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1. fejezet 

Gyönyörű nyári reggel volt, a nap lassan 
kúszott elő a hegyek mögül, hosszú árnyé-
kokat rajzolva a szélvájta tengerparti szik-
lák közé. Éjszaka esett. A fű még minden-
hol nedvesen csillogott, és a tenger is olyan 
sötétkék volt, mint általában vihar után, de 
a kora reggeli napsütésben percről-percre 
melegedett a levegő, hogy néhány óra múl-
va már forrón vibráljon a parti fövenybe 
süllyedt lapos kőóriások fölött. A szél szo-
kás szerint jellegzetes gyantás-sós illatot 
hozott a délre húzódó törpefenyőkkel szegé-
lyezett bozótos felől, néha azonban keser-
nyésen fűszeres áramlat suhant alá az 
észak-nyugati tölgyesek között megbúvó 
hegyi legelőkről. 

A sziklaorom meredeken ugrott ki a hul-
lámok fölé, és majd harmincméternyit 
emelkedett függőlegesen addig a széles kő-
párkányig, ahonnan be lehetett látni az 
egész vidéket. Csendes, eldugott hely volt 
ez, távol a hegygerincen futó gyalogúttól, de 
még a kecskék taposta kacskaringós kis 
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ösvénytől is, amely szeszélyesen kanyargott 
a sziklás-bozótos fennsíkon. A halászkikötő 
csak két kilométerre volt innen északra, de 
a széles ívben kanyarodó sziklafal eltakarta 
az öbölben ringatózó apró hajókat. Csupán 
a kiugró földnyelven álló világítótorony 
csúcsa látszott ki a partvonal takarásából. 

Ha valaki vette volna a fáradságot, hogy 
az útról letérve átvágjon a szúrós bozóton, 
végig bukdácsoljon a bogánccsal benőtt 
sziklás talajon, egészen a meredeken lejtő 
sziklaperemig, és az esővíz vájta keskeny 
kis hasadékban óvatosan leereszkedjen a 
kőteraszig, amely természet alkotta kilátó-
ként magasodott a tízemeletnyi mélységben 
tajtékzó hullámok fölé, valóban a világ vé-
gén érezhette volna magát. Innen már csak 
az Atlanti-óceán végtelen kékjét lehetett 
látni, egészen a széles ívben hajló horizon-
tig. 

A férfi csukott szemmel feküdt a fölé haj-
ló tüskés bokrok takarásában. Az árnyék-
ban még kellemesen hűvös volt, de tudta, 
hogy délután – akárcsak az elmúlt két 
napban – forró katlanná változik a kőte-
rasz, és az okkersárga sziklafal tövében 
negyven fok fölé emelkedik a hőmérséklet. 
Ha most nem szánja el magát, hogy az ol-
dalába hasító fájdalom, és élesen lüktető 
bokája ellenére elvonszolja magát a mere-
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dély széléig, később már nem lesz hozzá 
ereje. Az éjszakai eső sáros kis tócsában 
gyűlt össze a sziklamélyedésben, ahol fe-
küdt, és ivott belőle, amennyit csak tudott, 
de a két nap, amit ebben a sivár kőkemen-
cében töltött, szinte minden erejét kiszívta. 

– Milyen ironikus – gondolta. Azért jött 
ide, erre a csendes, elhagyatott helyre, 
hogy eljátsszon a halál gondolatával, és úgy 
tűnik a halált épp játékos kedvében találta. 
Most ő játszik el vele egy kicsit, mielőtt 
megmutatná komorabbik arcát. Amikor 
fentről meglátta a kiugró sziklapárkány 
szegélyét, és elkezdett leereszkedni a mere-
dek, köves hegyoldalon, maga is úgy érezte, 
hogy elért az út végére. A harmincméternyi 
mélység, a vízből kiemelkedő fekete szik-
lákhoz csapódó óriási hullámok, a végte-
lenbe vesző hatalmas víztömeg látványának 
lenyűgöző szépsége egy pillanatra elterelte 
a figyelmét arról, hova lép. Még hallotta az 
ínszalag tompa pattanását, ahogy elsza-
kadt, miközben ő a sziklamélyedésbe szo-
rult lábbal, fejjel előre bukfencezett. Négy-
öt métert gurulhatott lefelé a meredek szik-
lás talajon, mielőtt majdnem három métert 
zuhanva az oldalára érkezett a kemény kő-
teraszon. Ha egy kicsit magasabbról zuhan 
le, a lendülettől pont átgördült volna a 
sziklapárkány peremén, ezzel tragikomi-
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kus, de gyors véget érve, de úgy tűnik, 
vannak emberek, akiknek nem csak élni, 
de meghalni sem könnyű. Így megúszta 
néhány törött bordával, és egy szakadt ín-
szalaggal, ami nem is tűnt olyan komoly 
problémának mindaddig, amíg rá nem jött, 
hogy ebben az állapotban nem tud felka-
paszkodni a sziklafal melletti meredek víz-
mosásban. 

Az elmúlt két napban többször is meg-
próbált felmászni a kőfalon lefolyó esővíz 
vájta keskeny hasadékban, de sérült lábá-
val és törött bordáival csak reménytelen 
kínlódás volt minden mozdulat. Tegnap dél 
óta már csak feküdt a fal tövében levő se-
kély mélyedésben és arra gondolt, hogyan 
is került ide. Az éhségtől, és a minden lé-
legzetvételre az oldalába hasító fájdalomtól 
nem tudott aludni, így az elmúlt pár órá-
ban bőven volt ideje átgondolni, milyen 
hosszú utat tett meg azért, hogy végül itt 
haljon meg akarva-akaratlanul, ezen az 
isten háta mögötti kies tengerparton, vala-
hol Észak-Spanyolország nyugati határán. 

Több, mint ezer kilométert gyalogolt Bu-
dapesttől Santiago de Composteláig, bízva 
benne, hogy az El Camino számára is meg-
hozza azt a változást, amiről oly sokat olva-
sott elindulása előtt azokban az útleírások-
ban, melyeket az interneten talált. Egyedül 


