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1999 nyara volt. Egy iszonyatos nyár… 
 
Álmatlan éjszaka volt. A forró nyár éjszakája, amely 

napszaktól az ember egy kis enyhülést vár, hogy a nap-
pali izzadások után hűsítően boruljon testére az est fe-
kete leple. Mocorgott, vergődött az ágyában és izzadt, 
mert akár a nappal, forró volt az éjjel is. Ablaka alatt 
várt az álmára, a nyitott ablaka alatt, kitakarózva, mezí-
telenül, de a szobában rekedt hőséget még a beáramló 
késő esti levegő sem tudta csillapítani. Kényelmetlen 
forgolódások után felkelt és a konyhába ment, hogy 
igyon egy pohár hideg valamit. Egy üveg gyümölcsteát 
vett elő a hűtőszekrényből, remélve, hogy a kívülről 
érkező hőséget belülről csillapítani tudja. Teletöltött 
egy fél literes kancsót és olyan gyorsan megitta, mintha 
a Szahara forró szárazsága fojtogatta volna. Visszafele 
menet leemelte konyhaszekrénye tetejéről ventilátorát 
és a szobájába vitte. Egy széket az ágy végéhez húzott 
és arra tette, hogy a hideg levegő az egész testét végig-
simogassa hűs érintésével. Nagyon jól esett, érezte, 
rövidesen elalszik. Már majdnem elnyomta az álom, 
mikor a néma csendből egy hang szólt hozzá: 

– Linda! 
Egy nő szólítását hallotta, s a hang az ablaka felől ér-

kezett. Olyan volt, mintha közelről, de egyúttal messzi-
ről is szólt volna egyszerre. A hang nagyon különös 
volt, egy kicsit visszhangos, hideg és ijesztő. Kinyitott 
szemeit a mennyezetre szegezte és figyelt, de kíváncsi-
sága aztán kivezényelte az ágyából. Az ablakán át kiné-
zett a kertjére, de nem látott semmit és senkit. A nyári 
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éjjel nyugodt volt és csendes. Gondolta, a történteket 
csak álmodta, mert sokszor olyan éberen alszik, hogy 
álma a valóvilágtól elválaszthatatlannak tűnik. El is 
hessegetett minden kétséget, s lezseren az ágyára dobta 
magát. Kényelmesen elhelyezkedett, de rövidesen újból 
szólt a hang: 

– Linda! 
Kipattantak a szemei, de mozdulatlanul feküdt to-

vább. Figyelte az éj csendjét, s a hang újból a fülébe 
hasított: 

– Linda! 
Felugrott és derékig kihajolt az ablakon, hogy jól 

körülnézzen. Jó pár percig szemlélte a kertet, hátha 
észlel valami mozgást, lát valami különöset, de semmi 
furcsát nem tapasztalt. Hallucinációit a fáradság jeleinek 
vélte. Szippantott egy mélyet a levegőből és még utol-
jára végignézett a kerten. A nyugalom biztonságos 
érzetével fordult meg. 

Váratlan látvány fogadta. Minden zsigerét megrándí-
totta az ijedtség, s ez rémült sikításában nyilvánult meg. 
A készülék helyén egy nő ült. Mozdulatlanul, némán, 
üres, üveges tekintettel. Piros garbót viselt, nyakában 
egy különös lánc volt, melyen egy nagy „C” betűt ábrá-
zoló medál lógott. A nő sápadt fehér arcát és nyakát 
vágások csúfították, de vér nem szivárgott egyetlen 
sebéből sem. Barna haja hosszan a vállaira hullt, és hom-
lokán is tátongott egy mély vágás széltében, mintha a 
feje tetejét elválasztották volna koponyájától. Megré-
mülve nézte a nőt, mert el nem tudta képzelni, ki ő, és 
mit akar. És hogyan jutott be a házba nesztelenül? 
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Misztikummal telítődött hűvösség járta át a szobát, 
Linda fázni kezdett. A kiüvöltött ijedség döbbenetté lett 
a titokzatos hideg pillanatokban. Didergett, fázott, liba-
bőrös mezítelen teste fagyottan állt az ágya mellett. 

– Ki maga, és mit akar? – kérdezte reszkető hanggal, 
de a nő, mint aki meg sem hallotta, tovább nézett maga 
elé a semmibe. Tekintete olyannyira üres volt, mint aki 
néz, de nem lát. Mint aki élettelen. 

A háta mögül, az ablak felől megint szólt a hang: 
– Vigyázz Linda! 
Hirtelen hátra fordult, de most sem látott senkit. Mi-

re visszafordult, a nő eltűnt. A ventilátora volt megint a 
székén, úgy, ahogy azt ő odatette. Nem tudta, mi tör-
ténik vele, félelemtől remegve figyelte a ventilátor la-
pátjait, amiknek forgása fokozatosan felgyorsult. Erős 
süvítő hangot adott, és olyan sebesen forgott már, hogy 
az egész rezegve mozogni kezdett. Fület bántva süvített 
és dülöngélve rázkódott ide-oda, aztán füst is szivárgott 
belőle. Kirántotta a készülék dug-villáját a fali konnek-
torból, de a ventilátor nem állt meg, annyira felpörgött, 
hogy eldőlt, majd egy pukkanás után kigyulladt. Lerán-
totta ágyáról nyári takaróját, és azzal addig csapkodta a 
lángokat, amíg ki nem hunytak. Egy darabig csak nézte 
a padlóra dőlt kiégett készüléket, az elmúlt pár perc 
történései tompítottak gondolatain. Maga mellé ejtette 
a nyári takaróját, aztán lassan, teli félelemmel, átnézte a 
házat a nő nyoma után kutatva. Hol jöhetett be, és hol 
mehetett ki? A bejárati ajtóhoz sietett, de azt zárva talál-
ta, még a biztonsági retesz is zárt állásban volt. Végig 
nézte az ablakokat, az összes nyílászárót, még a kertbe 
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nyíló ajtót is megrángatta, és ekkor eszébe jutott Rott-
weiler kutyája. Köntösébe bújt és kilépett a kertbe. 
Enigmának hallania kellett volna a különös hangokat, 
hiszen a kutyák kifinomult hallással rendelkeznek. Mi-
ért nem ugatott? Miért nem vonyított? Többször is 
szólította, de a kutya nem jelent meg a hívó szóra. Más-
kor az első hangra eszeveszett boldogsággal rohan felé, 
de most csak a siket mozdulatlanság terült előtte. Félt, 
hogy Enigmával valami történt, hogy teljesen egyedül 
van. 

A kertjének bal sarkában egy szélrózsa emelkedik a 
magasba. Fura rezegő hangot, mély vibrációt hallott a 
felől. Lassan elindult az irányába, és ahogy zsugorodott 
a köztes távolság, a hangokhoz látvány is csatlakozott. 
Mikor a szélrózsa közelébe ért, arra figyelt fel, hogy 
rázkódik annak tartóoszlopa. Az első pillanatban még 
nem is furcsállta, hiszen máskor is történt ilyen viharos 
időjárásban. Lépett még egyet, de lábaira a megszep-
pent csodálkozás hirtelen ólom csizmákat öntött. Teljes 
szélcsend volt. Annyira nyugodt volt az idő, hogy még 
a ruhaszárító kötelekre aggatott ruhaneműk is mozdu-
latlanul nyújtóztak a föld felé. Nagyon lassan lépkedett 
tovább az oszlop irányába, figyelmesen forgatta a fejét, 
hátha történik valami, hátha hall valami zajt. Ahogy 
közeledett a kert sarkához, olyan neszt érzékelt, mintha 
valami, vagy valaki egy helyben vágtatna a gyepen. 
Amint a kert sarka a látómezejébe került, Enigmán 
akadt meg a tekintete, amint egy helyben forog. Úgy 
pörgött, mintha a farkát kergetné, de volt benne valami 
ijesztő merevség. Néma volt, és úgy forgott, mintha azt 


