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sötétséget csak lassanként váltotta fel a
derengő félhomály. Pára és rothadó hús
szaga füllesztette a levegőt. Tompa zúgás
a fülben, és tarkótájon éles, hasogató fájdalom. Roscoe Graven kezdett magához térni.
Első mozdulatával sajgó fejéhez próbált nyúlni –
kezei azonban nem engedelmeskedtek akaratának.
Hosszú másodpercek teltek el, mire végre sikerült
felmérnie szorult helyzetét: felsőtestét egy székhez
láncolták, s kezeit durva kötéllel hátrakötötték. Csak
késleltetve érzékelte, hogy a súlyos vasszemek minden egyes mozdulatával egyre mélyebbre és mélyebbre fúródtak a húsában. Merev felsőtesttel nézett körül.
Emlékei csapásszerűen tértek vissza a szűk és mocskos helyiség láttán: néhány perccel – vagy talán már
órákkal ezelőtt? – egy meglehetősen makacs élőholtat
üldöztek egészen idáig.
Riadtan próbált egyre jobban hátrafordulni, hogy a
mögötte lévő holtteret is beláthassa. Egy percnyi
megnyugvás: megpillantotta Seth-et, alig pár lépés
távolságban. Hasonló gonddal megkötözve ült egy
széken, háttal Roscoe-nak. Feje előre billent, teste ernyedten függött a nehéz vasláncok tartásában.
Roscoe kapkodva pillantott hol jobbra, hol balra,
várva az isteni szikrát – gondolatai közé azonban újra
fojtogató bűz tolakodott: most észlelte csak a szoba
sarkába támasztott, több hetes tetemet. Épp úgy, mint
ők, a test is egy székre volt leláncolva, száját felpeckelték, szemeit kiszúrták. Lábai térdtől lefelé hiányoztak,
és karjait is jelentős mértékben megcsonkították.
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Azonnal magához kellett térítenie az öccsét, és minél előbb eltűnni ebből az átkozott fészekből. Szólni
azonban nem szólhatott. Ha még idő előtt magukra
szabadítja az élőhalottat, bizonyosan ez lesz az utolsó
közös kalandjuk.
Óvatosan próbálta hátrébb tolni a székét, s ez egyszer szerencséje volt: a puha linóleumon nehezen
ugyan, de hangtalanul csúsztak hátrafelé a szék korhadó falábai. Beleütközött öccse székébe. Vett egy
nagy levegőt, s miközben némán kérlelte az égieket,
hogy öccse hangtalanul térjen magához, olyan erővel
fejelte le őt, ahogy csak nyakizmai engedték. A mozdulatba egyébként is zúgó feje csak még jobban belefájdult, de a foglalkozás elérte célját: Seth halkan mocorogni kezdett.
– Mi a…?
– Maradj csendben! – kérte határozottan Roscoe, s
már következő feladatán dolgozott: kiszabadítani
elgémberedett kezeit, melyeket legalább hajókötélnyi
vastagságú sodronnyal kötöttek hátra. – Segítenél egy
kicsit? – kérdezte ingerülten több percnyi küszködés
után, válasz azonban nem érkezett.
Seth-et közvetlenül a szeme felett, a homlokán érte
találat. Bőre szélesen felrepedt, s arcán patakokban
folyt a vér. Még mindig homályos tekintettel meredt a
semmibe.
– Hol van a zombi? – kérdezte aztán hirtelen, s
szemei egyből kitisztultak. Roscoe felmérte öccse
helyzetét, majd morgó hangon válaszolt:
– Addig örülj, amíg nem tudjuk – s tovább küzdött
a vaskos kötelekkel. Mindhiába.
Az ajtó felől csoszogó léptek zaja hallatszott. Egyre
közelebbről. Megrezzent a kilincs, majd résnyire nyílt
az ajtó. Végül lassú mozdulattal, nyikorogva tárult
sarkig. Egy görbe hátú, vézna alak lépett át a küszö-
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bön. Bőre fonnyadtan lógott vékony csontjain, s oly
fakó volt, mintha napfény még sosem érte volna. Arca
furcsán beesett: szemei alatt mély, szürke árkok ültek,
szája igencsak széles és nagy volt. Berepedezett ajkai
közt elővillantak szabálytalan, barnuló fogai, ínye
pedig erősen vérzett.
Mindezek ellenére sem tűnt öregnek. Seth borzadva nézte a groteszk alakot – s szánalommal.
– Sajnos eléggé éhesnek tűnik – jegyezte meg
rosszmájúan Roscoe. Öccse csak a fejét ingatta. Még
mindig az ijesztő figurát bámulta: öltözéke rongyos és
rettentőmód koszos volt, nyakában azonban fényes
ékszer függött. Seth bárhol felismerte volna: egy
abraxas-gemmát ábrázolt.
– Nem lehet alvilági – súgta fojtott hangon bátyjának.
– Parancsolsz?
– Ezüst abraxas-gemma van a nyakában! Szerinted
mazochista?
– Így első pillantásra? – fintorgott Roscoe; az alak
azonban nem is figyelt rájuk. Az asztalkájához lépett,
s egy szájpecket emelt el róla lomha, esetlen mozdulattal.
– Akkor mi ez, ha nem élőhalott? – kérdezte gyorsan Roscoe, amíg még megtehette: a rémalak addigaddig feszegette állkapcsát, míg ő végül nem bírta
tovább, s a poros, vérízű pecek a szájába került.
– Ember – felelte Seth. – Macrostomiás.
Roscoe fulladó morgással jelezte, hogy ettől nem
lett okosabb.
– Egy fejlődési rendellenesség, attól ilyen az arca –
magyarázta hadarva Seth, és viszolyogva húzta hátra
a fejét az arca elé emelt pecek láttán. Roscoe ismét
csak felmorrant. – Tudom, engem sem nyugtat meg –
sóhajtotta Seth. A pecek hideg és vasízű volt. Ezzel
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Seth egyre rémesebb állapotban volt. Arcáról patakokban folyt a veríték, nyáladzott, öklendezett és a
pozíciójából ítélve erős hasi fájdalmai lehettek.
– Basszus, Setty! – sóhajtott együtt érzőn Roscoe.
Odalépett a gardróbhoz, és behúzta annak tükörajtaját, hogy újra láthassa az angyalt. Minriel az ágyon
ült, Seth mellett.
– Túladagolta magát – állapította meg az angyal.
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