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Prológus

Elfújtam az asztal közepére állított gyertyámat, ami egy születésnapi gyertyát szimbolizált.
Se torta, se ajándékok, még a gyertyát is saját magamnak gyújtottam meg. Ennyi év után
már mondhatom, hogy megszoktam, de azért mindig van egy kis büszkeség bennem, ami
sérülhet. Hihetetlen, de nem szoktam meg ezt a csalódottságot. Ma lettem 13. Gondolom,
erre mindenki kíváncsi volt. Igazából nem érdekel, ki mit gondol – bal lábbal keltem ma.

– Boldog születésnapot, Amélia! – suttogtam a füstölgő kanócot nézve. – Érd be ennyivel.
Más nem fogja mondani.

Kívántam valamit, csak a rend kedvéért – rég kiveszett belőlem, hogy higgyek valamiben.
Elég  gyerekes  dolog,  hiszen  úgysem  teljesül.  Azt  kívántam,  hogy  ne  legyek  egyedül,
legyenek barátaim. És a francba is, történhetne valami izgalmas dolog is, ami feldobja az
egyhangú életem.

Balszerencsét hoz, ha elmondom mit kívántam. De számomra nem egy gondolkodásra méltó
gondolat. Úgysem fog beválni, a legkisebb mértékben sem hiszek benne.

Ez úgy hangzott, mintha valami depressziós elvont picsa lennék. Talán van benne igazság,
de ahogy tudom, nem vagyok olyan. Franc tudja, sosincs rá lehetőségem bizonyítani. Bár ez
attól függ, hogy az adott pillanatban mennyire és mennyien utálnak. Azt mondják, ha nem
vagyok  a  közelben,  akkor  egész  elviselhető  vagyok.  Hasonló  érzésekkel  viszonyulok
hozzájuk, mintha élve dobnának a forró üstbe azzal, hogy el kell játszanom, mennyire el
tudom viselni az embereket.

Felvettem  a  táskám  és  végignéztem  az  öltözetemen,  hogy  vajon  nem  fogok-e  benne
szétfagyni odakinn. Pont ma esett le az első hó, ráadásul rekord hideg van kint. Pedig a
hírek után az időjárás jelentésben azt mondták, majd csak karácsony körül fog esni. Alig
több, mint egy hetet tévedtek a nagyokosok.

Alkalmasnak találtam mai öltözékemet – hosszú szárú acélbetétes csizma, fekete nadrág és
vastag fekete kabát –, és kiléptem az ajtón. Csak pár pillanatig álltam a küszöbön, aztán
visszaléptem és becsaptam magam előtt az ajtót. Leültem a falhoz, és próbáltam összeszedni
magam. Elérkezett a pillanat – megőrültem.

Ezt nem ok nélkül gondoltam. A házunk előtt, pont az ajtóval szemben van egy nagy diófa,



annyira  közel,  hogy  az  ágai  néha  gondolnak  egyet,  és  zavarják  a  tévéadást.  A  sűrű
hóesésben megláttam valamit rajta. Hát ezen nem lehet mit szépíteni, akárhogy is próbálom,
kimondom:  hullákat  láttam  rajta.  Azokra  a  rakoncátlan  ágakra  voltak  felkötve  vastag
kenderkötéllel.

Az ajtó melletti falra szerelt tükörbe néztem. Kerestem magamon az őrület nyomait, bármit,
de telesen normálisan néztem ki. Sőt, ami azt illeti, még jobban is néztem ki. Kis szín került
az  amúgy mindig sápadt  arcomba.  Ez  nagyon megijesztett.  Talán egy kicsit  tűnhetnék
ijedtnek ezek után, nem? Nem voltam hozzászokva ilyen látványhoz, így korán reggel. Az
ilyen dolgok este szoktak történni, hogy az átláthatatlan sötétség csak tovább borzolja az
idegeket. Vagy még mindig alszok, és ez csak álom?

Le van szarva, újra látnom kell!

Óvatosan résnyire nyitottam az ajtót, kikémleltem a résen és láttam, hogy még mindig ott
vannak. Nem voltak homályosak, sem álombéliek. Hatan lógtak odafent csukott szemmel, és
az  erős  szél  hatására  ritmusos  táncot  lejtettek  az  ágakon.  Még a  helyzet  morbidisága
ellenére is viccesnek találtam az elém táruló képet. Egy, a helyzethez egyáltalán nem illő
zene jutott eszembe, azt dúdolva lestem az ágakon táncoló hullákat.

Egyiküket sem ismertem, mind öltönyös férfi volt. Hogy honnan tudom, hogy halottak? Nos,
azon kívül, hogy a nyakuknál fogva voltak felkötve, némelyikük zakóját vér borította, valakié
szétszakadt,  mintha  küzdött  volna  a  halála  ellen.  De  volt  itt  olyan  is,  akin  a  ruha
makulátlanul nézett ki. Mintha egy egész ügyvédi irodát a mi kertünkben akasztottak volna
fel. Érdekelne meddig tartott összeszedni őket – a közelben eddig is nehéz volt jó ügyvédet
találni.

Megráztam a fejem, megdörzsöltem a szemeim, de a hullák nem tűntek el. Teljes mértékben
biztos  voltam  benne,  hogy  álmodom,  ilyen  nem  létezik.  Megcsíptem  magam,  amitől
fájdalmasan  felkiáltottam.  Nem  akartam  olyan  erősen  magamba  csípni,  de  abban  a
pillanatban nem igazán voltam ura a testemnek. Amint a hang elhagyta a torkomat, az
összes hulla leszakadt a fáról. Egyszerre szakadt el a kötelük, mintha a hangomra lettek
volna programozva.

Becsuktam magam mögött az ajtót, szemem le sem véve a földön heverő testekről, lassan
tapogatózni kezdtem a fal mentén valami önvédelmi eszköz után. Egy részem értetlenül állt
az egészhez – mi a francból gondolom, hogy szükségem lesz önvédelemre? Ezek csak hullák!

Nem is törődve vele, magamhoz szorítottam a seprűt – ez volt kéznél –, és tettem egy lépést
a hozzám legközelebbihez.

Mintha csak erre vártak volna, fájdalmas lassúsággal elkezdtek feltápászkodni.  A bőrük
ugyanolyan szakadt és rothadt volt mint a ruházatuk. Majdnem halálra rémülten – azért nem
teljesen,  mert  az  értetlenség  is  befurakodott  az  érzéseimhez  –  álltam  ott  kezembe  a
seprűvel, és tátott szájjal néztem ahogy azok a halott emberek feltápászkodnak a földről és
botladozva megindulnak felém. Lebénultam, nincs erre jobb szó.

Rájöttem, hogy fennhangon dúdolom azt a zenét, ami az előbb a táncikáló hullákról jutott
eszembe. Most elhallgattam, és csak néztem őket közeledni. El kellene indulnom – mondta



agyamnak egyik még működő része.

Valószínűleg igaza volt. Ha elkések a suliból, nagyobb büntetést kapok, mintha élve falnának
fel. Kábult lassúsággal ejtettem le a kezem, amiből elgurult a seprű. Mégis mit tudtam volna
kezdeni vele hat zombi ellen? Teli tüdőből felsikoltottam, mikor az egyik zombi száját tátva
kinyújtotta felém a kezét. Tévedtem a seprű haszontalanságát illetően; a zombi felbukott
benne és mellettem ért földet. De ez őt meg sem hatotta. Szürkés zöld bőrű karjaival felém
kapott.

A sikoltástól mintha felébredtem volna, az álmatag lassúságom eltűnt, elugrottam a fekvő
zombi mellől és elkezdtem futni a kapu felé.

A csúszós úton könnyebb volt lerázni őket, mint először gondoltam. De a jég nem csak a
zombik ellensége volt; olyat taknyoltam, hogy ha lenne ebből verseny, első helyen végeztem
volna  ezzel  a  mutatvánnyal.  Csupán  kicsit  éreztem  magam  szarul,  hogy  az  élettelen
lényeknél is bénább vagyok.

Bár már hamarabb is tapasztaltam, most jutott el a tudatomig, hogy ez nem álom, hanem
maga a kegyetlen valóság. Keserűen felnevettem miközben próbáltam felkaparni magam az
útról. Bezzeg, ha azt kívántam volna, hogy nyerjek a lottón, vagy találjam meg a szőke
herceget…

Az  utca  vége  nagyon  szűk,  így  arrafelé  vettem az  irányt,  hátha  ott  lerázhatom őket.
Hátrapillantva láttam, hogy néhányuk ugyan eltaknyál és keményen meg kell küzdenie, hogy
felállhasson, de még mindig kitartóan követnek. Annyira felment bennem az adrenalin, hogy
nevethetnékem támadt a jégen csúszkáló zombik láttán. Pedig nem volt vicces, ijesztő volt
és morbid. Képtelen voltam felfogni, hogy ez most tényleg a valóság.

Épphogy át tudtam jutni a túloldalra, mikor egy fekete autó megcsúszott a szűk kanyarban,
elvágva ezzel az utat a hullák előtt. Talán csak bekönnyezett a szemem és attól láttam
rosszul, de úgy látszott mintha a kocsit sötét köd vonná körbe. Mindez a pillanat egy tört
részéig tartott, aztán ráestem a kocsi elejére, majd hátrazuhantam a jeges betonra.

A kocsiból egy számomra elképesztően magas pasi szállt ki. Így, hogy a földön feküdtem
még magasabbnak tűnt, mint amilyen valójában volt. Onnan lentről úgy tűnt, három méter
magas  is  megvan,  pedig  valójában  csak  súrolta  a  két  méteres  magasságot.  Fekete
napszemüveget viselt, mindig is bírtam az olyanokat, akik este vagy télen napszemüveget
hordanak. Titokzatosnak tűntek tőle.

–  Annyira sajnálom! –  hadarta izgatottan.  –  Egyszerűen megcsúszott  a kocsim, és nem
tudtam lefékezni…

Belekapaszkodtam a tárcsába, és próbáltam felkelni. Az a kép lebegett előttem, hogy a kocsi
túloldaláról hirtelen feltűnő zombi hogyan fogja letépni a fejét ennek a nem éppen volán
mögé teremtett pasinak. A férfi a kezét nyújtotta felém, de ügyet sem vetettem rá. Sikerült
felkapaszkodnom, most már úgy-ahogy biztos lábakon állva, és felbámultam a férfira. Hiába
ordibált  a  fejemben egy hang,  hogy figyeljek a közeledő zombikra,  meg hogy mindjárt
meghalok, nem tudtam levenni a szemem a férfiról. Volt valami ismerős benne, kellemesen
bizsergett a gyomrom környéke, és majd’ belefájdult a fejem a gondolkodásba, hogy honnan



ismerem őt.

Végre el tudtam szakítani róla a tekintetem, és már nyílt a szám, hogy figyelmeztessem a
zombikra, de az utca teljesen üres volt. Csendes, kihalt és hullamentes, pont amilyen lenni
szokott.

– Kutya bajom – mondtam a pasinak hirtelen. Rájöttem, hogy milyen idiótán nézhetek ki,
ahogy tátott szájjal bámulom az utcát, miközben áthajolok a kocsija felett. – Mennem kell
iskolába – vágtam rá hirtelen ötlettel vezérelve, hátha ettől nem tűnök sült bolondnak.

Választ nem várva, hátat fordítottam neki, és elindultam a járdán az iskola felé.

Boldog születésnapot, Ami!

– Boldog születésnapot – mondta a férfi mosolyogva, és beszállt az autójába. Ledermedtem,
rögtön hátrafordultam. Még láttam a fekete Lotust, amint kifelé veszi az irányt a faluból.

Vállat vontam, és dermedtségtől remegő térdekkel folytattam utamat az iskolába. Miért is
megyek én iskolába?

1. fejezet
Zúgott a fejem a tömegtől és a hangzavartól. Elfoglaltam egy üres széket az ebédlőben, bár
étel nem volt nálam. Nem is járt nekem az ebéd, volt nálam otthon készített szendvics,
aminek a szagától rögtön elmegy a kedvem az evéstől, de most amúgy sem tudtam a kajára
gondolni.  Egyáltalán nem voltam éhes, folyton a zombikon járt az eszem és azon, hova
tűntek. Meg persze, hogy megőrültem-e, hogy ezek után suliba jöttem.

Szünet – az egyetlen jó dolog a suliban, de a szakadó hó és a csúszós jég miatt senkit nem
engednek ki az udvarra. Így beszorítanak minket a szűk folyosóra. Utáltam az embereket,
főleg ha sokan voltak. Unalmamban a körmömet rágtam, és az jutott eszembe, engem semmi
nem tud kizökkenteni a nyugalmamból. Reggel megtámadtak az élőhalottak, elütöttek, én
mégis itt ülök az iskolában, rágom a körmöm és azon gondolkodom, mennyire utálom az
embereket, akik körülvesznek. Alig vártam, hogy leteljem az utolsó évem itt, és elhúzzak egy
másik helyre. Új emberek, akiket még jobban gyűlölhetek.

Eszembe jutott a tegnap esti vámpíros film is. Anya nem volt otthon, éjszakázott, így meg
tudtam nézni. Az agyam összekapcsolta a főszereplő vámpírt a pasassal, aki elütött reggel,
így magamban csak „vámpíros pasinak” neveztem el. Miért nem kérdeztem meg a nevét, ha
olyan ismerős volt?

Végül arra jutottam, hogy a hullák nem is voltak igaziak. Nem is voltak ott. Biztos alva
jártam, vagy valaki szórakozott velem. Nem volt idegen tőlem, hogy annyira elmerültem a
fejemben, hogy néha kivetítettem a képeket a szemem elé. Nem csoda, ha őrültnek hisznek
mikor magamban beszélek.

Most már fájt a fejem a tömegtől. Homályosan láttam és minden belassult, mintha valaki
állított  volna a  lejátszás sebességén  egy pöpec lejátszón.  Becsuktam a szemem, abban
reménykedve, hogy kizárhatom a zsibongást a fejemből. Valaki leült a velem szemben lévő



székre, de úgy, hogy az asztalt is majd’ rám borította. Fél szemmel ránéztem, aztán újra
lecsuktam, mikor a látvány nem hozott javulást.

– Léna – sóhajtottam.

– Szia, Ami.

Léna  az  én  egyetlen  barátnőm.  Kicsit  olyan  mint  én,  de  egyébként  egymás  ellentétei
vagyunk. Az egyetlen dolog amiben olyan mint én, hogy ugyanolyan helyzetbe került, mint
én. Mindketten „kirekesztettek” vagyunk, senki sem állna szóba velünk – az emberek gáznak
tartják az én komolyságom és undokságom, és Léna túlvilági mániáját –, de minden másban
hatalmas különbségek vannak köztünk. Talán épp ezért vagyunk barátok, a kirekesztettség
nagy úr.

– Boldog születésnapot! – mondta.

– Kösz. Mi újság?

Léna kiegyenesedett  ültében,  hátradobta hosszú,  egyenes és barna haját,  megigazította
bordó, vékony lencséjű szemüvegét, majd komolyan így szólt:

– Semmi.

– Az nem sok – nyögtem ki. – Engem reggel megtámadtak a zombik, összesen hat, amik a
diófánkról szakadtak le, majd elütött egy jó csávó a jó kocsijával.

– Aha – mondta. – Akkor te ma nem unatkoztál.

Megcsóválta a fejét, elkönyvelte magában, hogy ez szar poén volt és lehajtotta a fejét. Már
épp szóltam volna  neki,  hogy  ez  nem poén volt,  hiszen  tényleg  megtörtént  velem,  de
ráeszméltem, még én sem vagyok biztos benne, hogy tényleg megtörtént. Na meg rettentő
hülyén és elcsépelten hangzott. Inkább becsuktam a szám, és én is lehajtottam a fejem.

A szemem sarkából láttam, hogy Léna felkapja a fejét és dermedten, tátott szájjal bámulta a
hajam. Ma reggel nem fésülködtem. Hullámos-göndör hajam volt – nem tudtam hol a határ a
kettő között – és nem könnyű megfésülni. Néha a lustaság győzedelmeskedik felettem, pont
mint most, és neki sem kezdek. Az ember jobbat várna, de mindig csak egyre rosszabb lesz.
Ez van.

– Mit bámulsz? – kérdeztem végül. Nem hittem el, hogy fésületlen hajam olyan állapotba
ringatná barátnőmet, hogy még a nyál is majd’ kicsöppen a szájából ámulatában. – Igen,
elestem reggel. Csúszik az út. Üldöztek a zombik…

– Az egy kívánságcsat?

– Egy micsoda?

Kitapogattam a hajam, és kivettem belőle egy ócska csatot. Nem tettem a hajamba csatot
óvódás korom óta. Ez fekete volt és furcsa ékírás villogott rajta olyan émelyítően sárgásan,
mint a szomszédasszony fogai – Léna mindig is meg volt győződve róla, hogy az a nő egy



boszorkány. Elfogott tőle a rossz érzés, legszívesebben eldobtam volna.

– Nehogy azt mondd, hogy nem tudod! – ájuldozott, miközben megvető pillantást vetett rám,
üzenve ezzel, hogy milyen ostoba is vagyok én. – Ez az álmom! Hogy én is kapjak egy ilyet.
Megnézhetem?

Átadtam neki. A lelkem egyből megkönnyebbült tőle, csak most vettem észre, hogy amíg a
kezemben tartottam olyan érzésem volt, mintha minden végtagom vasból lenne. Legalábbis
nagyon nehezek voltak. Léna csillogó szemekkel figyelte, tapogatta, még meg is szagolta.
Komolyan. Gyors körbepillantottam a tömegben, de szokás szerint senki sem figyelt ránk.
Léna akár az orrába is csatolhatta volna, azt sem vették volna észre.

– Elmondanád végre, hogy mi ez? – szakítottam ki az imádatából.

– Persze. A védődtől kapod. Teljesíti a kívánságaidat. Persze, ha szívből akarod.

– Mi a fene az a védő? – kérdeztem összeráncolva a homlokom.

–  A  védő  lehet  jó  is,  rossz  is.  Ennek  az  ereje  is  ettől  függ.  Ha  jó  a  védőd,  akkor  a
jókívánságaidat teljesíti. Ha gonosz, akkor a rosszakat. Ha megpróbálod őket keresztezni,
akkor egyből elromlanak. A rossz veszít erejéből, a jó talán teljesen tönkremegy.

– Hát elég szar a védőm – vontam vállat elhúzva a számat. – Vagy talán nekem nincs is.

– Mindenkinek van – mondta, és áthajolva az asztalon visszarakta a hajamba. Már nyúltam
volna érte, hogy kivegyem a hajamból, de ismerve Léna akaratosságát inkább leengedtem a
kezem. – Nekem Gábriel angyal az.

Felsóhajtottam,  és  látványosan  az  égnek  emeltem a  szemem.  Már  megint  kezdődik  a
természetfeletti fejmosás. Ha tényleg létezik ez a védő-izé, akkor most védjen meg ettől a
szentbeszédtől.

– Elég ostoba vagy, hogy ha hiszel ebben. Ez csak egy baromság – fojtottam bele a szót,
mikor kinyitotta a száját.

Éppen csengettek, mikor felálltam az asztaltól. A csengő olyan hanggal szólalt meg, hogy ha
szerettem volna se hallom mit beszél a barátnőm, így abba is hagyta a mondókáját. Hátat
fordítottam a vérig sértett Lénának, és olyan diadalérzetet éreztem a termem felé menet,
hogy azt is elfelejtettem, mennyire ki akartam szedni a csatot a hajamból. Léna mindig tud
valami újat mondani, amitől egy kicsit megértem a minket kirekesztő embereket. Az utolsó
óránk következett, a nap gyorsan eltelik amikor valami egészen máson jár az eszed. Dráma
óránk volt az a bizonyos utolsó óra, amit az osztályfőnökünk – aki mellesleg nyelvtantanár –
tartotta. Nem csináltunk semmit, csak beszélgettünk. Ez az óra nem is szokott másról szólni.
Azt sem tudom, miről kéne szólnia, fogalmam sem volt mit foglal magába a dráma azon
kívül, hogy Anna szerelmes egy pasiba, aki meleg. Ez nem dráma, ez szívás. De ahogy azt a
csajt ismerem, egy-két óra és túl lesz rajta. Ó, de rosszindulatú tudok lenni.

Most a karácsonyról beszéltünk, ki mit fog csinálni a szünetben, ételekről, és feljöttek Léna
késései  is.  Vagyis  ők  beszélgettek,  mi  pedig  Lénával  csendben  ültünk  a  helyünkön.



Bámultam kifelé az ablakon, mint minden beszélgetős órán. Néhány tanár azt állítja, hogy
túl zárkózott vagyok. Ez nem igaz, mármint úgy nem igaz, ahogy ők gondolják. Biztos nem
fogom kiönteni a lelkem ezeknek az utálatos, kötekedő seggfejeknek, akik ráadásul még
meg is  vetnének pár  dolog miatt.  Meg úgy általában nem szeretek beszélgetni.  Lehet
szeretnék, ha végre találkoznék egy normális emberrel, és nem ezekkel a vallásos vagy
üresfejű ribancokkal lennék körülvéve. Mondtam már, hogy utálom az embereket?

Kezem önkéntelenül simult a csatra, mikor az húzni kezdte a hajam. Egészen eddig meg is
feledkeztem róla. Kicipzároztam a táskám, azt terveztem, hogy gyorsan beledobom még
Léna nem figyel, de az ujjaim beleütköztek valamibe. Egy kis doboz volt a táskámban, ami
holt biztos, hogy eddig nem volt ott.

Kivettem, és az ölembe fektettem. Kis  szürke doboz volt,  a  tetején ezüstös szalag volt
szépen, aranyosan megkötve. Egy percig hezitáltam, aztán mikor senki sem figyelt – ránk
sosem figyelnek, de nem árt az óvatosság –, kinyitottam. Egy nyaklánc csillogott benne
ezüstösen,  a  medál  egy  ötágú  csillag  volt,  mint  a  sátánistáknál,  vagy  mint  a
boszorkányoknál. Sosem tudtam megkülönböztetni őket. Ezt is onnan tudtam, hogy Lénának
egyszer be nem állt a szája erről a témáról.

Kíváncsian néztem a láncot ahogy az ujjamra tekertem, hogy jobban szemügyre vehessem.
Nem volt rajta semmi furcsa, nem volt tőle se rossz, se jó érzésem, tök átlagos nyaklánc volt.
Léna hirtelen kikapta a kezemből, és a nyakamba akasztotta.

– Kösz, Léna. Nem vagyok sátánista.

– Ne nekem köszönd. Nekem nincs pénzem ilyenekre. De kezdelek irigyelni.

– Te csak ne irigykedj! Sokkal több olyan dolgod van, amit én sosem kaphatok meg. – Nem
mondtam ki, de pontosan tudta, hogy a kimondatlan szó a „család” lenne. Egyből azon
kezdtem  gondolkozni,  hogy  mikor  férhetett  hozzá  úgy  a  táskámhoz,  hogy  ezt
belecsempéssze. Képes arra, hogy ilyen eszközökkel ingassa az elmém, ő még nálam is
őrültebb volt. Ráhagytam a dolgot – úgyis eldicsekszik vele egyszer.

Léna kinyújtotta a nyelvét, és nekiállt elpakolni a táskájába. Már én is követtem volna a
példáját, de a padra nézve rájöttem, hogy én elő sem pakoltam. Lebiggyesztettem a szám
szélét, és bólintottam. Léna észrevette ezt, és hangosan felnevetett. Amikor hirtelen csend
lett a teremben és mindenki minket nézett, belőlem is feltört a nevetés.

Kicsengettek. Kirohantam az iskolából, még rengeteg dolgom volt, kezdve azzal, hogy be
kellett mennem a boltba bevásárolni. Ahogy leszaladtam a lépcsőn és ráléptem a jégre,
azonnal elvágódtam. Ez ma már a második volt. Lassan járj, tovább érsz, seggfej!

A lépcső teteje felől hangos, erőltetett nevetést hallottam. A korlát segítségével felálltam, és
hátranéztem,  bár  már  a  kamunevetésből  is  ki  tudtam  találni  ki  állhat  ott.  Az  egyik
osztálytársam, Anna – aki történetesen személyesen is részt vett a legtöbb szívatásban, amit
ellenem és Léna ellen követtek el –, karba font kézzel állt odafent, és engem nézett azzal az
üres, szürkéskék szemeivel. Mögötte állt a suli legmenőbb fiúbandája – mint mindig. Anna a
bandavezér, egy rohadt kis ribanc. Az a fajta lány, akitől senki nem akar majd semmit az
életben, csak a testét. És ő ezt kiváltképp élvezi, fiatal és éretlen kora ellenére is kihasználja



az adottságát. Szeretném majd megélni, mikor ezek a picsák kimennek a divatból.

– Csak így tovább – mondta. – Remélem legközelebb kitöröd a nyakad, te kis kurva. – A
hangjából annyi gyűlölet csöpögött, hogy ki lehetett volna festeni vele az ördög szobáját.

Ó, hogy dögölnél meg pár napra!

Közben Léna is kiért, és biztos távolságra megállt a bandától. Biztos látta az arcomon, hogy
mire  készülök,  mert  fehérre  vált  arccal  megrázta  a  fejét.  Nyeltem  egy  nagyot,  és
higgadtságot erőltettem magamra.

–  Ne aggódj,  rajta  leszek  –  válaszoltam.  Még egy  széles  mosolyt  is  sikerült  magamra
varázsolnom. Felemeltem a fejem és hátat fordítva nekik, elindultam. Tisztában voltam vele,
hogy ezzel jobban felidegesítem, mintha csak elkezdtem volna vitatkozni. Csendes örömmel
az arcomon láttam, hogy sikerrel jártam.

Leolvadt a kamumosoly az arcáról és a dühtől elvörösödve utánam indult. A lépcső alján
megcsúszott, pont ott ahol én. Hadonászni kezdett, reflexből a keze után kaptam – amúgy kit
érdekel,  ha  eltaknyol  a  jégen mindenki  előtt?  –,  de  sehogy sem tudtam elkapni.  Mire
rájöttem, hogy mit csinálok éppen, még a kezem is visszahúztam tőle, megfosztva a halvány
esélytől a túlélésre. Bepánikolt és kicsúsztatta a saját biztosan álló lábát is, és elesett. A feje
a  betonlépcsőre  vágódott,  és  mielőtt  megláthattam  volna  a  sűrű  vörös  folyadékot  –
hétköznapi nevén: vér –, már tudtam, hogy baj történt. A hang miatt tudtam, szörnyű volt az
hang. Nem is kellett volna odanéznem, az agyam magától is küldte a képeket, ami a hangról
jutott eszembe. Olyan volt, mintha teljes erőből a földhöz vágtunk volna egy fagyott dinnyét.
A vér átáztatta melírozott szőke haját, akkora tócsába gyűlt össze alatta, hogy a csizmámig
is elért.

Dermedten álltam, az agyam fel sem fogta a jelenetet. Ahogy kivettem a hirtelen támadt
csendből, senki más sem tudta. Meghalt. Ebben olyan biztos voltam, mint abban, hogy ma
csütörtök van. Úgy látszik, csütörtököt mondott a szerencséje…

Te jó ég! Meghalt, kimeredt teljesen, itt fekszik előttem, az agya a lépcsőre kenődött, lassan
a vérében fogok tocsogni, és én még poénkodom. Nem, valami tényleg nincs rendben a
fejemmel. Sokkot kéne kapnom. Hisztirohamot. Valamit.

– Megölte! Gyilkos! – kiabálta az egyik bandatag, felolvadva a dermedtségből. A hangja sűrű
masszaként jutott el hozzám, először fel sem fogtam a szavakat. Már helyeseltem volna,
mikor tényleg megértettem amit mondott.

Én  öltem  meg?  Talán  én  rúgtam  ki  a  lábait  a  jégen?  Vagy  fellöktem  a  telepatikus
képességemmel?

Nem, csak azért jött le a lépcsőn, hogy engem elkapjon.

Lassan felfogtam a történteket, kezdtem megijedni, de bűntudatom nem volt. Elképesztő,
milyen tárgyilagosan néztem a helyzetet.

Ezután az események felgyorsultak,  kidurrant az az értetlen buborék,  amibe mindenkit



zártak, az emberek észhez kaptak. Hamarosan kiszaladtak a tanárok is, valaki nyilván szólt
nekik. Az ablakokban kíváncsi arcok jelentek meg. A kint állók kört alakítottak körülöttem,
mind valamiféle  beteges  kíváncsisággal  közeledett,  a  holttest  után csöpögött  a  nyáluk,
engem egyelőre észre sem vettek.  Egy apró rést  sem láttam, amin kiszökhettem volna
köztük; beszorítottak a mellé a valami mellé, ami valaha az Anna névre hallgatott.

Remek.

– Boszorkány! – kiáltotta hirtelen egy éles hang. A hang úgy tört utat magának az emberek
között,  mint  egy  tank  a  kocsik  között.  Az  emberek  egyből  felkapták  a  fejüket  és
bizalmatlanul méregetni kezdtek.

Remek. Dobáljatok meg rohadt gyümölcsökkel is. Hol élnek ezek?

Az  emberek  gyorsan  rákaptak  a  „Boszorkány!”  kiabálására,  ilyen  helyzetben  gyorsan
találniuk kellett egy bűnbakot. A helyzet ellenére is sikerült megsértődnöm. Boszorkány?
Lénát szokták ezzel piszkálni.

Elkaptam egy hatodikos srác tekintetét, ahogy elborzadva bámulja a mellkasom. Odanéztem
én is,  és megláttam a láncot,  amit a táskámban találtam. Az ötágú csillag, hát persze!
Gyorsan a kabátom alá rejtettem, de tudtam, hogy túl késő – a megmásíthatatlan bizonyíték
már napvilágot látott.

A felnőttek kaptak magukhoz leggyorsabban, ők nem nagyon törődtek a „boszorkánnyal”, a
telefonjuk után nyúltak, szinte versenyeztek ki telefonáljon először. Lassan körbenéztem az
egybegyűlteken, hátha találok egy kis rést, amin ki tudnék menekülni. Mindenki szemében
ott villogott a félelem és az utálat. Meg persze a döbbenet, hogy miért tehettem ilyesmit.

Sosem gyűlöltem még így az embereket. Hogy lehetnek ilyen ostobák és buták? Egy lány
meghalt, és a boszorkányságra fogják, ahelyett hogy megpróbálnának tenni valamit a lány
érdekében, hátha mégsem halt meg rögtön. Meghalt rögtön, de akkor is.

–  Boszorkány!  Banya!  Égessük  el!  Minket  is  meg fog  átkozni!  –  mordult  fel  az  egyre
gyarapodó iskolás tömeg.

Na ne már!

Elegem volt  ebből  az  idióta vallásos helyből.  Önkéntelenül  is  az  jutott  eszembe,  Lénát
mennyire utálják, hogy odavan a túlvilágért és a természetfelettiért. Ezek az emberek, akik
megvetik  őt  ezért,  éppen boszorkánysággal  vádolnak,  mert  baleset  történt.  Felálltam a
holttest mellől – nem emlékeztem rá, mikor ereszkedtem mellé –, és kezemet előre tartva
törtem ki  a tömegből.  Egy pillanatra eluralkodott  rajtam a pánik,  mikor páran utánam
kaptak. Elkapták a karom, valaki más a hajamba kapott bele. Végigfutott az agyamon, hogy
vajon mit akarnának csinálni velem ezek az őrültek. Nem akartam tudni, de nagy volt a
valószínűsége a lincselésnek itt és most.

Erre a gondolatra újra elindultam, magammal rántva fogva tartóimat a csúszós jégen, mire
mind elestünk – harmadik alkalom. Nem voltam tudatában, hogy akkor mekkora fizikai erő
kellett hozzá, hogy fél tucat embert is magammal rántsak. Gyorsan felálltam, mielőtt újból



elkaphatnának,  végig  csúszkáltam az  úton.  Sírva  próbáltam felkelni  akárhányszor  csak
elestem. A tehetetlenségtől sírtam, a bosszúságtól. Miért ilyen ostobák az emberek? Most
ezek után hogy mehetnék haza?

Meg sem álltam az erdőig, csak futottam az út mellett a friss havon átgázolva – még mindig
könnyes arccal, de már nyugodtabban. Senki sem jött utánam. Biztos féltek, hogy őket is
elátkozom… Micsoda baromság!

Megöltem őt. Én voltam az. Gyilkos vagyok.

Bementem a  sűrű  erdőbe,  rátértem egy  ismeretlen  ösvényre.  Nem féltem attól,  hogy
eltévedek, oda-vissza ismertem az egész erdőt. Voltak támpontok, amiken egyszerűen vissza
tudtam találni.  Persze  most  a  legkevésbé sem vágytam haza.  Addig  mentem még volt
kitaposott út a lábam alatt. Egyszer aztán véget ért a macskaköves ösvény is, amire utána
találtam rá. A fák mögött felfedeztem egy nagy épületet. Egy emeletes, de hosszú volt,
nagyobb volt mint az iskolánk. A falak kopott fehérek, berácsozott ablakokkal, a fehérségbe
burkolózott erdőben szinte észrevétlenül pihent, várva a pillanatra, hogy felfedezzék. Abban
a pillanatban úgy éreztem, rám várt. Majd visszamegyek, ha lenyugodtak. Nagy baj lesz
belőle,  hiszen valaki  meghalt.  A  felnőttek  majd  kezelik  az  ügyet,  de  azokban az  őrült
pillanatokban a menekülés tűnt helyesnek.

Régen elmegyógyintézet működött itt, de kénytelenek voltak bezárni, mert nem volt elég
pénze a falunak, hogy fenntartsa. A betegeket átszállították a megyei kórházba, de volt egy
olyan érzésem, hogy egyesek itt kószálnak a faluban és azt kiabálják ártatlan emberekre,
hogy „Boszorkány!”.

Egy kocsi parkolt az épület előtt. Közelebb érve felismertem a reggeli „mentő autómat”.
Megkönnyebbülés öntött el a gondolatra, hogy a vámpíros pasi itt van, hiába vágytam most
magányra.

Az ajtó tárva-nyitva állt előttem. Beléptem, és halkan becsuktam magam mögött az ajtót,
kizárva a kint tomboló hideg hóesést. Csalódottság öntött el, mert senkit sem találtam az
elhagyott épületben. Végigjártam minden szobát egytől egyig a nyugati szárnyban. A keleti
le volt láncolva, oda semmiképp sem mehetett senki. A legsötétebb szobában megálltam.
Ledobtam  a  táskámat  a  szoba  közepére.  Levettem  a  kabátomat,  összekuporodtam  a
sarokban  magamra  terítve  a  kabátot,  és  megpróbáltam  feldolgozni  a  ma  történteket,
hallottakat.

2. fejezet
Arra  ébredtem,  hogy  meleg  van  és  kényelmes  helyen  fekszem.  Első  gondolat:  Halálra
fagytam és ez a Mennyország.

– Meghaltam, és a Mennyben vagyok? – kérdeztem halkan, de a szemem még nem nyitottam
ki.

– Nem – hangzott a válasz. – Ez inkább a pokol.

A gyilkosoknak nincs helye a Mennyországban. Hova gondolok?!



– Remek.

Akkor valaki utánam jött – Lénán kívül senki sem ismert annyira, hogy megtalálhasson –, és
kórházba hoztak. Elég hideg van ahhoz, hogy egy helyben kuporogva megfagyhassak.

Felültem az ágyon, megtöröltem a szemeimet. Előző gondolatom egyből elvetettem, a hely
egyáltalán nem hasonlított  egyik kórházi  szobára sem. Ugyanott  voltam, ugyanabban a
házban, szobában. Újra megtöröltem a szemem biztos-ami-biztos alapon, a helyiség valahogy
megváltozott.  Volt  egy  ágy,  ami  nagyon  puha,  illatos  és  kényelmes  –  ezen  feküdtem.
Szemben kandalló, amiben barátságosan égett a tűz. Mint mindig, most is megbabonázott a
tűz, szinte magába szippantottak a lángok. A tűz pattogásától megnyugvást éreztem belül,
egy pillanatra mindent elfelejtettem. Megráztam a fejem, és megpróbáltam visszafogni a
piromániámat.

Az ágy másik végén a lábamnál ott ült az a reggeli fickó. Valamiért melegség terjedt szét a
mellkasomban  a  látványától.  Elfeledtette  minden  gondomat,  kirántott  belőlem  minden
fájdalmat, és boldogságot csempészett a helyére. Innen is észrevettem, hogy fiatal vonásaira
gondterheltség  ül  ki.  Megérezhette,  hogy  őt  nézem  és  leszakította  szemeit  a  tűzről.
Látványomra  vonásai  kisimultak,  és  kedvesen  elmosolyodott.  Most  nem  volt  rajta  a
napszemüveg, és amikor megláttam sötét szemeit, megborzongtam, de inkább kellemesen,
mint  kellemetlenül.  Azt  kívántam,  hogy  most  azonnal  szüntessék  be  a  napszemüvegek
gyártását.

Oké, ez nem egy kórház. Ez… megint egy őrült pillanat.

– Másodjára mentetted meg az életemet – mondtam halkan és óvatosan.

– Reggel elütöttelek – húzta el a száját fáradtan, kitalálva, hogy mire is utaltam.

– Ráestem a kocsira. Ilyen az én ügyességem. Különben meg elűzted a hullákat.

– Miféle hullákat? – kérdezte meglepettséget színlelve. Egyből kiszúrtam, hogy nem mond
igazat, épp hogy nem ragaszt a homlokára egy cetlit, mi szerint: ne hidd el egyetlen szavam
se!

– Most hazudsz, de nagyon rosszul.

Elnevette magát, hitetlenül rázva a fejét.

– Igen, én is láttam a zombikat – mondta aztán megadóan.

– Mit akarhattak?

– Amint láttam, téged elkapni – mondta.

– Kösz, ha nem mondod, hülyén halok meg!

– Nem tudom – vonta meg a vállát.

–  Nem  lepődtél  meg,  tehát  volt  már  dolgod  velük  korábban  is…  –  mormoltam



visszaemlékezve  az  arcára.

– Befejeznéd az okoskodást? Megfájdul tőled a fejem.

– Kérdezhetek valamit?

– Ha azt mondom, nem, elfogadod válaszként és nem teszed fel a kérdéseidet?

– Ez tényleg a pokol? – tettem fel mégis a kérdésemet, nem is figyelve a tiltakozására.

A pasi felnevetett. Édes hangja volt, engem a mézre emlékeztetett.

– Nem.

– Második kérdés: Mit keresel itt, és miért vagy a nyomomban?

– Nem vagyok a nyomodban, te találsz folyton rám. Ez a hely pedig… közel áll hozzám és
gyakran vagyok itt.

– Harmadik kérdés: Honnan tudod, hogy születésnapom van?

– Nem tudtam. Boldog születésnapot! Nekem is ma van.

Hallgattam. Több kérdés nem jutott az eszembe.

Gyilkos vagyok. Kell ennél több információ?

– Ma megöltem valakit – suttogtam. Felhúztam a lábam, és a térdemre könyököltem. –
Elkezdett  piszkálni.  Magamban azt  kívántam,  hogy bárcsak meghalna.  És  meg is  halt.
Utánam jött, megcsúszott és beverte a fejét a lépcsőbe. Csak úgy, gyorsan.

– Hacsak nem te vagy Isten, akkor nem a te hibád. Baleset volt.

Az ágy mellett lévő táskámra pillantottam, és kivettem belőle azt a csoda-csatot. Az ablakon
beszűrődő halvány fényben bámultam, majd a férfihoz dobtam. Éles reflexei voltak, ügyesen
elkapta a felé repülő csatot.

– Azt kívántam, bárcsak meghalna – ismételtem. – Tudod, mi ez?

– Honnan tudnám? – sóhajtotta.

– Mondtam már, hogy rosszul hazudsz. Ez egy kívánságcsat, vagy mi a franc. Nem mintha én
hinnék  benne  –  tettem  hozzá  gyorsan.  –  Csak  ilyenkor  minden  eszembe  jut,  még  az
őrültségnek is van értelme.

– Teljesíti a kívánságokat? Komolyan? Ide kívánhatnál egy Porschét.

– Ez nem úgy megy! – ráztam meg a fejem. – Nem mindent teljesít. Attól függ, hogy kitől
kaptad. Ha gonosztól, akkor a rosszakat teljesíti – idéztem fel Léna szavait.

– És te kitől kaptad?



– Nem tudom… a védőktől szokták ezt kapni. De nekem rohadt rendes lehet a védőm! Ha
van egyáltalán. Ennél rosszabb védőt nehezen találni!

– Miért? – kérdezte elmosolyodva. A csatomat az ujjai között forgatta, úgy nézte üveges
szemekkel mintha átlátna rajta.

– Mert akkor egészen mostanáig magasról leszarta, hogy mi van velem.

– Honnan veszed? – kérdezte hirtelen felém kapva a fejét.

– Egyértelmű! Ha lenne védőm – és ez nagyon ha –, akkor nem kellett volna… – Leállítottam
magam mielőtt elkezdtem volna ecsetelni az életem legrosszabb részeit.  Mégiscsak egy
idegennel beszélgetek. Jól  esett kiönteni a lelkem neki,  de nem szabad kiteregetnem a
titkaimat, mint holmi szennyes ruhákat.

Francba! Elfelejtettem kiteregetni! Anya ki fog nyírni.

– Talán nem fért a közeledbe. Talán a büntetését töltötte. Talán sokan nem akarták, hogy a
közeledben legyen. Vagy talán most szerzett tudomást a hollétedről.

– Honnan a francból veszed ezeket? – ráncoltam össze a homlokom.

Titokzatosan elmosolyodott.

– Mondjuk úgy, hogy ismerem őket. Nem vagy éhes?

– De, egy kicsit.

– Szereted a gyrost?

– Még sosem ettem olyat. Mi az?

Megint megkaptam azt  a mindent tudó mosolyt,  miközben átadott  nekem egy nagyobb
méretű dobozt és villát. Levettem a tetejét. Volt benne sült krumpli, hús, uborka, további
savanyúságok és valamilyen szósz. A krumpli és a hús enyhén meg volt szórva paprikával.
Beleszagoltam és majd’ elájultam, olyan isteni volt.

– Te nem eszel?

Megrázta a fejét.

– Kösz nem, nem az én stílusom.

Vállat vontam. Meg sem próbáltam értelmezni a szavait. Ez – a szoba átváltozása, reggel a
zombik támadása, aztán meg Anna halála… annyira felborzolta az idegeimet, hogy egy jó pár
ideig nem akartam több furcsaságról hallani. Az ilyen dolgokat az agyam hátsó részébe
száműztem azzal  a  szándékkal,  hogy majd később újra előveszem őket  felülvizsgálatra.
Addig meg hagyom, hagy sodorjon az ár.

Elnéztem a doboz méretét. – Én ezt nem fogom tudni mind megenni.



– Dehogynem. – Csettintett egyet. – Akár hiszed, akár nem, mostantól sokat fogsz enni és
nem leszel ilyen sovány, mint most.

– Valami varázsló vagy? Mert velük már tele van a hócipőm.

– Dehogy is! Csak jó a meggyőző képességem.

– Ma délelőtt – kezdtem – az agyam összekapcsolt téged és a tegnapi filmben szereplő
vámpírt.

– Szóval vámpír vagyok? – mosolygott megint azzal a sejtelmes mosolyával.

– Nem tudom, mi vagy te…

– Olyasmi, mint te.

– Most nem hazudtál! – mutattam rá a műanyag villával.

– Mi vagy te, hazugságvizsgáló?

– Könnyebben olvasok az emberekben, mint azt ők hinnék.

– Az jó – vigyorgott. Hogy tud mindig mosolyogni? Ez általában bosszantó, ha valaki folyton
vigyorog, mint egy hülye – engem legalábbis zavar –, de ő most engem is felvidított. Ennek a
pasinak a jelenlétében kezdtem újra önmagamra találni.

– Tudod, régen sokat gondolkodtam azon, hogy létezhetnek ilyen magas emberek, mint te.

– Nem csodálom. Olyan kicsi vagy, mint egy katicabogár.

Értetlenül emeltem fel a fejem a kajáról – ami egyébként isteni volt.

– Katicabogár? Ha én katicabogár vagyok, akkor te egy medve vagy.

Ujjait a szájához emelte, és vidáman játszadozott formás ajkaival.

– De most komolyan – folytattam –, úgy nézel ki, mintha száz éve kondiba járnál. Ez egy
magamfajtának félelmetes.

Továbbra sem szólt semmit, de majdnem elnevette magát. A szája széle felfelé rándulása
elárulta.

– Nem tudom elképzelni,  hogy van olyan helyiség, amibe beférnél úgy, hogy ne kelljen
lehajtanod a fejed – mondtam tovább.

– Én meg nem tudom elképzelni, hogy van olyan kis lyuk, amibe te nem férsz be – vágott
vissza.

– Haha. Megszólalt a jeti.

– Mit csiripelsz, kismadár?



– Már transzformálódom is? Az előbb katicabogár voltam. Amúgy Medvegyev nem rokonod?

Erre már tényleg elnevette magát, egy kicsit sem sértődött meg, ami kezdett számomra
bosszantóvá válni. Az emberek kikészítése a specialitásom, és fájdalmas volt látnom, ahogy
elbukom.

– Te bosszantóan vidám vagy – motyogtam bekapva egy nagyobb darab sült krumplit –,
ahhoz képest  mekkora darab vagy.  Én a  helyedben nem örülnék ennyire,  hogy ekkora
területet foglalok el a világból. A gravitációnak biztos nagy megkönnyebbülés vagy.

– És én még enni adtam neked – rázta meg a fejét megjátszott sértődéssel.

– Ami egyébként finom – vallottam be.

– Tényleg?

– Megkérdezhetem, miért hordasz napszemüveget télen? – kérdeztem hirtelen témát váltva.

– Érzékeny vagyok a napra – vont vállat.

– Micsoda véletlen! – kaptam fel a fejem. – Én is! Örököltem anyától. Ő is fényérzékeny.

Erre megint csak elmosolyodott.

– Úgy mosolyogsz,  mint tudnál erről  valamit.  Ugye nem vagy az  eltitkolt  bátyám, vagy
ilyesmi?

– Miért? – kérdezte rám villantva fehér fogait. Apám, sosem láttam még ilyen fehér fogakat!

– Nem élném túl, ha egy medve lenne a rokonom.

Fújt egy nagyot, és lerántotta rólam a takarót.

– Hé! – kiáltottam rá.

– Nincs neked erre szükséged. Eléggé fel vagy fűtve a szövegeiddel.

– Ez nem igaz! – bizonygattam. – Fázok! – nyújtottam felé libabőrös karom.

– Kérj bocsánatot!

– B-bocsánat – préseltem ki magamból.

Visszaadta a takarót, amit rögtön magamra is húztam.

– Ne is próbálkozz! A húgom a sértéseivel ébresztett fel minden reggel. – Ettől a mondattól
lehervadt az arcáról a mosoly. Szomorú lett, arca egy pillanat alatt vált betegesen sápadttá
és nagyon megsajnáltam. Bűntudatom támadt, hogy miattam vált szomorúvá és inkább nem
szólaltam meg, pedig már a számon volt a kérdés, hogy mi történt vele.

Bekaptam az utolsó falatot is, és egy laza kézmozdulattal a kandalló felé dobtam a dobozt,



mint egy frízbit. Tudhattam volna, hogy úgysem sikerül – pocsékul dobok. A doboz hangosan
a falhoz vágódott, majd szinte sértődötten a kegyetlen bánásmód miatt hullott a földre.

A hirtelen támadt meglepődött csendet a pasi nevetése törte meg.

– Azt hittem, ízlett.

– É-én cs-csak a-a i-izé…

– Az elmúlt percekből kiderült, hogy szereted kinyilvánítani a véleményedet, de azért nem
kellene ennyire durván fogalmaznod.

– A-a t-tűzbe…

– Igazán megmondhattad volna, hogy nem ízlett, nem kellett volna a falhoz vágnod.

A tenyerembe temettem az arcom, és a végtelenségekig leszidtam magam, hogy ekkora
szerencsétlen vagyok.

Gyilkos!

Furcsa, mennyire ki tudtam zárni a fejemből azt a rengeteg mindent, ami ma történt. Mintha
ezer éve történt volna mindez, mintha ezer éve itt ülnék ezzel a pasival, akivel ma reggel
találkoztam először, és úgy beszélgetek vele, mintha tényleg ezer éve ismerném. Ő egy
idegen volt, akiben nem lett volna szabad megbíznom. Ki tudja mit akar tenni velem?

– Miért vagy itt? – kérdeztem halkan, komoran.

– Az álmokban mindent lehet, nem?

Álmodom. Ez eszembe sem jutott, pedig annyira magától értetődő! Sosem volt még ilyen
valósághű álmom, ilyen részletesen kidolgozott. Éreztem benne illatokat, ettem is valami
számomra ismeretlen kaját, amitől a gyomromat szorongató kínzó éhségem elmúlt.

– Te vámpír vagy! – gyanúsítottam.

Az arcából semmit sem tudtam kiolvasni, de a vádat sem tagadta.

– Napszemüveg! Fényérzékenység, fehér bőr, a viszonyod az étellel, az hogy az nem a te
„stílusod”. Eleget hallottam Lénától a vámpírokról. Itt jegyezném meg, hogy nem hiszek
benne!

Lassan mosolyra húzta a száját, de továbbra sem szólalt meg.

– Vámpírok nem léteznek. Álmodom. Ez megmagyarázza a szoba átváltozását, téged és, hogy
vámpírnak hiszlek. Kezdek megőrülni és ez álmomban jön ki leginkább. Talán így tudom
csak feldolgozni egy osztálytársam halálát.

Még  szélesebb  mosolyra  húzta  a  száját,  így  lehetőségem  volt  megtekinteni  hegyes
szemfogait.



– Igen – mutattam rá az ujjammal. – Mint említettem, ilyen csak az álmomban létezik.

– Mitől jött a hirtelen felismerésed?

Ezen elgondolkodtam. Nem tudtam a választ, csupán megérzés volt. Megérzés, ami erősen
kikívánkozott belőlem, hogy bizonyosságot nyerhessen.

– Olyan szép olajzöld szemed van – mondta.

– Ne próbálj témát váltani! – kiáltottam rá elpirulva. – Amúgy meg utálom a szemeimet!

Értetlen arckifejezést vágott, mire magyarázkodásba kezdtem, nem is figyelve arra, hogy
sikerrel járt a téma elterelésében. Ritkán kapok bókokat, de ha egyszer megkapom, nagyon
szeretem beleélni magam.

– Nagy szemeim vannak. Olyan abnormálisan nagyobbak a kelleténél. Kiskoromban folyton
piszkáltak velük. És még ráadásul olyan zöldek, de mégsem.

– Olajzöldnek mondják. És pont ettől olyan szépek. Megragadják a tekinteteket.

–  Akkor  is  utálom őket.  Nem akarom,  hogy  megragadja  bárki  tekintetét.  Inkább  csak
láthatatlanná válnék.

– Miért?

– Mert. Semmi közöd hozzá, vámpírszemű!

– Vámpírszemű? – ismételte meg lassan.

– Olyan feketék a szemeid, mint egy gonosz vámpírnak. Ja bocs, te az is vagy.

– Nem vagyok az! Ha gonosz lennék, már rég kiszívtam volna a véredet.

Elmosolyodva emeltem fel a kezem.

– Ez az én álmom. Nem jöhet oda hozzám álmomba csak úgy egy álom vámpír, hogy kiszívja
az álom véremet.

– Sok lány mondta már, hogy álom vagyok.

Elhúztam a számat. Ezt nem vitathattam, tényleg álom jól nézett ki. Még ha olyan nagy is
volt, mint egy medve.

– De mikor idejöttem, láttam a kocsidat az épület előtt. Azt nem álmodtam.

Nem volt túl értelmes dolog tőlem, hogy megkérdezzem az álmomban a pasit, hogy mit
keresett itt. Honnan tudná, hiszen az én fejemből pattant ki?

– Gyakran jövök ide – mondta, meglepve ezzel engem. Megdicsértem magam érte, hogy ki
tudok találni ilyen jó válaszokat is az álombeli vámpíromnak.



– De az betörés – mondtam a szememet forgatva. Kíváncsi voltam, milyen választ kapok erre
a kérdésre.

A vámpír mintha csak észrevette volna ezt, elmosolyodott. Megint. Nem létezik olyan ember,
akit ennyit mosolyog!

– Nem igazán. Megvettem ezt a helyet.

Hűha! Erre nem is számítottam. Most igazán megleptem magam.

– Micsoda? Kiraboltál egy bankot?

– Nem igazán. Harcoltam mindkét világháborúban. Szép kis vagyon gyűlt így össze.

Na, ennél jobban már meg sem tudtam volna lepni magam. De ha úgy vesszük, logikus. Ez a
pasi nagydarab, ki kellett találnom valamit, ami megmagyarázza a széles vállait, és mivel az
álmomban vámpír, mi lehetne jobb megoldás a világháborúnál? Zseniális agyam van.

– Kinek az oldalán álltál? – kérdeztem eltűnődve.

– Az oroszoknál voltam. A családom orosz, én is.

Nem nézett  ki  annak.  Aranyos  vonásai  voltak,  lágyak,  barátságosak.  Az  oroszok  pedig
olyan… komorak. De ez is logikus volt.

– Medvegyev – mondtam ki hangosan. Medvéhez hasonlítottam, arról meg reflexből eszembe
jut a Medvegyev név, ami orosz…

– Nem éppen…

– Hát, az én mamám német volt. Szóval én is félig – szakítottam félbe megvonva a vállam.

– Ellenség! – kiabálta, és felállt az ágyról. Ijedt tekintetétől elkapott a röhögő görcs.

3. fejezet
Reggel,  mikor  a  félálom ködösítette  az  agyamat,  rájöttem és  fel  is  ébredtem rá,  hogy
kényelmetlen  helyen  vagyok  és  fázom.  A  sarokban  feküdtem  a  magamra  terített
kabátommal. A szoba közepén ott volt a táskám, pont ott ahol tegnap ledobtam. Az egyetlen
berácsozott ablakon fény szűrődött be; halovány, szürke reggeli fény.

Körbenéztem: a szoba sötét  volt  és üres.  Ha lehet még üresebb,  mint  tegnap volt.  Se
kandalló,  se  ágy,  sem pedig  a  megmentőm nem volt  a  szobában –  már  ha  ez  a  lyuk
egyáltalán szobának nevezhető.

Az álom még mindig ott ült az elmémben frissen, mintha az előbb tényleg megtörtént volna
az  álombéli  jelenet.  Nem szoktam ennyire  tisztán emlékezni  az  álmaira.  Sőt,  most  így
belegondolva, nem is voltak álmaim mostanában.

Viszont a kínzó éhségem tényleg elmúlt, kipihentnek éreztem magam, mintha tényleg egy



ágyban aludtam volna, nem a sarokban, ebben a koszos lyukban. És valójában, a józan
észnek ellent mondva életben vagyok. Halálra kellett volna fagynom ebben a hidegben, itt a
sarokban.

De még csak az ujjaim sem voltak elkékülve.

Valami megint húzta a hajam, kitapogattam. A kívánságcsat volt, amit elalvás előtt kitéptem
a hajamból és a táskámba tettem, de valamilyen csoda folytán visszavarázsolta magát  a
hajamba.

Kivettem a hajamból. Orosz betűk voltak rajta – ezt még felismertem –, amik most vörösesen
világítottak.

Hümmögtem, és visszatetettem a hajamba.

Ez kezdett kicsit félelmetes lenni. Ami ha úgy vesszük jó jel, mert még a hulláktól sem
ijedtem meg reggel. Lehet, hogy kezdek visszatérni a kábultságból? Talán sokk érhetett.
Talán.

A fehér falakon, amik alig látszottak ki a sár- és nedves foltok alól, árnyak jelentek meg.
Először árnyékoknak tűntek, egy pillanatra azt hittem, vannak itt mások is rajtam kívül, de
rá kellett jönnöm, hogy az árnyékok a szobán belül mozogtak. Nem kintről szűrődtek be,
olyan volt, mintha hirtelen sokan lettünk volna a szobában. Mégsem volt itt senki rajtam
kívül. Kinyúltam a táskámért, de mikor az árnyak megmozdultak visszakaptam a kezemet a
számra. Kis híján tudtam csak visszafojtani az öklendezést. Valamiféle szél fújt a szobában,
az árnyakból jött – ebben biztos voltam –, halálos dögszagot hozva magával.

Egy pillanatra nem mertem megmozdulni, majd nem is gondolkodva hirtelen felkaptam a
táskámat, és majdhogynem szó szerint kirepültem a szobából. Egy bennem nagyon mélyen
lakozó valami vette át az uralmat a testem felett. Nem hagyta, hogy gondolkodjak, nem
hagyta,  hogy  arra  menjek  amerre  én  akarok.  Itt  nem volt  rendben  valami,  és  az  én
döntéseimmel könnyen veszélybe sodorhattam volna magam, szóval életemben először hálás
voltam, hogy nem én irányítok.

Az árnyak is mozgolódtak, jöttek utánam. Sebesen gondolkodtam rajta, vajon merre van a
kijárat, de nem jutott eszembe. Meg kellett állnom, mikor rájöttem, hogy képtelen vagyok
gondolkodni, és az a valami is ami pár pillanatra átvette fölöttem az irányítást, eltűnt. Hiába
erőltettem, nem jöttem rá, hol vagyok és hogy lehet kijutni innen. Ekkor a tőlem jobbra álló
szoba ajtaja kicsapódott. Lassan arrafelé fordítottam a fejem, biztos voltam benne, hogy egy
szörnyet fogok odabent megpillantani. Megfeszült idegeimet nem nyugtatta meg, hogy nem
láttam  odabenn  semmit.  Korom sötét  volt,  mintha  egy  fekete  lyuk  tanyázna  abban  a
szobában.  Az  újonnan  kapott  nyakláncom  elkezdett  lüktetni  és  vészjeleket  küldeni  az
agyamnak. De nem mozdultam, csak álltam és néztem dermedten befelé az ajtón.

A szoba minden előjel nélkül berobbant, lerepítette az amúgy is rozoga ajtót, de a fal kiállta
a megpróbáltatást. A robbanással járó erő a falhoz vágott, erősen megütöttem magam, a fél
karomat lehorzsoltam és az oldalam is fájdalmasan lüktetett. Pár percig csak feküdtem, még
csukott szemmel is világosságot láttam. Az agyam parancsokat küldött a testemnek, hogy
kelljen fel,  el kell  innen menni. De a lábaim lebénultak. Nem csak a hirtelen rám törő



fájdalom bénított le, az a valami ami elvette az emlékeimet a helyről, visszatért. A kezemmel
próbáltam magam segíteni, de összecsuklottam, akárha valaki a hátamra telepedett volna.
Hang hagyta el a szám, valószínűleg ordítottam a bal kezembe vágó fájdalomtól, de ebből
semmit nem hallottam. Élesen zúgott a fülem, a vér a fejembe tódult, és egy pillanatig azt
hittem, ki fog ugrani a szívem, úgyhogy visszafeküdtem a földre pihenni. Az erős zúgáson
keresztül is hangokat hallottam, mintha a fejemben szólna.

– Segítség! Segítség! Kérem… – nyögte valaki.

Megijedtem, csupán most jutott el a tudatomig, hogy mi történt. Kis híján el is nevettem
magam az idegességtől, de a torkom rettenetesen kapart a füsttől. A hangra egyelőre nem is
figyeltem, csak mikor újra megismételte magát.

Mire kitisztult  a  hallásom rájöttem, hogy én beszélek.  Mikor úgy éreztem, hogy képes
vagyok működésbe léptetni az izmaimat, lassan feltápászkodtam, és levettem magamról a
megégett kabátot. Nagyon meleg lett itt, de a tűz már kialudt. Csak a korom és a romok
maradtak meg, mintha a robbanás tegnap történt volna.

– Segítség! Segítség! Kérem…

A szám elé kaptam a kezem. Nem én voltam!

– Segítség! Segítség! Kérem… Segítség! Segítség! Kérem… – Mint egy felakadt lemez, úgy
ismételgette  egy  női  hang.  Most  már  biztos  voltam  benne,  hogy  nem  én  csinálom.
Elindultam sántítva a hang irányába, egyenesen a sötét szoba felé.  Egy pillanatra meg
akartam állni, felmérni a sérüléseimet, de a gondolat olyan volt mint egy halkuló visszhang.
Be kellett mennem abba a szobába, muszáj volt, be kellett mennem…

– Van ott valaki? – A torkom erősen kapart, mintha egészen eddig csak kiabáltam volna.
Megköszörültem a torkom, kicsit hangosabban megismételtem.

– Segítség! Segítség! Kérem… – ismételte hangosabban.

Vonakodva léptem be a sötét szobába, ahonnan a robbanás indult.  A küszöbön átlépve
láthatatlan pókhálón sétáltam keresztül,  ami az egész testemre rátekeredett és kiszívta
minden megmaradt erőmet. Megszédültem, de sikerült talpon maradnom. Ez a szoba sokkal
nagyobb volt mint az előbbiek amiket láttam, tornaterem nagyságú volt, és onnan ahonnan
álltam úgy tűnt, végtelen messze van a másik kijárat. Egy rémálomban éreztem magam, el is
képzeltem ahogy futok a kijárat felé, de sosem érek oda, mert az mindig távolabb kerül.

Visszafordultam, nagyon rosszul éreztem magam, ki akartam menni. Ráadásul semmi sem
utalt idebent robbanásra, vagy tűzre. Kinéztem az ajtón, az ijedtségem a tetőfokára hágott,
mivel csak sötétséget láttam odaát. A fekete lyuk átköltözött a másik oldalra.

– Segítség! Segítség! Kérem…

A sarok felé fordultam, ahonnan a hang jött. Előbbi ötletem, hogy ki akarok menni innen a
semmibe veszett. A sarokban csak egy nagy fekete nyálkás fólia volt, alatta pedig valami
mozgott. Nem, nem mozgott, inkább remegett, mint a kocsonya. A megérzéseim azt súgták,



azonnal húzzak innen a fenébe.

– Segítség! Segítség! Kérem… – sikította torkaszakadtából a zsák, mintha felismerte volna
távozási szándékomat. Kezdtem felismerni a hangot. A rekedt hangzástól, és a torzítástól
eltekintve ismerős volt.

– Anna? – Elég idiótán éreztem magam, a hangom is elég suta volt. Zavartságot éreztem, a
fejemben teljes káosz uralkodott. Hogy lehetne ő? Meghalt, semmi keresni valója itt. Ezt
csak a fáradtság teszi, a stressz.

–  Segítség!  Segítség!  Kérem…  –  ismételte  most  halkabban,  több  torzítással  és  még
rekedtebb torokhangon.

Leguggoltam mellé. Remegő kézzel böktem meg a zsákot, hogy aztán undorodva kapjam el
onnan a kezem. Olyan volt,  mintha egy csiganyálkás zsákot  érintenék meg,  ami szinte
folyékony sárral van tele. Közelebbről nézve viszont rájöttem, hogy ez nem csiganyálka,
hanem vér. Újra a zsák felé nyúltam és összeszedve minden tökösségem felemeltem a szélét.

Kinyúlt egy véres kéz, és elkapta a csuklómat, mielőtt én csak egyet is pisloghattam volna.

– Megvagy! – kiáltott fel Anna. Most már teljesen eltorzult hangon beszélt. – Visszakapod te
ribanc!

Tényleg ő volt. Tényleg.

Lerúgta magáról a fekete fóliát, így volt szerencsém látni őt teljes egészében. Az egész
testét beborította a vér és légylárvák sokasága. Kezén is,  amivel megragadott,  kukacok
lakmároztak romlott húsából. Elégedetten felnevetett, mikor meglátta elszörnyedt és ijedt
arcom. Rángattam a kezem, ki akartam szabadulni. Még csak egy napja halott!

Ó, hogy dögölnél meg pár napra!

Miért nem azt kívántam, hogy örökre halljon meg? Jól kibasztam magammal.

Szabad kezemmel kiszakítottam a csatot a hajamból és átszúrtam a kezén. Olyan könnyen
csúszott  át  rajta,  mint  ahogy a kés vágja fel  a  vajat.  Már a gondolattól  is  rám tört  a
hányhatnék. Éles hangon felvisított, bántotta a fülemet, de még beljebb szúrtam, szinte
átdöftem vele a kezét. Visszavettem a csatot és véresen is visszatettem a hajamba. Tiszta
erőből rugdostam őt, de még mindig szorította a kezemet. Csak nevetett, és ez tette még
őrültebbé a helyzetet. Hátborzongató nevetése volt, egyetlen embert sem hallottam még
ilyen hangon nevetni.

Belemarkoltam  vértől  átázott  hajába,  megrántottam,  de  Anna  keményen  kapaszkodott
belém. Az ujjammal véletlen kitapintottam azt a pontot, ahol beverte a fejét. Egy kerek lyuk
tátongott ott, belátást biztosítva az agyához. Az undortól erős hányinger tört rám. Reflexből
akartam elkapni onnan a kezem, de ujjaim a hajába akadtak, és csak a koponyájával együtt
sikerült  kiszabadítanom  azt  a  kezem.  Undorodva  hozzávágtam  leszakított
koponyadarabkáját.  Nem is törődött  vele,  mocskos fogaival  a még mindig fogva tartott
kezembe akart harapni.



Felemeltem a lábam és rátapostam fogva tartó karjára. Addig tapostam még a csontja el
nem roppant, és a karja szét nem foszlott. Közben a másik térdemmel rugdostam a fejét,
nehogy  alkalma  legyen  a  harapásra.  Nem attól  tartottam,  hogy  én  is  zombivá  válok,
egyszerűen csak undorodtam a rothadt fogaktól. Eszembe jutott az a vicc, mikor egy drága
fogrém reklámot parodizáltak ki és modellnek egy pár fogú, szakadt csövest vágtak be.
Ebben a pillanatban nagyon nem volt vicces, miért nem tudok a félelmemre koncentrálni?

A letépett keze még mindig a csuklómon lógott. Sikítva próbáltam kilazítani az ujjait, de
azok görcsbe álltak a csuklómon. Félelmemben arrébb futottam Annától, és a kezemet a
falnak vágtam. Eszemet vesztve addig ütöttem a falhoz még meg nem hallottam a csont
reccsenését. Csak az volt a baj, hogy a hang az én kezemből jött. Valószínűleg eltört. De
legalább a zombi kéz is lehullott rólam. Csak optimistán!

Sikítottam,  ahogy  csak  a  torkomon  kifért,  és  ameddig  kényelmesen  elvoltam  azzal  a
maréknyi levegővel a tüdőmben. Egyrészt kurvára fájt a kezem, másrészt Anna négykézláb
felém mászott.

Felemeltem a  lábam,  és  miközben hálát  adtam a  Jóistennek,  hogy acélbetétes  csizmát
vettem fel, fejbe rúgtam őt. Hátra csapódott a feje, hallatszott a csigolyák ropogása, majd
újra előre zuhant. Az amúgy szép kék szeme cuppanva esett ki az üregéből. Az erek és
szalagok még mindig tartották, és lelógott a földre. A nyakából hátul kiállt egy csont, és a
feje már csak csüngött rajta.

A következő levegővételemnél fel öklendeztem a nagy semmit a gyomromból, de hányni nem
tudtam.

Megállíthatatlanul robogott felém tovább négykézláb – vagyis három, miután lepasszíroztam
róla egyik kezét –, maga után húzva szemeit. Végre rájöttem, hogy nem tudom megölni –
hiszen már egyszer megöltem, te jó ég! –, és megindultam afelé az ajtó felé, amelyiken
bejöttem. Csakhogy mikor odaértem, beleütköztem a láthatatlan pókhálóba, ami most sokkal
szilárdabbnak és  erősebbnek nézett  ki,  mint  korábban,  és  hátralökött.  Nem hezitáltam
sokáig rajta, másik irányba indultam egy használható kijárat reményében. A rémálomszerű
jelenet befurakodott a fejembe és elhitette velem: soha nem fogok kijutni innen.

A  kis  rohadék  nagyon  gyorsnak  bizonyult,  még  majdnem engem is  leelőzött  a  három
végtagjával. Hátra kellett néznem rá, muszáj volt szemmel tartanom, hogy milyen messze
van, hogy ha túl közel kerül hozzám, tudjak cselezni. Hirtelen kaptam előre a fejem, mikor
szemből lágy, hűvös szellő borzongatta meg a nyakam, és még jókor vettem észre, hogy a
szemben lévő ajtóban egy hullaszínű férfi állt. Nagyot nyelve álltam meg ott, ahol voltam,
nagyjából Anna és az újonnan érkezett barátunk között. Hátulról Anna közeledett, előttem
állt ez a valami, elfoglalva az egyetlen kijáratot. Remek. Az embernek nem nevezhető lény
szája szétnyílt, és már ökölnyi méretűre hasadt szét az arcán. A szeme halott kékké vált
fiatal arcán. Sötétkék erek hálózták be krétafehér bőrét, mintha szögesdrótokkal kerítették
volna körbe az egész testét.

Köztes  megoldást  választottam  a  menekülésben,  és  kifutottam  oldalra,  az  ablakhoz.
Pánikolva  rángattam  a  rácsokat  fél  kézzel,  hátha  valami  mélyen  titkolt  szuper
képességemmel sikerül kiszakítanom a rácsokat helyükről, és elrepülhetek innen. Miután ez



nem  sikerült,  Istenhez  fohászkodtam  volna,  de  az  agyam  visszafelé  olvasta  az  imám.
Megpróbáltam a számmal is követni a gondolataimat, de a nyelvem beletört a szavakba.

Inkább  hátra  fordultam,  hogy  szembenézhessek  velük.  Mindig  is  utáltam,  ha  hátba
támadtak.  Felszegtem a  fejem,  és  összeszedve  minden bátorságom,  végignéztem a  két
lényen, akiknek létezniük sem kellene. A férfi éppen belerúgott Annába, mert az nekiment.

– Csezd meg te ribanc! – ordította a földön fekvő holttestnek, és leköpte. Úgy látszott, Annát
most már az a kis élet is elhagyta, ami eddig benne volt. A férfi felém fordult. Már normális
kinézete volt, azt leszámítva, hogy hulla sápadt volt, és még mindig behálózták a kék színű
erek. – Jól elbántál vele! Pedig jó csaj volt.

Egyetértésem kifejezése gyanánt ismét öklendezni  kezdtem. A lánc a nyakamban hátra
szorított, ha akartam volna sem tudtam volna elmenni onnan. A szívem furcsán megindult
attól, hogy hozzám szólt. Rengeteg minden átfutott az agyamon vele kapcsolatban, de a
legfontosabb az volt, hogy vajon ártani akar-e nekem.

– Engedj ki innen! – kértem halkan. Csak most vettem észre mennyire félek, még a lábaim is
remegtek, és a hangom is magasabb tónusba váltott.

Gonosz mosolyra húzta a száját, és kitárta felém a karját. Eszembe jutott, hogy a filmekben
éltem-haltam ezért a mosolyért. Most valahogy megváltozott a véleményem, nem is olyan
helyesek a rossz fiúk élőben.

–  Innen csak egy kiút  van –  mondta kedves hangon,  majd a  föld  felé  mutatott.  Ebből
egyértelműen levontam a következtetést, hogy bántani akar.

Oldalra billentette a fejét, és alaposan szemügyre vett.

– Nem erre számítottam – mormolta, miután tetőtől talpig felmért.

Miért, mire számított? Miért számított ő egyáltalán valakire is? Miért vagyok én itt? Mit
akar tőlem?

Csend legyen! – ez egy határozott hang volt a fejemben. Nem az én gondolatom volt, nem is
az én hangomon szólalt meg, de megfogadtam.

Végre sikerült levennem a tekintetem a férfiról, és a mögötte álló alakra is figyelhettem. Egy
hosszú ősz hajú nő, akinek öreg, de gyönyörű arca volt. Olyan kicsi volt mint én, de egyenes
tartásával magabiztosságot, és valamiféle felsőbbrendűséget sugárzott. Épp a szájára tette
mutatóujját. Csend legyen. Úgy látszott, a férfi nem vette észre.

A férfi hirtelen közelebb lépett hozzám, így ismét felhívta magára a figyelmemet. Valami
történt, mert arcán mélységes gyűlölet tükröződött felém.

– Enyém lesz minden! Nem veheted el tőlem, ami engem illet!

A harag teljesen magába szippantotta, kezdett visszatérni az előbbi kinézetéhez. A szeme
kezdett  beesni,  a szája megint ökölnyi  méretű lett,  és kezét ökölbe szorítva elordította
magát. A mögötte álló nőre néztem, aki szánakozva nézett a férfira, majd rám. Az alakja



halványulni  kezdett,  utána akartam kiáltani,  de újra feltűnt,  most  már sokkal  közelebb
hozzám.

– Te rohadt démon! – szakadt ki belőlem remegve. Elhallgatott, így már csak az én ideges
szuszogásom visszhangzott a szobában.

Még egy lépést tett felém, amitől még a vér is meghűlt bennem. A szemébe néztem, a
tekintetét nem tudtam elengedni. Erősebbnek éreztem magam, mintha a szemkontaktusban
erőt szívtam volna magamba belőle. Ez az erő fokozatosan elszállt, mikor megindult felém.
Mintha minden egyes lépésével visszaszívná magába az erőt kamatostul.

Egyre  lejjebb  csúsztam a  falnál,  aztán  már  azt  vettem észre,  hogy  a  földön  ülök,  és
leheletnyi  erő  sincs  bennem.  A  férfi  lehajolt  hozzám  és  elkapta  az  állkapcsom,  majd
felrántott a földről. A falhoz csapta a hátam, aztán a fejem következett. A világ összefolyt
előttem, fényes csillagokat láttam, és zúgott a fülem. A robbanáskor szerzett  sérülések
ehhez képest légypiszkok voltak.

A lábam életre kelt, megemelkedett és erősen tökön térdeltem a férfit, aki meglepetten esett
a  földre  előttem.  Kezemmel  támaszkodtam meg a  falnál,  nehogy én  is  elessek.  Hűvös
érintést éreztem a vállamnál, majd egy erős lökést, ami eltaszított a faltól. Csak ez a löket
kellett, meg sem álltam afelé az ajtó felé, amelyiket az előbb kiszemeltem magamnak.

Már csak két lépésnyire volt az ajtó, mikor egy láthatatlan kéz kirántotta alólam a lábaimat.
Nem bírtam megállítani  magam,  hason  csúsztam vissza  a  férfi  felé.  Előre  nyújtottam
mindkét kezem az ajtó felé, még a fájós kezemmel is a betont kaparásztam, hátha sikerül
találnom egy kapaszkodót.

Mindkét csuklóm felakadt valamiben, így úgy éreztem mentem kettészakítanak. Felemeltem
a fejem, és megláttam magam előtt az ősz hajú nőt, aki minden erőfeszítés nélkül tartott egy
helyben.

Nyugalom áradt szét bennem, biztonságban éreztem magam. Ugyanakkor nem érdekelt már
semmi. Kávét akartam inni, hiányzott a reggeli kávé íze.

Valahonnan tudtam, hogy ezek nem a saját érzéseim. Nem is szeretem a kávét.

Éreztem, ahogy a lábaim a magasba emelkednek, de egy millimétert sem mozdultam meg.
Kezdtem reménykedni, hiszen a nő az erőfeszítés legkisebb jele nélkül meg tudott tartani,
de ő máshogy gondolta és hirtelen elengedett. Ijedten kaptam volna utána, de az ujjaim
átsiklottak rajta. Mindent éreztem – fájdalmat, halált, megnyugvást –, csak a jó érzések
maradtak le valahol. Tele voltam sötét vagy üres érzésekkel ettől az érintéstől.

Sosem tudtam őt szabályozni. Rossz anyja voltam – kaptam el egy gondolatfoszlányt.

Nagy erővel zuhantam neki a férfinak, aki a falhoz csapódott. Én szerencsésebb helyzetben
voltam, mert nekirepültem, így megúsztam a fallal való találkozást.  Kevésbé volt ugyan
kellemes a betonnal való találkozásom, mikor arccal estem előre. Időm sem volt felmérni a
sebesüléseimet, máris felrántottak a földről, és egy másik kemény, szilárd anyagnak vágtak
hozzá – gondolom, fal.



A levegő kiszakadt belőlem, vele együtt egy kis vért is kiköptem, egyenesen a férfi arcába.
Elborzadva kapott az arca felé, mintha a vérem lemarná a bőrét.

Kihasználtam az alkalmat és a könyökömmel fejbe vágtam, majd ökölbe szorítottam mindkét
kezem, és újra a fejére sújtottam vele.  A  fal  segítségével  felhúztam magam, majd egy
akkorát  rúgtam  a  pasiba,  amekkorát  csak  tudtam.  Elégnek  bizonyult,  mert  a  férfi
összegörnyedt a földön. Épp feltápászkodni készült négykézláb, de kirúgtam alóla a két
kezét, és a hátára léptem, ezzel a földön tartva.

– Ki vagy te? – kérdeztem. Hülye kérdés volt a helyzethez képest, de abban a pillanatban
nem volt más amit jobban meg akartam tudni.

– Loden. De ezt te tudod nagyon jól – felelte lelökve magáról. Hirtelen kapott erőre, nem
tudtam megfékezni, így kiszabadult alólam. Már azt hittem újra támadni fog és készültem
védekezni, de megremegett a levegő idebenn, majd gyorsan elkezdett kiszivárogni innen. A
démonra néztem, láttam rajta, hogy erősen zihál.  A fülemhez kaptam mindkét kezem a
hirtelen támadt hangos zúgás, és az ezernyi hang miatt. Már éppen mikor úgy éreztem
magam, hogy a szoba beszipolyoz, eltűnök én is a levegővel együtt, minden lecsendesült.
Fájdalmasan nyöszörögve szétnéztem az üres szobában, ami mostanra ugyanolyan volt, mint
az összes többi. A démon eltűnt, Anna sem volt már sehol, teljesen egyedül maradtam.

Nem bírtam felkelni, a fejem erősen lüktetett, alig volt rajtam ép darab. Nem ez volt az első
alkalom, hogy jól elvertek, de ezt valahogy képtelen voltam megemészteni. Lehunytam a
szemem és percekig bámultam a szemhéjamra költözött lüktető tűzrózsát. Talán egy óra is
eltelt mire úgy éreztem képes vagyok működésbe léptetni a lábaimat, feltápászkodtam.

A sötétség felé léptem, ami az ajtón túl uralkodott. Óvatosan felemeltem a kezem, hogy
megnézzem, ott van-e még a fal. Nem volt ott semmi csak a nagy, tátongó üresség.

Leszakadtak rólam a pókhálók. Újra csontig hatoló hideg lett, és a sötétség már nem csak a
szobában foglalt helyet, hanem mindenhol. Beesteledett.

Odakinn már szakadt a hó. A vámpíros pasi kocsija nem állt az ajtó előtt. Kár.

Elindultam a térdig érő hóban, fázósan átölelve magam, a kabátom nélkül – se a táskám, se
a kabátom nem volt odakint, ahol hagytam őket. Eltűnődtem, hogy valójában mennyi időt is
töltöttem odabenn. Azon a napon kezdett el esni, mikor ideértem. Akkor még alig borította
hó  a  földet,  most  meg  már  térdig  ér.  Elnevettem  magam  a  gondolatra,  hogy  most
akaratomon kívül megtettem azt, amihez eddig túl gyáva voltam: megszöktem otthonról.

Ki a franc ez a Loden? És mit akar tőlem? Jó, ezt tudom: meg akar ölni. De miért akar
megölni? Honnan veszi, hogy el akarok venni tőle valamit?

Órákig  bóklászhattam  a  sötét  erdőben,  az  ujjaim  már  lilára  fagytak,  a  kezeim
elgémberedtek. Ami nem is volt olyan nagy baj, mert így legalább nem éreztem a törött
csuklóm és a többi sérülésem. Ismertem ezt az erdőt, már jó ideje itt éltem – mármint a
faluban, nem az erdőben –,  és ismertem az összes ösvényt,  az összes mellékutat,  de a
sötétben teljesen elvesztem. Nem találtam kiutat, pedig ha hamarosan nem kerülök meleg
helyre, halálra fagyok.



A távolból  motorzúgásra  lettem figyelmes.  Fényszórók  villantak  előttem,  mint  bennem
felvillanó reménysugár, aztán amilyen gyorsan megjelentek, rögtön el is tűntek.

Csalódottan indultam el abba az irányba, ahonnan a motorzúgást hallottam. Hamarosan
zene ütötte meg a fülemet, hangos, dübörgő zene, ami a diszkókból szokott  kiáramlani.
Elgondolkodtam. Itt nincs egyetlen diszkó vagy kocsma sem, tudnék róla ha lenne.

Mégis mikor kiértem az erdőből  egy apró,  világító kocsmát pillantottam meg, ahonnan
dübörgött a rock zene. Motorosok cigiztek a parkolóban, leheletük összekeveredett a füsttel,
nem lehetett megállapítani, hogy melyik micsoda.

Nyeltem egyet, és elgémberedett tagokkal elindultam a kocsma felé. Sosem láttam még ezt
a helyet, és nem tudom, hogy kerültem ide, de azt tudtam, hogy bent meleg van. És most
nagyobb szükségem  volt a melegre, mint a biztonságra. Féltem egyedül bemenni a sok
részeg idegen közé, de nem állhattam ott, hogy megvárjam még megfagyok.

Elmentem a bőrszerkós szakállas férfiak mellett, akik a motorjuknak támaszkodva cigiztek
és beszélgettek, éreztem, hogy az összes tekintet rám irányul. Elképzeltem, mielőtt elérném
az ajtót, a tekintetük akkora lyukat éget belém, hogy holtan esek össze.

– Gyere édesem, majd én felmelegítelek! – hallottam az egyik hangját.

Lehajtott fejjel mentem tovább, és nem reagáltam rá semmit.

Belöktem az  ajtót  és  egyből  megcsapott  a  cigarettafüst  és  a  sör  szaga.  Halvány  fény
világította  meg a kocsmát belülről.  Határozott  léptekkel  elindultam az egyetlen szabad
bárszék  felé,  még  mindig  remegve  átölelve  magam.  Meleg  volt  idebenn,  jól  esett  az
ujjaimnak, csak újból el kezdett fájni a kezem, amint az olvadásnak indult. Az arcom egyik
fele olyan forró volt és nehéz, mintha parázzsal borogattam volna.

Éppen  mielőtt  odaérhettem volna,  egy  nagydarab  nő,  aki  tőlem húsz  centivel  lehetett
magasabb,  ráült  a  kiszemelt  székemre.  Hirtelen  irányt  váltottam,  de  sajnos  rá  kellett
jönnöm,  hogy  minden egyes  asztalnál  ülnek,  és  az  összes  bárszéket  elfoglalták  a  pult
mellett. Nagy lélegzetvétel után megálltam körülnézni. Nem akartam a nagydarab emberek
közé furakodni  a százötvenöt centimmel,  így hát  csak álltam ott  a  kocsma közepén és
végignéztem a vendégeken.

A sarokban megláttam egy asztalt, aminél csak egyetlen ember ült. Behúzódott az árnyékba,
nem látszott  nagydarabnak és nem tűnt olyan veszélyesnek, mint  ezek az emberek.  Az
asztalon  egy  pohár  bor  állt  előtte  érintetlenül.  Éreztem magamon  a  tekintetét,  ahogy
végignéz rajtam.

Hirtelen valaki nekem jött vállal, éppen hogy meg tudtam kapaszkodni a mellettem lévő
asztal szélében. Felnéztem az illető férfira, aki olyan magas volt, hogy hiába nyújtottam a
nyakam, nem láttam a szemét.

– Bocsáss meg, drágám – mondta alkoholtól bűzlő leheletét rám lehelve. Megszédültem, de
talpon maradtam, és semmiképpen sem hánytam el magam tőle.



– S-semmi baj – mondtam a földet bámulva, majd lassan elindultam a kevésbé veszélyesnek
tűnő férfi felé.

A nagydarab pasi elkapta a fájós karomat. Szerencsére nem a csuklómra szorított rá, ezért a
fájdalom csak kis mértékben nyilallt belém. A számba haraptam, nem akartam kiáltozni.

– Gyere, ülj oda hozzám! Jól esne egy kis társaság – kacsintott rám.

– Köszönöm, de én… nekem dolgom van, kérem eresszen el, ez fáj! – mondtam neki gyorsan,
lehajtott fejjel.

A pasi továbbra sem engedett el, csak még jobban szorította a karomat. Látszott, hogy nem
igazán fogad el  nemleges választ.  Felkiáltottam, mikor a keze lejjebb csúszott,  közel  a
csuklómhoz.  Már  nyitotta  volna  a  száját  a  „kedves”  kérésre,  mikor  egyszer  csak  kővé
dermedt.

– Süket vagy, farkas? Azt mondta, ereszd el – hallottam meg egy hangot a hátam mögül. A
teremre síri csend szállt, még a zene is elhallgatott. Már csak a széklábak hangját lehetett
hallani ahogy megnyikordultak a padlón, hogy felénk fordulhassanak és mindenki láthassa a
jelenetet.  Megfordultam, amennyire csak megengedhettem magamnak a fennakadt fájós
csuklóm miatt, és láttam előhúzódni az árnyak közül a férfit.

Hű! Egyből elfeledkeztem minden fájdalomról amint megláttam. Fekete, rövid ujjú ing volt
rajta, aminek gallérját szépen lehajtotta, egyetlen gyűrődés sem látszott rajta. Úgy nézett ki,
mint egy igényes üzletember, egyben egy laza rossz fiú. Nem tudom, hogy hozta össze, de
megtette a hatását vele. Lassan felállt, és kecses léptekkel elindult felénk. A szorítás ettől
csak még erősebb lett a karomon. Ezt már távolról érzékeltem, minden figyelmem a pasira
terelődött.

– Ez az enyém, én találtam – mordult fel a fogva tartóm.

– Nem vagyok a magáé! – szisszentem fel megrántva a karomat. Féltem, de azért nem
viseltem el ezt a fajta bánásmódot azok után amiken pár órája keresztülmentem.

– Hallottad? Nem a tiéd – erősítette meg szavaimat az a félisten.

Most, hogy közelebb lépett hozzánk meg tudtam állapítani, hogy égszínkék szemei vannak.
Egy fejjel volt nálam magasabb, de a magassága biztonságot ígért számomra. Fehér bőre
volt, ami egyáltalán nem tűnt sápadtnak. Fekete haja összekócolva meredt szanaszét, amitől
csak még dögösebb volt. De… Hegyes fülei voltak!

– Helló – mondtam neki önkéntelenül.

Rám villantott egy elképesztően gyönyörű mosolyt.

– Helló, kislány!

Utáltam  ha  kislánynak  hívnak,  de  ennek  a  fickónak  a  szájából  egész  jól  hangzott.
Megborzolta  az  idegeimet,  libabőrös  lettem  tőle.  Hirtelen  nagyon  melegem lett,  el  is
felejtettem a szét fagyott testem.



– Na, elengeded? – nézett rá ismét a nagydarab fickóra. Sokkal kisebb volt mint ő, és neki
nem voltak olyan hatalmas izmai, mint annak aki a kezemet szorongatta, de láttam a póló
alatt, hogy neki is szemrevaló izmai vannak, amik most fenyegetően megfeszültek. – Ne
húzd ki a gyufát, farkas!

– Szerintem hallgass rá – néztem fel a pasi arcába. Az nagyot mordult, és meglepetésemre a
félistenhez lökött. Szerencsére idejében biztonságba tudtam helyezni a csuklómat, mielőtt
nekiütköztem volna. – Végre – sóhajtottam fel a karomat dörzsölve. Ez gyorsan ment. Jobb
produkcióra számítottam.

– Gyere, menjünk innen! – mondta a férfi a többi embert nézve, akik szinte felszegeztek
minket a falra a tekintetükkel.  Óvatosan megfogta a karom, mikor csak álltam ott  egy
helyben, és elindított kifelé.

Az odakint összegyűlt cigis emberek, köztük az is, aki le merészelt szólítani a kocsmába
lépésem előtt, feszülten figyelték távozásunkat. Elég lett volna feléjük egy rossz mozdulat,
máris a torkomnak ugrottak volna. A levegő itt még jobban tele volt feszültséggel, mint
odabent. A kocsmából kirontott egy nagy darab nő, majd ránk mutatott. Pontosabban rám.
Olyan furának tűnt, szédítő volt, megfájdult tőle a szemem. Egy pillanatra úgy tűnt, mintha
az egész szeme fekete lenne.

A kint állók megindultak felénk, de mire akár egy szót is szólhattam volna, máris bent ültem
egy kocsiban, aminek a színét nem tudtam kivenni a sötétben – és nem is arra figyeltem –,
majd a hegyes fülű pasi beült mellém a vezetőülésre.

– H-hova v-viszel? – kezdtem el dadogni idegességemben. Hogy kerültem ilyen gyorsan a
kocsijába?

– Ki akarsz szállni? – kérdezte az ablakon kifelé mutatva.

Tekintetemmel követtem az irányt. Az emberek hihetetlen gyorsasággal közeledtek felénk,
arcukon látszott, hogy nem elnézést kérni jönnek ide a viselkedésük miatt. Nem, nem sok
kedvem volt visszamenni oda.

– K-ki vagy t-te? – kérdeztem visszafordítva felé a fejem.

– A nevem Liom – válaszolta beindítva a kocsit.

– Miféle név az a Liom? – kérdeztem kicsit megkönnyebbülve, hogy elhagytuk a kocsmát. Ez
nagyon fura volt. Mondjuk, mi lehet azután fura, hogy megtámadott egy zombi és egy őrült
démon?

– Miért, miféle név az a Helena? – kérdezett vissza.

– D-de engem nem is így hívnak!

– Én viszont így hívlak. Te így jöttél? – mutatott a pulcsimra.

– Miért te így jöttél? – mutattam a fekete ingére.



A férfi majdnem elmosolyodott, de tartotta magát.

– Én bírom a hideget.

– Mi-miért hegyes a f-füled?

– Hogy jobban halhassalak, drágám.

– Ez nem volt vicces – motyogtam. – Nem szeretem a farkasokat!

– Akkor a legrosszabb helyre mentél. Az a kocsma tele volt farkasokkal.

– Én egyet sem láttam odabent.

Megint elmosolyodott, és kivillantva hegyes szemfogait rám nézett. A szívem egy pillanatra
megállt,  majd gyorsított tempóban újra kezdte a műszakját, a pánik ismét felszökött az
ereimben. Éreztem, hogy a fogaskerekek közé a fejemben beakad valami nehéz dolog, ami
megállásra készteti őket.

– Én a vérfarkasokra gondoltam, drágám.

– Ne hívj így, nem vagyok a drágád! – leheltem. Megborzongtam, de nem a hidegtől.

– Ne félj, nem bántalak.

– Mi vagy te?

– Tündér. És te? – nézett rám átható, szürke szemekkel.

– Állj meg! Azonnal! – kiáltottam fel.

A pasi hirtelen lefékezett. Sikerült a fájós kezemre támaszkodnom, hogy ne fejeljem meg a
műszerfalat.  Azonnal  végigfutott  az  egész  karomon  az  elviselhetetlen  fájdalom.  Úgy
éreztem, felgyulladt a kezem.

– Megsérültél? Mutasd! – nyúlt felém a férfi teljes közönnyel az arcán.

– Ne nyúlj hozzám! – sikítottam kilökve az ajtót.

Kiszálltam a kocsiból, és rohanni kezdtem visszafelé. Élveztem az arcomba csapó hideg
szelet, azt a kis sebességet, és az agyamba toluló adrenalint.

Hirtelen kicsúsztak alólam a lábaim, és már nem élveztem olyan nagyon. Pár könnycsepp
kicsordult a szememből a hidegtől és attól, hogy próbáltam fél kézzel felküzdeni magam a
jeges útról, szorosan magamhoz szorítva sérült kezem. Előre néztem a nagy sötét semmibe,
oldalra  a  sötét  erdőre,  és  a  hátam mögé,  az  út  szélén  álló  kocsira.  Vegyük  sorra  az
esélyeimet: a.) ha elindulok visszafelé, megint annál a kocsmánál kötök ki, ahova én soha
nem fogom betenni a lábam; b.) visszarohanok a sötét erdőbe, és addig kószálok még egy
vadállat  meg nem esz,  vagy  még halálra  nem fagyok;  c.)  visszaszállok  a  „tündérpasi”
kocsijába, ahol kényelem van, és legfőképpen meleg.



Igaz, hogy csak egy apró kézmozdulattal el tudná törni a nyakam, és kiszívni a vérem, de…
kihozott abból a kocsmából, és nem is hagyott ott. Ha meg akart volna ölni, már megtette
volna. De az is lehet, hogy szeretne eltenni későbbi nasinak.

A c.)  lehetőséget  választottam,  nem meglepő módon.  Csendben becsatoltam magam. A
tündérpasi egy szó nélkül indult tovább.

– Ez baromság! – tört ki  belőlem tíz perc csend után. Körülbelül ennyi időbe telt  még
sikerült újra gondolkodásra biztatnom az agyam. – Tündérek nem is léteznek! Se vámpírok,
se vérfarkasok. Főleg démonok és zombik nem!

Liom nem válaszolt, csendben az útra koncentrált.

– Az egyetlen logikus magyarázat, hogy megőrültem. Vagy valahol kómában fekszem és ez
csak lázálom. De akkor nem fájna a kezem. Szóval megőrültem. Túl sok időt töltöttem abban
a  hülye  vallásos,  természetfeletti  faluban,  és  ez  megártott.  Vagy  valaki  drogot  tett  az
italomba, és most mindezt beképzelem. Lehet, hogy ez nem is egy kocsi, csak egy… szék
amin ülök, és bedrogozott állapotban beszélek magamban. Lehet, hogy te sem vagy itt.

– Befejezted?

– Nem fejeztem be! Ez csak egy rossz tréfa! Hiszen sosem láttam ezt a kocsmát, pedig itt
lakom a környéken! Ezerszer bejártam ezt az erdőt, most mégis eltévedtem.

Kinéztem az ablakon az erdőre, ami még mindig körbeölelt minket.

– A mi erdőnk nem is ilyen nagy.

– Szerintem hinned kellene a szemednek, és elfogadni, hogy ez a valóság.

– Én úgy tudtam, hogy a tündérek apró kék lények. És vannak szárnyaik, nem színváltós a
szemük… És legfőképpen nincs hegyes szemfoguk, mint a vámpíroknak!

– Mese.

– Rendben, Mr. Mesebeli lény, elárulnád, hova viszel?

Továbbra is az utat bámulta. Nem valami beszédes fajta.

– Mi történt a kezeddel?

– Eltörtem – válaszoltam a csuklómat nézve.

– Te törted el? Miért?

– Hogy lerázzam magamról egy zombi kezét. Vagy mi a franc volt az. Hova viszel?

– Kórházba.

– Nem mehetek kórházba! – kiáltottam fel ijedten. – Egyből rám találnak!



– Kik? – nézett rám rögtön a tündérpasi.

– Senkik – vágtam rá. Végül is nincs nálam semmi, ami igazolhatná, hogy ki vagyok. Akár
álnevet is használhatok… Így se anyám, se senki nem találna rám. Remek ötlet! Igen, remek.
Mégis mi a fenét kezdenék azután egyedül?

– Miért támadt rád a zombi? – kérdezte Liom óvatosan.

– Mert megöltem. Aztán zombiként engem akart megölni – mondtam komoran. Igazából még
az sem érintett meg annyira, hogy megöltem őt. Durva. Pedig én azon is elkezdek sírni, ha
véletlenül leütök egy legyet. Egyszer fél napon keresztül ültem sírva egy döglött darázs
mellett azt hajtogatva, hogy nem akartam.

Talán, mert ezt akartam. Igen akartam, hogy meghaljon, de arra nem gondoltam, hogy
tényleg meg is fog halni.

Álljunk meg… Nem én öltem meg, leesett a lépcsőn és betörte azt az okos fejét. Idétlen
baleset.

– Miért ölted meg?

– Nem akarok beszélni róla.

Ennyiben hagyta a dolgot. Én viszont igenis beszélni akartam róla. Nem voltam az a magába
fordulós lány, aki magába fojtja az érzelmeit. Mindig is nyíltan kimondtam mindent, amitől
persze kaptam a pofonokat az élettől. És nem is azt vártam, hogy tovább nyaggasson, hogy
végre aztán elmondjam, csak egyszerűen nem tudtam szavakba önteni ezt a dolgot.

– Én nem is hiszek ebben – mondtam az ablakon kifelé bámulva. – Nem hiszem el, hogy
léteznek ilyen lények mint amilyen te is vagy. Ez…

– Hallucináció? Álom?

– Valamelyik biztosan. Ilyen nem létezik! Nem létezhet!

Liom fújt egyet mellettem, közben én azon ügyködtem, hogy valamilyen módon felébresszem
magam ebből az álomból. Ez nem a valóság.

– Mi van? – kérdeztem tőle akaratlanul is.

– Nehéz eset vagy. Azt jobban elhinnéd, hogy génmutáció miatt nőtt hegyesre a fülem?

– Igen. Vannak ilyen esetek.

Liom beletaposott a gázba, meg akarta előzni az előttünk hajtó kamiont.

– Tényleg? – nézett rám kíváncsian, egyre gyorsabban hajtva.

– A-a kamion… – mutattam előre a vörös fényszórókba bámulva.

– Tudod, tényleg lehetnek ilyen esetek. De a tagadás nagyon rossz.  Elmondásod szerint



láttál egy démont és egy zombit. Hogy ismerted fel őket, ha nem hiszel az ilyesmiben?
Odamentek bemutatkozni?

– Figyelj az útra! Neki fogunk menni! – kiáltottam pánikban. A félelem végigfutott rajtam,
gyorsan kapkodtam levegő után, és szemem le sem tudtam venni az egyre közeledő kamion
hátuljáról. Az apróbb betűs feliratot is el tudtam volna olvasni a ponyván, ha nem könnyezett
volna be a szemem a félelemtől.

– Nem hiszem, hogy a démonok olyan udvariasak, hogy mielőtt megölnek, bemutatkoznak.
És a zombik sem igen beszédes lények. Mondjuk, ez attól függ…

Az arcom elé emeltem a kezem és felsikítottam, mikor már csak hajszál választott el a
kamiontól,  és  Liom még jobban a  gázba taposott.  Az  utolsó  dolog a  kamion két  piros
fényszórója volt, aztán vártam a becsapódást, a törött szélvédőt, ami az arcomba repül, a
fájdalmat, amit a baleset okoz majd…

De  csak  halk  motorzúgást  hallottam,  mint  elégedett  macska  dorombolását.  Lassan
leengedtem a kezem, és felnéztem. Az út üres volt előttünk, sehol egy kamion vagy esetleg
törmelékek, vér, hullák… semmi, ami balesetre utalna. Szépen haladtunk tovább.

– Szóval? – nézett rám kérdően Liom, várva a válaszomat előbbi kérdésére.

– D-d-d-de a-a-a-az a …

– Nyugalom! Nézz hátra – ajánlotta kedvesen.

Mereven hátrafordultam az ülésbe mélyesztve a körmeimet, és kinéztem a hátsó szélvédőn.
A kamion erős  fényszórói  pont  a  szemembe világítottak.  Visszafordultam,  és  meredten
bámultam előre. Egész testem visszafoghatatlanul remegett. Ilyen nincs!

– M-mi t-történt?

– Átsiklottunk rajta – vont vállat. – Ezt is a génmutációval magyaráznád?

Egy ideig csak levegőért kapkodtam, és próbáltam összeszedni magam. Szerintem megállt a
szívem a látottaktól. Ki kellett tapogatnom a mellkasomon, hogy megbizonyosodjak róla,
még élek. Ilyen nincs!

Szorosan összezártam a szemem, és próbáltam egyszerűen kikapcsolni  egy kicsit,  hogy
később  új  idegzettel  és  felfogással  kapcsoljak  vissza.  Tehetetlennek  éreztem  magam.
Minden  áron  tagadni  akartam,  de  a  látszat  magáért  beszélt.  Ha  nem hihetek  a  saját
szememnek, akkor minek higgyek?

Ép kezemmel a hajamba túrtam, és még mindig tátott szájjal  bámultam kifelé.  Nagyon
féltem. Mint az emberek általában, ha olyannal találkoznak, amit nem tudnak felfogni.

–  Hol  vagyok?  –  kérdeztem  halkan,  mikor  úgy  éreztem  meg  tudok  szólalni  feltörő
hisztiroham nélkül.

– Úton. A kocsimban. Mellettem.



– Van egy olyan érzésem, hogy elhagytam azt a kis falut, ahol laktam.

– Szerintem is. Jó pár kilométeren keresztül erdő van, és a közelben nincs falu. Csak nem
akartam rögtön mondani, nehogy még jobban kiborulj. De most már úgyis mindegy…

Vettem egy mély levegőt, és megpróbáltam gondolkodásra biztatni a lefagyott agyam. Mikor
kijöttem abból a házból, térdig érő hó volt. Átmentem valami pókhálószerűségen, de kifelé
már nem volt ott. Eszembe jutott a hang, amitől majdnem megsüketültem, és Loden – vagy
ki –, aki ugyanott állt, és hullámzott körülöttem a levegő. Mi van ha egy másik világba
kerültem? Vagy egy másik dimenzióba? Nem ugyanaz a kettő? Én nem tudok különbséget
tenni köztük. Marhaság és baromság… De valóság?

De ha ez egy másik világ, ami tele van ilyen lényekkel, mint ez a Liom, akkor minek van
kórház?

– Milyen kórházba viszel? – fordultam felé. – Lesznek ott emberek?

– Nagyon beleélted magad a témába – mosolyodott el. – Igen, lesznek ott emberek. Emberek
mindenhol vannak.

– Léteznek párhuzamos világok?

– Léteznek. Úgy érzed, átkerültél egy másik világból?

– Úgy érzem, megőrültem, és ezt megpróbálom felfogni. Próbálok logikusan gondolkodni.

– Hajrá!

– Kösz.

– De legalább már nem dadogsz. N-nagyon a-aranyos, h-hogy i-i-idegeskedsz! – gúnyolódott.

– Szemétláda! – vágtam oda elnevetve magam. Meglepődtem magamon, hogy hogyan tudok
még most is nevetni. Idióta vagyok, egy idióta… Sokkot kaphattam.

Ezen még jobban nevettem. Sokkot kaptam! Milyen vicces!

Abbahagytam a  nevetést,  és  elfintorodtam.  Megöltem egy  lányt.  Jó,  rendben a  halálát
kívántam, de az nem normális, hogy ettől meg is hal! Ez kész őrület.

– Te tényleg megőrültél – állapította meg óvatosan Liom.

– Leszarom – vontam vállat.

– Kezdesz egyre jobban viselkedni. Ez jó út, amin elindultál.

– A leszarom-út? Igen, ez sok mindent megold.

Liom mosolygott, és leállította a kocsiját. Kinéztem a szélvédőn, és megláttam egy nagyon
magas fényes épületet. Mellettünk egy tábla jelezte, hogy a St. Patrick kórházhoz értünk.
Mint  mindig,  most  is  elfogott  a  félelem a kórháztól,  bár  erről  a  kórházról  még sosem



hallottam. Utálom a kórházakat! Főleg, hogy ott töltöttem életem legnagyobb részét, hála a
szívbetegségemnek és öröklött rendellenességeimnek. Köztük az enyhe fényérzékenység,
amit anyától örököltem.

A parkoló csak félig volt tele kocsikkal, ami abba a reménybe reptetett, hogy nincs tömeg a
kórházban. Ez nagy baromság! A kórházakban mindig tömeg van, ez egy szabály.

– Gyere, beviszlek és kerítünk neked egy orvost – nyitotta ki nekem az ajtót Liom.

Hogy a francba? Az előbb még mellettem ült.

– Én nem szeretem a kórházakat – húzódtam el felém nyújtott keze elől.

– Inkább itt maradsz törött kézzel?

Na ez jogos. Francba. Utálom, ha másnak van igaza valamiben.

Eltoltam segítő kezét, és kiszálltam egyedül.

 

 

– Dr. Freasayt keressük – mondta Liom a nővérpultnál.

– Egy pillanat – bólintott a fehér ruhás nő, és elviharzott mellőlünk.

A szívemnél tartottam a törött kezem, és úgy néztem szét óvatosan a zsúfolt helyiségben.
Mind embereknek látszottak, és mind azért jöhettek, hogy segítsenek rajtuk. Nem látszottak
félelmeteseknek,  és főleg nem látszott  rajtuk,  hogy meg akarnának támadni.  Valójában
egész békésnek néztek ki az újsággal, vagy egy gyerekkel a kezükben…

Liom óvatosan megérintette a vállamat, mire ijedten húzódtam arrébb.

– Bocsi. Jól vagy?

– Hogyne – vágtam rá cérnavékony hangon.

A nővér visszatért egy csomó papírral a kezében. – A doktor úrnak most betege van, de jön,
amint tud. Mi a probléma? Keríthetek egy másik orvost…

– Azt hiszem, eltört a kezem – léptem közelebb a pulthoz. Alig értem fel, olyan gáz!

A nővér kedvesen rám mosolygott, mintha egy édes kisgyerek lennék. – Szólhatok…

– Nem, köszönjük – szakította félbe Liom barátságtalanul. – Nekünk dr. Freasay kell.

A nővér szó nélkül bólintott. Én nem tűrtem volna el, hogy egy pasi ilyen hangon beszéljen
velem.

– Üljenek le addig, a doktor úr hamarosan jönni fog.



Liom elkapta a vállam, és a  hányás zöld színű székek felé  húzott.  Nem elég,  hogy az
emberek betegen jönnek ide, legyenek még rosszabbul a berendezéstől! Lenyomott egy üres
székre, és leült mellém.

– Mi lenne, ha legközelebb csendben maradnál?

– Domináns ének dolgoznak bennem, nem szeretem, ha helyettem intéznek el valamit –
válaszoltam  mogorván.  Megszokásból  össze  akartam  fonni  magam  előtt  a  karom,  de
felszisszentem, mikor hozzáértem a csuklómhoz. – És azt sem szeretem, ha csendre intenek,
tündérfiú!

– Tündérfiú? – ráncolta össze a homlokát.

Kinyitottam a szám, hogy megmondjam, úgy néz ki mint egy fősulis partyarc, de egy hang
sem jött ki rajta. Most jöttem rá, hogy hiába néz ki úgy, mint egy húszéves, lehet akár száz
éves is.  Ezt még Léna verte a fejembe a boszorkányokkal kapcsolatban. Lehet,  hogy a
tündérek is ilyenek.

Liom eltette magában ezt a megszólítást, és kényelmesen hátradőlt a széken. Nem úgy
nézett ki, mintha éppen meg akarná vitatni velem a párhuzamos világok szabályait, úgyhogy
inkább körültekintgettem a helyiségben. A fal egy fokozattal sötétebb zöld volt a székeknél,
de még így is hányinger színe volt. Feltekintettem a plafonra, ahol kettes sorba rendezett
hosszú neoncsövek világítottak. Az iskolánkban is ugyanilyenek voltak, kivéve, hogy azok
nem mindig szándékoztak működni. Ezután a nővérpultot mértem fel… Miután csendben
demonstráltam, hogy tök átlagos, az embereket vizsgálgattam. Először egy fél lábú férfin
esett  meg a tekintetem. Próbáltam együtt  érzően nézni rá,  de olyan gyilkos szemekkel
válaszolt, hogy muszáj volt pár percig a padlót bámulnom utána – ami világoskék kockákból
állt, bennük még kisebb kockával, és így tovább…könnyen bele lehet szédülni, ha sokáig
nézed.  Tekintetemmel  elkaptam egy  hozzám hasonló  korú  lány  tekintetét.  Két  idősebb
emberrel sétált végig a folyosón, miközben végigmért minket. Pontosabban, a szeme Liom
arcán állapodott meg, majd vándorolt tovább a mellkasára. Rám csak mint oda nem illő
tárgynak  titulált  be.  A  magasabbik  férfira  néztem,  aki  hevesen  magyarázott  valamit  a
mellette sétáló férfinak.

Az  alacsonyabb  férfi  arca  menet  közben  kezdett  megváltozni.  Az  arca  felém lévő  fele
lyukacsossá vált, és zöld ragacs ragadt a szövetekhez. Az egyik szeme normális maradt, még
a másik sárgává változott és üresen meredt a semmibe. A szája széle megrohadt, a fogai
feketék  lettek  és  mind  össze  volt  töredezve.  De  csak  azon  az  oldalt,  a  másik  oldalon
tökéletesen emberi maradt. A magasabbik elnevette magát, és így láthattam, hogy az ő fél
arca is ilyen.

Először  tátott  szájjal  bámultam,  nem  bírtam  levenni  róla  a  szemeimet,  majd  mikor
kapcsoltam,  hogy  mit  nézek,  teli  torokból  nem  túl  épeszű  módon  felsikoltottam.
Felpattantam a székből és kifelé rohantam, hogy minél hamarabb kiszabaduljak ebből a
lidércnyomásból.

Liom elkapta a karom, mielőtt kiléphettem volna az ajtón. Erős szorítása volt, de távol állt
mindenféle bántalmazástól és ez egy kicsit visszahozta a józan eszem. Ő nem akar bántani.



Tágra nyílt szemekkel néztem őt és próbáltam megszólalni, de csak levegő után kapkodtam.

– Mi az? – kérdezte Liom aggódóan.

– Az… a az a…

– Vegyél egy mély levegőt, és szedd össze magad.

Úgy tettem ahogy mondta, és körülnéztem a folyosón. Mindenki engem bámult, még a két
lyukacsos fejű férfi és a lány is. Nem tudtam összeszedni magam, az agyam parancsokat
küldött a lábaimnak, hogy fussanak innen nagyon messzire. Ha Liom nem szorítja  olyan
erősen a karom, akkor már messze járnék.

Még mindig levegő után kapkodva mutogattam a két férfira. Liom elkapta a kezem, és
próbált úgy helyezkedni, hogy ne lássam őket.

– Ne mutogass! – szólt rám zavartan. – Te látod őket?

– Az arcuk… – Tehetetlenségemben a lányra néztem, aki összehúzott szemöldökkel meredt
rám, majd a két férfira maga mellett. Még mindig zavaró tényezőnek tartott Liom mellett, de
most valahogy kicsit megkönnyebbülten nézett vissza rám. Rájött, hogy Liom és én nem egy
pár vagyunk, hisz’ milyen idióta jönne össze egy őrülttel? – A fél arcuk…

– Tudom. Maradj nyugton, nem fognak bántani.

Most  már tényleg felfogtam,  hogy úgy nézhetek ki,  mint  egy őrült.  Megköszörültem a
torkom, és a két férfira néztem, akiknek az arcuk még mindig ugyanolyan volt. Veszett
nehéz volt a szörnyeteg arcába mondani, hogy ő a világ legszebbike.

– B-b-bo-bocsánat!

– Gyere – fogta meg a magasabbik a lány kezét, és elmentek onnan.

– Liom! – kapaszkodtam a karjába, miután elfordultak tőlünk.

– Semmi baj! Majd hozzászoksz.

– Mik voltak ezek?

– Ne törődj velük. – Oldalra pillantott, majd elégedetten bólintott. – Gyere, megjött az orvos.

Óvatosan átkarolta a vállam, és közelebb húzva magához elindultunk a közeledő férfi elé.
Összehúztam  magam.  Még  mindig  mindenki  minket  figyelt.  Zavarban  voltam  tőle,  de
felemeltem a fejem és álltam a tekintetüket. Az eszemet lehet elvesztettem, de azért valamit
meg kellett tartanom az önbecsülésemből és a halvány magabiztosságomból. Mindig csak
méltósággal…

– Liom – biccentett a tündér felé a magas szőke férfi. Felnéztem rá, és abban a pillanatban a
semmiből két szürke szárny bontakozott ki a hátából. Egy hatalmas emberi sasnak tűnt így,
nem volt  különösebben szép látvány,  de azért  visszataszítónak sem mondanám. Ijedten



tekintettem Liomra, aki biztatóan megsimogatta a vállam. Túl sok.

– Dr. Freasay! – üdvözölte Liom is az orvost.

– Liom – húzódtam még közelebb hozzá, mint egy ijedt kisgyerek.

– Ne félj! Nem fog bántani.

Túl sok.

–  Segíteni  szeretnék  –  hajolt  oda  hozzám  az  orvos.  A  szárnyai  megemelkedtek,  és  a
légzésével ritmusosan emelkedtek. Túl sok.

Egyre nehezebben vettem levegőt. Fényes pontok táncoltak a szemeim előtt, és a zúgáson
kívül már semmit sem hallottam, pedig láttam, hogy az orvos szája szavakat formál. Erősen
szédültem, aztán azt  vettem észre,  hogy kicsúszik alólam a talaj,  és teljesen beborít  a
sötétség.

Már csak egy kórházi ágyon ébredtem fel egy halk, ritmustalan csipogásra.

– Erős szívritmus zavarod van, tudod? – hallottam meg egy hangot közvetlenül mellettem.
Rögtön  felélénkültem,  mikor  megláttam  a  szárnyas  orvost.  Felültem  és  már  majdnem
kiugrottam az ágyból, mikor a másik oldalról visszatartott két erős kéz.

– Mi történt velem? – lihegtem fáradtan. Még mindig túl sok.

–  Elájultál  –  felelte  Liom,  erősen  tartva  a  vállamnál,  mintha  attól  félne,  hogy
beszámíthatatlan ugrórohamok jönnek rám. Észrevettem, hogy a csuklóm bekötötték és
stabilan áll, és legfőképpen nem fáj. Sőt, ha már itt tartunk, semmim sem fájt. Nyilván
kaptam valami cuccot ami kiütött.

– Ne aggódj! – szólt a doki, mikor tekintetem a kezemre tévedt. – Megrepedt, de nem tört el.

Megérintettem a homlokom, és végigsimítottam rajta a mutatóujjammal, mint mindig ha
gondolkodni próbálok.

– Mindig is utáltam a kórházakat – motyogtam. – Ugye maga angyal? Azért vannak szárnyai.
Vagy egy óriási sas gyermeke? Léteznek sas-emberek?

Az orvos kérdő tekintettel nézett Liomra, aki csak megvonta a vállát.

– Az első verzió jobban hasonlít. Nincsenek sas-emberek – nézett rám mosolyogva az orvos.

– De ez jó értelemben hasonlít, ugye? – kérdeztem óvatosan.

Liom gondoskodóan megsimogatta a hajam.

– Pihenned kéne.

– Itt maradsz velem? – néztem rá zavartan. Most éreztem, mennyire szét vagyok csúszva.
Féltem attól, hogy megint egyedül legyek, mindig akkor kezdődnek a problémák.



Liom arca kifejezéstelenné vált. – Nem. Vissza kell mennem a tündérekhez.

– De… miért?

– Mert én vagyok a Tündérkirály, és nem hagyhatom magukra őket. Hamarosan harcba
viszem őket és velük kell lennem ebben az időszakban. Dr. Freasay itt lesz veled.

Továbbra is túl sok.

– De… – Óvatosan felnéztem az orvos arcába. Benne egyáltalán nem bíztam meg.

Vettem egy mély levegőt. Liom csak kimentett a kocsmából, és behozott a kórházba. Ennyi.
Egyedül vagyok, meg kell értenem. Egyedül kell majd boldogulnom, és össze kell szednem
magam. Ehhez pedig pihenésre van szükségem. Igen. Minden rendben lesz.

– Oké. – Visszacsúsztam fekvő helyzetbe, és magamra húztam a vékony kórházi takarót. –
Köszönök mindent, Liom.

Válaszként elmosolyodott, és megveregetve az ép kezem, felállt.

– Ettől jobban fogsz aludni – emelt fel az orvos egy injekciós tűt.

Nem volt erőm ellenkezni. Fáradtan bólogattam, és kinyújtottam a karom. Minden rendben
lesz.

Miután az orvos kihúzta a kezemből a tűt és rászorított egy pamacsot, megfordultam, a
hátamat mutatva  ezzel nekik. Figyeltem, mikor mennek ki és csukják be az ajtót,  hogy
halkan álomba sírhassam magam.

 

 

Nyújtózkodva a hátamra feküdtem, és kinyújtottam a végtagjaimat. Ismerős illat csapta meg
az orrom, amit  minden reggel  megérzek,  mikor  felkelek.  Mélyen beszívtam a füstölőm
fahéjszagát, amit minden este imádkozásnál meggyújtok. A hátamra fordultam, és kezemmel
elkezdtem keresni magam mellett a telefonomat, hogy megnézzem, miért nem ébresztett fel.

De a kezem fájdalmasan beleütközött a kórházi ágy rácsaiba, egy pillanat alatt lerombolva a
gondolatot, hogy otthon vagyok. Csak képzelődtem.

Vettem egy mély levegőt, hogy ne boruljak ki, és a sérült kezemet fogva felkeltem. Zavartan
érintettem meg lezsibbadt  arcom,  és  egy  nagyobb horzsolást  tapintottam ki.  Óvatosan
felmértem mekkora; nem volt veszélyesen nagy. Remek.

–  Éhesek  vagyunk  –  hallottam  egy  recés  hangot  közel  hozzám.  A  fehér  függönyre
pillantottam, ami elválasztotta az ágyam a többi ágytól. Azt hittem, legalább egy egyágyas
szobát kapok, mert különleges vagyok.

Képzeld barátom, én is éhes vagyok! Nem is emlékszem rá, mikor ettem utoljára.



Fáradtan megdörgöltem a szemem, és csak meredtem magam elé azon tűnődve most meg
mi a franchoz kezdjek. Még célom sem volt. Haza menni nem akartam, egyelőre még azt
sem tudtam, hogy haza bírnék-e menni…

– Bácsikám, mi ez? – halottam meg egy másik hangot is a függöny mögül.

Ha hazamennék, anya tuti megölne! Vagy legalábbis bezárna a pincébe néhány napra. Na
nem! Ha igazam volt, és ez tényleg egy másik világ, akkor itt még barátaim sincsenek.
Egyedül vagyok, célok nélkül. Nagyszerű!

Ha elvesztetted a célodat, találj ki egy újat.

– Sajnálom, de ennünk kell!

Új cél: ennivalót szerezni. Kezdetnek megteszi.

Leugrottam az ágyról és már indultam volna kifelé, de a következő mondat és a férfi gonosz
és ijesztő hangja megállásra késztetett.

– A te véredtől erősebbek leszünk.

Egy pillanatra megállt bennem az ütő. Lassan hátrafordultam a függöny felé. Mielőtt kétszer
átgondolhattam volna, elindultam a hangok irányába és széthúztam a függönyt.

Mind a két alak rám meredt, mintha megzavartam volna őket valamiben. És tényleg, éppen
meg akartak enni egy lányt.  Azt a lányt,  aki  a folyosón sétált  a két férfival,  és lenéző
pillantásokat küldött felém. Valószínűleg ez a két férfi volt ott mellette, de az arcuk teljesen
eltorzult, jobban, mint mikor legutóbb láttam őket. Az egész arcuk átváltozott, szemük nem
volt, csak üres szemgödreik, amikben kukacok lakmároztak. Külsejük remekül tükrözte a
belső rothadásukat. Már a látványtól is meg kellett volna tébolyodnom, de valahogy teljesen
közömbös maradtam, mintha ez már mindennapos látvány lenne. A lány a földön feküdt
előttük, és félelemtől tágra nyílt szemeket meresztett rám. Na most már jó vagyok, ugye?

– Segíts! – sikoltotta a lány felém.

Nyeltem egyet és visszahúztam a függönyt. Már épp indultam volna kifelé, mikor megálltam
és megvakartam a tarkóm. Ez nem helyes!

Visszafojtottam a lélegzetem, és újra elhúztam a függönyt. A körmömet piszkálva léptem
közelebb. Igazából úgy meg voltam rémülve, hogy nem tudtam, mit csinálok. Nem a két
lénytől, hanem attól, hogy idegenek dolgába ütöm az orrom. Lehajtott fejjel léptem a lány és
a két – valaha volt – férfi közé.

– Ne csináljátok ezt – kértem halkan.

– Ingyen vacsi! – kiáltott fel boldogan a magasabb, a hozzám közelebb álló férfi.

Felemeltem a fejem, és villámgyorsan meglendítettem a bal kezem. Igazán nem akartam
megütni,  fogalmam  sem  volt  róla,  miért  tettem.  Elegem  volt  az  értetlenségből  és  a
veszélyből, az összes érzésem egy nagy düh-gombóccá alakult. Nyakon találtam, amitől az



az izé megzavarodott és hátratántorodott pár lépést. A másik – nevezzük Ketteskének –, nem
tétovázott, rögtön nekem ugrott és a földre lökött. A hátam fájdalmasan csapódott a sok
kockás földre, de ezt majd csak később fogom érezni.

Hihetetlen erő szállt meg a haragtól, és felemelve a lábamat úgy szájba rúgtam a felettem
terpeszkedő Ketteskét, hogy lerepült rólam.

– Azt a! – szaladt ki belőlem. Egyeske elkapta a karom és elrepített a szoba másik végébe. A
saját ágyam állított meg, amin alig pár perce olyan jót aludtam. Beverhettem a fejem, mert
nagyon  megszédültem és  hirtelen  homályosan  láttam.  De  a  ködön  és  a  fénypontokon
keresztül is láttam közeledni Egyeskét. Megvártam még odaér hozzám, nem volt nehéz azt
tettetni, hogy harcképtelen lettem, utána lejjebb csúsztatva magam a földön meglendítettem
a lábam, hogy odarúgjak neki ahol a legjobban fáj, de mielőtt célt értem volna elkapta a
lábam. A szájához emelte, hogy beleharaphasson.

Aj, már olyan elegem volt ezekből a lényekből! Még hogy nem kell tőlük tartanom! Nesze
neked Liom!

Felemeltem a másik lábam is,  és  tarkón rúgtam, amitől  a  bokámba fejelt.  Kirántottam
szorításából  a  lábam, és két  lábbal  pofán rúgtam. A lendülettől  a  szoba másik végébe
csúszott, ahol a fal állította meg.

Nem volt sok időm örülni a sikeremnek, mert Ketteske hátulról elkapta a nyakam és erősen
rászorított.

– Törődtél volna a saját dolgoddal! – morogta a hátam mögül. A torkomra nehezedő nyomás
ellenére is égnek emeltem a szemem. Ezek a béna végszavak!

Egyre  homályosabban  láttam,  a  világ  összefolyt  a  szemeim  előtt.  A  torkom  teljesen
összeszorult, a tüdőm fájdalmasan sajgott egy kis levegő után. A torkomból gurgulázó hang
tört fel, az összes vér a fejembe tódult és ott lüktetett, hogy majd’ szétrobbant a fejem.
Esetlenül kaparásztam hátrafelé, de nem értem el az arcát. A világ kezdett elsötétülni.

Ketteske a nyakamba bukott, majd a földre zuhant velem. Kapva az alkalmon kimásztam
alóla, és fájdalmasan köhögve próbáltam levegőhöz jutni.

– Gyere! – kapta el a kezemet a lány, eldobva egy injekciós tűt, amit valószínűleg Ketteske
nyakába szúrt. Már épp ellenkezni akartam, hogy én nem akarok ilyen lánnyal tartani, aki
ilyenekkel lóg, mikor láttam, hogy Egyeske megrázkódott a fal mellett.

Megfogtam a lány kezét, és hagytam, hagy húzzon ki a szobából. A kijárat felé futott velem,
de eszembe jutott valami, és megállítottam, a nővérpulthoz ráncigáltam.

–  Elnézést!  –  szóltam  oda  hevesen  dobogó  szível  a  nagyban  beszélgető  társaságnak.
Idegességemben a  pulton  doboltam a  kezemmel,  még mindig  magas  volt  az  adrenalin
szintem, és úgy éreztem, mindjárt táncra is perdülök itt helyben. Az egyik nővér felkelt, és
kedves mosollyal odajött hozzánk.

– Mondjátok, lányok!



– Doktor… – Megérintettem a homlokom és lassan végighúztam rajta mutatóujjamat. Hogy is
hívták? – Freasay. Igen! Dr. Freasayt keressük.

– Mindjárt szólunk neki – bólintott, és egy mikrofonhoz fordult. Párszor bemondta, hogy Dr.
Freasayt keresik a nővérpultnál és fárasztó dolga végeztével visszacsatlakozott a nővérek
beszélgetésébe. Grimaszolva néztem őket.

– Mit csinálsz? Erre nincs időnk! – idegeskedett a lány. – A bácsikáim mindjárt magukhoz
térnek!

– Nekem időm mint a tenger – vontam vállat lazán. A mozdulat fájdalmas volt, eszembe
jutott, hogy pont a vállamon fogott meg az ágyam. – Az orvosra bízott egy tündér, szóval
beszélnem kell vele. Egy perc az egész.

Megláttam közeledni az orvost a folyosón, úgyhogy megszorítottam a lány kezét, és elé
léptem.

– Felébredtél? – kérdezte kedvesen a doki. A szárnyak még mindig a hátán voltak. Nagyon
idegesítő volt, félrefordítottam a fejem és inkább a hányás zöld falhoz beszéltem.

– Aha. Épp meg akartak enni mellettem egy lányt azok, akikre Liom azt mondta, nem kell
tartanom tőlük – mutattam a lányra még mindig idegesen.

– Fajzatok – lépett közelebb a lány is.

– Mik? – vágtam értetlen arckifejezést.

A doki megfogta a vállam. – Itt van egy barátom, akivel beszélhetsz. Be fog avatni ebbe a
dologba téged is…

– Én nem akarom, hogy beavassanak! – hárítottam el.

– Látsz minket, mi is látunk téged. Ezt már nem kerülheted el. Legalább így tudsz védekezni.
Rendben?

Átgondoltam, majd vállat vontam. Úgysincs jobb dolgom. – Rendben.

A doki is bólintott, és elengedett. – Menj fel a kilencedikre, és ülj le a váróban. Amint felértél
a lifttel,  fordulj jobbra, és  keresd meg a hármas műtőt. Ott fogtok találkozni. – Mielőtt
bármit kérdezhettem volna, a lányhoz fordult. – Te mutasd meg nekem a fajzatokat, és
mesélj nekem egy kicsit…

Tehetetlenül tátottam a számat a két távolodó alak felé. Megnyaltam a szám szélét és inkább
elindultam a lift felé. Már megint jól lekoptattak. Ilyen az én szerencsém.

Megnyomtam a kezelőpanelon a kilences gombot.  Érdekes módon egy lélek sem volt  a
liftben  rajtam kívül.  Nem mintha  hiányoznának  a  lelkek.  Örültem,  hogy  nem kell  egy
folyosón tartózkodnom azokkal a zöld fejűekkel.

4. fejezet



Utáltam a lifteket, klausztrofóbiám volt bennük. De ez már csak akkor jutott eszembe, mikor
elindultam felfelé. A sok fura lény támadása után megfeledkeztem az ilyen apróságokról, mi
egy kis klausztrofóbia  egy veszett zombival szemben? Utána az orvos utasítására jobbra
fordultam, és néztem a kiírásokat. Hamarosan meg is találtam a hármas műtőt egy nagy
fehér tábla segítségével. Leültem az ajtó előtt egy műanyag hányás zöld színű székre, és
lábamat lógatva vártam. Senki más nem volt itt rajtam kívül, ami nagyon furcsa volt. Este
volt, de az nem jelenti azt, hogy nem sérülnek meg emberek. Hol vannak az orvosok? Végül
is egy műtő  előtt vártam. Vagy ebben a világban nem sérülnek meg az emberek olyan
gyakran? Azt sem tudtam, milyen világba kerültem.

A gondolataim irányíthatatlanná váltak,  meg sem próbáltam összeszedni  őket.  Egyedül
voltam, nem volt ott senki aki miatt egyben tarthattam volna magam. Oldalra billentettem a
fejem és üres tekintettel meredtem a padlóra. Nyomást éreztem a mellkasomban, a torkom
maga volt a forró pokol. Úgy éreztem, ha nem kezdek sikoltani, megőrülök. De mégsem
sikoltottam, a gondolat gyorsan tovaszállt, helyette egy másik kép foglalta el az elmémet;
egy  kocsiban  ültem,  hangosan  nevettem.  Részeg  lehettem,  mert  sehová  nem  tudtam
fókuszálni. Valaki ült mellettem, ő vezetett. Boldognak éreztem magam, már nagyon régen
nem éreztem ilyet. A tenyeremre pillantottam, valami írás volt rajta, de nem bírtam elolvasni
– a betűkből vér kezdett szivárogni, teljesen elmosta azt a nevet. Egy név lett volna? A
boldogságom elszállt a vér láttán, gyomromat keserűség és szorongás marta. Felemeltem a
fejem, hogy az alakra nézzek, de már nem a kocsiban voltam. Egy tükör előtt álltam. Az
arcom idősebbnek tűnt, magamban el is csodálkoztam, mennyire gyorsan változok…

Arra lettem figyelmes, hogy a számból pára gomolygott, látszott a leheletem. Megfagyott
alattam a talaj és hamarosan az egész folyosó jégpályává vált. Mindez egy pillanat alatt
történt, mintha a Fő Szervezőnek nem tetszene, hogy valakik elzárkóznak a hideg és fagy
ellen. A jég lassan felkúszott a falakra is, a szemeim előtt fagytak be az ajtók. Az ablak
megroppant a vastag jégpáncél alatt, egy radiátor sisteregve hagyta abba működését. És
úgy éreztem, sütőbe kerültem.

Talán majd később visszanézek… Leraktam a lábam a jégre,  jobbnak láttam távozni.  A
testemet átjárta a hideg, minden melegség elszállt belőlem, úgy éreztem, belűről is fázok.
Amúgy sem vetett  el  a  nagy boldogság az előbbi  képek után,  szóval  nagy hatást  nem
gyakorolt rám. Most már az északi sarkon éreztem magam. A lift villogni kezdett, jelezve,
hogy mindjárt felér. Hogy utálom a lifteket!

Egy  megmagyarázhatatlan  érzés  arra  késztetett,  hogy  a  liftet  nézzem.  Abban
reménykedtem, hogy megjött az,  akivel találkám lenne, de mikor a lift ideért és kinyílt,
odabenn  korom sötét  volt.  A  hozzá  legközelebb  lévő  villany  szétrobbant.  Aztán  jött  a
következő, és a következő.

Futni akartam, de a lábaim a jégre fagytak. A jég felkúszott a lábamon, és odaszögezett a
földhöz. Mint egy jeges kéz, úgy kapaszkodott a hideg és fénytelen jég a bokámba. Végül
sikerült  erőt  venni  magamon és  feltörtem onnan a  lábaimat.  Elfutottam onnan mielőtt
felettem is szétrobbant volna a hosszú neoncső.

A villanyszétrobbanás felgyorsult, mintha felvette volna a tempómat. Az összes ajtó be volt
fagyva, ezért nem is próbálkoztam velük. Kezdtem kifogyni a menekülési lehetőségekből.



Egyetlen ajtó volt makulátlan és imádkoztam, hogy ne legyen bezárva. A kilincs engedett a
kezem alatt – hirtelen a lelkem is olyan könnyűvé vált a megkönnyebbüléstől, mint amilyen
könnyen kinyílt az ajtó –, berohantam és becsaptam az ajtót. Itt is korom sötét volt és rá is
jöttem miért; még mindig este van.

A falon kitapogattam a villanykapcsolót és felkapcsoltam. Itt sem voltam egyedül. Agyilag
elvesztem,  kimenni  nem  tudtam  bár  inkább  azt  választottam  volna.  Első  pillantásra
gyűlöltem az alakot.

Az egyetlen ágyon csukott szemmel feküdt valaki, de tudtam, hogy ébren van. Véletlenül
sem nézett felém, tisztában volt vele, hogy ott vagyok, de egyelőre még nem akart tudomást
szerezni rólam. Szívem szerint én sem szóltam volna hozzá, inkább egy menekülőterven
kellett volna törnöm a fejem. Aztán pár pillanat múlva ásított egyet, és könnyedén közölte:

– Mielőtt megkérdeznéd, a nevem Chad. Te vagy az újonc, igaz?

–  Azt  hiszem… –  mondtam halkan.  Még mindig  hevesen  dobogott  a  szívem az  előbbi
futkosástól.

– Át kell vizsgálnom téged.

– Miért? – kérdeztem bizonytalan hangon. Valahogy nem nagyon akartam megtudni, mit rejt
az a vizsgálat. El akartam húzni innen, hátrahagyva a bolondokat.

– Mert így megtudom, hogy mi vagy, és miért látod őket.

Nekitámaszkodtam az ajtónak. Hátradöntöttem a fejem, úgy éreztem az a valami az ajtó
másik oldalán ugyanazt csinálja, mint én; hallgatózik. Valamiért nem tud bejönni, de én sem
tudtam elmozdulni az ajtótól. Jobbnak láttam távol tartani magam az alaktól.

– Van odakinn valami.

– Tudom. Szerencsésebb itt maradnod.

Felkelt,  és  végre  rám  nézett.  Amikor  megláttam  a  tekintetét  azt  kívántam,  bárcsak
megvakulna  és  soha  többé  nem nézne  felém.  Pár  pillanatig  csak  nézett,  aztán  mikor
visszanéztem rá, ugyanazzal a „stírölős” tekintettel, odajött hozzám. Közel megállt előttem,
zavart a túlzott közelsége, de nem szóltam. Lábát az enyémhez igazította, hogy egy vonalban
legyünk.

– Nyugodj meg – suttogta. – Nem fog fájni.

– Mióta itt vagyok sokszor hallottam ehhez hasonlókat… Mindig fájt.

– Ez nem fog – ígérte.

Homlokát az enyémnek támasztotta, az orrunk hegye összeért. Mikor kezét a csípőmre tette,
becsuktam a  szemem és  próbáltam elnyomni  magamban a  pánikot.  Nem szeretem,  ha
hozzámérnek.



– Mire gondolsz? – kérdezte. – Ne hazudj, mert az megérzem!

– Arra, hogy már nagyon unom ezt a szarakodást. Veszélyben vagyunk, de rajtam kívül senki
sem foglalkozik vele – mondtam ki az igazat.

Éreztem,  hogy  elmosolyodik,  szája  súrolta  az  enyémet.  Tényleg  kezdtem  kicsit
kényelmetlenül érezni magam. Na jó, az is megfordult a fejemben, hogy inkább megfordulok
és szembenézek azzal a valamivel a folyosón. Nem szimplán zavarban voltam tőle, hanem
egyenesen fenyegetőnek éreztem a közelségét, hiába nem látszott veszélyesnek.

– Érzem… de nem értem.

– Micsodát? – kérdeztem óvatosan, egy kísérletet téve arra, hogy elhúzódjak, de mintha az
ajtóhoz szegeztek volna. Olyan volt, mintha az a fagyos sötétség magába akarna szívni az
ajtón  keresztül.  Hirtelen  nagyon  örültem  a  köztünk  lévő  akadálynak.  Átértékeltem
magamban  az  ajtók  hasznosságát.

– Nem érzek semmit. Embernek tűnsz. De nem tudok olvasni a gondolataidban. Mégis látod,
és érzed őket.

Elvette a fejét, de még mindig fogta a csípőmet. Libabőrös lettem; az ajtó alatt bejött a
hideg.

– Hány éves vagy?

– Tegnap lettem 13. Vagyis azt hiszem, tegnap volt – válaszoltam zavartan. Nehezemre esett
követni a témák változását. Egyik pillanatban rám támad egy sötét felhő, aztán egy fiú
taperol, hogy kideríthesse mi vagyok – ember, mi más? –, aztán meg hirtelen társalogni kezd
velem, mintha az égvilágon semmi sem akarna megölni az ajtó túl oldalán.

– Én meg két hónapja lettem 102 – mutatott magára. Végre-valahára ellépett tőlem, a lelkem
megkönnyebbült.

Sűrűn pislogtam. Ahhoz képest… Csak pár évvel néz ki nálam idősebbnek.

– Olyan fiatalnak nézel ki… – tettem szóvá meglepődésemet. Ő elégedetten mosolyodott el,
mikor meglátta az arcomra kiülő zavartságot.

– Semmit sem tudsz erről a világról, ugye?

– Miért tűnsz ilyen fiatalnak? – érdeklődtem. Fura, de mintha ez az érdektelen társalgás
elvonta volna a figyelmem minden másról.  Az ajtó túloldalán lévő izé mintha több száz
kilométeres távolságra lett volna tőlem. Ah, tuti irányítani akar, így mászik bele a fejembe.
Mekkora seggfej…

– Mert meghaltam – vont vállat. Á, szóval halott. Remek. Nagyon… remek.

– Mi vagy te?

– Gondolatolvasó. Loden támasztott fel… Legutóbb.



– Loden? – kérdeztem ijedten. – Meg akar ölni!

– Miért? – A mosolya már egy fokkal bizonytalanabbnak tűnt az ijedt arcom láttán.

– Magam sem tudom – vontam meg tanácstalanul a vállam. – Azt sem tudom, hogy kerültem
ide. Minden túl gyorsan történik.

Esküdni mertem volna, hogy arca egy töredékmásodpercre felvidult, de azonnal eltüntette a
kifejezést magáról. Komolyan, mintha egyre elégedettebb lenne azzal, hogy tudatlan vagyok.
Ő most azért van itt, hogy segítsen, nem? Erősen nem stimmelt ezzel a sráccal valami.

A kulcslyukon beáramlott a hideg. Apró, de annál sűrűbb párafelhő szökött be a kiskapun.
Felé  nyúltam,  ujjaimmal  megérintettem,  hogy  szétoszlassam.  A  felhőcske  kedvesen  az
ujjamra tekeredett, átölelte azt. Nem is értem, mitől féltem odakint. Sokkal nyugodtabb
kisugárzása volt, mint ennek a srácnak.

Chad dühödten kapta el onnan a kezem, és szétmorzsolta a párafelhőt. A srác dühe rám
irányult,  rosszul  viselte  ezt  a  fajta  árulást.  Arcáról  eltűntek  a  megjátszott  barátságos
érzések, most már úgy nézett rám, mintha egy el szabadult végtag nélküli embert  látna
szaladni. Elborzadt.

Az a valami átnyúlt az ajtón, és meglökött. Az egész hátamon éreztem a hatalmas hideg
kezet, ami a lábamat is fogva tartotta alig pár perccel ezelőtt. Megbotlottam a hirtelen
szabadságtól, örültem, hogy már nem vagyok az ajtóhoz  ragadva, de a lendülettől Chad
karjaiba érkeztem. Francba, miért nem estem inkább pofára?

– Valami van odakinn – mondtam, és megint megpróbálkoztam az elhúzódással.

– Tudom – bólintott. Nem mozdult és nem látszott rajta, hogy erőlködne, de mégsem tudtam
kiszabadulni a karjaiból.

– Miért nem jön be?

– Mert én itt vagyok. – Gondolkodva magához ölelt, nem is figyelve tiltakozásomra. – Tudod,
a jövőbe látok néha-néha és… hamarosan meg fogsz halni.

–  Miben? –  vigyorodtam el  hirtelen.  Ez nem volt  meglepő dolog.  Loden vadászik  rám,
legalábbis azt hiszem, azok a zöld fejű lények megtámadtak, és valószínű, hogy nem ez az
egyetlen eset lesz a következő napokban, nincs hova mennem, és irtó közel vagyok egy
idegösszeomláshoz. Van választék.

– Látom – sóhajtott –, vagy Loden fog megölni, vagy balesetben… és rákos vagy.

– Hogy érted, hogy rákos vagyok? – hitetlenkedtem. Ha az lennék, akkor az orvosok már
kiderítették volna. Ez eszembe sem jutott, de akkor úgy látszik bővült a listám a halálos
betegségekkel.

–  Az vagy már most.  Vagyis,  ti  emberek így neveznétek.  Valójában ez egy erős mágia
maradványai, sötét lenyomatot hagynak maguk után. Parazita keletkezik belőle.



–  Elengednél?  –  szuszogtam.  Viszketett  az  agyam  az  érintésétől  –  őt  éreztem  igazi
parazitának.

– Nem.

– Miért nem? – Aj, ebből mindent harapófogóval kell kihúzni?

– Mert a barátod bejutott a szobába. Kezdek gyengülni, víz kell.

Már épp visszavágtam volna, hogy nem a barátom, mikor kezdtem felfogni mit mondott az
előbb.  A  földre  meredtem,  amit  már  vastag  jégpáncél  takart.  Nagyon  nem akaródzott
kimennem  oda,  de  tekintve,  hogy  a  „barátom”  bejutott  a  szobába,  itt  sem  lehettem
biztonságban. Egyik oldalt elengedtem Chadet és kinyitottam az ajtót.  A srác már nem
szorongatott,  és  szívem  szerint  lelöktem  volna  magamról,  hogy  belefagyjon  a  földbe.
Egyelőre ő volt az egyetlen, aki segíteni tudott nekem. Odakinn mindent beborított a sötét
és a jég.

Óvatosan kiléptem Chaddel a folyosóra, aki egyre sápadtabb lett. Leesett, miért – engem
védett, hogy ez az izé ne férkőzhessen a közelembe. Ez nagyon kedves volt tőle, de még
mindig nem békültem meg vele, szinte égett a bőröm ha hozzá kellett érnem.

Megörültem, mikor megláttam a megfagyott táblát, ami jelezte, hogy a kanyar után vannak
a mosdók. A falnak támaszkodva húztam magammal a  mosdó felé. A férfi volt közelebb,
úgyhogy odamentünk. Idebenn volt még világítás, az erős fény bántotta a szemem és egy
pillanatra el is vakított. Leültettem Chadet a mosdók mellé.

– Ne! Így el fog érni téged! – motyogta. – Velem kell jönnöd.

– Leszarom. És nem megyek veled sehová – jelentettem ki, és becsaptam az ajtót a hideg
előtt. Óvatosan levettem Chad kabátját és az ajtó alá gyűrtem, ezzel is késleltetve annak a
valaminek a bejutását.

Megnyitottam a csapot, és odahúztam alá Chadet. Nem is figyeltem mit csinálok, ösztönből
cselekedtem, a józan ész ideje már lejárt.  Chad hamarosan már a saját  lábán állt,  így
elengedtem és hátrébb léptem tőle. Nem ő tehetett róla, de piszkosul irritált a közelsége. Az
a valami be akarta törni az ajtót. Minden egyes lökésnél a villanyok pislákolni kezdtek.
Akaratlanul is hátrébb léptem, mikor az ajtólökdösés abbamaradt; ez jobban megijesztett,
mint az előbbi. A szemem nem szokta még meg az erős fényt, hunyorognom kellett, de az
enyhe szédülés most sem maradt el. Valószínűleg felment a vérnyomásom. Már csak ez
hiányzott. A francba az ostoba fényérzékenységgel!

Hirtelen jégfalak vettek körbe, a semmiből emelkedtek fel. Chad erőt vett magán a víz alatt,
megfordult és beleütött a jégfalba. A fal megrepedt és széttört, a keletkezett résen gyorsan
kiléptem belőle. Nem is figyeltem fel rá, hogy Chad ilyen erővel bír. Abban a pillanatban el
is olvadt az egész, még a víz is eltűnt a kék kockákról. Időben elkaptam Chadet, nehogy a
földre zuhanjon és visszafordítottam őt a víz alá, akármennyire is ellenszenves volt.

Egy láthatatlan kéz kilökdösött mellőle. Megint az a hatalmas tenyér volt, ami kénye-kedve
szerint tartott fogva vagy lökdösött. Kénytelen voltam visszatérni az előbbi helyemre, ahol a



jégfalak emelkedtek a semmiből. Az ajtó minden előjel nélkül bevágódott, és fekete massza
úszott felém a levegőben.

Miért kell mindennek ilyen gyorsan történnie? A hirtelenségtől leblokkoltam és mozdulni
sem voltam képes  a  fekete  massza  elől.  Chad  védelmezőn  elém állt.  Nem bírtam ki,
pipiskedve átnéztem a válla felett.

A  massza  megállt,  és  lassan  egy  ember  formálódott  belőle.  Hasonló  volt  Chadhez…
Ugyanúgy  nézett  ki,  mint  Chad,  még  az  ikertestvére  is  lehetett  volna.  De  abban  a
hasonmásban volt valami sokkal szimpatikusabb; az őszinte arc. És Chad sokkal sápadtabb
volt, mintha belőle kivonták volna a színeket. Eddig nem vettem észre, de most már volt
mihez hasonlítanom.

Chad hirtelen behúzott a hasonmásának. Feltűnés nélkül eltávolodtam mindkettejüktől, én
ebben nem akartam részt venni. Felmértem a távot az ajtóig – két méter, nem sok. Viszont el
kell ehhez mennem mind a kettejük mellett.

– Idióta! – mondta neki Chad.

– Te vagy idióta! Nem láttad, hogy én vagyok? – A Hasonmás megtörölte az orrát, aminek
semmi baja nem volt. – A kis csajért jöttem. Itt az idő – tekintett rám. Máris nem tűnt olyan
szimpatikusnak, mint legelőször.

– Loden szerint még nem – rázta meg a fejét Chad.

– Ó, amit Loden mond az szent – mondta enyhe gúnnyal, és undorral. Kezdett felébredni
bennem  újra  a  remény.  A  Hasonmás  mintha  észre  sem  vette  volna  a  felé  irányuló
bosszúságot,  tovább  gúnyolódott.  –  Loden  egyelőre  egy  kis  senki.  Nekünk  nagyobb
hatalmunk van, szóval a lány jogilag a miénk. Tudod a szabályokat.

A hasonmás fickó kirántott Chad mögül, aki egy szemrebbenés nélkül hagyta. Végigszagolta
a nyakamat és az arcom. Reméltem, hogy nem egy vérfarkas a Hasonmás, mert nem igazán
szimpatizáltam velük azután a kocsma után. Megint hülye vagyok, ők nem is léteznek!

– Nem vagyok farkas – súgta a fülembe, amitől teljesen elpirultam. Belelát a fejembe?

Nem,  nem,  nem!  Makacsul  elképzeltem,  hogy  páncélozott  falak  veszik  körbe  a
gondolataimat.

– Ő az? – kérdezte vidáman. Chad megrázta a fejét. – Ő az. Érzem az erőt benne.

A férfi megborzongott és végignyalta a nyakam. El akartam húzódni tőle és kiszaladni egy
érintés mentes világba, de erősen tartott. Elfintorodtam, még a hideg is majdnem kirázott.

– Bosszúvágy, gonoszságok, vétkek, gyilkosság, a harag tüze és még sok más ég benne.
Máris felizgatott.

Ez rólam beszél? Mert én tök nyugodt voltam, azt leszámítva, hogy felfordult a gyomrom.
Nem érzek bosszúvágyat és nem vagyok gonosz… Csak undorodtam mind a kettejüktől,
semmi  több.  Na jó,  gonosz  vagyok.  De  felizgattam? Ne már!  Ez  kezd  hasonlítani  egy



drámára… mintha tudnám, mit jelent az.

– Chad, engedd el! Ő az enyém, megegyeztünk – mondta Chad. Öö… most jött el az a
pillanat amikor végképp összezavarodtam. Azt hiszem, még ebben sem voltam biztos. Nem
vagyok senkié! Maradtam volna inkább a sas-emberekkel.

– Meg – bólintott a hasonmás. – Viszont akkor még nem tudtunk a tervedről.

– Átálltál az ő oldalára? – mutatott rám Chad.

A hasonmás végighúzta ujja hegyét a karomon. Ez élvezi, hogy én irtózom az érintéseitől és
azért is csinálja. Perverz.

– Senki oldalán sem állok. Teszem a dolgom, ennyi.

A hasonmásfickó – Chad – maga felé fordított, és megcsókolt. El akartam húzni a fejem, de
egy  erős  kéz  tartott  meg  a  tarkómnál.  Jéghideg  ajkai  egyből  felforrósodtak,  amikor
visszacsókoltam. Nem tudom, miért tettem. De nem is érdekelt. Tetszik a pasi, még ha meg
is akar ölni.

Ha nem csókolóztam volna éppen, biztos, hogy leesik az állam. Ezek nem az én gondolataim!

– Szállj ki a fejemből! – gondoltam., makacsul összezárva az ajkaimat.

– Nem – hangzott a válasz. – Bízz bennem! Nem foglak Loden kezébe adni. Veled vagyok,
eddig is veled voltam, de most neked kell velem jönnöd.

– Miért? Chad is meg akar védeni.

– Az a Chad nem létezik.

– Mi van?

– Ő Loden.

– Láttam már őt, és nem így nézett ki.

– Tud alakot változtatni. Ne légy már ilyen ostoba!

– És ha te vagy Loden?

– Hidd el, ő nem csókolózna veled.

Két kézzel rámarkolt a fenekemre. Legszívesebben felugrottam volna.

– Muszáj fogdosnod? Seggfej, eressz el, utálom, utálom, utálom az érintést!

– Kiélvezek minden pillanatot. Édes, tartalak, imádom, imádom, imádom az érintést!

Elhúztam a számat csók közben. Ekkora barmot!

– Csinálj úgy, mintha ki akarnál szabadulni! – mondta. Elhúztam a fejem, és ököllel ütöttem



ahol csak értem. Szívesen tettem, nem kellett kétszer mondani.

Visszafordított az előző helyzetembe játszi könnyedséggel, amitől teljesen lesújtva éreztem
magam gyengeségem tudatában. Chad karba tett kézzel állt előttünk és várt. Vagyis Loden.
De ő minek változtatna alakot és beszélgetne velem? Ő az ellenségem, vagy mi a franc.
Értelmetlen volt az egész. Miért fáradt volna ennyit? Simán meg tudott volna ölni a legelső
pillanatban, amikor benyitottam abba a szobába. Erre biztos nincs logikus magyarázat! Ezek
a természetfeletti lények nagyon furcsák és érthetetlenek.

Kezdett megint túl sok lenni.

– Befejezted? – kérdezte Chad. Izé, Loden.

Átható  szemekkel  vizsgáltam  őt,  mégsem  találtam  semmi  hasonlóságot  benne  azzal  a
démonnal. Igazinak tűnt.

– Még el sem kezdtem – felelte a hasonmás.

Nem akartam, hogy elkezdjen bármit is. Haza akartam menni, essünk túl a büntetésen,
aztán  folytatódjon  tovább  az  egyhangú  életem.  Miért  nem  maradtam  a  rohadt  fejű
lényekkel? Miért nem futottam vissza az erdőbe halálra fagyni? Miért mondják azt, hogy
nem lesz semmi baj, mikor nyilvánvaló?

Ez nekem sok.

Loden-Chad megragadta a karom, és kirántott a Perverz-Chad szoros karjai közül. Perverz-
Chad nem engedett  el,  maga felé húzott.  A két  srác oda-vissza rángatott  erőszakosan,
egyikük sem engedett volna el. Bosszúsan megpróbáltam magam kiszabadítani, de semmi
voltam hozzájuk képest.

– Te nem kapsz semmit – mondta keményen a Perverz-Chad.

– Ő az enyém.

– Szerintem mind a ketten menjetek a fenébe! – szóltam közbe feszülten.

A két srác úgy nézett  rám, mintha most látnának először.  Igen basszus,  nekem is van
beleszólásom.

Vibrált  köztük a  levegő,  szinte  felperzselte  a  bőröm,  akár  ha  savat  borítottak  volna  a
nyakamba.  Nem éreztem jól  magam köztük.  Perverz-Chad fél  kezét  felemelte,  tenyerét
Loden-Chad felé fordította. Hátrahúztam a fejem, hogy ne legyek útban semmilyen egyéb
interakciójuknak.

Loden-Chad elengedett, fáradtan ejtettem le magam mellé frissen szabadult karom. Perverz-
Chad az előbbi mozdulatával lerombolta az álcáját, darabjaira hullott előttem a képe. Lassan
elhagyta az álarcot, és valóban azzá a démonná vált, akivel találkoztam.

– Na látod? Megmondtam, hogy nem igazi – büszkélkedett Perverz-Chad. Ezek szerint ő volt
az igazi.  Kicsit  sem nyugtatott  meg ez a tény.  Ha eddig nem értettem semmit,  ezután



végképp elvesztettem a józan ítélőképességem.

Túlontúl is sok volt.

Elkezdett terjedni bennem a felélem, ahogy Loden arcába bámultam. Nem volt rajta semmi
rendellenes, első találkozásunkhoz képest jobban nézett ki, mégis ösztönösen iszonyodtam a
látványától. Már megértettem, miért volt kellemetlen hozzáérnem. A szívem zakatolt, mást
sem hallottam tőle.

– Nem sokára újra találkozunk – vágta oda nekem, és köddé vált a szemem előtt. Jó trükk.
Fel is léphetne vele valahol. Kellett párat pislognom, mire a szemem megszokta a mocsok
produkcióját.

– H-hogy tűnt el csak így? – csettintettem az ujjammal.

– Úgy, hogy nem is volt itt – felelte Chad. – A rohadék lemásolta az alakomat, mert tudta,
hogy eljövök ide. – A csaphoz sétált és ivott, de előtte még egy mondatra visszahajolt. – Nem
szeretem, ha valaki leutánoz.

– Miért isztok annyi vizet? – pattant ki a számon kérdő hangsúllyal. Túl gyorsan történtek a
dolgok, ehhez még nem szoktam hozzá, és képtelenség volt visszatartani a belőlem áramló
idióta kérdéseket. Normális körülmények között le se szartam volna őket.

– Nekem az erőhöz kell. Ha most Lodenre gondolsz, akkor ő csak azért, mert engem másolt.
Lemásolta az erőmet, de így nem tudta elkerülni a gyengeségeimet. Használni meg persze
képtelen volt, hiszen idegen volt neki. Tiszta gyökér. Egyébként ez csak nálam van így. Van,
akit megöl a víz.

– Mik vagytok ti?

– Én gondolatolvasó vagyok, Loden démon. Hogyhogy semmit sem tudsz rólunk?

– Életemben először találkoztam ilyenekkel,  mint ti  –  mutattam rá.  – Sőt,  még most is
képtelen vagyok hinni a létezésetekben.

– Ne aggódj, elmondom amit tudnod kell. Itt nem túl biztonságos, el kell mennünk.

– És minek kellett ez a színjáték? – tártam szét kérdően a karom.

– Mert szórakoztató.

Szórakoztató. Valóban.

Chad levette a fekete dzsekiét és rám parancsolt, hogy vegyem fel, mert megfázok. Hirtelen
nagyon elkezdett aggódni az egészségemért, miközben ő volt az, aki lefagyasztotta a légkört
és jeges kezével  megáldott  egy jó tüdőgyulladással.  Inkább felemeltem a földről  Loden
ugyanolyan kabátját és felvettem. Kicsit sem éreztem magam kellemetlenül, hogy lenyúlom.
Dögöljön meg.

– Lesz egy útitársunk – kaptam észbe hirtelen. Eszemben sem volt egyedül elmenni ezzel a



perverz bolonddal.

Chad sóhajtott. – Csak téged vállaltalak. Nincs útitárs!

– Akkor nem megyek veled. Vannak itt angyalok is.

– Itt biztos nincsenek. Ők csak… fajzatok – köpte ki a szót.

– Nem baj. Biztos nem fogom őt itt hagyni. Döntsd el!

Chad megadóan felemelte a kezét. – Rendben van. Hol van a szobád?

– A harmadikon, a nővérpulttal szemben.

Pillanatra lehunyta a szemét, és mind a ketten a szobámban voltunk. Szólhatott volna, hogy
én is csukjam be, rettentően megszédültem út közben. Nem mozdultunk semerre, inkább
csak a tér változott meg körülöttünk. Meghajoltak a falak és a padló, hogy új környezetnek
bókoljanak, átadva a helyet neki. Ez is nagyon jó trükk, még Lodent is lekörözi vele. Ez a
srác nagy játékos lehet, eddig ő tűnt a legerősebbnek a többi lény közt. Tudja befolyásolni a
hőmérsékletet, fekete masszává tud alakulni – ami sok szempontból hasznos, például az ajtó
alatt is be tud jutni valahova, na meg néhány apró információ után tökéletesen pontosan tud
teleportálni.  Nekem még térképpel a kezemben is több ideig tartott volna megtalálni a
szobám.

Kinéztem az ablakon, és egyből elfogott a rosszullét. Miért vagyok én ilyen magasan? Inkább
elfordultam a látványtól, a hányinger már amúgy is szorongatta a gyomromat. Haza akartam
menni.

– Ezt hogy csináltad? – fordultam Chad felé.

– Sietnél, kérlek? – rázott le rögtön.

A szobában már egész nagy lett a nyüzsgés. Itt volt a szárnyas dokim, a lány és még három
másik orvosnak kinéző alak, akik azt hiszem, Ketteskét vizsgálták. Mozgott a mellkasa, nem
tűnt  halottnak.  Meg  lehet  egyáltalán  ölni  ezeket  az  izéket?  Egyeske  viszont  eltűnt,
remélhetőleg örökre.

Magamhoz intettem a lányt, pont akkor, mikor Chad a dokihoz lépett.

– Ki ő?

– Chad. A többit később. Nagyon sürgős lenne, hogy elhúzzunk innen.

– Szerintem is, de meg lehet bízni benne?

– Megmentett Lodentől. – Összerázkódtam az emlékektől. – Különben is, még a nevemet sem
tudod! Hogy bízhatsz meg bennem?

– Karin vagyok – nyújtotta felém a kezét.

– Amélia – ráztam meg a kezét.



– Hölgyeim, mehetünk? – lépett hozzánk Chad. A doki kedvesen integetett. Visszaintettem
neki, aztán bólintottam Chad felé, jelezve, hogy tűnjünk innen a francba.

Chad most mindkettőnket eltüntetett magával együtt, és okosan nem felejtettem el becsukni
a szemem, mielőtt kidobom a taccsot. Ez sem segített sokat, mivel most a leérkezés nem volt
valami kellemes; Chad egy ágyon, én a földön, Karin pedig egy asztalon landolt.

5. fejezet
Lemaradtam a Bevezető A Zöld Lyukacsos Fejű És Sas Emberek Világába című előadásról,
mert egyből ételért könyörögtem. Kaptam is öt szendvicset, amit rögtön meg is ettem. Evés
közben nem tudtam figyelni, szépen megkértem őket, hogy legalább addig hagyjanak békén.
Egyszer sikerült elkövetnem azt a hibát, hogy elmentem egy tükör előtt, és megláttam az
arcomon lévő vörös horzsolást, és még megannyi sebet felfedeztem a testem különböző
pontjain.  Annyira undorodtam magamtól,  hogy szó nélkül  bementem a fürdőszobába és
lezuhanyoztam tűzforró vízzel, ami úgy

csípte minden sebem, mint a sósav, de valahogy egy fokkal mégis megkönnyebbültem. Nem
voltam válogatós, jó volt nekem a férfi  tusfürdő is. Elég fáradtnak éreztem magam, így
ledőltem egy kicsit. Igaz, hogy nemrég aludtam, mégis fáradt voltam a történtek hatására.

Az éjjeliszekrényen volt egy MP3 lejátszó. Amint felébredtem, megláttam és bekapcsoltam.
Ezt  a  számot  még  sosem  halottam,  viszont  szimpatikus  a  gitár  és  a  csávó  hangja.
Megnéztem az előadót; Three Days Grace. Egész jó zenéket hallgat ez a srác, ahhoz képest,
hogy nem ember és valójában halott. Grimaszolva futott át a fejemen a gondolat – az élő
emberek között sosem találtam olyat, akinek tetszett volna az ízlése.

Kezdett visszatérni belém az élet. Lehunytam a szemem és élveztem a jól összerakott zene
ritmusait. Könnyen el tudtam így képzelni, hogy mindez egy béna és nehézkes álom volt.

Chad könnyedén megérintette a vállamat, lerombolva minden reményt a tagadásra. Nem
nyitottam ki a szemem, az illata alapján ismertem fel. Olyasfajta férfi illata volt, amit a nők,
ha  ő  nem figyel,  mélyen  belélegeznek.  Én  is  ezt  tettem most:  nagyot  sóhajtottam,  és
igyekeztem beletörődni, hogy megőrültem.

– Erőt gyűjtök – mondtam. – Neked víz kell, nekem zene.

Felültem és magam alá húztam a lábaim. Egy magasságba kerültem Chaddel, és kicsit túl
közel is volt hozzám. Kényelmetlenül éreztem magam amiatt a csók miatt. Nem akartam,
hogy megcsókoljon és nagyon kellemes volt, de… Szóval nem vagyok hozzászokva, hogy
valaki szó nélkül megcsókol.  Nincs elég bajom így is ezzel az egész világgal,  még ő is
bekavar.

– Mikor fogsz beavatni?

– Mibe? – kérdezte a szememet, aztán a számat figyelve.

– A világotokba. Hogy tudjak védekezni…



– Ja, abba! Bármikor, mikor készen állsz rá.

– Készen állok – bólintottam. – Miért, mire gondoltál?

– Csak elkalandoztam…

Na jó, nem akartam erről beszélni! Még egyszer erre tereli a témát, megölöm. Remélem,
kiolvasta a fejemből.

– Karin merre van? – kérdeztem kitérően.

– Elment cigit venni… Két másodperc múlva.

Kintről  ajtó  csukódás hallatszott.  Príma.  Kettesben hagyott  vele.  Éppen ezért  hozattam
magammal őt is, hogy elkerüljük ezeket a kínos helyzeteket.

– Mondtam.

– Kezdhetjük? –  sürgettem. Végül  is  a  fene tudja,  mikor jön megint  Loden zaklatni  az
elmebeteg  játékaival.  Kezdtem  úgy  érezi,  hogy  nem  is  akar  megölni,  csupán  az
öngyilkosságba kergetni. Jobb minél hamarabb túlesni rajta, bár a legkevésbé sem vágytam
rá. Már előre láttam, mekkora idiótaságokat fogok hallani. A történtek ellenére is makacsul
hiszek benne, hogy ez az egész egy nagy baromság, tévképzet, vagy hasonló. Ez nem lehet
valóság.

– Kezdem, figyelj!

– Figyelek – ígértem szívemre téve a kezem.

– Szóval… – nagy levegőt vett. Minden idegszálammal figyeltem a szavaira. Sosem szoktam
figyelni.  Be kell  vezetnem a figyelést az életembe, ha továbbra is szándékozom életben
maradni. – Akikkel már találkoztál, a „lyukacsos fejű és zöld nyálkás” férfiak vagy nők, és
akiknek angyalszárnyuk van, na ők a fajzatok. Még véletlenül se hívd így őket, nagyon nem
tetszik nekik.

– Miért fajzatok? – kérdeztem, mielőtt folytathatta volna. Chad csúnyán nézett rám, én pedig
megpróbáltam megbánó arckifejezést vágni. Sajnálom, a legendák szerint mikor kibújtam
anyámból megkérdeztem az orvost, miért pont fehér a ruhája. Nem tudok lakatot tenni a
számra.

– A fajzatok… ők az emberek között élnek. Nincs túl sok különbség, nagyon gyengék és
szinte semmilyen képességgel nem rendelkeznek. Annyi jutott nekik, hogy képesek átlátni
más világokba, és kapcsolatot teremteni az ott élőkkel. Se a démonok, se az angyalok nem
jöhetnek ide, az emberek világába. Ezért tartják fontosnak a fajzatok létezését, ők afféle
hírvivők. Egyesek így születnek, mások alku árán válnak azzá.

– Szóval eladják a lelküket? – kérdeztem halkan. Direkt másfelé néztem, hogy ne lássam a
mesélőm bosszúságát.

– Nem. Az teljesen más. Felajánlanak valamit, ez igaz, cserébe gyenge képességeket kapnak.



Ők a ranglétra alján helyezkednek el, túl sok vizet nem zavarnak.


