tőle semmilyen ígéretet. 

– Jó. Nekem mennem kell dolgozni, de este átjövök. Vagy akár elém is jöhetsz a 

bolthoz. 

Hans elmosolyodott. 

– Oké, eléd megyek. Jobb, ha nem mászkálsz egyedül, nem biztonságos. 

– Nekem mondod? Én itt nőttem fel. Magadat jobban kellene féltened, rólad ordít, 

hogy turista vagy – biggyesztette le az ajkát a lány. – Jaj, mennem kell! Pablo tiszta 

ideg lesz, ha elkések… 

Öt perc múlva Maria már menetkészen állt, és újabb csók után kilibbent a lakásból, 

a málló festékű ajtó hangosan kattant mögötte. 

A férfi azon tűnődött, mit reggelizzen, amikor újabb szirénázó jármű – ezúttal egy 

mentő – robogott el a nyitott, magasföldszinti ablak alatt a belváros irányába. 

„Mi a fene történik itt?” – gondolta Hans aggódva, majd rövid habozás után 

előkereste a mobilját. Gyorsan felkapcsolódott a netre, és a helyi hírek után kezdett 

kutatni. Csekélyke spanyol tudását erőltetve még javában a főcímeket bogarászta, 

amikor a távolban lövések csattantak. Sortűz, amit újabbak követtek. A városban 

mindennaposak voltak a megmozdulások, és a rendőrök nem bizonyultak 

szívbajosnak, ha a fegyverük használatára került a sor. Ám amit Hans hallott, az 

inkább emlékeztette háborúra, semmint egyszerű tömegoszlatásra. 

A robajló hangra felugrott a székről. 

„A rohadt életbe! Ez valami robbanás lehetett! Csessze meg! Kitört a háború?” 

Szirénák visítottak városszerte, a dolgukra siető emberek eltűntek a pár perce még 

békés utcákról, katonákkal megrakott teherautó dübörgött el a ház előtt. Hans 



bekapcsolta a tévét, de a sebesen pergő nyelvű riporter szavaiból egyetlen kukkot sem 

értett. Igaz, a bolíviai spanyol még egy született madridinak is fejfájást okozott volna. 

„El kell tűnnöm innen, amilyen hamar csak lehet!” – gondolta rémülten. 

Emlékezett a történetekre, amiket otthon a kollégái meséltek európai szakemberekről, 

turistákról, akik bent ragadtak egy-egy háborúba hulló országban. Idegesen hívta a 

légitársaságot, hosszú várakozás után kapcsolta neki az automata az ügyintézőt. 

Félórás heves vitával meggyőzte az igencsak idegesnek tűnő férfit, hogy módosítsák a 

jegyét, mert még aznap el akarta hagyni az országot. Bár eredetileg közvetlenül 

Londonba ment volna, mégis beleegyezett, hogy Buenos Airesben várjon fél napot a 

csatlakozásra, és Rómában tehesse a lábát európai területre. Bánta is ő, csak el innen 

minél messzebb! 

Taxit hívott, de a diszpécser közölte, nincs szabad kocsijuk. Hans dühbe gurult. 

– Mi a büdös franc van magukkal? Minden napra jut valami balhé, most mitől 

vannak annyira beijedve? 

– Ez igaz senor, de nem mindennap veszi át a hatalmat egy tábornok a katonái 

segítségével – felelte dühösen a nő, azzal letette. 

– Hülye picsa! – fortyogott Hans. 

A legértékesebb, legszükségesebb holmijait begyűrte a kisebbik hátizsákjába, 

magára kapkodta a ruháit, majd kiloholt a házból. Csupán sejtette, merre a lehelyéhez 

képest merre lehet a reptér. Sietős léptekkel nekilódult, út közben néhány embert 

látott, akik ijedten iparkodtak menedékbe. Barna foltos kóbor kutya iszkolt át az úton, 

de Hansot meglátva megtorpant. Bámulta egy ideig a férfit, és egyre hangosabban 

hörögni, morogni kezdett. Fogait mutogatva, a hátán felálló bundával lassan elhátrált a 

mérnök elől. Vérfagyasztó vonyítással hirtelen megpördült, és behúzott farokkal 

elrohant. 

„Még a szerencsétlen állatokat is halálra rémíti a lövöldözés” – gondolta Hans. 

Hans lakását a cég bérelte, és egy viszonylag csendes kis utcában állt, ezért a férfi 

meghökkent, amikor kiért a Plaza el Mataderóra. A járműforgalom lépésben döcögött, 

és fel-felharsanó dudák, ideges ordítozások fokozták a zaj-kavalkádot. A forgalmat 

irányítani próbáló rendőr arcán a pánik jelei mutatkoztak. A gyalogosok száma is 



szépen gyarapodott a tér környékén, férfiak, nők igyekeztek egymást lökdösve, 

taszigálva minél messzebbre jutni a belvárostól. 

Hans kissé tanácstalanul álldogált, mikor megpillantott egy lassan guruló taxit. 

Mivel az öreg Fiatban csak a sofőr ücsörgött, hirtelen elhatározással bevágta magát a 

hátsó ülésre. A deresedő halántékú, nagybajuszú férfi dühösen fordult hátra. 

– Hombre… 

– Akar keresni háromszáz eurót? 

Az összeg hallatán a taxis torkán akadt a kitörni készülő méltatlankodás-cunami. 

– Sí, senor! Bár attól függ, mit kell tennem érte. 

– Vigyen el a reptérre, amilyen gyorsan csak lehet! Két órám van, hogy elérjem a 

gépemet. 

– Muy bien, senor! – vigyorodott el a sofőr, azzal ráfeküdt a dudára és addig 

üvöltözött az ablakon kihajolva, amíg az előttük szerencsétlenkedő kocsi kicsit 

előrébb nem gurult. A taxi orra hajmeresztően közel zúgott el a hadonászó 

közlekedési rendőrhöz, de sikeresen megfordult, megindult. Az egyetem épületét 

elhagyva a forgalom kicsit enyhült, a sofőr azonban kedvét lelhette a dudálásban és az 

ordítozásban, mert mindkettőt lelkesen gyakorolta. Bár a sebességük még így sem érte 

el a negyven kilométer per órát sem, de legalább haladtak. A belváros felett sűrű 

fekete füst szállt és kocsi leengedett ablakán át tisztán hallatszott a fegyverek távoli 

ropogása. Már Hans nyelve hegyén volt a kérdés, mi történt, de inkább hallgatott.  

„Koncentráljon csak a vezetésre! Majd Buenos Airesben megtudom a hírekből, 

hogy mi történt.” 

A reptérre vezető többsávos úton bedugult a forgalom. A kocsisor egyre lassabban 

gurult, végül megállt. A sofőr hangoskodó stílusa ezúttal csődöt mondott. 

– Most mi van? – bosszankodott Hans. 

– A hadsereg lezárta az utat – felelte a taxis, miután rádión váltott pár szót a 

diszpécserrel. 

– Remek! Akkor, hogyan jutok el a reptérre? 

– Hát, megpróbálhatja gyalog, de a katonák úgysem engedik át. Vagy várhat itt a 

kocsiban, velem. Előbb-utóbb feloldják a blokádot. 



– Kösz, de akkor inkább megpróbálom gyalog – morogta Hans, miközben 

előhalászott egy százeuróst a pénztárcájából. 

– Senor, háromszázról volt szó! 

– Ja, ha elvisz a reptérre. Ott vagyunk már? 

Nem törődve a férfi gyilkos pillantásával, kimászott a kocsiból, majd körülnézett. A 

dugóban álló autókból kiszálltak az utasok, a nyakukat nyújtogatva próbálták 

megpillantani, hogy mi történik ott elöl. Néhányan egymással vitatkoztak, páran 

gyalog vágtak neki a kocsisoroknak. Három motoros lavírozott el az álló járművek 

között, nem kis ijedtséget és dühöt keltve a megrekedt emberek soraiban. Alig tűntek 

el a vaslovasok, megafonból áradó kurta parancs zendült fel. Hans nem látta, mi 

történik a kanyar után, de a rövid gépfegyver sorozatot még ő is felismerte. Nem 

lehetett messze a katonai úttorlasz. A lövésekkel egyidőben rémült kiáltások, sikolyok 

hangzottak fel, és a férfi hirtelen menekülők között találta magát. Az emberek 

egymást lökdösve, taposva igyekeztek az emberek vissza a város felé. Hans felmászott 

egy kocsi csomagtartójára, és meglátta a pánik okát. Katonák csatárlánca közeledett 

lassan a veszteglő járművek között és kegyetlenül ütöttek-vertek, mindenkit, aki nem 

volt elég gyors hozzá, hogy elfusson előlük.  

Hans úgy döntött, eleget látott. Nagyjából felmérte a reptér irányát, átmászott az út 

menti szalagkorláton, majd leereszkedett a meredek domboldalon. Mások is követték 

a példáját, de nem mindenki járt sikerrel. Egy pohos férfi megbotlott, nagyot kiáltva 

legurult. Teste hatalmasat koppant egy-egy útjába eső fa törzsén, végül a domb 

tövében, az első házak előtt mozdulatlanul elnyúlt a földön. Egy tarkaruhás asszony 

leborult a szerencsétlenül járt férfi mellé, és sírva, jajveszékelve rázogatta a vérben 

úszó testet. Tőlük nem messze ötéves-forma kisfiú tágra nyílt, rémült szemmel 

bámulta a jelenetet, talán a pár gyereke lehetett.  

Hans megtorpant, az órájára pillantott.  

„Ne állj meg! Fuss! Nem maradhatsz itt!” – vinnyogott fel a fejében egy sürgető 

hangocska. Dühösen felmordult, a követelőző suttogást figyelmen kívül hagyva a 

sebesült férfihez lépett. Nem volt orvos, de úgy gondolta, talán tud segíteni.  

A kövérkés ember közben magához tért, egy pillanatra, de izzadsággyöngyös, 

kíntól eltorzult arcán látszott, nagy fájdalmai lehetnek. Hans leguggolt a nő mellé, de 



elég volt egy pillantást vetni a férfi természetellenes szögben álló lábfejére, hogy 

tudja: itt ő nem segíthet. 

Megcsóválta a fejét, felállt. 

– Sajnálom… 

Az asszony könnyeit nyelve ragadta meg Hans karját, aki semmit sem értett a nő 

hadarásából. 

– Értse meg, nem tudok mit tenni! Nem vagyok orvos, de hívhatok mentőt. 

Előrángatta a telefonját, de akármerre fordult vele, nem talált térerőt. Páran, akik 

ugyancsak az autópálya magaslata felől érkeztek megálltak mellettük. Egy 

fiatalasszony vette pártfogásba a családot, mire Hans megkönnyebbülten fújt. 

„Innentől kezdve nem az én gondom!” 

Búcsút sem intve nekivágott a kihalt utcáknak. Lövések, időnként robbanások zaját 

hozta felé a meleg nyári szél. Teremtett lelket sem látott az utcákon, de bezúzott 

ablakokat, golyónyomokkal kicsipkézett falakat annál többet. A házak földszintjén 

kialakított kis üzletek mind kifosztva, betört kirakatokkal, felfeszített ajtókkal 

szomorkodtak. Mire megpillantotta a repteret körülfutó utat, négy lángoló autóroncs 

mellett is elhaladt, de ember nem került az útjába. Egy templomhoz ért, a nyitott 

ajtóban deresedő halántékú padre ácsorgott, az utcát figyelve. Hans a nyitott ajtón át 

emberek tucatjait pillantotta meg, amint buzgó ájtatossággal imádkoztak. A mérnök 

cseppet sem lepődött meg a dolgon, a kereszténység hajnala óta háborús időkben a 

hívők a templomokban kerestek menedéket. Nem mintha a feszület megvédte volna 

őket kardtól, puskától. Hansot a szülei ugyan vallásosnak nevelték, de évtizedek óta 

csak akkor járt templomban, amikor munkája volt vele, ám akkor elfogta a vágy, hogy 

ha csak egy percre is, de betérjen Isten házába. Az idős pap meredten rábámult, majd 

arcára kiülő rémülettel keresztet vetett. 

-Madre de dios…! 

Mire a mérnök észbe kaphatott volna, a padre sarkon fordult és berohant a 

templomba. A súlyos fa ajtó hatalmas csattanással zárult be Hans orra előtt. 

A férfi megrökönyödve pislogott a templom felé. A visszatérő gondolat megakadt 

lemezként keringett a fejében: „El kell jutnom a reptérhez!” 



Bőgő dízelmotorral egy páncélozott sokkerekű katonai jármű bukkant fel az egyik 

sarkon, nyomában ponyvás teherautók zörögtek. A páncélosból kihajoló katona 

odakiáltott valamit Hansnak, de mire a mérnök megijedhetett volna, a konvoly már el 

is tűnt az utca végén. 

A kimondatlan félelme igaznak bizonyult: a repteret lezárták. Katonai járművek 

parkoltak mindenfelé, és sok tucat fegyveres őrizte a környéket. Legalább száz ember, 

javarészt turista, ágált dühösen az egyenruhások sorfala előtt, de a katonák legfeljebb 

dühös pillantásra méltatták a hangoskodó külföldieket. 

Hans is bekeveredett a tömegbe, és már azon törte a fejét, hogy kell lennie valahol 

oldalbejáratnak is, amikor végre egy tiszt lépett elő, aki érthető angolsággal elkiáltotta 

magát. 

– Akinek a mai napra érvényes repülőjegye van és nem bolíviai állampolgár, az 

lépjen előre! Mindenki másnak: oszolj! 

– És hova a francba menjünk, maga idióta? – horkant fel egy nagydarab amerikai 

férfi. 

– Az a maguk dolga. Ott van a szálloda, de van a környéken több is… 

– Miről hadovál itt maga? Az összes rohadt hotel tele van! Már amit nem lőttek 

még szét! 

A tiszt megdühödött. 

– Ez a maguk baja! Ha tíz percen belül nem takarodik innen mindenki, aki nem 

felel meg a feltételeknek, akkor fegyvert használunk! Érthető voltam? 

Hans előrefurakodott, beállt a lassan formálódó sorba. A katonák kínos lassúsággal 

ellenőrizték az útleveleket, repülőjegyeket. A nap elérte a delelőt, a hőség kezdett 

elviselhetetlenné válni. 

A német férfi a tiszthez került ellenőrzésre. A katona összevont szemöldökkel 

vizsgálgatta Hans jegyét. 

– Ez nem mára szól. 

– Nem, de átszerveztettem a járatomat és… 

– Nem érdekel! A jegye nem mára szól! 

– Nézze, ha bemehetnék, a légitársaság igazolni tudná… 



– Cállate! – mordult fel a tiszt, azzal visszalökte a mérnök papírjait. – Menjen 

innen, vagy lecsukatom! Következő! – intett a mérnök mögött toporgó idősebb 

házaspárnak. 

Hans nem mozdult, értetlenül az egyenruhásra bámult. 

– De értse meg… 

A parancsnok mellet strázsáló két katona csőre töltötte a fegyverét, és villámgyors 

mozdulattal a németre emelte. A mérnök nagyot nyelt, megigézetten bámult a 

mellkasára szegeződő gépfegyverekre. 

– Utoljára mondom: menjen innen amíg megteheti! – szólalt meg fenyegető 

tekintettel a tiszt. 

Hans nem akart meghalni. Idejében észbe kapva, kezét feltartva hátralépett, és 

nekiütközött valakinek. Zavartan pillantott az ismeretlenre. Huszonöt év körüli, 

szőkésbarna férfit pillantott meg, mellette egy hasonló korú lány ácsorgott. 

– Magát sem engedték át? – kérdezte a srác. Az akcentusa egyértelműen elárulta 

francia mivoltát. 

– Amint látja… 

– Valakitől azt hallottam, hogy a magánjáratok még rendesen közlekednek. A 

reptér másik végén van a kifutójuk. 

– Aha. De gondolom, ott is tele van minden katonákkal, akiknek viszket az ujja a 

ravaszon. 

– Talán, de ha meg sem próbáljuk, nem tudjuk meg, igaz? – vont vállat a fiatal 

férfi. – Amúgy Pierre vagyok, ő a barátnőm, Yvonne. 

– Hans… – fogadta el a jobbot a mérnök. – Tudja az utat a magángépek kapujáig? 

– Azt hiszem, arra – intett a francia a messzeségbe nyúló kerítés felé. – Amúgy sem 

tanácsos itt maradni. Kezd túlságosan puskaporossá válni a levegő. 

Pierre-nek igaza volt. Akik nem jutottak be a repülőtér várócsarnokába egyre 

dühösebben szidták a katonákat. A fegyvereseken látszott, idegesek, de ugyanakkor 

elszántak. A tiszt kiabálva igyekezett lecsillapítani a kedélyeket, aztán valaki 

meglökte… Eldördült az első lövés. 

– A szentségit! Futás! – lódult meg Hans. 



A tömegben kitört a pánik. A mérnök nem törődve azzal, hogy két társa követi-e, 

törtetni kezdett a menekülő turisták között. Rövid gépfegyversorozatok csattantak fel 

mögöttük. Egy középkorú asszony rémült kiáltással zuhant térdre Hans előtt. A férfi 

tisztán hallotta, amint a tömegből valaki németül rákiabál, hogy meneküljön, hagyja 

az asszonyt, mégis megtorpant, gyorsan felrántotta a nőt. Jókora bőröndöket cipelő 

idősebb férfi került az útjába. Fiatalok kis csoportja nyargalt el mellette, elsodorva 

bőröndöt, öreget. Pierre az utolsó pillanatban kapta el a férfit, így az nem került a 

fejetlenül tülekedő emberek lába alá. 

A gépfegyverropogásba robbanás zaja hasított, a közeli buszmegállót telibe találta 

egy sorozat. Hatalmas durranással, csattanással robbant szét a megálló üvegfala. 

Üvegszilánk permetezett a levegőben. A bódé mellett éppen elrohanó fiatal, 

hórihorgas férfi ordítva kapott a fejéhez, majd a földre zuhant. Tenyerét az arcára 

tapasztva vonyított, ujjai alól ömlött a vér. 

Hans zihálva kanyarodott be az első kis utcába. Pár méter után elfogyott a levegője, 

és hörögve lefékezett. A válla felett a lihegő, levegő után kapkodó francia párra 

pillantott. 

– Ezt megúsztuk… – nyögte Pierre. 

Felettük zöldesszürke helikopter kerepelt el, egyenesen a reptér irányába. 

– Oké, most merre? 

Pierre bizonytalanul maga mögé intett. 

– A kerítés arra van… 

– Maradjunk a házak között, és próbáljunk meg párhuzamosan haladni a 

repülőtérrel! 

– Miért nem keresünk inkább menedéket? – kérdezte hirtelen a lány. 

Hans meglepetten pillantott Yvonne-ra. 

– Beszél angolul? 

– Persze, de miért nem keresünk menedéket? – tette fel a lány ismét a kérdést 

türelmetlenül. 

– Ugyan hol? – csattant fel Hans idegesen. – Kéredzkedjünk be valakihez? A 

hotelekben esélyünk sem lenne, annyira tele lehetnek. Nekem ugyan van egy lakásom, 

de a város másik végében. Átgyalogoljunk fél La Pazon? 



A lány nem válaszolt, csupán lehajtotta a fejét.  

– Induljunk! – nógatta Hans a társait. – Tartsátok nyitva a szemeteket! Jobb lesz 

elkerülni a katonákat. 

Jó darabig senkivel sem találkoztak a kihalt utcákon. A következő sarkon egy 

kiégett, oldalára borult mentőautó feküdt előttük keresztbe. Félig megszenesedett 

holttest hevert a jármű mellett. Az egyenruhája foszlányai arról tanúskodtak, hogy 

valószínűleg az egyik mentőápoló, talán a sofőr lehetett. 

Az eddig szórványos távoli lövöldözés folyamatos tűzharccá alakult. Szünet nélkül 

szóltak a fegyverek és egyre gyakrabban hallottak robbanásokat is. 

„Talán megérkezett a nehéztüzérség, vagy a tankok?” – találgatta a mérnök. 

Némán, torkukban dobogó szívvel osontak egyik épülettől a másikig, amikor 

váratlanul egy terepjáró vágódott ki az egyik kis utcából. A kocsi a megdermedt trió 

előtt lefékezett, és fél tucat katona ugrott le a platóról. Fegyvereiket rájuk fogva 

körülvették őket, eltorzult arccal üvöltöztek rájuk. Térdre lökték mindhármukat, az 

egyenruhások parancsnoka rájuk mordult. 

– Papírokat! 

Hansék remegő kézzel kotorták elő az útleveleiket. A bajuszos őrmester idegőrlő 

lassúsággal szemlélte meg a könyvecskéket, majd ledobta eléjük a betonra. 

– Mit mászkálnak errefelé? Ez lezárt terület! Civileknek, pláne külföldieknek 

semmi keresnivalójuk nincs itt! 

– A reptérre mentünk, de onnan elküldtek minket a társai – kezdett bele Hans. 

– Nem a társaim! – kiáltott rá dühösen az altiszt. – Azok a nyomorultak López 

elnököt támogatják, azt a rohadék elnyomó despotát… De már nem sokáig! 

Kutassátok át őket! – adta ki a parancsot az embereinek. 

Kiborogatták kevéske kis holmijukat az úttestre. Hans elkeseredetten látta, amint 

egy bakancsos láb tapos rá a tabletjére. Hamarosan a telefonja, pénztárcája is a többi 

holmija mellett puffant a földön. Hansot talpra rángatták, és durván megmotozták. 

Yvonne rémülten engedelmeskedett amint rá került a sor, felállt, de amikor két katona 

gonosz vigyorral az arcukon a motozásra hivatkozva tapogatni kezdte, kifakadt. 

– Ne fogdossanak, hallják! Ha nem hagyják abba… 



– Akkor mi lesz? – röhögött fel az egyik katona tört angolsággal. – Ki tudja, még 

mit rejtegetsz a ruhád alatt? Akár kém is lehetsz, vagy terrorista – nyúlt be a lány 

szoknyája alá. 

Pierre dühödten felmordult, kitépte magát az őrzésére rendelt fegyveres markából 

és a lány mellé ugrott. 

– Veszed el a mocskos kezed a barátnőmről! 

Egyszerre három fegyvercsőből tört elő a torkolattűz. A francia egy pillanatig 

csodálkozó tekintettel bámult a világba, majd összeroskadt. Hans képtelen volt levenni 

a tekintetét Pierre üveges szeméről és a fiatal férfi testén terebélyesedő vérfoltokról. A 

lány sikoltva lökte el magától az erőszakoskodó katonát, a halott barátja mellé roskadt. 

– Pierre… 

Az egyenruhások röhögve nyúltak a lány után. 

– Gyere csak, muchacha! Vannak itt még élő férfiak, akikkel nem árt kedvesnek 

lenned. 

Yvonne fúriaként védekezett, harapott, karmolt és dőlt belőle a francia átkozódás.  

Az őrmester talán megunta a játékot, mert előhúzta az oldalfegyverét, és a lány 

mögé lépett. Egyetlen lövést adott le, közvetlen közelről, Yvonne tarkójára. 

Vér és agyvelő fröccsent Hans ruhájára, arcára, a férfi szinte lebénult a testében 

terjengő jeges iszonyattól. 

– Veled mi legyen, amigo? – fordult felé a nagybajuszú altiszt. 

Mielőtt felelhetett volna, a közvetlen közelből sivítás, majd hatalmas detonáció 

hallatszott. A töredezett beton enyhén megremegett a lábuk alatt. A katonák rádiója 

felrecsegett, és dühös parancsokat kezdett el ontani magából. 

Az őrmester megdermedt, szemöldökét összevonva fülelt. Kurtán válaszolt az 

üzenetre, és odakiáltott az embereinek. A katonák felugráltak a terepjáróra, a kocsi 

szürkés füstöt okádva elzúgott a repülőtér felé. 

Hans tétova mozdulattal hajolt le a pénztárcájáért, telefonjáért. Minden erejére 

szüksége volt, hogy ne nézzen rá a halott francia párra. Támolyogva megindult, nem is 

figyelte merre megy. Mögötte, alig egy kilométerre háború folyt, a robbanásokat, 

lövéseket, lánctalpak fémes csikorgását és helikopterek hajtóműveinek zaját csupán 

tompa mormolásként érzékelte. Ijedten rezzent össze, mikor a szeme sarkából mozgást 



érzékelt, de a sarok mögött beforduló sötét árnyat talán csak szétzilált idegei láttaták 

vele. 

Dél-amerikai indián család bukkant fel az egyik kapualjban. A színes kendős, 

jellegzetes kalapot viselő nő egy pólyás csecsemőt szorított magához. Az asszony 

férje gyanakodva mérte végig Hansot, majd intett az asszonynak, és szinte kétrét 

görnyedve sietve elindultak az ellenkező irányba. 

A mérnök tovább botorkált, érezte, amint az agya kezdi blokkolni a külvilágot. 

Elméje a családot is csak csendben suhanó árnyakként regisztrálta. Mániákus 

gondolatként ismétlődött a fejében: el kell hagynia az országot! Furcsa érzés kerítette 

hatalmába. Tudta, hogy meg kell őriznie a hidegvérét, ha életben akar maradni, de 

bárhogy erőlködött, képtelen volt józanul gondolkodni. 

Arra eszmélt, hogy megtorpan és egy ismeretlen férfire bámul. Zsibbadtsága 

hirtelen elmúlt, helyét gyanakvással kevert megdöbbenés váltotta fel. Maga sem tudta 

miért, de érezte, ahogy a karja libabőrös lesz. Mintha már látta volna ezt az alakot, de 

nem tudta felidézni, hogy hol és mikor.  

Az idegen egy lámpaoszlopnak dőlve cigarettázott. Tiszta, krémszínű inge, fekete 

nadrágja, a csuklóján villanó, drágának látszó karóra jómódú ember benyomását 

keltette. Rövid, fekete haján mintha csak egy perce fejezte volna be a munkát a 

fodrász. A férfi elpöckölte a csikket, majd Hanshoz lépett. A mérnök hiába próbált az 

ismeretlen szemébe nézni, a foncsorozott napszemüvegben csak a saját sápadt arcát 

látta visszatükröződni. 

– Úgy látom, bajban van. 

Az enyhe brit akcentus meglepte Hansot, de nagyot nyelve bólintott. 

– Nem tagadom. Ki maga? 

– Szólítson csak Mr. Blacknek – biccentett a férfi. – Maga pedig…? 

– Hans Müller vagyok. Mit akar, Mr. Black? Nekem sürgős dolgom lenne, és nem 

hiszem, hogy a hely vagy az idő a legalkalmasabb a csevejre… 

– Persze, persze! Német, igaz? A neve és az akcentusa alapján legalábbis úgy 

vélem. 

– Igen – bólintott Hans hátralépve. – Nézze, nekem mennem kell! 

– Ne is folytassa! Sejtem, mit akar mondani. Szeretne kijutni az országból, igaz? 



– Naná! Ki a fene akar meghalni egy puccskísérletben? 

– Teljesen egyetértek. Ezért vagyok itt, hogy kijuttassam innen! 

– Engem? – hökkent meg Hans 

– Nem kifejezetten magát, hanem bárkit, aki megfizeti. 

„Na! Így mindjárt nem hangzik annyira őrültnek a dolog” – állapította meg a 

mérnök. 

– Hallgatom! 

– Látja az utca végén, az út túloldalán a kerítést? Az már a reptér. Innen alig pár 

száz méterre áll egy hangár, abban három kisrepülőgép. Van szerencsém közölni, 

mindhárom az én tulajdonomat képezi, és jelenleg csupán utasokra várnak. Az 

egyikük maga lehetne. Mit szól hozzá? 

Hansban óvatos öröm gyúlt lángra, de agyában ott motoszkált a nyugtalanító 

gondolat, hogy látta már valahol a férfit. Rossz előérzete újult erővel támadt fel.  

– Nincs készpénzem, legalábbis nem annyi, hogy elég legyen magának. Hacsak be 

nem éri kétszáz euróval meg némi apróval. 

Mr. Black felnevetett. 

– Nem, sajnos, az tényleg nagyon kevés. 

– Talán össze tudnék kaparni százezer eurót, ha kijuttat az országból. 

– Még az sem valami sok, de azt hiszem, megegyezhetünk – hümmögött a 

napszemüveges alak.  

Hans felkapta a fejét a váratlan zajra, sivító fütyüléssel nehézlövedék csapódott be 

a közeli házba. A robbanás darabokra tépte az épület jó részét, por és törmelékfelhő 

lepte el az utcát. Hans rémülten vetette magát hasra. Csengett, zúgott a füle, 

másodpercekig mozdulni sem mert. Mikor a romba dőlő épület robaja elcsendesedett, 

a mérnök óvatosan megmozdult. Döbbenten bámult fel Mr. Blackre, aki közömbös 

arccal söpört le egy vakolatdarabot a válláról, majd a kezét nyújtva felsegítette a 

mérnököt. 

– Nos? Mit szól az ajánlatomhoz? – kérdezte unott hangon a férfi. 

– A fenébe is! Bármennyit megadok, ha egy darabban kijuttat az országból! – 

uralkodott el Hanson a pánik. 

Gonosz mosoly villant fel Mr. Black arcán. 



– Bármennyit? Úgy érti: bármit? Nos, amennyiben így van, akkor áll az alku. De 

nem akarom, hogy mohónak gondoljon. Ha képes lesz összeszedni százezer eurót, 

akkor talán beérem annyival. Ne aggódjon, csak akkor kell fizetnie, ha már a határ 

túloldalán lesz. Megegyeztünk? 

– Igen, persze… 

– Na, akkor kezet rá! 

A mérnök elbizonytalanodott, ám a lövések zaja egyre közelebbről hallatszott, a 

szellő füstszaggal kevert égett hús bűzét sodorta feléjük. Hans döntött: elfogadta a 

férfi jobbját. Ekkor ébredt csak rá, hogy tulajdonképpen nem is egyeztek meg az 

összegben. Mr. Black hűvös, száraz ujjai szokatlan erővel kulcsolódtak a kezére, és 

Hans egy pillanatra fogolynak érezte magát a szorításban. Idegesen rántotta vissza a 

karját, és ismét rossz előérzet kerítette hatalmába. Megrázta a fejét, remélve, hogy 

ezzel elűzi a gyanakvását, majd bizonytalan pillantást vetett az utca végére. 

– Hogy jutunk be a reptérre? A katonák nem őrzik? 

– Itt voltak, de amikor megérkeztek a lázadók tankjai, mind elrohant harcolni. Na, 

jöjjön, Herr Müller! 

Elindultak az utcácska vége felé. Mögöttük a halál dalát énekleve csapódtak be az 

ágyúk, vagy talán tankok lövedékei. A föld meg-megremegett a lábuk alatt, és Hans 

nem tudta eldönteni, mitől retteg jobban: a körülöttük romba dőlő házaktól vagy Mr. 

Black egykedvű nyugalmától. 

– Maga nem fél? 

– Mitől? – vonta meg a vállát könnyedén Mr. Black. – Hogy lelőnek? Ha ez van 

megírva a Sors nagykönyvében, akkor az bekövetkezik, akármit teszek. 

„Visszavonva! Ez a pasas őrült!” – gondolta meg magát a mérnök. „De kit érdekel, 

ha tényleg kivisz Bolíviából.” 

A magas drótkerítés előtt húzódó úton két dzsip zúgott el előttük, nyomukban egy 

páncélos jármű száguldott. A katonák ügyet sem vetettek rájuk. A háborús zajok most 

mintha messzebbről szálltak volna a felhők felé. Keletre fekete füstfelhő terpeszkedett 

a levegőben, és csak lassan vonult el a kifutón álló repülőgépek felett. 

Alig száz méterre balra, hevenyészett úttorlasz mögött sisakos fegyveresek 

bámultak feléjük. Hans ijedten megtorpant. 



– Jézusom, hova visz maga engem? Azt mondta, nincsenek a környéken katonák! 

Akkor azok kik? Lelőnek minket, amint kitesszük a lábunkat az útra! 

– Jézusnak semmi köze ehhez. Ne essen pánikba! A nap a szemükbe süt, nem 

látnak meg minket. Csak maradjon szorosan mellettem! Ha átjutott a kerítésen, már 

nyert ügye lesz. 

A mérnök elbizonytalanodott. Nem tudta megmagyarázni miért, de egyszerre hitt a 

magas, kreolos bőrű férfi szavának, ugyanakkor érezte, hogy valami nagyon nincs 

rendben vele. 

„A fenébe is! Nem sok választásom van. Vagy megpróbálok átvergődni a városon, 

és reménykedek, hogy nem futok bele katonákba, vagy elfogadom a pasas segítségét. 

Elvégre, még nem fizettem neki. Ha meghalok, nem is lát tőlem egy centet sem!” – 

győzte meg magát. 

Mr. Black futó pillantást vetett a barikádra, aztán elindult, keresztül az elhagyatott 

széles betonsávon. Hans habozott, majd a férfi után vetette magát. A meleg ellenére is 

rázta a hideg, fogvacogva várta, hogy rájuk kiáltsanak, lelki szemei előtt látta, amint 

valamelyik fegyveres már be is fogta őket a célkeresztjébe… 

De minden probléma nélkül elérték a masszív drótkerítést. 

– Átmászunk? – pislogott fel a mérnök a majd’ három méter magas drótháló tetején 

tekergő szögesdrótra. 

– Az is egy megoldás, de én tudok egyszerűbb módszert – mosolyodott el Mr. 

Black. Megragadta a kerítést és erőteljes mozdulattal félrehajtotta egy szakaszát. A 

mérnök megdöbbenve figyelte a mutatványt, még két lépés távolságból sem lehetett 

látni, hogy a dróthálót elvágták volna. 

– Ügyes… – morogta. 

– Nosza, gyorsan bújjon át! Jobbra a második hangár előtt megtalálja a gépeimet. 

Ne aggódjon, mire odaér, a pilóták már tudni fognak magáról. 

– Maga nem jön? 

– Nem, de később csatlakozom magukhoz. Még akad itt pár szerencsétlen lélek, 

akiket meg kell mentenem. Mire vár? Menjen! Vagy nem ezt akarta? 

– Dehogynem! Nagyon köszönöm! – hajolt le a német, hogy átbújjon a résen. 

– Ne köszönje, nem szívjóságból teszem. Megfizeti az árát, nem igaz? 



 

Amint átmászott a lyukon, futólépésre fogta. A repülőtér épületei a sima 

betoncsíkokkal szabdalt hatalmas mező túloldalán emelkedtek. Ha nem állt volna 

lángokban az egyik kisebb csarnok, és nem feküdtek volna a betonon mindenfelé 

holttestek, Hans még akár békésnek is nevezhette volna a képet. A mozdulatlanságra 

kárhoztatott, mindenféle színűre festett repülőgépek nyomasztó látványt nyújtottak. 

Nem nyüzsögtek sehol a szokásos kisebb-nagyobb járművek, nem bukkantak fel a 

targoncák, csomaghordó kocsik. Hans rohant, ahogy csak erejéből telt, betonon 

csattogó cipője és zihálása idegesítően hangosnak tűnt. 

Elérte a hangárt, örvendezve pillantotta meg a három, egyforma felségjelű repülőt. 

A kétmotoros gépek előtt férfiak, nők, gyerekek vegyes csoportja várakozott idegesen, 

ijedten, gyanakodva pislogtak a lihegve érkező mérnökre. 

– Mr. Black küldött… – fújtatott a mérnök. 

– Á, igen! Maga lenne Herr Müller, igaz? – mosolyodott el az egyik fehér inges 

pilóta. – Csak magára vártunk! Hölgyeim és uraim, a fedélzetre! 

Hans elfoglalta a helyét, és csupán gyors hellóval üdvözölte az utastársait. A kis 

gép mind a tizenkét ülése gazdára talált. A férfi az ovális ablakon át látta, amint a 

többieket a másik két géphez vezetik a pilóták. Összerezzent, mikor a repülő ajtaja 

hangos csattanással bezárult. 

– Hova is megyünk? – kérdezte gyorsan a pilótát, mielőtt az eltűnhetett volna az 

apró fülkéjében. 

– Peruba, az a legközelebbi ország. A felszállástól számítva alig húsz perc alatt ott 

leszünk – hangzott a válasz. 

Hans szidta magát, hogy ezt eddig eszébe sem jutott megkérdezni, de az életre kelő 

motorok hangja megnyugtatta. 

Az ő gépük lódult neki elsőnek, a felbőgő motorok hamarosan a levegőbe lökték a 

repülőt. Még viszonylag alacsonyan jártak, mikor a pilóta a gépet megdöntve irányba 

állt. A mérnök lepillantott az alattuk elterülő reptérre, és kifutott az arcából a vér. 

A még földön álló utolsó repülőt katonák sereglették körül, kirángatták az utasokat, 

és a hangár melletti fűbe lökték őket. Egy barna zakós férfi futásnak eredt, de a 

katonák utána lőttek. A menekülő felbukott, mozdulatlanul fekve maradt. Az 



egyenruhások fegyverei ismét felvillantak, mire Hans elborzadva felkiáltott. A 

katonák egyetlen utasnak sem kegyelmeztek. 

A gép billent egyet, a szörnyű kép kikúszott a férfi látómezőjéből. Emelkedni 

kezdtek, és hamarosan az alacsonyan szálló bárányfelhők takarták el az alattuk 

elterülő tájat. 

Hans zsebében kényelmetlenül keresztbe fordult a mobilja, ösztönösen előrángatta 

a készüléket. Gondolatok nélkül bámulta egy darabig a szürke képernyőt, aztán a 

puccs kezdete óta hallgató, lassan magához térő racionális énje ösztönzésére 

böngészni kezdett a memóriában tárolt számok között. 

„Fene a hülye fejemet! Most akkor pontosan mennyit is kell fizetnem? Oké, 

összeszedem, amennyit csak tudok, de szinte biztosan kénytelen leszek kölcsönkérni, 

ha ki akarom fizetni Mr. Blacket…” 

Pár mondat után bosszankodva fejezte be a hívást, mert a vonal recsegve-ropogva 

megszakadt, és nem sikerült újra hívnia a bankot. 

„Majd, ha földet értünk, újra megpróbálom” – gondolta. 

A könnyű gép hirtelen megrázkódott, nagyot ugrott. Hans ijedten pillantott ki az 

ablakon, de csak szürkésfehér felhőpamacsokat látott elúszni a repülő mellett. 

Azonban amikor a nyitott pilótafülke felé fordult, megfagyott az ereiben a vér. Az 

üvegen túl, néhány kilométerre előttük koromszínű felhők kavarogtak, időnként 

villámok fénye cikázott át a sötétségen. Hans rossz előérzete felüvöltött a fejében, és 

bömbölve követelte, hogy azonnal szálljanak le. Az ijesztő szurokfekete örvénylés 

túlságosan is emlékeztette a mérnököt egy kitátott szájra… 

– Nyugalom, hölgyeim és uraim! Csak egy kis rossz időjárás, semmi több! – szólt 

hátra a pilóta a válla felett. 

– Nem kellene inkább kikerülnünk? – kérdezte egy ijedt utas, hangosan feltéve a 

Hans fejében dübörgő kérdést. 

– Ha lejjebb megyünk, tökéletes célpontot kínálnánk a bolíviai katonáknak. Már túl 

közel vagyunk, hogy más irányba kitérjünk. Bízzanak bennem, nem először csinálok 

ilyet! – fordult hátra félig a fehér inges férfi. 

Hans döbbenten ismerte fel a pilótában Mr. Blacket.  



A mérnök előtt helyet foglaló barna öltönyös férfi ekkor előrehajolt, talán a cipőjét 

akarta bekötni. Hans torkát acélkapocsként ragadta meg a rémület: a barna zakó 

hátrészén golyószaggatta lyukak és hatalmas vérfoltok éktelenkedtek.  

A következő pillanatban sötétbe borult odakint a világ, a repülőgépet elnyelték a 

fenyegetően kavargó felhők. 

 

Wolfgang Meissner hallózott még párat, de a vonal megszakadt és csak süket csend 

felelt a kiáltásaira. Kissé értetlenül tette le a kagylót, majd megvonta a vállát. A 

statikus zörejtől alig értette, hogy Hans mit kért, de ha igaz, hogy a férfi éppen repülőn 

ül, úton Peru felé, egy kisebbfajta csodának számít a hívása. 

Nyolc éve vezette Hans bankszámláját, és némi jóindulattal akár barátjának is 

nevezhette a férfit. Néha, mikor Hans éppen nem valami távoli országban dolgozott, 

megittak együtt egy-két sört, eldumáltak a világ dolgairól. Wolfgang olyankor kissé 

irigykedve hallgatta a messzi tájakat bejárt barátja történeteit. Valahol, a szíve mélyén 

benne is élt a kalandvágy, de túl gyáva volt, hogy a jól fizető bank fiókmenedzseri 

állását feladva, nekivágjon a nagyvilágnak. Inkább beérte a mérnök történeteivel. 

Sóhajtva lépett be a bank számítógépes rendszerébe, hogy legalább elkezdje a 

megelőző lépéseket, ami a kölcsönhöz kellett. Nem kérdezte, mire kell Hansnak 

negyvenezer euro. Úgy vélte, majd elmondja személyesen, ha hazaért.  

Meglepődve pillantott a képernyőre, mikor a számlával együtt egy zároló üzenet is 

megjelent. „Nem hozzáférhető!” 

– Mi a fene? – morogta a korán kopaszodó banktisztviselő. 

Kipróbálta a saját kódját, de a rendszer továbbra is makacsul megtagadott bármiféle 

módosítási kísérletet. Bosszankodva nyúlt a telefonért és felhívta a bank központi 

irodáját. A hangja alapján fiatal férfinak tűnő IT szakember hevesen kopácsolt egy 

darabig a billentyűzeten, mielőtt szenvtelen hangon közölte, hogy a számlát központi 

utasításra zárolták, és kizárólag Hans ügyvédjének vagy valamelyik magasabb 

kormányszervezet engedélyével lehet csak hozzáférni. Wolfgang értetlensége az 

egekbe szökött. 

– Van valami magyarázat csatolva a letiltáshoz? Hans nem terrorista vagy ilyesmi! 

– fortyant fel a bankár. 



Az IT mérnök hallgatott egy sort, mielőtt megszólalt volna: 

– Jól ismerte az ügyfelet? 

– Igen, a barátom, de miért… 

– Átküldöm emailben, amim csak Hans Müllerrel kapcsolatban akad. Sajnálom, de 

nem tehetek többet. 

Wolfgang megrökönyödve tette le a kagylót. A fiatal férfi állta a szavát, alig egy 

perc múlva már meg is érkezett az email. A bankmenedzser mohón nyitotta meg a 

csatolmányokat, majd döbbent hördüléssel hőkölt hátra ültében. 

– Ez lehetetlen! Alig negyedórája beszéltem vele! 

A képernyőn felbukkanó halotti bizonyítvány és egy ugyancsak hivatalos jelentés a 

külügyminisztériumtól azonban cáfolták Wolfgang szavait. Hans Müllert két hete 

holtan találták La Paz repülőterén. A dokumentum szerint, Hans egy 

magánrepülőgéppel próbált elmenekülni az anarchiába dőlő országból, de a fegyveres 

erők még a felszállás előtt elfogták és gép valamennyi utasával együtt a helyszínen 

kivégezték. A mérnök személyazonossága minden kétséget kizárólag megállapítást 

nyert. A testet a család kérésére hazaszállították, és három napja az Ohlsdorf 

temetőben örök nyugovóra helyezték… 

 

 

VÉGE 

  



 

  



A múlt bűne 

 

2009. április. New York, USA. 

 

Steve óvatosan megigazította a vaskos szótárt, ellenőrizte, hogy a kamera 

megfelelő szögben áll-e, majd hátralépett az ágyig. Rövid tanakodás után lekapcsolta 

mennyezeti világítást. A szobát az éjjeliszekrényeken álló lámpák meleg, sárgás fénye 

kellemesen meghitté varázsolta, de ami fontosabb volt: a hirtelen előbújó árnyak 

elrejtették a kamera szürkésfekete testét.  

Elégedett, gonosz mosollyal az órájára pillantott, még volt közel egy órája Becky 

megérkezéséig. Magához vette a törölközőjét, a váltás ruhát és elindult lezuhanyozni. 

Némi dörömböléssel és hereletépés ígéretével rávette Mike-ot, a lakótársát, hogy 

azonnal húzzon ki a fürdőből. 

– Bocs, haver, de Becky jön… – vigyorgott rá a dohogva ajtót nyitó haverjára. 

– Cseszd meg, már itt sem lehet tőled nyugtom! – Majd a kövérkés srácnak leestek 

Steve szavai. – Becky? Én azt hittem, szakítottatok. 

– Ja, de ő még nem tud erről, hát megkértem, hogy ugorjon át. Tudod, amolyan 

búcsúajándék… 

– Á, értem, ne is mondj többet! Húzzak el hazulról pár órára, mi? 

– Nem kell, csak ne legyél láb alatt. 

– Tudod, mit? Inkább átmegyek Lousie-hoz. Nem akarom fél éjszaka hallgatni, 

ahogy dugtok. Neked talán nem tűnt fel, de rohadt vékonyak a falak, Becky meg nem 

fogja vissza magát. 

– Mi van, irigykedsz? 

– Mondjuk. Na, összekapom a holmim, aztán itt sem vagyok. Éjfél körül jövök, de 

addigra csend legyen, mert aludni is akarok még ma éjjel! Jó mulatást! 

– Meglesz, haver! – villantotta fel Steve a rá jellemző fogkrémreklám-mosolyát, 

miközben gondolatai visszatértek a rejtett kamerára és Becky-re. 

„Búcsúajándék, igen. Sajnálom, Becky, de holnap reggeltől te is felkerülsz a Steve 

volt barátnői listára” – csukta be maga mögött a fürdőszoba ajtaját. 

  



2019. május. Chicago, USA. 

 

A nyarat ígérő meleg napsütés kellemesen melegítette Steve arcát. Magastámlás, 

kényelmes székével az ablak felé fordulva, csukott szemmel élvezte a testét cirógató 

napfényt. Ugyan dolgoznia kellett volna a Hoggart-ügyön és az ügyészség is várta a 

visszajelzését egy kábszeres kis senki miatt, de Steve úgy döntött: egye meg a fene 

őket! Péntek délután azért sem fog beleszakadni a munkába. 

Háta mögött felcsilingelt a mobilja. Az ügyvéd kelletlen mozdulattal fordult vissza 

a papírhalmoktól roskadozó asztalhoz. A kijelzőre pillantva azonban elvigyorodott. 

– Stevie, öreg barátom, gondoltam, rád csörgök, hogy áll-e még a holnapi 

tekejátszma? 

– Pete, mikor mondtam én le egyet is? Naná! 

– Na, ez igaz! Oké, akkor holnap… Azaz, várj csak! Ragadj billentyűzetet, mondok 

egy weboldal címet. 

– Már megint valami pornó oldalra akarsz rábeszélni? 

– Dehogy! Amy leharapná a fejem, ha megtudná, hogy ilyesmivel traktállak. Ez 

egy live stream oldal, de olyan, amit még tuti nem láttál. Ezerszámra nézhetsz 

mindenféle rejtett kamerát élőben. 

Steve elnevette magát. 

– Én nem vagyok olyan perverz, mint te, hogy kukkolót játsszak és még fizessek is 

érte. 

– Nézd már, ki beszél! Ügyvéd vagy, szóval ne mondd nekem, hogy nem turkálsz 

könyékig mások magánéletében! 

– Publikus védőügyvéd, öreg! És ez itt a kulcsszó! 

– Eh, mindegy! De az a weboldal nem olyan, mint amire te gondolsz. Van ott 

minden, kamerák a világ minden tájáról. 

– Oké, Pete, vetek rá egy pillantást, de csak a te kedvedért! – sóhajtott fel Steve 

megadóan. 

– Nem bánod meg, hidd el! Most mennem kell, de viszlát holnap este a 

tekeklubban! 



Az ügyvéd elbúcsúzott, majd már csak kötelességtudatból is megnyitotta a 

weboldalt. Figyelmen kívül hagyta a felbukkanó ablakot, melyben a szolgáltatások 

árait sorolta fel a rendszer. Esze ágában sem volt fizetni érte, de már csak 

kíváncsiságból is rákattintott a háromnapos ingyenes kipróbálásra. Természetesen 

regisztrálni kellett, hát megadta a privát e-mail címét és egyéb szükséges adatokat. A 

felhasználási feltételeket rutinból elfogadta, csupán az első pár sorra vetett egy 

pillantást. 

A megnyíló ablakban egyszerre húsz kamera képe jelent meg. „Legaktívabb” – 

hirdette a képernyő felső sávjában a felirat. Pete-nek igaza volt, a kamerák válogatás 

nélkül mutattak mindenféle helyszínt. Az egyik egy vegyesboltból, a másik egy 

autószerelő műhelyből, a harmadik egy ismeretlen város éjszakai félhomályba borult 

utcájáról adott élőképet. Találomra rábökött egyre, ahol éppen egy turbános, 

nagyszakállú alak igyekezett begyömöszölni valamiféle zsákokat egy ócska, rozsdás 

furgonba. Amint a pasas elfordult, hogy felvegye a következő batyut, a kocsiból 

kiborult a rakomány és maga alá temette a turbános férfit. A pacák kapálózva 

igyekezett kiszabadulni a zsákhalom fogságából. Steve vigyorogva figyelte a 

felfordított bogárként kalimpáló alakot. Mikor a nagyszakállúnak végre sikerült 

feltápászkodnia, és körülpillantott, elkeseredetten belerúgott a kocsiba. A tragacs 

megbillent és két újabb csomag hullott ki a raktérből. Az ügyvéd felvihogott, de a 

kamera képe elsötétedett és egy idegesítő felirat emlékeztette Steve-et, hogy az 

ingyenes kipróbálási időszakban a közvetítések időkorláttal működnek. 

Bosszankodva kattintott egy másik helyszínre. Városi éjszakai utca, talán 

valahonnan Európából érkezett az adás. Fiatal szerelmespár andalgott a sárgás utcai 

lámpák gyér fényében. Megtorpantak, heves csókolózásba kezdtek. Steve elhúzta a 

száját, és már váltott volna másik kamerára, amikor hirtelen négy-öt férfiból álló 

banda bukkant fel. A pasasok szemmel láthatóan valami meccsről jöhettek, legalábbis 

a kezükben lóbált zászlócskák erre engedtek következtetni. A részeg fazonok 

kiszúrták a párocskát és bizonytalan, de meglepően sebes léptekkel már körbe is 

fogták a megriadt szerelmeseket. Bár hang nem járt a képpel, de láthatóan vita 

kerekedett, majd az egyik pasas behúzott a kedvesét védeni igyekvő srácnak. Két 



másik szurkoló megragadta és elrángatta a veszettül rúgkapáló lányt. A kamera ekkor 

elsötétedett és ismét felvillant az időkorlátra vonatkozó üzenet. 

Steve vadul meredt a képernyőre. 

– A jó büdös francba! Csessze meg! Hol történik ez? Azt a szegény nőt mindjárt 

megerőszakolják, a barátját meg… Hol a francban vannak a zsaruk? 

Remegő ujjakkal kotorta elő a hitelkártyáját és háromszor elrontotta a számot, mire 

átverekedte magát a fizetős regisztráción. A felbukkanó menün rákattintott a 

„Legaktívabb” fülre és elkeseredetten keresni kezdte tekintetével az éjszakai parkot a 

százszámra felbukkanó kamerák képei között. 

„Az előbb még itt volt! Hol a büdös francban van?” – szentségelt magában. A 

keresési mezőben gyorsan megadta, hogy „park”, de a találatok száma közel kétszázra 

rúgott. Megadta, hogy „éjjel”, „Európa”, de a megjelenő tucatnyi adás egyike sem az 

volt, amit keresett. Tehetetlenül, elkeseredetten fújt egyet, majd gondolatban 

bocsánatot kért a fiatal pártól. Remélte, hogy megússzák minden nagyobb baj nélkül.  

Már azon volt, hogy kijelentkezik a weboldalról, amikor tekintete az egyik élő 

csatornán egy hatalmas üvegtáblát cipelő ázsiai férfira esett. Az üveges 

burleszkfilmbe illő mozdulatokkal csetlett-botlott, és a szerencsétlenkedése felkeltette 

az ügyvéd figyelmét… 

 

– Drágám, megjöttem! – kiáltotta el magát Steve az előszobában, miközben a 

cipőjétől igyekezett megszabadulni. 

– Igyekezz, mindjárt kész a vacsora! – szállt felé Janet kiáltása a konyhából. 

Az ügyvéd gyorsan belökte a táskáját a folyosóról nyíló dolgozószobába, majd 

csatlakozott a feleségéhez. A fiatal, szőkésbarna nő éppen valami szószt kevergetett a 

tűzhelynél. Steve az asszony mögé lépett, hátulról átölelte. 

– Hm… Nagyon étvágygerjesztőnek tűnik… 

– Még egy perc és ehetünk… – kezdett bele Janet, majd elnevette magát. – Te, 

miért van olyan érzésem, hogy nem a spagettiről beszélsz? 

– Mert nem is arra gondoltam – csókolt bele a nő nyakába Steve. 

– Hé, miszter! – húzódott el a nő. – Ne legyen ilyen türelmetlen, várja ki a sorát! 



– Kivárnám én, de hoztam haza egy csomó munkát – engedte el Steve a feleségét. – 

Ma este még át kell néznem egy nagyon zűrös ügyet, mert az ügyész már a fejemet 

követeli érte. 

– Túl sokat dolgozol. Ennyire azért nem fizetnek jól. 

– Tudom, és egyáltalán nem fizetnek meg. Ha magánpraxisom lenne, a tízszeresét 

keresném, és nem ebben a nyomorult apartmanban laknánk. 

– Lehet, de szereted a munkádat, vagy nem? 

– De, igen… 

– Na látod. Majd, ha egyszer végképp eleged lesz, otthagyod az állami 

ügyvédeskedést. 

– Addig meg húzom az igát, mint egy ökör – lógatta le a fejét Steve, műszomorú 

pillantást vetve a feleségére. 

– Te, ökör – nevette el magát a nő. – Mars patát mosni, mert mindjárt tálalok. 

 

Vacsora után Steve bevonult a dolgozószobába. McFetrdige ügyész kegyetlen, nem 

természetes halálát tervezgetve előhalászta az aktakupacot és a laptopját. Talán egy 

órája olvasgatta a tanúvallomásokat, amikor a laptop képernyője megelevenedett. 

Diszkrét hang jelezte az új üzenetet. Az ügyvéd csupán egy pillantást vetett a fejlécre: 

a LiveCamW weboldal automatikus e-mailje tájékoztatta arról, miszerint újabb száz 

kamera kapcsolódott be a hálózatba. 

Amúgy sem volt kedve a munkához, hát rákattintott a linkre. Tipikus kertvárosi ház 

előszobája jelent meg a képernyőn. A krémszínűre mázolt ajtó hirtelen kivágódott, és 

egy két irdatlanul nagy barna papírzacskót cipelő pasas bukkant fel. Steve 

elvigyorodott, mert a jelenet ismerős volt számára. Sokszor jöttek ők is haza így a 

boltból, mikor az ajtónyitáshoz már egy harmadik kézre lett volna szükség. A 

kopaszodó pasas izzadva egyensúlyozott befelé a zacskókkal, mikor hosszúszőrű, 

hatalmas macska tűnt fel a színen. Az állat sebesen kiiszkolt a nyitva hagyott ajtón, de 

a férfi lába beakadt a kifele igyekvő macskába. A papírzacskók tartalma, a férfival 

együtt, elterült az előszoba járólapján. Steve jót röhögött a szétguruló narancsokon, 

majd bezárta az ablakot. 



Kis töprengés után megnyitott egy újabb kamerát, ami egy repülőgép mosdóját 

mutatta. Két tizennyolc-húsz év körüli srác osont be az ajtón. A sárga pólós térdre 

ereszkedett a barátja előtt, és gyors mozdulatokkal félig lerántotta az ácsorgó fiú 

nadrágját. Steve elhúzta a száját. Nem volt semmi baja az azonos nemű 

kapcsolatokkal, de szerette magát távol tartani a részletek ismeretétől. Az egér 

mutatója már a bezáró gomb felett lebegett, mikor történt valami. A gépet turbulencia 

kaphatta el, mert a mosdó képe hirtelen reszketni, ugrálni kezdett. A következő 

pillanatban az eddig fejét hátrahajtva, barátja figyelmét élvező srác hatalmasat ugrott, 

majd ajka néma üvöltésre nyílt. Kezét az ágyékára szorítva előredőlt, ujjai közül vér 

spriccelt. A fájdalmában vonagló ifjú térdelő barátja öklendezve oldalra fordult. 

Szájából vér és ismerős formájú, hosszúkás valami toccsant a padlóra. 

Steve gyomra nagyot rándult, gyorsan bezárta a médiaablakot. 

„Te jószagú… Basszus, ez leharapta…”  

Önkéntelenül is magához kapott, mintegy ellenőrizve, odalent minden megvan-e. 

Elképzelni nem tudta, mekkora fájdalommal járhat egy ilyen baleset, és hogy azonnali 

orvosi beavatkozás nélkül nem vérzik-e el az illető, aki ilyen sérülést szenved. 

Percekig ült elszörnyedve, bámulva a tucatnyi apró négyzetben mozgó alakokat. 

Az órára pillantva meglepődve látta, hogy már majdnem éjfélre jár az idő. Kilépett 

a weboldalról, majd nagyot nyújtózva felkelt. Elindult, hogy csatlakozzon a 

hálószobában békésen szuszogó feleségéhez, de csak nehezen sikerült elaludnia. 

Egyfolytában a véres jelenet járt a fejében. 

 

Janettel már az összeköltözésükkor megegyeztek, és minden hónap első szombatját 

szabadnapnak nyilvánították. Steve eleinte kicsit berzenkedett az ötlet ellen, de a nő 

komoly arccal megmagyarázta: 

– Statisztikailag bizonyított, hogy a legtöbb kapcsolat azért megy tönkre, mert a 

párok túl sok időt töltenek együtt. Ennek egyenes következménye, hogy a régi 

barátok, ismerősök lemorzsolódnak, és a kapcsolatban résztvevők rövidesen egyfajta 

emocionális kalitkában érzik magukat. Nem azt mondom, hogy menj, és keríts 

magadnak valami egyéjszakás nőcskét, mert akkor kikaparom a szemed. Csupán arról 



van szó, hogy legyen havonta egy este, amikor a haverjaiddal lehetsz és nem kell 

folyton az órádat nézni. Viszont cserébe, ugyanez rám is érvényes. Megegyeztünk? 

Steve fenntartásokkal ugyan, de elfogadta az ajánlatot. Pár hónappal később rájött, 

hogy semmi oka féltékenykedni, Janet nem titkos légyottokra járt a szabad szombat 

estéken, és mi tagadás, neki is jólesett, hogy néha részt vehetett egy-egy kanbulin. Na, 

nem mintha akkora banzájt csaptak volna. Leginkább tekéztek, söröztek, dumáltak, 

néha a Peter garázsában kialakított, Férfi Barlangnak titulált helyiségben biliárdoztak. 

Nők legfeljebb virtuálisan, a beszélgetésekben csatlakozhattak hozzájuk. 

 

A terem lassan kiürült, a tíz pályából már csupán kettőn csattant fel néha a letarolt 

bábuk zaja. George és Brad leléptek, mondván, másnap még dolguk van. 

– Van egy francot! Nyuszik vagytok, be vagytok tojva az asszonytól! 

– Könnyű neked, facér vagy… – felelte Brad a szemüvegét igazgatva. 

– Téged sem kényszerítettek fegyverrel, hogy nősülj meg. Látod, én csináltam 

okosan! – húzta ki magát Peter. 

– Aha, Vagy inkább nincs olyan épeszű nő, aki hozzád menne? Néztél mostanában 

tükörbe? – eresztett meg egy enyhén spicces vigyort Brad. 

– Na, menj te a fenébe! – vágta hátba Peter a barátját. 

Miután ketten maradtak, már nem kezdtek új játékba, leültek a terem sarkában 

kialakított bárrészlegben, hogy befejezzék a maradék sörüket. 

– Igaz, ami igaz, elég későre jár. Mindjárt fél kettő… – jegyezte meg Steve. 

– Ne kezdd még te is! Komolyan, mint egy csapat kisgyerek, aki retteg anyuci 

haragjától. Na, megyek kiengedem a túlnyomást – tápászkodott fel Peter. 

Steve figyelte egy darabig barátja távolodó kövérkés alakját, majd hirtelen ötlettől 

vezérelve előbányászta a telefonját. A teketerem ingyen wi-fi szolgáltatást is nyújtott, 

hát az ügyvéd mobilja egy másodperc alatt felkapcsolódott a netre. Megkísértette a 

gondolat, hogy küld egy üzenetet Janetnek: jól van és szereti, de végül mégsem tette. 

„Túl nyálas dolog. Nem vagyunk már tinik…” 

A terem túlsó végében ujjongás tört ki, a még játékban lévő ismeretlen trió 

valamelyik tagja tizet gurított. Steve felpillantott az örvendező férfiakra, látta, amint 

Peter megáll mellettük, szóba elegyedik velük.  



„Így sokáig tart majd a kétbetűs kitérő…” – gondolta és figyelmét ismét a 

mobiljára fordította. Az előző esti szörnyű látvány ugyan még mindig a hatása alatt 

tartotta valamennyire, de mégis felment a LiveCamW oldalára. Ezúttal az 

archívumban tallózott egy darabig, majd találomra rábökött egy kimerevített 

képkockára. Ezúttal a helyszín egy hangulatos fényekbe borult hálószoba volt. Steve 

kicsit ismerősnek találta, de elintézte annyival, hogy a legtöbb hálószobát hasonlóan 

rendezik be. Ritkán nézett pornót és azt is csak titokban, a tilosban járás szégyenével. 

Minden alkalommal megfogadta, hogy soha többet, elvégre ő és Janet tökéletesen 

összeillenek az ágyban is, hát semmi szükség az ilyen vizuális Viagrára… Hogy aztán 

pár hónap múlva ismét felosonjon valamelyik pornóoldalra és ismét kezdődjön elölről 

az egész. 

A képbe egy ölelkező párocska tangózott be, szinte tépték egymásról a ruhát. Steve 

felvonta a szemöldökét, ám egy másodperc múlva úgy érezte, elfogyott körülötte a 

levegő. 

Saját, tíz évvel ezelőtti önmagát látta Becky-vel. 

„Édes Istenem, ez lehetetlen! Ez kizárt!” – üvöltött fel benne a gondolat. 

A titkos felvételt, amit még egyetemista korában készített, soha nem nézte meg. A 

lánnyal töltött utolsó éjszaka hajnalán bűntudattól mardosva kibújt az alvó Becky 

mellől, óvatosan magához vette a kamerát és kisomfordált a konyhába. Az SD 

memóriakártyát kettétörte és a kamerával együtt a kukába dobta. Bár nem volt IT 

szakember, de biztosra vette, fizikai lehetetlenség a törött memóriamodulról 

visszanyerni bármiféle adatot is. De még ha lehetséges is lenne, ki tenne ilyet és 

miért? 

Dermedten bámulta a pergő jeleneteket, és képtelen volt megállítani a képsort. 

Miután elteltek a test örömeivel, Becky megjegyezte, hogy szomjas. A fiatal Steve 

felpattant és álnok mosollyal kisietett a szobából. Igen, az ügyvéd erre is emlékezett.  

A következő pillanatban a gyomra görcsbe rándult. Becky felült az ágyon, hosszú 

hullámos haja a kebleire hullott. A lány egyenesen a kamerába bámult, mintha 

észrevette volna az eszközt. Talán két másodperc telt el, Becky megmozdult és az ágy 

végébe csúszott, közelebb a rejtett kamera lencséjéhez. 

„Jézusom! Tudta! Becky rájött, és nem szólt semmit!” – hűlt meg Steve-ben a vér. 



A lány eközben felkelt az ágyról és még közelebb lépett. Az arca már betöltötte a 

telefon képernyőjét, ajka gonosz mosolyra húzódott… 

– Ezek után ne merd azt mondani rám, hogy perverz vagyok! Te se vagy különb, te 

öltönybe csomagolt díszhím! – röhögött fel az ügyvéd mögött Peter. 

A váratlan hangra Steve ijedtében elejtette a telefont. 

– A nénikédet ijesztgesd! – förmedt a még mindig vigyorgó barátjára. – Mennyit 

láttál belőle? 

– Éppen eleget ahhoz, hogy tartsam a számat Janet előtt – huppant le Peter a boxba. 

– Na, még egy sör? 

Steve jóformán az egész vasárnapot a dolgozószobájában töltötte. Lázasan 

igyekezett kapcsolatba lépni a weboldal tulajdonosával, üzemeltetőivel, hogy a 

felvételt egyszer és mindenkorra örökre töröljék az adatbázisukból. 

E-mailt írt, telefonált, de még a legdörgedelmesebb fenyegetéseire is csak 

kényszeredett félválaszokat kapott. A weboldalon feltüntetett cég nem felelt a 

weboldal tartalmáért, megadtak neki egy másik elérhetőséget. Ott csak hosszadalmas 

kicsengés után vették fel és a rideg férfihang kérte, adja meg a fájl azonosítóját. 

– Honnan a francból tudjam, mi az azonosítója? Maguk rendezik az egész 

miskulanciát, nem? 

– Nézze, Mr. Johnson, ordítozással semmire sem megy! Ha megnyitja a fájlt, a bal 

felső sarokban lát egy számsort… 

– Csessze meg! Fél éjszakán át kerestem a felvételt a maguk rohadt weboldalán, de 

nem találom! Vagy egymillió kurva kamera van a francos oldalukon! – tajtékzott 

Steve. 

– Ezt most inkább elismerésnek veszem, ha nem bánja. Figyeljen ide! Biztos, hogy 

a mi oldalunkon látta a felvételt? 

– Biztos, maga idióta! A szentségit maguknak, ha nem veszik le azt a felvételt, én 

úgy beperelem magukat, hogy még a gatyájuk is rámegy! Ügyvéd vagyok, ez a 

szakmám… 

– Én próbálok segíteni, de maga nem könnyíti meg a dolgomat! – kezdte elveszíteni 

az operátor is a türelmét. – Szóval ügyvéd? Rendben! Mutasson bizonyítékot, hogy mi 

illegálisan, az engedélye nélkül töltöttünk fel bármit is, és akkor tudok tenni magáért 



valamit! Addig azonban semmit, érti? Ugye nem várja el tőlem, hogy csupán a maga 

elmondása alapján ezernyi felvételt egyesével átnézzek? Adja meg a fájl azonosítóját 

és megtesszük, amit tudunk. Viszontlátásra! 

Steve dühösen dobta le a telefont az asztalra. 

„Ha ezeknek megvan a felvétel, akkor más oldalakon is fent lehet! Úristen, ha ezt 

valaki meglátja… Lőttek a karrieremnek, úgy kirúgnak, hogy a lábam sem éri a 

földet! Örüljek, ha valami kis zugügyvédi irodában kapok munkát!” – villant benne a 

felismerés. 

Pánikban, találomra megnyitogatott pár pornóoldalt és hol ezen, hol azon keresgélt. 

Abban reménykedett, ha valahol megtalálja, akkor eljuthat a forráshoz. 

„Akárki is vagy, te rohadék, keservesen megbánod, amiért feltöltötted ezt a fájlt!” – 

fogadkozott.  

Gyomra az idegességtől tótágast állt. Kezét a szájára szorítva rohant a mosdóba. 

Mikor visszatért, rémülten megtorpant a dolgozószoba ajtajában. Janet az íróasztal 

túloldalán állt és hatalmasra tágult szemmel Steve laptopjának képernyőjére meredt. 

– Drágám, mi a baj? – nyögte az ügyvéd. 

A nő szó nélkül a férfi felé fordította a laptopot. A képernyőn vagy négy nyitott 

pornóoldal előtt a főmezőben éppen a fiatal Steve és Becky heves szeretkezése zajlott. 

– Hallottam, hogy kiabálsz, gondoltam megkérdezem, tudok-e segíteni – felelte 

fakó hangon az asszony. 

– Janet, meg tudom magyarázni… 

A nő sápadtan, komor tekintettel megrázta a fejét, majd az asztalt megkerülve az 

ajtó felé indult. 

– Janet… 

– Hagyj békén! – sziszegte a nő, félrelökve a férfi tétován kinyújtott karját. – Ne 

most akard kimagyarázni magad! 

Steve elkeseredetten bámult a hálószobában eltűnő felesége után. Az ajtó csapódása 

puskalövéssel is felért a csendes vasárnap délutánban. 

 

Az ügyvédnek piszok rossz hete volt. Kedden az ügyész lesöpörte őt a tárgyaláson, 

a védence kilenc évet kapott, és a bíró sem adott helyt a fellebbezésének. Steve 



idegesen felcsattant minden kis apróságra és még az iroda főnöke, Roger is 

megjegyezte, hogy talán nem ártana, ha kivenne pár nap szabadságot. 

Odahaza sem volt jobb a helyzet. Janet sündisznóállásba vonult, és néma 

hidegháborút indított a férfi ellen. Az asszony a vacsoráit a nappaliban költötte el és 

csak kurtán, a legszükségesebb dolgokra korlátozta a férjével történő kommunikációt. 

Steve a nappaliban aludt, már amikor éppen sikerült pár percre lehunynia a szemét. 

Megszállottként böngészte az internetet, remélte, más weboldalakon felbukkan majd a 

gyűlölt felvétel. Átkozta magát, amiért vasárnap nem volt elég lélekjelenléte, hogy 

lejegyezze a fájl azonosítóját, de tovább zaklatta az oldal üzemeltetőit. Végül 

kénytelen volt feladni, mert az egyik fogát csikorgató operátor már kilátásba helyezte, 

hogy zaklatásért feljelentik, ha nem hagyja abba a telefonálgatást. Steve rémült 

könyörgésbe kezdett. 

– Értse meg, az egész életemet lehúzhatom a klotyón, ha nem sikerül eltüntetnem 

ezt a felvételt! 

– Én ezt értem és sajnálom, de nem tudok mit tenni. Higgye el, nekünk is 

kellemetlen ez a dolog – váltott át békülékenyebb hangnemre az operátor. – Az egyik 

kollégánk megpróbálta megkeresni a fájlt, de nem járt sikerrel. Talán, ha megkeresné 

az illető hölgyet, hátha ő többet tud. Személy szerint én azt mondom, felejtse el az 

egészet. Milliószámra töltenek fel sikamlós videókat az emberek, hát mekkora az 

esély, hogy valamelyik ismerőse éppen a magáról szólóba botlik bele? 

Steve érezte, hogy az operátor logikája sántít, de hinni akart a fiatal nőnek.  

Pénteken aztán beütött a mennykőcsapás. Ms Bowman, az iroda nyugdíj előtt álló 

ügyintézője enyhe undorral az arcán hadarta el Steve-nek az aznap esedékes ügyeket. 

Mikor a nő zavartan elhallgatott, az ügyvéd nem állta meg a kérdést: 

– Van még valami, Ms Bowman? 

– Igen… Nem tudom, hogy véletlenül történt-e, de ha megkérhetném, máskor 

nézze meg jobban, hogy kinek milyen e-mailt küld! 

– Nem értem. Miről beszél? 

– Arról, amit tegnap éjjel küldött nekem… és mindenkinek az irodában. 

– Én nem küldtem semmiféle e-mailt – döbbent meg Steve. 



Az idősödő asszonynak már nem maradt ideje a válaszra, mert az ügyvéd mobilja 

felvinnyogott. A főnöke, Roger kereste. 

– Ha már itt vagy az irodában, akkor azonnal látni akarlak! Ha pedig még úton 

vagy, akkor húzz bele, Steve! 

Az ügyvéd halottsápadtan hagyta magára Ms Bowmant, és idegesen ránduló 

gyomorral Roger irodája felé indult. Mire odaért, már sejtette, milyen lehetett a 

középkorban az a bizonyos vesszőfutás. Ahogy elhaladt az asztalok között, láttára a 

kollégái megbotránkozva, vagy vigyorogva összesúgtak. Az egyik joggyakornok lány, 

Elise, elismerő tekintettel mérte végig Steve-et. 

Ám ha azt hitte, hogy a főnöke irodájában nyugalmat talál, nagyot tévedett. A 

pocakos, késő ötvenes éveiben járó Roger sötét arccal fogadta. Üdvözlés helyett 

komoran maga mellé intette az ügyvédet. 

– Magyarázatot várok! És nem fogadom el, hogy részeg voltál! 

A képernyőn a már ismert és rettegett jelenetek futottak. 

– Nem tudom… Nem értem… – nyögte Steve. 

– Ha azt hitted, hogy jó vicc elküldeni az iroda összes dolgozójának a fiatalkori 

életed szexuális hódításait, akkor rohadt nagyot tévedtél! Mi a büdös franc ez? 

– Én nem küldtem semmiféle e-mailt! Valaki feltörte az e-mail címemet! – 

védekezett kétségbeesetten az ügyvéd. 

– Aha, lehet. Határozatlan időre szabadságot veszel ki, és ez nem kérés! Addig én 

keresek egy IT szakembert, hogy kiderítsük, mi a fene folyik itt. Add át az ügyeidet 

Nigelnek, és menj haza! A zsaruknak ne szólj, megpróbáljuk házon belül elintézni a 

dolgot. Semmi más nem hiányzik nekünk, mint egy botrány.  

– Roger, én… 

– Ha öt perc múlva még a szinten vagy, vedd úgy, hogy ki vagy rúgva! 

Mint akit fejbe kólintottak, úgy tántorodott ki a főnöke üvegkalitkájából. 

Visszabotorkált az asztalához és automatikusan belépett a levelezőrendszerbe. 

Tekintete a kimenő üzenetekre siklott és feljajdult. Az e-mailt nem csak a kollégáinak, 

de az összes ismerősének, barátjának elküldte valaki. 

 



Eszeveszett sebességgel száguldott hazafelé. A jól megépített Chrysler néha 

veszélyesen, csikorgó gumikkal billent a kanyarokban, de megmaradt a betonozott 

úton. A férfi talán csak az őrangyalának köszönhette, hogy egyetlen zsaru sem eredt a 

nyomába. 

Az apartmanház parkolójában meglepődve látta, hogy Janet kis Hondája még a 

helyén parkol. Megesett, hogy a nő busszal ment dolgozni, de a hajnal óta szakadó eső 

ezt eléggé valószínűtlenné tette. Futólépésben tette meg az utat a liftig, majd a 

lakáshoz érve, remegő ujjakkal babrált a kulcsokkal. Rossz előérzettel nyitott be az 

ajtón, majdnem fellökve az éppen indulni készülő feleségét. Az asszony, kezében 

jókora bőrönddel ijedten hőkölt meg Steve láttán. 

– Janet, mit csinálsz? Hogyhogy nem mentél ma dolgozni? 

– Engedj az utamra, Steve! – keskenyedett el a nő szeme. 

– Mi történt? Hova mész? – ijedt meg a férfi. 

– Neked jobban kellene tudnod, mint nekem. Te küldted szét azt a rohadt üzenetet, 

amiben te meg az a csaj… 

– Nem én küldtem! – ordította el magát az ügyvéd. – Valaki szórakozik velem! 

Értsd meg, hogy felültettek! Ez valami bosszú lehet, talán valamelyik volt ügyfelem… 

– Nem érdekel, ki tette és miért! – csattant fel Janet. – De az összes barátunk, 

kollegánk rajtunk röhög! Azt hiszem, ideje lesz egy kis szünetet tartanunk a 

kapcsolatunkban. Neked sem fog megártani, ha átgondolod az életed, és nekem is kell 

egy kis idő, hogy megemésszem a dolgokat. Állj félre az utamból, különben sikítani 

kezdek! 

Steve döbbenten húzódott félre. Janet már a folyosóról szólt neki vissza. 

– Ne keress! Majd, ha eljön az ideje, én hívlak. Feltéve, ha valaha is eljön az 

ideje… 

 

Steve délre már bevedelt fél üveg whisky-t. Zavaros tekintettel meredt a tévében 

zajló bugyuta sorozatra, de a színészek szavai nem jutottak el az agyáig. Az alkohol 

lelassította ugyan rakétaként száguldozó komor gondolatait, de még nem ivott eleget, 

hogy kiüsse magát. Behunyt szemmel hátradőlt a kanapén és a lehetőségeken törte a 

fejét. Az nyilvánvaló volt, hogy ki kell mosnia magát ebből a nagy szarból. Talán a 



Roger által felbérelt IT-s jut majd valamire, de az hetekig akár hónapokig is eltarthat. 

Nem értette, hogy miként bukkanhat fel újra és újra a fájl, miközben a keresés nem ad 

fel semmilyen eredményt. Mint az orgyilkos, amelyik a függöny mögül döf tőrt az 

áldozata hátába. Esetleg megpróbálhatná újra a weboldalas céget… 

„A francba! Becky! Lehet, hogy pont ő áll az egész mögött! Ha tudott a kameráról, 

kivehette a memóriakártyát a kukából!” – pattant fel a férfi szemhéja. „De nem, ő 

mégsem lehetett. Csak nem lenne olyan bolond, hogy saját magát is megszégyenítené 

az interneten! Akárhogy is, beszélnem kell vele, hátha tud valamit a dologról.” 

Talpra küzdötte magát és a dolgozószobába imbolygott. Tíz éve nem hallott semmit 

a lányról. Az utolsó éjszakájuk után még másnap összefutottak a kampusz 

kávézójában, ahol Steve sietve szakított a lánnyal. Becky nem sírt, csak értetlenül állt, 

kezében az extra nagy kávéspohárral… Azután soha többet nem beszéltek, és úgy 

kerülték egymást, mint tűz a vizet. Pár héttel később Becky eltűnt, állítólag otthagyta 

az egyetemet. 

Steve bepötyögte a lány nevét az internet keresőjébe, de túl sok találatot adott fel. 

Próbálta szűkíteni az egyetemre, de onnan sem tudott meg semmit. Mintha Becky 

lelépett volna a térképről. Utolsó próbálkozásként rákeresett a szüleire. Halványan 

emlékezett, hogy a lány valami farmon nőtt fel, valahol Illinois déli részén, Mattoon 

városka közelében. Rövid keresgélés után rátalált a Howard farmra, de legnagyobb 

bosszúságára a Howard házaspár telefonszáma titkosítva volt. 

„Nincs más hátra, oda kell utaznom! Talán jobb is, ha személyesen csavargatom 

meg valakinek a tökét” – gondolta elégedett vigyorral. 

Fél óra múlva a sötétbordó Chrysler már gördült is vele kifelé az apartmanház 

parkolójából. Enyhe részegsége lassan elszivárgott, és mire elérte Chicago 

külterületét, fejét tisztának, alkoholmentesnek érezte. 

Három órányi vezetés után elérte Mattoon városát. Leparkolt egy forgalmasabb 

utcán, majd a közeli kis boltban vett egy helyi térképet. A GPS nem mutatta a Howard 

tanyát. Még a boltban belelapozott, majd a deresedő halántékú eladó segítségével 

meglelte a címet. 

Szagot fogott vérebként ugrott be a kocsiba, és határtalan önbizalommal indította 

be a motort. Már a városka határában járt, amikor rádöbbent: valójában nem is tudja, 



miként kezdjen majd bele a mondókájába. Egyáltalán, hogy fog reagálni, ha meglátja 

Becky-t? 

Növekvő aggodalommal fordult le a 16-os útról, és a délutáni napsütésben hatalmas 

porfelhőket verve haladt tovább a Howard farmhoz vezető földúton. 

A takaros, fehérre mázolt, egyemeletes ház magában hordozta a filmekből ismert 

falusi élet minden báját és egyszerűségét. Steve lefékezett az udvaron parkoló furgon 

mellett és hirtelen elszégyellte magát. Már nem tartotta olyan jó ötletnek, hogy idejött. 

„Mi van, ha szegény lánynak semmi köze az egészhez, én meg lerohanom? Mi van, 

ha kiderül, valahol a Bahamákon él, én meg rátöröm az ajtót két kisöregre, akik mit 

sem tudnak a dologról?” 

Ősz, szikár férfi lépett ki a fedett tornácra és szemét rövidlátón hunyorgatva a poros 

Chrysler felé bámult. Steve nagyot sóhajtott, majd kilökte a kocsiajtót. 

Az idős férfi arcán döbbenet, majd düh jelent meg. 

– Jó napot! Maga Mr. Howard? 

– Igen, én lennék. Mit akar itt? 

– Az én nevem… 

– Nagyon is jól tudom kicsoda maga, és nem látjuk szívesen! Takarodjon innen, 

mielőtt birtokháborításért magába eresztek pár sörétet. 

Steve ijedten torpant meg, eddig nem vette észre az ajtó mellé támasztott puskát. 

– Honnan tudja, hogy ki vagyok? 

– Becky elmesélt magáról mindent! Rohadék! – köpött nagyot a férfi.  

– Nézze, Mr. Howard, nem akarok semmi rosszat, csak szeretnék a lányukkal 

beszélni. 

– Meglehet, de a lányunk aligha fog szóba állni magával! 

– Azt majd hadd döntse el ő, oké? – támadt fel a harag Steve-ben. – Hol van 

Becky? 

Az öreg felkapta a puskát, de az ügyvéd szerencséjére nem emelte célzásra, csak 

intett vele. 

– Jöjjön! 

Elballagtak a ház mögötti kis lugasba. Steve ráncos női arcot látott eltűnni az egyik 

ablak függönye mögött. Az öreg férfi szótlanul egy jókora tölgyfa felé intett. 



Az ügyvéd gyanakodva lépett közelebb, és mikor megkerülte a vaskos törzset, a 

lába a földbe gyökeredzett. 

Frissen festett, egyszerű fejfára esett a pillantása, rajta girbegurba betűkkel a név és 

a dátumok. 

Rebecca Elizabeth Howard 

1989 – 2010 

 

Steve lába megremegett, nem volt képes megtartani a testsúlyát. Térdre rogyott és 

értetlenül olvasta el immár huszadszor a rövid szöveget. Észre sem vette, mikor lépett 

mellé az öreg farmer. 

– Mi történt? – kérdezte rekedten az ügyvéd. 

– Mikor maga szakított vele, Becky hazajött, de nem találta a helyét. Bezárkózott, 

legtöbbször még a szobájából sem volt hajlandó kijönni. Teljesen összetörte a szívét, 

tudja? A kislányunk egyre csak fogyott, és mi tehetetlenül figyeltük, ahogy szinte 

napról napra soványabb lett. Nem segített se orvos, se könyörgés. Aztán egyik 

hajnalban itt találtuk, ennek a fának az ágán… Öngyilkos lett. Maga miatt. Ha van 

Isten, remélem, ezerszeresen megbünteti magát azért, amit a kislányunkkal tett. 

Az idős férfi tompa szavai vádlóbban koppantak, mint akármilyen haragos üvöltés. 

A farmer ácsorgott még egy darabig, majd magára hagyta.  

 

Steve nagy sokára összeszedte magát, és visszabotorkált a kocsihoz. Beindította a 

motort, de az agya üres maradt. A felcsipogó telefon hangjára ijedten összerezzent. 

– Steve, itt Roger… 

– Helló főnök! – motyogta az ügyvéd. 

– Rossz hírem van, az IT-s srácok nem találtak semmi olyat, ami arra utalna, hogy 

feltörték volna az e-mailedet. Nem tudom, mi folyik itt, lehet, hogy csak nagyon rossz 

tréfa, de nem keverhetem bele az irodát. Gondolj bele, mekkora botrány lenne belőle, 

ha kiderül, hogy az egyik ügyvédünk ilyen szarba keveredett. 

– Értem. Mit akarsz, mit tegyek? – kérdezte Steve fásultan. 

– Hát, ha egészégügyi okokból beadod a felmondásod, akkor azt elfogadom. 

Amúgy meg… 



– Rendben. Elég, ha csak hétfő reggel küldöm el? 

– Persze, semmi gond. Köszönöm, Steve, és őszintén, nagyon sajnálom, hogy így 

alakultak a dolgok. 

– Igen, én is. Viszlát, Roger! 

Sebességbe rakta a kocsit és porfelhőt húzva maga után elindult vissza Chicagóba. 

 

A botrány azonban elkerülhetetlennek tűnt. Nem tudni, honnan, hogyan, de egy 

huszonhatod-rangú zuglapocska riportere is megkapta a felvételt, és vasárnap estére 

már az egész internet tele volt a sztorival. A firkász még azt is kinyomozta, hogy 

Becky öngyilkos lett. Megható, könnyfakasztó történetet épített a tények köré, amiben 

persze Steve kapta a főgonosz szerepét. A nagyobb lapok is átvették a sztorit és hétfő 

reggelre az ügyvéd már egy tucat kéretlen hívást kapott mindenféle riporterektől. Már 

azon volt, hogy kikapcsolja a mobilját, amikor Janet kereste. A nő kurtán közölte vele, 

hogy nem látja értelmét a kapcsolatuk folytatásának, és majd kerít valakit, akit elküld 

a maradék holmijáért. 

Steve megértette az asszonyt, de ettől még nem fájt kevésbé a dolog. Az interneten 

már nem mert egyetlen közösségi oldalra sem felmenni, mert szinte mindenhol őt 

szidták, fenyegették. Nem mert otthonról kimozdulni, a maradékot ette és a lakás két 

nap alatt átváltozott bűzlő szemétdombbá. 

A férfi kedd délután, a sokadik pohár ital után, mindenféle cél nélkül babrált a 

laptopjával. Mintegy véletlenül a LiveCamW oldalára tallózott, ahol felugró menü 

tájékoztatta: megváltoztatták a felhasználói szerződést. Steve rákattintott és 

felületesen olvasni kezdte a jogi szöveget. Amikor ahhoz a részhez ért, hogy a 

felhasználó engedélyez bizonyos hozzáférést a merevlemezén tárolt adatokhoz, 

meghökkent. Megnyitotta a saját mappáit és alig egy perces keresgélés után 

döbbenettel vegyes rémülettel meredt az egyik ismerősnek tűnő fájlra. A felugró 

médiaablakban a tíz évvel ezelőtti ostoba macsóságból elkövetett felvétel eseményei 

jelentek meg. 

„Hogy a fenébe került ez az anyag az én gépemre?” – csodálkozott Steve, majd 

legyintett. „Teljesen mindegy, nekem végem. A feleségem elhagyott, a karrieremnek 

lőttek, még a kurva utcára sem merek kimenni, mert félek, hogy felismernek!” 



Bizonytalan mozdulatokkal felállt és átballagott a hálószobába. Lehuppant az ágyra 

és eszébe jutottak Janet szavai: „Neked sem fog megártani, ha átgondolod az életed…” 

  



2019. június. Chicago, USA. 

 

Peter kezdett eltelni a kamerák által közvetített eseményekkel. Volt, amin nevetett, 

volt, amin szörnyülködött, egy-kettő még izgalomba is hozta. De már majd’ két órája 

lógott a neten és elkezdett megfájdulni a feje. 

„Na, még egy, aztán mára ennyi!” – gondolta és megnyitotta a „Legfrissebb” fület. 

Az első képen egy rendezetlen hálószoba félhomályos képe fogadta. 

„Talán itt lesz egy kis gyömösz is!” – vigyorodott el, és magában már fogadásokat 

kötött, hogy vajon férfi-nő, férfi-férfi vagy nő-nő lesz-e a műsoron. Esetleg valami 

extra… 

A kamera látószögébe lépő ápolatlannak tűnő alak láttán elhúzta a száját, ám a 

pasas kezében csillanó revolvert megpillantva megállt az ujja a bezáróikon felett. 

„Hű, azannya! Itt mi lesz?” – gondolta izgatottan, majd meglepetten hőkölt hátra. 

Az elborult tekintetű férfiban Steve-re ismert. A barátjára, aki az elmúlt három hétben 

csak kurtán-furcsán válaszolgatott még az sms-ekre is, és nem volt hajlandó még vele 

sem találkozni. 

– Cseszd meg, Stevie, mi a francra készülsz? 

Megbabonázva figyelte, amint a barátja leül az ágyra, kibiztosítja a fegyvert, majd 

maga elé mered. 

Újabb alak bukkant fel, egy fiatal, húsz év körüli meztelen nő ült le Steve mellé az 

ágyra. A nő hosszú haja a kebleire hullott. 

Peter vakon tapogatózott az asztalon a mobilját keresve, mert tekintetét képtelen 

volt levenni a képernyőről. 

A lány finoman megfogta Steve pisztolyt tartó kezét és a férfi homlokához emelte, 

majd odahajolt a férfi füléhez. Talán súgott neki valamit, mert Steve halványan 

elmosolyodott, majd meghúzta a ravaszt. Agyvelő és vér spriccelt szét a szobában, 

bepettyezve a falat, ágyneműt, bőven meghintve a nő testét is.  

Peter ordítva rúgta ki maga alól a széket, és reszketve markolta fel a telefonját. 

Mindeközben fél szemmel látta, amint a lány egy darabig nézi a földre zuhant 

élettelen testet, majd egyenesen a kamera felé fordul. 



Peter már tárcsázta Steve számát, a füléhez emelte a készüléket. Hallotta, amint 

kicseng, egyszer, kétszer, háromszor, ám ahogy a fiatal lányra pillantott, elakadt a 

lélegzete. Meg mert volna esküdni rá, hogy az utolsó tekézésük alkalmával ugyanezt a 

nőt látta a barátja telefonjában. 

„Ez csak egy kurva rossz vicc lehet! Trükkfelvétel vagy mi!” – zakatolt agyában a 

gondolat. 

A lány arca egyre közelebb került a kamerához, lassan betöltötte az egész 

képernyőt. Peter kis híján lerogyott, mikor meghallotta a telefonban a barátja vidám 

hangját: 

– Helló! Steve Johnson számát hívta. Jelenleg nem vagyok elérhető, de hagyjon 

üzenetet, és amint lehet, keresni fogom… 

 

 

VÉGE 

  



 

  



Sólyomtoll 

 

Peter igyekezett roppant érdeklődő arcot vágni, de valójában hidegen hagyta az 

ingatlanügynök lelkendezése a méretes teraszról és a meseszép reggeli fényekről. Őt 

leginkább a ház mellett álló dupla garázs érdekelte volna, de nem akart udvariatlan 

lenni. Bólogatva kisandított a konyhaablakon, és a mentőfehérre mázolt 

melléképületet bámulva, türelme olyan gyorsan eltűnt, mint víz a Szahara 

homokjában. Az ingatlanügynök – „Szólítson csak Jimnek!” – éppen indulóban, volt, 

hogy a ház többi helyiségét is megmutassa  

– …a nappali… 

– Bocs, Jim, de nem folytatnánk a garázzsal? 

A jól öltözött, deresedő halántékú férfi arcáról egy pillanatra lefagyott a mosoly, 

majd ismét kivillantva mind a harminckét fogát, elvigyorodott. 

– Hát, persze! Mindjárt gondolhattam volna, hogy maga nem az a házban ülő típus. 

Szereti a kocsikat? Hobbi? 

– Az autók nem nagyon érdekelnek – vont vállat Peter –, de igen, a hobbim eléggé 

helyigényes. 

– Ha nem titok, megkérdezhetem, mi lenne az? 

– Amatőr szobrász vagyok. Ha úgy tetszik, fafaragó. Kővel, fémmel nem 

dolgozom, de a fa… Az teljesen más. 

Jim pontosan olyan arcot vágott, mint az abszolút dilettáns múzeumlátogató, aki 

éppen megpróbál valami nagyon komolynak és művészinek hangzó megjegyzést tenni 

a Mona Lisára. 

– Hát, fa az akad itt bőven! Szóval művész? Persze, így már teljesen érthető a 

kíváncsisága. Nos, jöjjön velem, Peter! Megmutatom a garázst. 

A koranyári meleg megült a házban. A régi falak szinte ontották magukból az 

elmúlt hetven év nehéz szagát, így mi tagadás, jóleső érzés volt kilépni a szellőjárta 

tornácra. Az ügynökből megállíthatatlanul dőlt a szó, amíg megtették a pár méternyi 

távolságot a melléképületig. 

– Meg kell mondjam, kicsit irigylem magát. Gyönyörű helyet választott, és itt még 

a szomszédok sem zavarják majd! 



Peter elmosolyodott. Biztos volt benne, hogy Jimet jobban aggasztaná, hogy ő 

mennyire zavarja a szomszédokat a fúrással, faragással, kopácsolással. Abban viszont 

egyetértett az ügynökkel, hogy az ingatlan remek helyen fekszik. A piszkosszürke, 

háromszobás házat a hamisítatlan coloradói erdő ölelte körbe. Az udvarról induló 

poros, keskeny földút a nem túl forgalmas 3C jelzésű huszonhatod rangú útra vitt ki. 

Északnak fordulva, legközelebbi épület, a Yule Creek panzió, is majd’ egy mérföldre 

esett a bekötőúttól. 

– Az biztos, hogy nem kell majd a fűnyírók zaját hallgatnom egész hétvégén – 

vigyorgott Peter. 

– Erre mérget vehet! – nevetett fel az ügynök. – Boston? Ha jól emlékszem, 

Bostonból költözik át, igaz? 

– Igen… 

– Megértem. Én se szívesen laknék nagyvárosban. Ez az igazi friss, oxigéndús 

levegő többet ér, mint akármilyen városi luxusapartman – tárta ki Jim a garázs ajtaját. 

– Nos, hogy tetszik? 

– Tökéletes! – pislogott körbe Peter elégedetten a pókhálós, poros helyiségben. A 

repedezett betonpadlón halvány olajfoltok emlékeztettek a valaha odabent pihenő 

járművekre. 

– Ha ez tetszett, akkor, megmutatom a patakot. Itt folyik a kert végében… 

– Nem szükséges, Jim. Eleget láttam, megveszem a házat! 

– Pompás! Higgye el, nem fogja megbánni! Igazi gyöngyszemet kap a pénzéért! 

 

Peter gyorsan aláfirkantotta a formanyomtatványt, majd a papírral együtt egy 

ötvenest is a szállítómunkás kezébe nyomott. A megtermett férfi köszönetként 

megbökte a sapkája ellenzőjét. 

– Szép helyre költözött, miszter, de nem lesz itt magányos? 

– Már megszoktam az egyedüllétet – felelte Peter szomorkás mosollyal. 

Na, igen, a nőkkel sosem volt szerencséje. Talán azért, mert a lányok nem szeretik 

az alacsony, enyhén pocakos, idejekorán kopaszodó, szemüveges férfiakat. Vagy talán 

azért, mert a jó humora ellenére, mindig is kissé szégyenlős, visszahúzódó természetű 

volt. Az utolsó barátnője, Amy, közel egy éve elhagyta. Meg sem magyarázta, miért 



rúgja ki. Egyszerűen csak bejelentette, hogy mindent nagyon köszön, de vége. Még 

arra sem vette a fáradtságot, hogy mindezt személyesen tegye, elintézte a dolog egy e-

maillel. 

Peter figyelte, ahogy a szállítómunkás felmászik a teherautó fülkéjébe, vigyorogva 

a sofőr orra alá dugja a bankót. A masszív Mack teherautó motorja életre hörrent, 

majd lépésben, a bekötőút kátyúiban nagyokat huppanva, elindult vissza a 

civilizációba. A jármű magasított oldala súrolta, néha törte az út menti fák ágait. 

A szobrász visszatért új otthonába, és szemügyre vette a birodalmát. A bostoni 

lakásából átköltöztetett modern kanapé, a világos, bolyhos szőnyeg, rajta az 

üvegasztalkával, idegenül modernnek hatott a negyvenes évek közepén épült házban. 

A hatalmas LED tévé látványa szinte üvöltött az apróvirág-mintás tapéta előtt. 

„Először berendezkedek, majd később, apránként felújítok mindent” – gondolta. El 

sem jutott az utolsó szóig, már tudta, hogy ebből nem egyhamar lesz valami. Biztosra 

vette, ha nekiáll a fának, akkor hetekig, hónapokig csak aludni és enni jár majd be a 

házba. 

Bostonban ez is másképp működött. Ott egy közösségi ház pincéjében bérelt pár 

más szobrásszal együtt egy helyiséget. Csak a megadott időpontban tehette be a lábát 

a műhelybe, ahol kínosan ügyelni kellett a rendre és tisztaságra. Ráadásul hiába a 

társbérlet, még úgy is a fizetése jó része bánta a műhely költségeit. Piszok nehéz 

dolognak tartotta a múzsát és az alkotó kedvet rábeszélni, hogy csak szerdán és 

vasárnap legyen aktív. A műhely gondolata felvillanyozta, és a házban uralkodó korok 

kavalkádját hátrahagyva kiballagott a garázsba. 

Elégedetten pillantott végig a szépen elrendezett szerszámokon, csiszoló- és 

fúrógépeken, a sarokban szunnyadó esztergagépen. A hátsó falhoz állított polcokon 

katonás sorban várakoztak a különböző kemikáliák, olajok.  

„Minden megvan, már csak fa kell!” 

Az órájára pillantva elbizonytalanodott. Ha siet, talán még nyitva találja Marble-

ban a helyi depót. Sarkon fordult, és már pattant is be a kocsiba. A méregzöld Dodge 

RAM utastérében jellegzetes új autó illat terjengett. Mikor ráfordult a C3-as útra és a 

bivalyerős motor feldübörgött, Peter egy pillanatra hálával gondolt néhai Garry 

bácsikájára. A tőle örökölt szép summának köszönhette, hogy elmenekülhetett a 



minden tekintetben szürke életétől. Mindössze talán, ha fél tucatszor találkozott a 

nagybátyjával, az öreg mégis rá hagyta a vagyona jó részét. Csupán sejtette, hogy a 

nagybátyja nem jóindulatból hagyott rá ekkora összeget. Garry bácsi gyűlölte Peter 

apját, soha nem bocsájtotta meg a húgának, hogy egy ilyen balfácánhoz ment hozzá. 

Legalábbis, Garry bácsi szerint balfácán. Talán az motiválta az öreget, amikor őt 

jelölje meg örökösének a végrendeletben, mert nem akarta, hogy a szülei egy centet is 

lássanak az amúgy törvény szerint javarészt nekik járó pénzből. 

„Mindegy, akárhogy is, köszönöm, Garry bácsi!” – gondolta Peter. 

Negyedórával később elérte Marble szélső házait, majd a GPS-re hagyatkozva nagy 

lendülettel berobogott a „Home&Hobby” lerakat parkolójába. A csarnok méretű 

áruház előtt már csupán öt-hat kocsi várakozott a gazdájára. Peter kiugrott a Dodge-

ból, és futólépésben indult meg a bejárat felé. Nem bajlódott, hogy kézikocsit kerítsen. 

Az egyetlen fáradt tekintetű pénztáros ijedt pillantást vetett rá, mikor Peter kis híján 

orra esett a bejáratnál elhelyezett gumiszőnyegben. A fiatal nő hamar rájött, nem 

rablóval, csupán utolsó perces vásárlóval áll szemben. 

– Segíthetek? 

– Igen, merre találom a fákat? 

A szöszi lány szeme gyanakvóan elkeskenyedett. 

– A fákat…? 

– Úgy értem, a faanyagot – helyesbített gyorsan Peter, közben szidta magát, mint a 

bokrot. „Tiszta hülyét csinálok magamból!” 

– Jaaa! – nyugodott meg a lány, hogy nem őrülttel hozta össze a sors. – Balra hátul, 

a kilences sor mögött. De húsz perc múlva zárunk! 

Peter gyors köszönömöt motyogott, majd elloholt a jelzett irányba. 

Reményvesztetten bolyongott pár percig a kisebb-nagyobb falécek, deszkák, rudak 

között. 

„A fene megette ezt a kiscsajt! Én nem bútort akarok készíteni! Hol van a nyersfa?” 

Már majdnem feladta, mikor egy középkorú eladó bukkant fel előtte az egyik sor 

végén. 

– Hé, maga, izé…! Bocsánat, de én faanyagot keresnék. 

– Hát, ez itt mind az – mutatott körbe a férfi. – Miféle faanyagot? 



– Olyat, amiből mondjuk szobrot lehet készíteni – kezdett Peter méregbe gurulni. 

Nem is annyira az eladóra, mint inkább saját sutaságára. 

– Aha, hát van hátul pár nagyobb darab. Ha gondolja, megnézheti. 

– Milyen fa? 

– Asszem fenyő. Ja, lucfenyő. 

Peter elhúzta a száját, elkeseredetten legyintett. 

– Az nem jó. Túl puha. Nyárfa nincs? 

– Má’ ne haragudjon, de megnézte milyen fák nőnek a környéken? – hökkent meg 

az eladó. 

– Persze, javarészt fenyő, de láttam nyárfát is… 

– Ja, de sajnos mi olyat nem tartunk – rázta meg a fejét a férfi, miközben lopva az 

órájára pillantott. 

Peter elkeseredve fordult meg, de alig tett két lépést, a férfi utána szólt. 

– Várjon egy kicsit! Tudok egy megoldást, ha nagyon akar egy ilyen nyers tuskót 

vagy törzset. 

– Nehogy azt mondja, vegyek egy fejszét és vágjam ki magamnak! Lehet, nem 

hiszi, de nagyon csúnyán tudok káromkodni! 

Az eladó elnevette magát. 

– Ez sem rossz ötlet, de az erdészek hamar nyakon csípnék. Mifelénk a fakivágás 

csak engedéllyel mehet, és gyanítom, magának nincs ilyen papírja. De az 

unokabátyámnak van, és nem is lakik messze. Kis szerencsével nála talál megfelelő 

darabot. 

– Megegyeztünk. Hova kell mennem? 

A férfi apró jegyzetfüzetet rántott elő a farzsebéből, lekörmölte a címet. 

– Ja, nála csak készpénzzel lehet fizetni! Az automatát odakint, a bejárat előtt 

megtalálja. Menjen nyugodtan, én addig felhívom Freddyt, hogy várja magát. 

Peter búcsút intett, kisietett a boltból. A bankautomatánál kis ideig töprengett, 

mennyit vegyen ki, majd úgy döntött, száz dollár biztos elég lesz. 

Bevágta magát a kocsiba, kisilabizálta az eladó kusza kézírását és bepötyögte a 

GPS-be. A készülék képernyője némi bizonytalankodás után a megadott címre ugrott. 

Peter izgatottan indított, már azon járt az esze, hogy este az ezer ötlete közül 



melyiknek álljon majd neki. Fohászkodott, hogy legyen megfelelő fa, mert ha nem, 

akkor a csalódottságát kénytelen lesz alkoholba fojtani. 

Freddy telephelye a városkától északra, majd’ két mérföldnyire esett. Peter enyhe 

gyanakvással hajtott át a tárva-nyitva álló rozoga drótkerítés kapun. A huszas évek 

stílusát idéző ház mellett elterülő hatalmas területen kaotikus rendetlenségben 

hevertek a félig szétszedett mosógépek, hűtők. Kicsit távolabb pár 

felismerhetetlenségig elrozsdásodott autóroncs búslakodott. 

Peter ijedten taposott bele a fékbe, alig tudta elkerülni, hogy ne hajtson át a hirtelen 

elé toppanó kockás inges, borostás alakon. A pasas mellet hatalmas kutya ugatott 

veszettül. 

– Ojj! Figyeljen már…! – ugrott hátra a férfi. 

– Bocsánat, nem láttam! – szállt ki szabadkozva Peter a Dodge-ból. 

 – Me’ láthatatlan vagyok, mi? Vagy olyan apró? – röhögött fel a pasas a kezét 

nyújtva. – Freddy. Az öcskös szólt, hogy jön valami fáért. 

– Farönköt, rövidebb fatörzset keresek. Nyárfát, vagy tölgyet. 

A kockás inges megvakarta a fejét. 

– Nyár az van, de tölgy aligha. A’ nemigen van errefelé, de ki tudja? Várjon, 

megkérdem Mike-ot, mer’ ma ő rendezte a beszállítást – intett Freddy, majd a ház felé 

fordulva elfordította magát. – Hej! Mike! Bújj elő! 

Slampos, kantáros nadrágot és koszos trikót viselő férfi jelent meg a tornácon. 

– Mi van? 

– Hoztak ma tölgyet? 

– Hülye vagy? Honnan hoztak volna? Csak az öreg Dillings hozott egy 

szárítógépet, oszt’ ennyi. 

– Oké, akkor rendben. Jöjjön, Mr… – pillantott Peterre Freddy. 

– Maradjunk a Peternél. 

Freddy a ház mögé vezette a vendégét. A szobrász szeme felcsillant, mikor 

meglátta az egymásra hányt fél és egész rönköket. Mohón rávetette magát a kupacra, 

tapogatta, méregette a választékot. Kiválasztott négy méretesebb darabot, és már a 

pénztárcájáért nyúlt volna, mikor két szétesőfélben lévő ősrégi játékautomata mögött 

megpillantott valamit. Szíve hatalmasat dobbant, mert az embermagas darab már első 



pillantásra is tölgynek tűnt. Közelebb lépett, csillogó szemmel mérte végig a hatalmas 

fatörzs darabot. 

– Miért mondta, hogy nincs tölgye? 

– Mert nincs. Azaz, ezek szerint van. Fura, nem emlékszem erre, pedig ekkora 

darab fa csak szemet szúrt volna… Mike! – ordította el magát ismét Freddy. 

– Mi van már megint? – jött a felelet a tornácról. 

– Mikor jött ez a tuskó? Ki hozta? 

– Mit tudom én! Ma biztos nem. Milyen tuskó? 

– Ez a bazi nagy itt e! 

– Fingom sincs. Má’ biztos ott van egy ideje… 

Freddy megcsóválta a fejét. 

– Jó’ van, hagyjuk! 

Peter izgatottan járta körbe a törzsdarabot. A vastagsága alapján a fa akár százéves 

is lehetett, amikor kivágták. Megérintette a szokatlanul simának tűnő kérget és 

hirtelen, mintha csillagtalan éjszaka zuhant volna rá. Eltűnt Freddy, a romos ház és 

süket csend ölelte magához a szobrászt. Hallotta saját, egyre gyorsabb szívverését és 

kapkodó lélegzetét. 

„Jézusom, mi ez? Szívrohamom van, vagy agyvérzésem? Soha többet nem iszom 

kávét…” – hasított belé a rémült gondolat. 

A szurokfekete semmiben lebegve meregette a szemét a felbukkanó, halványan 

fénylő ködfoszlányra. A kavargó, füstszerű jelenség lassan formát öltött és egy fiatal, 

talán húsz év körüli nő csinos, komoly arca bontakozott ki az örvénylésből. Egy ideig 

csak figyelte Petert, majd a szép arc fájdalmasan eltorzult. A nő ajka észveszejtő 

sikolyra nyílt, a szobrász karján felált a szőr az rémülettől. A következő pillanatban 

rettenetes kín vágott végig a férfi testén, úgy érezte, mintha valami belülről akarná 

szétszakítani. Üvöltve tántorodott hátra, és hullott alá az eszméletlenségbe. 

– Ember! A szentségit magának! Térjen már magához! 

Peter arra eszmélt, hogy a földön ül, Freddy és a cimborája két lábon toporgó, 

eleven aggodalomként rázogatták, pofozgatták. 

– Hagyják már abba! Nem látják, hogy élek? Mi történt? 



– A rosseb tudja. Már azt hittük, kipurcan itt nekünk. Egyszer csak összeesett, aztán 

meg hirtelen felült és motyogni kezdett. A frászt hozta ránk! 

– Most már megnyugodhatnak, életben maradok – fogadta el a segítő kezet a 

szobrász. 

Felrángatták, de továbbra is gyanakodva pislogtak rá. 

– Oké, maga tudja. Azt’ a fával mi legyen? Viszi, amit kiválasztott? 

Peter a hatalmas tölgydarabra pillantott. 

– Ezt kérem! 

– Ezt? Hááát… A kocsija platójára ippeg felfér, fel is csörlőzzük magának – bökött 

Freddy a fészer mellett parkoló öregecske vontató teherkocsira –, de az má’ a maga 

dolga lesz, hogy veszi le otthon. Persze, az attól is függ, hogy mennyit ér meg 

magának a fa. 

A szobrász alig figyelt a kockás inges szavaira. Óvatosan megérintette a kérget, 

végigfuttatta ujjait a finom recéken. 

„Biztos csak megviselt a költözés” – tért napirendre a dolog felett, majd Freddyhez 

fordulva előhalászta a pénztárcájából a százdollárost. 

– Ennyi kifutja? 

A két ócskás elvigyorodott. 

– Tudja, mit? Ennyiért holnap kivisszük magának. Hol lakik? 

– Ma nem lehetne? 

– Ennyire tüzet akar rakni? – röhögött fel Freddy. – De, ja, sürgősségi pótlékért 

lehet róla szó. Ha megtoldja még egy húszassal... 

Peter nem akart vitatkozni, fizetett. 

– De egy darabban, sértetlenül kell! 

– Oké, miszter, ne aggódjon! Profik vagyunk. Feltesszük a kocsijára, maga mutatja 

az utat, mi követjük, oszt’ a házánál meg ledaruzzuk ahová akarja. 

 

Erősen sötétedett, mire megérkeztek Peter házához. A két helyi férfi csodálkozva 

kászálódott ki a vontatókocsiból. 

– Azannya! Nem is mondta, hogy az öreg Simon házát vette meg! 

– Kellett volna? – csodálkozott Peter. 



– Nem, csak… Szépen rendbe hozta. Tavasszal láttam utoljára, de akkor csak egy 

rakás korhadt deszka vót az egész. 

– Én nem csináltam vele semmit, biztos az ügynökség hozatta rendbe – vont vállat 

a szobrász. 

– Hát, az lehet. Na, hova akarja a tuskót? 

 

Peter csupán a munkaasztal lámpáját kapcsolta fel, majd egy támlátlan, kerek kis 

ülőkére telepedve figyelte a jókora fadarabot. 

– Mi szeretnél lenni? Mondd, mi rejtőzik benned? 

A régi barátai kicsit habókosnak tartották, amiért néha élettelen tárgyakhoz is 

beszélt, de Peter számára ez valahogy természetesnek tűnt. Nézte a tölgyfa törzsének 

darabját és úgy gondolta, egy majdnem teljes életnagyságú szobor bőven kijöhet 

belőle. Régi vágya volt, hogy valamelyik ősi görög istent vagy istennőt megalkossa, 

és nem csak arasznyi méretben. 

– Lehetnél Hadész, az alvilág ura, vagy Zeusz, az istenek királya… Nem, te nem 

férfi leszel… Aphrodité a szerelem és szépség istennője… 

Korgó gyomra figyelmeztette, hogy dél óta nem evett, hát sóhajtva felkelt, bezárta 

a garázsajtót és elgondolkodva elindult a ház felé. Meleg éjszakának ígérkezett, a 

Hold vékony felhők mögül szórta a világra tompa, ezüstös fényét. 

Nem volt kedve főzni, még a rántotta elkészítéséhez sem érzett elegendő késztetést, 

hát csak kivett egy dobozos, mikróban felmelegíthető készételt. Magában csak ding 

vacsorának nevezte az ilyen menüt, a hangutánzó szóra utalva, amivel a mikrohullámú 

sütő jelezte, ha lejárt a program. 

A krumplit sosem látott pürét lapátolva már a készülő művét tervezte. A 

testhelyzetet, a ruha redőit… 

„Hagyjuk a ruhát! Elvégre Aphroditének aztán igazán nincs mit takargatnia! Sőt!” 

– határozta el, miközben begyűrte a kiürült műanyagtálkát a szemetesbe. 

Fáradtság rohanta meg, de erőszakkal beterelte magát a fürdőbe. 

– Márpedig igenis zuhanyozni fogsz, Peter! Büdös vagy, koszos, vagy, így nem 

mehetsz ágyba! – dünnyögte a tükörképének. 



Bemászott a hatvanas évekből megmaradt fürdőkád-tusolóba. Folyatta magára a 

forró vizet, és fejét a vízsugár alá tartva, csukott szemmel hatalmasat prüszkölt, 

amikor halk zörejt hallott a háta mögül. Hideg fuvallat érintette meg a bőrét. Rémülten 

igyekezett kipislogni a szeméből a vizet, és pulzusa hirtelen a duplájára ugrott. 

Nehezen tudott uralkodni megremegő térdein, de olyan gyorsan pördült a rondasárga 

zuhanyfüggöny felé. Félig-meddig arra számított, hogy elhúzva találja majd. A zaj és 

a szinte jeges légáramlat alapján mindenképpen ezt feltételezte. 

Semmi. 

A nejlon rettenetet behúzva találta, és a hideg szellő is elállt. Megkönnyebbülten 

lazította el görcsbe merevedő izmait.  

„Fáradtabb lehetek, mint gondoltam. Irány az ágy, Peter!” – adta ki magának a 

parancsot. Elzárta a csapot és nagy lendülettel elrántotta a függönyt. 

A látványtól ijedt vinnyogással kevert hörgés tört elő belőle. Megcsúszott a vizes 

kádban és oldalra, térdre esett. 

A fürdőszoba ajtaja nyitva állt!  

Sajgó térdével mit sem törődve, kimászott a kádból, remegve maga köré tekert egy 

törölközőt. A fürdőből kipillantva végiglátott a folyosószerű előszobán. Egy öreg 

házban akár maguktól is kinyílhat egy-egy megvetemedett ajtó. De mind, egyszerre? 

Az lehetetlen! Különösen, mert a bejárati ajtót kulcsra zárta, erre jól emlékezett. 

Ám a hálószobaajtók és a bejárati ajtó is szélesre tárva lengtek. Peter összeszedte a 

bátorságát és kikiáltott a fürdőből. 

– Van itt valaki? 

Fél szemmel fegyvernek használható tárgyat keresett, de az elérhető eszközök 

közül még a duplapengés borotvája tűnt a leghalálosabbnak. 

Víztől csöpögő testtel indult neki. Nedves lábnyomokat hagyva maga után óvatosan 

kilépett az előszobába. Csupán a nappaliból szűrődött ki némi fény a folyosóra, mert 

az olvasólámpát megszokásból égve hagyta, mielőtt fürödni indult. A csupasz 

deszkapadló szinte égette a talpát, olyan hideg volt. Libabőrös testtel, hevesen dobogó 

szívvel tett még egy lépést előre. Deszka reccsent valahol a közelben. Megállt, fülelt. 

Semmi. 



– Van itt valaki? Vigyázz, fegyver van nálam! – kiáltott bele a ház félhomályába, és 

remélte, hogy hangja magabiztosabban cseng, mint ahogy ő azt hallani vélte. Ismét 

megnyikordult valahol egy deszka, ezúttal hangosabban, és mintha tompa léptek zaja 

is párosult volna hozzá. 

„Jézusom, miért van itt ilyen hideg?” – dideregte párafelhőket eregetve. „Május 

vége van, a francba is…” 

– Takarodj a házamból, különben hívom a rendőrséget! – rikoltotta el magát, de a 

hangjában már a kezdődő pánik tónusa csengett. 

„Mozdulj, Peter!” – ösztökélte magát és tett két bátortalan lépést előre. Az ajtófélfa 

mellett bekukucskált az első hálószobába, de a sötétbe burkolódzó helyiségben még a 

tárgyak körvonalait sem tudta kivenni. 

– Ha itt vagy bent, gyere elő! Nem bántalak, de el kell hagynod a házamat! 

Világos? 

„Még, hogy világos! Bárcsak az lenne!” – nyögött fel a fejében saját hangja. 

Bedugta a kezét a hálószobába, a falat tapogatva, rémülettől eltelten, zihálva 

kereste a villanykapcsolót, és imádkozott, hogy ne történjen semmi baj. Biztos volt 

benne, hogy a hólyagja rögtön megadná magát, ha mondjuk valaki megragadja a 

világítás után matató karját. 

Ujjai végre megtalálták a műanyag kapcsolót, örömteljes szusszanással kattintotta 

fel. A hálószoba fénybe borult, egy pillanatra elvakította a férfit. A következő 

pillanatban a bejárati ajtó hatalmas csattanással becsapódott. 

Nem tehetett róla, de ösztönösen elordította magát. A rettegés, a félelem és az 

adrenalin másodpercek alatt hántották le róla a civilizált ember vékony burkát. Úgy 

ugrott hátra, mint sokezer évvel ezelőtt élt őse, amelyik vadászat közben szembetalálta 

magát egy tigrissel. Megfordult, hogy bevesse magát a valami oknál fogva 

biztonságosnak hitt fürdőszobába, de alig lépett be, megcsúszott a vízpárától nedves 

padlón és annak rendje és módja szerint kiszaladt alóla a lába. Még a régi burleszk 

filmek sztárjai is megtapsolták volna, ahogy fenékre huppant. 

Gerincében villámként rohant végig a fájdalom és pár pillanatig azt hitte, elájul. 

„Édes istenem, eltörtem a farkcsontomat! Lebénultam!” – jajongott fel benne a 

gondolat, de pár másodperc múlva a kín csökkenni kezdett. A mosdóba kapaszkodva 



térdelő helyzetbe tornázta magát és a folyosó felé fordult. A régi, enyhén foltos, csíkos 

tapétával borított falak között semmi sem mozdult. A hálószobából és nappaliból 

érkező fényben a zárt bejárati barna téglalapja határozottan biztonságos hatást keltett. 

Sziszegve, nyögve talpra állt. Rémületét lassan felváltotta az ébredező düh. 

– Mekkora marha vagy, Peter! Biztos nem jól zártad be az ajtót, mire az kinyílt, a 

huzat pedig kivágta a többi ajtót is! – mondta ki hangosan. 

Saját hangját hallva felbátorodott, magára rángatta az időközben lecsúszott 

törölközőt, és kissé bicegve, de határozottan elsántikált az ajtóig. Útközben 

bekukkantott a másik hálóba és a nappaliba is, de csak a bútorai bámultak rá 

egykedvűen a helyiségekből. 

A vaskos bejárati ajtónál megtorpant és értetlenül meredt rá. 

Mindkét zárat ráfordítva találta. Az ajtó előtt a padlón egy majd’ arasznyi hosszú, 

szürke-fekete madártoll hevert. 

 

Peter meglepő módon jól és sokat aludt. Már majdnem kilenc óra volt, mire 

kimászott az ágyból. Hátsója és térde sajgott, az előző esti esésektől, de semmi olya 

fájdalmat nem érzett, amin pár tabletta ne segített volna. Reggeli után óvatosan 

bemászott a kocsijába és egyenesen a „Home&Hobby” -ba autókázott. 

Az első ember, akivel a sorok között találkozott az előző napi ismerőse volt. 

Kiderült, a férfit Jeffnek hívják és amikor éppen nem a zugkereskedő unokabátyját 

ajánlgatja, egész tehetséges eladó. Figyelmen kívül hagyva Peter kérését, miszerint 

pár zárat és mozgásérzékelős fényszórót szeretne venni, körbevitte a szobrászt a 

csarnok méretű áruházban. Olyan lelkendezve mesélt a csatornázási csövekről meg a 

frissen érkezett nagynyomású falmosó berendezésről, mint büszke brit idegenvezető, 

aki ámuló turistákat visz a Buckingham palotába.  

Peter szinte szóhoz sem jutott. Félig viccesen, félig bosszúsan azért egyszer 

közbevetette: 

– Szép, szép, de a fegyvereket hol találom? Tudja, amikkel lepuffanthatom a 

nemkívánatos látogatókat… 



– Azt mi nem tartunk – rázta meg a fejét az eladó. – De a főutcán, a mozival 

szemben van Dave fegyverboltja. Ha gondolja, odaszólok neki, hogy megy. Biztos 

talál magának valami kézreálló darabot. 

Peter alig tudta lebeszélni a fellelkesült férfit a fegyvervásárlás megszervezéséről.  

Majdnem dél volt, mire Peter megszabadult Jefftől. Megkönnyebbülten tolta ki a 

bevásárlókocsit a parkolóba. Beszórta a szerzeményeit a Dodge hátsó ülésére, majd 

mikor már készült, hogy beül a volán mögé, egy gyorsétterem-kávézó félét pillantott 

meg a parkoló másik oldalán. Daisy Étterme – hirdette a tiritarka cégér. Éhesnek 

érezte magát, hát beült oda. 

Egyszerű, tizenkettő egy tucat, jellegtelen útmenti kis éttermecske volt, de a 

helyiség kopottas bútorait feldobta a sarokba állított, embernagyságú indián 

törzsfőnök bábu. Akárki készítette, valószínűleg nem volt profi mesterember, mert 

szegény műanyag harcos elég bárgyú képpel szemlélte a körülötte evő-ivó embereket. 

A műindián fejére azonban valódi tolldíszt helyeztek és ez sokat dobott a figurán. 

Peter magában elismerte, hogy a marhahússal töltött lepény meglepően finom, 

rendelt is belőle még egyet. A hosszú fekete hajú pincérnőn elidőzött a tekintete, mert 

mintha ismerősnek tűnt volna. A lány nem sok figyelmet szentelt Peternek, a szinte 

kötelező jellegű udvarias mosoly és a „Kér még kávét?” kérdésen túl. A szobrászt 

kissé elszomorította a dolog. Bár már-már megszokta, hogy a legtöbb nő legfeljebb 

akkor veszi őt észre, amikor átesik rajta, de néha olyan jó lett volna a figyelmük 

központjává válni… Legalább néha… 

A férfi lopva szemügyre vette a vendégeket is: egyszerű helyi emberek, egy csapat 

fiatal hátizsákos turista, két öregúr a sarokban az újságjukba mélyedve. Na, és persze a 

műindián. Jobban megnézte magának a harcost, és pillantása megakadt a fejdíszén. 

Pontosabban a fejdíszben felbukkanó szürke-fekete tollakon. 

Nyugtalanul felpattant és a törzsfőnökhöz lépett. Már éppen megérintette volna az 

egyik tollat, mikor szigorú hang csendült fel a háta mögött: 

– Ne piszkálja a szobrot! 

Peter ijedten kapta el a kezét, majd bocsánatkérőn a fekete hajú pincérlányra 

pislogott. 

– Elnézést, csak ez a toll… Nem tudja véletlenül, milyen madáré lehet? 



A lány szemöldöke felszaladt a homlokán, és az arcára olyan kifejezés ült ki, 

mintha a férfi azt kérdezte volna merről kel fel a nap. 

– Véletlenül tudom. Sólyomtoll. 

– Köszönöm – motyogta Peter egy bátortalan mosoly kíséretében, azzal 

visszaiszkolt a helyére. 

A pincérnő megvárta amíg visszaül a székére, majd fejét csóválva elindult, hogy 

felvegye a rendelést két újonnan érkezett vendégtől. 

– Turisták… 

 

Peter délutánjának jó része azzal telt el, hogy lecserélte a bejárati ajtó fő zárját, 

felszerelt egy plusz tolózárat a hátsó kertre nyíló ajtóra, majd rengeteg káromkodással 

és némi szerencsétlenkedéssel felügyetlenkedte a falakra a napelemes mozgásérzékelő 

reflektorokat. 

Öt óra körül jutott csak be a garázsba, és elégedetlen pillantást vetett a hatalmas 

tölgydarabra. 

– Szóval, mi legyen veled? Hm? 

A fa nem válaszolt, de Peter elővette a mappáját és rajzolni kezdett. Mikor már 

hatodik Aphrodité tervet gyűrte dühösen gombóccá, úgy döntött, ideje pihenni. Úgy 

érezte, hogy agya helyén már csak kiszáradt szivacsdarabok zörögnek, és az éhség is 

mardosta a gyomrát. Meghökkent, mikor az órájára pillantott: már bizony éjfél felé 

cammogtak a mutatók. 

Még délben, az étteremben vett elhozatalra vacsorát, hát gyorsan megmelegítette és 

farkasétvággyal felfalta. A Daisy Étterme logót megpillantva a dobozon eszébe jutott 

a pincérlány, és egy pillanatra elfogta a keserűség. 

– Nem baj, majd jut neked is, Peter! Azt mondják, akik türelemmel várnak, azok 

kapnak. Vagy valami ilyesmi… – próbálta vigasztalni magát. 

Vacsora után bizonytalanul elindult a garázsba, de még az előszobában megtorpant. 

Talán visszamehetne még rajzolni, de végül úgy határozott, holnap is lesz nap. Teli 

gyomorral, de nyughatatlan gondolatokkal bújt be az ágyba, ám alig érte a feje a 

párnát, már aludt is. 



Álmában a pincérnőt látta, amint belép a szobájába. A lány furcsán régies, 

hálóinget viselt, kezében sólyomtollat tartott. Peter végtagjai erőtlenül hevertek az 

ágyon, mintha hirtelen ólommá váltak volna. Tehetetlenül figyelte, amint a lány 

lovaglóülésben ráül. Még talán erotikusnak is tűnhetett volna az álom, de a rá 

nehezedő test súlyát nemcsak a dereka táján, hanem mellkasán is ugyanúgy érezte. 

Hamarosan fuldokolni kezdett, és akárhogy küzdött, a rá nehezedő teher nem engedte 

levegőt venni. A fekete hajú lány nem mozdult csak komoly arccal nézte a szobrászt. 

A férfi már vergődött, hörgött és mindenét odaadta volna egyetlen szippantás 

oxigénért. 

„Megfulladok! Szállj le rólam, te átkozott! Nem érted? Meghalok!” – sikította 

gondolatban, de képtelen volt kinyitni a száját. A pánik lassan átváltott beletörődésbe, 

életösztöne még egy utolsót rúgott, mikor a bordatörő nyomás hirtelen megszűnt. 

Peter hörögve, köhögve szívta tele a tüdejét. A lány ekkor föléhajolt, fekete szemében 

jeges hideg csillant. Megcsókolta Petert, de nyoma sem volt benne vágynak vagy 

örömnek. Fojtó, ajaktépő, nyelvet, szájat fájdalomba borító csók volt. A férfi 

elrántotta a fejét, mire a lány jeges mosollyal felegyenesedett, és lassan elillanó füstté 

vált. 

Peter hörögve, fuldokolva ült fel az ágyban. Egy pillanatra nem tudta eldönteni, 

hogy még álmodik, vagy felébredt, de a nyelvét maró fájdalom rádöbbentette: 

visszatért a valóságba. 

Vér és valami más, borzalmas ízkeverék tolult a szájába. Rádöbbent, hogy valami 

undorító ázott, puha, mégis szúrós dolgot darálnak a fogai. Gyomra bukfencet vetett 

és éppen csak időben sikerült eljutnia a mellékhelyiségig. Öklendezve borult a fehér 

porcelán vécécsésze elé, és elrémülten látta, hogy apró, nyáltól, vértől eláztatott tollak 

tömege csobban bele az apró víztükörbe. Perceken át rángatózott, fuldoklott, és mikor 

már azt hitte, mindent kiadott magából, újrakezdődött. 

De egyszer tényleg vége szakadt a gyomrát feszítő undornak. Kimerülten, 

négykézláb elmászott a mosdóig, de beletelt pár lélegzetvételnyi időbe, mire elég 

erősnek érezte magát, hogy megpróbáljon felkelni. 

A tükörből egy viaszsárga arcú Peter bámult vissza rá, akinek ajka környékét, állát, 

pólóját iszapszerű fekete váladék foltozta. Megmosakodott, és vagy tucatszor 



kiöblítette a száját. Józanabbik énje üvöltve követelte a magyarázatot, de félelem még 

markában tartotta a férfi zsigereit. 

„Mi a jó büdös franc ez? Mi a jó büdös franc ez? Mi a jó…” – zakatolt agyában a 

megválaszolatlan kérdés, mint egy megakadt lemez. 

Visszatántorgott a hálószobába, majd, amikor a feldúlt ágyra pillantott hisztérikus 

csuklás-nevetés vett rajta erőt. 

A párnáján ott hevert egy sólyomtoll. 

 

Nem mert visszafeküdni, igaz, álmos sem volt. Ténfergett kicsit a házban, 

találomra levett egy könyvet a nappali polcáról. Remélte, hogy kedvenc fotelje és az 

olvasás segít. Tévedett. Másfél órával később csupán három oldalnyit haladt a művel 

és képtelen volt felidézni, mit olvasott. Dühösen ledobta a könyvet a 

dohányzóasztalkára. 

„Ha már nem alszom, legalább töltsem hasznosan az időt!” – gondolta. 

Magára kapott egy felsőt és bátorságot tettetve kibaktatott a garázsba. Csupán egy 

pillantást vetett a tölgyre, mikor beléhasított az ötlet. 

– Nem Aphrodité leszel! A lány a kávézóból! – kurjantott fel.  

Felbuzdulva állt neki a skiccnek, ám a harmadiknál megtorpant. Akárhogy 

igyekezett, nem tudta papírra vetni a pincérnő vonásait. Pontosabban, ha bárki más 

látta volna, azonnal felismeri a fiatal nőt, de Peter nem volt elégedett a rajzokkal. 

– Valami hiányzik! De mi? Peter, gondolkozz! Nézd át újra! – dünnyögte magának. 

Összevont szemöldökkel bámulta a grafitvonalakat, és úgy lepte meg a kimerültség, 

a munkaasztal mellett ülve. Ráborult a nyersfa lapra, a kezéből elgurult a ceruza. 

 

Köhögőroham ébresztette fel. Hirtelen egyenesedett fel, a derekába, vállába hasító 

fájdalomtól felszisszent. 

„Elgémberedtek a tagjaim. Persze, kellett nekem az asztalon aludni” 

De az ujjai és tenyere tompa lüktetésére semmiképpen sem adott magyarázatot a 

furcsa testhelyzet. Meredten bámulta a kezén terjengő friss vízhólyagokat és baljós 

érzés kerítette hatalmába. Az asztali elektromos óra vörös számjegyei este tíz óra 



huszonhat percet mutattak. A garázs keskeny, függönytelen ablakából sötétség 

köszöntötte a szobrászt. 

– Mi a franc? Átaludtam volna az egész napot? De akkor mitől fáj a kezem, a 

vállam? Mintha órákon át, megállás nélkül a szerszámokat… 

Nem fejezte be a mondatot, mert a tekintete megakadt azt asztalt, ruháját, mindent 

vékonyan befedő lisztfinomságú fűrészporon. 

Mint aki hipnózisban cselekszik, megfordult ültében a széken. A jókora 

fatörzsdarabra pillantott és torkából elhaló nyöszörgés tört elő. 

„Édes Istenem, mi ez? Mit tettem? Mikor tettem?” – kiáltott fel a saját hangja a 

fejében. 

A rönk eltűnt, a helyén a gyorsétteremben látott lány állt a műhely közepén. 

Pontosabban a fiatal nő életnagyságú, fából faragott mása. 

Peter hátán hideg verejték csordult, de erőszakkal rávette a testét, hogy 

megmozduljon. Izmai ugyan tiltakoztak, minden porcikája kegyelemért, pihenésért 

sírt, de felkelt, közelebb lépett a szoborhoz. Félt. Nem is a műtől, hanem inkább a 

válaszoktól azokra az egyszerű kérdésekre, mint: Hogyan csinálta? Mikor csinálta? 

Bámulta a művét, és kétségbeesetten igyekezett visszaemlékezni a születésére. 

„Olyanról már hallottam, hogy valaki alvajáró és csinál dolgokat, amikre nem 

emlékszik. De, hogy valaki több hetes munkát elvégezzen álmában alig pár óra 

alatt…” 

Óvatosan szemügyre vette a szobrot. A lány könnyű, rövid nyári ruhát viselt, karját 

maga mellett tartva, nyugodt mosollyal szemlélte a műhelyt. Hosszú haja kibontva 

egészen a háta közepéig ért.  

Peter ámulva figyelte a ruha ráncainak mesteri kimunkálását, a test tökéletes, 

aprólékos részleteit. Halványan még az apró erek is látszottak a fiatal nő karján, 

nyakán. A férfi szinte hallotta a nőalak lélegzetvételét, annyira élethű volt. 

Már meg sem lepődött a földön heverő sólyomtoll láttán. 

– Ez nem normális! – nyögte, azzal sarkon fordult és kirohant a garázsból. 

Bemenekült a házba, rátolta a zárat, majd sípoló lélegzettel, levegő után kapkodva 

nekidőlt az ajtónak. 



Hirtelen begörcsölt a gyomra, és rájött, hogy borzalmasan éhes. Ösztönösen a 

konyhába támolygott, előkotort a szekrényből egy doboz müzlit, és csak úgy, 

magában ropogtatni kezdte. Agyában szélviharként zúgtak a gondolatok, de egyik sem 

maradt annyi ideig, hogy megfontolhassa őket. Rágta a száraz eledelt, miközben az 

ablakon át a garázst bámulta. A keskeny ablakon fény szűrődött ki, elfelejtette 

lekapcsolni a lámpát, amikor kirohant a műhelyből.  

Megpillantotta az asztalon a mobilját. Letette a müzlisdobozt, megérintette a 

képernyőt, de a készülék nem villant fel. A fali töltő ott hevert a konyhapulton, hát 

gyorsan rácsatlakoztatta. A telefon kijelzője életre kelt: három százalékot mutatott. 

– Jézusom! Majdnem teljesen fel volt töltve, mikor kimentem! Mennyi idő telt el 

azóta? 

Idegesen körülnézett, honnan állapíthatná meg a dátumot. 

„A laptop!” – jutott eszébe hirtelen. 

Átsietett a nappaliba, és nagy lendülettel felcsapta a hordozható számítógép 

képernyőjét. Alig egy percbe telt, mire a masina életre kelt, de Peter legalább egy 

órának érezte. Mikor a bejelentkező képen megjelent az idő és a dátum, a férfi 

döbbenten meredt a számokra. 

– Három nap? Három egész nap kiesett volna? El kell mennem orvoshoz! Lehet, 

hogy tumorom van, vagy ilyesmi… 

„Vagy csak szórakozik veled valaki!” – próbálta megnyugtatni magát. 

– Aha, itt az erdő közepén? Ez rohadtul nem valószínű! – mordult fel. – Fogadd el, 

hogy kezdesz megbuggyanni, és kész! 

Visszatért a konyhába, ismét felmarkolta a mézes-almás müzlit. Az első falatnál 

megállt a szájában a falat. Az enyhén maszatos üvegen át is jól látta: a garázsban sötét 

honol. Rémülete szépen, csendben elérte a nagykorúságot és már azon volt, hogy 

agyat blokkoló, tüdőt és gyomrot szorongató pánikká váljon, amikor váratlanul 

fellobbanó dühe elmosta az ijedtségét. 

– A jó édes anyáddal szórakozz! – csapta le mérgesen a dobozt. – Akárki vagy 

akármi is vagy, te engem nem fogsz az őrületbe kergetni a hülye kis játékaiddal! 

Világos? 



Szinte futólépésben tette meg az utat a garázsig. Valahol a távolban, úgy egymillió 

fényév messzeségben a C3-as úton, kurtán felhangzott egy teherautó kürtje. A sofőr 

talán egy szarvast próbált elugrasztani a jármű útjából. 

Peter határozottan emlékezett, hogy nyitva hagyta a bejáratot, ám most mégis 

csukva találta a jókora ajtószárnyakat. A holdfény ördögi ábrázatot varázsolt a 

férfinak, amikor gonosz farkasvigyorral felrántotta a fehérre meszelt deszkalapokat. 

Rácsapott a villanykapcsolóra, majd a szétömlő fényben hunyorogva belépett. 

Azt hitte, ordít, de csak egy gyatra vinnyogásra futotta összeszűkült tüdejéből. 

A lány szobra már nem ácsorgott nyugodtan. Rémült arccal félig hátrafordulva 

meredt valahova a vegyszeres, festékes polcok irányába. Felemelt karjai és lábai 

tökéletesen mintázták a mozdulatlanságba dermedt, rettegve menekülő embert. 

– Lehetetlen! – hördült fel Peter. 

Fejét rázva hátrálni kezdett. A betonpadló egyik repedésébe megakadt a sarka, 

egyensúlyát vesztve, fogódzó után kalimpálva hanyatt vágódott. Éles fájdalom hasított 

a koponyájába, majd elájult. 

 

Test nélküli szellemként lebegett a nyirkos, puha semmiben. A környezete lassan 

formát öltött, halvány éjszakai derengés vonta be a fák törzseit. Vastag avarszőnyeget 

zörrentett körülötte az erdőn átfutó szél. 

A zörgés erősödött, és alig két lépésnyire tőle elrohant a lány. Az a lány, akinek a 

szobrát megalkotta. 

– Hé, várjon! – kiáltott utána Peter, de a fiatal nő talán nem is hallotta. 

Kurjantás harsant a hűvöskés éjszakában. 

– Ne rohanj már, te! Úgyis utolérünk! 

Otromba bakancsba bújtatott lábak dobbantak, és hamarosan bányászruhás férfiak 

kis csoportja lihegett el a szobrász mellett.  

Peter csupán egy másodpercig habozott, utánuk vetette magát. Nem érezte a testét, 

és inkább suhant, semmint futott. 

– Mit akarnak attól a lánytól? Hagyják őt békén! – üvöltött rá a leghátul loholó 

férfira. 



Kinyúlt, hogy megragadja a pasas vállát, de keze mintha láthatatlan falba ütközött 

volna, nem érte el a bányászt. 

A leggyorsabb alak már a fák között megbújó tisztáson járt, utolérte a fiatal nőt és 

rávetette magát. Sikoltás, durva röhögés váltotta fel az üldözés zajait. 

– Oda! Kössük oda ahhoz a nagy fához! 

– Megfuttattál, te kis ribanc! – zihálta a legnagyobb darab fickó. – Douglas bácsi 

pedig utál futni! 

A négy férfi könnyű piheként kapta fel a sírva könyörgő, rúgkapáló lányt és a 

jókora tölgyfához hurcolták. Hanyatt fektették a fűre, csuklójára kötelet kötöttek és a 

fa törzse körül vezetve a másik végét a lány bal karjára csomózták. 

– Fogd már be a pofád, te kis lotyó! Ha nem harcolsz, hamarabb végzünk. 

Mindenkinek jobb lesz úgy, még neked is – förmedt rá a zokogó lányra egy alacsony 

bányász. 

– Kérem, ne…! Nagyon kérem, magukat, engedjenek el! 

– Azt mondtam, kuss legyen! – bődült el a zömök férfi és a lány mellé térdelve, 

ököllel az arcába ütött. A fiatal nő feljajdult, és a kiserkenő vér látványa mintha csak 

tovább tüzelte volna a férfi dühét. – Fogod be? – csapott le újra, és újra. 

– Elég lesz már, Mike! Még a végén agyonvered, azt’ oda az öröm! – fogta le két 

másik társa. 

A negyedik ezalatt vigyorogva mustrálgatta a már csak rettegve szipogó, remegő 

lányt, majd egyetlen durva mozdulattal letépte róla a könnyű, nyári ruhát. 

– Kérem, ne… – motyogta a lány. 

A szövet hasadásának hangja magához térítette Petert és elordította magát. 

– Takarodjanak innen, különben rendőrt hívok! Hallják? Rohadt, aljas, mocskos 

állatok! 

Suhant, hogy megmentse a lányt, de néhány méternél jobban nem tudta 

megközelíteni a csoportot. Akárhonnan is próbálkozott, mindenütt láthatatlan falba 

ütközött. Őrjöngő dühe nem jutott el a fickók füléig. Tehetetlenül üvöltve bámulta, 

amint a férfiak sorra kiélik alantas vágyaikat a kegyelemért könyörgő fiatal nőn, 

röhögnek, egymást biztatják. Mikor az utolsó is végzett, a nagydarab bányász gyűrött 

pakli cigarettát húzott elő a zsebéből, körbekínálta. 



– Na, mehetünk, fiúk? 

– Ja, bár, ha várunk egy kicsit, nekem még jöhetne a második menet. 

A vezér tűnődve pillantott a minden ízében remegő, félájult lányra, majd megrázta 

a fejét. 

– Nem, azzal lehet, teljesen kicsinálnánk. Azé’ nem akarom megölni – szívott 

nagyot a cigarettájából, majd a lány fölé hajolt. – De ha eljár a szád, lehet, megjön a 

kedvem egy kis gyilkolászásra. Értve vagyok? 

A nő sokktól, fájdalomtól tágra nyílt szemmel bámult a semmibe. A bányász 

hatalmasat rúgott a lányba. Peter összefacsarodott szívvel hallotta az elreccsenő 

bordák hangját. 

– Értve vagyok? 

– Hagyjad má’! Te mondtad, ne őjjük meg, oszt’ most te nyírod ki? Menjünk, 

Bixby még nyitva van, jól gyünne most egy pofa sör. 

– Jól van, de szedjük le róla a kötelet, hogy haza tudjon menni, különben megeszik 

az állatok. 

– Hé, és ha eljár a szája? 

– Dehogy! Csak egy koszos kis rézbőrű. A seriff egy szavát sem hinné. Mi négyen 

meg falazunk egymásnak. Négyünk szava egy ellen. 

– Ja, így má’ oké. 

Kioldozták a lányt, majd röhögcsélve, dohányozva eltűntek az erdőben. Peter 

továbbra sem tudott közelebb jutni a fához. A fiatal nő sokáig nem mozdult, a 

szobrász csak a mellkasa apró mozgásából látta, hogy még él. Már a hajnal első fényei 

borították bíborba az erdőt, amikor a szerencsétlen megmoccant, és kínlódva felült. 

Hátát a tölgy törzsének vetette, borzalmasan összevert, véres arcát az ébredő nap felé 

fordította. Madár trillázott fel a lombok között, sólyom rikoltása válaszolt rá a 

magasból. A fiatal nő felrepedt ajka halvány mosolyra húzódott a ragadozómadár 

hangját meghallva. Fejét lassan a mellkasára hajtotta, majd nem mozdult többé. 

Peter elkeseredetten, megtörten meredt a meggyalázott testre. Már túl volt azon, 

hogy bármit is tegyen, csak tehetetlenül ácsorgott. 

Hűvös fuvallat simított végig az arcán. Rémülten kapta oda a fejét: a halott lány állt 

mellette, sértetlenül. 



– Miért mutattad meg ezt nekem? Mit remélsz tőlem? 

A lány fekete szemében tömény gyűlölet villogott. 

– Hogy megértsd. Nem várok tőled semmit, már megtetted, amit kellett. 

– Akkor mit akarsz? 

A fiatal nő arca eltorzult, egy szempillantás alatt átváltozott lángoló szemű 

démonfejjé. 

– Bosszút! Pusztuljon minden férfi, aki az utamba kerül! 

Peter rémülten ugrott hátra, de a lány ismét emberi arcát mutatta. 

– Ne félj, veled kivételt teszek. Életet adtál nekem azzal, hogy kifaragtál. 

 

Üvöltve tért magához, egy pillanatig nem tudta, hol van. A garázs közepén nyugodt 

mosollyal állt a szoborlány, és Peter meg mert volna esküdni rá, hogy mulat rajta. A 

szobrász lelkében körtáncot lejtett a szánalom és az aggodalom. Kiszáradt torokkal 

nézte a művét, majd megrázta a fejét. 

„Nem! Nagyon sajnálom, ami a veled történt, de nem engedhetlek szabadon az 

emberek között! Nem gyilkolhatsz ártatlanokat!” – gondolta. 

Zúgott, sajgott a feje, és csak a harmadik kísérletre sikerült feltápászkodnia. Tétova 

mozdulattal söpörte le a felsőjébe akadt sólyomtollat, majd megdermedt. 

„Jézusom! Négy toll, négy férfi! A sólyom, amit a lány még életében utoljára látott! 

A fa! Uram atyám! A rönk, amiből kifaragtam ezt a nőt, az annak a fának a része, 

amihez hozzákötözték…”  

Csupán pár másodpercig tanakodott, majd bizonytalan léptekkel a műhely polcai 

felé indult. Szándékosan nem nézett a lányra, amikor elhaladt mellette. 

Kiválasztotta a lehető leggyúlékonyabb olajat, hígítót és már nyúlt érte, amikor 

megérezte a jeges ujjakat a torkán. 

– Nem pusztíthatsz el! Életet ígértem neked, de meggondoltam magam… – suttogta 

egy hang a fülébe. 

Hatalmas erő rántotta hátra Petert. Ujjai az utolsó pillanatban még megragadták az 

állványt. Elterült a betonon, a polcok és azok összes tartalma aláhullott. Fémdobozok 

koppantak, üveg csörömpölt a szobrász körül. Vegyszerszag hatolt Peter orrába. 



Kínlódva lelökte magáról a könnyű alumínium polcrendszert, és ahogy a szobor felé 

pillantott, látta, amint a kiömlött folyadékok elérik a fa talapzatot. 

„Tűz! Tűz kell, gyorsan!” 

Négykézlábra emelkedett, és már iszkolt volna arrébb, amikor hirtelen, mintha 

cementeszsákot dobtak volna a hátára. Hallotta a saját elroppanó gerincének hangját, 

de furcsa módon, csak egy pillanatra fájt. Hason fekve elterült a padlón, és a 

láthatatlan súly továbbra is a hátára nehezedett. 

– Még élhetsz! Ha megígéred, hogy jó fiú leszel és elkotródsz, életben maradsz… – 

hallotta meg ismét a lány suttogó hangját. 

– Engedj! Én nem tettem neked semmi rosszat! – hörögte Peter. 

A nyomás enyhült valamelyest, de csupán annyira, hogy ismét levegőt tudott venni. 

– Elmész? 

– Igen! Megyek, ha hagysz. 

A férfi az alkarjára támaszkodva kúszni kezdett az ajtó felé, lábai tehetetlen 

rongydarabként csapódtak jobbra balra. 

– Hazudsz! Látom a gondolataidat! El akarsz pusztítani – sikított fel a női hang. 

Peter teste ismét a padlóhoz szorult, mintha a Föld gravitációja hirtelen a 

tízszeresére nőtt volna. A kemikáliák párolgásától szédülő fejjel, az utolsó korty 

levegőjét használva, pánikba esve pillantott körbe. 

„Tűz! Gyorsan!” 

Elhomályosuló tekintete a munkaasztal lámpájára esett. Nehézkesen kinyújtotta a 

karját, éppen csak elérte a lelógó kábelt. 

„Csak ki ne csússzon az ujjaim közül! Csak még elég forró legyen, amikor leesik!” 

– szűkölte gondolatban, majd nagyot rántott a lámpa vezetékén. 

A betonpadlóra csattanó lámpa az oldalára esett, a benne világító izzó csupán 

villant egyet, de nem tört össze. 

A lány diadalmas kacaja mintha ezer tűt döfött volna Peter agyába. 

– Ostoba férfi! Látod, én mondtam, hogy… 

A hang rettenetes sikolyba fordult, amikor a lámpa körül fellobbant a tűz. A 

szobrászból hisztérikus, csukladozó röhögés tört elő, és még akkor is nevetett, mikor a 

műhelyt beborító lángok elnyelték a testét. 



 

Frank Mullholland szomorú fejcsóválással járta körbe az elüszkösödött romokat. A 

megszenesedett holttestet már régen elvitték, kihunyt az utolsó parázs is.  

Az előzetes vizsgálat szerint a tulaj elővigyázatlanul bánt a vegyszerekkel, aztán 

bumm! Már lángolt is minden. A tűz átterjedt a garázsról a házra és csak azért sikerült 

megakadályozni, hogy az erdő is lángra kapjon, mert egy kamionos még idejében 

kiszúrta a villódzó fényeket és a jókora füstöt. 

Frank az utolsó ellenőrzést hajtotta végre, míg három társa a maradék felszerelést 

pakolta be a piros tűzoltókocsiba.  

Födémelem roppant vaskos csizmája alatt és kis híján elvesztette az egyensúlyát. 

– A rohadt… – szitkozódott a tűzoltó, majd hirtelen valami furcsát pillantott meg. 

Egy szívdobbanásnyi ideig azt hitte, egy emberi test körvonalait látja felbukkanni a 

kormos romok alól. Már majdnem odakiáltott a kollégáinak, amikor rádöbbent: a nő 

nem él, de nem is halott. Leguggolt, és tűzálló kesztyűjével kicsit lesöprögette a hamut 

a testről. Bámulva nézte a fa szobor szépséget, és nem értette, miként maradt épen egy 

ekkora tűzvészben. Hallomásból tudta, hogy egy amolyan művészféle volt a ház új 

tulaja, hát úgy gondolta, biztos az övé lehetett. 

– Hé, Frank! Minden oké? – szállt felé a kiáltás. 

– Persze, semmi gond! – egyenesedett fel gyorsan. 

„A francba! Szólni kéne a zsaruknak…” – gondolta. Képtelen volt levenni a 

tekintetét a szoborról, megigézetten meredt a hamuban heverő alakra.  

– Frank, gyere már! 

– Mindjárt, egy pillanat! 

„Nem! Megtartom!” – határozta el. „Nem tudom mennyit ér, de egy ilyen 

remekműért biztosan jó összeget el lehet kérni.” 

– Ne aggódj szépségem, visszajövök érted. El ne menj addig sehova, rendben? 

A tűzoltó elismerő pillantást vetett a fából készült testre, majd megfordult, és 

elindult, hogy csatlakozzon a kocsiba szálló társaihoz.  

Már nem látta a lány ajkán felsejlő gonosz mosolyt. 

 

 



VÉGE 

  



 

  



A vallomás 

 

John Bridges a Földkormány Neo Konzervatív pártjának vezetője már a pokolba 

kívánta a helyettesét. 

„Nigel sosem tudja, mikor kell befognia a száját! Azt hiszem, ideje lesz 

átgondolnom a párt struktúráját, és bevezetni néhány személycserét” – gondolta 

elkeseredetten, miközben képzeletében már szivárványszínben tündökölt a kétszintes 

apartman emeleti mellékhelyisége. John feszítő hólyagja ellenére is vigyorogva 

hallgatta a soha véget nem érő beszédet. A vendégek tekintete az asztal végén ülő, 

poharát továbbra is tósztra emelő kövérkés férfire szegeződött. 

– …és ezennel ünnepélyesen bejelenthetjük: a Földkormány a Neo Konzervatív 

párt nyomására hivatalosan is elfogadta a 2168. évi, idegen fajok bevándorlására 

vonatkozó törvény módosítását. Hála Johnnak és kiváló stratégiájának… 

A politikus igyekezett szerénykedő arccal fogadni a tapsot. Kényszeredetten felállt, 

végigpillantott a kissé ódivatú fehér abrosszal leterített asztal mellett helyet foglaló 

elegáns férfiakon és nőkön. Huszonnyolc szempár fordult felé, az arcokra várakozó 

kifejezés ült ki. 

„Te magasságos! Ezek azt várják, hogy beszéljek, én meg mindjárt becsorgatok!” 

– Én… – kezdett bele a férfi, de úgy döntött, ha nem akar szégyenben maradni, 

muszáj engednie a természet sürgető parancsának. – Nekem most ki kell mennem, 

bocsánat… 

Még hallotta, amint mögötte a meglepődött hangokat felváltja az udvarias 

nevetgélés, majd az étkező ajtaja halk szisszenéssel becsukódott mögötte. 

Berontott a mellékhelyiségbe, és ahogy a nadrágjával babrált, megszédült. 

„Túl sok pezsgő. Meg a whisky. Ja, meg előtte a tequila.” 

Elvből nem ivott mást, csak földi italokat. Legalábbis akkor, amikor valaki láthatta. 

Nem vetett volna jó fényt az idegen fajok bevándorlását és letelepedését ellenző párt 

vezetőjére, ha nyíltan beismerné, hogy például a Gallimorról származó brandy 

ezerszer jobb, mint a legdrágább földi konyak. 

Homlokát a hűvös csempének támasztva, behunyt szemmel könnyített magán, 

miközben egyre jobban szédült. 



„Mostantól csak gyümölcslevet iszom! Mára végeztem a piával!” – határozta el, 

miközben a mosdóhoz lépett. 

– Törölközőt, kézfertőtlenítőt, uram? 

A politikus ügyet sem vetett az automata hangjára, sem a falból előbukkanó 

rekeszekre.  

Elégedetten szemlélte magát a tükörben. Ötvenes éveinek közepén járó, enyhén 

deresedő halántékú férfi bámult vissza rá alkoholtól zavaros tekintettel. Nem volt 

szüksége rá, hogy behúzza a pocakját, mint oly sok korabeli férfitársának. Köszönhető 

a szigorúan betartott napi kétórás edzéstervnek, sikerült a fiatalkori sportos testalkatát 

megőriznie. Nem az egészsége miatt izzadt a súlyokkal, úszott mérföldeket, bár az 

sem volt éppen elhanyagolható tényező. Adnia kellett az imázsra. A szavazók nem 

kedvelték a kövér vagy csúnya politikusokat. Neki pedig, akinek pont az emberiség 

krémjét kellett képviselnie, így különösen fontos volt a külcsín. 

„Nyugodtan letagadhatnék tíz évet. Vagy akár húszat. Elvégre vannak korán őszülő 

harmincasok” – vigyorgott rá a tükörképére, miközben kezet mosott.  

Elfordult a mosdótól, megrendszabályozta az arcvonásait és felkészült, hogy 

visszatér ünneplő társaihoz, amikor enyhe, egzotikus parfümillat hatolt az orrába. 

Megtorpant, gyanakodva szimatolt a levegőbe, majd hirtelen rádöbbent, honnan volt 

neki ismerős az édes aroma. 

„Yashni használta mindig ezt a parfümmárkát! Honnan jön ez az illat?” – pillantott 

körbe, de a ragyogó fényben megcsillanó fekete csempék nem adtak választ. Olyan 

emlékek rohanták meg Johnt, amitől férfiassága szélsebesen merevedni kezdett. Lelki 

szemei előtt látta a halványkék bőrű meztelen lányt, amint buja mosollyal hanyatt dől 

az olcsó külvárosi motelszoba ágyán, és kéken izzó szemmel suttogja felé: 

– Gyere, tégy velem, amit csak akarsz… 

– A kurva életbe! – horkant fel dühösen a férfi, és görcsösen próbálta elhessegetni 

az erotikus gondolatokat. 

– John? John, minden rendben? 

Az ajtón kopogó felesége hangjára rémülten összerezzent. 

– Igen drágám, egy perc és jövök! 



Ismét megszédült, nekitámaszkodott a falnak. Elfogta a vágy Yashni után, és 

lelkébe mart a keserűség: a kishna lány már soha többé nem lehet az övé. Sem senki 

másé. 

 

Nagy sóhajjal, immár józanabbul huppant le az ágyra. Alice csupán felpillantott a 

férjére, de már kapcsolta is vissza a multimédia homlokpántot. A politikus biztosra 

vette, az asszony már megint valami csöpögős, romantikus szappanopera sorozatot 

bámul. John utálta ezeket az újfajta MD pántokat. Mivel a készülék egyből az agyba 

továbbította a jeleket, illetve onnan kapta a parancsokat is, az ember a szó szoros 

értelmében mondva, sosem tudta, mi zajlik a pánt viselőjének fejében. 

– Fontos lépést tettünk meg ma, a jó irányba – jegyezte meg a férfi. 

Alice arcán bosszúság suhant át miközben kikapcsolta a médiaegységet. 

– Igen, biztosan így van, ha te mondod. 

– Nem értem, mire fel ez a gúnyos hangsúly. Te talán nem támogatod az 

elképzelést, hogy a Föld legyen az embereké? Te szívesen látod, hogy holmi idegen 

teremtmények veszik át a mi mérnökeink, orvosaink munkáját? Vagy… 

– John, ha a legújabb beszédedre akarsz gyakorolni, akkor azt tedd valahol máshol! 

– vágott közbe az asszony. 

A férfi meghökkent, bebújt a takaró alá és közelebb húzódott a nőhöz. 

– Igazad van, ne haragudj! De ha már emberről volt szó… 

A nő finoman megfogta a mellét simogató kezet, és letette a takaróra. 

– Hagyjál! 

– Mi a baj? Nincs kedved? 

– Nincs! – szögezte le a nő. Szürke szeme hidegebben csillant, mint a jeges acél. – 

Én nem tudok olyan gyorsan felejteni, mint te. Megbocsájtani pedig még annyira sem. 

John dühösen fújva rántotta vissza a kezét és a feleségére meredt. 

– Már lassan egy éve, és te még mindig haragszol? Hányszor kell vezekelnem egy 

apró botlásért? 

– Amíg azt nem mondom, hogy elég. De ha nem tetszik, menj és látogasd meg 

valamelyik kis kurvádat! 



– Alice, én… – fortyant fel a férfi, majd hirtelen lehiggadt. – Nekem azóta nincs 

senkim, és nem is lesz! Kis híján nagyon ráfáztam, tanultam az esetből. 

– Ugyan meddig marad ez így? Amíg újra meg nem választanak? 

– De a rohadt életbe, a feleségem vagy! – dühödött meg John. – Igenis, jogom van 

hozzád! 

– Jesszus, honnan jönnek neked ezek az archaikus elképzelések? Jogod az van, de 

lehetőséget nem kapsz! Ha annyira ki vagy éhezve, használd a jobb kezed vagy a balt! 

Bánom is én! 

– Ennek így nem lesz jó vége – mordult fel fenyegetően a férfi. 

– Miért, mit teszel? Megerőszakolsz? 

A politikus kis ideig komor tekintettel bámult a nőre, aztán szótlanul felkelt. 

Átviharzott a félhomályos nappaliba, és fittyet hányva a lassan múló spiccességének, 

öntött magának egy nagy adag italt. Odalépett az egész falat beborító törhetetlen 

ablakhoz, és kibámult az éjszakai fényekben tündöklő városra. Még naplemente után 

sem csökkent jelentősen a légiforgalom. A személysiklók, házhoz menő árusgondolák, 

automata teherkonténerek és városnéző kétszintes légibuszok, mint szorgos hangyák 

vonultak a felhőkarcolók között. Messze magasan, a felhők közül elő-előbukkant a 

felhőváros – vagy, ahogy a köznyelv hívta: angyaltelep – kékes fénye.  

John bosszúsan felhajtotta a méregerős italt.  

Megengedhetnék maguknak, hogy a túlzsúfolt felszín helyett odafent lakjanak. No, 

nem a pártvezetői fizetéséből, mert abból talán csak egy egyszobás kis lyukra futná a 

lebegő multimillárdos negyedben. Alice jókora vagyont hozott a házasságba, és mikor 

az asszony szülei meghaltak, az örökölt summával az összeg a tízszeresére ugrott. Ám 

ügyelniük kellett a látszatra. Hogyan képviselhetné egy felhők között élő politikus a 

földön szmogot nyelő emberek érdekeit? 

John öntött magának még egy adag gint, de ezúttal óvatosabban kortyolt bele. 

A látszat… Ez az egyetlen dolog, amiért még együtt voltak Alice-szel. A válás már 

jó ideje Damoklész kardjaként lógott a fejük felett.  

 

Eleinte nem volt semmi gond a házasságukkal, de pár év után a férfi rájött, nem 

Alice az egyetlen nő, aki akár pénzért, akár egyéb juttatásokért hajlandó őt szeretni. 



Az első félrelépései idején még csak a protektorátusi hivatal vezetőhelyetteseként 

dolgozott, és eszébe sem jutott politikai karrierről álmodozni. Aztán egyik nap a 

rendőrök behoztak egy illegálisan a Földön tartózkodó fiatal assam nőt… Szó szót 

követett, és John kíváncsisága legyőzte az idegenkedését. Ideiglenes engedéllyel 

szabadlábra helyeztette a nőt, majd két nap múlva találkoztak egy garantáltan exkluzív 

és diszkrét hotelben. A férfi két napig az adatbázist bújta, hogy mindent megtudjon az 

assam fajról. A halványszürke, sötétlila mintás humanoid faj nagyon sokban 

hasonlított az emberre. Emlékezett, majdnem megfulladt a félrenyelt kávétól, amikor 

ahhoz a részhez ért fajleírásban, ami azt taglalta, hogy az assam nőknek, ott belül, 

apró csápocskák tucatjai vannak, amivel akár tudatosan, akár ösztönszerűen 

megragadják, ami behatol és… Két nappal a nő szabadulása után John megtudta, miért 

alkalmaz sok félig vagy teljesen illegális bordély assam nőket. Igaz, a nővel töltött 

este után két napig csak enyhén meggörnyedve és nagyon óvatosan tudott járni. 

 

De ez már régen volt, majd’ húsz éve. Ahogy a hatalmas üvegtábla előtt üldögélt, 

ismét megütötte az orrát a parfümillat. Lassan alkoholmámorba forduló aggyal 

felnyögött. 

– Yashni… 

 

A kishna lány más volt, mint az addigi szeretői. Vele bármiről lehetett beszélgetni, 

szinte mindenben tudott tanácsot adni, és érdemes volt odafigyelni a véleményére. Az 

ágyban pedig, mintha olvasott volna a férfi gondolataiban. Tökéletesen tudta, mikor 

legyen heves, mikor gyengéd, mikor mire vágyik John. A férfi legvadabb 

elképzeléseit is szó nélkül, mosolyogva váltotta valóra. Egészen tavaly szeptemberig. 

Valaki ajánlott Johnnak egy élménynövelő szert. Nem volt éppen illegális, de 

hivatalosan a Földön nem forgalmazták az apró fiolában árult cseppeket. Amíg Yashni 

a zuhanyzóban készülődött, John bevett két cseppet. Állítólag ennyi a maximum, amit 

az emberi szervezet még képes volt baj nélkül elviselni. A szer gyorsan hatott, 

olyannyira, hogy a férfi később is csupán villanásnyi képeket tudott felidézni az 

eseményekből. A lány élvezettel lehunyt szeme, kéjes sóhajok, majd sikoltás, üvöltés. 

Érezte, amint egy test vergődik alatta, és az a tömény szag, vér, vér mindenütt… A 



halott kishna lány semmibe révedő üveges tekintete, borzalmasan megcsonkított 

testének látványa örökre az agyába égett. A rendőrök úgy találták meg, amint a 

holttest mellett négykézláb öklendezve hányt… Volt már rosszul azelőtt, de akkor azt 

hitte, belehal. Gyomra olyan sűrűn rándult össze, hogy képtelen volt levegőt venni. 

Fuldokolva a saját mocskába zuhant. Csak a mentősök nyugtatója hatására tudott 

végre hörögve, zihálva lélegzethez jutni. 

Megúszta a botrányt és még vádat sem emeltek ellene. Az ügyvédje talált egy 

elavult, de még mindig életben lévő paragrafust, és politikai mentességre hivatkozva, 

valamint ismeretlen szer befolyása alatt elkövetett cselekmény semmissége miatt pár 

órával a letartóztatása után kisétált a protektorátus épületéből. A párt PR főnöke és az 

ügyvéd addig keverték a kártyákat, amíg a gyilkossággal kapcsolatos minden 

hivatalos anyagot zároltak, és akinek kellett, annak betömték a száját. Persze nem 

mindenki hallgatott az okos szóra. Egy túl sokat kérdezősködő zugfirkászt baleset ért. 

De minek mászkál valaki bedrogozva egy fehérje-újrafeldolgozóban? 

Az ügyet balesetnek álcázva eltussolták, és John még hevesebben vetette bele 

magát a politikai életbe. Hibáztatta az idegen cseppeket, a túl könnyen kijátszható 

bevándorlási törvényeket, a politikai ellenlábasokat, a kishna fajt, de néha még 

Yashnit is… Mindenkit, csak saját magát nem, hiszen ő áldozat volt. A forró vére, az 

ismeretlen ajzószer, az ágyban jéghegyként heverő felesége és a lány csáberejének 

áldozata! Hogy az embertársaival még hasonló se történhessen, egyetlen megoldást 

látott: kiebrudalni minden idegen fajt a Földről. Keresztes lovaghoz illő 

vakbuzgósággal tűzte zászlajára ezt a mottót, és lám, hosszú hónapok után végre 

megszületett az első apró eredmény. 

De valahol mélyen tudta, mindez csak színjáték. Minden héten legalább két-három 

alkalommal leizzadva, rémálmoktól gyötörve riadt fel. Maga előtt látta a vérben úszó 

kék bőrű testet, a halálba dermedt szemeket. Tizenkilenc késszúrás. Ennyit állapított 

meg a vizsgálat. Tizenkilenc. 

 

Az illat keringett a nappaliban, körüllengte a bútorokat és ismét felidézte a férfiban 

a gyilkosság éjszakáját. John gyomra ideges görcsbe rándult. Feltápászkodott a 

kényelmes bőrfotelből és bizonytalan léptekkel elindult, hogy megkeresse a forrást. 



Benyitott a hálószobába is, remélve, hogy Alice már alszik. Az asszony még ébren 

volt, és szemöldöke éppen csak pár millimétert emelkedett meg a szimatolva belépő 

férfi láttán. 

– Keresel valamit? 

– Te nem érzed ezt az illatot? 

– Ha a belőled áradó piaszagra gondolsz, akkor igen, egyébként nem tudom, miről 

beszélsz. Nem érzek semmit. 

– Jó, jó! Nem kell leharapni a fejem! 

– Ha ezt szántad békülési kísérletnek, akkor közölnöm kell, nem jött be. De ha már 

itt vagy, vidd a párnádat meg a takaród, mert ilyen büdös kocsmaszagúan nem fogsz 

velem egy ágyban aludni! 

 

John éppen befejezett egy holo-beszélgetést a kereskedelmi kamara elnökével, 

amikor Nigel dugta be kusza hajú fejét az ajtón. 

– Jössz ebédelni? 

– Mindjárt, egy perc. 

– Oké, a folyosón várlak! Még beszélnem kell Timmel a holnapi előterjesztés 

miatt… Hé, Tim! Várj egy kicsit… – tűnt el a politikus helyettesének pohos alakja az 

ajtóból.  

John az ujjával félretolta az e-plexi képernyőn megnyitott anyagokat, kényelmesen 

lezárta a munkaállomást, majd nagyot nyújtózva felkelt. Fájdalmas grimasszal 

megmasszírozta a vállát. Már a harmadik éjszakát töltötte a kanapén. Hiába volt 

rohadt drága, és amúgy kényelmes is, nem arra tervezték, hogy valaki tartósan ágynak 

használja. Kipislogott az ablakon, az alacsonyan szálló szürke felhők esőt jósoltak. 

Felvette a szokásos enyhe mosolyát, melyet mindig magára öltött az irodája és az 

otthona falain kívül. A széles, holografikusan ódivatú faberakással ellátott folyosón a 

Földkormány hivatalnokai, kézbesítő drónok és fegyveres őrök siettek a dolgukra. 

Magában elvigyorodott a sötét mahagóni utánzatú hologram falak láttán. Eszébe 

jutott, mikor egyszer a karbantartók rossz programot töltöttek vissza a holo-vetítők 

memóriájába, és a Földkormány száz szintjén más és más falburkolat jelent meg. A 



szerencsésebbek csupán animációs állatfigurákat bámulhattak, de volt olyan emelet, 

ahol a pornó minden variációjával találták szembe magukat a folyosóra lépők. 

Az iroda ajtajától alig húsz lépésre megpillantotta Nigelt, amint egy ismeretlen 

nővel beszélget. A dologban csupán az volt a furcsa, hogy a nő kék bőre és háta 

közepéig érő fehér haja egyértelművé tette: a kishna fajhoz tartozik. 

„Mi a fenének beszélget egy idegen fajjal? Idióta! Ha valaki kiszúrja, hogy a Neo 

Konzervatív párt vezetőhelyettese békésen cseverészik egy kishnával, máris legalább 

négy pontot csúszunk lefelé az előzetes választási listán.” 

Dühösen odacsörtetett a férfihoz, de mire odaért, Nigel már egyedül ácsorgott a fal 

mellett. 

– Na, végre… 

– Megvesztél? – szűrte a fogai között John. – Miért állsz neki trécselni egy 

kishnával, mindenki szeme láttára? 

– Miről beszélsz? – hökkent meg Nigel. – Ez csak Tim volt az Oktatásügyi 

Tárcától. 

John a távolodó alak felé kapta a fejét és a jövő-menő emberek között még éppen 

látta, amint Tim Watkins beugrik az egyik liftbe. 

– Azt hiszem, egy kicsit túlhajtottam magam. 

– Ami azt illeti, megértem, ha fáradt vagy. Bevallom, én is el tudnék viselni egy kis 

tengerparti napfényt, de az előválasztási kampányig nem pihenhetünk. Tudod, mit? 

Ma én fizetek, meghívlak ebédre. Tudom, megengedheted magadnak, de vedd baráti 

gesztusnak. 

Aznap későig bennmaradt. Az irodák lassan elcsendesedtek, a folyosókon a 

szokásos esti portyáikra indultak a takarítórobotok. A politikus fáradtan dőlt hátra. 

Lett volna még némi elintéznivalója, de nem tudta magát rászánni a további munkára. 

„Haza kéne menni, aludni egy jót!” – gondolta, majd gonoszabb énje szinte azonnal 

tromfolt. „Haza? Minek? Nem vár téged otthon a kutya sem. Miféle otthon az ilyen, 

ahol kevesebb melegséget találsz, mint a Déli Sarkon?” 

John dühösen elhallgattatta az okvetetlenkedő belső hangot, de magában igazat 

adott neki.  



Tíz hónapon át könyörgött Alice-nek. Tíz hónapon át jól viselkedett, igyekezett 

megváltozni, rá se nézett más nőre, és mi a hála? Fagyos hangulat, semmi szex és 

kanapén alvás. A botrány, amit sikerült elkenni, a sírba lökte a már amúgy is haldokló 

házasságát. Szerencsére, az asszony csupán a szelídített verziót tudta meg azzal a 

szörnyű éjszakával kapcsolatban. Alice abban a hitben volt, hogy rajtakapták valami 

nővel, de Yashni haláláról és kilétéről semmit sem tudott. Amikor hajnalban végre 

kiengedték a protektorátusról, és megvert kutyaként hazaballagott, az asszony szó 

nélkül kirakta az ágyneműjét a kanapéra. Kilenc hétig aludt azon a rohadt 

kényelmetlen fekvőhelyen, és nem szóltak egymáshoz többet napi öt-hat szónál. 

Lemondták az összes hivatalos és baráti közös programot, mindenféle egészségügyi 

vagy munkahelyi okokra hivatkozva. A tizedik héten megesett rajta Alice szíve és 

visszafogadta a hálószobába, de akár falat is építhettek volna az ágyba kettejük közé, 

olyan ridegen utasította el a férfi minden egyéb jellegű közeledési kísérletét. 

„Csessze meg! Majd’ egy éve igyekszem megtörni a jeget, erre megint 

visszakerültem a kanapéra. Rendben, Alice, te akartad! A türelmi idő lejárt!” – 

acsargott egy sort John. Visszalökte magát az antigravitációs talpakon lebegő 

karosszékével a terminálhoz, és rövid üzenetet küldött. Akárki is figyeli a 

kommunikációt – ha figyelik –, csupán azt látja, John Bridges megkérdezett egy virág- 

és ajándéktárgyküldő szolgálatot, hogy van-e tucatnyi tűzvörös orchideájuk. 

Hamar megérkezett a kódolt válasz a politikus személyi kommunikátorára. 

Hatszintű biztonsági beléptetés után megnyílt a hosztesznek titulált luxusprostik 

jelenleg aktív adatbázisa. A férfit nem érdekelték a földi nők. Megadott pár 

paramétert, majd a kommunikátort az asztalra téve, szemlélni kezdte a megjelenő, 

arasznyi, térhatású, teljes alakú képeket. Alig lapozott párat a különböző humanoid 

fajok képviselőit tartalmazó albumban, amikor egy sensin nő képét dobta fel az apró 

kivetítő. John kéjesen elvigyorodott. A sensin faj amúgy is ritka volt, mindössze pár 

milliónyian éltek az ismert bolygókon szétszórva. Bámulta a lassan forgó 

szurokfekete, csillogó bőrű nő ruhátlan képét. Az adatlap szerint alig negyven éves 

példány volt. A sensinnél ez a kor jóformán tinédzsernek számított, mert a faj átlag 

életkora valahol a háromszáz év körül mozgott. A nő testére vörös villám alakú jeleket 



festettek, hegyes fülei, kéjesen tekergő farka is hasonló árnyalatban pompázott. 

Keskeny, kissé hosszúkás arcából vörös szempár nézett Johnra.  

„Mint a középkor ördöge! Huh! Ez kell nekem!” – nyalta meg a száját a férfi. 

Állítólag csak a legerősebb, legstrapabíróbb földi férfiak voltak képesek egy sensin 

nőt boldoggá tenni, de ez cseppet sem riasztotta vissza Johnt. A nő ára láttán nagyot 

nyelt, de úgy döntött, lefoglalja. Amikor a lehetséges előjegyzés dátumait 

megpillantotta, elhúzta a száját. Még két hónapot kell a sensinre várnia. Hiába, a 

minőségért sorba kell állni. 

Yashnira nem kellett várnia, már akár aznap szabad lett volna, amikor ráakadt az 

adatbázisban. A kishna lány válogatós volt, a legtöbb jelentkezőt elküldte, talán, ha fél 

tucat állandó ügyféllel dolgozott.  

John az orrába kúszó parfümillattól meghőkölt. 

„Mi a jó franc?” 

– John, bocs, hogy csak így betörök… 

Az irodaajtóból felcsendülő női hangra a férfi pánikszerűen csapott le a holo-vetítő 

gombjára. A meztelen sensin nő képe eltűnt az asztalról. John a bejárat felé perdült, 

készen arra, hogy leordítja a váratlan látogató fejét, de amikor pillantása a várakozóan 

ácsorgó alakra esett, rémült nyöszörgéssel rúgta ki maga alól a széket. A fotelnek is 

beillő magastámlás ülőalkalmatosság nagyot koppanva csapódott a falnak. 

Az ajtóban Yashni állt, teljes életnagyságban. A kishna lány ajkán szomorú 

mosollyal, izzókék szemében végtelen szemrehányással nézte a férfit. 

A politikus felnyögött, gyorsan becsukta a szemét. 

– Ez lehetetlen! Te meghaltál! Csak a fáradtság űz velem ostoba játékokat! 

– John, jól vagy? Ki mondta neked, hogy meghaltam? 

A férfi szemhéja felpattant, majd, amikor rájött, hogy Louise, a Neo Konzervatív 

párt fiatal mindeneslánya figyeli őt tágra nyílt, ijedt tekintettel, elnevette magát. Kurta, 

száraz, örömtelen nevetése hamar elhalt az iroda falai között. 

– Ne haragudj, azt hiszem, ideje lesz hazamennem. Vagyis, miben segíthetek? 

– Igazából semmiben. Most végeztem, láttam, hogy az irodád ajtaján még a foglalt 

jelzés világít, hát gondoltam, megkérdezem, nincs-e valamire szükséged. 

John béna félvigyort eresztett meg. 



„Van, de te egyikben sem segíthetsz” – röhögött fel benne saját gonoszkodó hangja. 

Megrázta a fejét: 

– Nem kell semmi, köszönöm! Nyugodtan hazamehetsz. 

Alig várta, hogy az ajtó becsukódjon a nő mögött, összekapkodta a holmiját és 

sietős léptekkel megindult a siklóparkoló felé. 

„Muszáj lesz pihennem, már rémeket látok!” – gondolta zaklatottan, miközben a 

kihalt, már az éjszakára lecsökkentett világítású folyosókon kopogott a cipője sarka.  

Hatalmasat ugrott ijedtében, amikor mögötte egy takarítórobot nagy csattanás 

kíséretében kiürített egy szemetest.  

 

John automata üzemmódra állította a siklót, a fedélzeti számítógéppel kerestetett 

valami nyugtató zenét, és igyekezett kényelmesen elhelyezkedni. Remélte, így 

megnyugtatja majd zilált idegeit. A közel egyórás út a lakásáig talán elég hosszú... 

Nem sikerült. Amint behunyta a szemét, gondolataiban jóformán azonnal felbukkant a 

kishna lány arca. 

Felötlött benne, hogy valaki szórakozik vele. Talán a politikai ellenlábasai akarják 

őt ilyen módon kikészíteni. Nem lenne meglepő, a politika szennyes üzlet. Erről 

eszébe jutott Yashni apja, Dazz Lokri.  

 

A kishna férfi alig egy héttel a tragédia után megérkezett a Földre, és mindent 

megmozgatott, hogy a lánya gyilkosát kézre kerítse. John kegyetlen heteket élt át, 

mert Dazz, mint a kishna flotta tábornoka, jelentős diplomáciai kapcsolatokkal 

rendelkezett. Nagyon rezgett a léc, vajon rájön-e, ki ölte meg a lányát. A kishna 

főtisztnek csupán pár napra volt szüksége, hogy eljusson hozzá, de bizonyítékok híján 

tehetetlen volt. John ügyvédje titokban tárgyalásra hívta Dazzt, és jókora összeget 

ajánlott neki, ha nem feszegeti tovább az ügyet. Amikor John megpillantotta a 

helyiségbe lépő főtisztet, összeugrott a gyomra. Dazz magas, karcsú alakján szinte 

feszült a sötétlila egyenruha, lófarokba kötött fehér hajával és az arcára tetovált idegen 

jelekkel határozottan ijesztően, barbarisztikusan festett. Bár nem viselt fegyvert, de a 

politikusnak olyan érzése támadt, a tábornoknak nem lenne szüksége semmilyen 

eszközre, hogy egy másodperc alatt kitekerje az ügyvéd nyakát.  



John nem volt jelen a megbeszélésen, de élő holo-kapcsolaton át figyelte, amint a 

girhes, de annál energikusabb ügyvéd minden rábeszélő készséget bevetve próbálta 

meggyőzni a tábornokot. Mr. Simms bő negyedóráig beszélt, ecsetelgetve a 

különböző lehetőségeket, és Dazz figyelmesen hallgatta. A kishna fajra oly jellemző 

izzó, kék szemében az érzelmeknek nyoma sem volt. Amikor az ügyvéd befejezte, a 

főtiszt egyenesen a rejtett kamerába pillantott, amitől Johnt kitörte a frász. 

„Honnan tudja, hol van a kamera?” 

Ám legnagyobb meglepetésére, Dazz rábólintott az ügyvéd ajánlatára. 

– Rendben. De duplázza meg az összeget és augus kristályban kérem. Két napjuk 

van – vetette oda a tábornok, majd köszönés nélkül felkelt, és kivonult a 

tárgyalóhelyiségből. John ujjongott, mikor pár nap múlva megtudta, hogy Dazz hajója 

elhagyta a Föld körüli orbitális pályát. 

„Hiába, a pénz beszél! Pénzzel mindent el lehet intézni!” – gondolta boldogan. 

Hanem amikor ellenőrizte a magán bankszámláját, lehervadt a mosoly az arcáról. 

Ugyan sikerült mindent elrendezni, lefizetni vagy félreállítani, akit kellett, de a saját 

használatra szánt pénze majdhogynem teljesen elfogyott. Alice-hez nem mert fordulni, 

mert az asszony már így is bőkezűbb volt, mint azt elvárhatta volna. 

Mikor a viszonyuk kezdett megromlani, a nő ajánlotta fel, hogy a házasságba 

hozott vagyona felét John nevére íratja, csináljon vele, amit akar. A politikus 

meglepődött Alice nagylelkűségén, és igyekezett megköszönni, ám a nő hamar 

lehűtötte a lelkes hálálkodást. 

– Fogd fel úgy, mint zsebpénzt. Költsd, amire akarod, nem akarok tudni róla. De 

úgy oszd be, ha elfogy, nincs több! Nem azért kapod, mert jószívű vagyok, hanem 

azért, mert ha egyszer valaki elkezd szaglászni a piszkos kis ügyeid körül, ne az 

derüljön ki, hogy az én pénzemből kurvázol…  

De az asszony okos volt, a szülei halálakor örökölt pénzt, cégeket, értékpapírokat 

teljes egészében megtartotta magának. Hogy miért maradt mégis Johnnal? Miért nem 

váltak el? Erre a férfi nem tudott egyértelmű választ adni. Tett néhány bátortalan 

kísérletet, hogy megtudja, de Alice csak kitérő válaszokat adott. John végül úgy 

döntött, a státusz fenntartása lehet a legfőbb ok, amiért az asszony vele maradt.  

 



A sikló lágy döccenésére riadt a gondolataiból. Kimászott a járműből, majd a fedett 

tetőgarázs kísérteties csendjétől kissé idegesen a lifthez sietett.  

Igyekezett csendben levetni kabátját, cipőjét. Hajnali fél kettőre járt, hát úgy vélte, 

Alice már biztos alszik. Eltöprengve öntött magának a kedvenc ginjéből egy adaggal. 

Mire kiürült a második pohár is, már azon törte a fejét, hogy vajon milyen módszert 

alkalmazhatnak a Koalíciós párt emberei?  

„Talán valamiféle hallucinogén gázt juttattak az irodámba? Nem, azt a biztonsági 

rendszer egyből kiszúrná. Hologram? A Földkormány épületében használt jelzavarók 

minden nem engedélyezett holografikus kivetítő jelét szilánkokra törik.” 

Hirtelen ötlettől vezérelve lehuppant a terminál elé, és bejelentkezett a 

kormányépület szerverére. Még nem kellett ilyet csinálnia soha, így némi 

bizonytalankodással ugyan, de sikerült lekérnie az irodája biztonsági kamerájának 

felvételeit. Figyelte saját magát, amint az asztalon megjelenő sensin nő hologramját a 

testével eltakarva ücsörög, aztán a mozgást érzékelve, a kamera látószöge váltott és az 

ajtóra irányul. 

Nem, semmi, csak Louise… 

„John, irány az ágy!” – adta ki magának a parancsot. 

Gyorsan lezuhanyozott, és már pizsamában ácsorogva vette elő a szekrényből a 

fogmosókészletet. Régimódi volt, nem hitt az ultramodern, hanghullámokkal működő 

szónikus fogkefékben. 

– Én nem fogom egy agyonhozsannázott hangszóróval tisztítani a fogaimat! – 

szokta mondogatni az ismerőseinek. 

Kiöblítette a fogkrém maradékát, majd, amikor felegyenesedve a tükörbe pillantott, 

meghűlt benne a vér. Úgy érezte, a lábai hirtelen vattává válnak meg kellett 

kapaszkodnia a mosdó szélében. A fürdőszoba ajtajában Yashni állt, és őt nézte. A 

kishna lány megcsóválta a fejét és lassan a férfi felé nyújtotta a karját. Nyitott 

tenyerén egy egyszerű, de jókora kés hevert. 

Johnból ekkor tört ki az ordítás. Jéghideg izzadtság csorgott végig a hátán, 

miközben képtelen volt levenni a tekintetét a tükörről. 

– Lehetetlen! Csak képzelődök! – nyöszörögte. 

Gyorsan behunyta a szemét. 



„Tűnj el! Tűnj el!” – sikoltotta a fejében saját hangja. 

Óvatosan felpislogott, de a lány továbbra is a helyén maradt. Gúnyos, megvető 

mosollyal nyugtázta a férfi rekedt hörrenését, majd villámgyorsan visszalépett az 

előszobában uralkodó félhomályba. John megpördült, de Yashni alakja addigra már 

eltűnt.  

– Hol vagy? Mit akarsz tőlem? – kiáltotta bele szinte könyörögve a lakás csendjébe. 

Ajtó kattant valahol. Puha, sietős léptek hangja ütötte meg a férfi fülét. Nagyot 

ordítva, ökölbe szorított kézzel ugrott a fürdőszoba nyitva maradt ajtajához. 

Az utolsó pillanatban fékezte meg lecsapni készülő karját. Alice kócos hajjal, 

elhűlten bámult a férjére. 

– John! 

– Jesszusom, Alice… – szakadt ki a férfiból a szó. – Azt hittem… 

– Már megint részeg vagy? 

– Nem, csak azt hittem… – dadogott összezavarodva John. – Azt hittem, idegen jár 

a lakásban. 

– Te meghibbantál! A biztonsági rendszer már a lelkét is kivisította volna, ha 

betörtek volna – mutatott az asszony a zölden világító kontrollpanelre. 

– Igaz – motyogta a férfi. – Talán csak képzelődtem… 

– Én most visszamegyek aludni és javaslom, ne igyál többet. Nem szeretném, ha 

megint a szívbajt hoznád rám az üvöltéseddel! 

John megszégyenülten követte a feleségét a nappaliba. Lerogyott a kényelmetlen 

kanapéra, és hallotta, amint Alice bezárja a hálószoba ajtaját. Odapillantott, a zár apró 

fénye vörösen világított. 

„Hát ez remek! A feleségem fél tőlem, bezárkózik. Lehet, hogy tényleg ki kellene 

vennem pár nap szabadságot?” 

Leheveredett, magára rángatta a takarót, de egy szemhunyásnyit sem aludt. Minden 

kis neszre ijedten ült fel, és kisgyerekkora óta először esett meg vele, hogy nem mert 

sötétben maradni. 

 

Nyúzottan, kialvatlanul esett be az irodába. Égő szemmel, zúgó fejjel próbált 

figyelni a gazdasági bizottság heti értekezletét levezető kollégájára. 



Délután a székében ülve elaludt a kimerültségtől. Nigel rázta fel nem sokkal 

később. 

– Basszus, John, úgy nézel ki, mint egy hatnapos vízihulla! Menj haza, pihenj egy 

kicsit! 

– Nem, semmi baj! – egyenesedett fel hirtelen a politikus, de ahogy megérezte az 

ismerős parfümillatot, felvihogott. Azonban a kuncogásban nyoma sem volt az 

örömnek, inkább az eszelősök röhögcsélésére emlékeztetett. A pártvezető helyettese 

megütközve bámulta a főnökét. 

– John… Menj haza, vagy a biztonságiakkal kísértetlek ki. Nem vagyok orvos, de 

az idegkimerültség jeleit még én is felismerem. 

A politikus összerezzent, majd kihúzta magát. 

– Nem szükséges. Igazad van, tényleg rohadt fáradt vagyok, egy percet sem 

aludtam a múlt éjjel. Oké, ments ki a szociális bizottság előtt! Ja, és beszélj Vicky-vel 

a pol-tech csapatból, hogy… 

– John, pár órát kibírunk nélküled – ingatta meg a fejét Nigel. – Ne aggódj, ha nagy 

baj lenne, úgyis megkeresünk. 

 

A késő délutáni nap már elbújt az égbe szökő épületek mögött, amikor John 

bekászálódott a siklójába. 

– Automata mód, haza! – vetette oda a számítógépnek és az áramvonalas jármű 

hajtóművei engedelmesen életre keltek. A sikló elrugaszkodott a futballpálya méretű 

parkoló betonjáról, és kecses ívben besorolt a forgalomba. 

A férfi nem tudott szabadulni a gondolattól, hogy valaki, vagy inkább valakik 

idegileg ki akarják őt készíteni. A tény, hogy már nem csupán a Földkormány 

épületében, de otthon is hallucinációja támadt, elrémítette, ugyanakkor dühítette is 

egyben. 

„Mi lehet a közös a két helyben? Mi az, ami az irodában és otthon is van?” – 

töprengett, miközben a jármű mellett elmaradó, négy-öt emelet magas 

fényreklámokat, holografikus hirdetéseket bámulta. Az egyiken a legújabb 

lakóövezetben épült apartmanokat árulta egy ingatlanügynökség. A gigantikus 

mozgóképen egy férfi tűnt fel, amint éppen hazaér, és boldogan mosolygó felesége, 



kislánya veti magát az idétlenül vigyorgó pasas karjaiba. John agyába villámként 

vágott bele a felismerés. 

„Megvan! Az egyetlen közös dolog én vagyok! Ha bármit tettek velem, amit a 

biztonsági rendszer nem szúrt ki, akkor az bennem lehet! Csessze meg, lehet, tele 

pumpáltak rohadt nano-robotokkal, hogy megőrjítsenek! Akármibe belerakhatták, 

ételbe, italba… Fel kell keresnem Dr. Weisst, de azonnal!” 

Már adta volna ki az utasítást a sikló számítógépének, kapcsolja az öreg 

háziorvosukat, amikor újabb ijesztő gondolata támadt. 

„Mi van, ha a doki is benne van a dologban? Egy alaposabb vérvizsgálat egyből 

kimutatná, ha nano-robotok keringenek a szervezetemben! Akik ilyen szemétségre 

vetemednek, azok biztos nem kockáztatnák meg, hogy Dr. Weiss buktassa le őket. 

Mindenki tudja, ki az orvosom…” 

– Útirány módosítás! A legközelebbi közkórházhoz! Amilyen hamar csak lehet! – 

utasította a siklót. A jármű engedelmesen gyorsított. 

 

A megérkezése okozott némi felfordulást a kórházban. Már a parkolóban 

megbámulták az emberek, és mire eljutott a recepciós nővérekig, kisebbfajta tömeg 

gyűlt köré. Gratuláltak, igyekeztek kezet fogni vele, volt, aki autogramot akart kérni 

tőle. A Földkormány minden fontosabb állami hivatalnok mellé kirendelt egy-egy 

biztonsági robotot. John nem szerette az emberformájúra tervezett gépet, és csak 

akkor aktiválta, amikor feltétlenül szükségesnek érezte. Valahogy mindig ott 

motoszkált a politikusban a gyanú, hogy a robotok nem csak védik őket, de 

információt is gyűjtenek róluk.  

A Johnt megrohamozó sokasággal szemben a robot elégtelennek bizonyult, hát 

hamarosan a kórház biztonsági személyzetének pár embere is csatlakozott a tömeget 

távol tartani igyekvő géphez. A politikus integetett, mosolygott, hagyta, hogy 

felvételeket készítsenek róla, amint kezet ráz pár olyan egyszerű munkással, akiket 

egyébként kutyába sem vett volna. Egyáltalán nem lepődött meg az emberek 

reakcióján. A Föld ugyan már fél évszázada felvette a kapcsolatot számos idegen 

fajjal, és virágzó kereskedelmet folytattak velük, de a xenofób nézetek lassan, de 

biztosan terjedtek az utcákon.  



„Remek kampányfogás lesz! Lám, a nép képviselője, aki elvegyül az emberek 

között, egy közkórházba megy kivizsgáltatni magát… Miért nem jutott ez hamarabb 

eszünkbe?” – gondolta, miközben csábosnak szánt mosollyal a meglepődött ügyeletes 

orvoshoz fordult. 

A fiatal doki elvezette őt egy magánvizsgálóba. John kérésére nagyot nézett, de 

rábólintott. 

– Természetesen, semmi akadálya. Hogy biztosak legyünk a dologban, csinálunk 

egy teljes vérvizsgálatot. 

– Remek, köszönöm! Gondolom, nem kell mondanom, hogy bizalmasan kell 

kezelnie a dolgot… 

– Mr. Bridges, az orvosi titoktartás amúgy is kötelez – mosolyodott el a doki. 

John három órával később és féldeci vérrel szegényebben ült le az orvos 

zsebkendőnyi irodájában. 

– Nos, talált valamit? 

– Az ég adta világon semmit. Se nano-robotok, se gyanús vegyületek. Nyoma sincs 

hallucinogéneknek, kábítószernek. A legijesztőbb hír, amivel szolgálhatok, hogy a 

koleszterinszintje éppen a határon van, de az ön korában, már ez is kiválónak 

mondható. 

A politikust elfogta a düh. 

„Mi az, hogy az én koromban? Ötvenkettő vagyok, nem száztíz! Idióta orvosok!” – 

fortyogott magában, de hidegen odavetette: 

– Rendben. A számlát küldje el a Neo Konzervatív pártnak! 

– Mr. Bridges, a közkórház a földi állampolgárok számára ingyenes… 

John leforrázva vágtatott ki az orvostól. 

 

Megkönnyebbülten szállt be a siklóba. Úgy döntött, felidézi kicsit a fiatalkori 

időket, manuális vezérlésre kapcsolt. A biztonsági robot az előre magadott 

utasításoknak megfelelően behajtogatta magát a csomagtérbe és kikapcsolt. 

John előrelökte a gyorsítókart, és bátran lavírozott a többi jármű között, gyakran 

váltott sávot és széles vigyorral nyugtázta, amint egy-egy ijedősebb sofőr kürttel 

jutalmazta a manővereit. Jókedve volt, és azon tűnődött, talán rendel egy hatalmas 



csokor valódi rózsát Alice-nek, hátha azzal meglágyítja kicsit az asszony szívét. Elért 

egy V alakban kettéváló útkereszteződéshez. Vele szemben vele hatalmas fényfal 

villogott, valami új médiaegységet kínálgatva, amikor a kép váltott. 

A férfi döbbenten meredt a kivetítőn megjelenő kishna lány arcára. Yashni John 

számára fájdalmasan ismerős mozdulattal beletúrt fehér hajába, szemében fájdalmas 

szomorúsággal egyetlen, rövid kérdést suttogott: 

– Miért? 

John rémült ordítással fékezett, de már nem tudta elkerülni az ütközést. A 

felhőkarcoló falának vágódó jármű ugyan nem esett darabokra, de a számítógép 

megsérült, így nem tudta visszavenni az irányítást. A sikló csupán a vészrendszerek 

által vezérelve igyekezett leszállni és ki-kihagyó hajtóművekkel sebesen száguldott a 

föld felé. A politikus elkerekedett szemmel, immár némán meredt a rohamosan 

közeledő, enyhe szmogba burkolódzó betoncsíkra. 

Nem zuhant le, mert a rendszer még az utolsó pillanatban lefékezte a járművet, de a 

könnyed leszállástól igencsak messze volt, amit a sikló produkált. Fémes csattanással 

ült le a felhőkarcolók alapjai között húzódó repedezett betonmezőre. A sikló 

műszerfal világítása hunyorogva kialudt és erős égett szag kezdett terjengeni a 

fülkében. 

John ijedten rántotta meg a manuális vésznyitó kart, a csípős füsttől köhögve 

kimászott az összetört járműből. A sikló szétroncsolódott hátuljából 

elektromechanikus zörejjel előmászott a testőrrobot, ám két lépés után megremegett, 

majd a földre zuhant. A férfi megütközve nézte a vergődő droidot, majd sarkon 

perdült és futásnak eredt. Talán ötven métert loholhatott, amikor megtorpant, és 

elnevette magát: túlélte! 

Bár még csak hat óra múlt, de a szorosan egymás mellé épült toronyházak és 

felhőkarcolók tövében már elkezdett megsűrűsödni a félhomály. Az épületeket 

magasban összekötő függőfolyosók, a férfi feje felett legalább húsz méterre húzódó, 

kerekes járművek számára kiépített emelt utak hálózata alig engedett át némi 

napfényt. Ezen a szinten legfeljebb csak a karbantartó személyzet és a város magasabb 

szintjeiről aláhulló szemetet összegyűjtő gépek bukkantak fel néha. A gyalogosok 

számára kijelölt utak is legalább tíz emelet magasságban futottak. John akármerre 



nézett, csak csupasz falakat, az utak lábazatainak masszív pillérjeit látta. Előhalászta a 

kommunikátorát, majd értetlenül meredt a villogó piros ikonra. 

„Persze, hogy a fenében lenne jel, egy százmillió tonnás betongödör alján?” 

Még soha nem járt az alap szinten, de sejtette, hogy előbb-utóbb az útjába akad egy 

ajtó vagy vészjelző állomás. Találomra elindult, de még százat sem lépett, már 

patakokban folyt róla az izzadtság. Az épületekből kivezetett használt forróvíz párája 

itt, a legmélyebb részen csapódott ki, és a mindent elborító szemét bűzével vegyítve 

fintorgásra késztette a férfit. 

„Azt hiszem, el kell beszélgetnem a polgármesterrel. Kész csoda, hogy nem tört ki 

még semmilyen járvány ettől a mocsoktól” – gondolta, miközben a nagyobb 

hulladékkupacokat kerülgette. 

Az időközben automatikusan felkapcsolódó szervizlámpák gyér fénye csak arra 

volt elég, hogy a kísérteties szürkületet nyomasztó félhomályra változtatta. 

A férfi közel egy órája botorkált a városnyi betonteknő falai mentén, amikor 

neszezést hallott. Gyanakodva megfordult, majd undorodva pillantott az őt vizsgálgató 

macskaméretű patkányra. Az állat egy cseppet sem félt tőle. John felragadott egy keze 

ügyébe eső alumínium csődarabot, és nagyot kiáltva a patkány felé hajította. 

– Takarodj innen, vagy kitaposom a beled! 

A rágcsáló sebesen eliszkolt. 

– Na, akkor most már csak valami ajtót kell találni. Az nem létezik, hogy innen 

nem lehet feljutni a városba! Egyébként is, hol a francban van az kurva rendőrség? – 

gurult méregbe. – Nem látta senki, amikor lezuhantam? Egyszer kerüljek csak vissza 

az irodámba, rohadt nagy tisztogatást rendezek az összes kicseszett protektorátusban! 

– Ejnye, John! Tudod, hogy nem szeretem, ha káromkodsz. 

A lágy női hangra a férfi rémülten kapta oda a fejét. Yashni láttán elöntötte a 

vakrémület. Ijedten ugrott hátra, megbotlott és hanyatt zuhant egy embermagas 

szemétkupacba. Kimeredt szemmel bámulta a lányt, de közben veszettül kapálózva 

igyekezett felkecmeregni. 

– Te halott vagy! Mars vissza a sírodba, vagy akármidbe, ahova a te fajtád 

elkaparja a hullákat. 



– A hagyományaink szerinti temetést kaptam, egy vulkán lávájába engedték bele a 

testemet. 

– Akkor mit keresel itt? – jött meg a bátorsága a férfinak. – Amúgy sem vagy több, 

mint egy szellem, vagy valami kicseszett hologram! 

Felkapta az első keze ügyébe akadó, tenyérbe illő tárgyat, és a lány felé hajította. 

Yashni könnyedén félreugrott, megcsóválta a fejét. 

– Tévedsz, John, nem vagyok szellem. Legalábbis nem olyan értelemben, ahogy ti, 

emberek képzelitek. 

– Akkor valami android, vagy klón vagy mit tudom én! Hagyj békén, menj vissza 

oda, ahonnan jöttél! 

– Nem tehetem. Veled maradok, és minden nap emlékeztetlek rá, hogy mit tettél 

velem. 

John ugyan nem emlékezett arra az éjszakára, de a huszadrangú hotel biztonsági 

felvételeit ő maga is látta. Ugyan az emberei gondosan törölték mindenhonnan, de az 

utolsó másolatot titokban megnézte, mielőtt a digitális enyészet elnyelte a fájlt. 

Elborzadva nézte magát, amint a szokásosnál is vadabbul szeretkezik a lánnyal, 

ahogy keze a fiatal nő torkára, majd a szájára fonódik. Ahogy a másik kezével az 

asztalkán heverő, dekorációnak szánt dísztőr felé nyúl, aztán őrjöngő üvöltéssel lecsap 

újra és újra… ha pedig egyszer megtette… 

– Ha valódi vagy, akkor meg is halhatsz, igaz? – gyúltak fenyegető fények a férfi 

szemében, miközben tekintetével már fegyvernek használható tárgy után pásztázta a 

szeméthalmokat. 

– John, ennek semmi értelme. Hidd el, bármit teszel, nem szabadulsz meg tőlem. 

Ott voltam, amikor a feleséged kirúgott a hálószobából, amikor halálra ijedtél Louise-

tól, amikor a kórházban vért vettek tőled… 

– Elég! – kiáltott rá a férfi a fiatal kishna nőre. – Mennyit akarsz, hogy eltűnj az 

életemből? 

– Nem kell a pénzed. 

– Akkor mi? Mondd és megkapod! 

– Csupán azt akarom, ismerd be a bűnödet! Mondd a szemembe, mondd meg, miért 

tetted? 



John pár másodpercig némán meredt a nőre, majd vállai megereszkedtek, lerogyott 

a szeméttel borított betonra. Lehorgasztott fejjel, szinte csak motyogta a szavakat. 

– Én… Nem akartam. Nem tudtam, mit teszek… 

 

A holo-képernyőn nyugtalanul ácsorgó tömeg hirtelen felzúgott, heves ágálásba, 

kiabálásba kezdett. Az embereket kordában tartani igyekvő rendőröknek és rendőrségi 

robotoknak minden erejükre, ügyességükre szükségük volt, hogy visszalökdössék a 

kordonon áttörni igyekvőket. A kamera fordult és a Központ Bíróság ódon épületének 

lépcsőin feltűnt egy csoport páncélos rendőr, szorosan közrefogva egy rikítósárga 

kezeslábasba öltözött foglyot. A képbe beúszott egy középkorú, kissé zilált hajú 

riporternő arca, aki sebesen pergő nyelvvel igyekezett túlkiabálni a tömeg dühös 

moraját. 

– Kedves nézőink, most kaptuk a hírt, hogy John Bridgest, a Neo Konzervatív párt 

volt vezetőjét, az ellene felhozott, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölési 

vádban bűnösnek találta az esküdtszék. Dodgson bíró nem hozott ítéletet, az ügyet 

átadta a Földkormány Diplomáciai Hivatalának. Meg nem erősített információink 

szerint a hivatal úgy tervezi, mivel az áldozat, Yashni Lokri kishna állampolgár volt, 

egy földi-kishna vegyes bizottságot hoznának létre, ahol mindkét faj törvényeit 

figyelembe vevő döntést kívánnak majd hozni. A kérdés, hogy vajon melyik törvényi 

rendszer elemeit alkalmazzák inkább? A kishna jogrend szerint az élet kioltását csak 

egy másik élet elvételével lehet jóvátenni. Addig is a rendőrség nagy erőkkel nyomoz 

a mindezidáig ismeretlen személy kiléte után, aki a John Bridges beismerő vallomását 

tartalmazó kristályt eljuttatta az ügyészséghez… 

Dazz tábornok egyetlen intéssel elnémította a háromdimenziós mozgóképet, eleget 

hallott. 

A kabinja ajtaja apró lapokra hajtva magát utat adott a látogatónak. Opmar 

őrnagyra számított, a kishna titkosszolgálat őrnagyára, de helyette egy fiatal kishna nő 

lépett be. A látogató szó nélkül letelepedett a kissé meghökkent főtiszttel szemközti 

fotelbe. Levegővételnyi csend után a nő megszólalt: 

– Mikor indulsz a tárgyalásra? 



– Még ma este. De megköszönném, ha… – felelte Dazz, és elbizonytalanodó 

tekintettel végigmérte a nőt. 

– Á, igen! Elnézést. Tudod, az elmúlt évben annyiszor kellett más szerepét 

játszanom, hogy már magam is kezdek kicsit megkeveredni. Szóval holnap? Ha 

megengedsz egy személyes véleményt: ne legyél könyörületes! Ez az ember egy 

mocskos féreg. Hidd el, tudom! Hónapokon át igyekeztem előkészíteni a terepet, 

beleástam magam az életébe, és mindig egy lépéssel előtte kellett járnom. Voltam a 

felesége, voltam a segédje, de még az orvosa, sőt a helyettese is. Én mondom, nem 

érdemli meg, hogy éljen. 

– Ne aggódj, nem leszek lágyszívű. Később átolvasom a jelentésed, szóval most 

csak röviden: nem volt semmi probléma? 

– Nem, tábornok. Talán csak annyi, hogy a hivatali kamerák felvételeinek 

módosítása kicsit nehezebbnek bizonyult, mint azt előre gondoltam volna. Személyes 

megjegyzésként még hozzátenném, hogy a hideg futkosott a hátamon attól a nőtől, 

Alice-től. Rettenetesen gyűlölheti a férjét, ha hajlandó volt önként, hónapokra 

bevonulni a földi nagykövetségünkre, amíg én átvettem a helyét… 

– Talán soha nem fogjuk megérteni az emberek gondolkodásmódját. De most már 

igazán visszatérhetnél a valódi formádhoz, őrnagy! Szerettem Yashnit. Tudom, hogy 

halott, ennek ellenére most itt ül velem szemben, és ez nagyon zavar. 

A nő elmosolyodott, bólintott. Apró hullámok futottak szét a bőrén, és pár 

másodperc múlva már egy fekete egyenruhás kishna titkosszolgálati tiszt izzókék 

szempárja bámult a tábornokra. 

– Így már jobb, köszönöm! – sóhajtott Dazz. 

– Semmi gond, tábornok. Valójában csak azért jöttem, hogy megkérdezzem, 

elégedett vagy-e a munkámmal, illetve az eredménnyel? 

– Teljes mértékben, őrnagy. Mindenképpen pozitív értékelést adok rólad az 

uralkodónak, és feltétlenül javasollak majd kitüntetésre. 

– Köszönöm! – húzódott széles mosolyra az őrnagy szája. – Most nem is 

zavarnálak tovább, hagylak készülődni az útra – pattant fel Opmar. 

Dazz tábornok a fejét csóválva pillantott a titkosszolgálati tiszt távozása után 

helyére rendeződő ajtószegmensekre. 



– Alakváltók! Olyanok, mint a gyerekek. Imádnak játszani, és minél veszélyesebb, 

annál jobban élvezik. 

 

VÉGE 

  



 

  



Halloween 

 

Robert Minestone – a barátainak csak Bob – egyszerűen imádta a nőket. Erre az 

alapvető tényre már tizenhat évesen rádöbbent, mikor másfél órán át bámulta 

Samantha Fox poszterét, és nem csak a tekintete volt merev. Kissé kínos pillanatokat 

élt át, amikor a húga – ahogy szokott – kopogás nélkül beviharzott a szobába. Bob 

ijedten rántotta ágyéka elé a keze ügyébe eső legközelebbi tárgyat. Későn. Az 1997-es 

sport évkönyvvel takargatva intimebb testtáját ráförmedt Becky-re: 

– Nem tudsz kopogni? Ez az én szobám… 

Húga éppen csak betöltötte a tizennégyet, de az iskolai rossznyelvek szerint már 

hevesen randizgatott a végzős fiúkkal. Bob sejtette, hogy lehet valami a dologban. 

Becky kaján vigyorát látva úgy vélte, a lány messze előtte járhat a számára még 

ismeretlen szexvadon felderítésében. Húga szó nélkül megfordult, kiment, ám attól a 

naptól kezdve minden alkalommal megdöngette Bob ajtaját, mielőtt belépett volna a 

srác birodalmába. 

Igen, Robert Minestone szerette a nőket. Számára a hölgyek kora nem jelentett 

szigorú határokat. Csupán az alsó határt szabta meg keményen: tizennyolc vagy annál 

idősebb. Az ő szemében egy érettebb nő ugyanolyan szép és kívánatos lehetett, mint 

egy húszéves egyetemi diáklány. Néha eltűnődött, hogy valójában nem perverzió-e, 

amit érez, de minden alkalommal sikerült meggyőznie magát. 

„Egy jól karbantartott, hatvanas években gyártott Rolls Royce ugyanolyan szemet 

gyönyörködtető, mint egy vadonatúj Ferrari, csupán másként” – szokta mondogatni. 

Nem mintha bármelyiket is megengedhette volna magának. 

Azonban volt egy hatalmas, szinte megoldhatatlannak tűnő probléma: a nők nem 

viszonozták az irántuk érzett rajongását. Annyira nem, hogy ha hirtelen 

szemeteskosárrá vagy ruhafogassá változott volna, fel sem tűnt volna nekik Bob 

hiánya. Ezen is gyakran tépelődött. Hetente legalább egyszer tüzetesen megvizsgálta 

magát a jókora fürdőszobatükörben. Fanyalogva állapította meg, hogy negyvenhat 

éves korára sem sikerült jelentősebb izmokra szert tennie, a lassan megereszkedő 

pocak pedig semmiképpen sem jelentett előnyt a párkeresésben. Járt ő konditerembe, 

hogyne járt volna! De a privát izomnyúzó helyek rettenetesen sokba kerültek, így 



kénytelen volt beérni az olcsóbb változattal. Ott pedig aztán… A fitneszteremben 

gyilkos pillantásokkal méregette maga körül a kigyúrt férfiakat. Általában tíz percen 

belül feltűnt az első leggingsbe, feszes sporttrikóba öltözött nő is, és ez volt az a 

pillanat, amikor Bob pánikszerű menekülésbe kezdett, megcélozva a zuhanyzót. A 

hideg vízpermetben ácsorogva már vagy százszor megfogadta, legközelebb becsukja a 

szemét, nem figyel oda akármiféle nimfák is lejtik táncaikat körülötte, ám eddigi 

próbálkozásai kudarcba fulladtak. 

De nem adta fel. A két lábon járó izomcsimbók pasasokkal összezárva esélye sem 

volt, tudta jól, ezért inkább a társasági összejöveteleken próbált brillírozni, főként a 

lexikonokból szerzett tudásával. Húsz éve ez még úgy-ahogy működött is, de az 

okostelefonok és az internet elterjedésével pár másodperces pötyögés a Google-on 

pillanatokon belül több, pontosabb információt dobott fel, mint azt Bob valaha is 

képes lett volna megjegyezni. Mindenesetre a külvilág – különösen az idegenek – felé 

igyekezett fenntartani az enyhén borostás, sármos entellektüel képet. Még egy valódi 

rózsafa pipát is beszerzett, azonban az első, egyben utolsó próbálkozása a pöfékeléssel 

heves köhögőrohammal és ugrándozó gyomorral végződött. 

„Ott egye meg a fene! Úgyis egyre kevésbé divatos a dohányzás!” – gondolta. A 

pipa azért maradt, állandóan ott lapult a kockás party-zakója zsebében. Ahányszor 

csak alkalma adódott, a baráti összejöveteleken elővette, és a kezében szorongatva 

vetette bele magát a beszélgetésekbe. 

Nem volt ez másképp azon az ominózus Halloween bulin sem, amit Jim, a főnöke 

rendezett. Bob lelkesen készült rá, mert ismerve a férfit, a fél várost meghívta. 

„Képmutató alak, de alapjába véve rendes pasas” – gondolta Bob, miközben a 

szekrénye előtt ácsorogva igyekezett felmérni a ruhatárát. Mint csatába induló harcos, 

aki a legmegfelelőbb páncélt és fegyvert próbálja kiválasztani, kiemelt pár 

ruhadarabot a gardróbból, majd elégedett mosollyal vonult el zuhanyozni. 

„Ma este más lesz! Érzem! Tudom!” – öntötte el a hirtelen támadt önbizalom. 

 

A buli azonban korántsem úgy alakult, ahogy tervezte, előérzete becsapta. 

Tizenegyig leginkább csak járkált a beszélgető, nevetgélő csoportok között, intett pár 

ismerősnek, bele-beleszólt a folyó beszélgetésekbe, de csínján bánt az alkohollal. Nem 



igazán bírta a szeszt. Éppen a bárpultnál tanakodott magában, hogy mi legyen a 

következő itala, amikor egy dekoratív, passzos ruhába bújt, kissé már spicces nő lépett 

közelebb hozzá. Bobnak nagyon rosszul esett, mikor a csokornyakkendője miatt a 

szőke nő a pincérnek nézte őt. Zavart bocsánatkérés után beszélgetni kezdtek. Bob 

lelke táncra perdült. 

„Lám, mire nem jó egy nyakkendő és egy tévedés kombinációja!” 

Ám a boldogság kék madarát rövidesen messzire űzte a halál. Egy csuklyás, 

műanyag kaszával felfegyverzett pasas tűnt fel mellettük. Belekarolt a nőbe és már 

magával is ragadta. Bob úgy állt a pult mellett, kezében a két pohárral, mint egy rakás 

szerencsétlenség. Egy villámsújtotta, kiégett fa is vidámabb látványt nyújtott, mint a 

hoppon maradt férfi. Bánatában mindkét martinit felhajtotta, majd elkeseredetten 

fordult ismét az italokkal megrakott asztal felé. 

Éjfélre teljesen elázott. Jótét lelkek taxit hívtak neki, segítő kezek letámogatták a 

forgalmas utcára, majd belökték a járda mellett lefékező sárga kocsiba. Tompán 

hallotta, amint az ismeretlen – Talán a főnöke? – bemondja a sofőrnek a címet, majd 

az ajtó becsapódott, a taxi meglódult.  

Elszundikálhatott, mert egyszer csak arra riadt, hogy durva hang reccsen rá. 

– Megjöttünk, haver! Kászálódj kifelé, de gyorsan! Nehogy összehányd az ülést! 

Bob engedelmesen, motyogva keresgélte egy darabig az ajtónyitó kallantyút, majd 

immár a betonon állva a sofőr felé fordult. 

– Mmm…Memmym…Mennyivel… 

– Már fizetve van! Na, sok sikert! – mordult fel a sötét bőrű férfi, azzal gázt adott, 

és sárga taxi eltűnt a huszonhatodik utca forgalmában. 

Bob bizonytalan mozdulattal fordult körbe. Még részegsége fátylán át is látta, rossz 

helyen tette ki a sofőr. Az arcába harapó, október végi csípős szél, no meg a 

felderengő tudat, hogy a város másik végében van, részlegesen legyőzte benne az 

alkoholmámort. 

„Pompás! Kereshetek egy másik taxit, ami hazavisz. Nem véletlenül nem becsülik 

sokra a sofőröket. Ennyi ésszel kész csoda, hogy még életben vannak. Igaz, a 

medúzának agya sincs, mégis túlélt pár millió évet…” 



Saját szellemességén röhögcsélve megindult, ám pár lépés után megtorpant. 

Balkézre egy keskeny, sötét sikátor nyílt. Egyike a város tipikus, szemetes 

konténerekkel, kóbor macskákkal teli bűzös kis közeinek, ahol néha hajléktalanok 

ütnek tanyát a hulladékkal megtöltött, égő hordóik köré gyülekezve. 

Azonban a sikátor közepén villogó fényt nem meleget adó lángok küldték a hideg 

éjszakába. Kissé régies neonfény villódzott úgy harminc lépésnyire a férfitól, hirdetve, 

hogy ott bizony egy bár üzemel, és tárt karokkal várja a vendégeit. 

Bob önkéntelenül elindult a fényreklám felé, maga mögött hagyva a forgalmas utca 

zaját. Az egyszerű, időtől megfakult üvegajtó felett világító, vörös-sárga feliratra 

tévedt a tekintete. 

Vágy. 

Csupán ennyiből állt a bár neve. Józanabbik énje hevesen tiltakozott, de Bob 

megragadta a kilincset, majd belépett. 

Odabent meglepetten torpant meg. A jókora szobányi helyiség homályát vöröses 

rejtett fények igyekeztek elűzni. A zsebkendőnyi asztalokon és a falak mentén 

terpeszkedő privátabb boxok válaszfalain apró töklámpások vigyorogtak a férfira. A 

mennyezetről műanyag, hátborzongatóan igazinak tűnő denevéreket lógattak alá 

hosszabb-rövidebb madzagokon. Ismeretlen, a hetvenes évek hangulatát idéző dal szól 

a hangszórókból. A hátsó falat teljesen betöltő bárpult mögül két nő pillantott fel rá. 

Bob bizonytalanul közelebb lépett, elvigyorodott. 

– Kicsit csendes ez a mai este, nem? – intett az üres asztalok felé. Hármukon kívül 

egy teremtett lélek sem volt a bárban. Megtermett fekete kandúr ugrott fel a pultra, a 

frászt hozva a férfira, majd miután szemügyre vette Bobot, lehuppant az egyik 

bárszékre, onnan a padlóra, és beleveszett a félhomályba. 

– Látta volna egy órával ezelőtt! Teltházunk volt, alig győztük! Szerencséje van, 

már éppen zárni készültünk… – mosolyodott el az egyik nő. 

A férfi megnézte magának a nőket. Hosszú, egyenes fekete hajukkal, sötét 

ruhájukban majdhogynem kortalannak tűntek. Bob úgy vélte, testvérek lehetnek, és 

egyikük sem idősebb harmincnál. Tudata hátsó üléséről előrehajoló perverzebb énje 

belelihegte a férfi fülébe: 

– Hú öreg! Ez ám a lehetőség! Két nő, szépek, fiatalok, a bár üres… 



Bob megrázta a fejét. 

„A francba! Túl sok pornófilmet nézek!” – szidta magát. 

Gyorsan letelepedett a bárpulthoz. 

– Ha m… még van kiszolgálás, kérhetnék egy sört? – kérdezte akadozó nyelvvel. 

– Hogyne, de én inkább a ház specialitását javasolnám. 

– Ööö… Rendben. Izé… De ne legyen túl erős, már sokat ittam. 

– Ne aggódjon, ettől nem fog jobban berúgni, sőt! – nevetett fel a nő, és kecses 

mozdulattal már le is vette a furcsa formájú üvegeket a polcokról. A fiatalabb nő 

ezalatt a bejárathoz sétált, bezárta az ajtót, és lekapcsolta az utcai fényreklámot. Amíg 

a koktél készült, Bob gyorsan bemutatkozott. 

– Robert vagyok, de szólítsanak csak Bobnak! 

– Örvendek, Bob! Én Miriam vagyok, ő pedig a lányom, Rachel. 

– A lánya? – döbbent meg a férfi. – Én azt hittem, nővérek! 

A két nő szinte egyszerre mosolyodott el. 

– Ezt akár bóknak is vehetném. Hacsak nem úgy gondolta, hogy öregnek látszom, 

és Rachel annyi idősnek tűnik, mint én. Az bizony sértésnek számítana. 

– Nem, dehogy! Jesszusom! Eszemben se jutott ilyesmi! Maguk mindketten 

fiatalok, gyönyörűek és… – nyögte Bob zavartan. 

– És…? – tette le Miriam az italt a férfi elé. – Mondja ki bátran! Ez nem az a hely, 

ahol szégyenkeznie kellene bármi miatt is. 

Bob agyában Mr. Perverz újult erőre kapott, ismét belemarkolt a vállába. 

„Mondjad csak! Mondd ki! Úgysem mered! Gyáva!” 

A férfi gondolatban dühösen lökte vissza gúnyolódó, cinikus énjét, majd 

gondolkodás nélkül kivágta: 

– És nem bánnám, ha akármelyikükkel is, de dughatnék egy jót. 

Saját bátorságától megrémülve, hol sápadtan, hol céklavörösen fel akart pattanni, 

hogy elmeneküljön, de Miriam finoman Bob alkarjára tette a kezét. 

– El ne rohanjon! Nem történt semmi baj, csupán kimondta a vágyát. 

Fogalmazhatott volna finomabban is, de nem gond, elvégre nem a Buckingham 

palotában vagyunk. Értékelem az őszinteségét és jutalmul az italját a ház állja. 

Megegyeztünk? 



– Sajnálom… Elnézést kérek! Nem tudom mi ütött belém, nem szoktam ilyen 

vulgáris lenni, sem ennyire direkt… – dadogta. 

– Bob, megegyeztünk? – hajolt közelebb Miriam, fekete szemében furcsa szikrák 

villantak. A férfi némán bólintott, megragadta a poharat, de tekintete a nő mély 

dekoltázsára tévedt. Zavarában, hogy akaratlanul is a kívánatosan domborodó 

halmokat vizslatja, egyszerre húzta le a koktél felét. 

Bizsergő, melengető érzés járta át a testét. Az eddig összeivott alkohol tompa 

ügyetlenségét felváltotta benne valami szokatlan könnyedség. A végtagjait és fejét 

nehezítő italok hatása semmivé foszlott, hirtelen erősnek, fiatalnak érezte magát.  

Miriam arrébb lépett, a pult alá rejtett mosogatógépből elővette a tiszta poharakat. 

Rachel is kivette a részét a munkából, egyesével a pult felett kialakított tárolóba tette 

csillogó üvegholmit.  

Bob tágra nyílt szemmel bámulta Rachelt. Hogy a pohártartót elérje, a lánynak 

nyújtózkodnia kellett, és az amúgy is kurta felsője ilyenkor felhúzódott. A látvány 

egyértelműen magáért beszélt: a lány nem visel melltartót. 

A férfi ücsörgött a magas, kerek széken és kétségbeesetten vette észre, hogy tetszik 

vagy sem, de férfiassága merevebb vigyázzba vágja magát, mint baka az őrmester 

inspekciója alatt. 

„Mit kevert ez a nő az italomba? Viagrát?” – rémüldözött Bob, miközben könnyű 

szédülés érte utol. 

– Bob, jól érzi magát? 

A férfi elszakította a tekintetét Rachelről, és Miriamre nézett. 

– Igen, bár azt hiszem, ideje lenne indulnom. Attól tartok, túl sokat ittam, meg 

aztán maguk is zárnának már… 

„Hülye vagy?” – visított fel a fejében az undok kis hang. „Most akarsz hazamenni, 

mikor a buli még el sem kezdődött?” 

– Tényleg haza akar menni? – vonta fel a szemöldökét Miriam. 

„Jesszusom, ez a nő olvas a gondolataimban?”  

– Nem szeretnék zavarni, már biztos fáradtak. 

– Én a maga helyében még várnék egy kicsit, hogy tisztább fejjel vágjon neki az 

útnak. 



Logikusnak tűntek a nő szavai. Az érvelést a hullámokban visszatérő enyhe 

szédülés, no meg a szűnni nem akaró dudor a nadrágja elején is támogatta. 

– Feszültnek tűnik, Bob – jegyezte meg Rachel. – Ismeri a bárok egyik 

legfontosabb tulajdonságát? 

– Hogy vizezik az italokat? 

A fiatalabb nő felnevetett. 

– Nem, nem arra gondoltam. A pultosok kicsit olyanok, mint a pszichiáterek, csak 

sokkal kellemesebb körülmények között dolgoznak, és nem nézegetik folyton az 

órájukat. Nyugodtan elmondhatja, ami a szívét nyomja, köztünk marad. Ha úgy 

könnyebb magának, tegeződjünk! 

„Na persze! Csak a pultosok általában nagydarab pasasok, nem két gyönyörű nő!” 

– fintorodott el magában Bob, ám mire észbekapott, már kibukott belőle: 

– Köszönöm, tegeződjünk! Bár ez mit sem változtat a lényegen, mert megette a 

fene az egészet! Ma este azzal az eltökélt szándékkal mentem Jim bulijába, hogy 

barátnő nélkül nem megyek haza. Erre, mi történt? Pincérnek néztek, majd mire 

sikerült volna belemelegednem, jött a Nagy Kaszás, és magával vitte a kiszemelt 

hölgyet! Azóta már biztos döngeti is valahol. A hülye taxis rossz címre hozott, 

betévedtem ide. Most pedig itt ülök két fantasztikus nővel egy tök üres bárban és 

éppen azt ecsetelgetem, mekkora balfék vagyok. Erről szól az életem – kesergett Bob 

a hirtelen támadt őszinteségi rohamában. – Hiába igyekszem, hiába próbálkozom! 

Úgy érzem magam, mint egy horgászverseny legpechesebb résztvevője. A botom 

eltörött, a damil összegabalyodott és amíg körülöttem mindenki fogja a hatalmas 

halakat, nekem még kapásom is alig akad! Miért? Miért van az, hogy egyes pasik csak 

ránéznek a nőkre, és azok ott esnek össze a gyönyörtől? Míg én, ha megzöldülök is, 

legfeljebb annyit érek el, hogy rám bízzák a kabátjukat, vigyem a ruhatárba? 

A két nő szeme összevillant. 

– Miből gondolod, hogy nekünk nem jössz be? 

Bob torkán akadt a szó egy pillanatra, majd keserűen felnevetett. 

– Nagyon kérlek, ne szórakozzatok velem! Nézzetek már rám! Nem én vagyok a 

nők álma… 

– Vagy csupán nem találkoztál még a megfelelő nővel – rázta meg a fejét Miriam. 



– Ja! Ez az igazi vesztesek vigasztalására kitalált duma! Szabad fordításban annyit 

tesz: kevés vagy haver, mint atombombában a jóindulat, de azért ne add fel, mert 

hátha akad majd egy elég részeg, vagy elkeseredett nő, aki megszán téged egy kis 

könyörület szexszel… 

– Mi van akkor, ha mi nem szánalomból szeretnénk veled lenni? 

Bob megdermedt a derekát hátulról átölelő karok érintésétől. Szívdobbanásnyi 

ideig azt hitte, valami harmadik, eddig nem látott személy settenkedett a háta mögé, 

de a forró lehelettel kevert suttogó hangból Rachelre ismert. 

„Mi a franc? Egy másodperce még a pult mögött állt! Hogy került ilyen hirtelen 

mögém?” – villant belé a gondolat. 

Az ingjén át is érezte a nő forró tenyerét, majd, amikor Rachel keze elindult lefelé, 

és már a combján járt, felnyögött. 

– Ezt talán nem… 

– Nem ezt akartad? Nem ez volt a vágyad? 

– De igen… – hörrent fel Bob, és a hanggal egyidőben omlott össze benne 

ellenállása utolsó bástyája. 

Behunyta a szemét, érezte, amint finom kezek megszabadítják a zakójától, és 

kiszabadítják a slicc fogva tartott fenevadat. Rachel tenyere szinte égette a bőrét, de 

ezzel mintha csak még több energiát adott volna át Bobnak. Már szinte fájt a 

merevedés. Rachel elengedte, és maga felé fordította a férfit. A kerek bárszék 

engedelmesen mozdult. A Miriam szemében korábban látott izzó szikrák párjai 

ragyogtak fel a lány szemében. Bob csak egy pillanatra láthatta a furcsa a jelenséget, 

mert Rachel könnyedén, gyorsan letérdelt elé. 

A férfi nem tehetett róla, de nő ajkainak, nyelvének érintésére összerándult, majd’ 

leesett a székről, és nem is tudta megállítani izmai remegését, egészen a csúcsig. 

Mámoros, kissé szégyenkező tekintettel pillantott a felegyenesedő lányra. 

– Én… Nem is tudom, mit szoktak ilyenkor mondani… – hápogta zavartan. 

– Ne mondj semmit, nem szükséges. Viszont, ha nem bánod, levehetnéd a maradék 

ruhádat is, úgy könnyebb lesz a folytatás – mosolygott sokat sejtetően Rachel. 

– A folytatás? – lepődött meg Bob. – De hiszen épp most mentem el. 

A fiatal nő kaján pillantást vetett a férfi altestére. 



– Lehet, de úgy tűnik, ez a harcos még nem adta fel a küzdelmet… Halloween 

éjszakáján bármi megtörténhet, igaz? 

„Viagra! Tuti, Viagrát adtak be nekem!” – futott át agyán a gondolatvillám, aztán 

bekövetkezett, amit ő csak úgy hívott: filmszakadás. 

 

Zúgó fejjel, bizonytalan gyomorral ébredt. Résnyire kinyitotta a szemét és 

valamelyest megnyugodva állapította meg, hogy a saját lakásában van. Az ablak 

üvegén monoton, hideg eső kopogott, a reluxa csíkjain beszűrődő tompa fény szürke 

napot sejtetett. 

Óvatosan megmozdult. Eszébe jutott az előző éjszaka, de akárhogy is igyekezett 

visszaemlékezni, csupán foszlányokat volt képes felidézni. Kicsit, mint amikor egy 

pop klipben csak egy-egy pillanatra jelentik meg az egymás után következő képeket. 

Emlékezett, hogy az egyik box masszív, rögzített asztalán hanyatt fekszik és Miriam 

lovaglóülésben mozog rajta, felbukkant agyában a jelenet, amint Rachel hívogatóan 

széttárja combjait… 

„De hülye álom volt!” – ült fel az ágyban, és ekkor megérezte ágyéka sajgó 

lüktetését. Ijedten emelte fel a takarót, és enyhe rémülettel látta, hogy bár odalent 

megvan még minden, de olyan vörös, mint a főtt rák. Még a könnyű pokróc érintése is 

fájdalmat okozott. 

„Te jó ég? Hányszor…? Lehet, hogy mégsem álmodtam? Vagy csak nagyon tökön 

vágtam magam valamivel?” 

Nem kapott választ a kérdésére. Nehézkesen feltápászkodott, fürdőköpenyt 

halászott elő a szekrényből, majd nekiállt a kávékészítésnek. Koffein nélkül képtelen 

volt elkezdeni a napját. Az apró konyha falára szerelt óra szerint már elmúlt fél 

tizenegy.  

Hálát adott az előrelátásának, hogy aznapra szabadságot kért. Lábai mintha vattából 

lettek volna, hát kénytelen volt leülni. Bögréjével a kezében, sajgó izmokkal bámult ki 

az esőtől nedves, forgalmas utcára. 

– Oké, Bob, tehát nem csak álmodtad. Hacsak seggrészegen be nem neveztél a 

helyi tökönrúgó és súlyemelő bajnokságra – jegyezte meg félhangosan. 



Egyetlen módja volt, hogy megtudja, valójában mi történt: vissza kell menni a 

bárba. A gondolattól, hogy ha az álom igaz, akkor a két nő szemébe kell néznie, 

elvörösödött. 

– Légy férfi, Bob! – szólt rá magára. – De előbb a zuhany! 

Hűvös vizet csorgatott a testére, a hideg zuhany jólesően enyhítette a lüktetést. Az 

öltözködésnél ugyan néha felszisszent, de hősiesen állta a máskor oly kényelmes 

alsónadrág szorítását. 

Taxit hívott, majd mikor a kocsi megérkezett, bemászott az unottképű sofőr mögé. 

– Hova lesz a fuvar? 

– Huszonhatodik utca… 

– Pontosabban? 

– Nem tudom… Lehet olyan kérésem, hogy lassan hajtson végig rajta? 

– Címet keres?  

– Olyasmi. Várjon! Ismer maga egy olyan bárt, ami a huszonhatodikról nyíló 

sikátorban van, és úgy hívják: „Vágy”. 

A középkorú férfi elgondolkodott, majd megrázta a fejét. 

– Nem, sajnálom. De csak szólok, a huszonhatodik utca vagy négy mérföld hosszú. 

Nem lesz olcsó. 

Bob előhalászott pár bankót, a sofőrnek nyújtotta. 

– Elég lesz? 

– Aha, na kapaszkodjon, indulunk! 

 

Négyszer járták végig szinte lépésben az utcát. A lassan döcögő taxi sok dühös 

dudálást, ökölrázást kapott a többi sofőrtől, és a taxis egyre bosszúsabban pillantgatott 

a tükörbe. 

– Nézze, miszter… 

Bob kimeredt szemmel bámulta a felbukkanó oldalutcákat, és már kezdte feladni a 

reményt, amikor ismerősnek tűnő sarkot vett észre. A sikátorban, alig két lépésre 

ütött-kopott szemeteskonténer állt, rajta egy igencsak elnagyolt férfi nemiszerv 

graffitijával. 

„Hogy nem vettem ezt eddig észre? Már vagy háromszor elmentünk előtte… 



– Ez az! Álljon meg! – lökte fel Bob a dzsekije kapucniját a fejére. Kiszállt a 

szitáló esőbe, és a nyitott ajtón át visszaszólt a sofőrnek. – Tudna várni öt percet? Ha 

addigra nem vagyok itt, akkor elmehet. 

– Oké, a maga pénze. 

Bob szíve majd kiugrott a mellkasából. Ideges, szinte rángó léptekkel indult meg, 

talpa alatt összetört üveg csikordult. 

Megtalálta a bárt, de a látvány döbbent, elkeseredett hördülést csalt elő belőle. A 

valamikor fényes neonreklám darabokra hullva lógott a bejárat felett, az ajtó üvegén 

évtizedes por és kosz ült. A helyiség egyetlen nagyobb üvegtáblája durván 

bedeszkázva szomorkodott. A megfakult „Kiadó!” táblán már az ügynökség 

telefonszáma is inkább csak sejthető, semmint látható volt. Közelebb lépett, tenyerét a 

szeme fölé ernyőzve megpróbált bekukucskálni. A bútorokat egymásra hordták, 

letakarták, odabent vastagon lepett mindent a por. Akárhogy is, de tisztán látszott, 

ezen a helyen hosszú évek óta nem járt senki. 

– Mi a jó büdös franc ez? – nyöszörögte, majd pillantása az ingatlanügynökség 

táblájára esett. Előhalászta a mobilját, kisilabizálta a telefonszámot. A harmadik 

csengetésre egy határozott férfihang csendült fel. 

– Morgan ingatlanügy… 

– Helló! Robert Minestone vagyok, és egy ingatlan iránt szeretnék érdeklődni a 

huszonhatodik úton. A „Vágy” nevű bárról lenne szó – darálta egy szuszra Bob. 

A férfi a vonal túlsó végén szusszantott. 

– Már vártam a hívását. 

– Tényleg? – hökkent meg Bob. 

– Pontosabban, nem a maga hívását, de valakiét. Minden évben, Halloween után 

legalább egy-két ember telefonál a bár miatt, aztán mikor megtudják, hogy a hely 

vagy negyven éve bezárt, leteszik. Gondolom ezt akarta tudni, igaz? 

– Igen, de… 

– Ja, és csupán annyit tudok a legutolsó tulajokról, hogy úgy jó tíz éve meghaltak. 

Esetleg érdekli a helyiség? 

– Nem, köszönöm az információt – szakította meg Bob a vonalat.  

 



Mint világtalan botorkált vissza a taxihoz.  

– Vigyen haza, kérem! – szólt a sofőrnek. 

Fejében, lelkében teljes gőzzel tombolt a káosz. Hiába igyekezett meggyőzni 

magát, hogy csupán álom volt az egész, és felejtse el a dolgot, egy makacs hang, 

megakadt lemez módjára egyfolytában az ellenkezőjét ismételgette. 

Elbíbelődött a kulcsaival, és alig lépett be a lakásba, tekintete megakadt a nappali 

foteljén. Gondolkodás nélkül emelte fel a támlára dobott kockás zakót, ösztönösen 

ellenőrizte, hogy ott lapul-e a zsebében a dekorációs eszközként használt pipa. 

Miközben visszaakasztotta a szekrénybe, belenyúlt a másik zsebbe is, és ujjai 

keménypapírt érintettek. 

Meglepődve vette ki, majd a névjegykártyára pillantva elakadt a lélegzete a bár 

logója láttán. Remegő ujjakkal fordította meg a lapocskát. A hátoldalon kézzel írott, 

szépen formált betűkből álló kurta üzenet várta. 

„Halloween, 2019. M&R.” 

Pár másodpercig értetlenül meredt a szövegre, majd elmosolyodott. Csupán 

háromszázhatvannégy napot kell várnia addig. De ott lesz. Ha az ég a földdel összeér, 

akkor is ott lesz.  

Mert Halloweenkor még csodák is történhetnek. 

 

VÉGE 

  



 

  



Amikor a tenger szólít 

 

Thomas hamar végzett Scalloway látványosságaival. Megnézte a kastélyt, 

végigjárta a helyi múzeum termeit, megbámulta a kikötőben pihenő hatalmas 

óceánjárót, majd beült egy aprócska étteremfélébe. Késői ebédje sült halból és 

krumpliból állt, de amikor az első falatot lenyelte, már tudta: kénytelen lesz repetát 

rendelni. Ha nem tudná megenni, hát inkább elviszi, jó lesz majd vacsorára. Sikerült 

magába gyömöszölnie a második adagot is és távozáskor jókora borravalót adott a 

középkorú pincérnőnek. 

Feszülő gyomorral, lassított felvételeket idéző mozgással botorkált vissza a 

motorjához. Miközben a Suzuki nyergébe mászott, gyanakodva felpislantott az égre. 

Scalloway falva felett rohamosan gyűltek a sötét hasú felhők. Lerwickben foglalt 

szállást, ami a halászfalutól alig negyedórányi kényelmes motorozásra esett, de hírből 

már ismerte a Shetland-szigetek szeszélyes időjárását. Becsatolta a sisakját, és eszébe 

jutott, hogy londoni egyetemi évfolyamtársai mekkorát néztek, amikor közölte velük, 

ő észak Skóciában tölti majd a nyár jó részét.  

 

Mike, aki a legjobb barát és ivócimbora büszke címét viselte, az utolsó közös 

kocsmázásuk alkalmával egyszerűen kiröhögte Thomast. 

– Te hülye vagy, haver! Gyere velünk Spanyolországba! Forró tengerparti homok, 

mediterrán nyári esték, hideg sör és bikinis csajok… Na? Nem elég csábító? 

Thomas csendes mosollyal megrázta a fejét. 

– Majd talán jövőre, Mikey! 

– Oké, a te bajod. De aztán ne sírj, ha egy hónapig haltól fogsz bűzleni. 

 

Ujja már a motor indítógombja felé mozdult, amikor az étteremből kilépett a 

pincérnő. Sietve nekiállt összeszedni az aznapi menüt és italokat hirdető jókora 

táblákat, majd a feltámadó széllel dacolva megindult velük vissza az épületbe. 

Thomast megpillantva odakiáltott a fiúnak. 

– Én a maga helyében nem indulnék útnak! Cudar idő lesz itt, mingyá’! 



A srácnak – született brit létére is – kellett pár másodperc, mire agya átverekedte 

magát az asszony vaskos, szigeti skót akcentusán. Visszaintett a pincérnőnek. 

– Csak ide megyek, Lerwickbe! 

– Aye! Csak szólok, mert mifelénk csúnyán pórul járhat, aki nem figyel az időre! 

Thomas lecsukta a sisak plexijét, és a hatszáz köbcentis motor felmordult a hátsója 

alatt. Igaza volt a nőnek, a széllel együtt az északi sark felől beömlő hideg is 

megérkezett. Mire elérte Scalloway határát, a levegő lehűlt, közel tíz fokot esett a 

hőmérséklet. A viharfelhők kora estét idéző szürkületbe borították a tájat.  

Thomas jó darabig bosszankodva döcögött egy ócska Peugeot furgon mögött, majd, 

amikor a hirtelen lezúduló eső is rákezdte, keservesen elkáromkodta magát. 

„A rohadt életbe! Talán tényleg várnom kellett volna az indulással! De nem, 

Thomas! Te egy piszok menő srác vagy, akinek nem kell hallgatnia a helyiekre, igaz? 

Mert te mindent sokkal jobban tudsz másoknál, mi?” 

Az első villámot követő mennydörgésre ösztönösen, ijedten behúzta a nyakát. A 

kivénhedt barna furgon már régen elkanyarodott előle, és a majdhogynem sötétségbe 

burkolódzó út kihaltan kanyargott. Öt perccel később már biztosan tudta, eltévedt. A 

felhőszakadásban alig látott valamit, a Suzuki fényszórója is csak küszködött a 

széllökések kavarta vízfallal. Hiába hajolt rá a kormányra, a viharnak látszólag feltett 

szándékában állt, hogy lefújja őt az útról. Amikor már harmadszorra rántotta vissza a 

motort az útpadkáról, úgy döntött, elég volt: menedéket keres. Ha kell, hát bekopog 

valahova. Azonban az elszórtan felbukkanó házak ablakainak egyikében sem villant 

hívogató fény. Az első kerék ismét az útszéli murván csikordult, és Thomas rémülten 

igyekezett visszajutni a betonra.  

„A büdös francba! Legalább azt tudnám, hol vagyok!” 

Nem messze maga előtt fényt látott és reménye, hogy fedél alá juthat, hirtelen 

feléledt. Közvetlenül az esőverte betoncsík mellett, jellegzetes, egyemeletes, kőből 

épült házat pillantott meg. A bejárat felett nemes egyszerűséggel megszerkesztett 

felirat hirdette: The Lounge. Thomas megkönnyebbülten kanyarodott be az ivó apró 

parkolójába, ahol mindössze két autó várakozott türelmesen a gazdájára. 



Beszuszakolta a motort a két kocsi közé, abban bízva, hogy a járművek elfogják a 

szél jó részét. Ha egy ekkora motor felborul, azt nem is olyan egyszerű ismét két 

kerékre emelni. 

A fémpántos nyersfa bejárati ajtóra pillantva elfogta valami nosztalgikus érzés. 

Száz, kétszáz, háromszáz évvel ezelőtt is ilyen ajtókat készítettek a mesteremberek. 

Az idők változtak, újabb generációk nőttek fel, de lám, az ajtó még mindig ugyanazzal 

a módszerrel készült, mint dédapáik idejében. Hatalmas villámlás hasított bele a 

levegőbe, és amint az ormótlan fémkilincsre tette a kezét, a fényt követő 

mennydörgéstől enyhén megremegett a föld. 

Thomas gyorsan benyitott. A helyiség tipikus, a világ bármely országában 

fellelhető kocsma hangulatát idézte. Sör kesernyés illata csapta meg az orrát, 

keveredve halvány füstszaggal. A masszív nyersfa padok és asztalok kicsit a 

középkort idéző hangulatát csak fokozta a plafonról láncokon lelógó két szekérkerék 

csillár. Igaz, nem gyertyák, hanem valódi izzók fénylettek a köríves fához erősített 

foglalatokban. A hátsó falnál ásítozó kandallóban tűz lobogott. Thomas meglepődve 

pillantott az izzó fahasábokra, de magában elismerte: a hűvös észak-skóciai nyári 

estén elkélt a meleg. A bárpult mögül megtermett szakállas, bajuszos férfi pislogott 

gyanakodva a belépőre, kezében megállt a talán már százszor eltörölgetett pohár. 

Thomas sietve lekapta a fejéről a sisakot, majd az ajtó mellett sorakozó kampók 

egyikére akasztotta. 

– Piszok rossz idő van odakint. 

– Az már igaz! – bólintott megenyhült arckifejezéssel a pultos, a brit akcentust 

meghallva. A helyiségben ücsörgő négy helyinek tűnő férfi visszatért az italához, 

csupán néha vetettek egy-egy lopott pillantást Thomasra. 

A srác motorosruhájában akár úgy is érezhette volna magát, mint egy múltba tévedt 

időutazó, ha nem villog a sarokban egy vadonatúj LCD-tévé. 

– Mit adhatok? – tette le a poharat a csapos. 

– Először is, azt szeretném tudni, hogy hol vagyok. Azt hiszem, eltévedtem – húzta 

elő a belső zsebéből a telefonját a srác. 

A szakállas férfi elfintorodott. 

– Azt a vacakot felejtse el! Errefelé egy sem működik rendesen. 



Thomas elkeseredve látta, hogy a csaposnak igaza van. A jelerősség csupán néha 

ugrott a kettes szintre, leginkább a „Nincs kapcsolat” jel villogott a képernyőn. 

– Nem értem. Alig kétmérföldnyire láttam egy mobiltornyot és itt még hegyek 

sincsenek… 

– Biztos a vihar miatt. Megesett már máskor is – vont vállat a kocsmáros. – 

Szóval, merről merre tart? 

– Scallowayből indultam és Lerwickbe szeretnék eljutni. 

– Aha. Akkor eléggé túlszaladt a kereszteződésen. Menjen vissza vagy nyolc 

mérföldet, és ott forduljon balra. A táblát is látja majd, mert elég nagy, nem lehet 

eltéveszteni. De ha rám hallgat, még nem indul neki. Várjon, amíg csitul. 

A vihar mintha csak helyeselt volna, villám fénye vágott be a zsalus ablakokon. A 

villanást követő dörgésre megrezdültek az üveglapok. 

– Ki vagyok én, hogy ne hallgassak az okos szóra? – vigyorodott el Thomas. – De 

lehet, hogy egész éjjel szakadni fog. 

– Aye! Az biza’ meglehet. No, hogy könnyebben teljen az idő, igyon egy sört, azért 

még a rendőr sem szól, ugye? A ház fizeti. 

– Nem hiszem, hogy ma meglesz a bevétele – pillantott a srác a négy másik 

vendégre, miközben előkotorta a pénztárcáját. 

– Eh, majd jönnek holnap a turistákkal megpakolt buszok, oszt’ azok behozzák az 

árát. Egy üveg még nem vág földhöz anyagilag. 

Thomas éppen csak a söre felével végzett, amikor az ablaküveget csapkodó eső 

hangján át közeledő motorzúgás ütötte meg a fülét. A zaj a kocsma előtt elhalt, majd 

hamarosan nyekkent a kilincs és egy megtermett, idősödő férfi toppant be az ajtón. 

– ’stét Fergus! 

– Neked is, Brian! – köszönt vissza a csapos. – Rég nem láttalak. Jól megvagy? 

– Aye! Csak a szokásos, Fergus, csak a szokásos – biccentett a férfi, majd nyugodt 

mozdulattal letelepedett a bárpulthoz. A kocsmáros kérés nélkül tette le a dupla adag 

whisky-t az enyhén halszagot árasztó idegen elé. 

Halk beszélgetés indult meg a két férfi között. Thomas az ablakra sandított: az 

időjárás egy cseppet sem akart javulni. Jobb híján elővette a telefonját, remélve, elcsíp 



egy-két másodpercet, amikor éppen van szignál, és lekérheti a környék meteorológiai 

jelentését. 

– Nem hisz nekem? 

A srác meglepetten kapta fel a fejét. A pultos és a Brian nevű alak is őt nézték. 

Zavartan tette el a mobilját. 

– Csak az időjárást akartam ellenőrizni, hogy mikor mehetek tovább. 

– Majd, ha tündérek úgy akarják. Addig meg örüljön, hogy fedél van a feje felett. 

Gondoljon azokra a halászokra, akiket kint ért a tengeren ez az idő – csóválta meg a 

fejét Brian, majd egy húzásra leküldte a torkán az italt. Alig koppant a pohara az 

asztalon, a kocsmáros ismét töltött neki. 

Thomas erre nemigen tudott mit mondani. Hümmögött egy sort, majd bátortalanul 

megkérdezte: 

– Tündérek? Mármint leprikón, meg ilyenek? Maga talán hisz bennük? 

– Ha a selkie nép létezik, akkor tán a többi mágikus teremtmény is – bólintott a 

deresedő halántékú férfi. 

– A micsoda? – nézett nagyot Thomas. 

– Selkie. Maga nem idevalósi, hát biztosan nem ismeri John McKay történetét. 

– Nem, soha nem hallottam róla. 

– Hát, ha gondolja, elmesélem. Az idejéből éppen kitelik. Már ha magáé az a motor 

odakint, mert azzal a vasszamárral el nem indul innen ilyen viharban, igaz-e? 

– Úgy tűnik, itt ragadtam egy időre, hát hallgatom – húzódott közelebb a srác 

Brianhez. 

A férfi egy darabig a poharára meredt, majd belefogott: 

– Több mint fél évszázada élt egy fiatalember, John McKay, aki halászként kereste 

a kenyerét. Az apját valami kór vitte el, hát a fiú korán megörökölte a hajót, amit 

anyja után Mary Anne névre kereszteltek. Három szorgos emberével járta a vizeket és 

a szerencse majd’ mindig mellé szegődött. Pár év alatt viszonylag tehetős emberré 

vált, legalábbis, a halászok között. Hanem az asszonynéppel már nem volt ilyen 

szerencsés. Akit ő szeretett, annak nem kellett, vagy már férjezett volt. Aki nő meg 

utána ácsingózott, azt McKay utasította vissza. Évekig gyötrődött és már azon volt, 

hogy tán sosem lesz vér a véréből, aki majd átveszi tőle a Mary Anne kormányát, 



amikor egy nap fura dolog történt vele. A hajót javítani, szerelni kellett, hát nem 

tudott kifutni. Otthon ülni nem akart, mert hát, minek bámulná a négy falat. Fogta az 

iszákját és nekiindult, hogy a tengerparton rákásszon egy kicsit. Ahogy a sziklák 

között botorkált, egy repedésben észrevett valamit. Csodálkozva lehajolt, hogy 

szemügyre vegye a dolgot, és egy szépen összehajtogatott fókabőrre lelt. Megörült, 

egyből a zsákjába gyömöszölte, ám alig lépett párat, egy gyönyörű, fiatal nő bukkant 

fel a tengerből. McKay megijedt, hogy a hullámok a sziklákhoz csapják a lányt, 

ledobta az iszákját, kabátját és a vízbe vetette magát. Pár karcsapással odaért a 

meglepett nőhöz, aki látszólag minden erőfeszítés nélkül lebegett a habokban. A lány 

először ijedten menekülni próbált. McKay feladta a haszontalan üldözést és a 

fövenyes partszakasz felé kezdett el úszni. Kis híján megfulladt. Vizes ruhája, 

bakancsa ólomsúllyal húzta a mélybe, és már több vizet nyelt, mint levegőt, amikor 

megérezte a hóna alá nyúló segítő kezeket. Az ismeretlen fiatal nő szorosan tartotta a 

férfit, és úszni kezdett vele. Sikeresen partot értek, és a halász megdöbbenve látta: a 

lány meztelen. Amint kiértek a fövenyre, a nő szó nélkül a sziklák felé iramodott. Erre 

McKay sem volt rest utána vetette magát. Egyszerre értek oda, a halász felkapta a 

zsákját, kabátját, de a fiatal lány csak kétségbeesetten bóklászott a tenger mosta 

köveken. Ekkor jutott eszébe a férfinak a selkie népről szóló legenda. A monda szerint 

a selkie-k egyfajta vízi tündér, akik fókaként élnek, de képesek emberi alakot ölteni. 

Ám csak akkor tud visszaváltozni, ha ismét magára öltheti a fókabőrt. Az ember, aki 

megtalálja a selkie levetett bőrét, a teremtmény urává és parancsolójává válik. 

McKay magához hívta a lányt, aki habozás nélkül engedelmeskedett. 

– Ki vagy te? Hogy hívnak? – kérdezte tőle. 

– Éarin vagyok – felelte szomorkásan a lány. 

A halászt egy pillanatra elfogta a kétely, ahogy a selkie szomorú, zöld szemébe 

nézett. Megkísértette a gondolat, hogy visszaadja neki a bőrt, de aztán eszébe jutott: 

ha megteszi, a lány visszaváltozik fókává, a tengerbe veti magát, és soha többé nem 

találkoznak. McKay-t megbabonázta Éarin szépsége, többé esze ágában sem volt a 

tenger ajándékát veszni hagyni. Ráterítette a kabátját a lány vállára és így szólt hozzá: 



– Hazajössz velem, a feleségem leszel. Tisztelni, szeretni foglak, gondoskodom 

rólad és mindent megteszek érted, amit csak tudok. Csupán azt kérem cserébe, hogy 

fogadj el, mint életed párját. 

Éarin halvány mosollyal az arcán némán bólintott. 

Eleinte nem is volt semmi probléma. Bár a lány soha nem szeretett bele igazán 

John McKay-be, de hűséges, készséges asszony vált belőle, akit a férfi nagy becsben 

tartott. Egy évvel a lány felbukkanása után gyermekük született, a selkie fiúutóddal 

ajándékozta meg a halászt. Ám a falu népe egyre sandább szemmel figyelte az ifjú 

párt. Egyre több szóbeszéd kelt szárnyra Éarinről. Volt, aki azt állította, hogy látta, 

amint a fiatal nő éjfélkor, anyaszült meztelenül fürdött a tengerben. Más azt mesélte, 

hogy amikor a nyílt tengeren jártak, egy csapat fókával látta a lányt együtt úszni. Mire 

a fiú tízesztendős lett, a falusi népek kiutálták maguk közül McKay-t. A halászt 

otthagyták az emberei, és a környékről senki sem szegődött el a hajójára segítségnek. 

Jöttek ugyan messzebbről fiatal halászok, akiket nem érdekelt a helyiek szóbeszédje, 

ám amikor megpillantották a hajósgazda feleségét, sokan közülük szerelembe estek a 

nővel, így McKay kénytelen volt elküldeni őket. Végül a halász egyedül maradt, 

segítség nélkül. Hiába futott ki, nem tudta egyszerre négy ember munkáját ellátni. Az 

alig tizenkét esztendős fiát vitte hát magával, és keményen dolgoztak minden áldott 

nap. A remélt fogás azonban mindig elmaradt.  

Két balszerencsés esztendő után McKay megtört. A hajó már inkább csak korhadt 

faanyag volt, de nem volt pénze másikat venni. Éarin is egyre szomorúbbá vált, és 

néha hosszú órákig állt térdig, combközépig a hullámokban, horizontra függesztett 

tekintettel. 

McKay a fia tizenötödik születésnapján beavatta őt a titokba. 

A srác látta, hogy a szülei boldogtalanok, és bár soha egyetlen indulatos szó sem 

hangzott el a házban, mindketten szenvedtek.  

Hetekig tusakodott magában, mit tegyen, majd egy éjjel, amikor az apja már 

elaludt, megkereste a fókabőrt. Csupán sejtette, apja hová rejtette el, de a gondolata 

beigazolódott. Beosont a szüleihez, hogy óvatosan felkeltse Éarint, de látta, az 

édesanyja nem fekszik a szülei közös ágyában. Hirtelen gondolattal kiment a 

tengerpartra, ahol megpillantotta a nőt, amint derékig a habokban áll. A fiú ámulva 



nézte, amint a holdfényben fókák úszkálnak játékosan az asszony körül. Csendben a 

víz széléig merészkedett, onnan szólt oda az édesanyjának. Éarin tágra nyílt szemmel, 

remegő kézzel vette el a felé nyújtott bőrt.  

– Éveken át kerestem, apád jól elrejtette előlem. 

– Anyám… Azt hiszem, itt az ideje, hogy ismét szabad legyél. 

Éarin némán elmosolyodott, megsimította a fia arcát, majd egy szempillantás alatt 

fókává változott. Társaival vidáman fel-feldobva magukat a vízből, kiúsztak a nyílt 

tengerre és elnyelte őket a messzeség. 

– Várjunk csak! – kapta fel a fejét Thomas. – Jól értettem, hogy az öreg McKay 

dugta el a bőrt, de a fia adta oda az anyjának… 

– Pontosan. A selkie-nek mindegy kitől kapja vissza – bólintott Brian. – De hadd 

folytassam a történetet! McKay másnap reggel kereste a feleségét és hogy sehol nem 

lelte, szörnyű balsejtelemtől hajtva tépte fel a rejtekhely ajtaját. Elkeseredetten 

feljajdult, amikor a fókabőrnek csak hűlt helyét találta. Szinte eszét vesztve rohant a 

tengerpartra, átkutatta az összes algával, hínárral borított sziklát, majd a kikötőbe 

sietett és kihajózott. A hálóját egyszer sem merítette a vízbe, tekintete fókákat 

keresett… 

Jóval éjfél után ért csak vissza a tengerről, és tébolyult tekintettel, vörös karikás 

szemmel rogyott le otthon a konyhaasztal mellé. A fiú megsajnálta az apját és 

bevallotta, hogy ő engedte szabadon a selkie-t. McKay éktelen haragra gerjedt és 

üvöltve a fiára vetette magát. Ha a szomszédok nem hallják meg a dulakodást, tán 

meg is ölte volna. Rájuk törték az ajtót, de a halásznak sikerült elmenekülnie. Ismét 

kihajózott és azóta sem hallott felőle senki. Bár mesélik, hogy ködös éjszakákon, 

amikor az óceán olyan csendes, mintha olajat öntöttek volna a felszínére, néha 

megpillantják a Mary Anne-t, de ez egy másik történet. 

– Mi lett a fiúval? – kérdezte izgatottan Thomas. 

– Apja nyomdokaiba lépett, kiváló halász vált belőle. Beszélik, hogy még akkor is 

akad hal a hálójába, amikor senki másnak sem. 

– Hát, igen, a mendemondák már csak ilyenek – szusszant nagyot a srác. 

– Fiam, ez nem mese, hanem igaz történet – vetett súlyos pillantást Brian 

Thomasra. 



– Na, persze… Bizonyíték egy szál se, igaz? 

Az idősödő férfi halványan elmosolyodott, majd ujjait szétnyitva a srác elé tartotta 

a kezét. 

– Az én nevem Brian McKay, John McKay és Éarin fia vagyok. 

Thomas tudatáig csak tompán hatoltak el a szavak, a döbbenettől képtelen volt 

levenni a tekintetét az elé tartott kézről.  

A férfi ujjai között az első ujjpercig úszóhártyák feszültek. 

Odakint a vihar újult erővel rohanta meg az ivó falait, és a vakító villámfényt falat, 

asztalt megrezgető mennydörgés kísérte. 

 

Az új szemeszter kezdete előtti szombat estén összegyűlt a baráti társaság. Az 

olcsó, leginkább csak a kispénzű egyetemisták által látogatott bárnak titulált ivó a 

törzshelyükké vált az elmúlt három évben. 

Thomas már az ajtóból megpillantotta integető, neki kurjantgató cimboráit. Helyet 

szorítottak neki, és ő mosolyogva huppant le Mike mellé. Megtermett cimborája 

barátságos hátbaveregetéssel kezdte. 

– Az elveszett bárányka! Azt hittük megfulladtál a sok birkaszarban Shetlandon. 

Sajnálhatod, hogy nem jöttél velünk Spanyolországba! Különösen azt a részt 

kedvelted volna, amikor Nick… 

– Hagyd már! Meddig fogod az orrom alá dörgölni azt a kis tévedést? A franc se 

látta hátulról, hogy szakálla van! – izzottak fel Nick sovány képén a szeplők. 

Thomas csak hallgatta egy darabig a barátai lelkes beszámolóját, néha belekortyolt 

a sörébe, majd a második kör közepén megszólalt: 

– Én is mesélnék valamit… Hallottátok már John McKay történetét? 

– Nem. Ki a franc az a McKay? Valami énekes? 

– Nem, dehogy! – somolygott Thomas. – És azt tudjátok, mi az a selkie? 

– Ja, a telefonomon is van pár – röhögött fel Mike. 

– Hülye! Nem szelfi, selkie! Na, akkor figyeljetek! A monda szerint a selkie 

amolyan tengeri tündér. Fókaként élnek, de képesek emberi alakot ölteni, ha levetik 

magukról a fókabőrt. Az ember, aki megtalálja a selkie levetett bőrét, a teremtmény 

urává és parancsolójává válik. Nos, John McKay talált egyszer egy ilyen bőrt… 



 Barátai elcsendesedve hallgatták Thomast. Talán az első alkalom volt, amikor még 

a mindenből tréfát csináló Mike is leesett állal, egyetlen megjegyzés nélkül itta barátja 

szavait… 

 

VÉGE 

  



 

  



Halálsikoly 

 

1451. június 4. Anglia, valahol Kent tartományban 

 

Sir William biztos volt benne, hogy valamelyik szívből gyűlölt szomszéd nemesúr 

keze volt a dologban, amiért Henrik őt választotta.  

Miután elolvasta a címeres pecséttel ellátott üzenetet, elkeseredve dobta le a 

pergament a lovagterem hosszú asztalára. 

– Miért nekem kell menni? Mert a nagyanyám ír volt? Hát tehetek én róla, hogy a 

nagyapám felcsinálta azt a nőt? Tán bűnömül kell felróni, hogy a fattyút maga mellé 

vette és teljes jogú fiává fogadta? 

Felesége, Agnes komoly arccal nézett rá. 

– Ha a nagyapád mindezt nem teszi meg, te nem lennél itt, és én sem. 

Sir Williamnek már a nyelve hegyén volt a csípős válasz, hogy lehordja az 

asszonyt, de amikor a szavak értelme áthatolt dühe ködén, inkább a boroskupáért 

nyúlt. 

– Ehhez elég lenne egy küldönc. Valamelyik udvari léhűtő is el tud hajókázni 

Dublinig. Egy nyomorult levelet akármelyik elbírna! 

– Igaz, de lehet, hogy fontos, és a király nem meri akárkire rábízni – csóválta meg 

szőke fürtös fejét a nő. 

– Eh! Balga beszéd, asszony! Hidd el, ezt valamelyik ellenségünk eszelte ki! Nem 

szívesen hagylak magadra most. Veszélyes időket élünk. Henrik trónját York ura 

kívánja magának, hát meglásd, hamarosan kitör a belháború. És ha én nem leszek 

éppen itthon… 

– Jó uram, a katonáid itt maradnak. Longley kapitány is marad. Én megbízom 

benne. Jó embered, hű hozzád. 

– Nem is Longley miatt aggódom, hanem valami csalárdságtól tartok. Te nő vagy, a 

kapitány pedig harcos, hát sejtelmetek sem lehet az udvari ármánykodásról. Nemhogy 

birtokok, várak, de országok is vesztek már el fondorlatos tervek miatt. 

– Pár hét alatt megjárod. Addig, ha kell, bezárjuk a kapukat és kihúzzuk a várfalak 

mögött. 



1451. október 12. Írország, Dublin 

 

A pár hét immár hónapokra nyúlt. Sir William átadta a levelet a királyhoz hű ír 

nemesuraknak, akik gyors választ ígértek. Ám vagy a tintát vagy a kalamárist 

rekkentették el valamerre, mert bizony június óta nem történt semmi az ügyben. 

Akárhogy ágált, kérlelt és dühöngött a lovag, csak a kifogások érkeztek az írországi 

lordoktól. Hol az aratás, hol lábasjószággal való gondok, hol betegség, de mindig 

akadt valami indok. Sir William sokszor azon a ponton volt, hogy kardot ránt, és a 

pengéjével kényszeríti ki a választ a nemesurakból. Szerencsére Tregury érsek, aki 

ragaszkodott, hogy a megbeszéléseken részt vegyen, néha szóval, néha ténylegesen 

lefogta a lovag karját. 

– Értsd meg, Sir William, a lordok csupán óvatosak. Királyunknak sok ellensége 

van, nemcsak Albionban, de Frankhonban is. Túl sokan akarják a bukását. Amíg 

odahaza a nemesi házak lassan mind pártot fognak, s eldöntik, York hercegét, avagy 

Henriket támogassák-e, a helyi urak szeretnének ebből kimaradni. 

A lovag nagyon is értette, ezért várta feszülten a választ, hogy minél hamarabb 

hazaérjen. Nem szerette volna romokban – vagy Uram bocsá’ –, valamelyik 

szomszédja által elfoglalva viszontlátni a kastélyát. Hogy asszonya, és alig 

nyolcesztendős fia, Oliver sorsáról már szót se ejtsen… 

 

Ezt az ostoba küldetést is Tregury érsek találta ki a számára. A magas rangú 

egyházfi közeli barátainak bevallotta, nem tetszik neki, hogy a lovag 

búskomorságában egyre többet iszik. Az ivással még nem lett volna baj, hiszen 

bocsánatos bűn. Ám az alkoholmámorral együtt járó olcsó cafkák, és a hirtelen 

feltámadó, kardot rántó dührohamok már annál inkább veszélybe sodorhatták Sir 

William, és rajta keresztül az angol nemesség, sőt akár maga a király jó hírét is. 

Amikor a főpap hírét vette, hogy Kilmallockban egy boszorkányról terjesztenek 

pletykákat az emberek, magához hívatta a lovagot. Sir William erősen másnaposan, 

kéthetes borostával az arcán imbolygott be az audienciára. Rápislogott az érsek mellett 

ácsorgó sötét csuhás, gyomorbajos külsejű szerzetesre, majd, amikor a főpap előadta, 

milyen feladattal bízza meg, csuklott egyet. 



– Nem értem. Miért engem küldesz? Ha jól sejtem, ide Isten hatalma kell, hát talán 

valamelyik papod… 

– Azért tart majd veled Anselmus barát, hogy az Úr fegyvere és pajzsa is a 

rendelkezésetekre álljon – vágott a lovag szavába az érsek. 

– Már megbocsáss, excellenciás úr, de nincsenek Kilmallockban katonák? 

Desmond grófja minden bizonnyal segítene pár fegyveressel. Elvégre az ő birtokai. 

– A lord úgy vélte, megtette a kötelességét azzal, hogy üzent nekem. Ha 

szükségessé válna, katonákat is biztosít, de én úgy vélem, hogy te, Sir William a hat 

brit harcosoddal együtt elegendőek lesztek. 

– Ebben a cudar időben napokig tart majd, mire odaérünk. 

– Csak nem félsz a nehézségektől, Sir William? Vagy te talán nem az Urat 

szolgálod? – zendült fel hirtelen a barát pincemély hangja. 

– Dehogynem! – vetett keresztet a lovag. – De ha már harcba küldenek, nem árt 

előre tudni, mivel állunk szemben és milyen eszközeink vannak. 

– Az Úr mindig velünk van, amíg hitünk erős! Aki kételkedik, az elbukik és lelke a 

pokolra kerül! – csattant fel Anselmus. 

Az érsek gyors mozdulattal előrehajolt, jobbjával áldást érő keresztet vetett a 

lovagra. 

– Most menj, Sir William! Készítsd fel az embereidet az útra! Hajnalban indultok. 

A lovag és a franciskánus barát tekintete egy pillanatra egymásba kapcsolódott. A 

csuhás szemében gyanakvással kevert megvetés csillant. Sir William sarkon fordult és 

ijedten kiiszkolt a refektóriumból. Biztos volt benne, hogy Anselmus nem zárta őt a 

szívébe, és az érzés kölcsönös volt. 

A hajnali indulásból semmi nem lett, mert a szerzetessel való találkozás örömére 

Sir William igencsak felöntött a garatra. Már majdnem délre járt, mikor az emberei 

rátaláltak az egyik ivó emeleti szobájában. Morogva, nehéz fejjel rángatta magára a 

ruháit, dobott pár érmét az ágyból kócosan, álomittas szemmel pislogó kurtizánnak, 

majd lebotladozott a lépcsőn. A kocsma előtt felnyergelt lóval várták a katonái. A 

harcosok kék-sárga pajzsai közül fekete varjúként kirítt a ferences rendi szerzetes 

csuhája. Miközben a lovag nagy nyögéssel felmászott a nyeregbe, a barát egyetlen 

szót sem szólt, de szúrós tekintete felért száz villámcsapással. 



1451. október 17. Írország, valahol Kilmallock közelében 

 

A lovag fázósan húzta össze magán a köpenyét, de a feltámadó szél még így is 

megtalálta a szöveten a réseket. Mérges pillantást vetett a mellette csendben lovagló 

szerzetesre. 

– Messze vagyunk még? 

– Nem, Sir William. Talán kétórai lovaglás, hacsak nem fogunk vágtába. 

„Még csak az kéne! Már átfagyott kezem-lábam, a gyeplőt is alig tudom tartani. 

Átkozott ország, hogy az ördög vinné az egészet a pokolba!” – gondolta a lovag. 

Legszívesebben a franciskánus barát arcába ordította volna a kérdést: hogyan tud 

ilyen közömbös, kisimult arccal ülni a nyeregben, amikor mind ő, mind a kíséretükben 

lévő didergő katonák ajka már ellilult a hidegtől? Megkísértette a gondolat, de végül 

elvetette az ötletet. Úgy döntött, nem érdemes a dublini érsek kedvencével vitába 

szállni. Éppen elég baj, hogy ebben a félbarbár országban vesztegeti az idejét, 

ahelyett, hogy otthon ülne a várában, a messzi brit honban. Lobogó tűz mellett ehetné 

a sült malacot, jóféle sörrel leöblítve. De nem, annak a félbolond VI. Henrik királynak 

éppen őt kellett alkalmasnak vélnie a hírvivő szerepre. 

 

Három nap telt el a nehézkes elindulás óta. Gyorsabban is haladhattak volna, de a 

naponta többszöri felhőszakadások sártengerré változtatták az utakat, és a mezők füve 

csúszott a lovak patája alatt. A lovag ezerszer elátkozta már magában az érseket, a 

szerzetest, az időjárást és mindent, ami csak ebben az országban tartotta. 

– Megállni! – lökte Sir William a magasba a karját. 

A katonák engedelmesen rántották meg a gyeplőt. 

– Akinek dolga van, az most megteheti! – röffent a lovag az embereire, majd 

elgémberedett tagokkal lecsúszott a nyeregből. Behúzódott egy közeli ligetbe, és 

elfagyott ujjakkal a nadrágjába nyúlt. Elégedett mordulással nyugtázta a meginduló 

sugarat. Tekintete a közeli tavacskára kalandozott, és megállt benne az ütő. 

A vízparton fiatal, zöld köpenyes lány ült egy jókora kövön. Hosszú, fekete haját 

fésülte, miközben szívbemarkolóan gyönyörű, keserédes dalt énekelt halkan. A férfi 



erősen fülelt, de nem értette a szavakat. Bár vannak dolgok, amiket nem lehet siettetni, 

de igyekezett ismét rendbe szedni magát, majd kilépett a bokor mögül. 

– Ki vagy te? Mit keresel errefelé? 

A lány a lovagra nézett, és a sötét tekintetében lobbanó szomorúságtól Sir 

Williamnek elakadt a szava. Tétován mozdult közelebb a fiatal nőhöz. 

A lány arca megváltozott. Természetellenes módon megnyúlt, hibátlan bőrét 

ezernyi, árokmély ránc szabdalta darabokra. Köpenye foszlányokban lógott aszott, 

sovány testén, szájából fájdalmas nyöszörgéssel kevert sikítás tört elő. A lovag érezte, 

ahogy a testén minden szőrszál égnek mered. Rémült ordítással ugrott hátra, a kardja 

után nyúlt, azonban kétségbeesetten kapkodó ujjai csak a levegőt markolták. Amikor a 

rettenetes arcú teremtmény sikoltva, jajongva felpattant és felé lebbent, a férfi üvöltve 

sarkon perdült és ész nélkül rohanni kezdett visszafelé, a domb túloldalán várakozó 

társaihoz. Zihálva, rogyadozó térddel ért fel a dombtetőre, és nem mert hátranézni. 

Erős kéz ragadta meg a vállát, nagyot rántott rajta.  

– Uram! Sir William! 

A lovag pánikba esve küzdött a szorításban, és csak a sokadik kiáltásra eszmélt rá: 

a saját katonái igyekeznek lefogni őt. 

– Eresszetek! Ostobák… 

– Uram, jól vagy? Mikor hallottuk az ordítást… 

– Hol van? Hova tűnt? – fordult Sir William félőrült tekintettel a tavacska felé. 

– Kicsoda, uram? Nincs ezen az elátkozott helyen senki rajtunk kívül. 

– Nem láttátok? Nem válhatott levegővé! Kutassátok át a környéket! 

– Sir William! Mi történt? – ért oda a csuhás. 

– Volt itt egy lány. Egy zöld köpenyes lány, aki énekelt. Aztán… Aztán átváltozott 

lidérccé… 

Anselmus barát sápadtan, de elszánt arccal keresztet vetett. A katonák kis késéssel, 

ijedt tekintettel nézelődve követték a szerzetes példáját. 

– Hát mégiscsak igaz lesz a szóbeszéd? Boszorkány van a környéken? – motyogta a 

franciskánus. 

– Nem tudom – rázta meg a fejét a lovag, majd az embereire nézett. – Nem láttatok 

semmit? 



– Nem, uram. Csak a te kiáltásodat hallottuk, aztán veszettül rohanva felbukkantál, 

és alig tudtunk lefogni, úgy harcoltál… 

– Ebből elég! – vette át a szót szerzetes. – Majd Kilmallockban megvitatjuk a 

dolgot, de most indulnunk kell tovább, ha nem akarunk a sötétben tévelyegni! 

Sir Williamben feltámadt a bosszúság, amiért a csuhás parancsolgat a katonáinak, 

de végül szó nélkül hagyta az esetet. Anselmusnak igaza volt, a nappali fényt már erős 

szürkület váltotta fel. Borzongva vetett egy utolsó pillantást a liget mögött megbújó 

tavacska felé, majd szótlanul, sietve megindult a lova felé. 

 

A város kapuját már zárva találták. A városba vezető út utolsó szakaszán földbe 

szúrt fáklyák dacoltak a széllel, a sárgás lángok fénye megcsillant a kis csoport 

páncéljain, fegyverein. 

– Kik vagytok? Mit akartok? – szállt feléjük a kiáltás a kőfal tetejéről. 

– Sir William Cathesby vagyok! Tregury érsek és VI. Henrik király nevében, 

nyissatok kaput! 

A súlyos gerendákból készült szerkezet megmozdult, majd nyikorogva kitárult. Két 

dárdás, láncinges katona pislogott a bevonuló csapatra. 

– Mi hozott a városunkba, Sir William? – lépett közelebb az őrök parancsnoka. 

– Az érsek személyes utasítását hajtjuk végre, amihez neked semmi közöd! – 

vetette oda Anselmus barát. 

A katona a csuha láttán keresztet vetett, majd sietve intett az embereinek, 

húzódjanak félre. 

– A helyőrségbe tartotok, uram? Vagy csak átutazóban vagytok? 

– Mire föl ez a sok kérdés? – vetett a lovag szúrós pillantást a katonára. 

– Csak a munkám végzem, uram. Ki kell kérdeznem, akik kapuzárás után kérnek 

bebocsájtást… 

Sir William halványan elmosolyodott. 

– Rendben. Nos, a fogadóban szállnánk, meg már ha akad itt olyan. A feladatunk 

meg… Majd Anselmus atya elmondja. 

A szerzetes dühös pillantást vetett a lovagra, majd az őrparancsnokra vakkantott. 



– Ne legyél olyan kíváncsi! A kíváncsiság bűn! Ha tovább kérdezősködsz, 

imádkozni fogok, hogy a lelked soha ne kerüljön a Mennyországba! 

– Uram, irgalmazz! – vetett ismét keresztet a katona. – Persze, legyetek üdvözölve 

Kilmallockban! Ha itt egyenesen előre indultok, aztán a sarkon balra fordultok, 

eljuttok a Varjú és Kard fogadóhoz. El sem tudjátok téveszteni. A legjobb a 

városban… 

A kapu döndülve csukódott be mögöttük, a brit harcosok megnógatták lovaikat. 

Anselmus a lovag mellé rúgtatott. 

– Sir William, miért nem beszélünk a helyőrség parancsnokával? Ott meg is 

alhatnánk. 

– Mert a parancsnok, akárcsak a legtöbb embere, ír. Ezek mind védik egymást, 

hiába esküdtek hűséget urunknak, Henrik királynak. Nem vagyok kíváncsi a meséikre, 

no, meg aztán a fogadóban jobb ételt, kényelmesebb fekhelyet találunk, mint az őrök 

szállásán. 

– Nagyon rossz véleményed van róluk, pedig ők is hitünk katonái. 

– Lehet, de ennek ellenére sem kedvelnek minket. Ezt tartsd észben, barát! Nem 

mindenkit fűt a felebaráti szeretet. 

– Úgy vélem, ebbe te is beletartozol – jegyezte meg epésen a szerzetes. 

Bárki más esetében Sir William kardot rántott volna e szavakra, de Anselmusszal 

nem akart ujjat húzni. 

Az alacsony nyerskő- és gerendaházak között haladva könnyen megtalálták a 

fogadót. A patadobogásra álmos képű fiú bódorgott elő a hosszúkás, egyemeletes 

épület mellé épített istállóból. A katonák láttán elkerekedett a szeme, és ijedten nyúlt a 

kötőfékért. 

– Vidd be és szerszámozd le a lovainkat! Ha bármi eltűnik a holminkból, a fejeddel 

fizetsz érte! – dobbant le a lovag a nyeregből. 

Kilmallock jelentős kereskedelmi központnak számított a tartományban. Az ivóban 

a helyiek mellett vagy tucatnyi, kalmárnak tűnő férfi is ücsörgött a durva faasztalok 

körül. Sir William nagyot szippantott a sült hús illatától, füsttől, sörszagtól nehéz 

levegőbe, és hideg tekintettel pillantott végig a jöttükre elcsendesedett ivó vendégein. 



Pohos alak termett előttük, piszkosfehér kendőbe törölgetve a kezét óvatosan 

meghajolt. 

– Üdvözöllek titeket, nemes urak! Rolf vagyok, a Varjú és Kard tulajdonosa. Miben 

lehetek a szolgálatotokra? 

– Ételt, italt és szállást keresünk. 

– Igen, uram. Te és a tisztelendő atya alhattok az emeleten, ha nem bánjátok, hogy 

osztoznotok kell a szobán. Az embereidnek is jut kényelmes, meleg szalmafekvőhely 

az istállóban. De előbb gyertek, foglaljatok helyet és vacsorázzatok… 

A kocsmáros sebesen pergő nyelvvel és heves kézmozdulatokkal elzavart néhány 

helyi férfit az egyik asztaltól, majd félszeg vigyorral elsietett. 

A fegyveresek elégedetten telepedtek le, és miután Rolf visszatért a megrakott 

tálakkal, hosszú percekig csak evésre használták a szájukat. A vacsora befejeztével Sir 

William magához intette a csapost. 

– Mit tudsz a boszorkányról? 

– Nem értelek, uram – nézett nagyot a kocsmáros. – Miféle boszorkányról? 

– Ne játssz velem! Érsek urunk hírét vette, hogy egy nő, bizonyos Ciara, a sátánt 

szolgálja! Hol találjuk ezt a némbert? 

Rolf bizonytalan mozdulattal megdörzsölte deresedő halántékát, és a szerzetesre 

pislogott. 

– A város másik végében él egy vénasszony, Ciara Byrne, de nem hiszem, hogy 

boszorkány lenne… 

– Azt majd Isten és a Szentegyház dönti el, paraszt! – sziszegett fel Anselmus. 

– Igen, igen, uram – hunyászkodott meg ijedten a kocsmáros. – Csak azt mondom, 

hogy hetek óta színét sem látta senki. Tán beteg, vagy meg is halt már. 

– Jól van, most elmehetsz! Mi pedig tegyük el magunkat holnapra! – fordult a 

lovag az embereihez. 

– Megvesztél? – suttogta a franciskánus Sir William fülébe. – Ha az a boszorkány 

hírét veszi az érkezésünknek, elszelel! 

A lovag elgondolkodott, majd megrázta a fejét. 



– Nem, ma éjjel pihenünk. Ha igaz a szóbeszéd, akkor jobb frissen, erőnk teljében 

szembenézni a veszéllyel. De ha neked nem tetszik a terv, menj és látogasd meg 

egyedül azt a némbert! 

– Sir William, Tregury érsek nevében megparancsolom… 

– Hogy mit csinálsz, csuhás? Te nekem nem parancsolsz, megértetted? – csapott az 

asztalra a lovag. A katonák meglepetten kapták fel a fejüket. 

– Vigyázz, Sir William! Az egyház csak azokhoz kegyes, akik hűek hozzá és a mi 

Urunkhoz, Jézushoz! Aki ellenünk szegül, könnyen megjárhatja! 

A vacsorához legurított sör okozta enyhe köd pillanatok alatt kitisztult a lovag 

fejében. Békülékenyebb hangnemben szólalt meg: 

– Csupán nem szeretném az embereim életét elhamarkodottan kockára tenni. 

– Vagy inkább a sajátodat, nem? Evilági bűnökben dagonyázol, Sir William, és 

meglásd, nem lesz ennek jó vége! Többre becsülöd az italt és a degeszre tömött 

bendődet, mint az Úr szolgálatát… 

– Szóval gyávának tartasz? – hördült fel Sir William. 

– Az majd Isten színe előtt kiderül, de imádkozz, mert a lelked már úton van a 

Sátán kénköves birodalma felé! 

A kocsmában még a lobogó tűz sem tudta feloldani a hirtelen támadt jeges 

hangulatot. A vendégek csendesen, tekintetüket a fakupáikra szegezve, fejüket 

lehorgasztva ücsörögtek, és csak lopva mertek egy-egy pillantást vetni a hangosan 

vitatkozókra.  

A lovag válaszolt volna, de a sarokban megpillantott egy ismerős alakot, és torkára 

fagyott a szó. A zöld köpenyes, fekete hajú fiatal nő kezében megállt a fésű, tekintetét 

mereven a lovagra szegezte, és ajkáról szomorú dal csendült fel. 

Sir William felpattant, kirúgta maga alól a széket, kis híján földre lökve a barátot, 

és remegő ujjal a sarokba mutatott. 

– Ott! Nézzetek oda! Most sem látjátok? 

A szerzetes dühösen rántott egyet a csuháján, és a katonákkal együtt a sarok felé 

fordult. 

– Mit kellene látnunk? A pókhálókat? 

– A nőt! Azt a hosszúhajú nőt! Nem halljátok az énekét? 



– Sir William, valami nincs rendben veled… – kezdett bele Anselmus, ám a lovag 

szavaira az ivó felbolydult. Az emberek sietve, idegesen pusmogva felpattantak, pénzt 

löktek a rémült fogadósnak és sietve távoztak. Sir William is odakapta a fejét a szinte 

menekülő emberekre.  

– Mi az ördög folyik itt? Rolf! 

A kocsmáros halálravált arccal pislogott a sarok felé, és minden ízében remegve 

tántorodott a lovag elé. 

– Nagy baj van, uram! Még mindig látod azt a nőt? 

– Nem… Hogyan tűnhetett el ilyen hirtelen? Van valami rejtekajtó a hátsó falon? 

– Nem uram, de a Bean Sidhe-nek nem is kell ajtó… 

– A kicsodának? Ember, beszélj értelmesen, különben megjárod! Ki a fene az a 

banshee? 

– Nem banshee, hanem Bean Sidhe, de a te nyelved szerint így is megteszi. Szóval, 

ő egy tündér, a halál tündérasszonya. Aki meghallja az énekét vagy a sikoltását, annak 

közelében a halál ólálkodik. 

– Ostoba babonás pogány! – kelt fel fenyegetően a szerzetes. – Hogy mered 

Krisztus Urunk jelét viselni – bökött a kocsmáros nyakában lógó apró rézfeszületre –, 

mikor az ördögi hiedelmeket hirdeted? Elhallgass és gyakorolj bűnbánatot, 

máskülönben hamar a vesztőhelyen találod magad! 

– Igen, atyám, bocsánat… – nyelt nagyot Rolf. Megérintette a bőrszíjon függő 

feszületét, keresztet vetett, majd eliszkolt a söntéshez. Nem mintha akár csak egy 

vendég is maradt volna a kocsmában. 

– Elég mára az izgalmakból, menjünk aludni! – köszörülte meg a torkát Sir 

William. 

– Nekem megfelel az istálló, meghagyom neked a szobát – felelte a szerzetes. 

A lovag figyelte, amint a katonái zavartan elköszönnek, és nyomukban 

Anselmusszal kisorakoznak az ajtón. Miután magára maradt, rövid tanakodás után a 

pult mögött babráló Rolfhoz lépett. 

– Beszélj még erről a banshee-ről! 

– Uram, nem szívesen tenném – hagyta abba a törölgetést a kocsmáros. – Nem jó 

dolog még beszélni sem róla. 



– Válassz! Acél vagy ezüst legyen a fizetséged? – vonta ki tőrét Sir William. 

– Az ezüst megteszi – dünnyögte a kocsmáros. Érme koppant a pulton, Rolf szeme 

felcsillant. – Rendben uram, de túl sokat nem merek mondani. Szóval a legenda 

szerint a Bean Sidhe egy tündérasszony. Minden családnak van egy, és a sírásával, 

énekével megjósolja egy közeli rokon halálát. Aki háromszor hallja a Bean Sidhe 

hangját, az biztosra veheti, hogy egy közeli hozzátartozója hamarosan átköltözik a 

túlvilágra. 

– Az ég rogyjon rád, én már kétszer találkoztam vele! Ez azt jelenti, hogy 

meghalok? 

– És láttad is, igaz? Ez nagyon ritka, szinte senki nem látta még a Bean Sidhe-t. 

Nos, uram, én azt mondanám, hogy akkor hamarosan olyat veszítesz el, aki nagyon 

közel áll a szívedhez. Azt mondják, ha csak zokog, vagy énekel, békés halál vár a 

családtagra. De ha sikolt és üvölt, akkor borzalmas erőszakos módon pusztul el az 

illető. Ami azt illeti, nem mindig tudni, hogy kinek mutatja meg magát a Bean Sidhe, 

de azt bizton állíthatom: akiért eljön a kaszás, az előtt rejtve marad a tündérasszony. 

– A rosseb a lepénylesődbe! – mordult fel dühösen a lovag, de a hideg futkározott a 

hátán. – Elég lesz, hallgass! A fene megevett titeket meg az ostoba babonáitokat! 

Még akkor is a kocsmáros szavain rágódott, amikor a szobájában leheveredve 

elfújta az olajmécsest. 

„Eszement egy ország! Hisznek az Úrban, templomba járnak, odahaza meg 

démonokról beszélgetnek. Félbarbár pogányok ezek mind! Tűzre való eretnekek!” 

Nem jött álom a szemére, aggodalmas gondolatai hazaszálltak feleségéhez és 

fiához a messzi Kentbe… 

 

Pitymallatkor megdöngették a szobája ajtaját. 

– Sir William, ébredj! 

A lovag kidörzsölte az álmot a szeméből, majd pár perccel később ásítozva, 

mellkasát vakargatva ballagott lefelé a lépcsőn. A földszinti ivóban két harcosa és 

Anselmus várakozott rá. 

– Mi a fene olyan sürgős? Csak hajnalban lehet boszorkányt fogni? 

– Ne vedd félvállról a feladatot, Sir William! Az ördög mindenféle trükkök… 



– Persze, persze! – legyintett rosszkedvűen a lovag. – Hé, kocsmáros! Mi lesz azzal 

a reggelivel? 

– Erre most nincs időnk! – szólalt meg élesen a szerzetes. – Már tegnap este el 

kellett volna fogni azt a nőszemélyt! 

– Aki lehet, hogy nem is boszorkány csak egy szerencsétlen öregasszony. 

– Néha kétségbe vonom a lojalitásodat, Sir William. Talán te is ezeknek a 

sátánimádó eretneknek a pártján állsz? 

– Ej, hogy mondhatsz ilyet? – hökkent meg a lovag. 

– Tegnap este nem engedted, hogy azonnal a démoni szolga nyomába eredjünk. Ma 

pedig még reggelivel is húznád az időt. Talán bizony módot akarsz adni neki, hogy 

felkészüljön ellenünk? 

Sir William keze ökölbe szorult, de nem szólt egy szót sem. Némán ellépett a 

megrakott tálcával a kezében értetlenül ácsorgó Rolf mellett, és kisietett az udvarra. 

Kurta biccentéssel fogadta a katonái üdvözlését, és dühtől fortyogva mászott 

nyeregbe. 

A fogadós útmutatása alapján nekivágtak az ébredező városka utcáinak. Az éjszaka 

magával vitte az esőt, de emléknek meghagyta az alacsonyan szálló, szürkén 

terpeszkedő felhőket. Sir William megsarkantyúzta a hátasát. A korai járókelők, 

kézművesek ijedten ugrottak félre előlük és fejüket csóválva bámultak a tovadübörgő 

lovascsapat után. 

 

A rozzant viskó már a falon túl épült, egyike volt a városkát körülvevő soktucatnyi 

kalyibának. Szemmel láthatóan sok évvel ezelőtt eshetett meg, hogy valaki rendbe 

rakta a kunyhót. Roggyant tetejéből itt-ott már a gerendák is előbukkantak, az ablakok 

helyén hevenyészett deszkák és rongyok szomorkodtak. Parányi, gazos kertjében 

nyoma sem volt az aprójószágnak, se kacsa, se csirke nem verdesett az udvaron. Sir 

William komor tekintettel méregette a házat. 

– Mintha egy kripta lenne… 

A katonák arcán ugyanaz az érzés tükröződött, mint amit a lovag baljós szavai 

sugalltak. A franciskánus elszánt arccal ugrott le a sárba. Keresztet vetett, kezét gyors 



fohászra kulcsolta, majd megragadta a nyakában lógó jókora fa feszületet, és az 

ajtóhoz lépett. 

A lovag kivont karddal követte a szerzetest, közben magához intette az egyik 

emberét. 

– Vegyétek körbe a házat! Ne engedjetek senkit megszökni! 

Anselmus imát mormolva belökte az ajtót. 

– A király és az egyház nevében… – rontottak be a viskóban uralkodó félhomályba, 

ám az orrukba hatoló bűz megtorpanásra késztette őket. A bomló hús, ürülék és 

vizelet penetráns szaga terjengett a helyiségben. 

– Szent Jánosra… – köhögött fel a lovag.  

– Az ördög bűze, Sir William! 

Senki, semmi sem mozdult az egyetlen szobából álló helyiségben. Mikor a két férfi 

szeme hozzászokott a falak között uralkodó szinte teljes sötétséghez, egy alacsony, 

görnyedt alakot pillantottak meg. A rongyos öregasszony közelebb bicegett hozzájuk. 

Ahogy az ajtónyílásból beszivárgó fény ráesett a nő arcára, a lovag rémülten 

felkiáltott: mintha a banshee eleven mása toppant volna elé. 

– Ciara Byrne, az egyház és az Úr nevében! – emelte magasra a feszületét 

Anselmus, mire az öregasszony eszelős vihogásban tört ki. 

– Mit akarsz itt, te pap? Nem ártottam neked soha, mégis meg akarsz ölni. 

– Nem akarlak, de ha bűnös vagy, lakolnod kell érte! – harsogta a szerzetes. –

Boszorkánysággal gyanúsítanak, hát meg kell felelned a vádaknak!  

A ráncos arc azonban már a mészfehér lovag felé fordult. 

– Hát te, nemesúr? Téged mi lelt? Tán szellemet láttál? Á, igen… Tudom már! 

Találkoztál a tündérasszonnyal, igaz-e? Látom a halál nyomát rajtad… 

Sir William haragja hirtelen éktelen dühbe csapott át. Szeme elé vörös köd 

húzódott, és rárivallt az asszonyra. 

– Befogd a szád, vagy rögvest keresztüldöflek! 

– Tedd meg! A Bean Sidhe már rám kiáltott háromszor, tudom jól, hát ideje 

távoznom! Gyerünk! Mire vársz? Gyáva, semmitérő patkány vagy, még egy tehetetlen 

öregasszony ellen sem mersz kiállni… 



Sir William agyát elborította az ölni vágyás tébolya. Kardját előrelökte, a penge 

recsegve szakította át a mellkast, és hegye a nő hátából bukkant ki. Az öregasszony 

szeme fennakadt, de szája fogatlan vigyorra húzódott: 

– Te sem kerülöd el a sorsod, Sir William of Cathesby… 

A lovag arca ördögi ábrázatba torzult, heves mozdulattal kirántotta a pengét az 

asszonyból. A halott test rongycsomóként csuklott össze. A férfi lihegve, vértől 

csöpögő kardját szorongatva bámulta egy darabig az áldozatát, majd, mint aki álomból 

ébred, összerándult. Értetlen tekintettel meredt a saját fegyverére, majd lassan a 

szerzetes felé fordult. 

– Mi történt? Anselmus… 

A ferences rendi szerzetes viaszsápadtan hátrált a lovag elől, a feszületet maga előtt 

tartva sebesen hányta magára a keresztet. 

– Távozz tőlem, Sátán… Az Úr nevében, parancsolom… 

– Csuhás! – ordított rá a lovag Anselmusra. – Mi történt? 

– Megölted a boszorkányt! – tért kicsit magához az egyházfi. 

– Ezt látom, de miért? Hogyan? Én csak a rettenetes dühre emlékszem… 

– Nem tudom, Sir William, de azt hiszem, téged is megkísértett a gonosz! Láttam a 

szemedben a pokol lángjait – nyekeregte a szerzetes, majd ijedten kifordult az ajtón. 

A lovag egyedül maradt, és ismét a mozdulatlan testre pillantott. Lassan 

visszaszivárogtak agyába az emlékek és ezernyi megválaszolatlan kérdést szültek. 

„Honnan tudta a nevemet? Ki volt ez a némber? Miféle sorsról beszélt ez a 

boszorkány?” 

A sarokból felhangzó zokogásra felkapta a fejét. Halványan fénylő, hosszú hajú 

nőalak ült a sarokba állított ládán, ám ezúttal nem énekelt. Arcát a tenyerébe temetve 

halkan sírt. 

– Nem! Ez csak a gonosz játéka! Takarodj! – motyogta a férfi. 

A fiatal nő alakja lassan semmivé foszlott. Sir William szaggatott, darabos 

mozdulatokkal megfordult, elhagyta a házat. 

– Uram, jól vagy? – kérdezte a közelben álló katonája. 

– Itt végeztünk, megyünk vissza Dublinba! Egyetlen percet sem akarok tovább ezen 

az elátkozott helyen eltölteni! 



 

 

 

1451. november 12. Anglia, valahol Kent tartományban 

 

Talán a lovak is megérezték a hazai földet, mert mintha szaporábban szedték volna 

a lábukat. Sir William aggodalmas tekintettel ügetett be a faluba, de az érkezésére 

elősereglő parasztok arcán inkább csak megkönnyebbülést látott. 

– Isten hozott újra itthon, uram! 

– Légy üdvözölve, Sir William! 

A lovag gyors félmosollyal intett vissza az üdvözlésekre, de a hetek óta egyre 

növekvő rossz előérzete nem tágított. A falutól a várkapuig húzódó félmérföldnyi utat 

már vágtában tette meg. Gyanakvó pillantásokkal méregette a kastélyt, de semmi 

szokatlant nem talált. A kék-sárga zászlók lustán lobogtak a novemberi bágyadt 

napsütésben, az út mentén vidám gyerekek raja futott egy rövid darabon a lova 

mellett. A lovaktól megrémült libacsapat menekült félre az útról méltatlankodó 

gágogással.  

Csattogó patákkal vágtatott be a lovag a várudvarra, és már a kapuból látta, amint 

fia, Oliver és a medvetermetű Longley kapitány a kastélyhoz vezető széles lépcső 

tetején várnak rá. 

Megkönnyebbülten ugrott le a lováról, egy odasiető szolga kezébe nyomva a 

gyeplőt. 

– Oliver! – ölelte magához hevesen a fiát. 

– Apám… – fúrta a fiú kócos barna hajú fejét a várúr köpenyébe. 

A lovag felpillantott a lépcsőn álldogáló kapitányra és a mögötte tébláboló 

szolgákra. 

– Nejem merre van? Hol van Lady Agnes? 

A szolgák zavartan kerülték a lovag pillantását, végül a zavart csendet Longley 

hangja törte meg. 

– Sajnálom, Sir William, de asszonyod már nem csatlakozhat hozzád. Immár több 

mint négy hete, hogy Lady Agnest örök nyugovóra helyeztük… 



A kapitány hangja elúszott a messzeségbe. A lovag bambán meredt a tisztjére, és 

agya megtagadta, hogy felfogja a keserű mondatok értelmét. Ám szíve gyorsabban 

válaszolt. Sir William úgy érezte, oroszlánok marcangolják a mellkasát. Fájdalmas 

nyöszörgéssel rogyott le a lépcsőre. 

– Mi történt? – suttogta. 

– Nem tudjuk biztosra, uram – telepedett mellé Longley, miközben szeme 

villanásával jelezte a szolgáknak: eredjenek a dolgukra. Oliver is letottyant, szemében 

visszafojtott könnyek csillogtak. 

– De mégis, mi? Megbetegedett? Megsebesült? Beszélj már, kapitány! 

– Pár hétre rá, hogy elmentél, Lady Agnes gyengülni kezdett. Nem volt étvágya, 

kedvetlenné vált. Eleinte azt hittük, hogy csak a távolléted miatti szomorúság gyötri, 

de október közepére már ahhoz sem volt ereje, hogy felkeljen az ágyból. Hívtunk 

orvost, de az a sarlatán is csak hebegett-habogott, nem tudott segíteni. Aztán egyik 

reggel egyszer csak elaludt asszonyod. Nem szenvedett, csak elaludt… – halkult el a 

harcos hangja. 

Sir William szeme ugyan nyitva volt, de akár világtalan is lehetett volna. Nem látta 

a sárfoltos kőlapokkal fedett várudvart, befelé figyelt, a benne dúló fájdalomra. A 

sajgó örvénylésből lassan formát öltött egy emlék. A zöld köpenyes lány emléke. 

– Melyik napon halt meg? – kérdezte szárazon. 

– Október tizennyolcadikán, uram. 

„Igen, egy nappal azután, hogy utoljára láttam a banshee-t” – futott át agyán a 

gondolat. Magához ölelte a fiát. 

– Gyere, Oliver, látogassuk meg édesanyádat! Szeretnék köszönni neki… és 

elbúcsúzni tőle… 

 

 

 

 

 

 

 



1460. május 20. Anglia, valahol Kent tartományban 

 

Sir William mosolyogva hallgatta Oliver lelkes előadását az aznapi vívóleckéről. 

Az immár tizenhét esztendős, jó kiállású fiában egyszerre látta fiatalkori önmagát és 

néhai feleségét, Agnest. 

A lovag új asszonya, Lady Rose hallgatagon turkálta az ételt. A lovag néha a fiatal 

nőre pillantott, aki olyankor mosolyt erőltetett az arcára. Sir William nem hibáztatta 

érte, hogy nem szereti őt. Házasságukat a kényszer és a politikai helyzet szülte, és az 

eltelt hónapok alatt sem alakult ki több közöttük, mint kölcsönös tisztelet. Sir William 

kitartott a király és a Lancaster ház mellett, és York hercegét jogtalan trónkövetelőnek 

tartotta. Szívesen beszélgetett volna politikáról a vacsoraasztalnál, de tudta, az 

asszonyát halálra untatná vele, a fia pedig még vérmesebb álmokat szőne csatákról és 

dicsőséges győzelmekről. 

Oliver éppen belefogott, hogy előadja az íjászatban elért eredményeit, amikor Lady 

Rose elsápadt. A kétágú húsvilla kifordult a kezéből és hangos csattanással a 

kőpadlóra hullott. 

– Kedvesem, mi a baj? – hajolt Sir William ijedten közelebb a feleségéhez. Az 

asszony kerekre tágult szeme és remegő ajka láttán az a képtelen gondolata támadt, 

hogy az úrnőt megmérgezték. Lady Rose bizonytalan tekintettel az urára nézett. 

– Ti… nem látjátok? – mutatott a lovagterem bejárata felé a nő. 

A két férfi odanézett, amerre a remegő úrnő tekintete irányult, és megrázták a 

fejüket. 

– Nem, nincs ott senki…  

Az ismeretlen lány megmozdult, Lady Rose-ra emelte tekintetét, majd velőtrázó 

sikollyal kevert jajongás hagyta el az ajkát. Az úrnő halottsápadtan szorította a 

tenyerét fülére. 

– Uram, irgalmazz! Sir William, csináljatok ezzel a nővel valamit!  

A lovag értetlenül bámulta a nejét, ám hirtelen felébredtek az évek óta eltemetett 

írországi emlékek. A férfi akárhogy meregette a szemét, még egy villanásnyit sem volt 

képes megpillantania a jelenségből. 

– Lady Rose… 



– Szent Mária, oltalmazz minket! – nyöszörögte Lady Rose. – Mi ez? 

A lovag nem felelt. Mit mondhatott volna? Hogy a halál hírnöke jár termeikben? A 

banshee sikolyai lassan elhaltak, hogy átadják helyüket valami még vészjóslóbb 

zajnak. A palotaudvarról kürtszó, ordítások és kardok csendülése kúszott be a 

terembe. A kivágódó ajtóban véres, horpadt sisakú katona jelent meg. 

– Sir William, a Yorkok betörtek a várba! A sötétség leple alatt a kapuig osontak… 

Nem tudtuk őket megállítani! 

Apa és fia egyszerre rántott kardot, nekiiramodtak, hogy csatlakozzanak a 

várudvaron harcolókhoz. 

A lovagba belehasított a gondolat: 

„Csak a feleségem hallotta a sikolyt, csak ő látta a rémet… Hát ma éjjel elveszít 

valakit? De kit? Talán én térek meg őseimhez? Vagy Olivert öli meg az ellen? Ám az 

is lehet, hogy Lady Rose más rokona szenderül jobblétre?” 

Nem maradt idő a töprengésre, mert a fáklyafényben fürdő jókora udvaron 

nyüzsögtek York hercegének vérre szomjas katonái. Sir William megmaradt harcosai 

élére állt, és nagyot ordítva rohamra vezette őket.  

A várban csupán a fiatalasszony hallotta meg a banshee ismét felhangzó zokogó 

sikoltásait. 

 

 

 

 

VÉGE 

  



 

  



Az űrállomás 

 

Genzo Shimizu elégedetlen mordulással nyugtázta az ellenőrzőpanel vörös fényét. 

Már több mint egy órája hiába próbálta átirányítani az energiát a használhatatlanná 

vált kettes reléegységtől a még működő hármashoz, a beépített biztonsági protokollok 

a képébe röhögtek. 

– Ott dögölj meg, ahol vagy! – csapta le a férfi dühösen a kézi ion-deregulátort. A 

hengeres eszköz nagyot csattanva gurult tova a fémpadlón, egyenesen a legközelebbi 

légcserélő nyílása felé. – A szentségit…! – káromkodta el magát Genzo, és a 

szökevény eszköz után vetette magát. Nem érte el. Ám mielőtt az ezüstösen csillogó 

szerszámot elnyelte volna a feneketlen akna, egy gépkar csapott le rá. A férfi 

megkönnyebbülten fújva pillantott fel. Az általános karbantartó robot – vagy ahogy a 

köznyelv hívta: mecha – tojásformájú teste bő fél méterrel lebegett a padló felett. 

Szürke-narancs festéke kopottan, tompán fénylett a szerelőakna gyatra világításában. 

– Kösz, haver! Na, add ide szépen! – nyújtotta Genzo a robot felé a kezét. 

A gép habozott, majd a nyitott szerszámostáskához lebegett. Akkurátusan 

visszatette a deregulátort a helyére, aztán az apró hord-konténert felkapva, eliramodott 

a folyosó kijárata felé. 

– Hé, én még dolgozom, te idióta! Gyere vissza, te… – rikoltott utána a férfi, de az 

ügyet sem vetett rá. Genzo felpattant és a túlbuzgó robot nyomába eredt. 

„Semmi sem működik rendesen ezen a nyomorult állomáson! Egy dolgot 

megjavítok, kettő tönkremegy! Még ez a tetves mecha is bedöglik!” – füstölgött 

magában, miközben a szerszámtolvaj masina után loholt. 

Genzo Shimizu, 344689-D jelzésű elítélt nem túlzott, mikor gondolatban az 

űrállomás állapotára utalt. Az NS-314 félautomata mélyűri reléállomás, akárcsak a 

karbantartója, minden erőfeszítés ellenére is lassú, de biztos halálra volt ítélve. És ezt 

a férfi is tudta. 

 

A reléállomás a Tejút peremvidékén lebegett a semmiben, többhetes útra a 

legközelebbi naprendszertől, és majd kéthónapnyira az első emberlakta bolygótól. A 

beüzemelése óta eltelt több mint húsz év alatt a műszaki állapota csak egyre romlott. 



Pár évig három technikusból álló, állandó személyzet élt a fedélzeten, ám amikor 

hathavi ellátmányt szállító űrhajó legénysége holtan találta őket, az Űrfelderítési 

Hivatal tisztviselői gondolkodóba estek. Nem verték nagydobra, de bennfentes 

körökben az a hír járta, hogy a két férfit és egy nőt megcsonkítva, vérbe fagyva vittek 

el az NS-314-ről, ami ezután másfél évig üresen állt. Az automata rendszerek továbbra 

is vették a szomszédos galaxis irányába elindított műholdak jeleit, ám egyre több 

olyan meghibásodás történt, amit az állomástól fényévekre ücsörgő operátorok már 

nem tudtak távbeavatkozással kijavítani. Az Űrfelderítési Hivatal illetékesei nem 

mertek újabb állandó legénységet biztosítani a parányi állomásra, ezért a flotta 

segítségét kérték. Addig-addig tologatták egyik asztaltól a másikig a hivatalos 

kérvényt, amíg valamelyik tábornok kitalálta a megoldást. A hadsereg börtöneiben – 

köszönhető a fel-fellángoló gyarmati háborúknak – sok, műszakilag jól képzett 

hadifogoly katona várta a szabadulását vagy a kivégzését. Némi engedmény a 

büntetésből, és lám, máris tucatnyi jelentkező akadt a magányos feladatra. A sebtében 

lezavart szelektálás eredményeként a választás Genzo Shimizu századosra esett. 

 

Miközben a kihalt, rosszul megvilágított folyosókon próbálta utolérni a megkergült 

mechát, Genzónak eszébe jutottak az állomáson eltöltött első napok. 

A harminc évnyi büntetését sikerült a felére csökkentenie, amiért csupán egy 

reléállomást kellett üzemben tartania, és úgy vélte, jó üzletet kötött. Gyerekjátéknak 

gondolta a feladatot. Ugyan a csikorogva, akadozva nyíló zsilipajtó láttán felszaladt a 

szemöldöke, de nem tulajdonított neki nagyobb jelentőséget. 

„Több mint egy éve nem járt erre senki, hát nem csoda, ha a mechanikus dolgok 

kissé akadnak” – nyugtatta meg magát.  

A zsilip melletti panorámaablakon át figyelte egy darabig, amint a katonai járőrhajó 

EV robotjai az állomás rakodóterébe hordják az ellátmányát, majd elindult körülnézni 

új birodalmában. Hamar megtalálta a három apró kabint, ahol az eredeti személyzet 

lakott. Találomra kiválasztott egyet, ledobta kevéske holmiját tartalmazó zsákját az 

ágyra, majd további felfedezőútra indult. Egyre elkeseredettebben rótta az ívben 

kanyarodó folyosókat, és a leszakadt csövek, lógó vezetékek, talán örökre elsötétedett 

vezérlőpanelek láttán enyhe pánik kerítette hatalmába. Még éppen időben ért vissza a 



zsiliphez, hogy lássa, amint az őt idehozó űrhajó aktiválja az FTL hajtóműveit, és 

belép a hipertérbe. A fényes villanás belemart Genzo szívébe, mintha az emberiségtől 

búcsúzott volna. Feladatlistája szerint a kommunikációs rendszerek helyreállítása lett 

volna a legfontosabb dolga, de az áporodott, fojtó levegő meggyőzte: a létfenntartó 

berendezésekkel kell kezdeni. Heteken át izzadt, káromkodott és aludt csupán napi 

négy-öt órákat, mire az állomást sikerült legalább lakható állapotba hoznia. Amikor 

már nem kellett attól tartania, hogy egy váratlan üzemzavar esetén álmában megfullad 

vagy megfagy, nekiállt a kommunikációt is megjavítani. A raktárakban talált 

cserealkatrészek java részét felhasználta, mire sikerült működőképes állapotba hozni a 

rádiót. Az első élőszóban történő beszélgetés a távoli operátorral a kedvét szegte. 

– Itt Genzo Shimizu az NS-314-ről! Veszik az adásomat? Flotta bázis 889, itt 

Gen… 

– Vesszük, NS-314! Gratulálok! Ezek szerint sikerült megjavítani a komm 

rendszert. 

– Igen, és a galaxisközi felderítőműholdak jeleit is veszem. De a transzponder 

halott, így csak heti adatcsomagokban, tömörítve tudom majd küldeni a szondák 

jelentéseit. 

– Tökéletes! Legalább megspórol egy kis energiát az állomásnak. 

– Ha már erről esett szó, a további javításokhoz szükségem lenne pár dologra. 

– Sürgős? Van olyan, ami nem várhat a következő évi szállítmányig? 

– Elfogytak a pótalkatrészek, és még az egyes DS relé pajzsát meg kellene 

javítanom, hogy teljes kapacitással… 

– A heti adatcsomag elég. Sőt, az sem baj, ha csak kéthetente küldi az adatokat. 

– Azt hittem, az Űrfelderítési Hivatalnak fontos ez az állomás. 

– Ne vicceljen már! Ugyan mi a fenét érzékelnének a szondák a két galaxis közötti 

nagy büdös semmiben? – horkant fel az operátor. – Fényévekre nincs még egy 

eltévedt hidrogénatom sem! 

Genzo kénytelen-kelletlen egyetértett a férfival. A bázis kezelője rögzítette az 

anyagigénylés listáját, majd elköszönt. Genzo még percekig ült a kikapcsolt 

kommunikátort bámulva, és csendben elfogta az egyedüllét ólomízű érzése. 

 



A túlságosan rendszerető robot végre lassított. Belebegett a szerszámraktárba, és 

mire a lihegő férfi odaért, már üres kézzel röppent ki a helyiségből. Genzo megvárta, 

amíg a mecha eltűnik a folyosó ívében, majd ismét előrángatta a szerszámostáskát. 

Valahonnan az állomás mélyéről kiindulva, fájdalmas sóhajhoz hasonló, hörgő 

hang görgött végig a fémfalak között. A férfi megborzongott. Hallotta már ezt a 

hangot, néha naponta többször is, de nem tudott a nyomára bukkanni, hogy mi 

okozhatja. A központi számítógépet hiába faggatta. Egyrészt, mert a belső érzékelők 

fele egyáltalán nem működött, másrészt mert maga a számítógép is csupán egy 

fájdalmasan öreg alapmodell volt. Babonásabb ember talán azt mondta volna: a halott 

személyzet lelke kísért az állomáson. 

 

Genzo nem hitt a szellemekben, de majd’ minden héten történt valami szokatlan. 

Egyszer például leállt a fehérje újrafeldolgozó. Hiába cserélte ki az elfüstölt panelt, 

amint elhagyta a szobányi étkezőt, ismét égő műanyag keserű szaga csapott az orrába. 

Fél napot töltött azzal, hogy minden szabványt és előírást mellőzve, valamiféle 

ideiglenes kötésekkel áthidalja a sérült részt. Másnap reggel az automata ismét 

megtagadta a reggeli kiadást.  

– Cseszd meg! Tegnap megjavítottalak és működtél. Most mi a franc bajod van? 

Bosszúsan szerelte le a burkolatot, és amint egy pillantást vetett a berendezés 

belsejébe, elakadt a lélegzete. Jóformán az összes vezeték, amit előző nap bekötött, 

elszaggatva lógótt. Nem egyszerűen kicsúszott a csatlakozóból, hanem mintha valaki 

marokra fogta és kitépte volna a színes optikai kábeleket a helyükről. 

– Mi franc? – motyogta kimeredt szemmel, miközben gyomra idegesen rándult 

kettőt. A látvány magáért beszélt: emberkéz művével állt szemben.  

Fegyver nem akadt az állomáson, hát egy jókora acél csődarabot szorongatva indult 

el felkutatni a bujkáló idegent. Utasította a számítógépet, keressen életjeleket, 

szokatlan hőképeket, majd elindult, de a biztonság kedvéért magával vitte a 

karbantartó robotot is. Órákon át lopakodott, megállt, fülelt és szívdobogva izzadt, 

mint dagadt bankár a szaunában, de nem talált senkit. Ugyan akadt pár terület, ami 

biztonsági okokból le volt zárva, de Genzo nem feltételezte, hogy valaki például a 

radioaktív nehézvíz tározó mellett verjen tanyát. 



Amikor visszatért a vezérlőterembe, a számítógép megerősítette: rajta kívül nincs 

élő ember az állomáson. Megnyugodva támasztotta neki a csövet a falnak, de a 

következő pillanatban ijedt kiáltással kapta fel ismét, mert a helyiség ajtaja hangos 

zúgással kinyílt. A félrehúzódó ajtószárnyak pár másodpercig úgy maradtak, majd 

nagyot koppanva ismét egymásnak csapódtak. 

– Ez mi volt? 

– Nem értem a kérdést. Kérem, fogalmazza át! 

– A vezérlő ajtaja kinyílt, aztán becsukódott. 

Kis csend után a számítógép felnyekergett. 

– A vezérlőterem ajtaja jelenleg zárva. A logfájlok szerint a legutolsó nyitás egy 

perc ötvenkettő másodperccel ezelőtt történt… 

Genzo fél szemét az ajtón tartva a konzolhoz lépett, és rápillantott az adatokra. A 

számítógép igazat mondott. 

– Kezdek megőrülni – dörzsölte meg a férfi a halántékát. – Vagy csak egy újabb 

rendszer meghibásodás. A rohadt életbe! – tört ki belőle a káromkodás, és dühösen a 

konzol fém keretére csapott. – Még hat év! Hallod? Bírd még ki hat évig és onnantól 

más gondja leszel! 

Nyolc alkalommal látta az ellátmányt hozó könnyű űrhajót kilépni a hipertérből. 

Nyolc alkalommal váltott pár közömbös mondatot a hajó személyzetével a rádión 

keresztül. Nyolc alkalommal érezte úgy magát, mint akit félig kihúznak a sírból, majd 

egy rúgással visszapenderítenek a dohos, nyirkos sötétbe. 

– Márpedig túlélem azt a nyomorult hat évet és nem fogok megbolondulni! 

Értetted? – ordította el magát. A hideg falak tompán kongva verték vissza a férfi 

hangját. 

Két nappal később a riadó szirénájára riadt. Idegesen rángatta magára kezeslábasát, 

és zagyva fohászt motyogva a vezérlőterembe rohant. Az állomásszerte villogó vörös 

fények ijesztő árnyékokat rajzoltak a falakra. 

– Mi történt? – csapott le a rövid távú érzékelők paneljére, hogy a fel-felvonító 

hangot végre elhallgattassa. 

– Aszteroidafelhő közeledik. Irány: négy-négy-hat-kilenc. Távolság: százezer 

kilométer. Becsült érkezési idő: kettő perc huszonhat másodperc… 



Genzo elsápadt, a számítógépre förmedt: 

– Miért nem érzékelted hamarabb? 

– Hosszútávú érzékelők hajnali három óra két perckor meghibásodtak. Hiba a C12-

es elosztóban. Hiba oka: ismeretlen. 

– Marha nagy segítség vagy, öreg – morogta a férfi. – Oké, pajzsokat fel! 

– Pajzsok aktiválva – nyugtázta a fedélzeti számítógép. – Négyes generátor 

tizenegy százalékon és csökken. Energia-átirányítás: megtörtént. Teljes pajzs 

kapacitás hetvenhárom százalékon. 

– Több kell! Egy ekkora meteoritfelhőnek órákig is eltarthat, mire elvonul. Zárold 

az alsóbb szinteket, kapcsold ki az összes létfenntartó rendszert mindenhol, kivéve a 

vezérlőteremben! 

– Megtörtént. Pajzs energiaszintje nyolcvankét százalékon. 

– Kilenc nyomorult százalék? – hördült fel Genzo. – Ennyit sikerült csak emelni? 

Lelki szemei előtt már látta, amint az űrben száguldó kövek csordája darabokra tépi 

a reléállomást, és azzal együtt őt is. – Mit lehet még lekapcsolni? 

– Nincs több nélkülözhető rendszer – jelentette közömbös hangon a számítógép. 

A férfi agyában lázasan keringtek a gondolatok. Alig egy perce maradt az 

aszteroidák megérkezéséig. Elvileg, a nagyobb darabokat az erre a célra tervezett 

plazmaágyúknak kellett volna szétrobbantaniuk, de a fegyverrendszer már évek óta 

üzemképtelen volt. Negyvenhét másodperc… 

Genzo kibámult az ablakon. Az első, szabad szemmel alig látható mikrometeoritok 

már elérték a pajzsot. Az aprócska kövek lilás izzással váltak porrá az állomást védő 

energiamezőn. 

– Csökkentsd az energiát a mezőtől távolabbi pajzsokon! Ami így felszabadul, 

irányítsd át arra az oldalra, amerről az aszteroidák jönnek! 

– Az átirányítás nem javasolt – közölte a szenvtelen géphang. 

Huszonnégy másodperc… 

– Nem érdekel! Teljesítsd a parancsot! – üvöltött Genzo. 

– Megtörtént. Pajzsok a négy-négy-hat-kilences szektor irányában: kilencvenhat 

százalékon. Pajzsok minden egyéb irányban: hatvanegy százalékon. 



Az elítélt kapkodó lélegzettel figyelte az állomás felé száguldó sziklákat. Akadt 

közöttük, ami nagyobb volt, mint az NS-314. Normál esetben az állomás egyszerűen 

arrébb manőverez, utat adva az elvonuló űrköveknek, de erre már nem maradt idő. Túl 

későn érzékelte a rendszer a veszélyt. 

Az állomás remegett, rázkódott. Genzo szinte hallotta, ahogy a titánium ötvözetből 

készült teste felnyög, és sikoltva tiltakozik a pajzson átjutó apróbb morzsalékok 

becsapódása ellen. 

– Dekompresszió a kettes szint hatos szektorában. Dekompresszió a kettes szint 

hármas szektorában… 

A köveknek sikerült kilyukasztani a burkolatot, de szerencsére a sérült részek a 

központi lakórésztől messzire estek. 

– Zárold a sérült részeket! 

– Zárolva. Dekompresszió a… 

„Te kékfarkú üstökös, hát sosem lesz már ennek vége?” – nyöszörgött gondolatban 

a férfi. Ajkát beharapva, reménykedve bámulta a kijelzőket. A felhő fele már elhaladt, 

amikor a vészriadó ismét felüvöltött. 

– Űrjármű közelít! Becsapódás egy perc két másodperc múlva. 

– Milyen űrjármű? Nyögd már ki, te szerencsétlen!  

– Mentőkabin, azonosító: Pilgrim-445-NAS. 

Genzo szíve nagyot dobbant.  

„Ember? Talán emberek vannak a mentőkabinban? De hogy kerültek az aszteroidák 

közé? Ej, ez most mindegy!”  

– Aktiváld az automata levezető rendszert! Hozd a kettes zsiliphez! 

– Levezető rendszer aktiválása nem ajánlott. 

– Hozd a kabint a kettes zsiliphez, vagy egyesével tépem ki az összes 

kristálypaneledet, de büdös, alamuszi, okoskodó… 

– Levezető rendszer aktiválva. Dokkolás harminckét másodperc múlva. 

Huszonöt… Tizennégy… Kilenc… Három… 

Az NS-314 reléállomás minden eddiginél nagyobbat rázkódott. 

– Kabin dokkolás megtörtént. Mechanikus kapcsolat nem biztonságos. 



– Kapcsold vissza a létfenntartó rendszert a vezérlő és a dokk között! A 

lakószektorét is! Gyorsan! 

– A létfenntartó… 

– Nem érdekel! Csináld, amit mondtam! – vágott közbe mérgesen Genzo. 

– Megtörtént. Energiaszint csökkenés. Pajzsok a négy-négy-hat-kilences szektor 

irányában: harmincnyolc százalékon. 

A férfi felkapta a rendszeresített elsősegélydobozt, és kirohant a vezérlőteremből. 

Miközben a remegő, rázkódó folyosón faltól falig tántorogva a mentőkabin felé 

igyekezett, azon fohászkodott, ha vannak túlélők a kapszulában, ne legyenek rossz 

állapotban. A medikus robot üzemen kívül porosodott, a kért pótalkatrészek csak a 

következő éves szállítmányba lettek beütemezve. 

Éppen a reaktorok hűtőaknája felett átívelő hídon igyekezett át, amikor hatalmas 

csattanással megrándult alatta a fémpadló. Orra bukott, beütötte a fejét a korlátba és 

egy pillanatig rémülten meredt az orra előtt tátongó hatvan méteres mélységbe. 

– Dekompresszió a generátor zónában, dekompresszió a hatos blokkban, 

dekompresszió a kettes és négyes biztonsági szektorban… 

„Persze! Visszakapcsoltattam a létfenntartó rendszereket, így a pajzsok 

energiaszintje zuhan, mint a kő!” – tápászkodott fel a férfi. 

A következő rázkódástól ismét felbukott, ezúttal nem tudta tompítani az esést. 

Fejében fájdalomszikrák robbantak, tudatát elnyelte az eszméletlenség sötétsége. 

 

Égett szagra tért magához. Sejtelme sem volt, hogy csupán percekig vagy órákig 

volt kiütve, de ahogy körülnézett, kicsit megnyugodott. Az állomás még megvolt, 

látszólag egy darabban. 

– Helyzetjelentést! – kiáltotta rekedten, de a számítógép nem válaszolt. 

„Remek! Még valami, amit meg kell majd javítanom!” – fintorodott el.  

Fájdalom hasított a halántékába. Odatapintott, ujjai nedves ragacsot érintettek. 

Értetlenül meredt a kezére tapadt félig megalvadt vérfoltra, majd beléhasított a 

gondolat. 

„A mentőkabin! Genzo, emeld azt a lottyadt segged! Lehet, hogy emberélet múlik 

rajtad!” 



Az állomás szokatlanul csendesnek tűnt. A vészjelzők vijjogása megszűnt, a padló 

sem akart már minduntalan kiszaladni a lába alól, hát viszonylag gyorsan a kettes 

dokkhoz ért. A belső zsilip mellett árválkodó piros szkafander láttán 

elbizonytalanodott. Megkísértette a gondolat, hogy belebújjon, de végül csak 

legyintett. 

„Ha a mechanikai kapcsolat a kabin és az állomás között akkor krepál be, amikor 

éppen a zsilipben vagyok, a vákuum úgy kiszippant, hogy öröm lesz nézni. Ebben a 

hacukában talán még lenne három órám, mielőtt elfogy a tartályból a levegő. Addig 

bámulhatnám a csillagokat és készülhetnék a halálra. Na, nem! Akkor már inkább 

purcanjak ki gyorsan, szépen azonnal megfagyva…” 

A zsilip nehéz, tompaszürke ajtaja csak a harmadik próbálkozásra volt hajlandó 

megmoccanni. Genzo nagyot nyelve lépett be, a kamrába. Összerázkódott, mikor a 

súlyos csúszóajtó a helyére döndült. Mintha kripta tetejét zárták volna rá. A külső ajtó 

engedelmesebben viselkedett, ám alig tárult ki, éles süvítő hang töltötte be a zsilipet. 

A mentőkabin másfél méteres kerek ajtaja ott kéklett előtte, de a sivítás 

nyugtalansággal töltötte el. A zsilipből valahol szökik a levegő a világűrbe. A 

légszivattyúk motorjai felmorajlottak, igyekeztek kompenzálni a nyomáscsökkenést. 

A férfi kapkodó kézzel ütötte be az általános nyitókódot a mentőkabin burkolatába 

épített apró konzolon. Diadalmas kiáltással nyugtázta a hangos kattanást, majd minden 

erejét beleadva húzni kezdte a kapszula ajtaját. A fütyülő hang elmélyült, felerősödött. 

A kozmosz jeges kezével benyúlt az állomás és a mentőkabin fala között támadt kis 

résen, belekócolt Genzo hajába és idegeibe. 

– Mozdulj már, te rohadék! – hörögte a férfi. Közben azon csodálkozott, hogy a 

számítógép még nem zárta le a külső zsilipajtót. A mesterséges agynak minden oka 

meg lett volna, hogy így tegyen. A kamrából szökik a levegő, és egy ember, 

nevezetesen Genzo, élete forgott kockán, ha az a kis lyuk kitágul.  

A kapszula ajtaja hirtelen feltárult, ahogy a belső hidraulika végre 

engedelmeskedett a férfi izmainak. A kétszemélyes űr mentőcsónak egyetlen utasa 

eszméletlenül, talán holtan hevert az ülésében. Genzo félig behajolt, remegő ujjakkal 

oldotta ki a biztonsági hevedereket. Mögötte a zsilipben a nyomáskiegyenlítők már 

szinte bömbölve próbálták ellensúlyozni a kiszökő levegő mennyiségét. 



A férfi a kék overállt viselő alak hóna alá nyúlt, és nagyot nyögve kivonszolta a 

mentőkapszulából. Csupán futó gondolatként felvillant benne a felismerés, hogy 

mentőkabin utasa egy fiatal, barnahajú nő. A huszonöt körüli lány még élt, lélegzett, 

de viaszfehér arca nem sok jót ígért. Genzo hátrálva, lépesről lépésre vonszolta az 

eszméletlen nőt, zihálva kapkodott levegő után. A kiegyenlítő rendszer közben feladta 

a hiábavaló küzdelmet, hogy az egész univerzumot telenyomja oxigénnel. Rettenetes 

hideg mart a férfi bőrébe, és elgémberedő tagokkal rántott még egyet a magatehetetlen 

testen. Az állomás külső zsilipajta mintha csak erre várt volna, zúgva mozdult vissza a 

helyére, csupán centiméterekkel hibázva el a nő lábát. 

A következő pillanatban a túloldalról fémes recsegés, pendülés jelezte: a rosszul 

csatlakozó kabin kötései nem bírták tovább. Genzo ugyan nem látta, de elképzelte, 

amint a kapszula a nyomáskülönbség miatt szétrobbanva, immár darabokban lebeg a 

zsilipajtó másik oldalán. 

A férfi köhögve eresztette le a nő testét a padlóra, maga is mellé rogyott, majd 

hatalmas kortyokban szinte itta a lassan újra magukhoz térő kiegyenlítőszivattyúkból 

áradó, éltető oxigént. 

Percekig is eltartott, mire a légszomjtól zúgó fejében helyre rázódtak a gondolatok. 

Magához húzta az elsősegélydobozt, előkotorta belőle a kézi szkennert. Az alélt test 

felett mozgatva feszülten figyelte a műszer apró kijelzőjét, majd dühösen a sarokba 

vágta az eszközt. 

– Mi lenne, ha a változatosság kedvéért végre valami működne ezen a 

roncstelepen? – szűrte a fogai között. 

Ismét a nő hóna alá nyúlt, és amilyen óvatosan csak tudta, elvonszolta a 

lakókörletbe. Nem merte a vállára kapni, mert attól tartott, ha az ismeretlennek valami 

belső sérülése van, a cipelés csak rontana az állapotán. Az első kabinban lefektette a 

fiatal nőt az ágyra, aztán felegyenesedett és tétován bámulta a sápadt arcot. 

„Gondolkozz, Genzo! Mit tehetsz ilyen helyzetben? A medi-robot kifújt, az orvosi 

szkenner bedöglött…” 

Eddig jutott a gondolataiban, amikor ismét felharsant a riadó. 

– Na, ne! Már megint mi van? – jajdult fel a férfi. Az állomás belső hangszóróiból 

már érkezett is a válasz. 



– Figyelem! Dekompresszió a lakószektorban! Figyelem! Dekompresszió a 

lakószektorban. A személyzet azonnal vonuljon a kijelölt biztonsági zónába! 

Genzo már ugrott volna, hogy ismét megragadja a nőt, de ekkor eszébe jutott: a 

duplafalú biztonsági termet a szektor túlsó végére helyezték az állomás tervezői. Túl 

messze…  

A számítógép követte az előre programozott rutinjait, és miközben folyamatosan 

ismételgette a figyelmeztető szöveget, sorra zárta be a kabinok előtt húzódó folyosó 

szakaszait elválasztó ajtókat. Genzo hallotta a lezúgó vastag lemezek csattanását és 

eluralkodott rajta a pánik. Jól tudta, az ajtók legfeljebb ideig-óráig képesek ellenállni 

az űrben uralkodó vákuum és az állomás belső nyomása közötti hatalmas 

különbségnek. 

– D2: izolálva, D3: izolálva, D4: izolálva… – zengett az érzelemmentes géphang. 

A férfi agyában villámsebesen kergették egymást a gondolatok. 

„A szkafanderek!” – csillant fel Genzo szeme. „A zsilipek felé még szabad az út, ha 

eljutok odáig, magamra kapok egyet, egy másikat pedig visszahozok a nőnek. Addigra 

talán magához tér, és nem eszméletlenül kell belegyömöszölnöm az űrruhába. 

Legalábbis remélem…” 

Eliramodott a dokkolózsilipek irányába. A kanyarban alig tudott félreugrani a 

mellette elzúgó mecha útjából. A karbantartó robot lelkes zümmögéssel száguldott a 

sérült szektorok felé, hogy befoltozza a lyukat, amin át az életet adó levegő szökött 

kifelé a fedélzetről. 

– Anyád! – csikorogta Genzo, de rohant tovább. 

Szerencsére az állomást könnyített szkafanderekkel látták el, nem azokkal 

nehézkes, ormótlan hacukákkal, amiket a hosszútávú űrsétákhoz használtak. A férfi 

magára rángatta a narancsvörös ruhát, és már éppen a sisakja arclemezét hajtotta le, 

amikor újabb mechanikus dörejek ütötték meg a fülét. 

– D6: izolálva. D7: izolálva… 

– Ne, ne, ne, ne! Te idióta egybites, ne zárd le a lakóövezetet! Hallod, te marha? – 

kiáltotta fel Genzo elkeseredetten, de elkésett. Közte és a kabinban fekvő nő között 

lecsukódott a folyosó ajtaja és kárörvendő vörös fény gyúlt fel felette. A férfi a falba 

épített konzolhoz ugrott. Elkerekedő szemmel látta, hogy a kis képernyő szerint az 



ajtó túloldalán vészesen csökken az oxigénszint és zuhan a hőmérséklet. És a nő odaát 

volt, csapdába esve…  

A szkafander alkarjába beépített érzékelő felcsipogott: az űrruhák tárolója előtti 

szakaszban is elkezdett már ritkulni a levegő. 

Genzo dühében nagyot ordított, öklével rávágott az ajtó vezérlőpaneljére. 

Legnagyobb meglepetésére a vastag titánium lemez megremegett és két arasznyira 

felhúzódott. 

„Ha be tudnék jutni… Mennyi idő telt el a zárolás óta? Egy perc, talán még annyi 

sem. A hypothermia még nem állhatott be a nőnél, mert a fűtés még működik, és az 

agy is képes négy-öt percet túlélni oxigén nélkül.” 

Két kézzel ragadta meg az ajtó alját, nekiveselkedett és minden izmát megfeszítve 

húzni kezdte fölfelé. A hidraulika lassan engedett. A férfi homlokáról ömlött a veríték, 

úgy érezte, mindjárt elpattan a gerince, leszakad a karja, de sikerült térmagasságig 

felemelni a lemezt. Odatántorgott a tartalék szkafanderekhez, megragadott egyet, majd 

hasra vetve magát átkúszott az ajtó alatt. 

„Csak nehogy most jusson eszébe lecsukódni, mert akkor úgy szétken a padlón, 

mint valami bogarat” – fohászkodott. 

Átért. A túloldalon egy pillanatig még négykézlábra emelkedve lihegett, majd a 

falba kapaszkodva talpra küzdötte magát. Felmarkolta a nőnek szánt űrruhát és 

remegő lábakkal igyekezett tovább. 

„Elkéstem! A rohadt életbe, túl sokáig szarakodtam az ajtóval!” – futott át a férfi 

agyán a rémült gondolat. 

A három apró kabin bejáratai alig húsz méterre voltak, de Genzo számára ez a táv 

mérföldeknek tűnt. Már csupán pár lépésre járt az első hálófülkétől, mikor annak 

ajtaja zizzenve félrehúzódott. A férfi a kilépő nő láttán ijedtében nagyot ordított és 

térdre bukott. A fiatal, barna hajú nő arca ugyan még sápadt volt, de tekintetében az 

enyhe zavaron túl meghökkenés fénye villant. 

– Ki maga? Hol vagyok? Hogy kerültem ide? 

Genzo felbámult a nőre, és bár pulzusa valahol száznegyven körül járhatott, de csak 

sikerült kipréselnie magából pár szót. 

– Ez lehetetlen! Maga már nem lehet életben! 



A nő szemöldöke felszaladt a homlokán. 

– Köszönöm szépen a kedves fogadtatást! 

– Nem… Nem úgy értettem! Elvileg ebben a szektorban nincs levegő – 

tápászkodott fel Genzo. Odamutatta a nőnek a ruha kijelzőjét. – Látja? 

A lány enyhén felemelt állal látványosan szippantott kettőt, majd megrázta a fejét. 

– Ahhoz képest egész jól megy nekem a légzés. Kicsit büdös van itt, és szerintem 

odaégett az ebéd, de amúgy nem érzem, hogy mindjárt megölne a légszomj. 

Genzo hitetlenkedve meredt a nőre, de óvatosan kioldotta a sisak átlátszó, fortis-

plexi arclemezét. Óvatosan beleszagolt a levegőbe: a lánynak igaza volt. 

– A francba! Megint egy szenzorhiba, én meg már a saját temetésemre készültem! – 

vigyorodott el a férfi megkönnyebbülten. 

– Aha. Hát az? – bökött a lány a padlón heverő üres szkafanderre. 

– A magáé lett volna. 

– Á, értem. – A nő arcán megjelenő halvány mosoly furcsa melegséggel töltötte el 

Genzót. – Meg akart menteni? Köszönöm! 

– Izé… Nincs mit – makogta zavartan a férfi. – Genzo Shimizu vagyok, az NS-314 

mélyűri reléállomás parancsnoka. 

– Annie Lingstorm, a Pilgrim utasszállító túlélője – fogadta el a fiatal nő a 

kinyújtott jobbot, majd barna szeme gyanakodva elkeskenyedett. – Parancsnok…? 

– Oké, beismerem, túloztam. Ezen a roncstelepen én vagyok az egyetlen ember, hát 

annak titulálom magam, aminek akarom. Vagyis, eddig én voltam ez egyetlen ember. 

Persze, ez nem azt jelent, hogy én most itt fel akarok vágni maga előtt, vagy ilyesmi… 

Azaz, igen, de nem azért, mert akarok magától valamit. Mármint… Érti? 

Annie szeme az első mondatok hallatán elkerekedett, ám az egyre zavartabban 

hebegő férfi pirulását látva elnevette magát. 

– Hagyja már abba, mert már így is olyan piros, hogy attól félek, kigyullad vagy 

felrobban itt nekem. 

Genzo torkán akadt a szó, és úgy döntött, inkább kihámozza magát a szkafanderből. 

Amikor már a szokásos kezeslábasában állt a lány előtt, Annie végigmérte a férfit, és 

arcán ijedtség futott át. 



– Ja, ezt nézi? – érintette meg Genzo a börtön logóját a bal mellkasán. – Ne 

aggódjon, nem vagyok sem gyilkos, sem erőszaktevő. 

– Aha, és gondolom csak tévedésből került börtönbe, mert amúgy ártatlan, igaz? – 

lépett hátra óvatosan a lány. 

– Nem azt mondtam, hogy ártatlan vagyok – komorodott el a férfi. – Úgy látom, 

nem esett komolyabb baja, szóval, ha nem haragszik, utána kell néznem, hogy mi a 

helyzet az állomással. Először is, ezt a téves vesztegzárat kell valahogy feloldani, 

másképp a vezérlőteremig sem jutok el. 

Mintegy végszóra felharsant a fedélzeti számítógép hangja. 

– Dekompresszió megszűnt. Vészhelyzet vége. D1: nyitva. D2: nyitva… 

– Kösz, haver! – mordult fel Genzo, azzal elindult a vezérlő felé. 

Nem esett jól neki, hogy a nő egyből rosszat feltételezett róla, mikor ő őszintén 

örült és semmiféle hátsó szándéka nem volt. 

„Bolond! Mit vártál? Nem ismer téged, csak egy elítéltet lát benned. Ha fordított 

lenne a helyzet, te sem hinnéd egyetlen szavát sem annak, aki a börtön formaruháját 

viseli.” 

A vezérlőterem konzoljai szerint az aszteroidafelhő elvonult, az állomás még 

üzemképes állapotban maradt, de a pajzsok lemerültek, és az energiatároló pufferek 

legalább fele menthetetlenül kiégett. 

Genzo elmerült az ősrégi, lapos képernyőre felkúszó „Na, vajon mekkora szarban is 

vagyunk?” jelentés átnézésében. Az ajtóban ácsorgó lány hangjára meglepetten fordult 

felé az ülésével. 

– Ne haragudjon, nem akartam megbántani. Csak tudja, túléltem kalóztámadást, 

majd űrhajókatasztrófát, és ettől kissé kikészültek az idegeim. 

– Megértem és nem hibáztatom. Én sem bíznék egy rabruhás alakban. Mi történt a 

hajójával? 

– Kalózok – felelte tömören a lány, miközben óvatosan letelepedett egy szebb 

napokat is látott kezelőpult ülésébe. – Nos, mi a következő lépés? 

A férfi elfintorodott. 

– Nem ismerem az erre vonatkozó protokollt, de azt hiszem, értesítenem kell a 

Flottát. Ez kicsit nehézkes lesz, mert a meteorok kinyírták a hosszútávú 



kommunikációs egységet. Ha hihetek ennek itt – mutatott a képernyőre –, a külső 

továbbító és jelerősítő tönkrement. Még nem tudom, mekkora a baj, ahhoz be kell 

öltöznöm és ki kell mennem, hogy megnézzem. 

– Nincs ilyen, izé, karbantartó droidja? 

– Hogyne lenne, csak az is javításra szorul. Teljesen véletlenszerűen javítgat ezt-

azt, amikor éppen olyan kedve van. Félek, ha kiengedem, a Proxima Centauri 

környékéig meg sem áll. Vagy még a zsilipből sem lesz hajlandó kimenni. 

– Ó! – szusszantott Annie elszomorodva. 

– Nézze, mindent megteszek, amit csak tudok, de sem a Flotta, sem az Űrfelderítési 

Hivatal nem tekinti ezt az állomást magas prioritásúnak. Ennél fogva, se rendes 

szerszámok, se pótalkatrészek se semmi… 

– Nem nyugtatott meg. 

– Nem is az volt a szándékom, csupán a tényeket közöltem, de semmi ok az 

aggodalomra. Ha nem tudom megjavítani a kommunikációt, akkor a holnap esedékes 

jelentéseket sem tudom elküldeni, ami biztos feltűnik majd valakinek és ideküldenek 

egy járőrhajót. 

– Ez hetekbe is beletelhet. 

– Igaz, de legalább addig is biztonságban van. 

– A mentőkabinnak nincs rádiója? 

– Mármint a magáénak? Nézzen ki az ablakon! Balra, lefelé, a napkollektor 

mellett… Látja azt a fémesen csillanó roncsot? Na, az volt a maga mentőkapszulája. 

– Mi történt vele? – kapta fel gyanakvóan a fejét a lány. 

– Hé, ne nézzen rám úgy! Már eleve sérült volt, az utolsó pillanatban sikerült 

kirángatnom magát belőle! 

– Oké, hiszek magának. Akkor most kimegyünk megjavítani a kommunikációs 

egységet? 

– Kimegyünk? – meresztett nagy szemeket Genzo. – Kisasszony, maga éppen csak 

túlélt egy katasztrófát! Még azt sem tudjuk, nincs-e valami belső vérzése vagy 

ilyesmi, és már űrsétára indulna az állomás külső burkolatán? 

– Nem fáj semmin, nem érzem rosszul magam, szóval tőlem indulhatunk. 



– De nagyon szabadulna innen… – morogta a férfi. – Maga maradjon csak a 

fedélzeten, majd én kimegyek. 

– Én is szeretném látni azt a bizonyos sérülést. 

– Nocsak! Nem tudtam, hogy űrtechnikusi végzettsége van. 

– Nincs, de annyira én is értek hozzá, mint maga. 

– Lehet, ha van legalább két műszaki diplomája, ugyanis mérnök vagyok. 

– Hogyne, én meg szende szűz! 

Genzót hirtelen ólmos fáradtság fogta el. Hátradőlt az ülésben, szemét becsukva 

pihent pár szívdobbanásnyit. Annie türelmetlenül figyelte a mozdulatlan férfit. 

– Hé, ne szundikáljon! Dolog van! 

– Mit is mondott, mi a munkája? – pattant fel Genzo szemhéja. – Hadd találjam ki: 

rabszolgahajcsár. Rendben, rendben! Kimegyünk, megnézzük, ha lehet, megjavítjuk. 

A lány elégedett arckifejezéssel pattant fel, és nagy lendülettel a vezérlőterem ajtaja 

felé indult. Két lépés után megtorpant és visszafordult. 

– Tényleg mérnök? 

– Igen – hangzott a férfi egyszerű válasza. 

– Mit követett el? – Annie hangjában aggodalommal vegyes kíváncsiság bujkált. 

– Rossz oldalra álltam egy gyarmati háborúban. Szülőbolygóm, a Nebron lakossága 

fellázadt az új kereskedelmi- és adótörvények ellen, amit a Föld akart ránk 

kényszeríteni. Műszaki tisztként, századosi rangban szolgáltam a nebroni seregben, de 

a Föld győzött. Többszáz társammal együtt engem is elfogtak, hadifogolyként 

börtönbe vetettek. Harminc évet sóztak a nyakamba, mert lelkiismeretesen javítgattam 

a Nebron drónjait és automata fegyverrendszereit. Ezt a parádés karbantartói 

megbízatást – mutatott körbe – azért vállaltam el, hogy felére csökkentsék a 

büntetésemet. Már csak hat évem van hátra, és szabad vagyok, mint a madár. Feltéve, 

ha az állomás nem esik szét addig a talpam alatt. Na, még mindig szeretne velem 

odakint sétálgatni? Vagy attól fél, miután megmentettem, kilököm magát a zsilipen? 

A lány elvörösödött, de állta Genzo tekintetét. 

– Elnézést kérek! Nem tudtam, hogy miért került börtönbe, és attól tartottam… 

– Mitől? – vágott közbe a férfi szinte nyersen. – Hogy megölöm? Esetleg 

megerőszakolom? Nem tagadom, néha rettenetesen hiányzik a szex, de magtanultam 



nélküle élni. A magány még nem lúgozott ki a teljesen a morálomból, nem terveztem 

magára rontani. 

– Nem. Attól féltem, esetleg itt akar tartani. Titokban megbütyköli a 

kommunikátort, aztán úgy tesz, mintha elromlott volna, és én itt ragadok magával ki 

tudja, mennyi időre. 

Genzo fanyar mosollyal intett a rádió konzolja felé. 

– Ha nem hisz nekem, próbálja ki. Csak érintse meg az adás ikont és meglátja, mi 

történik. De megspórolhat pár métert, megmondom: semmi sem fog történni. Hogy 

eloszlassam minden gyanúját, kukkantson bele a számítógép generálta hibalistába. Ott 

van még a képernyőn, csak keresse ki a kommunikációra vonatkozó részt. 

Annie védekezően emelte fel a kezét. 

– Rendben, hiszek magának, nem kell a sértődöttet játszania! 

– Nem sértődtem meg, nekem ilyen tüskés a stílusom. Amúgy van még pár érvem 

amellett, hogy magát minél hamarabb hazaküldjem. Kezdjük a legprózaibb indokkal: 

a tárolt, újrafeldolgozott víz és élelem egy emberre van kiszámolva, nem kettőre. Ha 

valami oknál fogva mégsem törne ide a fene egyetlen cirkálót sem magáért, és a 

szállítmány akár csak két hetet is késik, mi igencsak soványak leszünk, mire ideérnek. 

A fiatal nő talán Genzo komor hangulatát szerette volna feloldani, mert 

mosolyogva a csípőjére csapott. 

– Oda se neki! Úgysem árt, ha fogyok egy kicsit. Főleg innen. 

A férfi nagyot nyelt, ahogy a lány kitolta testhez álló kezeslábasba bújtatott fenekét. 

Nagy levegőt vett, folytatta: 

– A másik érv, ha bejelentem a hatóságoknak, hogy itt van az állomáson, talán 

lenne esély további büntetéscsökkentésre. Elvégre megmentettem az életét. Ha pedig 

még maga is ejt egy-két jó szót az érdekemben, könnyen lehet, még hamarabb 

szabadulok erről az elátkozott helyről. Nos, látja már, hogy miért éri meg nekem 

tökéletes úriemberként és nem erőszakos hímként viselkedni? 

Annie érezte, valamit nagyon elrontott, hát könyörgőre fogta. 

– Nem kezdhetnénk ezt elölről? Annie Lingstorm vagyok, és nagyon köszönöm, 

hogy kihúzott a mentőkabinból. Magának köszönhetem az életem. 



Genzo belement a játékba, elmosolyodott, és az ezredéves hagyományt követve 

meghajolt. 

– Genzo Shimizu, szolgálatára, és igazán nem tesz semmit. Részemről az öröm, 

Lingstorm kisasszony. Ha nem veszi tolakodásnak, egyből egy kis sétára szeretném 

invitálni, méghozzá odakint, a világűrben. Amennyiben elfogadja az ajánlatomat, úgy 

közölnöm kell: az amúgy roppant előnyös és csinos ruháját muszáj lesz felcserélnie 

egy eléggé sablon mintára készült szkafanderrel. Viszont biztosíthatom, az új öltözete 

narancsvörös árnyalata tökéletesen kiemeli majd a szeme színét. 

A lány döbbenten meredt a férfira, de kitört belőle a kacagás, amikor megpillantotta 

a Genzo szemében pattogó tréfás szikrákat. A férfi sem bírta tovább megállni nevetés 

nélkül. 

 

A lánynak kicsit lassan ment a beöltözés. Genzo segített neki a csatokkal, 

kapcsokkal, ellenőrizte az alig alkarnyi oxigéntartályt és a szelepeket. A művelet 

során kénytelen volt közelebb lépni, és bár kettejük között ott feszült a 

szakadásbiztosnak tartott speciális, vastag szövet, de az arcuk néha alig arasznyi 

távolságban volt egymástól. A férfinak, akárhányszor azon kapta magát, hogy Annie 

ajkát vagy szemét bámulja, felgyorsult a lélegzete. Szinte megkönnyebbülten húzta a 

fejére a sisakot. Így már nem kellett attól tartania, hogy adott szavát megszegve 

megcsókolja a lányt. 

A személyzsilipben tartott egyperces gyorstanfolyamon eldarálta Annie-nak, hogy 

odakint mire figyeljen, mire vigyázzon, majd két perc múlva már az állomás külső 

borítólemezén álltak. A csizmáik talpába épített apró, ám erős elektromágnesek nem 

engedték őket ellebegni, de Genzo a biztonság kedvéért mindkettőjüket a zsilip külső 

kampójához hevederezte. A majd’ száz méter hosszú kötélszerű kábel lustán tekergett 

utánuk. 

– Arra! – intett a férfi az űrállomás különösen sérültnek tűnő része felé. – Csak 

lassan, nyugodtan! Ne akarjon futni! 

– Honnan tudta? 

– Minden kezdőnek ez az első ösztönös vágya. A gravitáció hiánya azt a képzetet 

kelti az emberben, hogy tud repülni, szeretne nekifutni, ugrani… De kérem, ne tegye! 



– Ünneprontó! – fintorgott a lány a férfira a sisak fortis-plexi lemeze mögül. 

Harminc métert sem tehettek meg a meteoritok szabdalta, horpadozott felszínen, 

amikor Genzo megálljt vezényelt. Előttük keresztbe sok ölnyi széles, csipkés szélű 

mély sáv húzódott, feltárva az állomás megcsavarodott, eldeformálódott merevítő 

gerendáit. 

– Ez szörnyen néz ki! Hol van az az antenna, vagy mi? Remélem, nem odaát – 

pillantott Annie a bő kétméter mély árok túloldalára. 

– Nem – csóválta meg a fejét Genzo. – Itt kellene lennie az orrunk előtt. A büdös 

francba! – szakadt ki az elkeseredés a férfiból. – Hogy a bánatba javítsak meg valamit, 

ami apró fémszemcsékre hullott? 

A fiatal nő megszeppenten nézett Genzóra: 

– Nem tudom… 

– Ne haragudjon, nem magától kérdeztem. Tudja, a nagy egyedüllétben rákaptam, 

hogy beszélgetek Pível. 

– Hogy kivel? – küldött az őrülteknek kijáró pillantást Annie Genzo felé. 

– Pível, az állomással. NS-314 a kódjele, és ugye 3,14 a matematikában a Pí… 

A lány megkönnyebbülten fújta ki a levegőt. 

– Ne hozza rám a frászt! Már azt hittem, most kattan be itt nekem! 

– Bocsánat! Úgy tűnik, kicsit tényleg az agyamra ment, hogy évekig nem volt kihez 

szólnom. 

– Elnézve, de azért időben figyelmeztessen, ha mondjuk gyilkolászni támad kedve, 

vagy ilyesmi! 

A férfi válaszolt volna, de semmi frappáns nem jutott eszébe. A lány elfordult és a 

lábuk előtt elterülő Tejútrendszert bámulta szótlanul. Genzo lassan mellé lépegetett, és 

látta a nő arcát uraló döbbenettel vegyes ámulatot. 

– Ez gyönyörű… – suttogta a lány, szemében visszatükröződött a galaxis 

milliárdnyi csillagjának fénye. 

A férfit is megigézte a látvány. Hirtelen nagyon kicsinek, jelentéktelennek érezte 

magát. 

– Ott, messze a csillagok között emberek élnek. Utaznak, alszanak, nevetnek, 

gyűlölnek és szeretnek… – jegyezte meg halkan. 



– Igen. Most már értem, mit élhetett át a régi időkben az hajótörött, akit valami 

lakatlan szigetre sodort az óceán – borzongott meg a nő. 

– Viszont, a mi szigetünk nem lakatlan, és még ha csak ideiglenesen is, de 

egyikünk sincs egyedül – köszörülte meg a torkát Genzo, hogy a nyomasztó érzéstől 

szabaduljon. 

 

Miután visszatértek a fedélzetre, a férfi javasolta, egyenek valamit. Annie 

szórakozottan bólintott, a gondolatai fényévekre jártak az állomástól. Genzo zavartan 

hagyta abba ez amúgy is silány választékkal bíró készételválaszték felsorolását. 

„Mit akarsz, te idióta! Biztos a barátjára vagy a barátnőjére gondol. Miért 

érdekelné a te szánalmas erőfeszítésed, ahogy teszed neki a szépet…” – röhögött fel a 

fejében egy gonosz hangocska. 

„Nem teszem a szépet! Megígértem, úriember leszek!” 

„Na persze, akkor miért igyekszel takargatni magad a szkafanderrel, balfácán?” 

„Kuss! Nem a te dolgod! Amúgy meg, nem tehetek róla, azért csak férfi vagyok, 

nem?” 

„Férfi? Szép kis férfi vagy, öreg! Itt van egy gyönyörű fiatal nő, erre megfogadod, 

hogy nem használod ki a lehetőséget! Haver, én mondom neked, ha a lábad közötti 

hivatalban állandósul a mostani állapot, az agyad vérszegénységben fog 

elsorvadni…” 

– Dögölj meg! 

– Tessék? – kapta fel a fejét a lány. 

Genzo idegesen elvigyorodott, mert ekkor eszmélt rá, hogy az utolsó mondatot már 

nem csupán gondolta. 

– Csak szidom a kommunikátort, az állomást meg az aszteroidákat. 

– Á, értem. Furcsa, de nem érzem magam igazán éhesnek. Mi lenne, ha… 

Az űrállomás mélyéről hörgő-morgó sóhaj hömpölygött elő. A fémfalak között ide-

oda verődve eltorzult, majd lassan elhalt. Annie sápadtan kapaszkodott bele Genzo 

karjába. 

– Mi volt ez? 

– Nyugalom, csak az NS-314 kísértetei üdvözlik magát. 



– Ne szórakozzon velem! Remélem, nem hisz az ilyen marhaságokban! Kóbor 

lelket meg ilyenek nincsenek! – csattant fel a lány, de hangjában nagyobb volt a 

rémület, mint a harag. 

– Nem hiszek a szellemekben, de ez nem jelent semmit. Ha tudná, hogyan haltak 

meg az elődeim… 

– Nem érdekel, és nehogy elmondja! Ha megpróbálja, orrba vágom! 

– Rendben, hallgatok, mint a sír. Én viszont, éhes vagyok, hát, ha nem bánja, 

elpályázok az étkezőbe, és az asztal alá eszem magam. Teli hassal rózsaszínebnek 

tűnik a világ – indult el a férfi. 

– Most hova megy? Ne merjen egyedül hagyni, jövök én is! 

 

Az étkezőnek nevezett szobányi kis helyiségben először az ételautomatához 

zarándokoltak. Fénykorában a berendezés még képes volt friss, meleg ételeket is 

előállítani, de mikor Genzo megérkezett az űrállomásra, már csak arra volt jó, hogy a 

kiadónyílásba dobja az előrecsomagolt készételeket. Letelepedtek az egyetlen asztal 

mellé. A csomagolás hőpatronjainak alig tizenöt másodperc kellett, hogy a fólia alatt 

rojtossá párolja az ízetlen zöldséget és tocsogóssá varázsolja az igazi marhát soha nem 

látott hússzeletkét. Csendben rágcsálták a vacsorát. A férfinak feltűnt, hogy amint 

Annie idegesen pillant hol az ebédlő bejárata felé, hol a harmadik, üresen álló székre. 

– Valami baj van? 

– Nem, azaz… Tudom, ostobaság, de ez a szék nagyon zavar. Egyfolytában azt 

várom, hogy valaki belépjen, ledobja magát rá és elkezdjen mesélni a napi 

kalandjairól. 

– Ne aggódjon, csak ketten vagyunk az egész állomáson. Ha bárki más is élne itt, 

arról tudnék. 

– Remélem is, mert ha valaki felbukkan az ajtóban, én sikítva kiugrok az ablakon. 

– Mintha azt mondta volna, nem hisz a szellemekben – dünnyögte bele a párolt 

zöldbabjába Genzo, miközben igyekezett elrejteni a vigyorát. 

– Nem is, de ettől a helytől kiráz a hideg! 



– Elhiszem. Eleinte én is egy vascsővel a kezemben tértem nyugovóra, de aztán 

megszoktam. Nincs itt semmi természetfeletti, és csak ketten vagyunk. Na, jó 

beismerem, van még valami… 

– Ugye? Mondom én! Halljuk! Vallja csak be, kit rejteget? 

– Én senkit. Ha viszont lemegy a kilences raktárba, egész népes mohatelepet talál a 

falakon. A fene tudja, miként került ide a spóra, de nagyon jól érezhette magát, mert 

már évek óta vidáman szaporodik a kis botanikuskertem. Igaz, kicsit egyhangú, mert 

ugye csak moha, de… 

– Szórakozik velem! Piszok! – húzta fel az orrát a lány. 

– Elnézést, nem akartam megbántani, de a tudat, hogy végre nem vagyok egyedül, 

egyfajta enyhe eufóriával tölt el. 

– Azért annyira ne repdessen a boldogságtól! – szigorodott el Annie tekintete. – 

Inkább azt mutassa meg, hol lehet itt tisztálkodni. Gondolom, a kabinhoz jár fürdő is. 

– Hát, nem. Egyetlen zuhanyzó van csak, a hálókamrákkal szemben, a folyosó 

túloldalán. Rögtön mellette pedig az illemhelyiség található, de abból legalább kettő 

van. 

– Nagyon szívesen elbeszélgetnék az állomás tervezőjével! Micsoda borzalmas 

állapotok. Mintha akik az űrben élnek nem számtanának embernek! 

– Láttam már sokkal rosszabbat is – dörmögte Genzo félretolva a kiürült tálcáját. – 

Amúgy, azt hiszem a kabinjában talál egy-két kezeslábast. Tiszták, de már jó régen 

lehettek utoljára mosva. A fehérneműt illetően nem tudok segíteni. 

– Nincs valami raktár, ahonnan csak előkapja, amire szüksége van? 

– Az ilyen személyes dolgok a központi tárolóban lettek elhelyezve. Az ajtó zárva, 

és havonta csak egyszer mehetek be. Olyankor is csupán a megszabott mennyiségű 

fürdőszert és ilyesmit hozhatom ki. 

– Mint egy börtön! – hüledezett Annie. 

– Igen, talán azért, mert ez egy őrök és elektronrácsok nélküli börtön – kopogtatta 

meg Genzo a mutatóujjával az overallja kifakult logóját. 

– Tényleg. El is felejtettem. Szóval, a kommunikátor teljesen tönkrement? 

– Majd megtudjuk, ha már megtaláltam az összes atomját odakint, és sikerült 

összeszerelnem – bökött a férfi a fejével az étkező ablakán túl sötétlő világűr felé. 



– Rendben, ostoba kérdés volt – ismerte be a nő. – Tehát mi a terve? 

– Egyelőre csak töröm a fejem, remélem, holnapra kitalálok valamit. Legrosszabb 

esetben kénytelen lesz itt tölteni pár hetet. Csak addig, amíg észreveszik a 

hallgatásunkat, és ideküldenek valakit – tette hozzá gyorsan Genzo a lány megnyúló 

arcát látva. 

– Oké, ez is valami. Azt hiszem, megyek és lepihenek. Fárasztó nap volt. 

– Hajjaj! Nekem mondja? 

A tekintetével követte a távozó nő alakját. Rengeteg kérdése lett volna még, hiszen 

jóformán semmit sem tudott Annie-ról. 

„Lesz még rá idő” – gondolta, majd komótosan összeszedegette az asztalon hagyott 

kiürült tálcákat. 

 

Az átvonuló aszteroidafelhő nagyobb kárt okozott, mint azt az előzetes 

rendszerjelentés sejtette. A létfenntartó rendszerek akadoztak, a négy antianyag 

generátorból kettő leállt és veszélyesen robbanásközeli állapotba került. Genzo egyet 

tehetett: a sérült generátorok antianyagot tartalmazó tartályait katapultálta az űrbe. A 

maradék két energiatermelő egység ugyan még működött, de a férfi legfeljebb csak 

tippelni mert, hogy meddig lehet azokat még üzemben tartani. 

A számítógép nem reagált többé a hangvezérlésre és az ajtók automata 

mozgásérzékelői is sztrájkba kezdtek. Az űrállomás konzoljai vérig sértett nőként csak 

ímmel-ámmal engedelmeskedtek a hagyományos nyomógombok és érintőikonok 

parancsainak. Genzónak néha szinte ököllel kellett püfölnie egy-egy vezérlőpultot, 

hogy a máskor egyetlen gombnyomásra, érintésre működő eszköz reagáljon. 

Még Annie is megjegyezte, nem ártana a teljes nagykarbantartás, mert már a 

kabinjában elhelyezett multimédia terminál is akadozik. A lány az első pár napban 

nem sok vizet zavart. Amíg Genzo egyre elkeseredettebben bujkált szerelőaknákban, 

szervizcsatornákban és fogcsikorgatva igyekezett megjavítani, amit csak tudott, a 

fiatal nő a kabinjába vonulva az adatbázisban talált ezeréves holo-filmeket nézte, vagy 

olvasott. 

Egy héttel Annie érkezése után vacsorához készülődtek. A férfi fáradtan, koszosan 

huppant le az asztalhoz.  



– Attól tartok, meg kell kérnem: csökkentse a napi holo-filmek számát. Hiszi vagy 

sem, de a háromdimenziós kivetítők egy óra alatt több energiát igényelnek, mint az 

egész szint egynapi világítása. 

– Ezen nem vagyok meglepve – jegyezte meg Annie csípősen a csökkentett 

üzemmódban működő mennyezeti fénypanelek felé pillantva. – Szerintem minden 

többet fogyaszt, mint a világítás. Nem mondom, semmi bajom a kellemes 

félhomállyal, de ez inkább kísérteties, semmint romantikus. 

Genzo halvány mosolyt villantott fel, de nem válaszolt. Egyetértett a lánnyal, de 

csökkenteni kellett a generátorok terhelését. A sok helyen sérült burkolat 

megjavítására esélye sem volt, ezért a pajzsokat állandó üzemben, húsz százalékos 

kapacitással üzemeltette, hogy a kozmosz durva sugárzásaitól védve legyenek. Ez 

pedig energiát igényelt, méghozzá nem is keveset. 

Csendben fejezték be az étkezést. 

– Menjen, fürödjön meg, mert bűzlik! – szólt oda Annie távoztában a férfinak. 

Genzo meghökkenten pislogott, majd óvatosan beszagolt felemelt karja alá. Igaz, 

ami igaz: nem azt a kifejezett rózsaillatot eregette. Még elbíbelődött a vezérlőben egy 

darabig, és valamelyest megnyugodva zárta le a képernyőt. Úgy tűnt, hogy aznap 

ugyan javítani nem sikerült az űrállomás állapotán, de legalább nem is romlott tovább 

a helyzet. 

Törölközővel a vállán lépett be a viszonylag tágas zuhanyzóba. A víz nagy 

kincsnek számított a fedélzeten, a harmadik legfontosabb dolog a levegő és a fűtés 

után. A létfenntartó rendszer még a kilélegzett párát is igyekezett vízzé alakítani. 

„Kész röhej! A világűrben egyik leggyakrabban előforduló molekula, mi mégis 

szűkölködünk” – gondolta Genzo, miközben arcát a mennyezetből érkező permet felé 

tartotta. 

– Azt hittem, már végzett. 

A nő váratlanul felcsendülő hangjára Annie felé perdült, kis híján elcsúszva a 

nedves padlón. 

– Bocsánat, de még volt egy kis dolgom a vezérlőteremben. Nem tudtam, hogy 

magának ennyire sürgős a tisztálkodás. 



Annie szótlanul végigmérte a férfit. Genzo enyhe zavart érzett, de nyugalmat 

színlelve ismét a bőrtisztító flakonjáért nyúlt. A prüdéria már leginkább csak a 

szótárakból ismert fogalomként létezett az emberek között. A huszonegyedik század 

eleje-közepe óta, amikor hivatalosan is megjelentek, elfogadottá váltak a magukat 

harmadik, sőt negyedik neműnek valló emberek, és már senki nem talált kivetnivalót 

az azonos nemű kapcsolatokban sem. Azóta eltelt több mint száz év, kihalt a 

szemérmesség, és az újabb generációk nem kötötték az erotikához a meztelenséget. 

– Adja ide! – nyúlt a lány sóhajtva a tubusért. – Megmosom a hátát. 

– Á, hagyja csak! Majd megoldom – bökött Genzo a fejével a falra szerelt műanyag 

gépkarra. 

– Nem működik. Amikor tegnap használtam, egyszer csak leállt. 

– Pompás – húzta el a száját a férfi. – Ez esetben elfogadom az ajánlatát. 

Megfordult, és az aprószemű vízcseppek eregető zuhany halk sziszegésén át is 

hallotta, amint Annie kioldja a kezeslábasa villámzárját  

– Nem akarom eláztatni a ruhámat. 

A nő érintésétől kéjes impulzusok rohantak végig a férfi hátában. Rémülten érezte, 

hogy férfiassága azonnal reagál. 

„Na, ne! Csak nehogy észrevegye! Mekkora szégyen! Még a végén azt hiszi, 

valami perverz alak vagyok!” 

A nő észrevette, de nem szólt semmit. Legalábbis eleinte. 

– Kész. A többit, gondolom, már maga is eléri. 

– Igen, köszönöm… 

Annie becsusszant a férfi mellé, a vízpára nedvesen kunkorodóvá változtatta a lány 

haját. 

– Viszont, ha már egyszer maga az űrállomás parancsnoka és letiltott a holo-

filmekről, kötelessége, hogy gondoskodjon a vendége más jellegű szórakoztatásáról. 

Nem gondolja? 

– Én, de… Nem, azaz… Megígértem, hogy nem veszítem el a fejem… 

– Jaj, hallgass már el, te mamlasz! – sóhajtotta a lány és teljes testtel a férfihoz 

tapadt. – Szóval, mi lesz a szórakoztatásommal? Vagy azt akarod, hogy hivatalosan 

panaszt emeljek? 



Nem, Genzo nem szerette volna, hogy a lány bárkinek is panaszkodjon. 

 

Újabb két hét elteltével mindketten egyre gyakrabban tértek be a vezérlőterembe, 

hogy vessenek egy-egy pillantást az érzékelőkre. Genzo úgy sejtette, az állomás 

hallgatását kivizsgáló űrhajó immár akármelyik napon megérkezhet. Nem szívesen 

ismerte be, de szíve mélyén azt kívánta, bárcsak sose érne oda az űrhajó. A napi 

munkára néha Annie is elkísérte. A lány végzettsége szerint exobiológus volt, így nem 

sok segítséget tudott nyújtani a javításokban, de Genzót már az is örömmel töltötte el, 

hogy Annie ott ücsörgött a közelében. A szeretkezéseik részévé váltak az esti 

rutinnak, mégsem tudták egymás testét megunni. Egyik alkalommal, mikor már az 

örömmel jóllakva hevertek egymás mellett, a lány megjegyezte. 

– Furcsa. Én eddig azt hittem, hogy bionikus implantok nélkül nem igazán 

élvezetes a szex. Tévedtem. 

– Ezt most vegyem elismerésnek? – mosolyodott el Genzo. 

– Aha, méghozzá a lehető legmagasabb szintűnek – bólintott Annie komolyan. 

 

A lány már majdnem egy hónapja élt az állomáson, amikor a számítógép fémes 

hangja bezengte a kihalt folyosókat. 

– Figyelem! Hipertér kapu nyílik, az öt-öt-négy szektorban. Azonosító: FVS1344, 

„Dalton”, könnyűcirkáló. 

Genzo és Annie éppen az egyik pajzs-emitter megjavításán ügyködtek, mikor 

felhangzott az üzenet. A férfi kezéből kiesett a szerszám, döbbenten néztek egymásra 

a lánnyal. 

– Gyorsan, vissza a lakóövezetbe! 

Indultak volna, de pajzsgenerátorok helyiségében terjengő enyhe sugárzás miatt 

még át kellett esniük a pár perces, automatikus sugármentesítési procedúrán. 

Türelmetlenül ácsorogtak az apró belső zsilipben, várva, hogy eloszoljon a szemet, 

torkot maró, sugárzást közömbösítő pára. A talpuk alatt enyhén megránduló padló 

jelezte: az űrhajó hozzákapcsolódott az állomáshoz. 

– Gyerünk már! – mordult fel a férfi. 



Amint kiszabadultak, futásnak eredtek. Bár tudták, hogy az űrhajó legénysége 

addig nem hagyja el az állomás fedélzetét, amíg meg nem találják őket, de ott 

duruzsolt bennük a rémisztő gondolat: mi van, ha mégis? 

A pajzsgenerátorok a legfelső szektorban kaptak helyet, és mivel Genzo az 

energiatakarékosság jegyében már hetekkel ezelőtt kikapcsolta a lifteket, a szinteket 

elválasztó szervizaknák fémlétráit voltak kénytelenek használni. Lihegve ugrottak ki a 

hatos szinten az aknából, ám alig jutottak el az első fordulóig, a biztonsági ajtó 

nyüszítő hidraulikával csukódott le az orruk előtt. 

– Mi a…? 

– Figyelem! Sugárzásveszély a hatos szinten! Figyelem! Sugárzásveszély a… 

– A jó nénikéddel szórakozz! – kiáltott fel dühösen Genzo. – Most estünk át a 

közömbösítési procedúrán! 

A számítógépet nem hatotta meg a férfi kirohanása, makacsul zárva tartotta az ajtót. 

– Várj! A belső kommunikátor! – ragadta meg a lány a férfi vállát. 

Genzo már ugrott is a közeli konzolhoz. A kéttenyérnyi képernyő életre kelt, de 

csak egy üres folyosószakaszt láttak rajta. 

– Hol a fenében lehetnek? Már biztos átjutottak a zsilipen. 

– Nem tudsz olyan jelet generálni, ami minden szintre eljut?  

– Nem megy! Csak az általános riadó és figyelmeztető üzenetek mennek ki az 

állomás minden területére. Ahhoz másik terminált kellene használnunk, de olyan nincs 

a közelben. Vagyis, van, de az ajtó túloldalán – felelte a férfi, miközben ujjai 

zongoráztak a vezérlőpanel ikonjain. A kamera váltott, ezúttal az étkező képe jelent 

meg. Újabb váltás: a központi vezérlőterem bukkant fel előttük. Genzo örömében 

elrikkantotta magát, amikor megpillantotta a helyiségben matató alakokat. A két 

páncélos, fegyveres katona az egyik terminál fölé hajolva tanulmányozott valamit. 

– Hé, maguk ott, a vezérlőben! Hallanak engem? 

A katonák viselkedése nem arra utalt, hogy Genzo kiáltása eljutott volna a fülükig. 

– A fenébe! Veszik az adást? – próbálkozott a férfi, újabb frekvenciára állítva a 

kommunikátor jeleit. Semmi. A fegyveresek felegyenesedtek, de úgy tűnt, nem 

hallották Genzót. A katonák sorra járták a vezérlőterem konzoljait. Néha váltottak pár 

szót, amiből kiderült, az űrállomás rendszereit használva, őket keresik. 



– Ennek semmi értelme! Megpróbálom kinyitni az ajtót… A rohadt életbe! A 

szerszámaim odafent maradtak a pajzsgenerátoroknál! – káromkodta el magát a férfi. 

Rövid habozás után Annie-ra pillantott. – Visszamegyek a holmimért, te addig 

próbálkozz a kommunikátorral! 

– Genzo, siess! Rossz előérzetem van… 

A férfi bátorítóan a lányra mosolygott. Nem merte bevallani, hogy őt is valami 

furcsa balsejtelem mardosta, amióta csak hírét vették az érkező cirkálónak. 

– Egyik lábam itt, a másik ott – simította meg Genzo Annie arcát, azzal elrohant. 

 

Amíg a férfire várt, Annie lelkiismeretesen, de egyre csökkenő reménnyel hallózott 

és könyörgött, hogy hallják már meg végre. Elszoruló torokkal látta, amint az 

alacsonyabbik fegyveres keze mozdulatlanná dermed az érintőikonok felett. 

– Várj csak! A hatos szint jó része sugárzásveszély miatt zárolva lett. Lehet, hogy 

ott van ez a szerencsétlen? – mutatott a fegyveres a képernyőre. 

– Talán. Bár az érzékelők semmit sem jeleznek – felelte a társa kis gondolkodás 

után. 

– Na, mert ennek a roncstemetőnek aztán igazán pöpecül működő szenzorai 

vannak, igaz-e? 

– Kezdjük újra az alsó szintekkel! Aligha hiszem, hogy ott lenne fent. Ki a franc 

mászna bele egy sugármezőbe? Ennyire hülye még egy nebroni sem lehet. 

– Oké. Nem tudnál csinálni valamit ezzel a rohadt kommunikátorral? Az idegeimre 

megy ez az állandó sercegés, kattogás. 

Annie-ban talpra szökkent a remény és örömtáncot lejtett. 

„Meghallottak! Legalább valamit meghallottak!” 

– Dehogynem! – vigyorodott el a magasabbik katona. – Tessék, elnémítottam. 

A lány kétségbeesetten nyomkodta a konzol gombjait. 

– NE! Itt vagyok! 

Tehetetlen dühében elsírta magát. Arra riadt, hogy a ziháló Genzo megragadta a 

vállát. 

– Valami? 

– Csak zörejt hallottak, erre elnémították a hangszórókat. 



– Tipikus, seggfej földi katonák – morogta a férfi, miközben az biztonsági ajtó 

kontrollpaneljéhez lépett. 

Matatott egy darabig, majd fájdalmas kiáltással hátraugrott. A panel hatalmas 

szikraesőt okádva elsötétült. 

– Csessze meg! Oké, lássuk a manuális vésznyitást – guggolt le Genzo és elkezdett 

felfeszegetni egy jókora takarólemezt. Annie reményvesztetten, felváltva figyelte a 

képernyőn ügyködő katonákat és az izzadva, szitkozódva térdelő Genzót. 

– Segíthetek valamiben? 

– Nem kell, te csak figyeld a katonákat! Ha kimennének a teremből, a négyes-

kettes kóddal tudsz másik kamerára kapcsolni. Próbáld követni őket! 

– Meglesz! 

Két perc múlva a férfi mérgesen a földhöz vágta a szerszámot. 

– Beragadt ez az istenverte mocsok… 

– Genzo, várj! Figyelj! – mutatott a lány a képernyőre. 

 

– Hagyjuk! Ez így nem fog menni! A belső érzékelők fele halott, a másik fele meg 

hülyeségeket mutat – bosszankodott a magasabbik fegyveres. – Van jobb dolgom is, 

mint egy fegyenc után kutassak ezen a lepukkant reléállomáson. 

– Oké, visszamegyünk a zsiliphez. Megvárjuk a többieket, hátha találtak valamit a 

másodlagos ellenőrzőpontokon.  

Együtt nézték, ahogy a fegyveresek elindulnak kifelé a vezérlőből. Az alacsonyabb 

katona hirtelen megtorpant, és elbizonytalanodva visszafordult. 

– Várjunk csak! A hatos szint… 

– Mi van vele? Zárolva, nem? 

– Igen, de a logfájlok szerint a pajzsgenerátor sugárzásközömbösítője alig két 

perccel a zárolás előtt még aktív volt. 

– És? 

– Ha valaki éppen a pajzsokon dolgozott, amikor megérkeztünk, és elindult lefelé, 

hogy találkozzon velünk… 

– Azt mondod, az ipse a hatos szinten dekkol? Oké, de akkor miért nem hívott 

minket? 



– Lehet, hogy próbált, de mi van, ha a belső kommunikációs rendszer sem 

működik? 

– A fenébe, igazad lehet! Azok az idegesítő statikus zörejek, jöhettek a hatosról is! 

Ezt azért érdemes ellenőrizni! 

Genzo örömében a levegőbe bokszolt, majd nevetve ölelte magához az ismét sírva 

fakadó lányt. 

„Soha többet nem mondok egyetlen rossz szót sem a földi katonákról!” – gondolta 

hálásan. 

Ezalatt a képernyőn eddig még nem látott katona tűnt fel. 

– Oké, fiúk, pakoljatok! Megyünk haza! 

– Őrmester, mi történt? Éppen most akartunk körülnézni a hatos szinten… 

– Minek? 

– Megtalálták a pasast? 

– Másképp nem mondanám, hogy a küldetés teljesítve. Riggs akadt rá a 

generátorok hűtőaknája feletti átjárón. A hülye nebroni megbotolhatott, csúnyán 

beverte a fejét, a többit meg a sugárzás elintézte. Úgy tűnik, túl későn kapcsolt be a 

vészleállító. Ne tudjátok meg, milyen állapotban volt a pasas. Szerintem a tizedes 

azóta is hány tőle valamelyik sarokban. 

– A rohadt életbe! Ez durva! És a másik? 

– Már a hajón van. Jorgen megvizsgálta, de csak annyit tudott megállapítani, hogy 

fiatal, huszonöt körüli nő. Többet majd a bázis orvosa mondhat, ha elvégezte a 

genetikai vizsgálatot. 

– Huh! Szerencsétlen, nem ezt a sorsot érdemelte volna. 

– Na, elég a nyavalygásból! Siratóasszonyt játszhattok hazafelé is. Indulás! 

 

Annie értetlenül meredt Genzóra, de a férfi arcán ugyanazt a döbbent 

tanácstalanságot látta viszont, ami benne is kavargott. 

– Kit találtak meg? Kiről beszélnek ezek? – motyogta a lány, miközben 

reménykedve kapaszkodott a férfi karjába. 

Genzo nem felelt, kibontakozott az ölelésből. Felkapott a legnagyobb 

franciakulcsot és teljes erejéből ütni kezdte a biztonsági ajtót.  



– HÉ! Itt vagyunk! Hahó, ti átkozott idióták! El ne menjetek nélkülünk! – üvöltötte 

torka szakadtából. 

A fémes csattanások visszhangozva járták be az űrállomást. A vezérlőteremben a 

katonák gyanakodva forgatták a fejüket. 

– Ti is halljátok? 

– Naná, nem vagyunk süketek! Mi a franc ez? 

– Mintha valaki a falakat ütögetné… és hozzá ez a tompa mormolás… 

Az őrmester rázta le először magáról a dermedtséget. 

– Jól van, szépségeim, ennyit a kísértethistóriákról! Most irány a „Dalton”, 

futólépés! 

– Ezt még parancsba sem kell adnia, őrmester. A hideg futkos a hátamon ettől a 

helytől. 

 

Genzo kezéből kifordult a szerszám, nagyot csattanva hullott a padlóra. Mint akit 

főbe sújtottak, odatántorodott a kommunikátor képernyőjéhez. Ujjai automatikusan 

mozdultak az ikonokon. A lány remegő teste szorosan hozzásimult, Genzo fél kézzel 

átkarolta. 

Látták, amint a katonák visszaügetnek a dokkokhoz. Két másik társuk is 

csatlakozott hozzájuk, majd besorakoztak a zsilipbe, az őrmester maradt utoljára. Az 

altiszt még egyszer végigpillantott a folyosón, megcsóválta a fejét. 

– Számítógép, maximális energiakonzerválás. Engedélykód: GG34A-Dawson! 

Aktiválás: tíz másodperccel zsilipzárás után. 

– Vettem. Kód hatályos – igazolta vissza a géphang. 

Az ajtó hangos kattanással becsukódott őrmester mögött. Pár másodperccel később 

az NS-314 jelű mélyűri reléállomás szektorról szektorra sötétbe borult. 

 

 

VÉGE 

  



 

  



A szarvaslány legendája 
 

Mit ne mondjak, Jerome Hill seriff rezzenéstelen tekintetétől elfogott a 

nyugtalanság. Szénfekete szemében annyi érzelmet sem láttam, mint ahány apáca 

naponta megfordul egy topless bárban. A férfi indián ősöktől örökölt hűvösséggel 

figyelte minden rezdülésem. Jókora izzadtságcseppek gurultak végig az arcomon, 

lefolytak a nyakamon, és csiklandós útjuk végén lelkesen szívódtak fel a pólóm 

anyagában. Magamban átkoztam az ócska, csörgő-zörgő légkondit, ami a siker 

legcsekélyebb esélye nélkül igyekezett felvenni a harcot a rekkenő hőséggel. 

Kiszáradt torokkal mocorogtam a széken, és szinte vártam, mikor kapja elő a seriff a 

bilincset.  

A rendőr végre megmoccant, hátradőlt a rozoga székben, de tekintetét továbbra 

sem vette le rólam. 

Traktor zörgött el az ablak előtt. Hill seriff kikukucskált a reluxa résein, érdeklődve 

nézte a leharcolt John Deere-t, amíg az el nem tűnt a kanyarban. Tisztán látszott, 

ebben az oklahomai álmos kisvárosban, Tyrone-ban semmit nem kapkodnak el, 

mindennek megadják a módját. Legyen az egy zöld traktor bámulása, vagy az én 

tanúvallomásom felvétele. 

Nyekkent a kilincs, egyenruhás, fiatal rendőr lépett be az ajtón. 

– Seriff, most értünk vissza a fiúkkal… Semmi nyom. Waya, talán be kellene 

szólnunk Hookerbe a technikusokért. 

Hill csupán dühösen felmordult, mire a fiatal járőr ijedten kikotródott az apró 

irodából. Az indián név szöget ütött a fejembe. Köszönhetően a félidióta 

unokatestvéremnek, eszembe jutott a „waya” szó jelentése: farkas. Az a hülye Brad az 

elmúlt hetekben állandóan az indián, főleg a cherokee dolgokról dumált. Egészen a 

tegnap esti eltűnéséig. Belém hasított a felismerés: közel s távol én vagyok az 

egyetlen, aki esetleges gyanúsítottként szóba jöhet. 

– Nos, Mr. Wright, amennyiben nem bánja, szeretném, ha még egyszer elmondaná 

a történetet. Kezdje a legelején! 

Kiugró járomcsontja és enyhén mandulavágású szeme tényleg kicsit farkasszerűvé 

tette a zsaru arcát. 



– Kaphatnék egy kis vizet? – krákogtam. – Ez az átkozott meleg…  

– Szolgálja ki magát! – intett a férfi a sarokba állított hidegvíz-masina felé. 

Nem kellett kétszer mondania. Mohón ittam, majd immár kicsit nyugodtabban 

ültem vissza a helyemre. Ekkor vettem csak észre, hogy az asztal túloldalán ülő rendőr 

keze lecsúszik a pisztolya markolatáról. 

„Basszus! Ha szökni próbáltam volna, lehet, hogy hátba lő? De hát nem is vagyok 

letartóztatva! Még nem…” – nyeltem nagyot. 

Egy pillanatra behunytam a szemem, és ismét megpróbáltam felidézni, miként is 

keveredtem ide, az ezer lelket sem számláló városka rendőrőrsére.  

 

* * * 

 

Mert ugye, mindig a nő az oka mindennek… Egy szeles, St. Louise-ra jellemző 

április végi napon hallottam először Brad legfrissebb szerelméről, Awinitáról. 

Unokaöcsém a maga tizenkilenc évével, elálló lapátfüleivel és kétmillió szeplőjével 

soha nem tartozott a nők bálványai közé. Ha ehhez még hozzátesszük a girhességét és 

a félszeg vigyorát, akkor inkább a „Büszke Vesztes” díjat akaszthatták volna a 

nyakába. Egyszer-kétszer megpróbáltam bemutatni lányoknak, de Brad félelmetes 

ügyességgel bénázta el még a legbiztosabbnak tűnő lehetőségeket is. Pedig nem volt 

buta, sőt, kiváló eszű gyerek, és ha néha belelendült, dőlt belőle a sziporkázó humor. 

De amint nőnemű egyed került a társaságba, az öcsköst mintha megbabonázták volna, 

két értelmes szót nem tudott kinyögni. 

Valószínűleg ezért is döntött úgy, hogy az interneten próbál szerencsét. Eleinte 

jókat röhögtem rajta, mert akikbe név, és természetesen kamu fotók alapján 

belehabarodott, azokról sokszor kiderült, hogy még csak nem is nők. Brad azonban 

nem adta fel, én pedig azon kaptam magam, hogy a csütörtök estéket nálam tölti, és 

közösen böngésszük a netet a lehetséges barátnőjelöltek után kutatva. Sally, az akkori 

barátnőm, akivel hosszútávú kapcsolatot reméltem, néha bekapcsolódott a keresésbe, 

de végül megunta a dolgot. Eleinte még viccesnek találta, aztán megorrolt, és a végén 

féltékenységi jeleneteket rendezett. Meg volt róla győződve, hogy Brad bénaságát 

használom fel új barátnő keresésére. Hiába magyaráztam Sally-nek, nem hitt nekem. 



Május végén fogta a bőröndjét és visszaköltözött a szüleihez. Dühömben rögtön 

kirúgtam Bradet, és egy hónapig csak telefonon beszéltünk. Azt is csak néhányszor, a 

legszükségesebbekre szorítkozva. 

Aztán egyszer megjelent a srác az albérletem ajtaja előtt. Ideges mosollyal, lángoló 

szeplőkkel téblábolt, rojtosra táncolva a lábtörlőt. Nem hatott meg az izgatottsága. 

– Mondtam, hogy nem akarlak többé látni! Melyik szót nem értetted a mondatból? 

– Igen, tudom, de… Muszáj elmondanom! Találtam valakit! Már majdnem egy 

hónapja e-mailezünk, és szerintem ő lesz az igazi! 

– Édes, habos teasütemény! – emeltem égnek a tekintetem. – Oké, gyere be, de 

ebből nem csinálunk rendszert, világos? 

Lehuppant a nappali kanapéjára, és már nyitotta is fel a laptopját. 

– Mivel kezdjem? 

– Talán a nevével. Ki ez a csaj? 

– Awinita a neve, és… 

Kitört belőlem a röhögés. 

– Te, ugye nem valami mexikói pornószínésznővel akarsz összeállni? 

Brad tekintete elkomorult. Az arcára kiülő düh láttán azonnal elmúlt a 

kacarászhatnékom. Csupán egy pillanatra, de a balfácán unokatestvéremben 

megláttam az eddig szunnyadó férfit. 

– Nem mexikói. Cherokee. 

Leesett az állam. 

– Na, ne! Indián? 

– Ne hívd indiánnak, mert az sértő! Natív amerikai, igen. És? 

– Semmi, semmi – mentegetőztem sebtében –, csak meglepődtem. Oké, mehetünk 

tovább, vagy előbb leharapod a fejem? 

– Ne vihogj! Szóval, Oklahomában él, tizennyolc éves. 

– Aha. Képed van róla? 

– Nincs, mert, izé… Ez olyan hagyomány dolog náluk – jött zavarba Brad. 

Belső riadócsengőm azonnal megszólalt: valaki a bolondját járatja kedvenc 

unokatestvéremmel. A csalóknak nem akadt nehéz dolguk Braddel, mert a srác 

jóhiszeműségben verhetetlennek bizonyult. 



– Nem is tudod, hogy néz ki? Mégis, mi alapján zúgtál bele ennyire? 

Brad elvörösödött. 

– E-maileztünk és beszéltünk a Skype-on párszor. Igaz, csak hanggal… 

– Ja, így már mindjárt más. Az eszedbe sem jutott, hogy ettől még lehet kövér, 

pattanásos, kancsal vagy ilyesmi? 

– De igen, viszont, ha meghallod a hangját, egyből másképpen fogsz beszélni. 

Nagyot sóhajtottam. Joe bácsi és Anne néni azzal a feltétellel engedték el Bradet az 

itteni egyetemre, hogy majd a szüleim figyelnek rá. Én csak legyintettem erre a 

kikötésre, mert tudtam, hogy apámékat piszokul nem érdekli majd Brad hogyléte. 

Velem, a saját fiukkal sem törődtek, hát nem csoda, ha Braddel még annyira sem 

foglalkoztak. Drága szüleim alig várták, hogy lediplomázzak, egy vaskos csekkel a 

zsebemben máris útilaput kötöttek a talpam alá. „Felnőtt vagy, ideje, hogy a saját 

lábadra állj!” – mondta apám, miközben előzékenyen kikísért a házunkból. 

Oké, én sem bántam nagyon a dolgot, de azt nagy szemétségnek tartottam, hogy ők 

megígértek mindent Joe bácsinak, aztán Brad úgy rajtam maradt, mint szamáron a fül. 

Hogy a hangja alapján belehabarodott egy indián csajba, csak megerősítette a 

gyanúmat: a srácnak nem lett volna szabad eljönni Seattle-ből. 

– Meghallom? Mikor? – kérdeztem fanyalogva. 

– Kábé két perc. De ne szólj bele, oké? 

Mielőtt tiltakozhattam volna, Brad már tárcsázott is. A jellegzetes Skype 

kapcsolódási pittyenést alig két kicsengés követte, majd női hang ütötte meg a fülem. 

Nem igazán emlékszem, miről beszélgettek. Valami biológiai témáról traccsoltak, 

ami egybevágott Brad egyetemi szakirányával. Emlékszem, a döbbenettől csak 

tátogtam, és még ha akarok, akkor sem tudtam volna közbeszólni. A lánynak olyan 

hangja volt, amit a nagykönyvekben csak mézédesnek titulálnak. Az a tónus, amire az 

emberek felkapják a fejüket, és abbahagyják, akármit is csinálnak éppen. Olyan 

hangszín, ami elandalít, ringat és simogat, amit még talán akkor is szívesen hallgat az 

ember, ha a halálos ítéletet mondja ki éppen. 

– Na, szerinted? 



Brad reménykedő, majdhogynem könyörgő tekintetére riadtam. Elszégyelltem 

magam, mert bizony egyetlen szót sem fogtam fel a beszélgetésből. Torkomat 

köszörülve igyekeztem visszakapaszkodni magabiztosságom pulpitusára. 

– Nem tudom… Szép hangja van… De, haver! Oklahomában él! – tört ki belőlem a 

tiltakozás. 

– Tudom, ezért beszéltük meg a személyes találkozót. Ne csináld, Greg! Nehogy 

azt mondd, hogy nem hallottad! Itt ültél mellettem! 

Nem mertem bevallani, hogy én bizony egyáltalán nem emlékszem erre a részre, 

hát közömbösséggel igyekeztem leplezni a dolgot. Vállat vontam. 

– Bánom is én. Pontosan mikor érkezik? 

– Süsd meg, Greg! – csattant fel a srác. – Te nem figyeltél! Én megyek le Tyrone-

ba! 

– Aha. Oké, te tudod, de vigyázz magadra! 

Brad zavartan a laptopja felé fordult és találomra matatni kezdett a billentyűzeten. 

Nem tetszett az arckifejezése, és nemsokára kiderült, miért. 

– Gondoltam, hogy ne legyek buszhoz meg vonathoz kötve, kölcsönkérném a 

kocsidat. 

– Azt már nem! Felejtsd el! Egy ’79-es klasszikus Camaro volánját nem adom a 

zéró vezetési rutinnal rendelkező mancsodba! Bérelj autót, ha annyira fel akarsz vágni 

a lány előtt! 

– Nem tehetem! Anyuék egyből megtudják, ha használom a hitelkártyát, és tuti a 

nyakamra küldenék még a nemzetőrséget is. 

– A francba, Brad! Mindjárt húsz leszel, felnőtt, önálló férfi vagy! 

– Miről beszélsz? – horkant fel dühösen a srác. – Hivatalosan sok államban még 

piát sem vehetek! Az egyetemet meg a szállást is apuék fizetik, hát miféle 

önállóságom van nekem? 

Ebben sajnos igaza volt. Megpróbáltam elterelni a dolgot. 

– Figyelj, válassz valami helyi leányzót! Itt St. Louise-ban is él vagy félmillió csaj, 

aki korban meg mindenben passzolna hozzád… 



– Nem! – állt fel határozottan Brad. – Ha nem segítesz, ám legyen! Teszek a 

faggatásra meg az aggódásra! Kibérlek egy kocsit, és a hétvégén leruccanok 

Oklahomába. Neked meg köszönöm, hogy ilyen odaadóan támogatsz! 

Meghökkenve bámultam az unokatestvéremre. Még soha nem láttam őt ilyen 

határozottnak, ennyire eltökéltnek. Már a cipőjét húzta az előszobában, amikor 

utolértem. 

– Várj már egy kicsit! Tudod te, milyen rohadt messze van ide Oklahoma? Ha 

egyedül mész és valami bajod esik, egész életemben szidhatom magamat. Elalszol a 

volán mögött, vagy ilyesmi, meghalsz… 

– Velem akarsz jönni? Kösz, de nincs szükségem szárazdajkára. Én sem kísérgetlek 

téged a randevúidra. 

– Ja, de én nem is hatszáz mérföldnyire megyek egy kis légyottra. 

– Igaz. Szóval, mi a terved? 

– Üljünk le, és beszéljük meg, oké? Ne aggódj, nem leszek az utatokban, de ha baj 

lenne, legalább ott vagyok a közelben. Áll az alku? 

– Rendben – bólintott rá Brad, néhány pillanatnyi gondolkodás után. 

 

Azt hittem, a gondjaim ezzel megoldódtak, de tévedtem. Osztottam, szoroztam és 

rájöttem, hogy még mindig olcsóbb, ha kocsival megyünk, mint ha repülőre ülnénk. 

Igaz, a tízórányi út gondolata kicsit megrémített, de úgy döntöttem, adok az öcskösnek 

is egy kis lehetőséget, hogy gyakorolja a vezetést. Nem vagyok sóher alak, de Brad 

vakrandijára nem akartam ezreket áldozni. A közhiedelemmel ellentétben, csak a 

menő ügyvédek keresnek jól. Az olyan gyakorlattal még alig rendelkező kezdők, mint 

amilyen én is vagyok, korántsem tartoznak az agyonfizetett kategóriába. 

Brad két héttel későbbre beszélte meg a lánnyal a találkozót, de kedvenc főnököm 

annyi munkát sózott a nyakamba, hogy csak egy hónap múlva tudtunk elindulni. Az 

öcskös morcosan beharapta az ajkát a hír hallatán, és csak akkor enyhült meg kicsit, 

amikor Awinita közölte vele, hogy nem bánja, ha várnia kell rá. 

Ennek a beszélgetésnek én is fültanúja voltam, és bevallom, a kíváncsiságom az 

irigységgel karöltve hatványozottan nőtt. Hasonló helyzetben vajon Sally is így állt 

volna a dologhoz? Szinte biztosan nem… Csak bámultam Brad kitartását, és kezdtem 



magam nagyon hülyén érezni. A srác megváltozott, mintha a szemem láttára, hirtelen 

felnőtt volna. Mivel továbbra is a kampuszban lakott, és csak naponta egy-két órát 

töltött nálam, nem tudtam, miről beszélgetnek Awinitával. Azt viszont láttam, hogy 

Brad szinte kivirult, tele volt energiával és tettvággyal. Ekkor kezdtem el aggódni. Ha 

kiderül arról a lányról, hogy nem olyan, mint amilyennek elképzelte, Bradben egy 

világ dől majd össze. 

Szombat reggel indultunk el Oklahomába. Elgyönyörködtem volna a hajnal parádés 

színorgiájában, de addig képtelen voltam a természet szépségének örvendezni, amíg a 

vérnyomásom valahol a kocsi kerekei alatt húzódó beton magasságában ténfergett. 

Félórai vezetés és a sarki Starbucksból beszerzett extra nagy, műanyag kiskanalat is 

elmaró kávé után már felfogtam pár szót Brad lelkes csacsogásából is. 

Piszok hosszú út volt. Kansas Cityben megálltunk reggelizni, és helyrebillenteni az 

elhajított kőként zuhanó vér-koffein arányomat. Fél kettő körül értünk el Wichitába, 

ahonnan egy gyors McDonald’s-ebédet követően már zúgtunk is tovább. A lapos 

vidéken csak a farmok takarmánysilói, szélkerekei meredeztek az ég felé. Az út 

mindkét oldalán elterülő szántóföldek bágyasztóan húzódtak a láthatárig. Örömmel 

üdvözöltem minden utunkba eső apró városkát: végre valami más látvány, nem csak 

mező… 

Nem sokkal Mulinville előtt vettem észre, hogy követnek minket. Eleinte nem 

tulajdonítottam túl nagy jelentőséget a mögöttünk haladó öregecske Ford Broncónak 

de, amikor még Fowlernél is a nyomunkban volt, elfogott az idegesség. Egyre 

gyakrabban pislogtam bele a tükörbe. Az utánunk nyomuló Ford sofőrjéből csupán a 

baseballsapkás feje és széles vállai látszódtak, de a két kocsi közti távolság miatt nem 

tudtam tisztán kivenni az alak arcát. Brad még Greensburgnél elszundított, nem 

akartam felébreszteni. Nem szerettem volna lebőgni a srác előtt, mert mi van, ha 

kiderül, hogy csak valami farmer igyekszik a célja felé. Magányos benzinkút bukkant 

fel az út szélén, hirtelen elhatározással bekormányoztam a kocsit a pumpákhoz. 

„Menj tovább! Hallod? Menj tovább!” – rimánkodtam magamban, miközben 

nyakamat tekergetve hátrafelé bámultam. 

A Ford vezetője is beletaposott a fékbe, és a terepjárójával beállt a benzinkút 

melletti kis parkolóba. Kocsija krómozást már csak hírből ismerő hűtőrácsa egyenesen 



felénk meredt. A sofőr mozdulatlanul ült a volán mögött, és hallottam a bivalyerős 

motor duruzsolását. A ragyogó napsütés ellenére is hideg veríték csordult végig a 

gerincemen. Biztosan csak a vezetéstől fáradt szemem csalt, de úgy tűnt, mintha az 

ismeretlen jármű enyhe ködbe burkolózott volna. 

„Oké, Greg, ez így nem mehet tovább! Ülhetsz itt naphosszat, attól nem lesz jobb!” 

– biztattam magam.  

Kivettem a gyújtáskulcsot és kiszálltam. Az ajtócsapódásra Brad felriadt, 

álomittasan nézelődve próbált rájönni, hol vagyunk, mi történik. 

Meggondoltam magam, az öcskös kezébe nyomtam a kocsikulcsot. 

– Ha gáz van, húzz el és meg se állj a legközelebbi rendőrségig! 

– Greg, mi a fene folyik itt? 

– Van egy kéretlen rajongónk – böktem a fejemmel a járó motorú Ford felé. 

Az öcskös csak lassan eszmélt. 

– Ja… Oké, de miért nem szólunk a zsaruknak? Vagy a boltosnak. Ő talán ismeri 

ezt a fazont. 

Logikusnak tűnt a kérdés, de az jutott eszembe, hogy ha egy pszichopatával állunk 

szemben, az üveg mögül kukucskáló benzinkutas semmit sem tehet értünk.  

A gimiben a rögbi csapat oszlopos tagja voltam, és bár az egyetemen abbahagytam 

a sportot, rendszeresen látogattam a konditermet. Bíztam az erőmben, az 

ügyességemben, és reménykedtem, hogy a pasasnak nincs fegyvere. Harcra készen 

megindultam a terepjáró felé. Csikorgott a talpam alatt a murva, a pulzusom már lazán 

elérte a százharmincat, ám alig tettem pár lépést, a Ford motorja felbőgött. Gumijai 

alól apró kavicsok tucatjait kilőve meglódult. Karnyújtásnyira zúgott el mellettem, 

majd nagy huppanással felvágtatott a műútra, és fél percen belül eltűnt a távolban. 

Csupán egy pillantást vethettem a sofőr napszemüveges, horgas orrú arcára. A 

napbarnított bőr és az enyhén őszbe vegyülő sötét, hosszú haj láttán egyértelműnek 

tűnt, hogy indiánnal van dolgunk. 

Vártam pár másodpercet, míg kapkodó lélegzetem kicsit lelassult, aztán 

visszaballagtam a kocsinkhoz. 

– Ki volt az? 

Brad ostoba kérdése felbosszantott. 



– Nem volt időm elkérni a névjegyét. De van egy olyan sejtésem, hogy talán a 

barátnőd haverja lehetett, aki így próbál minket elijeszteni – próbáltam idétlen tréfával 

elütni az ijedtséget. 

Az öcskös szeme elkeskenyedett, nem vette a lapot. 

– Menj a francba a hülyeségeiddel! Ezen a területen viszonylag sok natív amerikai 

él, úgyhogy akárki is lehetett. 

Nem feleltem, mert nem akartam megijeszteni, és akár igaza is lehetett. De valahol 

mélyen, magamban tudtam, hogy téved. Legszívesebben visszafordultam volna, ám 

már nem csupán Awinitára voltam kíváncsi, hanem az is érdekelni kezdett, mibe 

tenyerelt az öcskös. Szótlan mogorvaságban tettük meg a Tyrone-ig hátralevő 

viszonylag rövid utat. 

Öt óra körül járhatott, amikor poros Camarónk begördült a városka szélső házai 

közé. Nem kellett sokáig keresgélni, már az autópályáról megláttam a szállásunknak 

kiszemelt motel cégérét. A jellegtelen, U alakú földszintes épület láttán gondolatban 

elhúztam a számat. Előre az orromban éreztem az olcsó szappan, a mesterséges 

virágillatú légfrissítő és az alig három hete áthúzott ágynemű szagát. Fáradtan 

állítottam le a motort, majd miután begyűjtöttünk néhány fürkésző pillantást a pocakos 

recepcióstól, megkaptuk a kulcsainkat és a wifi jelszót. 

A szoba nem okozott csalódást, pontosan olyan volt, mint vártam. Egyetlen 

csomagomat, egy közepes méretű sporttáskát az ágyra lökve levetettem magam a 

fotelbe. A hatvanas éveket idéző karosszék felnyögött a súlyomtól. 

– Na, akkor most hogyan tovább? 

Brad nem figyelt, előbányászta a mobilját. Fél perc múlva mosolyogva rám nézett. 

– Este nyolckor találkozunk egy bárban. Itt a cím… – tartotta az orrom elé a 

telefont. 

– Bárban? Remek! Miért nem tudtok egy parkban vagy a könyvtárban találkozni? 

– Ne viccelj! – horkant fel a srác. – Először is, nem vagyok már kiskamasz, te 

magad mondtad, hogy ideje felnőnöm. Másodszor: láttál a környéken parkot? 

Harmadszor pedig, aligha hiszem, hogy a könyvtár még nyitva lenne. 

– Oké, azért ne harapd át a torkom! Legalább lesz egy kis időnk pihenni. 



Figyeltem, amint Brad előrángatja táskájából a legjobbnak tartott ingét, közben 

valami szöget ütött a fejembe. Azon túl, hogy nem vagyok normális, amiért ebbe 

belementem. 

– Hogyan ismeritek majd fel egymást Pocahontasszal? 

Unokatestvérem elengedte sértő megjegyzésem a füle mellett.  

– Awinita látta a Facebook-profilom képét. Majd ő megtalál. 

– Aha. És ha nem tetszik, amit lát, csendben lelép, mi meg elsörözgetünk, amíg a 

helyieknek nem támad kedvük egy kis csetepatéra. 

– Muszáj neked mindenben a rosszat látni? – csattant fel Brad. – Igaz, mi mást 

várhatok egy ilyen félkész ügyvédtől? Megyek tusolni. 

– Oké, de igyekezz! Én is le akarok zuhanyozni, mert már úgy érzem, port köpök… 

Elhevertem az ágyon, és bár nem akartam, elszundítottam. Már hosszúra nyúltak az 

árnyak a szobában, amikor felébredtem. Brad az apró asztalkánál ücsörgött és 

vigyorogva gépelt a telefonján. A zuhanyzóból tusfürdő és arcszesz illata kúszott be a 

helyiségbe. Az öcskös éppen csak felpillantott, majd ismét belemerült a képernyő 

bámulásába. 

Bevetettem magam a víz alá, és nem sokkal nyolc előtt már a megadott cím felé 

robogtunk. Maga a városka talán még ezer lakossal sem büszkélkedhetett, de 

köszönhető a házakhoz tartozó jókora parcelláknak, nagyobb területet foglalt el, mint 

azt én szükségesnek tartottam. Igaz, én New York zsúfolt utcáin nőttem fel. 

A bár, vagy inkább csehó, Tyrone-tól kicsit messzebb, az autópályától távol állt. 

Hiába árasztott békés hangulatot a lenyugvó nap fénye, a kocsma előtt letámasztott 

féltucat Harley Davidson és a szakadt terepjárók, platós furgonok nem nyugtattak 

meg. Lelki szemeim előtt már láttam, hogy amint belépünk, előkerülnek a 

baseballütők és a bicskák. 

A csehóból jellegzetes kocsmazaj, fel-felcsattanó nevetés és countryzenére 

emlékeztető dallamok szűrődtek ki az utcára. Brad hirtelen megragadta a karomat. 

– Várj! Külön-külön menjünk be! Ha Awinita már bent van, nem szeretném, ha azt 

hinné, hogy… izé… Érted? 



Komoly képpel bólogattam, bár rettenetesen kellett ügyelnem, hogy ne törjön ki 

belőlem a röhögés. Ám az öcskös könyörgő tekintete láttán elszégyelltem magam, és 

megadóan sóhajtottam. 

– Oké, én megyek be elsőnek. Várj idekint egy-két percet, aztán te is jöhetsz. 

Gondolom, nem akarsz az én asztalomhoz ülni? 

– Hát, inkább nem. Köszönöm! 

– Van mit! Legalább olyan hülyén érzem magam, mint amikor még a suliban pár 

haverommal felmásztunk a szertár tetejére, hogy belessünk a lányöltözőbe… 

– Tényleg? Te ilyet tettél? – hüledezett Brad. 

Inkább nem válaszoltam, nagy levegőt véve beléptem az ivóba. Elvégre, ez is csak 

egy bár, éppen olyan, mint az a száz, amikben már megfordultam. 

Odabent enyhén gyanakvó, kíváncsi pillantások kereszttüzében találtam magam. 

Ránézésre a kocsma kétharmados telítettséggel üzemelt. Ugyan a legtöbb asztalnál 

ültek, akadtak még szabad helyek. A jókora teremben javarészt cowboykalapos, 

baseballsapkás farmerek szorongatták a korsóikat. Mármint, aki nem üvegből vedelte 

a sört. A távolabbi sarokból öblös, kurta röhögés csapott fel. Hattagú motorosbanda 

lazult a biliárdasztal körül. Félhangosan köszöntem, hogy legalább jólnevelt 

városiként kapjam az első pofont, majd letelepedtem a közeli sarokasztalhoz. Páran 

visszaköszöntek, ki szóval, ki csak biccentéssel, és ezt jó jelnek vettem. Talán 

megússzuk pofozkodás nélkül… Testes, dúskeblű asszonyság lépett mellém. 

– Mi lesz? 

Ezzel a megszólítással nem nyert volna meg egy kiszolgálóversenyt sem, de nem 

vettem zokon a stílust. 

– Egy korsó Budweisert lesz szíves, ha van. 

A nő rám meredt, majd elnevette magát. 

– Mármint micsoda van? Sör vagy szívem? 

Egy pillanatig értetlenül bámultam fel rá, majd önkéntelenül elvigyorodtam. 

– Adja mindkettőt, ha lehet – csúszott ki a számon, mielőtt átgondoltam volna, mit 

mondok. 

– A sört mindjárt hozom, de a szívem az uramé. Meg aztán nem szeretném, ha 

agyonverné, kár lenne magáért – kacsintott rám a nő. 



„Hű, azt a nemjóját! Hova kerültem? Greg, vegyél vissza, de azonnal! Más se 

hiányzik, mint hogy kikezdj a kocsmárosnővel!” – ijedtem meg a saját 

merészségemtől. Egyben elhatároztam, amint visszaérek St. Louise-ba, sürgősen 

barátnő után nézek. Óvatosan hörpöltem bele a habos, kesernyés italba, közben jó 

alaposan körülnéztem. Reméltem, hogy talán megpillantom azt a titokzatos lányt, de a 

bárban csupán néhány tipikus kocsmatündér képviselte a női nemet. Amúgy egész 

hangulatos helynek tűnt. A faburkolatú falakon békésen megfértek egymással az 

italokat reklámozó plakátok az indián motívumokkal díszített használati tárgyakkal. A 

bárpult feletti üveges vitrinben egy ódon puska, alatta egy antiknak tűnő tomahawk 

jelentette a fő látványosságot. Figyelmemet a törzsvendégekre irányítottam, és 

miközben azon tűnődtem, hogy miért vannak tele a vidéki csehók csupa nagydarab 

fazonnal, friss levegő érte az arcomat. Brad sasszézott be, motyogott valami 

üdvözlésfélét, majd félfenékkel letottyant tőlem két asztallal távolabb. Jót 

vigyorogtam magamban, amikor a pincérnő azzal kezdte, hogy elkérte az öcskös 

jogsiját. Pár szavas beszélgetés után egy üveg alkoholmentes sör került a srác elé. 

Vártunk. Idegesítően lassan teltek a percek. A vendégek napirendre tértek az 

érkezésünk felett, a falak közé visszatért a beszélgetés szokásos moraja. Emberek 

jöttek-mentek, a zaj az elfogyasztott italok számával együtt növekedett. 

Háromnegyed kilenckor már azon a ponton voltam, hogy szólok Bradnek, ideje 

távoznunk. Szépen felültették az öcsköst… 

Nyílt az ajtó, magas, kockás inges alak csizmája koppant a csehó fapadlóján. A 

vörös baseballsapkát és horgas orrot megpillantva görcsbe rándult a gyomrom. A 

minket követő Ford sofőrje nyugodt léptekkel a pulthoz sétált, a viselkedésén látszott, 

hogy nem először jár ebben a bárban. Szóba elegyedett a csapossal, majd jókora 

korsójával a kezében megfordult és egyenesen rám nézett. Széltől, naptól cserzett 

arcán halvány mosoly játszott. Hirtelen ellökte magát a pulttól és egyenesen felém 

tartott. Megnyikkanni sem tudtam, amikor kérés nélkül leült velem szemben. 

Minden izmom megfeszült, szinte éreztem, ahogy a felszabaduló adrenalin 

megindul az ereimben. Az indián nagyot húzott a söréből, de a tekintetét végig rajtam 

pihentette. 

– Ki maga? – tört ki belőlem rekedten a kérdés. – Mit akar tőlem? 



– Válaszolok, ha maga is válaszol az én kérdésemre. Ismeri Awinitát? 

Meglepődtem, de őszintén megráztam a fejem. 

– Nem. Legalábbis, személyesen nem. Az unokatestvéremnek lett volna randija egy 

Awinita nevű lánnyal, de úgy tűnik, átvert minket. 

– Szóval nem magával beszélgetett a telefonon? 

– Dehogy! Brad a hősszerelmes, nem én – intettem az öcskös felé. 

– Értem. De akkor maga mit keres itt? 

– Hé, na, itt álljunk meg! Én még mindig nem tudom, ki maga, és már a sokadik 

kérdést teszi fel… 

A férfi csillapítóan emelte fel a kezét. 

– Mindjárt megtudja. Szóval, miért van itt? 

– Mondjuk úgy, testőrnek. Nem ettem meszet, hogy egy tizenkilenc éves kölyköt 

egyedül elengedjek egy hatszáz mérföldes túrára. Pláne, mikor még azt sem tudom, ki 

vagy mi vár rá a célállomáson. 

– Aha. Akkor nekünk azonos a feladatunk – bólintott az indián, majd kezet nyújtott. 

– Szólítson csak Jimnek! 

Hitetlenkedve, kissé vonakodva fogadtam el a jobbját. 

– Greg vagyok. De… 

Jim türelemre intett, közben előhúzta a telefonját. A saját nyelvükön röviden 

beszélt valakivel, majd rám pillantott. Roppant bugyuta képet vághattam, mert a férfi 

fekete szemében kaján fények villantak fel. 

– Na, itt jön az én védencem – bökött fejével a bejárat felé. 

Az ajtóban megjelenő lány láttán leesett az állam. Húsz év körüli, egyszerű farmert, 

vékony kapucnis felső viselő fiatal nőt pillantottam meg. Hülye kifejezés jutott róla 

eszembe: perzselően szép. Tátogtam egy sort, és nagyon megirigyeltem Bradet, 

amikor a lány kecses, rugalmas járással a srác asztalához sétált. Az öcskös arcát 

elöntötte a döbbenet, de amikor bemutatkoztak egymásnak, kis híján átesett a saját 

lábán, úgy igyekezett felugrani. Sután kirángatta a másik széket, és ügyetlenül hellyel 

kínálta Awinitát. Még akkor sem tudtam abbahagyni a bámulást, mikor azok ketten 

már heves beszélgetésbe, nevetgélésbe kezdtek. 



– Hé! Ébresztő, öregem! – bökött meg az asztaltársam. – Mindjárt kiesik a saját 

szemén. 

– Mi? Ja! Hűha! 

Jim csendesen mosolyogva forgatta félig kiürült korsóját az asztalon. 

– Csak vésse az eszébe: Awinita nem maga miatt jött ide! 

– De, egy ilyen lány… Hogyhogy nem talál magának pasit? – támadt fel bennem a 

gyanú. – Miért az interneten keresztül vadászik barátra? Ha csak végigmegy az utcán, 

százan megbámulnák  

– Téved, barátom, nagyon kevesen vennék észre. Talán senki. Már csupán alig 

néhány embernek van szeme, hogy az igazi szépséget meglássa. 

Hitetlenkedve felmordultam, ám amikor a kocsma vendégeire tévedt a tekintetem, 

furcsa érzés kerített hatalmába. Rájöttem, hogy a lány érkezésekor nem következett be 

az a pillanatnyi csend, amivel a betérőt jutalmazzák az ilyen helyeken. A beszélgető 

férfiak és nők tudomást sem vettek Awinitáról, mintha nem is látták volna, amikor 

átlépte a küszöböt. 

Elkergettem az ostoba gondolatot, és hogy ne ücsörögjek tétlenül, rendeltem még 

egy korsó sört. Jim csatlakozott, aztán csendben iszogatva figyeltük egy darabig a 

fiatalokat. No, nem mintha a magam huszonöt évével matuzsálemként tartottak volna 

számon, de minél tovább néztem Bradet és Awinitát, annál öregebbnek éreztem 

magam. Zavartan elkaptam róluk a tekintetem, mert már szinte láttam a közöttük 

pattogó szikrákat. Én sem örültem volna a nézőközönségnek, miközben megcsókolok 

egy lányt. 

A második sörből a harmadik lett, majd a negyedik. Az ifjoncok összebújva 

ücsörögtek, sutyorogtak, én meg egyre nyomorultabbul éreztem magam. 

Feleslegesnek tűnt a jelenlétem. A Jimmel kezdeményezett beszélgetésem pár mondat 

után elakadt. A kérdéseimre csak semmitmondó válaszokat kaptam, nekem pedig nem 

volt kedvem előadni az életem történetét. Így aztán csendben gubbasztottunk, mint két 

zsákmányra váró dögkeselyű. A negyedik korsó felénél már igencsak hívott a 

természet szava. 

– Mindjárt jövök – pislogtam a mellékhelyiség ajtaja felé. – Maga marad? 

– Persze, vigyázok rájuk. Menjen nyugodtan! 



Igazából már nem is értettem, miféle idióta ötlet volt a részemről, hogy testőrt 

játsszak. St. Louise-ban még észszerűnek tűnt az elképzelés. Még akkor is 

helyénvalónak tartottam az elővigyázatosságot, amikor beléptem a bárba, de azóta 

kiderült, felesleges volt ez a nagy felhajtás. 

Enyhén spiccesen igyekeztem a klotyóra. Óráknak tűnt, mire végeztem és 

elindultam kifelé. 

Az asztalunkat gyanúsan üresen találtam. Jim eltűnt. Rémülten kaptam a fejem a 

másik irányba, de akárhogy erőltettem a szemem, Bradnek és a lánynak nyoma sem 

volt. A pincérnő közben végezhette a munkáját, mert még a poharak sem árulkodtak 

róla, hogy bárki is ült volna az asztalnál. Elkaptam a mellettem elsiető asszony karját. 

– Elnézést, de nem látta az unokatestvéremet? Ott ült annál az asztalnál egy 

lánnyal. 

A nő tétova tekintettel fordult a mutatott irányba, majd megrázta a fejét. 

– Nem, sajnálom, de nem emlékszem rá. 

– És az a Jim nevű indián, aki velem együtt iszogatott? Őrá sem emlékszik? 

A pincérnő elmeháborodottaknak kijáró, ijedtséggel teli pillantással rántotta ki a 

karját a kezemből. 

– Engedjen el, marha! Mit szorongat itt engem? Nem láttam én semmiféle indiánt! 

Maga egész este egyedül ücsörgött a sarokban, hát hagyjon engem békén! 

A nő kifakadását hallva a motoros banda magára hagyta a biliárdasztalt és közelebb 

nyomultak hozzánk. 

– Valami baj van, Suzy? 

– Dehogy! Csak Mr. Városi Nagyfiú nem bírja a piát. 

– Aha! Na, miszter, azt hiszem, eleget ivott mára! – markolta meg a vállam a 

szakállas bandafőnök. – Mutassuk az utat kifelé, vagy megtalálod magadtól is? 

Dühbe gurultam, és a feltámadó kétségbeesésem még tovább fűtötte a mérgem. 

Leráztam magamról a pasas mancsát. 

– A szentségit maguknak! Ne mondják már, hogy nem látták azt a kis nyeszlett 

vöröshajú kölyköt, akivel jöttem! 

– Haver, te egyedül jöttél be ide. Miféle srácról dumálsz? 

– Az unokatestvéremről, Bradről… 



– Hát, mi nem láttuk, de ha eltűnt, eredj a rendőrségre! – lökte meg a mellkasomat 

a motoros. 

Biztos a sok sör tette, de elborult az agyam, behúztam a fickónak. A következő 

pillanatban a cimborái megragadtak és kirángattak a kocsma elé. Dolgozott bennem az 

adrenalin, mert ütöttem, rúgtam, de amikor valaki hátulról fejbevágott, megszédültem, 

térdre estem. Éreztem, hogy mindjárt elájulok. De mielőtt minden sötétbe borult, 

megesküdtem volna, hogy Bradet látom, amint engem figyel, és mellette… Hát, igen, 

tudom, az alkohol, meg a kupán vágás okozhatta csak a hallucinációt, de vesszek meg, 

ha nem egy szarvas állt az öcskös mellett. Nem az az agancsos fajta, hanem aminek 

nincs semmi a fején. Az… izé… nőstényszarvas. 

 

* * * 

 

A seriff megpörgette ujjai között a tollát. 

– Ennyi? 

– A többit maga is tudja, elvégre maguk szedtek össze a porból. Valami orvosi 

rendelőben tértem magamhoz. A doki megállapította, hogy enyhe agyrázkódást 

szenvedtem, kaptam fájdalomcsillapítót, aztán a maga egyik kollégája faggatott majd’ 

egy órán keresztül. 

– Igen, megkaptam a jelentést. Azután mi történt? 

– Visszamentem a motelbe, de Brad nem volt ott. Az összes holmija ott hevert az 

ágyán. Gondolhatja, milyen ideges lettem. Beültem a kocsiba, és egész éjjel a várost 

jártam, hátha megtalálom. 

A rendőr elhúzta a száját. 

– Már csak egy kérdésem lenne. Mi a fenét keresett ma reggel a Higgins-farmon? 

– Az unokatestvéremet kerestem, ki mást? – fortyantam fel. – A motel 

recepciósától megtudtam, hogy él ott egy indián család, hát gondoltam, hátha ismerik 

azt a Jimet meg a lányt. 

Hill seriff tekintete megkeményedett, az asztalra csapott. 



– És ez feljogosította magát arra, hogy rájuk törje az ajtót? Ez még a legenyhébb 

változatban is birtokháborítás, magánlaksértés, erőszakos behatolás, megfélemlítés! 

Tudja, hány évet kaphat ezért? 

Jobbnak láttam befogni a számat. Bár én az ingatlanügyekre akartam 

specializálódni, de még rémlett a büntető törvénykönyv tananyaga is. Ráadásul, mivel 

natív amerikaiakról volt szó, a bíró garantáltan példát statuálna velem, és a lehető 

legsúlyosabb büntetést szabná ki rám. A zsaru dühösen fújt: 

– Rohadt nagy szerencséje van, hogy nem tettek panaszt maga ellen! 

Hallgattam egy sort, vártam a folytatást, de a rendőr csak a szemét meregette rám. 

– Azért megkérdezhetné őket is – nyekeregtem bátortalanul. – Amikor elmeséltem 

nekik a sztorimat, csak bámultak rám, mint akik nem beszélnek angolul. Aztán a 

végén megemlítettem Bradet, meg az őzet, erre azonnal bemenekültek a házba. 

– Hagyja már ezt a marhaságot! Kikérdeztem a bár személyzetét, és Suzy végül 

beismerte, hogy mintha látta volna a maga rokonát valami lánnyal. Nem merte 

biztosra mondani, mert tegnap este teltházuk volt. A kisegítő felszolgáló beteget 

jelentett, hát szegény asszonynak talán még az sem tűnt volna fel, ha hirtelen farka nő 

és ordítani kezd, mint egy szamár. A motel tulaja is megerősítette, hogy ketten 

jelentkeztek be a szobába. Én azt mondom, szerintem a maga unokatestvére meg az a 

lány becsíptek, elvonultak egy kis etyepetyére. Talán éppen most térnek magukhoz 

valamelyik mezőn. 

– Ha ismerné Bradet, ez a feltételezés meg sem fordulna a fejében – morogtam. 

– De nem ismerem, így csak a tények alapján tudok nyilatkozni! Figyeljen ide! Ha 

ma estig nem kerül elő a srác, megindítjuk a hivatalos nyomozást eltűnt személy 

ügyében. Vegyük úgy, hogy a tegnap esti kocsmai verekedés, meg az birtokháborítás 

meg sem történt, oké? De ennek fejében, maga szépen beül a kocsijába, visszamegy 

St. Louise-ba, és hagyja, hogy mi közben végezzük a munkánkat. Ígérem, mindent 

megteszünk, hogy megtaláljuk Bradet. 

Fogcsikorgatva ugyan, de kénytelen voltam elfogadni az alkut, ám a bennem 

feltámadó ügyvéd nem hagyta annyiban a dolgot. 

– Mivel nem tartóztat le és nem emelnek vádat, nem tettem semmi törvénybe 

ütközőt. Tehát arra sincs jogalapja, hogy kihajítson a városból. 



– Találjak rá jogos indokot? Tényleg ezt akarja? – húzódott komor mosolyra a 

zsaru szája. – Szerintem menjen, amíg megteheti! 

Elkeseredetten rúgtam ki magam alól a széket, és átkokat motyogva rontottam ki a 

rendőrség földszintes kis épületéből. 

„Miféle rohadt összeesküvés folyik itt? Tuti, hogy Hill többet tud, mint amit elárul! 

De érjek csak vissza a civilizációba, eget-földet megmozgatok, hogy kiderítsem, 

miféle aljas játékot űznek itt az emberek!” 

Bevágtam magam a kocsiba, és ekkor hasított belém a felismerés: el kell 

mondanom Joe bácsiéknak, hogy mi történt a fiukkal. Hogy a bánatba magyarázzam 

meg, hogy Brad meglépett Pocahontasszal, és éppen úton vannak felfedezni az 

északnyugati átjárót? A kétperces úton, vissza a motelig legalább húsz verziót 

felállítottam magamban, de minden magyarázat csupán gyatra, mentegetőző 

védőbeszédnek tűnt. Félóra múlva azzal az elhatározással ültem be a volán mögé, 

hogy meg sem állok St. Louise-ig. Az órámra pillantva rájöttem, mekkora marhaságot 

csinálok. Ahelyett, hogy szóltam volna az irodában, másnap nem megyek be, 

elindulok hazafelé, vezethetek egész éjjel. Jó, ha Wichitáig elérek mire rám borul az 

este. 

Mielőtt elbúcsúztam volna Tyrone cseppet sem barátságos városától még egy 

utolsó kísérletet tettem, hogy az öcsköst megtaláljam: lépésben végighajtottam a 

település utcáin. Diadalmas rikoltással pillantottam meg Jim kocsiját, amint a 

templom mellett befordult. Beletapostam a gázba, de mire a sarokhoz értem, az öreg 

Ford eltűnt, mintha a föld nyelte volna el. Átkozódva vizslattam a kihalt, egyenes 

utcát, de csak egy szürke furgont láttam a messzeségben. 

„Elkanyarodott valahol! Utána!” – adtam ki magamnak a parancsot, de mikor a 

negyedik keresztutcában sem láttam a piros terepjárót, lehúzódtam az út szélére. 

Dühös voltam. Magamra, Bradre, a seriffre, az egész világra. Kiugrottam a kocsiból és 

mérgemben belerúgtam a kerekébe. Rögtön utána gondolatban bocsánatot is kértem az 

autómtól, amikor meghallottam a morgást. Ijesztő, mély hörgés, amitől felállt a szőr a 

karomon. Lassan megfordultam. A legközelebbi ház kerítése mellett jókora kutya 

figyelte mit teszek. Sárga szeme gonosz fénnyel villant rám, és hirtelen rádöbbentem, 

hogy az állat nem kutya, hanem egy farkas. 



„Hogy a büdös francba került ez ide?” – villant át agyamon a teljesen felesleges 

kérdés. 

A bestia fejét lehajtva, agyarait mutogatva kaffantott. 

– Jó kutya! – vinnyogtam, miközben a kocsiajtó felé tapogatóztam. – Ügyes kutya! 

Nem harap…  

A fenevad, mint holmi lassított felvétel, ugrásra készen megindult felém. 

Halálfélelemben vetettem be magam az autómba, de a saját ordításomon túl is 

hallottam a karosszériának csapódó test puffanását. A Camaro megrázkódott, remegő 

ujjakkal fordítottam el a gyújtáskulcsot. Vártam, hogy a farkas majd elkezd felugrálni 

a kocsira, de ahogy kinéztem a járdára, csupán a repedezett betonból növő száraz 

gyomot láttam. 

„Hol van? Hova a büdös francba tűnt?” 

Valójában nem akartam tudni a választ. Elegem volt a rejtélyekből és ebből az 

átkozott kisvárosból. Szélsebesen hagytam magam mögött Tyrone-t, de magamban 

megesküdtem: a lovassággal térek vissza, és ha kell az FBI-t is Brad keresésére 

uszítom. 

  

Túlságosan lefoglaltak a kavargó gondolataim. Tudtam, hogy nem lenne szabad, 

mégis hagytam, hogy a rutinom vezessen. Talán ezért vettem észre csupán az utolsó 

pillanatban a szarvast. Megtermett, agancsos példány rohant át előttem az úton. 

Rémülten tapostam bele a fékbe, a Camaro csúszkálva, himbálózva, sikító gumikkal 

táncolt alattam az aszfalton. Hatalmas szerencsémre közel s távol nem járt egyetlen 

kocsi sem a környéken. 

– A kurva anyád, te dög! – üvöltöttem ki az ablakon az állat felé. 

A szarvas alig tízlépésnyire megállt, szinte várakozóan pislogott rám, majd 

megindult, egyenesen egy poros földút mentén. Pár yard után ismét megállt és felém 

fordult. Az a képtelen gondolatom támadt, hogy azt akarja, kövessem. Sebességbe 

raktam a kocsit. Józanabbik énem nyivákolva tiltakozott ellene, de nem érdekelt. 

Lépésben haladva rákanyarodtam a földútra. Az állat felkapta a fejét, megfordult és 

kényelmes ügetésbe váltott. Nem tért le az útról, egyenesen a horizont felé vezetett. 

Talán, ha fél órán át poroszkáltam alig tízmérföldes sebességgel a szarvas után, 



amikor a motor köhögni, fulladni kezdett, majd vészjóslóan hangos kattanással leállt. 

Kegyetlenül káromkodva másztam ki a kormány mögül. Felrántottam a motorháztetőt, 

és a csomagtartóból előszedett szerszámkészlettel felfegyverkezve szuggerálni 

kezdtem a halott motort. Nagyjából ennyi, amire képes voltam. Az autószerelők 

rémálmaként egyfolytában körülöttük sündörögtem, amíg valamit javítottak a 

kocsimon, de még soha, egyetlen csavart sem lazítottam meg. Túlságosan féltem, 

hogy tönkreteszek valamit. 

Halk horkantást hallottam meg a hátam mögött. Az agancsos állat a ringó 

gabonamező széléről érdeklődve figyelte ügyködésem, és egy cseppnyi félelmet sem 

tanúsított. 

– Menj a francba! – vetettem oda neki, és ismét a motor fölé hajoltam. Színes tollú 

madár suhant el mellettem, csak egy villanásnyi időre láttam a szemem sarkából. 

Ösztönösen utána fordultam, és a csavarhúzó kiesett a kezemből. 

A szántóföldek helyét susogó lombú erdő vette át. A kocsim egy kis tisztáson állt, 

amihez nem vezetett út. Döbbenten támaszkodtam meg az autón, a lemez hűvös 

tapintása meggyőzött róla, hogy nem csupán álmodom. A szarvas is ott volt még, de 

fejét rázva lassan behátrált a bokrok közé. 

– Greg! 

Kis híján lerogytam ijedtemben. A tisztás szélén ott állt Brad, kéz a kézben 

Awinitával. 

Elkerekedett szemmel felnyögtem. A srác valahogy sokkal felnőttebbnek, igazi 

érett férfinak tűnt. 

– Jesszus, Brad! Gyere, ugorj be a kocsiba… Ez… Ez valami boszorkányság! – 

intettem az öcskösnek. Magam sem hittem volna, hogy a „boszorkányság” szó valaha 

elhagyja az ajkam. Én az ilyenekhez túlságosan racionális gondolkodású voltam. 

Egészen ezidáig. 

Brad elengedte a lány kezét, közelebb lépett hozzám, majd megölelt. Az érzelmi 

kitöréstől megrökönyödve megdermedtem, ám a következő pillanatban megragadtam 

a srác karját. 

– Gyorsan, be a kocsiba! 



Az agancsos szarvasbika dühös fújtatással ugrott elő ismét a fatörzsek közül. Fejét 

leszegve a földet kapálta mellső lábával. Ijedten toltam magam mögé Bradet. Ha kell, 

hát engem taposson meg a támadni készülő vadállat. Az öcskös azonban szelíden 

lefejtette magáról az ujjaimat. 

– Hagyd, Greg! Csak búcsúzni jöttem. Köszönöm, hogy elhoztál ide, hogy 

lehetőséget adtál találkozni Awinitával… 

– Ne szórakozz velem! Mi ez a baromság? Nem mész te sehova! 

Brad a vállamra tette a kezét, és a torkomra fagyott a tiltakozás. Megéreztem, hogy 

akármit is mondok vagy teszek, nem tudom megmásítani a srác döntését. 

– Miért? – szakadt ki belőlem a kérdés. 

– Mert szeretjük egymást, és csak így lehetünk együtt – felelte Brad helyett a lány. 

– Ne gondolj rám haraggal! Brad bármikor visszatérhet hozzád, nem rabolom el, 

önként jön velem. Tudod, mint minden élő ezen a világon, én is vágyom egy társra, és 

Bradben megtaláltam, akit már évszázadok óta kerestem. 

– De… Miért ő? Hogyan? Hiszen alig ismeritek egymást! Egyáltalán ki vagy te? 

Csupán néma mosolyt kaptam válaszul a kétségbeesett kérdéseimre. Az öcskös már 

ismét a lány mellett állt. 

– Tudtad, mit jelent angolul Awinita neve? Talán már sejted: szarvas. Pontosabban, 

a nagyon fiatal szarvas. Most mennünk kell. Vigyázz magadra Greg, és még egyszer, 

mindent nagyon köszönök! 

Brad búcsút intett, majd a szerelmespár alakja az erdővel és a szarvasbikával együtt 

eltűnt, mint a könnyű hajnali köd az ébredező szellőben. 

 

Lerogytam a poros földútra, a maradék józan eszem sikoltozva kapaszkodott az 

őrület szakadékja felett. Nem akartam elhinni, ami történt, az agyam helyén mintha 

csupán egy halom kődarab hevert volna. Nem tudom, meddig ülhettem ott a saját 

kinyújtott lábamat bámulva, de kék-vörös villogó fény rántott vissza a valóságba. 

Világosbarna nadrágba bújtatott lábszár jelent meg a látómezőmben, majd erős 

karok talpra rángattak. 

– Na, Mr. Wright! – hallottam meg Hill seriff hangját. – Mi történt magával?  

– Ha elmondom, orvost hív – ráztam meg a fejem. 



– Tegyen egy próbát, hátha mégsem. 

Megvetően elhúztam a szám, de meggondoltam magam, és amennyire tőlem tellett, 

elmondtam, mit éltem át. A zsaru figyelmesen végighallgatott, majd levette a kalapját, 

és akkurátusan, lassan törölgetni kezdte a belsejét. 

– Látja, mondtam magának, hogy menjen haza. Semmi értelme az unokatestvére 

nyomát kutatnia. 

– De mi a fene ez az egész? – támadt fel bennem a dac. 

– Még soha nem hallott a szarvaslány legendájáról, igaz? 

– Nem. Nem hiszek a babonás népmesékben. 

– Még úgy sem, hogy éppen most élt át egyet a valóságban? – kérdezte halkan a 

férfi. 

Nem feleltem, de a szavai szinte mellbe vágtak. 

– Ki ez a szarvaslány? – fakadt ki belőlem. – Ember? Állat? Vagy valami szellem?  

Az indián nem felelt azonnal. Elmerengő tekintettel figyelte a mező felett 

bogarakra vadászó fecskék cikázó röptét, majd halványan elmosolyodott. 

– Mindegyik és egyik sem. Ha akar, emberformát ölt, ha akar állatként jelenik meg. 

Awinita a népemmel él az idők kezdete óta. Régen, mikor köztünk járt, sokszor 

táncolt a törzsek tüzénél, és megesett, hogy emberi társat választott magának. Ha Brad 

a szarvaslánnyal van, akkor jó helyre került. Békésebb, boldogabb élete lesz 

Awinitával, mint amit ez a világ embernek valaha is megadhat. – A seriff enyhén 

megrázkódott, majd jóval határozottabb hangnemre váltott. – Nézze, nem akarom a 

népem történeteivel feltartani, szóval javaslom, ha hazaért, nézzen utána a cherokee 

legendáknak. Na, de most lássuk, mi történt a kocsijával? 

Már jóformán meg sem lepődtem, hogy a Camaro az első pöccintésre beindult. Hill 

seriff elégedetten csapta le a motorháztetőt. Ezer kérdésem lett volna, de az indián 

tekintetéből láttam, hiába faggatnám. 

– Innentől már maga is elboldogul, igaz? – szállt be a kocsijába a rendőr. – Minden 

jót, Mr. Wright! 

Figyeltem, amint óvatosan megfordul az autóval, majd lassan elindul vissza, a műút 

felé. 



Követtem a példáját, de a bennem dúló káosz nem hagyott nyugodni. Döcögve, 

huppanva haladt velem az autó. Csupán megszokásból pillantottam a tükörbe, és a 

látványtól tövig nyomtam a féket. 

Elfacsarodó szívvel láttam, amint mögöttem, jó százlépésnyire a poros földúton egy 

szarvaspár álldogált. Orrukat emelgetve felém szimatoltak, majd hirtelen, kecses 

ugrással bevetették magukat a szellő borzolta gabonatáblába. 

Nem tehettem mást, továbbhajtottam. Reménykedtem, hogy Brad meggondolja 

magát és visszatér, de a lelkem mélyén biztosra vettem: nincs olyan férfi, aki a 

szarvaslány mellől elvágyna. 

 

 

VÉGE 


