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I. Fejezet 
Árulás 

1950. január 31-én, fagyos keddre ébredtek a hegyek-
kel körbezárt Three Town Bay három városának lakói. 
A Három Város Öble. Találó név volt egy nagy kiter-
jedésű Atlanti-óceánra nyíló öbölnek, melynek partján 
mindössze három városka állt. Bayvillage, az öböl köz-
ponti városa, az északi Crystalvalley és a déli csücsök-
ben fekvő South Heaven. Tipikus amerikai kisvárosok 
voltak Maine állam észak-keleti részén, East Machias és 
Lubec között, közel az államhatárhoz és az Államok 
határához, a Moose Bay közelében. A Kristály-
hegységen át csupán csak két út vezetett az öbölbe. A 
közúton kívül be-és kijutási lehetőséget nyújtott a 
cristalvalley-i nagykikötő, illetve az öbölből kivezető, 
Bayvillage-ből kiinduló vasútvonal. Összességében azt 
lehet mondani, hogy a Three Town Bay elszigeteltsé-
gének köszönhetően majdhogynem egy külön állam, 
ami sok hírességnek adott otthont. A gazdag Freed 
családnak, vagy a múzeumukról és régészeti felfedezé-
seikről híres McGinnis családnak és még sok velük egy 
szinten álló famíliának. 
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Tőlük indult ki minden. A helyi egyetemen, a Há-
rom Város Egyetemén tanult a környék híres családjai-
nak mindegyik fia és lánya. Így került egyazon régésze-
ti szakkörbe a fiatal Sylvius Freed, a bájos Rosa 
McNight, a „kékvérű” Ignatius McGinnis és intelligens, 
gyönyörű barátnője, Miranda Kyle. A csoportba tarto-
zott még a sápadt, beteges Alex Tregennis, a helyi 
sportkirály Armand Horndeby, a bölcs indián fiatalem-
ber Fehér Keselyű, az oda nem illő dáma, Theresa 
Klebb, aki csak a gazdag régészcsaládból származó Ho-
ward Karajan miatt volt ott. És voltak még hárman. 
Egy olasz rendőrapától és amerikai tanárnő anyától 
származó testvérpár, Cornelius és Sophia Genaretto, 
valamint Sylvius Freed húszéves öccse, Sylvano. Helmet 
Harrington régészprofesszor vezetésével és a tizenkét 
fiatal közreműködésével megalakult a Öbölbeli Régé-
szeti Szakkör. 

Vezetőjük, Harrington professzor segítségével sok, 
régészeti szempontból érdekes helyre eljutottak az 
1949-es évben. Indián falvakba, elhagyott vadnyugati 
barlangokba, s a végére hagyták a számukra legjelentő-
sebbet. A Bayvillage és környéke alatt több kilométeren 
át húzódó ősi barlangrendszert, ami a régi történelmi 
könyvek szerint egy ősi kincset rejtett. Hosszas tervez-
getések és felkészülések után eme fagyos napon, 1950. 
január 31-én elindultak a barlangrendszer szájához, ami 
a Bayvillage-hez közeli fenyőerdővel borított Keselyű-
hegy lábánál nyílott és vezetett a föld alá. Utolsó közös 
kalandjuk kezdetét vette, hisz a közeljövőben készültek 
időlegesen szétszéledni a világban. 
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– Itt is vagyunk, fiatalok! – jelentette be a vörös ké-
pű, ősz harcsabajszos Harrington professzor. – Ha Isten 
is úgy akarja, ma elindítunk valamit, amire a történelem 
emlékezni fog! Készen állnak? 

– Srácok! Készen vagytok? – kérdezte professzoránál 
emeltebb hangon a kék szemű, szőke hajú, görög isten-
nek is beillő Sylvius Freed látva, hogy társai a megtett 
hosszú utat pihenik ki. 

– Részemről rendben van minden – jelentette be egy 
nemes tartású, szénfekete hajú, csillogó zöld szemű 
fiatalember. A helyi régészcsalád sarja volt, Ignatius 
McGinnis. Bejelentése után átölelte szívszerelmét, Mi-
randát, megcsókolta aztán a fülébe súgta: Szeretlek. 
Maradj végig mellettem. 

A tizenhárom ember újból összeszedte magát, lám-
pást vagy épp zseblámpát gyújtottak és bemerészkedtek 
az éjfekete űrként tátongó lyukon át a végtelen bar-
langba. 

– Jézusom, itt hideg van! – sipította Theresa Klebb. – 
Howard! Hol vagy? 

– Itt vagyok, Theresa – jött a megnyugtató bariton. 
– És igen, itt valóban hideg van, vagy inkább hidegebb 
van, mint kint. Tudod, ide sosem ér el a napfény, 
csak… 

– Fölösleges a beszéd, mint a tűző napon zseblámpát 
használni – szólt közbe nyugodt, ugyanakkor ellenke-
zést nem tűrő hangon a fiatal indián. 

Ezek voltak ők. A kényeskedő, butuska szép leány, 
az okoskodó, a lány érzelmeit észrevenni nem képes 
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könyvmoly és a beszélgetéseket végighallgató, majd 
bölcs, néha ironikus megállapítást tevő bennszülött. 

– Kész komédia – jegyezte meg rosszmájúan 
Horndeby, majd vállon veregette a mellette gyalogló 
sápadt arcú fiatalembert, aki a sportember veregetésétől 
kis híján eldőlt, mint a krumpliszsák. 

– Nem tudom. Nem figyeltem – válaszolt 
Tregennis, aki képtelen volt levenni a szemét McNight 
képviselő gyönyörű lányáról, aki épp Sophia 
Genarettoval vitatott meg egy érdekes témát, ami a 
végtelenbe nyúló barlangrendszer történetéről szólt. 

A sort a húszéves titán, Sylvano Freed és a rendőrnek 
készülő hobbirégész Cornelius Genaretto zárta. Gye-
rekkoruk óta barátok voltak, s most úgy nézett ki, hogy 
el kell válniuk egy időre. Cornelius a szomszéd megye 
központjába, a kilencven mérföldre lévő New Heaven 
rendőrakadémiájára készült, Sylvano pedig gazdag, 
ásatásokat jelentős összeggel finanszírozó apjával Kíná-
ba. Számukra is életük egy korszakának utolsó közös 
élménye volt ez. 

A barlang valóban hideg és nyirkos volt. Sötétség 
uralkodott mindenütt, csak a lámpások és zseblámpák 
fénye jelezte az életet. Vagy mégsem? A fény megza-
varta a sötétben élő lényeket, például a különféle boga-
rakat, rágcsálókat vagy épp denevéreket. 

– Ezek ijesztőek! – sikoltott fel Theresa, amikor há-
rom ijedt denevér repült el a fejük fölött. 

– Ugyan már, Miss Klebb! – csitította Harrington 
professzor. – Szerencsétlen állatoknak ez az élőhelye, és 


