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Luciferrel 
  



 

Előszó 

Köszöntök mindenkit! 
 

Amikor elkezdtem írni a „Szelfi a Halállal” című kisnovel-
lámat, nem számítottam volna rá, hogy abból később egy 
hosszabb történet kerekedik majd, melynek címe „Rent 
Krisztián különleges esete Luciferrel” lesz. Bevallom, ezzel 
magamat is megleptem. Kisnovellából, lett regény. Mint 
amikor a macska elmegy egerészni és végül az űrben köt 
ki. Nem akarok agyonfacsart hasonlatokkal fárasztani sen-
kit, hanem inkább arra lennék kíváncsi, ki mit tenne ak-
kor, ha egy napon beállítana hozzá az őrangyala? El tudjuk 
képzelni, hogy nézhet ki? Megfelelő kisugárzás, mosolygós 
arc és két hatalmas tollas szárny? Nos, én úgy vagyok vele, 
hogy az eltérő vizualitást embere válogatja, éppen ezért 
következzék hát az én sajátosan elképzelt verzióm. 

A történetet megírásának azonban mégsem ez jelenti az 
összefogó okát. Túl vagyok már megannyi fantázia történet, 
valamint három romantikus kaland megírásán, s amikor a 
„Most vagy soha többé” című ifjúsági regényem után, úgy-
mond szüneteltettem az írást, mint derült égből villámcsa-
pás, az elmémbe hatolt egy kérdés. Mit tenne az ember, ha 
halála előtt kaphatna még egy utolsó esélyt? Rendkívül 
érdekel, mennyire képes helytállni egy ilyen roppant nehéz 
feladatban, kihez fordulna segítségért, s nem utolsó sor-
ban, meddig fajulnának a meggondolatlan reakciói, mire 
végül eljutna a tudatához: valóban van még egy esélye. 
Ismerünk már megannyi akciódús filmet, sikersorozatokat, 
amelyekben a főhős, nem csak önmagát, de még a világot is 
megmenti. S persze, hol máshol, ha nem Amerikában? 



 

Nem. Valamennyi filmükért rajongok, sőt még a chipset 
és a kólát is megveszem hozzá. Most azonban olyan nem 
mindennapi történetet szerettem volna megírni, – s hála fél 
évnyi munkámnak, meg is íródott – ahol egy Magyar szár-
mazású ifjú szembesül ezzel a sokkoló tudattal. Most néz-
zünk bele önmagunkba, mit tennénk ilyen esetben? Hitet-
lenkednénk, káromkodnánk, majd ezután következne a 
holtpont, az a bizonyos pillanat, amikor már feladjuk a 
kétkedéseiket és ha tetszik, ha nem, már sokkal 
hatákonyabban el tudjuk hinni, hogy basszus, ez mégis 
megtörtént velünk! Ugye, hogy így zajlódna? 

Többet azonban nem árulhatok el, csupán még annyit, 
hogy mindazon hiteles érzéseket igyekeztem a történetbe 
vinni, főhősünk kalandja során, amitől sokkal átérezhetőb-
bé válik a különleges utazás. 

 
Mit mondhatnék még? Kellemes kikapcsolódást kívánok 

a kedves olvasómnak! 
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1. Fejezet 

Bemutatkozom, 

Rent Krisztián vagyok! 

– Odanézz – biccentett Károly, az esztergagépnél támasz-
kodva. – Ott jön a kiscsaj! 

Még ha mi hárman voltunk az elsők, mégsem az egyedü-
liek, akik kiszúrták Péterfi Lillát, a cég egyik münkaügyi 
alkalmazottját. Aki ugyebár, – legyünk őszinték – becsület-
re méltó módon nyalta fel magát a célgépkezelői tevékeny-
ségtől az irodáig. Valóban elképesztő képességgel rendelke-
zett. Manapság, hogy mire nem képesek az apuci-anyuci 
által munkába zavart (velem egyidős) fiatalok. Nahát. Mert 
ugyebár, én magam is eléggé fiatal vagyok még, hogy meny-
nyi, az most nem lényeg. Egyelőre ifjú és elképesztően csi-
nos titkárnő palántánkról ejtenék egy-két szót. Ha már, a 
puszta megjelenése bezsebeli a forgácsoló műhely összes 
férfi dolgozójának a tekintetét. Lilláról tudniillik, hogy 
ugyanabba az általános iskolába jártunk. Mint évfolyam-
társamként, mindössze nyolc évig keringőztünk egymás 
mellett a hosszú folyosón, szünetekben olykor összetalálko-
zott a tekintetünk az iskolaudvaron, de nem ez a fontos. 
Hanem, azáltal hogy elballagtunk, s míg én Vendéglátóipa-
ri, Lilla pedig a város egy Mezőgazdasági és egészségügyi 
iskolába került, valami okból kifolyólag, megszűnt benne az 
alapvető etikai jellemvonások közé sorolandó, köszönés is. 
Tudom, túl hülyén alakítottam ki ezt a mondatot – s ne 
aggódj, történetem során bőven szembesülni fogsz még 
ehhez hasonlókkal – de ez most így jött ki belőlem, kész. 
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Hogy mindenki számára érthető legyen a szituáció, Lilla 
elfelejtett köszönni. Hogy most csak nekem, azt egyelőre 
nem tudni. Ám annyi szent igaz, hogy az első napján a 
cégnél, – akkor még szolíd fehér kesztyűs célgépkezelőként, 
– hiába szegezte rám azokat az elragadóan gyönyörű barna 
szemeit, gyakorlatilag annyi reakciója sem volt, hogy leg-
alább a feje búbját megtolja egy enyhe bólintásra. Ugyan. 

Nem részletezem, ez most sincs másképp. Miközben a 
nyomáspróbázós és a CNC megmunkálós gépek sora között 
lépdel, szemrevaló fenekét jobbra-balra riszálva, míg Hello 
Kitty-s dekorálásokat és egyéb alapvető feladatsorokat tar-
talmazó mappáját gömbölyű mellecskéihez szorítja, nevet-
ségesen rikító keretű szemüvege mögött, már élesíti is a 
tekintetét. Hogy miért? Megmondom én. Így sokkal egysze-
rűbben átlát mindazokon, – legfőképpen rajtam – akiknek 
nem szándékozik köszönni. Végülis kit érdekel? Én vagyok 
a hülye, hogy ezen síránkozok, amikor olyan jó nő, hogy 
nullától-huszonnégyig csak nyalnám. 

– Juj, Krisz – grimaszolta, sebhelyekben látványosan 
gazdag arcképét Károly. Senki ne ijedjen meg, közel száztíz 
kilós, háromgyermekes csapádapukaként is helytálló Káro-
lyunk arca korántsem az utcai balhék és kocsmai össze-
zördülések miatt hemzseg ijesztő vágásoktól. Viszont nem 
most árulom el, mert Lilla a lényeg. – Komolyan, ezt a csajt 
felhúznám a káromra, és úgy megdöngetném, hogy egy 
hónapig nem bírna lábra állni! 

Tetszett a véleménye, így fáradt mosollyal nyugtáztam, 
míg másik oldalamon álló Hántör komám, azonban értetle-
nül düllesztette baseball sapkája alól a nagy barna szemeit. 

– Csak egy hónapig? – méltatlankodott körszakállas 
anyagmozgatónk, aki becenevét a sapkáján lévő felíratról 
kapta. – Én olyan durván megheggeszteném, hogy azt még 
a Genfi egyezményt is súlytaná! 

– De hülye vagy, Hántör – csóváltam a fejem, továbbra is 
Lilla kábulatbaejtő szép szemein tartva farkaséhes tekinte-
temet. 


