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Logan 

Utoljára tíz évvel ezelőtt jártam Ausztráliában, 

akkor is Sydney-t, a fővárost látogattam meg, de 

azelőtt sosem jártam még Új Zélandon. Nem 

volt meglepő, hogy itt is volt néhány kedves 

alkalmazott, akik a ciánvadászok segítségére 

álltak, így a leszállással nem volt gond. Kábé 

este nyolc körül landoltunk az Auckland Airport 

nemzetközi repülőtéren, majd egy gyors átöltö-

zés után a váróhelyiségben telepedtünk le. Nem 

mondom, hogy kényelmetlen volt a kimonó, de 

azért nem mennék vele Japánon kívül nyílvános 

helyre. Az a legnagyobb szerencsém, hogy a 

reptéren mindig kapok pótcuccokat, ami húsz 

ciánvadászt látna el fekete bőrruhákkal meg 

fegyverekkel. Rom és Hirion felcsapták a ka-

pucnit a fejükre, hogy a fehéren rikító hajuk és a 

hegyes fülük ne vonja ránk a figyelmet. Cesario 

csak egy kiskarimájú kalapot kért, én Eldesttel 



10 

pedig a fejemre toltam egy napszemüveget. A 

pechem viszont az, hogy a túlélőtáskámat min-

dig nekem kell cipelnem, ergo a halom puskát és 

pisztolyt is. 

A hatalmas váró félórája kiürült, de mi még 

mindig várunk arra a kalózürgére. Eldest azt 

mondta, nyolckor fog ránk itt várni, de én nyo-

mát sem látom. Az egyetlen, amit ez esetben 

tenni tudunk, hogy megkajálunk, mert szerintem 

nem csak nekem lyukas a gyomrom. Mindany-

nyian kicsomagoljuk a Kimikotól kapott 

uzsonnászacsikat – Cesario egy nyers Shiller 

fácánt, Eldest és Rom wafu salátát meg pirított 

zöldséges tésztát, én pedig porhanyós csirkemel-

let és chilis-kókuszos királyrák tempurát – és 

nekiesünk a vacsoránknak. Hirion némán, 

karbatett kézzel ül a társaságunk szélén és maga 

elé mered. 

Az üvegfalú épületben csak a mi csámcsogá-

sunkat lehet hallani, az egész repülőtér csendes, 

körülöleli az éjszaka sötétje. A pult mögött vá-

rakozó-ásítozó alkalmazottak sem törődnek ve-
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lünk, ahogy mi sem velük, csupán az órán szá-

molják a másodperceket, mikor mehetnek végre 

haza. Bár én is hazamehetnék végre, de be kell 

fejeznem ezt a melót, aminek már semmi köze a 

munkámhoz. Fura, mikre rá nem kényszerít az 

élet. Olyan döntések elé állít, melyek egy csa-

pásra megváltoztatnak mindent. Úgy érzem, ez 

az egész akkor kezdődött, mikor megismertem 

Eldestet, az akkori Elena Jamest. A fene gondol-

ta akkor, hogy ciánvadász létemre az életemet 

fogom kockáztatni, hogy segítsek neki meg-

nyerni egy készülőfélben lévő háborút. De még-

is ezt csinálom és nem érzem, hogy bánnom 

kéne. 

– Nem azt mondta a csávó, hogy nyolckor itt 

fog várni minket? – kérdezem, egy falat csirké-

vel a számban. – Nem lehet, hogy ő reggel 

nyolcra gondolt? 

– Remélem, nem – feleli Eldest két falat tészta 

között. – Akkor elég nagy gázban lennénk, le 

kéne csövelnünk itt éjszakára. 

– A repcsimen alhatunk, ha kell. 
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– Roppant kényelmesen fel tudok kapaszkod-

ni a plafonra – jegyzi meg Cesario. – Hirionnak 

pedig, ahogy elnéztem, megfelelt a padló. 

– Tudod, hogy nem alszok – veti ellene fanya-

rul az árnyszülött. 

– Nagyon remélem, hogy nem kényszerülünk 

itt tölteni az éjszakát – szólal meg a ciánherceg 

is és a húgához fordul. – Mit is mondott ponto-

san? 

– Russell azt mondta, előkészíti nekünk a ha-

jót és nyolcra kijön elénk a reptérre. 

– Akkor minden bizonnyal itt kellene lennie… 

mióta is? – kérdezi, én pedig az órámra pillan-

tok. 

– Háromnegyed órája. 

– Talán eltévedt – mondja Cesario és megvon-

ja a vállát. 

– Szép is lenne – nevetek fel. – Itt lakik, még-

is eltéved a reptéren. 

Mikor végzünk a vacsorával, sorra összesze-

dem az üres zacskókat és egy helyre gyűjtöm a 

szemetet, majd kuka után kutatok a helyiségben. 


