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Elöljáróban 
 
Bár szószátyárnak tartanak, eddig még nem éreztem szükségét annak, hogy 

megmagyarázzam, hogyan születik egy könyv. A Frankenstein esetében úgy vélem, néhány 
szóval be kell mutatnom a körülményeket. Írtam egy forgatókönyvet a televíziónak; a filmet 
egy sorozat hatvanperces indítórészének szánták. Megállapodtunk a producerrel, hogy a 
sorozatot országosan fogják vetíteni. Martin Scorsese, a legendás rendező - mivel tetszett 
neki a forgatókönyv - elvállalta a produkciós munkák irányítását. Az egyik fiatal rendező is 
beleszeretett a történetbe, ő is aláírta a szerződést. A televíziós társaság - USA Network - 
kérésére írtam egy kétórás változatot is. A szerepekre remek színészeket gyűjtöttek össze. 

Később az USA Network illetékesei és a producer úgy döntöttek, hogy sok részletet meg 
kell változtatni a forgatókönyvben. Az így kialakult történet már nem érdekelt igazán, ezért 
visszautasítottam a további munkát. Sok szerencsét kívántam a csapatnak, és elkezdtem írni 
a könyvet, természetesen az eredeti elképzelésem alapján. Reméltem, hogy a maga 
területén mindkét változat sikeres lesz. 

Később Martin Scorsese szintén megtalálta a módját, hogy kilépjen a csapatból. Őszintén 
hálás vagyok neki a lelkesedésért és az éleslátásért, amellyel közösnek tervezett 
sorozatunkhoz viszonyult. Sikerei és elismertsége ellenére szerényen és jóindulatúan 
viselkedett, és eközben ragaszkodott a való világ értékeihez, amiről az üzleti életben sokan 
hajlamosak megfeledkezni. 

Szeretnék köszönetet mondani továbbá a néhai Philip K. Dicknek, a nagyszerű írónak, 
annak a szeretetre méltó embernek, aki huszonhárom évvel ezelőtt, amikor kedvenc kínai 
éttermében ültünk, és „valami egészen különösről" akartam hallani, elmesélt nekem egy 
történetet, amelyet végül megírtam. Még Victor Frankenstein is megnyalná utána mind a tíz 
ujját. 

 
Az ember hatalma abból áll, hogy olyanná teszi magát, amilyennek mások látni szeretnék. 

Egyesek viszont másokat tesznek olyanná, amilyennek látni szeretnék őket. 
C. S. LEWIS: 
Az ember megsemmisítése 
 

Első Fejezet 
 

Rombuk Kolostor, Tibet 
 
Deucalion ritkán aludt, de amikor igen, álmodott. Minden álma lidércnyomásos volt, de 

egyik sem rémisztette meg - nem csoda, hiszen a rémálmok szülötte volt, és már régen 
megkeményítette őt a félelemmel teli élet. A délután folyamán, ahogy a cellájában 
szunyókált, azt álmodta, hogy egy orvos felnyitja a mellkasát, és a testébe helyez valami 
rejtélyes, elevenen lüktető, nyüzsgő féreg halomra emlékeztető masszát. Eszméleténél volt, 
de bilincsek rögzítették a műtőasztalhoz, így tehetetlenül tűrnie kellett a művelet 
végrehajtását. Miután összevarrták, érezte, hogy valami megmozdul a teste belsejében; 
valami ott vonaglott, mintha kíváncsian fel akarná fedezni új környezetét. 

Valahol a háttérben megszólalt a műtősmaszkot viselő sebész: 
- Hírnök közeleg. Levelet hoz, amely megváltoztatja az életet. 



Deucalion, ahogy felébredt, megértette, jövendölő álmot látott. Nem volt semmiféle, 
klasszikus értelemben vett pszichikai képessége, de időnként előfordult, hogy az álmai közé 
furakodott néhány, a jövővel kapcsolatos jel. 

A tibeti hegyek között az izzó napnyugta aranyló délibábot varázsolt a gleccserekből és a 
hómezőkből. A Himalája fűrészes pengéjű tőrre emlékeztető csúcsai, közöttük a 
legmagasabb, az Everest, mélyen belehasítottak az égboltba. 

A civilizációtól távoli, végtelennek tetsző vidék látványa megnyugtatta Deucaliont. Már 
évek óta kerülte az embereket, csak a világ szélfútta tetején lakó buddhista szerzeteseket 
viselte el maga körül. Annak ellenére, hogy már régóta nem ölt meg senkit, a lelkében még 
mindig ott lappangott a gyilkos düh. Keményen harcolt, hogy elfojtsa magában a sötét 
késztetéseket, a megnyugvást kereste, és abban reménykedett, hogy egyszer megtalálja a 
valódi békét. 

Ahogy a kolostor egyik nyitott erkélyén állva végigpillantott a napfényben szikrázó 
jégtömegen, ismét eszébe jutott, hogy ez a két elem, a tűz és a jég határozza meg az életét. 
- A hegyeket nézed, vagy mögéjük pillantasz, és azt szemléled, amit elhagytál? - szólalt meg 
mellette Nebó, az idős szerzetes. 

Deucalion már elég régóta tartózkodott az országban ahhoz, hogy megismerjen egy-két 
tibeti nyelvjárást, az öreg szerzetessel mégis gyakran angolul beszélgettek, mert így nem 
kellett tartaniuk attól, hogy illetéktelenek kihallgatják szavaikat. 
- Nem sok olyan dolog van abban a világban, aminek érzem a hiányát. Talán a tenger, a parti 
madarak hangja, meg... néhány barát. És igen, a SajTok. 
- Sajtok? Mi is készítünk sajtot. 

Deucalion elmosolyodott, és megismételte a szót, de ezúttal jóval tagoltabban ejtette ki. 
- A SajTok egy sajt ízű kekszféle. Itt a kolostorban a megvilágosodást, az élet értelmét és 
célját keressük, de sokszor úgy érzem, a hétköznapi élet legnevetségesebb részletei, az apró 
örömök azok, amelyek meghatározzák a létezést. Attól tartok, Nebó, nem vagyok elég 
elkötelezett tanítványod. 

Ahogy felerősödött a harapós szél, Nebó összefogta magán gyapjú köntösét. 
- Én másként látom. Még sosem volt ennyire odaadó tanítványom. Meg aztán... ez a SajTok, 
ez engem is érdekelni kezdett. 

Deucalion forradásos, összefércelt testét is vastag gyapjúköpeny fedte, bár őt még a 
legélesebben vágó szél sem zavarta. 

A mandala alaprajzú Rombuk kolostor, amely valóságos építészeti csodának számított 
téglafalaival, magas tornyaival és kecses tetőivel, mintha odatapadt volna a kopár hegy 
oldalához. Lenyűgöző, fenséges látványt nyújtott - már annak, aki észrevehette, mert a világ 
számára rejtve maradt. A négyszögletes tornyok oldalán vízesésként buktak alá a 
lépcsősorok, amelyek a főbb szinteken a belső udvarokra biztosítottak átjárást. A szél sárga, 
fehér, vörös, zöld és kék, az elemeket jelképező imazászlókat lobogtatott. A zászlókat a rájuk 
írt szútra szövegek díszítették, így valahányszor meglebbentek, egy ima röppent fel az égre. A 
szerzeteseket nem zavarta Deucalion furcsa külseje és szokatlan testfelépítése, befogadták, 
ő pedig, miután erre lehetőséget kapott, magába szívta a tanításokat, de közben valamennyit 
áteresztette tapasztalatai szűrőjén. Idővel a szerzetesek is egyre több filozófiai természetű 
kérdést intéztek hozzá; kíváncsiak voltak szokatlan látásmódjára. 

Nem tudták, kicsoda, de ösztönösen megérezték, hogy nem közönséges ember. 
Deucalion hosszú ideig állt szótlanul Nebó mellett. Az órákat nem ismerő szerzetesek 

világában az időnek nem volt túl nagy jelentősége, Deucalion pedig, mivel már vagy kétszáz 



éve létezett ezen a világon, és várható volt, hogy még hosszabb ideig marad itt, gyakran nem 
is érzékelte a pillanatok múlását. 

Halkan kattogtak a szél által megpörgetett imamalmok. Az egyik magas torony ablakából 
az egyik szerzetes kagylókürtjét megfújva jelezte társainak az esti ima kezdetét. A kolostor 
mélyén felhangzó kántálás rezgések formájában jutott keresztül a kőfalakon. 

Deucalion lepillantott a kolostortól keletre eső, az alkony bíborfényével megtöltött 
völgyekre. Rombuknak némely ablakából kiszédülve az ember ezerlábnyi mélységben 
csattant volna a sziklákhoz. 

A szürkületből kiválva egy alak közeledett. 
- Hírnök - szólalt meg Deucalion. - Az álombéli sebész igazat szólt. 

Az öreg szerzetes először észre sem vette a közeledőt. Ecetszínű szemét mintha 
elhomályosították volna az égből alázuhogó napsugarak, amelyeket ebben a magasságban 
még a felhők sem szűrtek meg. Végül aztán ő is meglátta az érkezőt. 
- A kapuban fogadjuk! 

 
*** 

 

A vasalt gerendákkal megerősített főkapura és a téglafalra furcsa, szalamandraszerű 
ábrákat vetett a fáklyák fénye. Ahogy belépett a kapun, és megállt a nyitott külső udvaron, a 
hírhozó félelemmel vegyes tisztelettel nézett Deucalionra. 
- Jeti... - suttogta a nevet, amellyel a serpák a titokzatos, könyörtelennek tartott havasi 
embert illették. 
- Mostanság talán az a szokás, hogy sértő megjegyzéseket mondanak a hírnökök, mielőtt 
átadják az üzenetet? - kérdezte Nebó. Beszéd közben apró párafelhők jelentek meg a szája 
előtt. 

Azután, hogy egyszer vadállatként üldözték, és már vagy kétszáz éve élt örök 
kívülállóként, Deucalionra nem hatottak az efféle megjegyzések; már régóta képtelen volt 
arra, hogy magára vegye a sértéseket. 
- Ha jeti lennék - mondta a hírnök nyelvén -, talán éppen ilyen magasra nőttem volna. - 
Kihúzta magát, és valósággal a többiek fölé tornyosult. - Talán éppen ilyen izmos is lennék, 
de nem gondolod, hogy szőrösebbnek kellene lennem? 
- De... Azt hiszem, igen. 
- A jeti sosem borotválkozik. - Deucalion úgy hajolt közelebb a hírnökhöz, mintha valami 
titkot akarna vele megosztani. - Ráadásul a szőre alatt nagyon is érzékeny a bőre. Rózsaszínű 
és puha. Olyan érzékeny, hogy felrepedne a borotválkozástól. 

A hírnök összeszedte a bátorságát. 
- Akkor... mi vagy? 
- Én vagyok a Nagylábú - közölte Deucalion angolul, mire Nebó elnevette magát. 

A hírnök nem értette a viccet. A szerzetes nevetését hallva ideges lett, és már nem csak a 
jeges széltől remegett, amikor átnyújtott egy bőrszíjjal szorosan átkötött, kopott 
kecskebőrbe tekert csomagot. 
- Tessék! Benne van. Neked hoztam. 

Deucalion bedugta az ujját a szíj alá, rántott rajta egyet, elszakította, majd szétnyitotta a 
kecskebőrt, és kiemelte belőle a hosszú út során meggyűrődött, bemocskolódott borítékot, 
amire a feladó egy New Orleans-i címet írt. 

A cím fölött Deucalion jó barátjának, Ben Jónásnak a neve állt. 



A hírnök gyanakvóan és idegesen vizsgálgatta Deucalion arcának torz részét. A jelek 
szerint arra a következtetésre jutott, még egy jeti társasága is sokkal elviselhetőbb, mint az 
éjjeli visszaút át a fagyos hágón. 
- Kaphatnék szállást éjszakára? 
- Aki belép ezen a kapun - biztosította Nebó -, megkaphatja, amire szüksége van. Még 
SajTokat is adnánk, ha lenne ilyesmink. 

A külső udvarból felmentek a belső kapuhoz vezető kőrámpán. Két fiatal szerzetes sietett 
elébük, kezükben lámpással. Úgy érkeztek meg, mintha telepatikus módon kaptak volna 
parancsot arra, hogy a hírnököt a vendégek számára fenntartott alvófülkék egyikébe 
kísérjék. 

Deucalion a gyertyákkal megvilágított előcsarnokban, egy szántaitól és tömjéntől illatozó 
fülkében olvasta el a levelet. Ben kék tintával írott, gondos aprólékossággal papírra vetett 
szavai fontos üzenetet közvetítettek a számára. 

A borítékból a levélen kívül egy újságcikk került elő, amit a New Orleans Timesból ollóztak 
ki. Deucalion nem sokat foglalkozott a szalagcímmel és a szöveggel, az egyik kép azonban 
felkeltette az érdeklődését. Már nagyon hosszú idő telt el azóta, hogy megijedt valakitől, 
legyen az ember vagy szörnyszülött, most mégis megremegett a keze. Reszkető ujjai között 
rohanó bogárlábakhoz hasonlatos hangot hallatott a lap. 
- Rossz híreket kaptál? - érdeklődött Nebó. - Meghalt valaki? 
- Rosszabb. Valaki még él... - Deucalion hitetlenkedve bámulta a fényképet, ami valahogy 
még a jégnél is hidegebbnek tűnt. - El kell hagynom Rombukot. 

A kijelentés szemmel láthatóan elszomorította Nebót. 
- Az utóbbi időben azzal vigasztaltam magam, hogy a halálom után te fogod elmondani az 
imákat. 
- Túl erős és túl dühös vagy te ahhoz, hogy a közeljövőben meghalj - mondta Deucalion. - 
Olyan vagy, akár az ecetes uborka. Egyébként én vagyok a legutolsó ezen a Földön, akit 
meghallgatnának az istenek. 
- Az utolsó, vagy éppenséggel az első! - Nebó rejtélyesen elmosolyodott. - Jól van! Ha 
valóban az a vágyad, hogy a hegyeken túli világban járj, menj! Előtte azonban fogadj el tőlem 
egy ajándékot!  

 
*** 

 
A szobát arany gyertyatartókban viaszos cseppkövekként meredező sárga gyertyák lágy 

fénye világította meg. A falakon a világegyetemet jelképező gyönyörű, festett mandalák, 
szabályos rajzolatok futottak körbe. 

Deucalion a vékony, vörös selyemvánkosokkal kibélelt székben ülve nézte a mennyezetre 
festett és faragott lótuszvirágokat. Nebó mellette ült, és olyan érdeklődéssel figyelte az 
arcát, mintha egy nehezen olvasható régi kéziratot böngészne. 

A vándorcirkuszoknál töltött évtizedek alatt, a torzszülöttek között Deucalion ritkán 
érezte úgy, hogy bármi ok miatt különleges lenne. Ebben nem volt semmi különös, hiszen a 
társai - szükségből vagy saját döntésük okán - éppen olyan kívülállók voltak, mint ő. 

Jól élt a „Tíz ez egyben" néven emlegetett előadásokból, amelyek során a közönség egy 
sátorban tíz csodalényt láthatott. Csak annyit kellett tennie, hogy felült az emelvényre, és a 
fűrészporral felszórt folyosón lépkedő látogatók felé fordította arcának épebbik felét. Amikor 
az emberek kellőképpen megcsodálták a kövér nőt és a gumiembert, s összegyűltek előtte, 
mindig azt találgatták, vajon mi lehet az a különlegesség, ami miatt odaültették. Akkor aztán 



lassan oldalra fordult, és megmutatta arcának torz felé. A meglett férfiak borzongva 
kapkodtak levegő után. Az asszonyok általában elájultak, igaz, ahogy telt az idő, egyre 
kevesebben vesztették eszméletüket a látványtól. Azokat a torzszülötteket, akik között 
helyet kapott, csak a tizennyolcadik évükét betöltött emberek nézhették meg, mert félő volt, 
hogy a gyerekeket túlságosan megrázza a látvány. 

Miután megmutatta az arcát a közönségnek, felállt, levette az ingét, és megmutatta a 
felsőtestét, a cakkos sebhelyeket, a durva varratokat, a különös daganatokat... 

Nebó mellé egy tálcára vékony acéltűket és különböző színű festékeket tartalmazó 
üvegcséket készítettek ki. A szerzetes fürge, hozzáértő kézzel tetoválta Deucalion arcát. 
- Ez az én ajándékom. Védő mintázatok... - hajolt előre Nebó. Megszemlélte művét, majd 
nekilátott, hogy sötétkék, fekete és zöld festékkel egy még bonyolultabb ábrát vigyen fel a 
bőrre. 

Deucalion meg se rezzent, egyetlen panaszos szó sem hagyta el a száját, pedig úgy érezte, 
ezernyi acélfullánk mélyed a bőrébe. 
- Kirakós játékot csinálsz az arcomból? 
- Az arcod már így is olyan, mint egy kirakós játék - mosolygott rá a szerzetes a durva 
bőrfelületre, amire felvitte az aprólékos részletekben gazdag képet. 

Csepegett a festék és a vér, megcsillantak a tűk, és néha össze is koccantak, amikor Nebó 
egyszerre kettőt tartott az ujjai között. 
- Nagyon bonyolult minta... Talán kellett volna hoznom neked valamit a fájdalom ellen - 
mondta. 
- Elítéljük az ilyen szerek használatát, de akad némi ópium a kolostorban. 
- Nem félek a fájdalomtól - mondta Deucalion. 
- Az élet nem más, mint a fájdalmak tengere. 
- A kolostoron kívüli élet talán valóban az. 
- Még ide is magunkkal hozzuk az emlékeinket. 

Az agg szerzetes kiválasztott egy karmazsinvörös tintával megtöltött fiolát, új vonalakkal 
egészítette ki a már felrajzolt mintát, amely elfedte az arc groteszk horpadásait, és létrehozta 
a normalitás látszatát. 

Nebó egy darabig csendben dolgozott, majd ismét megszólalt: 
- Ez majd eltereli a kíváncsi pillantásokat. Persze, még a legbonyolultabb ábra sem takarhat 
el mindent. 

Deucalion felemelte a kezét, és megérintette a sebhelyet befedő tetoválás friss hegeit, 
amelyek a bezúzott tükrökön látható törésvonalakra emlékeztettek. 
- Éjszaka fogok mozogni, és nem keltek majd feltűnést. 

A szerzetes gondosan bedugaszolta az üvegcséket, és megtörölte a tűket. 
- Még egyszer, mielőtt elmész... Az érme? 

Deucalion kihúzta magát ültében, és a jobb kezével elővarázsolt a levegőből egy 
ezüstérmét. 

Nebó nézte, ahogy egyik ujjáról a másikra gördíti - ezt nevezték a bűvészek 
„sétáltatásnak" -, és közben egyszerre nyílt alkalma megfigyelni Deucalion hatalmas, brutális 
kezét, valamint elképesztő kézügyességét. Persze, ezt a mutatványt minden, az átlagosnál 
jobb bűvész végre tudta volna hajtani. 

Deucalion a hüvelykje és a mutatóujja közé kapta a pénzdarabot, majd feldobta a 
levegőbe. Az ezüst megcsillant a gyertyafényben. A kéz elkapta az érmét, és ökölbe szorult. 
Amikor az ujjak ismét szétnyíltak, semmi sem volt Deucalion tenyerén. A jobb bűvészek ezt a 



mutatványt is ismerik, ahogy a következőt is: Deucalion a szerzetes füle mögé nyúlt, és 
onnan húzta elő az érmét. 

Nebó elképedt, pedig a produkció java még hátravolt. Deucalion a levegőbe dobta az 
érmét, ami megcsillant a gyertyák fényében, majd Nebó szeme láttára egyszerűen eltűnt. 
Először még felfelé tartva pörgött, aztán egyszeriben megszűnt létezni. Nem esett le a 
padlóra, és Deucalion keze a közelében sem volt, amikor eltűnt. 

Nebó már sokszor látta ezt a mutatványt, többször is alkalma nyílt arra, hogy egészen 
közelről nézze végig, mégsem jött rá, mi történik az érmével. Gyakran ezen a mutatványon 
meditált, de ez sem segített. 
- Ez most valódi mágia, vagy csak egy trükk? - csóválta a fejét. 

Deucalion elmosolyodott. 
- Mit hallasz, amikor egy félkezű tapsol? - kérdezett vissza. 
- Rejtély vagy a számomra, még ennyi év után is. 
- Rejtélyes, mint maga az élet. 

Nebó úgy nézett fel, mintha arra számítana, hogy felfedezi a mennyezetet díszítő faragott 
és festett lótuszvirágok szirmai közé szorult érmét. Ismét megcsóválta a fejét, és Deucalionra 
pillantott. 
- Az amerikai barátod hét különböző névre címezte a leveledet. 
- Ennél jóval többet használtam. 
- Gondjaid támadtak a rendőrséggel? 
- Már jó ideje nem. Csak... lehetőséget keresek az újrakezdésre. 
- Deucalion... - mondta a szerzetes. 
- Egy név az egyik ősi mítoszból. Ezt a történetet manapság már nem sokan ismerik - állt fel 
Deucalion, nem törődve a friss tetoválás vonalaiból szétáradó fájdalommal. 

Az idős szerzetes felnézett rá. 
- Amerikában megint a mutatványosokkal élsz majd? 
- Nincs helyem közöttük. Manapság nem rendeznek szörnyszülött-bemutatókat, mint régen. 
Helytelennek tartják az ilyesmit, politikai okok miatt. 
- Régen, amikor még létezett ilyesmi, mivel léptél fel? 

Deucalion elfordult a falra festett, gyertyafénnyel megvilágított mandaláktól. Frissen 
tetovált arcát eltakarták az árnyékok. Amikor megszólalt, úgy villant a szeme, mint sűrű 
felhők mögött a villám. 
- Én voltam a... Szörnyeteg. 

 
Második Fejezet 

 
New Orleans 

 
A reggeli csúcs ellenére a forgalom olyan lassan csordogált az I-10-es autópályán, mint a 

New Orleanst kettészelő Mississippi vize. Carson O’Connor nyomozónő azért tért le a 
gyorsforgalmiról Metairie külvárosi részénél, mert abban reménykedett, így megtakaríthat 
egy kis időt, de csalódnia kellett. A helyzet egyre rosszabb lett. 

Ujjaival türelmetlenül dobolt ütött-kopott sedanjának kormánykerekén, miközben úgy 
tűnt, már egy örökkévalóság óta várakozik a kereszteződésben. Egyre inkább úgy érezte, 
megfullad, ha nem történik valami. Letekerte az ablakot. 

Korán volt, de az úttest máris úgy felforrósodott, mint egy szendvicssütő. Az aszfalton 
akár tojást lehetett volna sütni, de erre persze még a hírolvasók, a tévés fő okosok se 



vállalkoztak volna. Az újságíró iskola elvégzése után is maradt annyi ép agysejtjük, hogy 
felfogják: ebben az évszakban az utcákon még a fagylalt is pillanatok alatt elpárologna. 

Carson szerette a meleget, de a párás fülledtséget utálta. Sokszor megfordult a fejében, 
hogy egyszer talán majd elköltözik egy szebb, hasonlóan meleg, de szárazabb helyre. 
Mondjuk, Arizonába, Nevadába - vagy a Pokolba. 

Egy lábnyit sem sikerült előrejutnia. A műszerfalba épített órát figyelte, majd hirtelen 
felfedezte, mi okozza a dugót. Két fiatal, bandaszínekbe öltözött srác sétált be a 
kereszteződésbe, valahányszor a lámpa zöldre váltott, hogy akadályozzák a forgalmat. 
Három társuk egyik kocsitól a másikig futott, bekopogtak az ablakokon, és megpróbáltak egy 
kis pénzhez jutni. 
- Szélvédőmosás? Két dolcsi! 

Ahogy az ifjú vállalkozók üzletet próbáltak kötni, az ajtózárak úgy kattantak be egymás 
után, mintha egy félautomata gépfegyver kerepelne a közelben, de egyetlen kocsi se 
gurulhatott tovább, amíg a vezetője ki nem fizette az útvámot. 

Carson ablakán személyesen a vigyorgó bandavezér kopogtatott be. 
- Megpucolom a szélvédőt, hölgyem! - emelt fel egy mocskos rongyot, ami úgy nézett ki, 
mintha a város gazzal benőtt kanálisainak egyikéből húzták volna elő. 

A srác napbarnított arcán vékony sebhely húzódott. A fehér heget egymástól azonos 
távolságra lévő keresztvonalak szakították meg. A jelek szerint a fiú éppen akkor keveredett 
késpárbajba, amikor dr. Frankenstein ügyelt a sürgősségi osztályon. Az állán díszelgő ritkás, 
szakállszerű képződmény arra utalt, hogy a szervezete kevés tesztoszteront termel. 

Miután másodszor is megnézte magának Carsont, a sebhelyes arcú szélesen 
elmosolyodott. 
- Hé, szépségem! Mit keresel ebben a roncsban? Hozzád egy Mercedes illik! - Felemelte a 
törlőrongyot, és a szélvédőre csapta. - Hello, hová tetted az eszed? Persze, egy ilyen hosszú 
lábú csinibabának nincs is szüksége ilyesmire... 

A nyomozói munka egyik előnye a megkülönböztető jelzés nélküli sedan. Persze, aki járőr 
kocsiban rója a kilométereket, azt nem zaklatják az ilyen suhancok. 
- Ön jelen pillanatban törvénysértést követ el - közölte a sráccal. 
- Úgy. látom, valaki bal lábbal kelt fel ma reggel... 
- A szélvédőm tiszta. Amit csinál, azt zsarolásnak nevezik. 
- Két dolcsiért megpucolom! 
- Kérem, lépjen el a kocsimtól! 

A fiú felemelte a rongyot, hogy összemaszatolja a szélvédőt. 
- Két dolcsit kérek, hogy lemossam. Hármat, hogy ne mossam le. A legtöbben a második 
lehetőséget választják. 

Carson kikapcsolta a biztonsági övét. 
- Megkértem, hogy menjen a kocsimtól! 

Hátrálás helyett a sebhelyes arcú az ablakhoz tolta a képét. A leheletén érezni lehetett a 
kora reggel elszívott joint édes, valamint a gyümölcsös rágógumi savanykás szagát. 
- Add ide a három dolcsimat, és kérj bocsánatot azzal, hogy mellé teszed a telefonszámodat! 
Akkor talán nem csúfítom el a gyönyörű pofikádat... 

Carson megragadta a suhanc bal fülét, és úgy megcsavarta, hogy hallotta a porc 
roppanását. Ezután az ajtókerethez csapta a fejet. A hang, amit a fiú kiadott, nem 
farkasüvöltésre, inkább egy csecsemő sírására emlékeztetett. 

A nő elengedte a srác fülét. Kiszállt a kocsiból. A kivágódó ajtó ledöntötte a lábáról a 
suhancot. 



A srác hanyatt vágódott, és beütötte a fejét a járda szélébe. Hirtelen egész planetáriumnyi 
csillag lobbant fel a szeme előtt. Carson megállt előtte, és egyik lábával az ágyékába 
taposott. A sebhelyes arcú mozdulatlanná merevedett a félelemtől. Látszott rajta, megijedt, 
hogy az eszement nő pudinggá tapossa a golyócskáit. 

Carson felmutatta a jelvényét. 
- A telefonszámom? Kilenc-tizenegy. 

A csapdába ejtett autók között a sebhelyes arcú társait egyszerre bénította meg a harag 
és az ámulat. A vezérük ott feküdt a nő lába alatt, és ezzel mindnyájukat megalázták. 
- Maradj, ahol vagy, ha nem akarsz még egy lyukat a seggedbe! - kiáltott rá Carson a hozzá 
legközelebb álló bandatagra. 

A lába alatt fekvő srác megpróbált arrébb kúszni, mire Carson még nagyobb erővel 
taposott az ágyékába. A fiú szemét elfutotta a könny. Végül inkább az engedelmességet 
választotta, mert nem akart három napig jeges tömlőt szorongatni a lába között. 

Carson látta, hogy figyelmeztetése ellenére két bandatag lassan elindul felé. Bűvészekre 
jellemző könnyedséggel és gyorsasággal tette el a jelvényt, és húzta elő a pisztolyát. 
- Na, ide hallgassatok! Ez a kislány a talpam alatt már megkapta a magáét, ti viszont még 
nem. Húzzatok innen, ha nem akartok két évig a sitten rohadni, és nem akarjátok elcseszni az 
egész hátralévő életeteket! 

A két srác megtorpant, de látszott rajtuk, nem akarnak elmenni. 
Carson tudta, sokkal kevésbé aggasztja őket a fegyvere, mint az a tény, hogy beszél a 

nyelvükön. Abból, hogy az övékhez hasonló argót használta, arra következtethettek, hogy 
korábban is került már hasonló helyzetbe, méghozzá nem is egybe, ennek ellenére cseppet 
sem fél tőlük. Egyikük sem indult volna túl sok eséllyel a tévés vetélkedőkön, de még így is ki 
tudták számolni, mekkorák az esélyeik. 

Carson ismét felszólította őket a távozásra. 
- Tűnés! Elbúcsúzhattok a kis pöcsötöktől, ha továbbra is itt meresztitek! 

Carson kocsija előtt a kereszteződéshez közelebb álló autók elindultak. Vezetőik a 
visszapillantó tükörből figyelték az eseményeket, és megértették, hogy már senki sem vágja 
meg őket. 

Amint gurulni kezdtek a kocsik, a suhancok is rádöbbentek, hogy nincs értelme a 
maradásnak, ha eltűnik a préda. Pánikszerűen elpucoltak; úgy menekültek, mint a villámtól 
megrettent lovak. 

A Carson talpa alatt fekvő srác még mindig nem akarta belátni, hogy vereséget 
szenvedett. 
- Hé, te kurva, a jelvényedre gyilkossági csoportot írtak! Egy ujjal sem érhetsz hozzám! Én 
nem öltem meg senkit! 
- Idióta... - tette el Carson a fegyverét. 
- Ne hívjon idiótának! Én gimnáziumot végeztem! 
- Nem igaz. 
- Majdnem elvégeztem... 

Mielőtt a csúszómászó - előre megjósolható módon - perrel kezdett volna fenyegetőzni, 
megszólalt Carson mobiltelefonja. 
- O’Connor nyomozó! 

Amikor meghallotta, hogy ki hívja és miért, azonnal lekapta a lábát a bandavezérről. 
- Kapd be! - közölte vele. - Takarítsd el a nyeszlett segged az utcáról! 
- Nem fog lecsukni? 
- Nem éred meg a papírmunkát - fordította vissza a figyelmét Carson a mobiljára. 



A sebhelyes arcú egyik kezét az ágyékára szorítva feltápászkodott. Úgy festett, mint egy 
totyogós baba, akinek nagyon kell pisilnie. 

Azok közé tartozott, akik nem okulnak a saját kárukon. Ahelyett, hogy sántikálva a barátai 
keresésére indult volna, hogy aztán elmesélje nekik, hogyan fordított a helyzeten, hogyan 
kapta el azt a zsarukurvát, és hogyan verte ki a fogait, csak állt, és nyüszítve fenyegetőzött az 
alkalmazott bánásmód miatt, mintha abban reménykedne, hogy ezzel felébreszti Carsonban 
a bűntudatot. 

Carson befejezte a beszélgetést, megnyomta a VÉGE gombot, és zsebre vágta a 
mobiltelefont. A megalázott srác még ekkor sem fejezte be a monológot. 
- Szóval, most már tudom a nevét, és bármikor kideríthetem a címét is! 
- Akadályozzuk a forgalmat! - figyelmeztette Carson. 
- Egy este megkereslek, aztán eltöröm a lábadat, a karodat és minden egyes ujjadat! Van gáz 
a konyhádban? Megsütöm a pofád! 
- Jól hangzik! Majd kinyitok egy üveg bort, és csinálok valami kaját. Alig várom már ezt az 
arcpirítósdit! 

A sebhelyesnek a fenyegetőzés volt a legjobb fegyvere, de most ezzel se ment túl sokra. 
- Szereted a spanyol konyhát? - kérdezte Carson. 
- Te kurva, olyan hülye vagy, mint egy benarkózott patkány! 
- Tényleg? Igen, az lehetséges! - helyeselt Carson. A fiú elhátrált. 

Carson rákacsintott. 
- Figyelj, öcsi, én is ki tudom deríteni, hogy hol laksz! 
- Ne gyere közelebb! 
- És neked van gáz a konyhádban? - érdeklődött Carson. 
- Komolyan mondtam, idegbajnok ribanc! 
- Jaj, nehogy azt mondd, hogy csak etettél! Vagy ez inkább hízelgés? 

A sebhelyes arcú végre összeszedte a bátorságát, hátat fordított Carsonnak, és elbicegett 
a kocsik között. 

Carson úgy érezte, mégse indul olyan szörnyen a napja, mint gondolta. Visszaült a volán 
mögé, behúzta az ajtót, és elindult, hogy felvegye a társát, Michael Maddisont. 

Korábban úgy gondolta, rutinnyomozással fog eltelni a nap, de a telefonhívás mindent 
megváltoztatott. Egy női holttestet találtak a városi park tavában, és minden jel arra 
mutatott, hogy az áldozatot nem egy kellemes éjszakai fürdőzés közben érte baleset. 

 
Harmadik Fejezet 

 
Carson nem használta se a szirénát, se a tetőre kirakható villogót, mégis jó időt futott a 

Veterans Boulevardon. Az út szélén kaleidoszkópszerűen villantak fel a képregény üzletek, az 
alkatrész és gépjármű kereskedések, bankfiókok, illetve gyorséttermek. 

Hamar elért arra a részre, ahol a bérlakásos házak álltak. Itt lakott a harmincéves kora 
ellenére nőtlen Michael Maddison, egy jellegtelen épületben, amely Amerika bármely 
városában állhatott volna. 

Maddisont nem zavarta a környék, mindig azt mondogatta, hogy egy munkával - 
különösen nyomozói munkával - töltött nap és New Orleans színes kavalkádja után jó érzés 
egy szürke lyukban megpihenni. Néha azt is hozzátette, hogy ez az egyetlen dolog, ami még 
mindig a valóság talajához köti. 

Ezen a napon Michael farmerban, hawaii ingben és rozsdabarna sportzakóban indult 
dolgozni, ami eltakarta hónaljtokba rejtett pisztolyát. A ház előtt várta a társát. Első 



pillantásra nem tűnt valami határozottnak és erősnek, de a ravasz koktélokhoz hasonlóan ő 
is tudott meglepetést okozni. 

Beült Carson mellé, és becsukta a kocsi ajtaját. Az egyik kezében fehér papírzacskót 
tartott, a másikkal egy fánkot emelt a szájához. Közben olyan arcot vágott, mint a vizsla, 
amikor visszatér egy kacsával a gazdájához. 
- Milyet eszel? - kérdezte Carson. 

Michael úgy tartotta a fogai között a fánkot, hogy bele sem harapott. 
- Juharcukros-pudingost. 
- Adj egyet! 

Michael a társa felé kínálta a zacskót. 
- Az egyik sima, a másik kettő csokis. Válassz! 

Carsont nem érdekelte a zacskó tartalma. Inkább Michael kezéből kapta ki a fánkot. 
- Élek-halok a juharszirupért! - Beleharapott a fánkba, és miközben a gázpedálra taposva 
elkanyarodott a járdától, mohón rágni kezdte. - Imádlak! - mondta a fánknak. 
- Én is imádlak... - sóhajtott fel Michael. 

A hangjából kihallatszódó vágyakozás elárulta Carsonnak, hogy a társa nem a 
juharszirupos fánkra gondolt, de mivel fenn akarta tartani a kettejük közötti hivatalos 
viszonyt, illetve egyéb okok miatt úgy tett, mintha nem hallotta volna a megjegyzést. 
- Egyél egy simát, az is jó! 

Miközben Carson lefordult a Veterans Avenueról a Jefferson Parishre, majd az Orleans 
Parishre, hogy a Pontchartian Boulevardon közelítse meg a Harrisont, Michael olyan arccal 
turkált a papírzacskóban, ami világossá tette, hogy csupán kényszerűségből válogat a 
megmaradt fánkok között. 

Carson tudta, hogy csokisat fog választani, nem pedig a simát, amit javasolt. Nem 
tévedett. Michael beleharapott az édességbe, és összegyűrte a zacskó felső részét. Amikor 
Carson átcsúszott egy pirosba hajló sárga lámpánál, felpillantott. 
- Vedd le a lábad a gázról! Ezzel is segítesz megmenteni a bolygót. Az én hitem szerint 
minden munkanapot egy jókora adag cukorral és meditációval kell kezdeni. 
- Én viszont nem tartozok a nagy seggű nyomozók gyülekezetébe. Amellett épp most hívtak. 
Reggel megtalálták a hatodikat. 
- A hatodikat? - kérdezett vissza tele szájjal Michael. - Miből gondolják, hogy ugyanaz az 
elkövető? 
- A sebészi megoldásból. Akárcsak a többieknél. 
- Ennek mije hiányzik? A mája? A veséje? A lába? 
- A városi park tavában találták meg. Biztosan szép keze volt. Levágták mind a kettőt. 

 
Negyedik Fejezet 

 
Az emberek azért jártak a parkba, hogy etessék a kacsákat, vagy kényelmesen 

elheverjenek a mohos tölgyfák árnyékában. Kedvelték a gondozott botanikus kertet, az art 
deco szökőkutakat, a szobrokat. A gyerekek különösen szerették a mesepark régimódi 
körforgóját, rajta a híres, fából faragott repülő lovakkal. 

A tavacska körül bámészkodó tömeg verődött össze. Az emberek a saját szemükkel 
akarták látni, hogyan dolgoznak a nyomozók. Carson szokásához híven keresztülverekedte 
magát a morbid kíváncsiskodókon, akik között nagymamák éppúgy akadtak, mint 
tinédzserek, öltönyös üzletemberek vagy őszes halántékú alkoholisták, akik még ebben a 



helyzetben is papírzacskóból kortyolgatták a bort. Carson hirtelen úgy érezte magát, mintha 
Az élőhalottak éjszakája című film közepébe pottyant volna. 

Évszázados tölgyek árnyékolták be a zöld vizű tavat, a partot felverte a gaz. A víztől 
kitaposott ösvények vezettek a kecses, ívelt kőhidakhoz. Néhány kíváncsiskodó felmászott a 
közeli fákra, hogy jobban lássa, mi folyik a rendőri kordon mögött. 
- Az operában sincs ekkora közönség - jegyezte meg Michael, miközben Carson a vállával tört 
utat előtte a szájtátiak gyűrűjében. - Ami azt illeti, az autós rodeókon sem. 

A tizennyolcadik és a tizenkilencedik században a forróvérű kreolok szívesen jártak ide 
párbajozni. Napnyugta után találkoztak, és addig vívtak vékony pengéikkel a holdfényben, 
amíg sikerült kiontaniuk egymás vérét. A park a modern korban is nyitva volt éjjelente, de a 
küzdő felek már nem egyenlő fegyverekkel csaptak össze, és olyan eszközöket használtak, 
amelyek még csak nem is hasonlítottak a régmúlt idők kardjaira. A ragadozók igyekeztek 
becserkészni prédájukat, és mindvégig bíztak abban, hogy ebben a korban, a civilizáció 
hanyatlásának kezdetén megússzák a büntetést. 

A tett színhelyétől egyenruhás rendőrök próbálták távol tartani a tömeget, amelyben akár 
a gyilkos is ott lehetett. A hátuk mögött szilveszteri szerpentinként sárgállt a fák között 
kifeszített rendőrségi szalag, amely lezárta az ösvény egy részét is. 

A jelen lévő rendőrtisztek és helyszínelők ismerték Michaelt és Carsont; voltak, akik 
kedvelték, voltak, akik irigyelték, és persze olyanok is akadtak, akik utálták őket. A testületnél 
Carson volt a legfiatalabb, Michael pedig a második legfiatalabb nyomozó. A gyors 
előrejutásnak mindig meg kell fizetni az árát; aki feljebb jut a ranglétrán, mindig szerez 
magának néhány ellenséget. Az embernek azt is el kell fogadnia, hogy nem mindenki kedveli 
a stílusát, meg azt is, hogy mindig vannak olyanok, akik a „majd csak kihúzom a nyugdíjig" elv 
szerint élnek, és nem értik, ha valaki őszintén hiszi, hogy fontos munkát végez, és hogy igenis 
keresni kell az igazságot. 

Carson átlépett a kordon fölött, majd megállt, és szemügyre vette a helyszínt. A 
mocsokhabos vízben arccal lefelé fordulva egy nő holtteste lebegett. Szőke haja glóriaként 
terült szét a feje körül, és valósággal ragyogott a falevelek között rásütő louisianai 
napfényben. A ruhája ujjába levegő szorult, ezért a karja nem merült a víz alá. Tisztán 
lehetett látni a csonkolást. 
- New Orleans. A mocsárvidék romantikája... - idézte Michael az egyik utazási iroda 
jelmondatát. 

A helyszínelők még nem láttak munkához, utasításra vártak. Követték Carsont, de amint 
odaértek a sárga szalaghoz, megálltak. A nyomozóknak be kellett tartaniuk a szabályokat; 
végre kellett hajtaniuk a helyszín átkutatását, a holttest megvizsgálását és lefényképezését, 
valamint a lehetséges nyomok rögzítését. A szemléket Michael általában Carsonra bízta, 
mivel a nőt remek ösztönökkel áldotta meg a sors. Ráérzett bizonyos dolgokra, és ez olyan 
gyakran fordult elő, hogy Michael néha boszorkánynak nevezte. 

Carson odafordult a legközelebbi egyenruháshoz. 
- Ki a rangidős? 
- Ned Lohman. 
- Hol van most? 
- Ott, a fák mögött. 
- Mi a fenének járkálja össze a helyszínt? - kérdezte bosszúsan a nő. 

Lohman, mintha érezné, hogy róla van szó, kilépett a tölgyek árnyékából. Két idősebb 
nyomozó kísérte. Carson egyből felismerte őket: Jonathan Harker és Dwight Frye kísérte a 
rangidőst. 



- A Dákó meg a Golyója! - nyögött fel Michael. 
A két idősebb nyomozó még túl messze volt ahhoz, hogy meghallják a megjegyzést, 

Harker mégis bosszúsan feléjük pillantott, Frye pedig legalább olyan borús arccal 
megcsóválta a fejét. 
- Megszívtuk - súgta Carson. 
- Méghozzá világméretű - helyeselt Michael. 

Carson nem mozdult a helyéről, megvárta, hogy a két nyomozó menjen oda hozzá. Milyen 
szép lenne, ha térden lőhetne ezeket a semmirekellőket, hogy ne rontsák itt a levegőt, 
gondolta. Felszólítás és figyelmeztető lövés nélkül beléjük durrantani... Milyen jó is lenne! 

Harker és Frye önelégült mosollyal lépett a nő elé. Az egyenruhás Ned Lohman ráérzett 
valamire, mert kerülte Carson tekintetét. 

Carson megpróbált uralkodni magán. 
- Ez a hulla a miénk! - jelentette ki. 
- Épp a közelben jártunk - közölte Frye -, és hallottuk a hívást. 
- Vadásztatok erre a hívásra... - helyesbített Carson. 

Frye nagydarab, lusta tekintetű ember volt; látszott rajta, hogy halványként tisztel 
valamit: a saját hasát. 
- O’Connor, az ismerőseim között te vagy az egyetlen ír, akinek nem élvezem a társaságát. 

A hasonló horderejű ügyeken természetesen nem egyetlen detektívpáros dolgozott. Egy 
héten belül ez volt a hatodik csonkolt holttest, ami előkerült, ezért a kapitány több emberét 
is ráállította a nyomokra. Az első esethez Michael és Carson vonult ki, ezért a sajátjuknak 
érezték az ügyet, amelyben a gyilkos egy fél temetőre való áldozatot hagyott maga után. 
Logikus volt, hogy kettejüket bízzák meg a nyomozás vezetésével és a hatodik helyszín meg- 
vizsgálásával. 

Harker nagyon könnyen leégett; hol a naptól volt vörös a képe, hol az irigységtől, és 
hajlamos volt arra, hogy főnöknek képzelje magát. A délvidéki napsütés csaknem fehérré 
fakította szőke haját, az arca pedig olyan volt, mintha ráöntöttek volna egy fazék forró vizet. 
Gázláng-kék szemének gyémánt kemény csillogását hiába próbálta kedves mosoly mögé 
rejteni, a tekintete mindent elárult róla. 
- Gyorsan kellett lépnünk. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy eltűnjenek a 
bizonyítékok. Ebben a hőségben hamar szétbomlanak a hullák. 
- Jaj, neked azért nem kell félned! - mondta Michael. - Járj kondizni, és meglátod, ha elég 
elszánt vagy, újra a régi leszel! 

Carson félrevonta Ned Lohmant, és elővette a noteszát. Michael közelebb lépett a nőhöz. 
- Helyzetjelentést! - kérte Carson. 
- Nézze, nyomozó, tudom, hogy maguk a górék az ügyben - mondta Lohman. - Szóltam is 
Fryenak meg Harkernek, de nem hallgattak rám. Ha a rangjukat nézem, felettem állnak. 
- Rendben, semmi baj - nyugtatta meg Carson. 
- Már megtanulhattam volna, hogy mindig a keselyűk csapnak le először a dögre. Na, jó, 
lássunk hozzá! Idő? 

Lohman az órájára pillantott. 
- Hét óra negyvenkettőkor jelentették az esetet, tehát harmincnyolc perce. A testet egy 
kocogó vette észre, ő szólt be. Amikor ideértem, éppen helyben futott, hogy szinten tartsa a 
pulzusszámát. 

Az elmúlt években a kocogok több holttestet találtak, és jelentettek a mobiltelefonjaikon, 
mint bárki más a városban. 



- Ami a helyszínt illeti - folytatta Lohman a test úgy feküdt a vízben, ahogy a kocogó rátalált. 
Nem kísérelte meg kihúzni. 
- Persze - szólt közbe Michael. - Látta, hogy nincs meg a keze, és egyből levette, hogy már 
nem él. 
- Az áldozat szőke, de lehet, hogy nem ez a természetes hajszíne. Észrevett rajta valami 
szokatlant? - kérdezte a nő Lohmantől. 
- Semmit. Nem közelítettem meg a testet, nem szennyeztem be a helyszínt, ha erre kíváncsi. 
Nem láttam az arcát, így nem tudom megbecsülni a korát. 
- Idő és helyszín rendben - mondta Carson. - Lássuk a körülményeket! Mi volt az első 
benyomása, amikor kiért? 
- Az, hogy gyilkosság történt. Nem hinném, hogy levágta volna a saját kezét... 
- Még ez is elképzelhető lenne, ha csak az egyik hiányozna - mondta Michael -, de 
mindkettőtől tényleg nem foszthatta meg magát. 

 
Ötödik Fejezet 

 
New Orleans utcáin sokféle nőt lehetett látni; volt köztük néhány valóban gyönyörű is, de 

még a legszebből is hiányzott valami. A megfelelő asszony keresésével töltött hosszú évek 
során Roy Pribeaux csupán egyszer találkozott olyan nővel, aki mindenben megfelelt az 
ízlésének. Büszkén vállalta, hogy maximalista. Gyakran gondolt arra, ha ő lenne Isten, sokkal 
szervezettebb, sokkal rendezettebb hely lenne a világ. 

Ha Roy, a Mindenható uralkodna a földön, nem születnének ronda jellegtelen emberek. 
Nem penészedne meg semmi. Nem lennének csótányok, de még szúnyogok sem. És semmi 
sem bűzlene. Az ég kékségén nem változtatna, de megszüntetné a párás fülledtséget. 

A Riverwalkon, az 1984-es louisianai világkiállítás helyszíne mellett sétált. A város lakói 
kedvelték ezt a helyet, itt adtak egymásnak találkát, itt vásároltak. Roy pedig itt vadászott. 

Három fiatal, feszes pólót és rövidnadrágot viselő, nevetgélő lány sasszézott el mellette. A 
három közül kettő végigmérte őt. Roy a szemükbe nézett, merészen megbámulta a testüket, 
majd lemondóan félrefordította a fejét. 

Régóta keresgélt, de nem vesztette el az optimizmusát. Biztos volt abban, hogy létezik az 
ideálja, és előbb-utóbb meg fogja találni. Harmincnyolc éves múlt, és egy szexuálisan 
túlfűtött társadalomban élt, de büszkén őrizte a szüzességét. Az eszményi nőnek és a 
szerelemnek tartogatta magát. 

Miközben az igazit kereste, fáradhatatlanul tökéletesítette a testét. Két órát edzett 
minden nap. Reneszánsz embernek tartotta magát. Pontosan napi egy órán keresztül 
olvasott, ugyancsak egy órát foglalkozott különböző tudományokkal, és egy órán keresztül 
töprengett a világ nagy titkain. Kizárólag természetes ételeket fogyasztott. Sohasem vett 
nagyüzemi gazdaságokból származó húst. Nem mérgezte a szervezetét, vigyázott, nehogy 
rovarirtó vagy radioaktív szennyeződés kerüljön az ételébe, de főként a génkezelt 
élelmiszerektől tartózkodott. 

Sokszor eszébe jutott, hogy amikor majd sikerül tökéletesítenie az étrendjét, amikor a 
szervezete olyan precízen működik majd, mint egy atomóra, akkor talán már üríteni sem fog. 
így lenne logikus, mert ha a teste minden morzsányi táplálékot feldolgoz, energiává alakít, 
akkor nem keletkezhet sem vizelet, sem pedig széklet. Ha ez sikerül, talán a tökéletes nőre is 
rátalál. 

Gyakran álmodott arról, milyen lehet a szex, a cselekvéssor, amelynek során két test 
eggyé válik. Hasonlíthat a nukleáris fúzióra. 



A város lakói kedvelték a Riverwalkot, de Roy gyanította, hogy a sétálgatok többsége 
turista. Nem lehettek helybeliek, mert szájtátva bámulták a járdára rajzoló művészeket, az 
utcazenészeket. A helybéliek nem tolonganának a „New Orleans" feliratú trikókat áruló 
bódék előtt. 

Roy megállt egy csillogó piros kocsi mellett, amiből vattacukrot árultak. Körbevette a forró 
cukor édes illata. 

A vattacukorárus lány egy zsámolyon, piros napernyő alatt ült. Nem sokkal múlt húszéves; 
a haja kócos volt, a teste pedig olyan formátlan és kövér, mint Miss Röfié a Muppet Show-
ból. 

De a szeme... 
A szeme! 
Roy elragadtatva figyelte a kékeszölden csillogó, felbecsülhetetlen értékű drágaköveket. 
A lány észrevette, hogy figyelik, és elmosolyodott. A szeme körül megjelent néhány apró, 

csábos szarkaláb. 
- Mit parancsol? 

Roy közelebb lépett. 
- Valami édeset. 
- Csak vattacukorral szolgálhatok. 
- Szerintem nem csak azzal... - felelt Roy. Elégedett volt; nem is sejtette, hogy ilyen kedvesen 
is tud beszélni. 

A lány meglepődött. 
Szegényke... Roy már tudta, túlságosan udvarias volt. 

- Rendben, egy vattacukrot kérek. 
A lány felvett egy papírkúpot, és forgatni kezdte. A kartont hamarosan beborította a 

cukorfelhő. 
- Hogy hívják? - kérdezte Roy. 

A lány tétovázott, kissé zavartnak tűnt, és elfordította a tekintetét. 
- Candace. 
- Egy Candy nevű nő, aki édességet árul? Ez most vicc, vagy a sors alakította így? 

Candace elpirult. 
- Jobban szeretem, ha Candace-nek szólítanak. Gondolhatja, hányan kigúnyolják azt a 
túlsúlyos nőt, akinek Candy a neve. 
- Tény, hogy nem hasonlít az anorexiás modellekre, de számít ez? A szépségnek számtalan 
megjelenési formája van. 

Candace a jelek szerint ritkán vagy még sohasem hallott ilyen szép bókot egy Roy 
Pribeaux-hoz hasonlóan vonzó és csinos férfitól. Elpirult. 
- Gyönyörű a szeme - folytatta Roy. - Elképesztően gyönyörű! Évekig tudnám nézni. 

Candace még mélyebben elpirult, de kíváncsisága felülkerekedett félénkségén, és 
belenézett Roy szemébe. 

Roy tudta, hogy nem szabad túl rámenősen közelednie. Ha így folytatja, akkor Candace, 
akit egész életében visszautasítottak, talán gyanút fog, arra gondol, hogy valami gonosz 
tréfát akar űzni vele. 
- Keresztényként - magyarázta, bár egyáltalán nem volt vallásos - hiszek abban, hogy minden 
szépet és jót Isten teremtett. Nekünk pedig fel kell ismernünk az isteni szépséget. A szeme 
egyszerűen... tökéletes! Ablak, amely egyenesen a lelkére nyílik. 



Candace beállította a vattacukros kúpot a pult tetejére szerelt tartóba, és ismét 
elfordította a tekintetét. Úgy viselkedett, mintha úgy érezné, bűnt követ el, ha hagyja, hogy a 
férfi a szemét nézze. 
- Nem jártam templomban, amióta az anyám meghalt. Ennek már hat éve. 
- Igazán sajnálom. Biztosan nagyon fiatalon halt meg. 
- Rákos volt - mondta Candace. - Nagyon dühös voltam. Azóta kerülöm a templomokat. 
- Összefuthatnánk valamikor, hogy megigyunk egy kávét... 

Candace összeszedte a bátorságát, és Roy szemébe nézett. 
- Miért? 
- Miért ne? 
- Ez csak... Maga annyira... 

Ezúttal Roy fordította el a fejét, mintha ő is szégyenlős lenne. 
- Ezek szerint nem vagyok az esete? Tudom, hogy egyesek szemében sekélyesnek tűnök... 
- Nem, egyáltalán nem erre gondoltam! - Candace hirtelen képtelen volt elmagyarázni, hogy 
valójában mire gondolt. 

Roy előhúzott a zsebéből egy aprócska jegyzettömböt, ráfirkált valamit, majd letépte a 
felső lapot. 
- Ray Darnell. A nevem... És odaírtam mellé a mobilom számát. Talán mégis meggondolja 
magát. 

Candace megnézte a telefonszámot és az álnevet. 
- Mindig is... mindig is meglehetősen magamnak való ember voltam. 

Drága, szégyenlős teremtés! 
- Meg tudom érteni - mondta Roy. - Én sem randevúzok túl sokat. A mai nők túlságosan 
régimódinak tartanak. Nagyon... kihívóak. Egészen zavarba jövök tőlük. 

Amikor megpróbálta kifizetni a vattacukrát, Candace nem akarta elfogadni a pénzt. Végül 
mégis fizetett. Ahogy az édességet majszolva elsétált, érezte, hogy a lány követi a 
tekintetével. 

Amikor már biztosra vette, hogy Candace nem látja, bedobta a vattacukrot egy szemetes 
kosárba. Leült az egyik napsütötte padra, és elővette a jegyzettömbjét. Az utolsó oldalra 
lapozott, a listához. A New Orleansban és másutt tett erőfeszítések ellenére csak az előző 
nap tudta lehúzni az utolsó előtti tételt: kezek. 

Kérdőjelet rajzolt az utolsó tétel mellé, és közben abban reménykedett, hogy hamarosan 
ezt is kihúzhatja. 

Szemek? 
 

Hatodik Fejezet 
 
Az Irgalom gyermeke volt. Irgalomból született, Irgalomban nevelkedett. 
Ablaktalan szobájában ült, az asztalnál, egy vaskos keresztrejtvény-gyűjtemény előtt. 

Egyetlen válaszon sem gondolkodott. Minden azonnal eszébe jutott. Villámgyorsan írta be a 
betűket a megfelelő négyzetekbe. Sohasem hibázott. 

Randal Hatnak hívták, mivel ő volt a hatodik a sorban. Az előző öt már odakint járt a 
világban. Ha majd egyszer ő is kijut, neki is adnak rendes vezetéknevet. 

Mielőtt magához tért a tartályban, sok mindenre megtanították. Közvetlenül az agyába 
töltötték a tudást. Miután életre kelt, álmában folytatta a tanulást. Álmában, amelybe 
altatókkal taszították. 



Megismerte a természetet, a bonyolult civilizációt; tudta, milyenek azok a helyek, ahol 
sohasem járt, tudta, milyen a hangjuk, a szaguk. Sok mindent ismert, bár az élettere egyetlen 
szobára korlátozódott. Az Irgalom ügynökei a körletének nevezték, mintha csak egy 
elszállásolt katona lenne. 

Az emberek, akik ellen a titkos háború folyt, tizennyolc évesnek nézték volna, pedig 
csupán négy hónapja látta meg a napvilágot. 

A külseje alapján tizennyolc évesnek gondolták volna, de a tudása jóval meghaladta a 
valódi tizennyolc évesekét. Egészséges test, pallérozott elme; csak érzelmileg volt vele valami 
baj. 

A szobáját nem körletnek, cellának tartotta. A teste is börtön volt a számára. 
Többnyire magába zárkózott. Keveset beszélt. Sóvárgott a celláján, a saját magán túli világ 

után, de félt is tőle. 
Napjainak nagy részét keresztrejtvényfejtéssel töltötte. Teljesen elmerült a vízszintes és 

függőleges rácsban, amelyet betűkkel töltött meg. A kinti világ, csábító volt, de zűrzavaros és 
kaotikus. Érezte, ahogy nekifeszül a falaknak, és csak nyomja, nyomja... 

A kinti világot csak azzal tarthatta távol magától, korlátozott életterétől, hogy a rendezett 
négyzetekbe beírta a megfelelő betűket. 

Már az is eszébe jutott, hogy talán azért rémíti meg ennyire a világ, mert az Atya azt 
programozta belé, hogy féljen tőle. Végtére is az Atyától kapta a tudását, sőt az életét is. 

Ez a feltevés teljesen összezavarta. Nem értette, az Atya miért teremtette 
rendellenesnek. Éppen ő, aki mindenben a tökéletességet keresi. 

Csupán egyvalami nyújtott számára reményt. Tudta, hogy odakint, és nem is túl messze, 
itt a közelben, New Orleansban él valaki, aki olyan, mint ő. Nem az Atya teremtménye, de 
hozzá hasonlóan bánatos. 

Randal Hat nem volt egyedül. Ha találkozhatna azzal a hozzá hasonlóval, talán jobban 
megértené önmagát, és talán... 

Talán szabad lehetne. 
 

Hetedik Fejezet 
 
Carson íróasztalán csupán egy házi készítésű papírnehezék akadályozta meg, hogy az 

iratokat elfújja a forgó ventilátor. Az ablakon túl a lemenő nap narancssárgára, majd vörösre, 
később pedig bíborra színezte a várost. 

Michael a szomszédos asztal mögött ült, lefoglalta a papírmunka. Carson tudta, 
legszívesebben már indulna hazafelé, de a férfi rendszerint őrá hagyta, hogy kimondja: letelt 
a szolgálat. 
- Nézted a fakkunkat? - kérdezte. 
- Utoljára tíz perccel ezelőtt - emlékeztette Michael. - Ha megint kiküldesz, veszek egy 
szendvicset, megeszem, és egyszerűen beköltözők a lakkba, amíg meg nem jön a jelentés. 
- Már órákkal ezelőtt meg kellett volna kapnunk a boncolási jegyzőkönyv előzetesét - 
panaszkodott Carson. 
- Nekem pedig egy gazdag családba kellett volna születnem. Azért kiugrok, és megnézem. 

Míg Michael kiballagott a fakkhoz, Carson az áldozatokról készített fényképeket 
nézegette. 

Az elsőre, egy Shelley Justine nevű fiatal ápolónőre a London Street-i csatorna mellett 
találtak rá, de nem ott ölték meg. A vizsgálatok kloroform nyomait mutatták ki a vérében. A 
gyilkos elkábította, majd kést döfött a szívébe. Ezt követően bámulatra méltó precizitással 



levágta mind a két fülét. A szervezetében nem emelkedett meg az endorfin szintje, ami arra 
utalt, hogy a csonkításra csak a gyilkosságot követően került sor. A test elárulja, ha az ember 
fél, vagy fájdalmat áll ki, mielőtt meghal. 

A második Meg Saville, egy idahói turista volt. Őt is kloroformmal kábították el, és csak 
utána végeztek vele. A Sebész - a sajtó ezt a nevet ragasztotta a gyilkosra - ezt az áldozatát a 
lábfejétől szabadította meg. 
- Ha mindig csak. a lábukat vinné el - mondta Michael -, akkor tudnánk, hogy pedikűrös, és 
már el is fogtuk volna... 

Carson kihúzta a halomból a következő képet, és a többi tetejére helyezte. 
Az első két áldozat nő volt. A gyilkos egyikükkel sem próbált közösülni. 
A harmadik áldozat férfi volt. A Sebész ezzel bizonyította be, hogy egyik nemet sem 

kedveli jobban a másiknál. Bradford Walden fiatal volt, pincérként dolgozott a folyón túl, 
Algiers egyik csellójában. Őt a jobb veséjétől fosztották meg. 

A tény, hogy a gyilkos érdeklődése a külső szervekről a belsőkre terelődött, nem volt 
igazán zavaró. Carson semmivel sem találta undorítóbbnak és döbbenetesebbnek azt, hogy 
valaki veséket gyűjt, mint azt, ha lábakra és fülekre utazik. 

Walden szervezetében is megtalálták a kloroformnyomokat, de a vizsgálatok azt is 
kiderítették, hogy ő élt, sőt eszméleténél volt a beavatkozás alatt. Talán a kloroform hatása 
múlt el idő előtt? Vagy a tettes szándékosan hagyta, hogy áldozata magához térjen? Bárhogy 
is történt, a fiatalember kínok között halt meg, betömött és leragasztott szájjal, hogy senki se 
hallja a sikolyát. 

Negyedikként a Loyola Egyetem egyik diákja, Caroline Beaufort következett. Amikor 
rátaláltak, hiányzott mind a két lába. Torzóját egy villamosmegállóban árválkodó pad mellé 
lökték. Őt is kloroformmal kábították el, és eszméletlen volt, amikor meggyilkolták. 

Az ötödik áldozatánál a Sebész nem alkalmazott érzéstelenítést. Ismét egy férfi került 
sorra, Alphonse Chaterie, aki mosodásként dolgozott. A gyilkos úgy vágta ki a szerencsétlen 
fickó máját, hogy végig eszméleténél volt. A vérében nem mutattak ki kloroformot. 

A legutolsó áldozatnak, akire reggel találtak rá a városi park tavában, a keze hiányzott. 
Négy nő és két férfi. A gyilkos ötnél kloroformot használt, eggyel anélkül végzett. Az 

utolsó áldozat laboreredményei még nem érkeztek meg. Valamennyi áldozatnak hiányzott 
legalább egy testrésze. Az első három nőt azelőtt ölte meg, hogy begyűjtötte a trófeát, a 
férfiak viszont éltek, és eszméletüknél voltak a sebészi beavatkozás során. 

Minden jel arra mutatott, hogy az áldozatok nem ismerték egymást. Egyelőre nem sikerült 
kideríteni, hogy összeköti-e őket valami, van-e például közös ismerősük. 
- Nem bírja nézni a nők szenvedését, de a férfiakhoz teljesen máshogy áll hozzá - állapította 
meg Carson, a nyomozás folyamán már nem először. 

Michaelnek támadt egy ötlete. 
- A gyilkos talán nő, és így sokkal inkább együtt érez a hozzá hasonlókkal, mint az ellenkező 
nemmel. 
- Ja, persze... Eddig hány női sorozatgyilkost találtak? 
- Keveset - ismerte el Michael. - Büszkén jelenthetem, hogy a férfiak ebben is sokkal 
sikeresebbek. 

Carson elgondolkodott. 
- Van valami alapvető különbség női testrészek levágása, illetve férfi belső szervek 
kioperálása között? 
- Ezt az utat már végigjártuk. Két sorozatgyilkos gyűjtene az áldozatainak a testrészeit, 
ugyanakkor, ugyanabban a városban? Elképzelhető ilyen véletlen, Mr. Spock? A véletlent 



csupán a babonás emberek találták ki, akik képtelenek a maga összetett valójában megérteni 
a világot. 

Michael néha olyan finoman fogalmazott, hogy a munkájuk egészen elviselhetőnek tűnt, 
de korántsem volt olyan lelkes, mint Carson. A nőt dühítette a dolog; időnként szerette volna 
felrázni kollégáját, mégpedig keményen. 
- És mi következik ebből? - tette fel a kérdést. 

Michael megvonta a vállát. 
- Sohasem értettem meg igazán Spockot... 

Harker lépett hozzájuk, s egy borítékot dobott Carson asztalára. 
- Itt az orvosi jelentés! Véletlenül nekem kézbesítették. 

Carson nem akart kötekedni Harkerrel, de egy ilyen megjegyzést nem hagyhatott szó 
nélkül. 
- Ha még egyszer bekavarsz egy ilyen jelentős ügyembe, hivatalos panaszt teszek a 
rendőrfőnöknél! 
- Most nagyon begazoltam - felelte Harker pléhpofával. Vörös arcán néhány izzadságcsepp 
csillogott. - A vízben talált hulla személyazonosságát eddig még nem sikerült megállapítani, 
de nagyon úgy tűnik, hogy kloroformmal elkábították, elvitték valami félreeső helyre, és 
meggyilkolták, mielőtt levágták a kezét. Egyetlen késszúrással ölték meg. A szívébe kapta. 

Harker nem mozdult. Az arcán megcsillant a napsugár. 
- És? - kérdezte Michael. 
- Mindenkit ellenőriztetek, aki könnyen hozzájuthat kloroformhoz. A nyomozás kiterjed 
azokra, akik állatkísérleteket végeznek, valamint a gyógyszergyárak alkalmazottaira is... 
Sajnos az Interneten több oldal is foglalkozik azzal, hogyan lehet házilag, úgymond a 
konyhában előállítani ezt a szart. A boltban bárki megveheti az alapanyagokat. Hát, nem 
szokványos ügy, az biztos. Valami olyasmit kerestek, amivel eddig még sohasem 
találkoztatok. Egy emelettel a pokol legmélyebb bugyra alá kell szállnotok, hogy ezt a fickót 
megállítsátok! - Harker megfordult, és elsétált. 

Carson és Michael némán nézett utána. 
Michael törte meg a beálló csendet. 

- Ezzel meg mi történt? Egészen úgy festett, mintha törődne másokkal. 
- Régebben nagyon jó zsaru volt. Talán valahol legbelül még most is az. 

Michael megcsóválta a fejét. 
- Nekem seggfejként jobban tetszett. 

 
Nyolcadik Fejezet 

 
Ahogy a nappal utolsó fényei belefulladtak az alkonyba, Deucalion egy bőrönddel a 

kezében, a fülledt forrósághoz egyáltalán nem illő meleg ruhákban sietett végig az utcán. A 
környék közel sem volt olyan csillogó, mint a Francia Negyed, ócska lebujok, zacik, italboltok 
gubbasztottak egymás mellett. A hangzatos Luxe Theater nevet viselő, hajdan divatos, de 
már csak régi filmeket játszó mozi homlokzatán csorba műanyag betűkből rakták ki a 
feliratot: 

 
Csütörtöktől Vasárnapig 
Don Siegel Filmjei 
A Testrablók Inváziója 
A Pokol A Hősöké 



A táblát nem világították meg, a mozit bezárták - talán csak éjszakára, talán örökre. 
Az utcalámpák közül csak néhány világított; a Luxe-hoz közeledve Deucalionnak ki sem 

kellett lépnie a félhomályból. Ahogy elhaladt néhány járókelő mellett, félrefordította a fejét, 
így az embereknek legfeljebb csak az tűnt fel, hogy szokatlanul magas. 

Belépett a mozi melletti sikátorba. Több mint két évszázadon keresztül jobbára hátsó vagy 
rejtekajtókon közlekedett, megszokta, hogy észrevétlenül kell járnia. 

A mozi mögött egy drótráccsal védett, csupasz villanykörte világította meg sárgás fényével 
a szemetes sikátort. Az ajtó sebhelyként sötétlett a téglafalban; a több rétegben felkent 
festék már csaknem teljesen lemállott róla. 

Deucalion megnyomta a csengőt. A hangos berregés a néptelen moziban úgy hatott, akár 
egy tűzjelző sziréna. Bentről neszezés hallatszott. Deucalion megérezte, hogy valaki őt nézi 
az ajtóba épített kémlelőnyílás halszemoptikáján keresztül. 

A rozsdás zár kattant egyet. Deucalion pillantása egy kedves arcra, egy mosolygós 
szempárra esett. 

Az öt láb és hét hüvelyk magas férfi súlya legalább háromszáz font volt - körülbelül kétszer 
nehezebb volt a kelleténél. 
- Te vagy Jelly Biggs? - kérdezte Deucalion. 
- Úgy festek, mintha nem én volnék? 
- Nem vagy elég kövér. 
- Amikor a „Tíz az egyben" sztárja voltam, csaknem háromszáz fonttal nyomtam többet a 
mostani súlyomnál. Feleakkora vagyok, mint lennem kellene. 
- Ben hívott. Deucalion vagyok. 
- Aha, ezt magamtól is kitaláltam. Régen aranyat ért a cirkuszban egy a tiedhez hasonló pofa. 
- Ugye, milyen szerencsések vagyunk mind a ketten? 

Biggs hátralépett, és intett Deucalionnak, hogy lépjen be. 
- Ben sokat mesélt rólad, de nem említett semmiféle tetoválást. 
- Nemrég készült. 
- Manapság nagyon divatos - jegyezte meg Jelly Biggs. 

Deucalion átvágott a tágas, de kopott és szemetes előcsarnokon. 
- Én mindig odafigyeltem a divatra. Kénytelen voltam megtenni - jelentette ki keserűen. 

 
*** 

 

A széles vetítővászon mögött, ahová az átlagnéző nem juthat be, a Luxe folyosók, 
lomtárak és apró szobácskák labirintusából állt. A döcögősen lépkedő, erősen ziháló Jelly 
kartondobozok, rozsdás vasládák és régi filmek penészes poszterei között vezette át 
Deucaliont. 
- Ben hét nevet írt a nekem küldött levélre - mondta Deucalion. 
- Egyszer említetted neki a Rombuk kolostort, ezért arra gondolt, talán még mindig ott vagy, 
de nem tudta, hogy melyik nevedet használod. 
- Nem lett volna szabad elárulnia a neveimet. 
- Ha valaki megtudja néhány nevedet, még nem szerez hatalmat fölötted... 

Egy ajtó elé értek, amelyet páncélként borított a számtalan rétegben felkent zöld festék. 
Biggs kinyitotta, majd felkapcsolta a villanyt, és maga elé tessékelte Deucaliont. 

Deucalion egy ablaktalan, de komfortos lakrészt pillantott meg. A nappalihoz és a 
hálószobához egy apró konyha is társult. Ben szerette a könyveket. A hatalmas könyvespolc 
két falat is elfoglalt. 



- Szép lakhelyet örököltél - mondta Jelly Biggs. 
A szó hallatán Deucalion úgy rándult össze, mintha korbáccsal csaptak volna végig a 

testén. 
- Örököltem? Mit értesz ez alatt? Hol van Ben? 

Jelly meglepettnek látszott. 
- Nem kaptad meg a levelemet? 
- Csak az övét. 

Jelly leült az étkezőasztal mellé. A piros műbőrrel borított krómszék megreccsent alatta. 
- Bent kirabolták, és meggyilkolták. 

Deucalion úgy érezte, ismét elborítja a fájdalom jól ismert hulláma. 
- Nem ez a város legbiztonságosabb része, és a helyzet egyre romlik - magyarázta Biggs. - 
Ben akkor vette meg a Luxe-ot, amikor felhagyott a cirkusszal. Akkor még úgy tűnt, javulni 
fog a helyzet, de nem így történt. Manapság már nehéz lenne eladni, ezért Ben úgy döntött, 
inkább megtartja. 
- Hogyan történt? - kérdezte Deucalion. 
- Megszúrták. Több mint hússzor. 

Deucalionban úgy emelkedett egyre magasabbra a düh árja, mint a régóta elfojtott és 
csillapítatlan éhség. Tudta, ha hagyja növekedni, hamar őrjöngéssé válik, olyan óceánná, ami 
elnyeli. Évtizedeken át sikerült palackban tartania ezt a szellemet, ám most mindennél 
jobban vágyott rá, hogy kihúzza a dugót. Utána pedig... 

Mi lesz utána? Újra szörnyeteggé válik? Bestiává, akit fáklyával, vasvillával és puskával a 
kézben, kutyákkal üldöz a vérszomjas csőcselék? 
- Mintha a második apánk lett volna - folytatta Jelly Biggs. - A legjobb cirkuszigazgató volt, 
akit ismertem. 

Ben Jonas egyike volt azon keveseknek, aki előtt az elmúlt két évszázadban Deucalion 
felfedte a származása titkát. Teljes mértékben megbízott benne. 
- Azután gyilkolták meg, hogy elküldte nekem a levelét. 

Biggs összevonta a szemöldökét. 
- Arra gyanakszol, hogy a kettő összefügg. 
- Megtalálták a gyilkost? 
- Nem, de ez errefelé egyáltalán nem szokatlan. A neked írt levél és a gyilkosság... csak 
véletlen egybeesés. 

Deucalion letette a csomagját. 
- Nincsenek véletlenek. 

Jelly Biggs felpillantott, és Deucalion szemébe nézett. Szavak nélkül is megértették 
egymást, ráadásul a cirkuszban eltöltött évek során mindketten megtanulták, hogy a világ 
legalább annyira gazdag tényekben, mint titkokban. 

A kövér férfi a konyha felé mutatott. 
- A mozin kívül Ben még hatvanezer dollárt is rád hagyott. A frigóban megtalálod. 

Deucalion egy pillanatra elgondolkodott. 
- Ben nem sok emberben bízott meg. 

Jelly megvonta a vállát. 
- Mihez kellene nekem a pénz, amikor nélküle is ilyen remekül nézek ki? 

 
 
 
 



Kilencedik Fejezet 
 
A lány fiatal volt, szegény és tapasztalatlan. Még sohasem járt manikűrösnél, de Roy 

Pribeaux megnyugtatta, nyugodtan rábízhatja a körmeit. 
- A saját körmömet is magam ápolom - magyarázta. - Tudod, a szép kéz nagyon erotikus. 
Csak adj egy lehetőséget, hogy bebizonyítsam! Majd meglátod. 

Roy a Warehouse kerületben, az egyik felújított ház felső szintjén lakott. A város sok 
lerobbant épületét varázsolták újjá, s drága lakásokat alakítottak ki bennük a művészek 
legnagyobb örömére. 

Az alsó szinten egy nyomda és egy számítógépszerviz kapott helyet, Roy Pribeaux-t 
azonban egyik sem zavarta, mintha egy másik galaxisban lettek volna. Szüksége volt erre az 
elszigeteltségre, különösen akkor, amikor új, különleges nőt vitt fel magához. 

A legújabb nőt Elizabeth Lavenzának hívták. 
Talán furcsának tűnik az első vagy akár a tízedik randevún előhozakodni a manikűrrel, 

ezzel a húzással teljesen levette a lábáról a lányt. Roy tudta, a modern nők nagyra értékelik, 
ha egy férfi fogékony az ilyesmire. 

Először leültette a konyhaasztal mellé, és egy kis tálka meleg olajba áztatta Elizabeth 
kezét, hogy felpuhítsa a körmeit és a bőrét. A legtöbb nő nagyon élvezi, ha egy férfi 
babusgatja, ez alól az ifjú Elizabeth sem volt kivétel. Roy ráadásul elképesztő történetekkel 
szórakoztatta, és folyton megnevettette. Elizabeth gyönyörűen nevetett. Szegénynek az volt 
a sorsa, hogy Roy elbűvölje. 

Amikor kiáztak az ujjai, Roy egy puha kendővel egyenként megtörölgette őket. Egy 
természetes alapanyagokból kevert, aceton mentes lemosóval eltávolította a lány körmeiről 
a vörös festéket, majd egy reszelővel valamennyit tökéletes ívűre csiszolta. 

Éppen belekezdett a vágásukba, amikor zavarba ejtő dolog történt: megszólalt a 
mobiltelefonja, méghozzá az, aminek a számát megadta a vattacukros lánynak. Candace-en 
kívül senki sem tudta ezt a számot, csakis ő hívhatta. Hirtelen nem tudta, mit tegyen. 
Mentegetőzve átsietett az étkezőbe, és felkapta az asztalról a telefont. 
- Halló! 
- Mr. Darnell? 
- Nagyon ismerős valahonnan ez a kedves hang... - felelt halkan Roy, miközben lassan egyre 
távolodott Elizabethtől. - Candace? 

A vattacukros lány idegesen felnevetett. 
- Alig váltottunk pár szót... Hogyhogy mégis felismeri a hangomat? 

Roy megállt az egyik széles ablak előtt, háttal a konyhának. 
- Te nem ismered fel az enyémet? 

Szinte a telefonon keresztül is érezte a forróságot, ahogy a lány elpirult. 
- De igen. Felismerem. 
- Nagyon örülök, hogy felhívtál... - suttogta Roy a kagylóba. 
- Izé... - Candace hangján érződött, hogy zavarban van. - Arra gondoltam.:, talán 
megihatnánk azt a kávét. 
- Az ismerkedő kávét. Csak mondd meg, hogy mikor és hol! 

Roy remélte, hogy a lány nem azt vágja rá: most rögtön. Elizabeth várta, ő pedig élvezte, 
hogy a lány körmeit ápolgathatja. 
- Mondjuk, holnap este - javasolta Candace. - A sétányon este nyolc után már nem igazán 
megy a bolt. 
- Találkozzunk a piros kocsid mellett! A mosolyomról majd megismersz. 



- Te pedig... Azt hiszem, megismersz a szememről - felelt esetlenül a romantikában járatlan 
Candace. 
- Természetesen - mondta Roy. - Ó, az a szempár! 

Bontotta a vonalat. A telefont nem az ő nevére jegyezték be, de megszokásból letörölte 
róla az ujjlenyomatait, és csak ezután dobta a díványra. 

Modern, szerény lakását kevés bútorral rendezte be. Az izomfejlesztő gépeire volt a 
legbüszkébb. A falon Leonardo da Vinci anatómiai vázlatainak reprodukciói lógtak, melyeken 
a nagy előd az emberi test felépítését tanulmányozta. 

Visszament Elizabeth-hez a konyhába. 
- A nővérem - magyarázta. - Sokat beszélgetünk. Nagyon közel állunk egymáshoz. 

Amikor a manikűrrel elkészült, mandulaolaj, tengeri só és levendula keverékével dörzsölte 
be a tökéletes kéz bőrét. Belemasszírozta Elizabeth tenyerébe, a kézfejébe, a csuklójába és 
az ujjaiba. 

Végül leöblítette Elizabeth mindkét kezét, fehér zsírpapírba tekerte őket, és egy-egy 
műanyag zacskót húzott rájuk. 
- Nagyon boldog vagyok, hogy eljöttél hozzám, Elizabeth! - mondta, miközben betette a 
kezeket a hűtőszekrénybe. 

Nem találta különösnek, hogy beszél a levágott végtagokhoz. A lány, említésre sem méltó, 
hétköznapi teremtés volt, szürke kis veréb, de a keze gyönyörű volt. 

A keze, ami azonos volt vele. 
 

Tízedik Fejezet 
 
A Luxe egykor, amikor még díszesen ragyogott, tökéletesen illett William Powell, Myrna 

Loy, Humphrey Bogart és Ingrid Bergman filmjeihez, a fénye azonban - mint oly sok 
hollywoodi sztáré - megkopott. 

Jelly Biggs levezette Deucaliont a nézőtérre. Elsétáltak a dohos, foltozott székek mellett. 
- Az az átkozott DVD tönkretette a nosztalgiafilmeket játszó mozikat - mondta Jelly. - Ben 
nyugdíjas évei nem úgy alakultak, ahogy azt elképzelte. 
- A plakát szerint csütörtöktől vasárnapig még mindig kinyitod. 
- Amióta Ben meghalt, már nem. Van még néhány rajongója a harmincöt milliméteres 
filmeknek, és időnként megéri a dolog, de a költségek sokszor magasabbak, mint a bevétel. 
Mivel most már ez az egész a tiéd, nem mertem vállalni a felelősséget. 

Deucalion a vászonra, az arannyal szegett, karmazsinvörös, poros és penészszagú 
függönyre nézett. 
- Szóval... Bennel együtt hagytátok ott a cirkuszt? 
- Amikor már senki sem volt kíváncsi a szörnyszülöttekre, Ben mozi igazgatót csinált belőlem. 
Én is itt lakom. Remélem, nem kell elköltöznöm... Feltételezem, tovább akarod üzemeltetni a 
mozit. 

Deucalion észrevett a padlón egy negyeddollárost. 
- Pénzt találni annyi, mint jelet kapni. 
- Miféle jelet? 

Deucalion lehajolt, és felemelte a pénzdarabot. 
- Ha fej, akkor elveszíted az állásod. Ha viszont írás, akkor elveszíted az állásod. 
- Nem igazán tetszik a dolog... 

Deucalion feldobta, majd elkapta az érmét. Amikor szétnyitotta az ujjait, Jelly látta, hogy 
üres a tenyere. 



- Nem fej, nem írás. Ez annak a biztos jele, hogy maradhatsz, nem gondolod? 
Jelly arckifejezése gondterhelt maradt, noha inkább megkönnyebbülést kellett volna 

éreznie, hogy megtarthatja az állását és az otthonát. 
- Nemrég egy varázslóról álmodtam. Egy különös képességekkel megáldott varázslóról. 
- Ez csak trükk. 
- Talán szorult belém némi látnoki erő. Sok álmom vált már valóra. 

Erről Deucalion is tudott volna mesélni pár dolgot, de inkább csendben maradt, és várt. 
Jelly szemügyre vette a foszló, rongyos kárpitot a székeken, a mennyezet bonyolult 

díszeit. Idegesen nézelődött, ám Deucalionra véletlenül se pillantott rá. Végül megszólalt: 
- Ben mesélt rólad egyet s mást. Hihetetlen dolgokat is mondott. - Deucalion szemébe 
nézett. - Igaz, hogy két szíved van? 

Deucalion úgy döntött, inkább nem válaszol. 
- Álmomban - folytatta Jelly - a varázslónak két szíve volt... és mindkettőt átszúrták. 

Deucalion szárnycsapásokat hallott valahonnan a magasból. Felnézett. 
- Tegnap beszabadult egy madár - magyarázta Jelly. - Úgy láttam, egy galamb. Még nem 
tudtam kikergetni. 

Deucalion a szemével követte a csapdába esett szárnyas röptét. Nagyon is jól tudta, mit 
érezhet. 

 
Tizenegyedik Fejezet 

 
Carson egy fasorral szegélyezett utcában lakott. A háza, eltekintve a három oldalát 

szegélyező díszes verandától, teljesen jellegtelen volt. Sohasem szakított elég időt arra, hogy 
rendbe tegye a garázsát, amit még mindig megtöltött a szülei holmija, ezért kénytelen volt a 
járda mellett parkolni. 

A konyhaajtó felé menet megállt egy mohos tölgy alatt. A szívét megkeményítette a 
munkája, Arnie-nak, az öccsének viszont szelíd nővérre volt szüksége. A kocsitól a házig 
vezető út gyakran túl rövidnek bizonyult ahhoz, hogy kieressze a gőzt; kellett neki még 
néhány nyugodt pillanat. 

A nyirkos, jázminillatú éjszakában rádöbbent, hogy képtelen kitörölni agyából a 
munkájával kapcsolatos gondolatokat. Az idegei vibráltak, a gondolatai őrülten száguldoztak. 
Most még a jázminillat is a vér szagára emlékeztette. 

A legutóbb történt gyilkosság olyan kegyetlen volt, és olyan gyorsan követte az előzőt, 
hogy egyszerűen nem bírta túltenni magát rajta. Normális körülmények között hetven 
százalékban érezte magát nyomozónak, harmincban pedig nőnek és testvérnek, az utóbbi 
időszakban azonban napi huszonnégy órán át rendőr volt. 

Amikor belépett a konyhába, Vicky Chou éppen megtöltötte és bekapcsolta a 
mosogatógépet. 
- Történt egy kis baj... 
- Nehogy azt mondd, hogy a szennyest raktad a mosogatógépbe! 
- Rosszabb. Párolt répát és zöldborsót adtam neki a marhasült mellé. 
- Ó, sohasem szabad narancssárga és zöld ételt tenni ugyanarra a tányérra, Vicky! 

Vicky felsóhajtott. 
- Több szabályt tart be az étkezésben, mint egy kóser vegetáriánus! 

Rendőri fizetéséből Carson nem engedhette meg, hogy állandó, nála lakó gondozót 
alkalmazzon autista öccse mellé. Vicky is ingyen, hálából segített neki. 



Amikor a húgát, Liane-t, a barátját, és két másik embert gyilkossággal vádoltak, Vicky úgy 
érezte, tehetetlenül vergődik a hatóságok és a jog útvesztőjében. A húga ártatlan volt. 
Carson végül tisztázta a lányt a vádak alól, de a másik hármat börtönbe juttatta. 

Vicky kötetlen munkaidőben dolgozott az otthonában, különböző orvosok által rögzített 
hanganyagokról készített leiratokat. Szerencsére Arnie többnyire nyugodt volt, különben 
még ő sem tudta volna összeegyeztetni a munkáját a gondozással. 

Vicky negyvenöt éves volt, öt éve özvegy. Valódi ázsiai szépség volt, okos, kedves, de 
nagyon magányos. Carson tudta, nem gyászol majd örökké, egy napon, amikor a legkevésbé 
várja, belép az életébe egy férfi, és akkor vége ennek a kényelmes helyzetnek. Számolt ezzel 
a lehetőséggel, de annyira túlhajszolt volt az élete, hogy egyelőre mindig félresöpörte a 
gondolatot. Amíg jó valami, minek aggódni miatta? 
- A zöld és narancssárga összekeverésén kívül történt valami említésre méltó? - kérdezte. 
- A kastélyt bámulta. Úgy tűnik, időnként megnyugtatja a látvány, máskor viszont... - vonta 
össze Vicky a szemöldökét. - Mitől fél ennyire? 
- Fogalmam sincs. Azt hiszem, az élettől. 

 
*** 

 

Egy fal átütése, a két emeleti hálószoba összenyitása után Arnie-é lett a ház legnagyobb 
szobája. Mivel az állapota miatt le kellett mondania a világról, ez látszott az egyetlen 
tisztességes megoldásnak. Az ágy és az éjjeliszekrény az egyik sarokban kapott helyet. A tévé 
kerekes állványon állt. Arnie időnként megnézett egy-egy rajzfilmet DVD-n - mindig 
ugyanazokat. A szoba többi részét a kastély foglalta el. 

Négy alacsony, robusztus asztal alkotta a tizenkétszer nyolc lábnyi alapot, amelyen egy 
Legóból kirakott építészeti csoda emelkedett. Vannak olyan kamasz fiúk, akik képesek rá, 
hogy előzetes tervek nélkül felépítsenek egy Lego-kastélyt, Arnie viszont mesterművet 
alkotott, amikor létrehozta a falak és tartópillérek, őrtornyok és bástyák, sáncok és 
mellvédek, tornyok, barakkok, a kápolna és a fegyvertár csodálatra méltó együttesét. 
Heteken keresztül hallgatagon, de annál megszállottabban dolgozott a modellen. Újra és újra 
lebontotta a már elkészült részeket, hogy aztán még káprázatosabbakat emeljen a helyükre. 
Többnyire állva dolgozott - az asztalok közti rés lehetővé tette, hogy belülről is építhessen -, 
de néha, mint most is, leült guruló zsámolyára. 

Carson odahúzott melléje egy másikat, és figyelni kezdte az öccsét. Biztosra vette, hogy a 
sötét hajú, kék szemű fiú, ha történetesen nem lenne autista, remek helynek találná a 
világot. 

Arnie, amikor minden figyelmét egyetlen feladatra összpontosította, senkit sem tűrt meg 
maga mellett. Carson tudta, azonnal felzaklatná, ha négyöt lábnál közelebb merészkedne 
hozzá. 

Amikor ennyire lekötötte egy feladat, Arnie akár napokat is képes volt csendben eltölteni. 
Csak akkor tiltakozott némán, amikor valaki megzavarta a munkájában, és betört a világába. 

Carson tizennyolc évvel volt idősebb az öccsénél, Arnie abban az évben született, amikor 
ő elköltözött a szüleitől. Még akkor sem kerültek volna igazán közel egymáshoz, hasonlóan jó 
néhány testvérhez, ha Arnie-t nem zárja el az autizmus a külvilágtól. Egyszerűen nem voltak 
közös élményeik. 

A szüleik négy éve haltak meg, azóta együtt laktak. 
Ő maga sem tudta megfogalmazni az okát, de Carson, annak ellenére, hogy korábban ezt 

elképzelni sem tudta, megszerette ezt a kedves, magába zárkózó gyereket. Többször is 



előfordult, hogy nem mint az öccseként, inkább a saját fiaként gondolt rá. Reménykedett 
abban, hogy az autizmust kutató orvosok egyszer végrehajtanak egy áttörést, és ha nem is 
minden betegen, de legalább Arnie-n tudnak segíteni. Természetesen tisztában volt azzal, 
hogy erre nagyon kevés az esély. 

Elnézte az újjáépített falat a két bástya között. Arnie szabályos távolságra elhelyezett 
támfalakkal erősítette meg, és meg is emelte, hogy a támadóknak sokkal magasabbra kelljen 
kapaszkodniuk, mielőtt elérik a gyilokjárót. 

Az utóbbi időben a fiú, sokkal félénkebben viselkedett, mint régen. Carson nem tudott 
megszabadulni a gyanútól, hogy valami baj közeleg, és az öccse ezt próbálja megelőzni. Mivel 
igazi kastélyt nem építhetett, ebben a képzeletbeli erődítményben próbált otthonra és 
menedékre találni. 

 
Tizenkettedik Fejezet 

 
Randal Hat keresztezte a SZFINX-et a XENOFÓB-bal, és befejezte a könyv utolsó 

keresztrejtvényét. Jöhettek a következő feladványok, készen állt a megoldásukra. Úgy érezte, 
a rejtvények megfejtésével felfegyverkezik az ijesztő, zűrzavaros világ ellen. Kiérdemelte a 
védelmet. 

Egy ideig még biztonságban lesz, de nem örökre. Fokozódott a zűrzavar. A káosz 
nekifeszült a falaknak, és neki egyre több üres négyzetet kell kitöltenie gondosan formált 
betűkkel, nehogy betörjön a világába. 

Mivel egyelőre biztonságban érezte magát, felállt az asztal mellől, leült az ágya szélére, és 
megnyomta az éjjeliszekrényén a hívógombot. Kérte a vacsoráját. 

Rendszertelenül étkezett, mivel nem tudott evésre gondolni, miközben megszállottan 
hajolt egy egy keresztrejtvény fölé. Inkább hagyta kihűlni az ételt, de nem szakította meg a 
fontos munkát, amellyel igyekezett visszaszorítani a káoszt. 

Fehér ruhát viselő férfi lépett be, és egy tálcát tett az asztalra. Mivel nem egyedül, hanem 
kísérővel jött, Randal Hat lehajtotta a fejét. Nem akart beszélgetni velük, a szemkontaktust is 
kerülte. 

Minden egyes szava, amit másokhoz intézett, csökkentette annak a védelemnek a szintjét, 
amelyért oly keményen megdolgozott. Amikor egyedül maradt, megette a vacsoráját. 

Vörös és zöld ételt kapott, pontosan úgy, ahogy szerette. Előre felszeletelt pulykamell 
tejszínes mártással, hozzá tört krumpli, fehér kenyér, borsó és bab. Desszertnek 
vaníliafagylalt mentazselével. 

Amikor végzett az evéssel, annyira felbátorodott, hogy kinyitotta a szobája ajtaját, és a 
tálcát kicsúsztatta a folyosóra. Gyorsan visszazárta az ajtót; ugyanolyan biztonságban érezte 
magát, mint korábban. 

Leült az ágy szélére, és kihúzta az éjjeliszekrény fiókját, amelyben néhány magazin 
árválkodott. 

Mivel egyenesen az agyába töltötték a tudást, az Atya arra bátorította, hogy nyisson a 
világ felé, tudjon a legfrissebb eseményekről, olvassa a napi- és hetilapokat. Utálta az 
újságokat. Ostobának találta őket, tele voltak zavaros hasábokkal, rendezetlen oldalakkal. A 
nyomdafesték volt a legrosszabb: összekoszolta a kezét, így magán kellett éreznie a 
rendezetlen világ mocskát. Szappannal és forró vízzel le tudta ugyan mosni a szobája melletti 
fürdőszobában, de egy része a pórusain keresztül biztosan beszivárgott a bőre alá, bekerült a 
vérkeringésébe, és megfertőzte a szervezetét a világban uralkodó káosszal. 



Undora ellenére a magazinok között őrzött egy cikket, amelyet három hónapja tépett ki a 
helyi lapból. Egy olyan történetet írtak le benne, ami felcsillantotta számára a reményt. A 
híradás szerint az egyik helybéli szervezet alapítványt hozott létre, amellyel az autizmus 
gyógymódjának kutatását kívánták segíteni. Randal Hat valójában nem volt autista, de az 
állapota nagyon hasonlított ehhez a betegséghez. 

Mivel az Atya meggyőzte arról, hogy a gyógyulás felé vezető úton az az első lépés, hogy 
megismeri önmagát, Randal Hat sok könyvet elolvasott az autizmusról. Sajnos az olvasásban 
nem találta meg azt a nyugalmat, mint a keresztrejtvényfejtésben. Élete első hónapja során 
még nem értette, mi a baja. Akkoriban még elviselte a napilapokat; az autizmus kutatására 
létrehozott alapítványról is akkor olvasott. Felfedezte magán a cikkben leírt tüneteket, és 
rádöbbent, hogy nincs egyedül. 

Talált egy fényképet egy tizenkét éves autista fiúról. A nővérével fotózták le, aki a 
rendőrségnél szolgált. A fiú félrefordította a fejét, nem nézett a kamerába" Randal Hat látta 
rajta, hogy a legszívesebben elmenekülne. Hihetetlen, de ennek ellenére mosolygott. 
Boldognak tűnt. 

Randal Hat egyszer sem volt boldog, amióta négy hónapja, tizennyolc évesen kibújt a 
szülőtartályból. Egyszer sem. Egyetlen pillanatra sem. Időnként biztonságban érezte magát, 
de a boldogságot nem ismerte meg. 

Olykor leült, és órákon át bámulta az újságból kitépett cikket. 
A fényképen látható, mosolygó fiút Arnie O’Connornak hívták. 
Sejtette, Arnie sem boldog mindig, de legalább néha megérinti ez az érzés. Arnie minden 

bizonnyal tudja azt, amit ő is szeretne megtudni. Arnie ismeri a boldogság titkát. Randal meg 
akarta szerezni tőle ezt a tudást. 

Éjszaka alig aludt; azon gondolkodott, hogyan érhetné el a célját. Arnie ebben a városban 
lakik. Közel van, de bizonyos okok miatt mégsem mehet oda hozzá. Négyhónapnyi élete 
során még egyszer sem lépte át az Irgalom falait. Már az is komoly megrázkódtatást okozott 
neki, ha egy másik emeletre vitték, például kezelésre. New Orleans éppen olyan elérhetetlen 
volt a számára, mint a hold. Arnie nyugodtan őrizhette a titkát. 

Pedig ha a közelébe kerülhetne, megtanulná tőle a boldogság titkát. Az sem számítana, ha 
Arnie esetleg nem akarja megosztani vele. Megszerezné tőle. 

Megszerezné! 
Az autisták többségével ellentétben Randal Hat időnként nagyon erőszakos volt. A 

lelkében tomboló harag majdnem olyan hatalmas volt, mint a külvilágtól való félelme. 
Erőszakos hajlamait mindenki, még az Atya elől is elrejtette. Attól tartott, hogy ha kitudódik, 
valami rossz fog történni vele. 

Az Atya szeme időnként olyan...ridegen csillogott. 
A cikket visszarejtette a magazinjai alá, de lelki szemei előtt még mindig Arnie képe 

lebegett. A mosolygó Arnie arca. 
Annak a fiúnak az arca, aki odakint él, valahol New Orleansban. 
Annak a fiúnak az arca, aki olyan hatást gyakorolt rá, mint a hold a tengerek vizére. 
 

Tizenharmadik Fejezet 
 
A szűk, félhomályos vetítőfülkében egy heverő állt a fal mellett. Minden sík felületet 

olcsó, puha kötésű könyvek borítottak. Jelly a jelek szerint szeretett olvasni vetítés közben. 
A kövér ember egy ajtóra mutatott. 

- Ott lakom. Ben hagyott neked egy különleges dobozt. 



Jelly elment a dobozért, Deucalion pedig odalépett a régi vetítőgéphez. A jókora 
gépezethez két óriási tárcsa tartozott. A harmincöt milliméteres filmet különböző 
fogaskerekekből és görgőkből álló labirintuson keresztül kellett befűzni az erős lámpa és a 
lencse közé. 

Deucalion megvizsgálta a gombokat, a csavarokat, és addig ügyeskedett, amíg bepillantott 
a küklopsz szemébe. Levette a takarólemezt, és megnézte gyomrában a fogaskerekeket, a 
görgőket, a motort. A szerkezet, ha bekapcsolták, az élet vakító illúzióját varázsolta a 
vászonra, a zsöllyében és a páholyokban ülő nézők elé. 

Deucalion saját létezését, de legalábbis léte első évtizedét gyakran sötét látomásnak 
érezte. Ahogy telt az idő, az élet valahogy túlságosan valóságossá vált, ezért kénytelen volt 
visszahúzódni a világból. Először a cirkuszban, később a kolostorban talált menedéket. 

Jelly egy papírokkal teli dobozzal tért vissza. Amikor meglátta, hogy Deucalion a 
vetítőgépet piszkálja, megtorpant. 
- Vigyázz, nehogy elrontsd! Antik darab. Nehéz hozzá alkatrészt szerezni, a javításához se 
értenek sokan, és ez élteti a mozit. 

Deucalion visszatette a gép kényes alkatrészeit védő borítólemezt. 
- A logika minden gépezet titkát felfedi, legyen az vetítő, sugárhajtómű vagy maga a 
világegyetem. 
- Ben figyelmeztetett, hogy túl sokat gondolkodsz - tette le Jelly a dobozt egy halom magazin 
tetejére. - Ugye, egy újságcikket is küldött a levél mellé? 
- Azért utaztam át a fél világot. 

Jelly leemelte a doboz tetejét. 
- Ben rengeteg hasonlót gyűjtött össze. 

Deucalion kiemelte a legfelső újságkivágást, megnézte a fényképet, majd elolvasta a cikk 
címét: Victor Helios Egy Milliót Adományozott A Harmóniának. 

Az adományozóról készült fénykép éppen olyan nagy hatást gyakorolt Deucalionra, mint a 
kolostorban, amikor először látta. 

 
*** 

 
A sötét éjszaka testébe pengeként hatoltak a hegyes villámok. Mennydörgés rázta meg a 

magas ablakot. Gázlámpa remegő fénye világította meg a barlang nagyságú laboratórium 
kőfalait. Egy hátborzongató készülék két, rézdróttal körbetekert pólusa között elektromos ív 
reccsent. A túltöltött transzformátorok és dugattyús szerkezetek között szikrák pattogtak. 

Egyre vadabbul dühöngött a vihar, a legmagasabb torony csúcsára szerelt vasrudakba 
egymás után csaptak bele a villámok. A félelmetes energiát kábelek továbbították.....az ő 
testébe. 

Felnyitotta nehéz szemhéját. Egy szemet látott, amely az ékszerészek lupéjához hasonló 
eszközön keresztül figyelte. Majd a lupé eltűnt, és ő megpillantotta Victor fiatal, komoly, 
reménykedő arcát. 

Megpillantotta a fehér sapkát és véres köpenyt viselő teremtőt, ezt a félistent... 
 

*** 
 

Deucalion remegő kezéből kicsúszott és a padlóra hullott az újságkivágás. Ben 
felkészítette erre, mégis sokkolta a hír. Victor él. Él! 



Deucalion már több mint egy évszázada azzal magyarázta hosszú életét, hogy más, mint a 
többi ember. Különleges. Egy rendkívüli akarat keltette életre, ezért talán sosem éri utol a 
halál. Sohasem fázott meg, nem betegeskedett, nem öregedett a teste. 

Victor viszont - vele ellentétben - egy eleven férfi és egy eleven nő nászából született, 
mulandó testet kapott a szüleitől. 

Benyúlt a belső zsebébe, és kihúzott egy papírtekercset. Kibontotta a zsineget, ami 
összefogta, majd kisimította, egy pillantást vetett rá, és megmutatta Jellynek. 

Jelly alaposan szemügyre vette a ceruzával rajzolt arcképet. 
- Helios. 
- Önarckép - magyarázta Deucalion. - Nagyon... tehetséges. A dolgozószobájában tartotta 
bekeretezve, mielőtt elvettem. Több mint kétszáz évvel ezelőtt! 

Jelly szemmel láthatólag eleget tudott ahhoz, hogy ne lepődjön meg ezen a kijelentésen. 
- Megmutattam Bennek - folytatta Deucalion. - Nem is egyszer. Ezért ismerte fel Victor 
Heliost. - Félretette Victor önarcképét, majd kivett a dobozból egy másik újságkivágást. A 
cikk arról tudósított, hogy Helios átvett egy díjat New Orleans polgármesterétől. 

A harmadik cikkhez tartozó fotó a választási kampány közben, az államügyész 
társaságában mutatta. A negyedik képen gyönyörű feleségével, Erikával tűnt fel egy 
jótékonysági árverésen. 

Victor egy kastélyt vásárolt a Garden Districtben. 
Victor alapítványt hozott létre a Tulane Egyetem hallgatói számára. 
Victor, Victor, Victor! 
Deucalion nem emlékezett arra, hogy letette az újságkivágásokat, mint ahogy arra sem, 

hogy a vetítőszoba falához ugrott, de meg kellett tennie, mert amikor feleszmélt, ököllel 
ütötte a falat. Bal kéz, jobb kéz, bal... A lába előtt törmelékdarabok hevertek. Hallotta a saját 
dühös és fájdalmas üvöltését. A sírással és feltörő érzelmeivel küzdött, nem túl sikeresen. A 
világ hol elhomályosult, hol kitisztult a szeme előtt. 

Jelly felé fordult. 
A kövér férfi elkerekedett szemmel, menekülésre készen figyelte, majd kifújta a tüdejében 

összegyűlt levegőt. 
- Ben említette, hogy dühös leszel. 

Jelly nyugodt hangját hallva Deucalion kis híján felnevetett, de tartott attól, hogy kacagás 
helyett dühös sikoly hagyná el a torkát. Elvesztette az önuralmát, pedig évek óta nem fordult 
elő vele ilyesmi. Majdnem szabadjára engedte ördögi ösztöneit, amelyek megteremtése óta 
benne lakoztak. 
- Tudod, mi vagyok én? - kérdezte. 

Jelly a szemébe nézett, majd a hatalmas tetoválására pillantott, amely csak félig fedte be 
a roncsolt arcot. 
- Ben elmagyarázta. Nem igazán hittem neki, de most már látom, igazat mondott. 
- Higgy neki! - tanácsolta Deucalion. - Egy börtön temetőjéből származom. Valaki 
összeillesztette a bűnözők hulláiból levágott testrészeket, energiát vezetett a húsbábba, és... 
életre keltett engem! 

 
Tizennegyedik Fejezet 

 
Az éjszaka forró volt és párás, Victor Helios könyvtárát viszont úgy lehűtötte a 

légkondicionáló berendezés, hogy a kandallóban lobogó tűz egyáltalán nem tűnt 
feleslegesnek. 



A lángok felidézték benne életének legkellemetlenebb élményeit. A nagy szélmalmot. 
Drezda bombázását. A Moszad támadását a titkos venezuelai kutatóállomás ellen, ahol a 
második világháborút követően együtt dolgozott Mengelével. Ennek ellenére szeretett 
ropogó tűz mellett olvasgatni. 

Amikor elmélyedt egy-egy olyan orvosi szaklapban, mint A szike, a JAMA vagy a Fertőző 
betegségek, a tűz nem csupán a kényelmét szolgálta, a hasznára is vált. Gyakran tépett ki 
cikkeket, amelyeket azután a kandallóba vetett. Időnként az egész újságot elégette. 

Soha semmit nem tanult a tudósok társadalmától. Jóval előttük járt, de úgy érezte, 
követnie kell a genetika, a molekuláris biológia és a hozzájuk kapcsolódó területek 
fejlődését. 

Megkívánt egy pohár finom bort. A Cabernet, amit Erika felszolgált, nem igazán illett a 
pirított dióbélhez. Túlságosan savasnak találta. Egy kitűnő Merlot sokkal jobb lett volna. 

A felesége vele szemben ült egy fotelben, és verset olvasott. Teljesen lenyűgözte Emily 
Dickinson költészete, amely őt inkább csak bosszantotta. Remek költőnek, de túlságosan 
vallásosnak találta Emilyt; a verseit szellemi méregnek tartotta, amelyek könnyen 
megronthatják az egyszerű, naiv embereket. 

Bármilyen istenre is volt szüksége, Erika ebben a szobában megtalálhatta, hiszen jelen volt 
a teremtője, aki egy személyben a férje. 

Victor elégedett volt. Remek munkát végzett. Erika gyönyörű volt, bájos és elegáns. 
Huszonöt évesnek tűnt, pedig alig hat hete létezett. Victor sem látszott többnek 
negyvenötnél, noha valójában kétszáznegyven is elmúlt. A felesége megalkotásánál sokkal 
nagyobb kihívást jelentett a számára saját fiatalos külsejének megőrzése. 

Amikor megtervezte az ideális feleséget, nem csupán azt tartotta fontosnak, hogy szép és 
elbűvölő legyen, lényegesnek tekintette a kifinomult viselkedést és az intelligenciát is. 
Remekművet alkotott, bizonyos értelemben mégis kudarcot vallott. Erika lassan tanult, pedig 
közvetlenül az agyába töltötte a tudást, ami magába foglalta az illedelmes viselkedés 
szabályait, a konyhaművészet történetét, a borokkal kapcsolatos szakértelmet, a humoros 
megjegyzéseket, valamint számos hasznos apróságot. Természetesen az információk 
beültetése nem jelentett egyet azzal, hogy a megteremtett személy képes volt élni a kapott 
tudásanyaggal. A jelek arra mutattak, hogy Erika nem is próbálkozik elég kitartóan. Merlot 
helyett Cabernet, ráadásul Dickinson! 

Ennek ellenére Victornak el kellett ismernie, hogy Erika sokkal megnyerőbb és 
elviselhetőbb, mint közvetlen elődje, Erika Három volt. Lehet, hogy nem tartja meg, de nem 
kellett szégyenkeznie Erika Négy miatt. Valóban pompás munkát végzett. 

A szaklapokból áradó balgaság és a Dickinson kötet, amit a felesége tartott a kezében, 
végül arra késztették, hogy felálljon a fotelból. 
- Úgy érzem, megszállt az ihlet. Megyek a laborba. 
- Segítsek, kedvesem? 
- Nem. Maradj nyugodtan, és érezd jól magad! 
- Hallgasd meg ezt! - kérte gyerekes elragadtatottsággal a hangjában Erika, és mielőtt Victor 
megakadályozhatta volna, olvasni kezdte Dickinson egyik versét: 

 
Pedigréje a méznek 
Nem kérdés a méhnek, 
Bezzeg a lóhere 
Nemes ősök vére. 
 



- Elbűvölő - közölte Victor. - De a változatosság kedvéért olvashatnál Thom Gunnt vagy 
Frederick Seidelt. 

Tudta, ha előírja Erikának, hogy mit olvasson, a felesége engedelmeskedik, de ő nem 
robotra vágyott. Azt akarta, hogy Erika önállóan gondolkodjon. Csupán az ágyban követelt 
tőle feltétlen engedelmességet. 

Victor keresztülment a hatalmas konyhán, amely egy étteremnek is becsületére vált 
volna, és belépett az éléskamrába. Félretolta a hátsó polcon sorakozó konzervdobozokat, és 
lenyomott egy rejtett kapcsolót. Az éléskamra mögött, a ház szívében elrejtve szerelte fel 
titkos, ablaktalan laboratóriumát. 

A mindenki által ismert labor, ahol napközben dolgozott, a Helios Biovision épületében 
volt. A világ a kutatóvállalatnak és persze annak a hatalmas vagyonnak köszönhetően 
ismerte meg, amit már oly régóta gyűjtögetett. Legfontosabb munkáját azonban mégsem a 
vállalatnál végezte, hanem az Irgalomban, a régi, elhagyatott kórházban, ahol a saját 
teremtményeivel dolgozott, ahol az új fajt kutatta - azt a fajt, amely idővel felválthatja a 
selejtes emberiséget. 

Az éléskamra mögé rejtett, hússzor tizenöt láb alapterületű szoba lehetőséget nyújtott a 
számára, hogy elvégezze a történelmi jelentőségű vállalkozáshoz szükséges kisebb 
kísérleteit. A munkája volt számára a legfontosabb; egész életében a nagy terv valóra 
váltásán dolgozott. 

Annak idején, amikor Mary Shelley az egyik, nem minden valóságalapot nélkülöző legenda 
alapján megírta híressé vált regényét, tragikus hősnek mutatta be őt. Sajnos a történet 
végén megölte a karaktert. Victor megértette, hogy dramaturgiai szempontból erre nagy 
szükség volt, de nem tetszett neki, hogy tragikus, eleve bukásra ítélt alaknak festették le. 

Mary elítélte a munkáját. Talán ha ismeri a részleteket, más vélemény alakul ki benne. 
Victorban szemernyi kétely sem volt afelől, hogy kettejük közül kinek volt igaza. A tényeket 
kellett nézni: ki halt meg, és ki maradt életben? Vajon a finnyás írónő vagy az őrült tudós 
látja a saját szemével a modern kort? 

Mary Shelley a regényben vészjósló helynek ábrázolta a laboratóriumot, a könyv alapján 
forgatott Frankenstein című filmben pedig sivító, zúgó, recsegő masinákkal zsúfolták tele a 
díszletlabort. A regénynek és a filmnek köszönhetően a neve az őrült tudós szinonimájává 
vált. 

Furcsa, de a hollywoodi trükk mesterek által megépített díszletlabor nagyon hasonlított az 
igazira. 

Nem is a berendezés és a gépezetek, inkább a légkör miatt. 
Az éléskamra mögött berendezett laboratóriumot egy hétköznapi ember a pokol 

gépesített változatának látta volna. A középső munkaasztalon egy átlátszó műanyag tartály 
állt, amit tejszerű, antibiotikus hatású oldat töltött meg. A folyadékban egy levágott emberi 
fej lebegett. Pontosabban: ezt a fejet nem vágták le, sosem tartozott hozzá törzs. Victor az 
egyik kísérlet során hozta létre, de nem törődött a hajával, a vonásait sem dolgozta ki 
részletesen. 

A fejbe a nyakba dugott műanyag csöveken keresztül gépek pumpálták a tápanyagban és 
oxigénben gazdag vért, illetve szivattyúzták ki a metabolikus hulladék anyagokat. Mivel nem 
kellett lélegeznie, a fej nem mozdult, az arc sem rándult meg, csak a lehunyt szemhéj mögött 
mozogtak a szemgolyók. Ez a jelenség arra utalt, hogy a fej éppen alszik, és álmodik. A fejben 
lévő agy tudatos volt, de csak minimális személyiséggel rendelkezett - annyival, amennyi 
megteremtését Victor a kísérlet szempontjából elengedhetetlennek tartott. Victor az asztal 
mellé lépett, és odaszólt a fejnek: 



- Itt az ideje, hogy dolgozzunk egy kicsit, Karloff! - Victor Heliosról, vagyis Victor 
Frankensteinről sok mindent lehetett mondani, de azt nem, hogy nincs humorérzéke. 

A fej kinyitotta kék, véreres szemét. 
Victor válogatott adatokat töltött Karloff agyába. 

- Készen állok - felelt a fej tompa hangon. 
- Hol a kezed? - kérdezte Victor. 

A véreres szempár a labor távolabbi felében álló kisebb asztal felé pillantott. 
Az asztalon egy tál állt, amibe szintén tejfehér folyadékot töltöttek. Ebben egy emberi kéz 

lebegett. Ahogy a fejhez, a kézhez is számos cső és egy kisfeszültségű generátor 
kapcsolódott, amelyek az idegpályákat és az izmokat működtették. 

Két egymástól független rendszer szolgálta ki a fejet és a kezet. Nem volt egyetlen közös 
csövük vagy vezetékük sem. 

Victor leolvasta a kijelzőket, és állított néhány szabályzón, majd megszólalt: 
- Karloff, mozdítsd meg a hüvelykujjadat! 

A tálban lebegő kéz mozdulatlan maradt, majd néhány másodperccel később 
megmozdította a hüvelykjét. Az ujj behajlott, majd újra kiegyenesedett. 

Victor régóta kereste a géneket, amelyek azokat a titokzatos pszichikus képességeket 
hordozzák, amiket az emberiségnek sosem sikerült megismernie. A kemény munka ismét 
meghozta a gyümölcsét: az utóbbi időben sikerült elérnie néhány apróbb sikert. 

Az egymástól elkülönített testrészekből álló Karloff segítségével bebizonyította, hogy 
létezik a pszicho motorikus telekinézis: a fej képes volt arra, hogy mentális utasításokkal 
mozgassa a kezet. 
- Játssz valamit! - kérte Victor. 

A kéz kiemelkedett a tálból, és úgy mozgatta az ujjait, mintha egy láthatatlan hárfa húrjait 
pengetné. 

Victor elégedetten figyelte a kijelzőt. 
- Karloff, szorítsd ökölbe a kezed! 

Az ujjak összezárultak, s a kéz olyan erővel szorult ökölbe, hogy az ízületek körül 
elfehéredett a bőr. Karloff arca kifejezéstelen maradt, a kézből viszont szinte sugárzott a düh 
és a pusztítás iránti vágy. 

 
Tizenötödik Fejezet 

 
Újabb nap, újabb haláleset. Carson ismét egy megcsonkított holttest mellett állt. 
A tévések éppen azon ügyködtek, hogy műholdas közvetítő kocsijukból behordják a 

felszerelésüket a könyvtárba, amikor a nyomozó a fékre lépett, megpörgette a 
kormánykereket, és bemanőverezte a kocsiját a járdán parkoló járőrautók közé. 
- Sebességi rekordot döntöttem - zsörtölődött Carson -, a média mégis megelőzött! 
- A megfelelő embereket kellene megvesztegetned - javasolta Michael. - Akkor lehet, hogy 
hamarabb kapnál értesítést, mint a négyes csatorna. 

A két nyomozó elindult a könyvtár irányába. Az egyik riporter odakiáltott Carsonnak: 
- O’Connor nyomozó! Igaz, hogy a Sebész ezúttal az áldozat szívét vágta ki? 
- Talán azért érdekli őket ennyire az ügy - jegyezte meg Michael. - Az ilyen rohadékoknak 
sosem volt szívük. 

Nekivágtak a lépcsőknek, s felsiettek a díszes épület kapuja előtt álló oszlopcsarnokhoz. 
- A nyomok világosak - jegyezte meg a kapunál őrt álló rendőr, amikor beléptek. - A Sebész 
műve. 



- Hét áldozat alig három hét alatt. Ez nem egyszerű sorozatgyilkosság. Ez már ámokfutás! - 
mondta Carson. 

Beléptek az olvasóterembe. 
- Vissza kellett volna hoznom a könyvet, amit innen kölcsönöztem - mondta Michael. - Már 
rég lejárt a határidő. 
- Te olvasni is szoktál? Mr. DVD egy könyvvel a kezében? 
- Egy DVD-lejátszó használati utasítását vettem ki. 

A helyszínelők, a rendőrségi fényképészek, szakértők és orvosok némán dolgoztak, csupán 
a fejükkel intettek a két nyomozó felé. Carson és Michael elindult a könyvespolcok 
labirintusában. Három sarokkal távolabb, az egyik oldalfolyosóban rábukkantak Harkerre és 
Frye-ra, akik éppen kifeszítették a sárga szalagot. 

Michael sürgősen kijelentette, hogy az ügy még mindig Carsoné és az övé, majd 
hozzátette: 
- Aki tegnap még csak kezeket lopkodott, mára szívtipróvá vált... 

Frye furcsa dolgot művelt: elvigyorodott, de közben elsápadt. Úgy tartotta a hasán a 
kezét, mintha romlott paprikás rákfalatkákat evett volna reggelire. 
- Ebben a menetben legyetek ti a főnökök! - mondta. - Kezdi megfeküdni a gyomrom az ügy. 

Talán Harker is meggondolta magát, de ő teljesen más okok miatt, mint Frye. Az arca 
éppen olyan vörösen fénylett, mint máskor, s kihívóan bámult Carson és Michael felé. Egyik 
kezével napszítta hajába túrt. 
- Nekem úgy tűnik, bárki is viszi tovább ezt a nyomozást, nagyon ingoványos talajon fog járni. 
Az ilyen kiemelt ügyekben elég egyetlen hiba, és a média lehúzza a karrierjét a vécén. 
- Ha ezzel azt akarod a tudtunkra adni, hogy versengés helyett inkább működjünk együtt - 
felelt Michael -, akkor elfogadjuk az ajánlatot. 

Carson nem volt annyira megbocsátó hangulatban, mint Michael, nem tudott olyan 
könnyedén megfeledkezni arról, hogy két kollégájuk az utolsó két gyilkosságnál bosszantó 
módon eléjük furakodott. 
- Ki az áldozat? 
- Az éjjeliőr - felelt Harker. 

Frye meg se moccant, Harker azonban átbújt a sárga rendőrségi kordonszalag alatt, és 
átvezette a másik két nyomozót a folyosó végére. Az egyik polcos szekrénynél oldalra 
fordult, belépett a következő folyosóra, amit mennyezetig érő, szintén polcos szekrények 
szegélyeztek. A sor végén, az „Abnormális pszichológia" feliratú táblától tizenöt lépésnyire 
egy halott férfi hevert a padlón. 

Carson megállt; nem lépett közelebb a hullához - nem akarta összejárkálni a vérrel 
telefröcskölt helyszínt, mielőtt a technikusok rögzítik a nyomokat. Miközben szótlanul 
felmérte a helyet, megpróbált ráhangolódni az ügyre. Egyelőre fogalma sem volt, milyen 
stratégia szerint lássanak munkához. 
- Azt hiszem - szólalt meg a háta mögött Harker -, a gyilkos sebészi precizitással vágta át a 
szegycsontot. Abszolút profi módon dolgozott. Ez a fickó mindig magánál hordhatja a 
szerszámait. 

Michael odaállt Carson mellé. 
- Legalább könnyen kizárhatjuk az öngyilkosságot. 
- Pedig majdnem öngyilkosságnak tűnik - mormolta elgondolkodva Carson. 
- Hadd emlékeztesselek valamire! - mondta Michael. - Kettőnk közül te vagy a komolyabb. 
- Dulakodtak - mondta Harker. - Néhány könyv lezuhant a polcról. 

Nagyjából húsz csukott kötet hevert a halott mellett kettesével, hármasával egymáson. 



- Túlságosan megrendezett - mondta Carson. - Mintha valaki olvasta, aztán félretette volna 
őket. 
- Talán dr. Jekyll leült a földre, és éppen az elmebajáról olvasott, amikor felfedezte az őr. 
- Nézd meg! - mutatta Carson. - Csak a holttest körül véres a padló. A könyvekre alig 
fröccsent néhány csepp. Semmi nyoma dulakodásnak. 
- Még egy kis lökdösődésnek sem? - gúnyolódott Harker. - Ezt magyarázd annak a fickónak, 
akinek hiányzik a szíve! 
- Ott a tokjában a fegyvere - mutatott rá Carson. - Még csak meg sem próbálta elővenni. 
- Kloroformmal elkábították. Hátulról - találgatta Michael. 

Carson nem válaszolt azonnal. Az éjjel beszabadult a könyvtárba az őrület, kezében egy 
orvosi táskával. Szinte hallotta halk lépteit, csendes lélegzetvételét. 

Megérezte az áldozat vérének szagát; végigfutott a hátán a hideg. Volt valami a 
helyszínen, valami különös, példa nélküli, amit inkább csak érzett. Valami természetellenes, 
már-már természetfeletti. Valami, ami az érzéseire hatott, ami tudatta vele, hogy létezik, 
jelen van; valami, ami további kutakodásra ösztönözte. 

Michael suttogva szólalt meg mellette: 
- Mindjárt jön a boszorkánylátomás, mi? 

Carson szája kiszáradt a félelemtől, és hirtelen kihűlt a keze. Nem volt idegen számára ez 
az érzés. Rettegés közben is meg tudta őrizni tárgyilagos látásmódját. A félelem kiélesítette 
az elméjét, megtisztította a gondolatait. 
- Olyan - szólalt meg végül -, mintha az áldozat a földön ülve várta volna, hogy lemészárolják. 
Nézd meg az arcát! 

A biztonsági őr szeme nyitva volt. Nyugodt vonásait nem torzította el rettegés vagy 
fájdalom. 
- Kloroform - ismételte meg Michael. 

Carson megrázta a fejét. 
- Nem veszítette el az eszméletét. Nézd a szemét, a szája vonalát! Nem öntudatlanul halt 
meg. Figyeld a kezét! 

A biztonsági őr bal keze tenyérrel felfelé, széttárt ujjakkal nyugodott a földön. Ez arra 
utalt, hogy a gyilkos nyugtatót adott neki, mielőtt megölte. A jobb kezét azonban ökölbe 
szorította. 
- Ha a gyilkos kloroformot használt volna, akkor mindkét kezét lazán tartaná. - Carson 
feljegyezte a megfigyeléseit a jegyzettömbjébe. - Ki fedezte fel a holttestet? 
- A délelőttös könyvtáros - felelt Harker. - Nancy Whistler. Bemenekült a női mosdóba. Azóta 
sem hajlandó előjönni. 

 
Tizenhatodik Fejezet 

 
A női mosdó levegőjében fenyőillatú fertőtlenítő és White Diamonds parfüm szaga 

keveredett. Az előbbivel a takarítók mosták fel a követ, az utóbbi Nancy Whistlerből áradt. 
A fiatal, csinos nő eleven cáfolata volt a könyvtárosokról alkotott előítéleteknek. Testhez 

tapadó, nárcisz sárga, nyári ruhát viselt. Az egyik kézmosó fölé hajolva hideg vizet locsolt az 
arcára. A csap alá tartotta összeszorított tenyerét, ivott, majd kiköpött némi vizet. 
- Nagyon sajnálom, de rettenetesen érzem magam! 
- Semmi gond - biztosította Carson. 
- Félek kimenni. Amikor azt hiszem, már minden kijött belőlem, ismét elkap a hányinger. 
- Szeretem ezt a melót... - súgta oda Carsonnak Michael. 



- A rendőrök, akik átvizsgálták a könyvtárat, azt mondták, nem találtak erőszakos 
behatolásra utaló nyomokat. Biztos benne, hogy zárva volt a főbejárat, amikor megérkezett? 
- Tökéletesen biztos. Két zár van. Mind a kettőt én nyitottam ki. 
- Kinek van kulcsa a könyvtárhoz? 
- Összesen tíz embernek. Talán tizenkettőnek - felelt Nancy Whistler. - De most képtelen 
lennék mindenkit felsorolni. 

Carson tudta, nem szabad erőszakoskodnia. Egyelőre az a legfontosabb, hogy a tanú 
minél hamarabb kiheverje a sokkot, amit az áldozat látványa okozott neki. 
- Küldje el nekem e-mailben a listát! Minél hamarabb, ha lehetséges! 
- Persze, küldöm! Hogyne küldenem... - A könyvtárosnő arca eltorzult. Ismét hányingere 
támadt, de összeszedte magát. - Istenem, mindig nagyon ellenszenvesnek tartottam, de 
azért ezt nem érdemelte meg! - Michael kérdőn felvont szemöldöke láttán még hozzátette: - 
Úgy értem, Bobby Allwine. A biztonsági őr. 
- Mit ért azon, hogy ellenszenvesnek tartotta? - kérdezte Michael. 
- Olyan... furcsán nézett rám, és illetlen szavakat mondott. Amikor felém közeledett, 
borsódzott a hátam. 
- Zaklatta? 
- Nem. Egyáltalán nem erőszakoskodott. Csupán úgy viselkedett, mint akinek nincs ki mind a 
négy kereke - csóválta meg Nancy a fejét. - Időnként ravatalozókba járkált. 

Carson és Michael összenéztek. 
- Ilyesmi mindenkivel előfordul. 
- Nem úgy értem. Szórakozni járt a ravatalozókba és a temetésekre. Olyan emberek 
temetésére, akiket még csak nem is ismert. Hetente kétszer, néha háromszor is. 
- Miért? 
- Azt mondta, szereti nézni a koporsóban fekvő halottakat. Megnyugtatja a látványuk - 
hátrált el bizonytalan léptekkel a mosdókagylótól Nancy. - Őrült volt, a maga módján. De... 
miért akarhatta bárki is kivágni a szívét? 

Michael vállat vont. 
- Emlékbe. Vagy így elégült ki. Esetleg ebédre vitte magával. 

Nancy rémülten ugrott be az egyik vécéfülkébe, hogy a kagyló fölé görnyedjen. 
- Remek! - fordult a társa felé Carson. - Ezt jól megcsináltad! 

 
Tizenhetedik Fejezet 

 
Málló festék, repedezett vakolat, rozsdás kovácsoltvas, a hőségtől kornyadozó, sárga 

trombitavirágok, és a beton repedéseiben megülő, ocsmány penészgomba - nagyjából ezek 
jellemezték az épületet. A ritkás fűcsomók közé egy táblát szúrtak: LAKÁS KIADÓ/ BALEKOK 
JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK! 

Valójában csak az első két szó szerepelt a táblán, a többit Carson tette hozzá képzeletben, 
amikor parkolás után felmérte a környéket. 

A tábla mellett hét rózsaszínű flamingó állt. 
- Lefogadom, hogy néhány műanyag kerti törpe is rejtőzik valahol... - mondta Michael. 

Négy flamingót valaki trópusi színekre festett át: mangó sárga, zöld, ananász sárga; a 
dekoratőr talán arra gondolt, így kevésbé tűnnek abszurdnak, mint kerti díszek. A színes 
festék lepattogzott a műanyag felületekről, és foltokban előtűnt az eredeti rózsaszín. 

Az extrémnek is nevezhető, szegénységszagú hely ideális lehetett a „szívtelenné" vált 
Bobby Allwine-hoz hasonló csodabogarak számára. Itt egymás közelségében, hasonszőrűek 



között lehettek; nem kellett tartaniuk attól, hogy furcsa viselkedésükkel, szokásaikkal szemet 
szúrnak a szomszédoknak. 

A bejárathoz vezető lépcsőn egy öregember térdelt; a fémkorlát egyik darabját próbálta 
visszacsavarozni a helyére. 
- Elnézést! Maga itt dolgozik? - kérdezte Michael, miközben megvillantotta a jelvényét. 
- Csak amíg feltétlenül muszáj - mérte végig érdeklődve Carsont az öreg, de Michaelhez 
intézte a szavait. - Ő kicsoda? 
- A testületnél ma tartjuk a „hozd be a hugicádat a melóba" napot. Maga itt a gondnok? 
- Ezen a szeméttelepen nincs igazi gondnok. Én csak afféle tótumfaktum vagyok. Bobby 
Allwine lakását akarják látni? 
- Gyorsan terjednek a hírek... 

Az öreg tótumfaktum letette a kezében tartott csavarhúzót, és felállt. 
- Főleg a-jó hírek. Jöjjenek utánam! 

A lépcsőház sötét, nyirkos és büdös volt. A falról mállott a vakolat. Az öregnek sem volt 
túlságosan kellemes szaga. 
- Soha többé nem panaszkodom a lakásomra - jegyezte meg Michael, miközben felmentek az 
emeletre. 
- Hallottam a hírekben, hogy kivágták a veséjét - mondta a tótumfaktum, miközben megállt a 
2D jelű ajtó előtt, és a kulcs után kotorászott a zsebében. 
- A szívét - javította ki Carson. 
- Még jobb... 
- Ezek szerint nem kedvelte Bobby Allwine-t? 

Az öreg kinyitotta az ajtót. 
- Alig ismertem. De most, hogy meghalt, ötven dolcsival emelkedett a lakás értéke. Carson és 
Michael hitetlenkedő arcát látva hozzátette: - Akadnak, akik így többet fizetnek érte. 
- Kik? - kérdezte Michael. - Az Addams family? 

Carson belépett a lakásba. Az öreg követni akarta, de Michael megállította. 
- Majd szólunk, ha végeztünk. 

A sötétítőt lehúzva találták. Kint napfényes volt a délután, de bent félhomály uralkodott. 
Carson megtalálta a mennyezeti lámpa kapcsolóját. 
- Nézd csak, Michael! 

A nappali falait és mennyezetét feketére festették, de fekete volt a fapadló, a lambéria, az 
ajtó, és az ablakok kerete is. A sötétítő is fekete volt. A szoba közepén állt az egyetlen bútor, 
egy fekete műbőr fotel. 

Michael becsukta az ajtót maga mögött. 
- Van Martha Stewartnak vészhelyzetekre tartogatott forródrótja? 

Az ablakokat bezárták. Nem volt légkondicionáló. Carson úgy érezte, eltompul az agya a 
párás hőségben terjengő, ismerős szagtól. 
- Mi ez? 
- Édesgyökér. 

A tömény, édes, mindent átható bűz valóban édesgyökérre emlékeztetett. Carsont mégis 
a rosszullét kerülgette. 

A fekete padló fényesen ragyogott, nyomát sem látták pornak. Carson végighúzta az ujját 
az ablakpárkányon, az ajtókereten - azokat is tökéletesen tisztának találta. Akárcsak a 
könyvtárban, amikor Allwine holtteste mellett állt, most is nyugtalan félelem lopózott fel a 
gerince mentén, hogy aztán jeges csókot leheljen a tarkójára. 



A kínos precizitással kitakarított konyhában Michael megtorpant, és tétovázott, mielőtt 
kinyitotta a hűtőszekrény feketére festett ajtaját. 
- Úgy érzem magam, mintha Jeffrey Dahmer lakásán járnék. Levágott fejekre számítok az 
uborkás és majonézes üvegek mögött, meg egy műanyag zacskóba csomagolt szívre. 

A hűtő feketére festett belsejében sem találtak semmi különöset, csupán némi 
teasüteményt és egy liter tejet. A konyhai polcok nagy része üresen állt. Az egyik fiókban 
rábukkantak három kanálra, két késre és két villára. 

A személyzeti kartonja szerint Allwine két éve lakott ezen a helyen. Miközben Carsonék 
számba vették az ingóságokat, az az érzésük támadt, hogy a lakás bérlője készen állt arra, 
hogy bármelyik pillanatban elköltözzön. 

A harmadik helyiség volt a hálószoba. Itt is fekete falak, padló és mennyezet fogadta a 
belépőket. Az ágy és a takarók is feketék voltak. Fekete éjjeliszekrény, fekete lámpa és egy 
fekete rádió zölden világító számlappal. 
- Mi lehet ez a hely? - tűnődött Carson. 
- Talán sátánista volt a srác. Vagy egy elvakult metálrajongó. 
- Nincs hifi. Se tévé. 

Michael megtalálta az édeskés bűz forrását. Az ablakmélyedésben egy tálcán vastag, 
fekete gyertyák álltak. 
- Illatgyertyák - jelentette ki, miután lehajolt, és megszagolta őket. 

Carson elgondolkodott, mennyi időbe és erőfeszítésbe került, mire Allwine 
megteremtette magának ezt az egyhangú, fekete környezetet, majd hirtelen eszébe jutott 
Arnie és a Lego-kastély. Annak ellenére, hogy Bobby Allwine dolgozott, és emberekkel 
beszélgetett, bizonyos értelemben ugyanolyan betegnek számított, mint az ő öccse. Ám amíg 
Arnie jóságos volt, Allwine a lelke mélyén gonosz lehetett. 
- Ez a lakás még egy plusz százast is megér - jelentette ki Michael. 

Amikor Carson felkapcsolta a világítást a fürdőszobában, hirtelen káprázni kezdett a 
szeme. Ellentétben az eddig látottakkal, a falak, a padlólapok, a mosdókagyló, a vécé, 
minden vakító fehérben pompázott. Az átható ammóniabűzt még az édesgyökérszag sem 
tudta elnyomni. 

A tükörrel szemközti falból százával meredtek ki az egyélű borotvapengék. Mindegyiket 
ugyanabban a szögben nyomták bele a vakolatba, így gonosz, csillogó agyarként állt ki belőle 
mindahány. Az éles fényben vakítóan ragyogtak az egyszer sem használt, tiszta pengék. 
- Úgy látszik - jegyezte meg Carson a gyilkos talált egy nálánál is őrültebb áldozatot. 

 
Tizennyolcadik Fejezet 

 
New Orleans legfelsőbb köreiben a hivatalos vacsorák politikai szükségszerűségnek 

számítottak. Victor komolyan vette a kötelezettségeit. 
A hatalmas kastélyban a házvezetőnői, Christine és Sandra, valamint William, a komornyik 

egész nap az esti összejövetel előkészítésével foglalatoskodtak. Kitakarították az összes 
szobát, virágot és gyertyákat tettek az asztalokra, tisztára söpörték a fedett verandákat. A 
kertészek lenyírták a füvet, rendbe tették a virágágyásokat, a bokrokat, a fákat. Mindnyájan 
Victor teremtményei voltak, az Irgalom gyermekei, ezért fáradhatatlanul és hatékonyan 
végezték a dolgukat. 

Az ebédlőben tizenkét főre terítettek. Pratesi abrosz, Buccelatti ezüst evőeszközök, 
Limoges porcelán és antik Paul Storr ezüsttálak pompáztak az asztalon, amelynek a közepére 



egy hatalmas, Bacchust és kíséretét ábrázoló gyertyatartót tettek. A helyiség még a Tiffany 
legfényesebb gyémántjánál is ragyogóbban csillogott. 

A házvezetőnők és a komornyik türelmesen várták, hogy urak ellenőrizze a munkájukat. 
Victor vacsorához öltözve lépett be az ebédlőbe, és szemügyre vette az előkészületeket. 
- Sandra, a megfelelő porcelánt választottad ki a ma esti vendégeink számára. 

Az elismerő szavak hallatán Sandra szégyenlősen elmosolyodott. 
- Néhány poháron azonban ujjlenyomatokat látok, William. 

Az inas azonnal leszedte és kivitte a problémás poharakat. 
A gyertyatartó két oldalánál krémszínű rózsákat helyeztek el. Victor rájuk pillantott. 

- Túl sok az asztalon a növény, Christine. Egy részüket vidd ki, hogy a többi nagyobb 
hangsúlyt kapjon! 
- Nem én rendeztem el így, uram! - mentegetőzött Christine, és szemmel láthatóan kínosan 
érintette, hogy meg kell említenie Victor feleségét. - Mrs. Helios akarta csinálni. Olvasott egy 
könyvet arról, hogyan kell felhelyezni a virágokat az asztalra. 

Victor tudta, hogy a személyzet kedveli Erikát. Felsóhajtott. 
- Jól van. Rendezd át az asztalt, de ne szólj neki! - Kézbe vette, és az ujjai között forgatni 
kezdte az egyik rózsaszálat. Amikor megszagolta, látta, hogy néhány szirom már hervadásnak 
indult. - Még nagyon... fiatal. Tanulnia kell. 

 
*** 

 

Ahogy közeledett a vacsora ideje, Victor lement a hálószobába, hogy megnézze, miért 
késlekedik Erika. 

Az öltözőben, a tükör előtt talált rá a feleségére. A nő vállig érő, bronzbarna haja 
csillogott, akár a selyem. Victornak nagyot dobbant a szíve Erika sima, fehér bőre, meztelen 
válla láttán. A nő ebből semmit sem vett észre, túlságosan lefoglalta a sminkelés. 
- Erika, a tökéletesen nem lehet javítani! 
- Azt akarom, hogy szépnek láss, Victor. 
- Akkor mosd le magadról a festéket! Hadd tündököljön a természetes szépséged! Mindent 
megadtam neked, amire a ragyogáshoz szükséged lehet. 
- Milyen kedves vagy! - felelt Erika, de nem tudta eldönteni, hogy a férje bókolt neki, vagy 
kritizálta. 
- Itt lesz a kerületi ügyész felesége és az egyetem rektorának felesége is. Egyikük sem festi ki 
magát úgy, mint egy popénekesnő. 

Erika ajkáról lehervadt a mosoly. Victor mindig úgy vélte, hogy az egyenes beszéd sokkal 
célravezetőbb, mint az udvariasságba burkolt kritika. Megállt Erika mögött, végigsimított 
meztelen vállán, föléje hajolt, és mélyen beszívta a haja illatát. Félrehúzta a káprázatos 
zuhatagot, s megcsókolta a tarkót. Érezte, hogy Erika összerezzen. 

Victor végighúzta az ujját felesége smaragd nyakláncán. 
- Jobb lenne, ha a gyémánt nyakéket tennéd fel. Kérlek, cseréld ki! A kedvemért... 

A tükörben találkozott a tekintetük. Erika lesütötte a szemét, az előtte heverő ecsetekre 
és tégelyekre nézett. 
- Olyan nagyok az elvárásaid! - suttogta. - Mindennel és mindenkivel szemben. 

Victor ismét megcsókolta a tarkóját, és ugyancsak suttogva válaszolt: 
- Éppen ezért teremtettelek magamnak. Ilyen feleséget akartam. 
 
 



Tizenkilencedik Fejezet 
 
Carson és Michael a Jackson Square felé hajtottak, hogy bekapjanak pár falatot. Közben a 

gyilkosságról beszélgettek. 
- Allwine nem kapott kloroformot - mondta Carson. 
- Még nem kaptuk meg a vérvizsgálat eredményét. 
- Láttad az arcát. Nem kábították el. Az ő esete meg a mosodás Chaterine-é éppen ezért 
különbözik a többitől. 
- Bradford Walden kapott, pedig ő is férfi volt - emlékeztette Michael a nőt. - Ettől eltekintve 
ez a három gyilkosság valóban külön csoportba tartozik. 
- A Sebész elvitte emlékbe egy-egy belső szervüket. 
- De a nőkről csak a fülüket, a lábukat és a kezüket vágta le... Megkaptad már Nancy 
Whistlertől azoknak a névsorát, akiknek volt kulcsuk a könyvtárhoz? 
- Meg, de abból, amit Allwine lakásán láttam, erős a gyanúm, hogy ő nyitott ajtót a 
gyilkosnak. A fickónak nem volt szüksége semmiféle kulcsra. 
- Végezzünk egy kis viktimológiai analízist! - javasolta Michael. - Először is: már kizártam azt a 
lehetőséget, hogy az áldozatok valamiképp kapcsolatban álltak egymással. A gyilkos 
véletlenszerűen választotta ki őket. 
- Hogy sikerült ide analizálnod magad? 
- Időnként nekem is támadnak önálló gondolataim. 
- Van valami jelentősége annak, hogy melyik áldozatról melyik testrészt távolította el? 
- Elizabeth Lavenza kéz nélkül lebegett a vízben. Vajon a keze különösen fontos szerepet 
játszott az életében, a munkájában? Zongorista volt? Művész? Esetleg masszőr? 
- Te is tudod, hogy eladóként dolgozott egy könyvesboltban. 
- Aztán ott van Saville, az idahói turista. 
- Őt a lábától szabadította meg a Sebész. 
- Nem balett-táncos volt, recepciósként dolgozott. 
- Levágta egy nővér fülét, egy egyetemista lábát - sorolta Carson. - Lehet, hogy van valami 
logika a dologban, de én nem látom. 
- Kivette a mosodás máját, a bárpincér veséjét. Erre talán felépíthetünk egy elméletet. 
- Szánalmas próbálkozás - jegyezte meg Carson. 
- Az... A bárpincér gótosan élt, Allwine pedig feketében. Vajon ezt nevezhetjük kapcsolatnak? 
- Allwine lakásáról nem a gót stílus jutott az eszembe, inkább az őrület. - Carson leállította a 
kocsit. Szabálytalanul parkolt le a Jackson Squareen, annak a cajun étteremnek a közelében, 
ahová szívesen jártak a rendőrök. 

Ahogy a bejárathoz értek, Harker lépett ki az étteremből, kezében egy nagy csomaggal. A 
sült törpeharcsa finom illatára Carson szájában összefutott a nyál. Azonnal eszébe jutott, 
hogy kihagyta a reggelit. 

Harker nem tűnt meglepettnek. Amikor megszólalt, ott folytatta, ahol legutóbb 
abbahagyták a beszélgetést. 
- Az a szóbeszéd járja, hogy a polgármester még a hétvége előtt fel akar állítani egy 
különleges csoportot. Ha valóban komolyan gondoltátok, hogy egyesítsük az erőinket, akkor 
az lesz a legjobb, ha elkezdünk közösen gondolkodni. 
- Mi van? - kérdezte Carson. - Félsz a buktától? Talán ti vagytok a nagymenők az osztályon? 
- Irigykedsz - közölte lenézően Harker. - Mi ketten több ügyet zártunk le, mint bárki más. 
- Időnként még a gyanúsítottat is sikerült lepuffantanotok... - utalt Michael arra a nem olyan 
régen történt lövöldözésre, amely után Harker nehezen kerülte el a vádemelést. 



Harker megvetően rámosolygott. 
- Akarod hallani az elméletemet a könyvtár biztonsági őréről? 
- Ezzel az erővel akár azt is kérdezhetnéd, hogy akarok-e gyomorrákot. 
- A fekete szoba a halálvágyat fejezi ki. 
- A francba! - mondta Carson. 
- A fürdőszoba falába azokat a pengéket nyomta be - folytatta Harker -, amikkel fel akarta 
vágni az ereit. Többször is készült az öngyilkosságra, de sosem volt hozzá elég bátor. 
- Ti jártatok Allwine lakásán? 
- Igen - mondta Flarker. - Tudod, olyanok vagytok nekünk, mintha a gyerekeink lennétek. A 
pici babáink. Időnként szükségét érezzük, hogy megbüfiztessünk titeket. - Átfurakodott a két 
nyomozó között, elindult, de néhány lépés megtétele után visszanézett. - Szívesen 
meghallgatom az elméleteteket, ha lesz egyáltalán. 

Carson a társa felé fordult. 
- Már összeállítottam azoknak a névsorát, akiknek én is szívesen kivágnám a szívét. 

 
Huszadik Fejezet 

 
Miután Victor elhagyta a szobát, Erika belebújt egy szenzációs, mégis szolid, kissé kihívó, 

de ízléses St. John ruhába. Megállt az öltözőszoba óriási tükre előtt, és megállapította, hogy 
komoly hatást fog gyakorolni a külsejével a vacsorán részt vevő férfiakra. Ennek ellenére 
nem érezte megfelelőnek az öltözékét. 

Ha nem csupán néhány perc választotta volna el az első vendégek érkezésétől, felpróbál 
valami mást is. így azonban igyekeznie kellett, mert Victor elvárta, hogy mellette legyen, és 
személyesen üdvözölje az érkező vendégeket. Nem merte cserbenhagyni a férjét. 

Rengeteg, több száz ruhája volt, de egyiket sem ő vásárolta. Mindegyiket méretre, az ő 
tökéletes formáira készítették, és mindegyiket Victor szerezte be, amíg ő a tartályban volt. 
Az is lehetséges, hogy némelyiket még az előző Erikának vette. 

Nem szeretett erre gondolni. 
Abban reménykedett, hogy egyszer egyedül is elmehet vásárolni. Ha erre sor kerül, akkor 

biztos lehet abban, hogy megfelel Victor elvárásainak, és a férje maradéktalanul megbízik 
benne. 

Egy pillanatra átvillant az agyán, hogy nem kellene törődnie se Victorral, se mással. 
Önmagává kellene válnia. Függetlenné. 

Veszedelmesek az ilyen gondolatok! El kell fojtania őket magában. 
A gardrób hátulsó részén, az enyhén megdöntött polcokon körülbelül kétszáz pár cipője 

volt. Tudta, hogy igyekeznie kell, mégsem tudott dönteni, hogy egy Gucci vagy egy Kate 
Spade modellt vegyen fel. 

Suhogó hangot, majd egy tompa puffanást hallott a háta mögül. 
Megfordult, de csak a csukott cseresznyefa ajtókat és a világossárga szőnyeget látta. 

Belesett a jobb oldali benyílóba, de ott sem vett észre semmit. Visszatért a cipőkhöz, és 
végül a Kate Spade modellt választotta. Felkapta, és visszasietett az öltözőszobába. Amikor 
kilépett a gardrób ajtaján, mintha mozgást látott volna a szeme sarkából, de amikor a nyitott 
hálószobaajtó felé fordította a fejét, nem volt ott semmi. 

Átment a hálószobába - éppen időben ahhoz, hogy lássa, ahogy meglebben a hatalmas 
ágy takarója. Mintha valami abban a pillanatban tűnt volna el alatta. 

Nem tartottak kisállatokat. Se kutyát, se macskát. 



Tudta, Victor dühöngeni fog, ha kiderül, hogy beszabadult a házba egy patkány. A férje ki 
nem állhatta a rágcsálókat. 

Erikát óvatosnak teremtették, de nem félt semmitől és senkitől, kivéve időnként azt az 
embert, aki létrehozta. 

Ha valóban patkány, és az ágy alatt keresett menedéket, akkor elkapja, és eltünteti. 
Letette a cipőt, és letérdelt az ágy mellé. Bízott a gyors reflexeiben; meg sem fordult a 

fejében, hogy nem tud elkapni egy menekülő patkányt. 
Felemelte a takarót. Olyan éles érzékszervekkel jött világra, hogy nem volt szüksége 

világításra. 
Semmit sem látott a takaró alatt. 
Felállt, lassan körbefordult, és végignézett a szobán. Érezte, hogy van a közelében valami 

vagy valaki, de arra nem maradt ideje, hogy minden egyes bútor mögé benézzen. Leült a 
kandalló melletti fotelba, és felhúzta a cipőjét. Gyönyörű volt, de sokkal jobban tudott volna 
örülni neki, ha ő maga választja ki a boltban. 

Néhány pillanatig mozdulatlanul ült, és hallgatózott. 
Csend. 
Olyan csend, ami azt sugallja, hogy valami talán éppen olyan feszülten hallgatózik, mint ő. 
Kiment, becsukta maga mögött az ajtót, ami alatt semmi sem szökhetett ki. Ha a 

hálószobában valóban egy patkány rejtőzik, nem fogja megzavarni a vacsorát. 
Lement a főlépcsőn. A csengő abban a pillanatban szólalt meg, amikor a hallba ért. 

Megérkeztek az első vendégek. 
 

Huszonegyedik Fejezet 
 
Roy Pribeaux fekete nadrágot, fehér inget és világoskék sportzakót vett fel a randevúra. A 

gyönyörű szemű Candace-szel kellett találkoznia. Öltözködés közben a hírcsatornát hallgatta; 
a riporter a Sebészről beszélt. 

Milyen nevetségesen abszurd nevet adtak neki! Neki, aki olyan romantikus! Romantikus, 
sőt idealista. Egy idealista család idealista gyermeke. Sok mindennel foglalkozott már 
életében, de sosem gondolt arra, hogy orvosi pályára lépjen. 

Tudta, hogy sokat beszélnek róla, de nem követte figyelemmel a tudósításokat. Nem azért 
kezdte gyűjteni a tökéletes női testrészeket, hogy közismert személyiséggé váljon. Egyáltalán 
nem vonzotta a hírnév. 

A közvélemény érdeklődött iránta, de sajnos nem a megfelelő okok miatt. Mindenki csak 
az erőszakot látta a tetteiben, nem a művészetet. Az emberek a vért látták, és nem az 
álmodozót, aki mindenben a tökéletességet keresi. 

Megvetette a riportereket és azokat is, akik meghallgatták a híreket. Média? Ugyan! 
Gazemberek papolnak a bolondoknak. Ennyi az egész. 

Mivel prominens politikuscsaládban született - az apja és a nagyapja New Orleans városát 
és Louisiana államot szolgálták -, tudta, milyen könnyű manipulálni a lakosságot az ügyesen 
adagolt irigységgel és félelemmel. Családjának tagjai ebben valóban szakértők voltak. 

A közért végzett szolgálat közben a Pribeaux család alaposan megszedte magát. A 
nagyapja és az apja olyan ügyes volt, hogy ő már nem kényszerült arra, hogy dolgozzon. 

Akár a nagy reneszánsz művészeknek, neki is akadtak patróriusai: az adófizetők 
generációi. Öröksége lehetővé tette a számára, hogy életét az ideális nő keresésének 
szentelje. 



Amikor a tévében a riporter megemlítette az utolsó két áldozatot, Roy hirtelen egy 
ismeretlen névre figyelt fel. Elizabeth Lavenza mellett - akinek levágta gyönyörű kezét, 
mielőtt a testét beledobta a tavacskába - egy bizonyos Bobby Allwine is szóba került. 

Ennek az Allwine-nak a szívét vágták ki. 
Royt nem érdekelte a szív. Nem gyűjtött belső szerveket. Tetteinek mozgatórugója, a 

szépség, csupán a bőrig terjedt, ráadásul ez az Allwine férfi volt. Royt hidegen hagyta a férfi 
test szépsége; csak a sajátjával foglalkozott, amit folyamatosan igyekezett tökéletesíteni. 

Megállt a tévé előtt, és csodálkozva döbbent rá, hogy ez az Allwine volt a harmadik férfi, 
akit a Sebész meggyilkolt. Az előző kettőből egy májat és egy vesét vágott ki. 

A gyilkosságok és a nők megölése között csupán annyi volt a hasonlóság, hogy az egyik 
férfi áldozatot kloroformmal kábították el. 

Bosszús volt. Valaki elkezdte majmolni. Utánozzák. Valahol New Orleans bugyraiban él 
egy irigy idióta, aki anélkül merített ihletet az általa elkövetett gyilkosságokból, hogy 
megértette volna a nemes célt, a lényeget. 

Bántotta a dolog, úgy érezte, megsértették, de aztán rádöbbent, hogy utánzója ostoba. Ez 
jó; a rendőrség minden gyilkosságot ennek a hülyének a nyakába fog varrni. Ez az ismeretlen, 
ez a másoló volt a biztosíték arra, hogy soha ne kerüljön börtönbe azért, amit tett. 

 
Huszonkettedik Fejezet 

 
A vetítő túlságosan kicsi volt két olyan hatalmas termetű férfi számára, mint Jelly Biggs és 

Deucalion, de elviselték a kényelmetlenséget, hogy ne kelljen egyedül lenniük. 
Otthonos hely volt. Talán Jelly papírkötésű könyvei miatt, talán azért, mert amolyan 

erődítménynek, várnak tűnt, amiben menedéket lehet találni, ahol el lehet rejtőzni a 
zűrzavaros élet elől. 

Hosszú létezése során Deucalion megkedvelte a magányt. Időnként egyedül akart 
maradni, a nyugalmat kereste. Tibetbe is ezért ment el. 

Amióta megtudta, hogy Victor még mindig él, ez is megváltozott. Már zavarta a magány. 
Társaságra vágyott. 

Mivel mindketten hosszú ideig éltek együtt különböző cirkuszi társulatokkal, sok hasonló 
élményük volt Jellyvel. Régi történeteket meséltek egy másnak, együtt nosztalgiáztak, és 
egyszer csak mindketten rádöbbentek, hogy kellemesen elbeszélgetnek. Deucalion úgy 
sejtette, idővel igaz barátság szövődhet közöttük. 

Időnként nagyokat hallgattak; olyanok voltak, mint a lövészárokban kuporgó katonák az 
ellenséges ágyútüzet megelőző, csalóka nyugalmi időszakban. Ilyenkor azokon a kérdéseken 
töprengtek, amiket a másikkal akartak megbeszélni. 

Jelly gondolkodás közben krimiket olvasott. Imádta a bűnügyi regényeket. Amikor 
olvasott, kiszabadult hatalmas testének börtönéből, rendőrök, magánnyomozók, amatőr 
bűnüldözők helyébe képzelte magát, eggyé vált velük. 

A hosszú hallgatások során Deucalion a Victor Heliosról, vagyis Frankensteinről írt cikkeket 
böngészte, amelyeket Ben gyűjtött össze. Alaposan áttanulmányozta az írásokat, és 
megpróbálta hozzászoktatni magát a keserű, alig hihető igazsághoz, hogy a teremtője még 
mindig él. Közben azon töprengett, hogyan pusztíthatná el az arroganciának ezt az eleven 
szobrát. 

Újra és újra azon kapta magát, hogy arcának torz felét simogatja. Jelly végül nem bírta 
tovább, és megkérdezte, hogyan szerezte a sérülést. 
- Felbosszantottam a teremtőmet - felelt Deucalion. 



- Mind ezt tesszük - bólintott Jelly. - De csak kevesen kapunk ilyen büntetést. 
- Az én teremtőm nem ugyanaz, mint a tiéd - emlékeztette Deucalion. 

Hosszú, magányos elmélkedéssel töltött élete folyamán Deucalion hozzászokott a 
csendhez, Jelly-nek viszont szüksége volt valami háttérzajra, még akkor is, amikor olvasott. A 
vetítő egyik sarkában egy lehalkított, bekapcsolt tévé állt. Deucalion annyi figyelmet sem 
fordított rá, mint egy kandallóra és a benne lángoló fahasábokra. Hirtelen valami mégis 
felkeltette az érdeklődését. 

Gyilkosság. Hiányzó testrészek. 
Felhangosította a készüléket. A képernyőn egy Carson O’Connor nevű nyomozó állt a 

városi könyvtár előtt. Riporterek vették körül, de a nő a legtöbb kérdésre kitérő választ 
adott: „No comment!" 
- Kíváncsi lennék, hogy ez a Sebész mióta gyilkol - mormolta Deucalion, amikor véget ért a 
tudósítás. 

Jelly nem csak a kitalált bűnesetekért rajongott, az igaziakat is figyelemmel kísérte. 
Ismerte a véres részleteket, és jó néhány elméletet is kiagyalt, amelyek véleménye szerint 
messze felülmúlták a rendőrség elképzeléseit. Készséggel válaszolt Deucalion kérdésére. 

Miközben a tévét hallgatta, Deucalionban felmerült a gyanú, hogy ismeri a gyilkosságok 
elkövetőjét. Természetesen az is elképzelhető volt, a Sebész egy közönséges sorozatgyilkos, 
aki elviszi emlékbe az áldozatai egy-egy testrészét, ám abban a városban, ahol az élővé 
varázsolt halottak atyja lakott, nagyon valószínűnek tűnt, hogy nem egy átlagos, hétköznapi 
pszichopata szedi áldozatait. 

Deucalion visszatette az újságkivágásokat a cipős dobozba, és felállt. 
- Kimegyek. 
- Hová? 
- Megkeresem a házát. Látni akarom, hogyan él manapság egy önjelölt isten. 

 
Huszonharmadik Fejezet 

 
Kezükben a rizses rákfalatkákat tartalmazó papírdobozokkal felültek a Jackson Square-en 

szabálytalanul parkoló kocsi motorháztetejére, és evés közben a járdán elhaladó járókelőket 
nézegették. Csíkos inget és Justin Wilson sapkát viselő cajunok között feketébe öltözött 
zenészek siettek, kezükben hangszertokkal. A közelben egy csapat fiatal, a szokásosnál is 
jóval lengébben öltözött lány élvezte, milyen nagy szemeket meresztenek rájuk a turisták. 
Valahonnan remek jazz szólt. Beszélgetést és nevetést sodort a két nyomozó felé a szél. 
- Tudod, mi idegesít a legjobban az olyan fazonokban, mint Harker és Frye? - szólalt meg 
Carson. 
- Sejtem... - Michael felsóhajtott. - Na, kezdj bele! Gondolom, hosszú lesz a lista, akár egy 
hősköltemény. 
- Az, hogy hagyom, hogy felbosszantsanak. 
- Azért fújnak ránk, mert olyan fiatalon, mint mi, még senki sem lett nyomozó. 
- Már három éve megkaptam a jelvényemet. Jobb, ha hozzászoknak. 
- Előbb-utóbb elmennek nyugdíjba, vagy lelövik őket. Egyszer mi is olyan zsémbes vén zsaruk 
leszünk, mint ők. 

Carson bekapott egy falatot. 
- Mindennek az apám az oka. 
- Harkert és Frye-t nem érdekli, hogy mit tett az apád - biztosította Michael. 



- Tévedsz, Mindenki arra számít, előbb-utóbb kiderül rólam, hogy bennem van a korrupt 
zsaru gén. Az apámról is ezt hitték. 

Michael megrázta a fejét. 
- Szerintem nincs benned ilyen gén. 
- Szarok rá, hogy mit gondolsz, Michael, ugyanis tudom, hogy mit gondolsz! És azt is tudom, 
hogy mások mit gondolnak, és éppen ez az, ami miatt számomra sokkal nehezebb ez a meló, 
mint másnak. 
- Kösz szépen! - Michael eljátszotta, hogy megsértődik. - Én viszont arra teszek, hogy te 
szarsz rá, mit gondolok! 

Carson idegesen felnevetett. 
- Bocs, haver! Tudod, nem sok olyan ember van, akinek adok a véleményére. Te köztük vagy. 
- Akkor is megbántottál! - mondta a férfi. - De semmi baj, ez a seb is beheged egyszer. 
- Keményen megdolgoztam azért, hogy eljussak oda, ahol most vagyok - sóhajtott Carson. - 
Persze, ez nem túl sok, mert vacsoráznom is az utcán kell. 
- Most mi bajod? A kaja jó, és a társaságod is kitűnő, nem? 
- Ha a fizetésre gondolok, sokszor eszembe jut, vajon miért hajtunk olyan keményen? 
- Mert valódi amerikai hősök vagyunk. 
- Aha. Persze... 

Megszólalt Michael mobiltelefonja. Mielőtt a füléhez emelte, letörölte a szájáról a szószt. 
- Maddison nyomozó! - Hallgatott egy sort, és amikor néhány másodperc múlva bontotta a 
vonalat, közölte Carsonnal a jó hírt: - Meghívót kaptunk a hullaházba. Nem lesz zene vagy 
tánc, de azért jó szórakozásnak ígérkezik. 

 
Huszonnegyedik Fejezet 

 
A gyertyák lángjának fényében úgy tűnt, megolvadnak az óezüst tárgyak. Az ebédlőben öt 

pár gyűlt össze. Victor már alig várta az érdekes beszélgetést, amit úgy akart irányítani, hogy 
minden elhangzó szó az ő érdekeit szolgálja, és a polgármester, a körzeti ügyész, az egyetem 
vezetője valóban mindent megtegyenek érte. Számára a társasági rendezvények elsősorban 
a politikai és a kulturális élet vezetőinek befolyásolására kínálkozó alkalmak voltak. 

Természetesen eleinte még az ilyen művelt vendégek is a könnyed, felszínes témákról 
csevegtek. Victor ebbe a beszélgetésbe is szívesen bekapcsolódott; bemelegítésnek 
tekintette a dolgot, amivel felkészülhet a komolyabb tárgyalásra. 

William és Christine felszolgálta a levest. A komornyik tartotta a tálat, míg a cselédlány a 
tányérokba merte a finoman illatozó ételt. 

Erika öt hete került ki a tartályból, és ez volt a harmadik társasági vacsora, amelyen részt 
vett. Ez idő alatt sokat javult a viselkedése, de közel sem annyit, mint Victor várta. Látta, a 
felesége dühösen összevonta a szemöldökét, amikor észrevette, hogy átrendezték az asztalt 
díszítő virágokat. Szerencsére volt annyi esze, hogy nem tette szóvá a változtatást, csupán 
egyetlen pillantást vetett a férjére. 
- A rózsák tökéletesek - nézett a szemébe Victor. 

A megjegyzést leckének szánta; azt akarta elérni, hogy Erika tanuljon a hibájából. 
Watkins kerületi ügyész - akinek hajdan nemes metszésű orra lassanként elvesztette 

eredeti formáját; az évek során felszippantott kokain kezdte kifejteni hatását a szövetekre - a 
levesestálhoz hajolt, és elegánsan maga felé legyezte az ételből felszálló párát. 
- Erika, ennek a levesnek tökéletes az illata! 

Buddy Guitreau, aki a következő választásokon 



John Watkins ellenfeleként akart indulni, Victor egyik kedvence volt. Olyan gátlástalanul 
dolgozott, hogy biztosra lehetett venni, győztesként kerül majd ki a politikai csatározásból. 
Addig még hátravolt néhány hónap, de Victor már időben meg akarta nyerni magának, ezért 
többször meghívta, és időnként segítette a munkáját. 
- Imádom a homárlevest! - jegyezte meg Pamela Watkins. - A te recepted alapján készült, 
Erika? 
- Nem egészen. Egy magazinban találtam a receptet, de feldobtam néhány fűszerrel. Nem 
hiszem, hogy sokat javított rajta, talán éppen ellenkezőleg, de én még a homárlevest is 
pikánsán szeretem. 
- Ó, ez isteni! - jelentette ki az első kanál után a rektor felesége. 

A bókot egymás után ismételték meg a többiek. Erika arcát büszke pír öntötte el. A 
szájához emelte a kanalat, és hangosan szürcsölni kezdett. 

Victor döbbenten nézett rá. Eddig még egyetlen alkalommal sem szolgáltak fel levest, 
amikor vendégeket fogadtak, ezeken az alkalmakon kívül pedig összesen, talán ha kétszer 
étkeztek együtt. Victort dühítette és feszélyezte a felesége viselkedése. 

Erika a második kanálnyi levest is éppen olyan hangosan szürcsölte, akár az elsőt. Bár a 
vendégek úgy tettek, mintha nem hallanák a nem túl elegáns hangokat, Victor tudta, hogy 
magukban kinevetik. Márpedig aki a feleségén nevet, az őt neveti ki! 
- Csomós a leves! - közölte a szolgákkal. - William, Christine, azonnal szedjétek le a 
tányérokat! 
- Csomós? - kérdezte zavartan a polgármester felesége. - Az enyém nem. 
- Csomós! - tartott ki Victor az álláspontja mellett, miközben a szolgálók gyorsan 
összeszedték a tányérokat. - Az ember nem szívesen eszik csomós homárlevest. 

Erika meglepetten figyelte, ahogy a mélytányérok eltűnnek az asztalról. 
- Ne haragudj, Erika! - törte meg Victor a kínos csendet. - Most először fordul elő, hogy hibát 
találok a főztödben... vagy benned. 
- Az enyém kitűnő volt! - tiltakozott John Watkins. 

Erika nem értette a férje viselkedését, de pontosan tudta, hogyan kell reagálnia. 
- Nem, John! Mint ügyész, feltétel nélkül megbízom benned, de a konyhaművészet terén 
inkább Victorra hallgatok. Bármelyik séf megirigyelhetné az ízlését. 

Victor arca kisimult, és elmosolyodott. Erika részben kiköszörülte a csorbát. 
 

Huszonötödik Fejezet 
 
Carson és Michael cipője alatt megnyikordult a szürke linóleumpadló. A nesz hangos 

zajnak hallatszott az előcsarnokban. A törvényszéki kórbonctan épülete kihaltnak tűnt, pedig 
a kései óra ellenére néhányan még dolgoztak az épületben. 

Jack Rogersre a kettes boncolóban találtak rá. Az acélasztalon Bobby Allwine szakszerűen 
összefércelt teste feküdt. Jack, a vezető patológus bemutatta fiatal, hórihorgas asszisztensét, 
Luke-ot. 
- A többi éjszakást egy ügyes kifogással hazaküldtem - magyarázta. - Nem akarom, hogy 
valamelyik pletykafészek megneszelje, mit találtunk. 
- Miért, mit találtatok? - érdeklődött Carson. 
- Csodát - mondta Jack. - Csakhogy kiver tőle a víz, mert túl durva ahhoz, hogy Istennek 
bármi köze legyen hozzá. Ezért maradtunk csak ketten idebent. Luke-nak nem szokott eljárni 
a szája. így van, Luke? 



- Így, uram. - Hosszú orrával, dülledt szemével és hegyes állával Luke pontosan úgy nézett ki, 
ahogy az emberek elképzelik a tudósokat. A kiadók ilyen fazonok képét szokták a 
tudományos könyvek borítójára nyomtatni, ha el akarják hitetni a reménybeli olvasókkal, 
hogy szakmailag korrekt a mű. 

A pókhasú, bulldogképű Jack Rogers sokkal idősebbnek tűnt a koránál. Lerítt róla, hogy 
felizgatta a felfedezés, ráncos arca nem pirult ki, szürkés maradt. 
- Luke remek érzékkel talál rá a testi rendellenességekre - mondta. - Valósággal a vérében 
van a dolog. 

Luke bólintott. Szemlátomást büszkeséggel töltötte el főnöke elismerése. 
- Kölyökkorom óta érdekel az emberi test felépítése. 
- Engem kölyökkoromban inkább a baseball kötött le... - jegyezte meg Michael 
- Luke-kal közösen végeztük el a szervek vizsgálatát. Megnéztük az áldozat fejét, a 
testnyílásait, a nyakát, a tüdejét... 
- A keringését - folytatta Luke -, a gastrointestinális traktust, az epét, a hasnyálmirigyet, a 
lépet, a mellékvesét... 
- A kiválasztó és a szaporító szerveket, valamint az izomzatot - fejezte be Jack. 

Az asztalon fekvő tetemen látszott, hogy alaposan szétcincálták. Ha a holttest nem 
ennyire friss, Carson mentolos kenőcsöt kent volna az orra alá. Szerencsére a bűz nem volt 
túlságosan erős, így segédeszközök nélkül is uralkodni bírt a hányingerén. 
- Minden egyes vizsgálat olyan különös anatómiai részletekre derített fényt - folytatta Jack -, 
hogy újra és újra el kellett végeznünk, mert azt hittük, elhibáztunk valamit. 
- Különös részletekre? Mint például? 
- Két szíve volt. 
- Mit értesz azon, hogy két szíve volt? 
- Azt, hogy kettő. Ez az a szám, ami nagyobb, mint egy, de kisebb, mint három. Uno, dos. 
- Más szóval - folytatta komolyan Luke -, kétszer annyi, mint egy normális embernek. 
- Ezt értjük - biztosította Michael. - Viszont láttuk a könyvtárban. Nyitott mellkassal. Akkora 
lyuk éktelenkedett rajta, hogy akár egy Volkswagennel is be tudtam volna parkolni a testébe. 
Ha mindene hiányzott, honnan tudod, hogy két szíve volt? 
- Először is az érrendszeréből - mondta Jack. - Az artériák és a vénák világosan megmutatták. 
Ezenkívül még számos apróságot észrevettünk. Mindent részletesen leírok a boncolási 
jegyzőkönyvben, de a lényeget a lehető leghamarabb el akartam mondani nektek. Allwine 
esetében nem ez volt az egyetlen furcsaság. 
- Mit találtatok még? 
- A koponyája olyan kemény, akár egy sisak. Két elektromos fűrész is leégett, mire sikerült 
átvágnunk. 
- Májból is kettőt találtunk - vette át a szót Luke -, a lépe pedig tizenkét unciát nyomott. Egy 
átlagos lép mindössze hétunciás. 
- A nyirokháló is sokkal kiterjedtebb, mint ahogy az a nagy könyvben meg van írva - folytatta 
Jack. - Fogalmam sincs, mivel kerültünk szembe. 
- Tehát az áldozat torzszülött volt - mondta Michael. - Annak ellenére, hogy kívülről teljesen 
normálisnak látszott. Talán nem volt a megtestesült férfi ideál, de azért elefántembernek 
sem lehetett 
nevezni. A belsejében viszont minden összekeveredett. 
- A természet tele van torzszülöttekkel - mondta Luke. - Kétfejű kígyók. Ötlábú békák. Sziámi 
ikrek. Meglepődnél, ha tudnád, hányan születnek hat ujjal valamelyik végtagjukon. De egyik 
sem olyan, mint ez a fickó... - veregette meg Allwine meztelen lábát. 



Carson nem igazán értette. 
- Mekkora ennek az esélye? Tízmillió az egyhez? 

Jack Rogers megtörölte izzadó homlokát. 
- Szállj le a földre, O’Connor! Ez nem valami mutáns. Ezt az embert ilyennek tervezték! 

Carson egy pillanatig nem tudta, mit feleljen erre, és - talán életében először - Michael 
sem talált szavakat. 

Jack számított erre, ezért folytatta: 
- Most nehogy azt kérdezzétek, mit értek azon, hogy ilyennek tervezték. Átkozott legyek, ha 
tudom! 
- Az egész olyan... - Luke próbált nagyon óvatosan fogalmazni - olyan, mintha tökéletesíteni 
akarták volna. 
- A Sebész többi áldozatánál nem vettetek észre semmi szokatlant? - kérdezte Carson. 
- Az égvilágon semmit. Te is olvastad a boncolási jegyzőkönyveket. 

Carson úgy érezte, az irrealitás auraként veszi körül a bonctermet. Már azon sem lepődött 
volna meg, ha az asztalon hirtelen felül a tetem, és megpróbálja elmagyarázni a 
testfelépítését. 
- Jack, szeretnénk, ha az Allwine-ról készített boncolási jegyzőkönyv nem kerülne avatatlan 
kezekbe - kérte Michael. - írd meg, de ne küldd át nekünk! Legutóbb is belenyúltak a 
postánkba, és szeretnénk, ha ez a dolog legalább negyvennyolc órán keresztül titokban 
maradna. 
- És nehogy megemlítsd Allwine nevét vagy az ügy számát! - tette hozzá Carson. - Legyen, 
mondjuk... 
- Herman Munster - javasolta Michael. 

Jack Rogers szemmel láthatóan nem csak a biológiában volt járatos. 
- Ezek szerint ti is találtatok néhány furcsaságot? 
- Elég különös volt a helyszín - mondta Carson. 
- De nem csak a szemlejegyzőkönyve van a kezetekben, igaz? 
- A lakása úgy festett, mint egy lelki nyomoronc odúja - árulta el Michael. - Az elméje is 
legalább annyira torz volt, mint a teste. 
- Mi a helyzet a kloroformmal? - kérdezte Michael. - Elkábították? 
- Csak holnapra készül el a vérvizsgálat - mondta Jack -, de a nyakamat teszem rá, hogy a 
labor nem talál kloroformot. Ezt a fickót nem lehetett elkábítani. 
- Miért nem? 
- A testfelépítéséből adódóan nála nem hatott volna olyan gyorsan, mint mondjuk nálad 
vagy nálam. 
- Mi az, hogy gyors? 
- Ezt nehéz megmondani. Öt másodperc. Talán tíz. 
- Mindemellett - egészítette ki Luke - valószínűleg sokkal gyorsabbak voltak a reflexei az 
átlagnál. Ha valaki megpróbált az orra elé szorítani egy kloroformmal átitatott rongyot, 
biztosan gyorsabban reagál, mint önök vagy én. 

Jack helyeslően bólintott. 
- Ráadásul biztosan roppant erős volt. Sokkal erősebb annál, hogy tétlenül tűrjön egy ilyen 
kísérletet.. 

Carson visszaemlékezett Bobby Allwine nyugodt arcára, ahogy ott hevert a könyvtár 
padlóján. Annak ellenére, hogy semmivel nem tudta bizonyítani korábbi feltételezését, egyre 
biztosabb volt abban, hogy az áldozat eresztette be a gyilkost a tett helyszínére. 



Ahogy kiléptek a kapun, felpillantott az égre. A hold fénye úgy remegett a párás 
levegőben, mintha víz alól néznék. Carsonnak a tóban lebegő nő, Elizabeth Lavenza jutott 
eszébe. Hirtelen úgy érezte, a sötét ügy lehúzza a mélybe. Valami azt súgta neki, szabaduljon 
meg a tehertől, amíg nem késő, ússzon fel a felszínre, ahol levegőhöz juthat, és hagyja 
másokra a nyomozást. 

 
Huszonhatodik Fejezet 

 
Randal Hat egész nap az autizmus tüneteit produkálta, de magában izgatottan számlálta 

az órákat. Előző éjjel Arnie O’Connorról álmodott, a fiúról, akit abban az újságban látott. A 
mosolygó autistáról. Almában el akarta kérni tőle a boldogság titkát, de Arnie kigúnyolta, és 
semmit sem árult el. 

Randal Hat a számítógépe előtt ült. Általában más megszállottakkal versenyezve fejtette a 
keresztrejtvényeket, de most nem ezzel töltötte az idejét. Az egyik internetes oldalon 
megtalálta New Orleans térképét és a háztulajdonosok névsorát. Pillanatok alatt kikereste 
Carson O’Connor nyomozó címét; ennél a nőnél lakott az önző kisfiú, Arnie. 

Elrémítette a kettejük közötti távolság. Rengeteg utca, millió ember, megszámlálhatatlan 
akadály és iszonyatos káosz... 

Az oldalon a Francia Negyed, a Garden District és a város több, történelmileg nevezetes 
negyedének háromdimenziós térképét is elő lehetett hívni, de valahányszor tanulmányozni 
kezdte ezeket, villámgyorsan maga alá gyűrte az agorafóbia. 

Elbizonytalanodott. Ha így reagál egy virtuális, rajzfilmhez hasonlatos térképre, 
egyszerűen meg fog bénulni, ha kilép a védett burok falai közül, és elindul a végtelen, 
kaotikus világba. Félt, de szerette volna elérni célját, ezért erőt vett magán, és kitartóan 
tanulmányozta a háromdimenziós térképet. Meg akarta találni az Arnie arcán látott 
boldogságot - bármi áron! 

A virtuális New Orleans minden útkereszteződése választási lehetőségek tucatjait kínálta. 
Háztömbök, irodák, boltok, lakások... A több száz utca, amelyek a városlabirintust a való 
világban alkották, mérföldnyi hosszúak is lehettek. Egy ilyen hosszú úton több ezernyi 
döntéshelyzettel kell szembesülnie. 

Randalra súlyos teherként nehezedett a kihívás. Rémületében szobája egyik sarkába 
menekült. Képtelen volt elhagyni a zugot; a két függőleges fal találkozásánál biztonságban 
érezte magát. 

Két választása volt: vagy továbbra is csak áll a sarokban, vagy visszafordul a szobája felé. 
Amíg nem fordul meg, addig nem uralkodik el rajta a félelem. Itt biztonságban van; a sarok 
egyszerű geometriája megvédi őt. 

Ezek a gondolatok kissé lecsillapították, de tudta, hogy a teljes nyugalom eléréséhez 
keresztrejtvényt kell fejtenie. Végül gyorsan megfordult, leült a fotelba, és az ölébe vett egy 
halom rejtvény gyűjteményt. 

Azért szerette a keresztrejtvényeket, mert azoknál csupán egyetlen helyes megoldás 
létezett; minden négyzetbe csak egy betűt lehetett beírni. 

ÜNNEP, KARÁCSONY, GYANTA... Végül megtelt az összes négyzet. A szavak tökéletes 
rendben keresztezték egymást. Megoldotta a rejtvényt. Elérte az előre meghatározott célt. 
Megteremtette a rendet. A nyugalmat. A békét. 

Miközben beírta a betűket a megfelelő helyre, döbbenetes gondolat ütött szöget a fejébe. 
Talán az önző Arnie és az ő sorsa már eleve elrendeltetett. Találkozniuk kell. Márpedig ha 
szembe kell néznie azzal a fiúval, hogy elvegye tőle a boldogság kincset érő titkát, akkor a 



házához vezető rettenetes út valójában talán éppen olyan könnyű, mint átmenni a szobája 
egyik végéből a másikba. 

Nem hagyta abba a rejtvényfejtést; nem bírt lemondani a nyugalomról, de miközben sorra 
olvasta a meghatározásokat, és betűkkel töltötte ki az üres négyzetrácsot, nem hagyta 
nyugodni a gondolat, miszerint a boldogság, vagyis Arnie O’Connor keresése nem valami 
homályos álom. Ez a sorsa. A rendeltetése. A végzete. 

 
Huszonhetedik Fejezet 

 
Ahogy távolodtak a hullaháztól, és ismét belemerültek a világba, amit furcsa módon 

megváltoztatott mindaz, amit percekkel korábban megtudtak, 
Carson megjegyezte: 

- Két szív? Különös szervek? Megtervezett torzszülött? 
- Azon gondolkodom - merengett Michael -, hogy nem hagytam-e ki egy kurzust a rendőr 
akadémián. 
- Szerinted Jack részeg volt? 
- Sajnos nem. Viszont könnyen meglehet, hogy elment az esze. 
- Nem ment el. 
- Egyes emberek kedden még teljesen normálisnak tűnnek, és csütörtökre totálisan 
bediliznek. 
- Miféle emberekre gondolsz? - kérdezett vissza Carson. 
- Nem tudom. Mondjuk, Sztálinra. 
- Sztálint már kedden sem lehetett ép elméjűnek nevezni. Mellesleg ő nem bolond volt, 
hanem gonosz. 
- Jack Rogers nem gonosz - mondta Michael. - Márpedig ha nem részeg, őrült vagy gonosz, 
azt hiszem, az lesz a legjobb, ha hiszünk neki. 
- Arra gondolsz, hogy Luke valahogy átverte a jó öreg Jacket? 
- Luke, akit már kölyökkorában is érdekelt az emberi test felépítése? Először is: ez egy 
nagyon körülményes, nehezen kivitelezhető tréfa lenne. Másodszor, Jack jóval fifikásabb, 
mint Luke. Harmadszor: még egy temetőpatkánynak is jobb a humorérzéke, mint ennek a 
Luke-nak. 

Néhány felhő keskeny sarlóvá nyomorította a teliholdat. Az utcalámpák sápadt fénye 
jegesen csillant a magnólia levelein. 
- Semmi sem olyan, amilyennek látszik - jegyezte meg Carson. 
- Most csak közölted a megfigyelésedet - érdeklődött Michael -, vagy kezdjek félni, hogy rám 
zúdítod a filozófiádat? 
- Az apám nem volt korrupt zsaru. 
- Te ismerted a legjobban. Ha szerinted nem volt az, akkor ez az igazság. 
- Sohasem lopott drogot a bizonyítékok közül. 
- Ne foglalkozz a múlttal! - tanácsolta Michael. 

Egy piros lámpához értek. Carson fékezett. 
- Nem lenne szabad engedni, hogy egyetlen hazugság tönkretegye egy ember jó hírét. Nem 
lenne szabad hagyni, hogy eltűnjön az igazságba vetett hit, a remény. 

Michael úgy döntött, erre inkább nem mond semmit. 
- Apámat és anyámat nem egy drogkereskedő lőtte le, aki azt hitte, hogy apa a területére 
tévedt. Hülyeség az egész! - Carson ritkán beszélt erről; túl fájdalmas volt a dolog. - Apám 
rájött valamire, amit néhány nagyhatalmú ember titokban akart tartani. Elmondta 



anyámnak, ezért ölték meg őt is. Tudom, hogy az apám látott valamit, ami bajba keverte. 
Csak arra nem jöttem még rá, hogy mit. 
- Carson, több százszor átnéztük már az apád ügyében összegyűjtött bizonyítékokat - 
emlékeztette Michael -, és mindannyiszor megállapítottuk, hogy túlságosan tisztának látszik 
az ügy. Csak a kreált bizonyítékok lehetnek ennyire hibátlanok. Az én olvasatomban ez azt 
jelenti, hogy valaki csőbe húzta az apádat. Éppen ez a gond ezzel az egésszel. 

Ezt Carson is tudta. A bizonyítékokat úgy szedték össze, hogy az apja még így, a halála 
után is besározódjon. Még azt sem sikerült kideríteni, hogy kik állnak az ügy hátterében. 
Alaposan átvizsgálták az aktákat, de egyetlen elvarratlan szálat sem találtak. 

A lámpa zöldre váltott. 
- Közel a házam. Tudom, hogy Vicky mindenre odafigyel, mégis úgy érzem, meg kell néznem 
Arnie-t. Nem baj? 
- Dehogy! Ami azt illeti, szívesen innék egy csészével Vicky pocsék kávéjából... 

 
Huszonnyolcadik Fejezet 

 
A Helios-kastély hálószobájában semmi sem volt olyan, amilyennek lennie kellett volna. 

Victor szexre vágyott, méghozzá olyan szexre, ami több egyszerű örömszerzésnél. Sőt, nem 
egyszerűen akarta a kielégülést, hanem el is várta, hogy kielégítsék. Pontosabban: követelte. 

Életszemlélete szerint nem a világ, hanem az anyag rendelkezett dimenziókkal. A 
természet és a civilizáció erőire az ember két módon reagálhat: behódol, vagy megpróbál 
uralkodni felettük. Ő az utóbbit választotta. A világban élő lényeket két csoportba lehetett 
sorolni: szolgák és urak. Victor sosem akarta magán viselni a szolgák bélyegét. 

Ha az életnek nincs spirituális oldala, akkor a szerelem is csak az ostobák fejében létezik, 
akik ezt lelki és nem testi élményként élik meg. Victor nézőpontja szerint a szerelmi 
együttlétben semmi keresnivalója a gyöngédségnek. 

A szex, hajó, lehetőséget nyújt a domináns személynek, hogy uralkodjon alárendelt 
partnere felett. Az uralkodás, a hozzá társuló erőszak sokkal intenzívebb kielégülést 
eredményezett, mint amilyet a szerelem biztosíthatott volna, ha létezik egyáltalán. 

Erika Négyet, az őt megelőző hármat, valamint a többi feleségét, akiket magának 
készített, nem tekintette a társának. Dísznek használta őket, dekorációnak, amelyek 
segítségével, sokkal könnyebben mozoghatott társasági körökben, és pajzsnak, hogy 
felfogják azoknak a nőknek az ostromát, akik ígéretes férjjelöltet láttak benne. 

Úgy gondolta, a gyönyör és a hatalom egy tőről fakad, így kielégülésének mértéke 
egyenes arányban állt az aktus közben elkövetett erőszakkal. Előfordult, hogy nagyon 
kielégült... 

A modern korban létrehozott teremtményei képesek voltak arra, hogy akaratlagosan 
figyelmen kívül hagyják a fájdalmat. Szükség esetén ezt Erika is meg tudta tenni, de a 
szexuális aktus során ezt nem engedélyezte neki - szerette érezni a szenvedését. Valamennyi 
teremtménye gyorsan gyógyult. Erika például sosem vérzett egy percnél tovább, a testén 
néhány óra alatt behegedtek a vágások, az ütések nyomai, a sötét foltok hajnalra 
elhalványultak, s reggelre eltűntek. 

Legtöbb teremtményét pszichológiai szempontból is megtervezte. Olyan lényeket hozott 
létre, akik egyszerűen nem érezték át a megalázottságot, a szégyent; abban hittek, hogy ezek 
a dolgok a teremtés szívében lakozó erkölcsi törvények hajtásai. Victornak katonákra volt 
szüksége abban a háborúban, amit egy nap meg akart indítani a közönséges emberek ellen. 



Katonákra, akikben nincsenek morális gátak, akik olyan biztosak saját felsőbbrendűségükben, 
hogy a legcsekélyebb bűntudat nélkül képesek bármilyen könyörtelenségre. 

Erikának megengedte, hogy érzékeny legyen, mert úgy gondolta, az érzékenység az, 
amiből az ártatlanság fakad. Nem volt egészen biztos abban, hogy ez miért van így, de 
izgalmasnak találta, ha abban a nőben, akivel vad és kegyetlen dolgokat művel, van legalább 
egy csipetnyi ártatlanság. 

Szégyenletes dolgok elviselésére kényszerítette a nőt, mert úgy számította, minél inkább 
szégyelli magát, minél erősebbé válik benne az undor, annál jobban megalázkodik, és ennek 
következtében egyre engedelmesebbé válik. Sok tekintetben erősnek teremtette, de nem 
annyira, hogy ne tudja megtörni az akaratát, és ne tudja kedve szerint formálni. 

Megtehette volna, hogy már akkor beletáplálja a feltétel nélküli engedelmességet 
Erikába, amíg az a tartályban tartózkodott, de sokkal többre tartotta az utólag, a születés 
után kifejlődött tulajdonságokat, mint a beprogramozottakat. így nem közvetlenül a felesége 
agyát manipulálta, hanem a fejébe verte bele a dolgokat - sokszor a szó legszorosabb 
értelmében. 

Évszázadokkal korábban, amikor még fiatal volt, mást érzett a nőkkel és a házassággal 
kapcsolatban. Erre tisztán emlékezett, viszont az okokat már nem tudta felidézni. Nem is 
kutatta a választ; már régen rálépett egy olyan útra, amelyről nem fordulhatott vissza. 

Az ifjú Victor abban is hitt, hogy az ember képes lesz leigázni a természetet. Ez az 
elképzelése az idők során sem változott. Nem számított más, csak az akarat diadala. 

A hálószobában azonban történt valami, ami megakadályozta abban, hogy kedvére 
formálja a valóságot. Szexuális kielégülésre vágyott, de nem tudta elérni. A fejében a 
vacsorával kapcsolatos gondolatok kavarogtak; szinte látta és hallotta, ahogy Erika a levest 
szürcsöli. 

Végül feladta, és csalódottan lefordult a feleségéről. A mennyezetet bámulta. 
A csendet Erika suttogása törte meg: 

- Nagyon sajnálom... 
- Talán az én hibám - felelt Victor. Ezt természetesen úgy értette, hogy Erika teremtése 
közben hibázott el valamit. 
- Nem tudtalak felizgatni. 
- Általában sikerül. De ma este valóban nem jött össze. 
- Tanulni fogok - ígérte Erika. - Tanulni és fejlődni. 
- Igen - mondta Victor. A feleségének valóban tanulnia kellett, ha életben akart maradni. 
Még reménykedett abban, hogy ez sikerülni fog neki, de már kételkedett benne, hogy Erika 
Négy lesz az utolsó az Erikák sorában. - Bemegyek a kórházba - közölte. - Úgy érzem, 
megszállt az ihlet. 
- Az Irgalomba? - borzadt össze Erika. - Azt hiszem, álmodtam róla. 
- Nem álmodhattál róla. Egyikőtök sem álmodhat arról, honnan származtok. Erről 
gondoskodtam. 
- Álmodtam egy helyről - erősködött Erika. - Egy sötét, különös helyről, ahol a halál az úr. 
- Éppen ez a bizonyíték, hogy nem az Irgalomról álmodtál. Az én laboratóriumomban az élet 
az úr. - Victor felkelt, és meztelenül elindult a fürdőszoba felé. Erika gondolatai egyszerre 
untatták és aggasztották. 

Belépett az aranyozott tárgyakkal berendezett, márványfalú fürdőszobába. Amikor 
belepillantott a tükörbe, egy olyan lényt látott, ami más és sokkal több volt, mint egy ember. 
- Ez a tökéletesség! - mondta ki fennhangon, bár tudta, túl félénk ahhoz, hogy tökéletes 
lehessen. 



Végignézett magán. A felsőtestén vezetékek mélyedtek a húsába. A rugalmas csövek és 
drótok rácsavarodtak a bordáira és a gerincére - arra a flexibilis, de hihetetlenül erős, fémes 
csillogású rúdra, amihez az energia átalakító implantok csatlakoztak. Naponta kétszer 
töltötte fel magát valamilyen típusú energiával; olyan stimuláló töltést juttatott a testébe, 
amelynek köszönhetően sejtjei megőrizhették fiatalságukat, és ellenálltak az idő múlásának. 

Testét sebhelyek és hátborzongató duzzanatok borították, ennek ellenére gyönyörűnek 
tartotta. A halhatatlanságot biztosító beavatkozásoknak volt néhány mellékhatása, de úgy 
tekintett ezekre, mint isteni mivolta kétségbevonhatatlan bizonyítékaira. 

Tudta, eljön a nap, amikor minden tudását és tudományos eredményét latba vetve a saját 
DNS-éből is készít egy klónt, egy testet, amelybe az általa teremtett sebészek fogják 
beleültetni az agyát. Amikor ezzel a munkával is végez, valóban a testi tökély mintapéldánya 
lesz belőle, de érezte, hogy hiányozni fognak neki a sebhelyei, kitartásának, zsenialitásának 
és akaraterejének kézzelfogható bizonyítékai. 

Felöltözött. Hosszú éjszaka várt rá az Irgalomban, a laboratóriumában. 
 

Huszonkilencedik Fejezet 
 
Miközben Carson ránézett kastélyépítő öccsére, Michael a konyhapultnál állt, és egy 

bögréből a Vicky által főzött kávét szürcsölte. Vicky Chou éppen végzett a sütő tisztításával. 
- Hogy ízlik? 
- Keserű, mint az epe! 
- Viszont nem savas. 
- Nem - ismerte el Michael. - Fogalmam sincs, hogy tudtad ilyen keserűre főzni anélkül, hogy 
savas lenne, mindenesetre sikerült. 
- Ez az én nagy titkom - kacsintott rá Vicky. 
- Ráadásul kátrány fekete. Ugye, szándékosan ilyen? 
- Ha valóban ennyire rettenetes - kérdezte Vicky -, miért iszod meg mindig? 
- Így teszem próbára a férfiasságomat - kortyolt fintorogva egy nagyot Michael. - Sokat 
gondolkodtam az utóbbi időben, de ha el akarnám mondani, hogy min, biztosan leállítanál 
azzal, hogy hallani sem akarsz ilyesmiről. 

Vicky megmosta a kezét. 
- Meg kell, hogy hallgassalak, Michael. Benne van a munkaköri leírásomban. 

Michael tétovázott. 
- Szóval, eszembe jutott, hogy állnának a dolgok, ha Carsonnal nem lennénk társak. 
- Miféle dolgok? 
- Úgy értem, közte és köztem. 
- Miért? Van valami köztetek? 
- A jelvény... - közölte gyászos hangon Michael. - Carson túlságosan kemény zsaru, túl profi 
ahhoz, hogy randevúzzon a társával. 
- A szemét! - közölte Vicky szárazon. 

Michael elmosolyodott. Kortyolt a kávéból, és grimaszolt. 
- Igazság szerint kérhetnék másik társat, és akkor randizhatnánk. Csak az a baj, hogy akkor 
nem rúghatnánk szét együtt a rossz fiúk seggét. 
- Talán soha nem is lesz más közös programotok. 
- Ez elég lehangoló gondolat. 

Vickyn látszott, hogy mondani akar valamit, de amikor Carson belépett a konyhába, 
inkább befogta a száját. 



- Vicky - mondta Carson -, tudom, mindig figyelsz arra, hogy bezárd az ajtókat, de szeretnélek 
megkérni rá, hogy az elkövetkező néhány napban különösen ügyelj a biztonságra. 

Vicky összevonta a szemöldökét. 
- Mi a baj? 
- Ez a hátborzongató ügy, amelyben nyomozunk... Úgy érzem, mintha... Ha nem vigyázunk 
eléggé, még hazahozunk belőle valamit. - Carson a férfira nézett. - Ugye, ez most nagyon 
paranoiásan hangzott? 
- Nem. - Michael megitta a keserű kávé maradékát, mintha abban reménykedne, hogy utána 
valamivel édesebbnek tűnik majd kudarcra ítélt kapcsolatuk. 

Amikor visszaültek a kocsiba, és Carson elhúzott a járda mellől, Michael bekapott egy 
mentolos rágógumit, hogy enyhítse Vicky méregerős főzetének utóízét. 
- Két szív... ismeretlen rendeltetésű szervek... Képtelen vagyok kiverni a fejemből A 
testrablók invázióját Tudod, abban tenyésztettek embereket egy pincében. 
- Ezek nem földön kívüliek. 
- Talán valóban nem. Eszembe jutott még... a kozmikus sugárzás, a környezetszennyezés, a 
genetikai tervezés, és az, hogy az amerikaiak sokáig már nem fogyaszthatnak büntetlenül 
ilyen sok mustárt. 
- A profilalkotók és a helyszínelők francot sem érnek ebben az ügyben - ásított Carson. - 
Hosszú volt a nap. Már nem tudok rendesen gondolkodni. Mi lenne, ha hazavinnélek, és 
lehúznánk a rolót? 
- Jól hangzik! Van egy új, majmos pizsamám, amit már régóta fel szeretnék próbálni. 

Carson felhajtott a gyorsforgalmi útra, és nyugat felé fordult. Szerencsére nem volt nagy a 
forgalom. 

Egy darabig mindketten hallgattak. Végül Michael törte meg a csendet. 
- Tudod, ha egyszer írsz egy beadványt a rendőrfőnöknek, amelyben arra kéred, hogy újra 
nyissa meg az apád aktáját, szívesen beszállok a játékba. 

Carson megrázta a fejét. 
- Nem tervezek semmi ilyesmit, csak akkor, ha találok valamit. Mondjuk, ha előkerül egy új, 
eddig ismeretlen bizonyíték, és eltérő szempontok szerint ismét le lehet folytatni a 
nyomozást. Ellenkező esetben biztosra veszem, hogy a főnök elutasítja a kérésemet. 
- Titokban lemásolhatnánk az aktát, hogy a szabad időnkben addig olvassuk, amíg nem 
találunk valamit, amin el lehet indulni. 
- Pillanatnyilag - közölte fáradtan Carson - egyáltalán nincs szabad időnk. 

Amikor lehajtottak a gyorsforgalmi útról, Michael folytatta: 
- A Sebész ügyét hamarosan megoldjuk. Utána minden könnyebb lesz. Ne felejtsd el: én 
készen állok, ha te is! 

Carson elmosolyodott. Michaelnek tetszett a mosolya, csak azt sajnálta, hogy nagyon 
keveset látja. 
- Kösz, Michael! Rendes vagy! 

Michael szívesebben hallott volna valami olyasmit, hogy ő élete nagy szerelme, de úgy 
vélte, kezdetnek a „rendes vagy" is megteszi. 

Carson ásítva fékezett Michael háza előtt. 
- Kész vagyok... Kikészültem. 
- Annyira kikészültél, hogy alig várod, hogy visszamehess Allwine lakására... 

Carson ismét elmosolyodott, de ezúttal halványabban. 
- Túlságosan jól ismersz. 
- Ha tőlem egyenesen haza akarnál menni, akkor nem ellenőrizted volna Arnie-t. 



- Tudhattam volna, hogy egy nyomozót nem lehet palira venni. Azok a fekete szobák... 
Michael, úgy érzem, egyedül kell visszamennem oda. 
- Hogy ráhangolódj... 
- Valami olyasmi. 

Michael kiszállt a kocsiból, majd visszafordult, és behajolt a nyitott ajtón. 
- Hagyj fel a tizenkét órázással, Carson! Nem kell bizonyítanod senkinek semmit. A 
kollégáidnak sem. Az apádnak sem. 
- Csak magamnak. 

Michael becsukta a kocsi ajtaját, és figyelte, ahogy a társa elhajt. Tudta, Carson elég 
kemény, és tud magára vigyázni, ennek ellenére aggódott érte. 

Már-már azt kívánta, bárcsak lenne egy kicsit sebezhetőbb. Bántotta, hogy a lánynak nincs 
szüksége rá. 
 

Harmincadik Fejezet 
 
Roy Pribeaux sokkal jobban élvezte a randevút, mint várta, pedig általában csak 

kellemetlen közjátéknak tekintette egy gyilkosság megtervezése és végrehajtása között. 
Candace félénken, de elbűvölően viselkedett, kedves volt, és az is kiderült, hogy Roy 
korábban túlzottan lebecsülte a humorérzékét. 

Amikor beültek a folyóparti kávézóba, meglepetten, de örömmel tapasztalta, milyen 
könnyedén beszélgetnek a legkülönfélébb témákról. Candace kezdeti zavara hamar elmúlt. 
Egy idő után egyenesen megkérdezte a férfitól, mit értett az előző este azon, hogy 
keresztény. Érdekelte, hogy melyik felekezethez tartozik. 

Roy azonnal tudta, hogy ezzel elnyerheti Candace bizalmát és a szívét. Ezt a kártyát már 
számtalanszor kijátszotta, és bizonyos nőknél éppen olyan remekül bevált, mint másoknál az, 
hogy csodálatos szexet vagy szerelmet ígért. 

Candace fejében megfordult, hogy miért érdeklődik egy Adonisz egy hozzá hasonló 
trampli iránt, és ez egy kissé gyanakvóvá tette. Viszont az is eszébe jutott, hogy a férfi nem 
csak kalandot, hanem igazi lelki társat keres, és a helyzet máris rózsásabbnak látszott. 
Elhitette magával, hogy új barátja megelégszik gyönyörű szemével, jámborságával, 
ártatlanságával, a személyiségével. 

Roynak csak azt kellett kitalálnia, hogy Candace melyik felekezethez tartozik. Ha ez 
sikerül, könnyen meggyőzi, hogy közös a sorsuk. Tudta, hogy másképpen kell közelíteni egy 
katolikushoz, mint egy sabbatistához, és megint másképp egy unitáriushoz. Szerencsére 
kiderült, hogy Candace az episzkopális egyházhoz tartozik. Roynak egyszerű dolga volt, 
nagyon könnyen el tudta játszani, hogy ő is ehhez a felekezethez tartozik. Ha Candence 
történetesen adventista, talán minden igyekezete kudarcba fullad. Azt is megtudta a lányról, 
hogy szenvedélyesen szeret olvasni, különösen C. S. Lewis, a múlt század híres keresztény 
írójának a műveit kedveli. Roy is olvasott Lewist, miközben igyekezett reneszánsz emberré 
válni. Nem az összes könyvét, de eleget. Csűrcsavar levelei. A fájdalom. A bánatról. 
Szerencsére egyik sem volt túl vastag. 

A drága Candace-t olyannyira megbabonázta, hogy egy "csinos, érdeklődő férfi 
társaságában lehet, aki ráadásul kitűnő társalgó is, hogy amikor szóba került Lewis, még a 
félénkségéről is megfeledkezett. Ő vitte a szót, Roynak csupán néhány idézetet és utalást 
kellett elejtenie. Ezzel sikerült meggyőznie a lányt, hogy mindent tud a nagy íróról. 



Roy azt is nagy szerencsének tartotta, hogy Candace felekezete nem tiltja a szeszes ital 
fogyasztását vagy az érzéki zene hallgatását. Kihasználta a dolgot, és amikor otthagyták a 
kávéházat, meghívta egy jazzklubba. 

Roy jól bírta az italt, de ismét hatalmas kő esett le a szívéről, amikor azt tapasztalta, hogy 
Candace egyre kevésbé tud megállni a lábán. A klub után folyóparti séta következett. 
Candace csupán a kései időpont miatt aggódott, és megemlítette, hogy a parti sétányt már 
biztosan lezárták. 
- A gyalogosok elől nem - biztosította Roy. - Csak nem világítják ki. így akarják távol tartani a 
görkorcsolyázókat és a horgászokat. 

Candace talán habozott volna, de az erős, érte mindenre kész férfi közelsége ismét 
megnyugtatta. Elindultak a folyó felé. Egyre távolabb kerültek az emberektől. A telihold éles 
fénye kissé zavarta Royt, ugyanakkor megkönnyítette a dolgát, mivel Candace így sokkal 
kevésbé aggódott a biztonságuk miatt. 

Egy díszes folyami gőzös haladt el mellettük. A hatalmas lapátkerekek vadul verték a 
langyos vizet. Az utasok a fedélzeten álltak, vagy az asztalok mellett ültek. Későre járt, a hajó 
már nem állt meg minden kikötőhely mellett. Roy mindig jó előre megtervezett mindent; 
most is elolvasta a menetrendet. 

Lassan andalogtak a móló vége felé. Ilyen messzire még a horgászok is csak nappal 
merészkedtek. Roy kettesben maradt Candace-szel, pontosan úgy, ahogy remélte. 

A távolodó hajó fényei kacskaringós mintát rajzoltak az olajos víztükörre. Candace 
csodálatosnak találta a látványt, és az igazat megvallva Roy is. Egy pillanatig egymás mellett 
álltak, majd Candace, csókra várva, a férfi felé fordult. 

Csók helyett azonban Roy kloroformot fröcskölt az arcába az összenyomható műanyag 
palackból, amelyet addig a zsebében rejtegetett. 

A fröcskölős technika sokkal gyorsabban meghozta a várt eredményt, mint az arcra 
szorított, kloroformmal átitatott rongy. A folyadék behatolt Candace orrába, és a szájába is 
bőven jutott belőle. 

A lány fuldokolni kezdett, levegő után kapkodott. Olyan hirtelen terült el a földön, mint 
akit lelőttek. Az oldalára esett. Roy a hátára fordította, és melléje térdelt. 

Az erős holdfény sem okozhatott gondot; nem volt túl valószínű, hogy valaki éppen abban 
a pillanatban néz feléjük valamelyik bárkáról. Roy gyorsan hátralesett. Megnyugodott; a 
parton egy lélek sem járt. 

Zakója belső zsebéből elővett egy tőrt, egy szikekészletet és még néhány eszközt. Most 
nem volt szüksége nagyobb szerszámokra. A szemeket könnyű kivágni, habár arra nagyon 
vigyáznia kell, hogy ne sértse meg azokat a részeket, amelyeket különösen gyönyörűnek 
talált. 

Candace szíve fölé emelte a tőrt. Halk, cuppanó hang hallatszott. Roy a kábulatból a 
halálba segítette a lányt. Néhány perccel később az övé lett Candace szeme, amelyet egy 
sóoldattal megtöltött üvegbe tett, nehogy megsérüljön. 

Elindult vissza, a fény és a jazz irányába. Hirtelen megkívánta a vattacukrot. Ilyesmi még 
sosem fordult elő vele. Megcsóválta a fejét. A piros kocsi most néhány napig zárva lesz. Ez 
egészen biztos... 

 
Harmincegyedik Fejezet 

 
A tizenkilencedik század valamelyik kőfaragó mestere kőbe faragta az Irgalom kezeit a 

kórház bejárata fölött. A kapuhoz vezető lépcsőt Szűz Mária viharvert szobra őrizte. 



A kórházat régen bezárták, az épületet eladták Victor Helios egyik vállalatának. Ezt 
követően befalazták az ablakokat, a régiek helyére kerülő acélajtókat pedig hagyományos és 
elektronikus zárral is ellátták. 

A tölgyfák árnyékában megbúvó épületet magas, kovácsoltvas kerítés vette körül. 
Messziről úgy látszott, mintha egy teljes római légió állna készenlétben magasba emelt 
dárdákkal. A kerekeken gördülő elektromos kapura feliratot erősítettek: 

RAKTÁR. MAGÁNTERÜLET. BELÉPNI TILOS! 
A környéket rejtett kamerák pásztázták. Egy atomfegyverraktár sem büszkélkedett 

kifinomultabb védelmi rendszerrel. 
A fenyegető épület némaságba burkolózott. Egyetlen fénysugár sem szabadulhatott ki a 

falai közül, a laboratóriumokból, ahol a Föld új uralkodóit tervezték és készítették. 
A falak között nyolcvanfőnyi személyzet élt és dolgozott. A kórtermekben, ahol egykor a 

kórház betegei feküdtek, mesterségesen létrehozott férfiakat és nőket szállásoltak el, akik 
ittlétük alatt megtanulták mindazt, amire szükségük lehet ahhoz, hogy elvegyüljenek a város 
lakói között. 

Bizonyos szobákat megerősített ajtók őriztek. Itt tartották a további tanulmányozásra 
kijelölt lényeket. 

Victor a központi kutatólaborból irányította a legfontosabb kísérleteket. A csarnok 
egyszerre viselte magán az art deco jegyeit és a fennkölt wagneri pompát. Üveg, 
rozsdamentes acél, fehér csempe; könnyű volt takarítani és fertőtleníteni, ha a dolgok a 
vártnál mocskosabbul értek véget. 

A csillogó, titokzatos felszerelés java részét Victor tervezte és építette. Nem csak a falak 
mellett álltak gépek és műszerek, nem csak a padlóból nőttek ki, a mennyezetre is jutott 
belőlük. Egyes gépek tompán zúgtak, másokból bugyborékoló hang hallatszott, vagy éppen 
némán, de annál fenyegetőbben álltak. 

Victor képes volt arra, hogy hosszú órákig, akár napokig megszakítás nélkül dolgozzon. 
Szervezetét és anyagcseréjét sikerült úgy megváltoztatnia, hogy kevés alvásra volt szüksége, 
így minden idejét a munkájának szentelhette. 

Amikor az íróasztala mellé ért, megcsörrent a telefonja. Az ötösön keresték. A nyolc 
vonalból az utolsó négyet ugyanazon a számon lehetett hívni; Victor ezeket tartotta fenn a 
városba kieresztett teremtményeinek, akik időnként kérdezni vagy üzenni akartak valamit. 

Felemelte a kagylót. 
- Tessék! 

Egy férfi hívta, aki hiába igyekezett nyugalmat erőszakolni magára, nem járt sok sikerrel. 
Victor nem is sejtette, hogy az új faj ennyire érzelem gazdag. 
- Történt velem valami, Atyám! Furcsa, de talán csodálatos! 

Victor világosan a teremtményei tudtára adta, hogy kizárólag válsághelyzetben 
zavarhatják. 
- Te melyik vagy? 
- Segíts rajtam, Atyám! 

Victor némileg lealacsonyítónak érezte az „atyám" megszólítást. 
- Áruld el a neved! 
- Annyira összezavarodtam... Időnként félek is. 
- A nevedet kérdeztem! 

Úgy tervezte a teremtményeit, hogy ne tudjanak ellentmondani neki, ez mégis 
megtagadta, hogy azonosítsa magát. 
- Elkezdtem átváltozni. 



- A neved! 
- A gyilkosság... - folytatta a hívó. - A gyilkosság... izgalomba hoz. 

Victor erőt vett magán, hogy a hangján ne lehessen érezni egyre növekvő aggodalmát. 
- Ez lehetetlen. Az elméd tökéletes. Nem szoktam hibázni. 
- Változom. Egy gyilkosságból olyan sok mindent lehet tanulni. 
- Gyere vissza az Irgalomba! 
- Nem hiszem, hogy vissza kellene mennem. Megöltem három férfit, és a legcsekélyebb 
bűnbánat sincs bennem! 
- Gyere vissza! - ismételte meg Victor. 
- A kegyelmed nem terjed ki azokra, akik... akik olyan mélyre süllyedtek, mint én. 

Victort elfogta az undor, pedig ez elég ritkán történt meg vele. Arra gondolt, a 
teremtménye lehet az a sorozatgyilkos, akitől visszhangzik a média. Kijátszotta a 
programozását, és engedély nélkül ölt. 
- Térj vissza hozzám, és szívesen adok tanácsot! Csak itt lehetsz biztonságban. 

A telefon által eltorzított hang ismét megtagadta a kérését. 
- A legutolsó, akit megöltem... hozzád tartozott. 

Victor fejében megszólalt a vészcsengő. Az egyik teremtménye megölte a másikat, 
méghozzá a saját elhatározásából. Ilyesmi eddig még nem fordult elő. A programozás 
szigorúan kitért az öngyilkosság tilalmára, mint ahogy arra is, hogy csupán két okból 
ölhetnek: önvédelemből vagy a teremtőjük parancsára. 
- Hogy hívták az áldozatot? - érdeklődött. 
- Allwine. Ma reggel találták meg a holttestét a városi könyvtárban. 

Victor visszafojtott lélegzettel mérlegelte a hallottak jelentőségét. 
- Allwine-ból nem tanultam semmit - folytatta a hívója. - Belül éppen olyan volt, akárcsak én. 
Máshol, másokban kell megtalálnom. 
- Mit akarsz megtalálni? - kérdezte Victor. 
- Amire szükségem van - felelt az ismeretlen, mielőtt bontotta a vonalat. 

Victor beütötte a készülékbe a *69-et, és látta, hogy teremtménye letiltotta telefonján a 
hívásazonosítást, így nem tudta automatikusan visszahívni. 

Dühösen csapta le a kagylót. 
Úgy érezte, ahelyett, hogy előrehaladna, jócskán visszalépett. 
 

Harminckettedik Fejezet 
 
Victor távozása után Erika magzati pózba gömbölyödött az ágyon. Bízott benne, hogy 

depressziója megszűnik, de legalább enyhül, eltűnik, vagy átalakul valami rossz, de kibírható 
rosszkedvvé. 

Néha úgy érezte, mindaz, ami vele történik, nincs kapcsolatban hangulatának 
változásaival. 

Miután szeretkezett Victorral, érthető módon mindig rátört a depresszió, de néha nem 
érett reménytelenséggé. Ráadásul gyakran le is tudta rázni magáról, pedig teljesen 
kilátástalannak tűnt a jövője. Gyakran Emily Dickinson egyik verse emelte ki a sötét 
homályból: Toll borította remény, Mely lélekre leszáll, E szótlanul dúdoló lény - Soha meg 
nem áll. 

Victor hálószobájának falait absztrakt képek díszítették, színfoltok, amelyek egymást 
próbálták elnyomni, illetve fekete háttéren árválkodó szürke pacák, amelyek mindig a káoszt 
vagy a jelentéktelenséget juttatták az eszébe. Victor könyvtárában talált néhány vaskos 



albumot, és időnként már attól felvidult, hogy Albert Bierstadt vagy Childe Hassam képeit 
nézegette. 

Megtanulta, hogy ő nem más, mint az új faj egyik képviselője, és minden tekintetben az 
emberek felett áll. Sokkal jobb náluk. Például olyan gyorsan, már-már csodálatos módon 
gyógyul. Mégis, amikor vigaszt keresett, annak a fajnak a művészetében, zenéjében és 
költészetében találta meg, amelynek a leváltására megteremtették. Amikor összezavarodott, 
amikor elveszettnek érezte magát, a tökéletlen emberiség írásai között kereste az utat 
mutató fénysugarat. Főként azoknak az íróknak a műveiben, akiket Victor megvetett. 

Nem értette, miként tudnak egy primitív, beteges, bukásra ítélt faj művei ennyire 
felemelően hatni rá, miközben fajtársai képtelenek erre. Szerette volna ezt megvitatni az új 
faj más képviselőivel, de félt, hogy eretneknek nézik. Victor mindnyájukat úgy tervezte, hogy 
áhítattal tekintsenek rá, féljenek tőle, s engedelmeskedjenek neki. A végén még egy áruló 
kétkedésének értelmeznék a szavait. Egy árulóénak, aki tulajdon teremtője ellen fordult. 

Magában tartotta a kételyeit, mivel tökéletesen tisztában volt azzal, hogy valamelyik 
tartályban már ott várakozik Erika Öt. 

A lepedőn még érződött Victor testének az illata. Erika csak feküdt, majd eszébe jutott, ez 
is egy olyan pillanat, amikor csak a költészet védheti meg a depressziótól. Ha nem élnék, mire 
jönnek a rigócsapatok, te adjál a vörösbegynek emlékfalatot. 

Tetszett neki Dickinson finoman árnyalt humora. A mosoly csak akkor hervadt le az 
arcáról, amikor meghallotta az ágy alól kiszűrődő kaparászást. 

Felült, s visszafojtott lélegzettel hallgatózott. 
Mintha az ágy alatt rejtőző valami megérezte volna, hogy figyeli, mert mozdulatlanná 

dermedt, vagy elnémult, és csendben mászott tovább. 
Mivel nyomát sem látta patkánynak, amikor a vendégek távozását követően Victorral 

feljöttek a hálószobába, Erika arra gondolt, hogy korábban tévedett. A rágcsáló talán talált 
egy repedést a falban, vagy egy vízcsövet, amelyen át a hatalmas ház másik szegletébe 
vándorolt. 

A jelek szerint azonban vagy visszajött, vagy mindvégig itt lapult, és tanúja volt annak, 
hogy Victor megfizetteti teremtményével az élet árát. 

Egy perccel később már a szoba másik feléből hallatszott az alattomos lábacskák sietős 
kaparászása. 

Erika kicsusszant az ágyból, és meztelenül, feszülten figyelve megállt mellette. 
Annak ellenére, hogy az emberekénél tökéletesebb volt a szeme, sötétben mégsem látott 

olyan élesen, mint egy macska. Az utóbbi időben Victor sokat próbálkozott különböző fajok 
keverésével, de rá nem terjedtek ki ezek a kísérletek. 

Több fényre volt szüksége, ezért elindult az egyik fotel mellett álló olvasólámpa felé. 
Mielőtt elérte, inkább érezte, mintsem hallotta a mellette elsiető, apró testet. Riadtan kapta 
fel a bal lábát, és a jobbon egyensúlyozva próbálta megpillantani a betolakodót. 

Amikor látta, hogy nincs mellette semmi - vagy legalábbis nem látott meg semmit -, 
továbblépett a lámpához, és felkattintotta. Hiába, a fény sem fedte fel a titokzatos látogatót. 

Zaj hallatszott a fürdőszobából. Mintha felborították volna a szemétkosarat. 
A félig nyitott ajtó mögött sötétség honolt. 
Erika gyorsan a fürdőszoba felé indult, de a szemétkosár előtt megtorpant. 
Az új faj ellenállt a legtöbb fertőzésnek, és villámgyorsan gyógyult, ezért a képviselői 

sokkal kevésbé féltek, mint a közönséges emberek. Viszont ez nem jelentette azt, hogy 
idegen volt tőlük ez az érzés. Nehezen lehetett elpusztítani őket, ennek ellenére nem voltak 
halhatatlanok. Mivel úgy programozták őket, hogy lenézzék Istent, egyetlen egy dologtól 



tartottak igazán: a haláltól. Nem tudták irányítani a sorsukat, ezért sokan közülük az élettől 
is rettegtek. Victort szolgálták, méghozzá úgy, hogy reménykedni sem tudtak benne: egyszer 
elnyerik a szabadságukat. 

Azért is féltek az élettől, mert akkor sem válhattak meg tőle, ha Victor követeléseit 
elviselhetetlen tehernek érezték. Az öngyilkosság tilalmát mélyen az agyukba vésték, és ez 
még azokat is életben tartotta, akiken eluralkodott az elmúlás iránti vágy. 

Erika most egylépésnyire a szemétkosártól valami másfajta félelmet érzett: az 
ismeretlentől rettegett. 

Ha valami nem természetes, hiába gyönyörű, akkor is csak szörnyeteg. Erika nem 
természetes úton született, hanem egy férfi alkotta meg. Szépséges szörnyeteg volt, 
mindazonáltal mégiscsak szörnyeteg. 

Úgy gondolta, egy szörnyeteg valamiképp maga is része az ismeretlennek, tehát nem kell 
félnie tőle. Ennek ellenére jeges borzongás kúszott fel a gerince mentén. 

Az ösztönei azt súgták, hogy amit patkánynak vél, egyáltalán nem patkány. 
A fürdőszobából csörömpölés, zörgés, fémes csörgés hallatszott, mintha valami kinyitotta 

volna az egyik szekrényt, és éppen most vizsgálná át a tartalmát. 
Erika két szíve egyre hevesebben vert. A szája kiszáradt. Izzadt a tenyere. 
Elhátrált a fürdőszoba ajtajától. 
Kék selyem köntöse az egyik fotel háttámlájára dobva hevert. Úgy bújt bele, és kötötte 

meg az övet a derekán, hogy közben tekintetével folyamatosan a sötétséget figyelte. 
Mezítláb lopózott ki a hálószobából, és becsukta maga mögött az ajtót. 
Közeledett az éjfél. Erika keresztülvágott Frankenstein kastélyán. A könyvtár felé tartott, 

ahol az emberi gondolatokat és reményt tartalmazó kötetek között biztonságban érezte 
magát. 

 
Harmincharmadik Fejezet 

 
Victor hívására a két fiatalember a központi laboratóriumba sietett. Úgy festettek, mint 

bármelyik közönséges ember, ránézésre senki sem tudta megkülönböztetni őket New 
Orleans lakosaitól. 

Nem minden férfi volt vonzó azok közül, akik az új fajhoz tartoztak, és nem minden nő 
volt csinos. Elsősorban azért, mert Victor úgy vélte, hogy ha elég teremtménye kijut a világba 
ahhoz, hogy megkezdjék az ősfaj kiirtását, védekezés közben az emberiség a legapróbb 
árulkodó jelet is felfedezi, amely az ellenségre utal. Ha az új faj valamennyi egyedi olyan 
vonzó és csinos, mint egy hollywoodi színész, éppen a külsejük válik majd árulójukká. 

A háború megnyerésében nagy szerepe lesz a végtelen számú lehetőségek minél 
szélesebb körű kihasználásának. Az új faj egyedeinek különbözniük kellett egymástól, de 
valamennyinek ugyanolyan erősnek és kegyetlennek kellett lennie. Victor időnként 
lélegzetelállítóan gyönyörű példányokat is teremtett, de nem a külsőre helyezte a hangsúlyt, 
inkább a hatalomra, az erőre, mert ezek alkották az Új Igazság alapjait. 

Jones és Picou úgy nézett ki, mint bármelyik átlagember, csak tökéletes szervezetük 
különböztette meg őket az emberi fajtól. 

Victor közölte velük, hogy Bobby Allwine a hullaház egyik hűtőjében hever. 
- A testnek ma éjjel el kell tűnnie, és vele együtt az összes árulkodó bizonyítéknak. A 
szövetmintáknak, a fényképeknek, a videofelvételeknek, mindennek! 
- A boncolási jegyzőkönyvnek is? - kérdezte Jones. 
- Az önmagában semmit sem bizonyít. Csak akkor hozzátok el, ha könnyen megtaláljátok! 



- Mi legyen az orvossal és azokkal, akik jelen voltak a boncolásnál? 
- Egyelőre maradjanak életben - felelt Victor. - A holttest és a bizonyítékok nélkül mindenki 
azt fogja hinni, hogy berúgtak, vagy drogoztak. 

Habár sokkal nagyobb szellemi kihívásoknak is eleget tudtak tenni, mint amilyet ez a 
takarítás jelentett, Jones és Picou nem tiltakoztak. Nem találták lealacsonyítónak a kapott 
feladatot. Az új faj egyedei mindig vakon engedelmeskedtek uruknak. 

A forradalmian új civilizációban, aminek a megteremtésére Victor törekedett, 
mindenkinek megvolt a maga helye, amelyet elégedetten, irigység nélkül elfogadott. 
Valahogy úgy, ahogy azt Aldous Huxley írta le Szép, új világ című regényében. Huxley az 
Alfákat helyezte a társadalom csúcsára, ők alkották az uralkodó elitet. Utánuk következtek a 
Béták és a Gammák. Leghátul álltak az állatias, ostoba dolgozók, az Epszilonok. Huxley 
antiutópiának szánta a művét, ellenben Victor igazi utópiának tekintette. 

Egyszer, egy koktélpartin találkozott a szerzővel. Beképzelt, fontoskodó kis emberkének 
ismerte meg, aki nevetségesen aggódott a tudomány térhódítása miatt, és attól félt, hogy 
sokkal dogmatikusabban fogják imádni, mint bármely vallást, mígnem végül minden 
emberséget kiirt az emberekből. Rájött, hogy Huxley igencsak olvasott, viszont 
tapasztalatlan; mindent egybevetve fölöttébb unalmas társaságnak találta. 

Mindazonáltal Huxley hagymázas víziója remekül illett az ő ideáljához. Az Alfa-osztályt 
szinte önmagáról mintázta, így egyrészt társaságként szolgáltak a számára, másrészt nagy 
segítséget jelentettek terve végrehajtásában. Ha már az emberiség minden tagját likvidálták, 
az új faj egyedei olyan hatékonyan működnek majd együtt, akár egy méhkas lakói. 

Olivér Jones és Byron Picou, a két Epszilon égett a vágytól, hogy beteljesítsék mindazt, 
amire szánta őket. Végrehajtják a parancsot, ami most az volt, hogy lopják el Allwine 
maradványait, és ássák el egy szeméttelepen, a város határán túl. 

A szeméttelep Victor egyik cégének tulajdonában volt. A területen kizárólag az új faj 
egyedei dolgoztak. Szüksége volt egy helyre, ahol mindörökre megszabadulhat félresikerült 
kísérleteinek bizonyítékaitól - ezek nem kerülhettek az emberiség szeme elé. 

A hatalmas szeméthegyek alatt annyi holttest hevert, amennyivel akár egy várost is meg 
lehetett volna tölteni. Ha évmilliók múltán a paleontológusok kezébe kerülnek, a 
megkövesedett maradványok megválaszolhatatlan kérdések és rejtélyek tucatjai elé állítják 
majd a tudósokat. 

Sajnos az olyan kisméretű közösségen belül is előfordulnak problémák, amilyet New 
Orleansban megteremtett - az új faj egyelőre kétezer főből állt -, de mindenre lehet 
megoldást találni. Folyamatosan haladt a kísérleteivel, és növelte könyörtelen hadseregének 
a létszámát. Hamarosan beindul a tömeggyártás. Nem laboratóriumi tartályból kerülnek 
majd ki a teremtményei, hanem a nagyüzemekből, amelyeket „tenyészetnek" nevezett. 

A végtelennek tűnő munka végre meghozza a gyümölcsét. A Földet sem egyetlen nap 
alatt teremtették, és neki van türelme ahhoz, hogy átalakítsa, s új világot hozzon létre 
helyette. 

Megszomjazott. A labor egyik hűtőszekrényéből kivett egy Pepsit. Mellette a polcon egy 
tálca csokis sutit talált. Imádta a csokis sutit. Kettőt vett el a tálcáról. 

 
Harmincnegyedik Fejezet 

 
Bobby Allwine lakásának ajtaját a rendőrség pecséttel zárta le. Carson feltörte. Nem 

tartotta súlyosnak a szabálysértést, hiszen a lakás a szó szoros értelmében nem számított 
bűnügyi helyszínnek. Egyébként is ő nyomoz az ügyben, vagy nem? 



A zár kinyitásához egy Lockaid pisztolyt használt, amit külön erre a célra fejlesztettek ki, és 
kizárólag a rendőrség vásárolhatott belőle. Ütközésig tolta a zárba a fegyver vékony csövét, 
majd meghúzta a ravaszt. Négyszer kellett megismételnie a műveletet, de végül sikerült 
kinyitnia az ajtót. Tudta, hogy a Lockaid használatából sokkal több gondja lehet, mint a 
pecsét feltöréséből. A kapitányságon a fegyvertárban tartották ezeket a pisztolyokat, a 
tartalék fegyverek mellett. A nyomozóknak minden egyes alkalommal írásban kellett 
igényelniük az ügyeletes tiszttől, és csak az kaphatott, akinek törvényes felhatalmazása volt a 
használatára. 

Elvileg senki sem hordhatott magával ilyen szerszámot. Carsonnál, hála a bürokráciának, 
egyszer „ottfelejtődött" az egyik. Akkor úgy gondolta, ha már ekkora szerencse érte, akkor 
megtartja. 

Sohasem használta jogsértő módon, csak akkor vette elő, ha nagyon szorította az idő, és 
nem akart még többet veszíteni az igénylés megírásával. Most sem sérültek Bobby Allwine 
jogai, hiszen már meghalt. 

Carson szerette a régi filmeket, de nem érezte magát holmi nőnemű Piszkos Harrynek. 
Sohasem szegte meg olyan mértékben a szabályokat, hogy abból baja származzon, még a 
gyors eredmények érdekében sem. Most is megfordult a fejében, hogy felkelti a gondnokot, 
és elkéri a tartalék kulcsot. Az igazat megvallva örömmel verte volna ki a vén gazembert az 
ágyából, de arra is jól emlékezett, miként mérte végig a száját nyalogatva az öreg. Michael 
nélkül a részeg álmából felvert tótumfaktum valószínűleg megpróbálkozik egy kis 
taperolással. Akkor pedig megint el kellene ismételnie, mi történik, ha valakinek 
beletérdelnek a tökébe. Talán egészen letartóztatásig fajulna az ügy, és mindez azért, mert 
kedve támadt gondolkodni egy kicsit Allwine feketére festett lakásában. 

Felkapcsolta a nappaliban a villanyt, behúzta maga mögött az ajtót, és letette a Lockaidet 
a padlóra. Éjfélre járt az idő. A fekete szoba zavaróan hatott rá; kezdte sejteni, mit éreznek 
az űrhajósok, amikor a Föld éjszakába borult fele fölött kilépnek a világűrbe, és csupán egy 
vékony vezeték kapcsolja őket a hajójukhoz. 

A nappaliban csak egy fekete, műbőrborítású fotel állt. Carsonnak, ahogy ránézett, az 
villant az agyába, hogy éppen olyan, mint egy trónus, amit nem holmi földi királynak, hanem 
egy közepes hatalmú démon számára készítettek ki. 

Annak ellenére, hogy Allwine-t nem itt ölték meg, Carson érezte, hogy ha megérti, mi 
játszódhatott le az áldozat lelkében, akkor a Sebészhez is közelebb kerül. Beült a fotelbe. 

Harker szerint a fekete szoba Allwine halálvágyát szimbolizálta. Carson elismerte, lehet 
valami a feltételezésben. Még Harker sem tévedhet állandóan - az álló óra is a pontos időt 
mutatja napjában kétszer. 

De még a halálvágy sem adott teljes magyarázatot Allwine lakásának berendezésére. A 
fekete lyuk a hatalmat is szimbolizálta - olyan volt, mint az igazi fekete lyukak a világegyetem 
távoli szegleteiben, amelyek roppant gravitációs mezejéből még a fény sem menekülhet. 

A falakat, a mennyezetet és a padlót nem egy kétségbeesett, depressziós férfi festette 
ilyen színűre. Carson könnyen el tudta képzelni, hogy Allwine munka közben tomboló dühöt 
és haragot érzett. 

Ha ez igaz, akkor vajon mire irányult ez a harag? 
A keze alatt érezte a fotel széles, párnázott karfáját. A műbőrt számos helyen 

kilyukasztották. 
Valami megszúrta a jobb tenyerét. Egy letört körömdarabot bányászott elő a szivacsból. 

Amikor közelebbről szemügyre vette, több íves szakadást is észrevett a műbőr borításon. 



Carson széttárta az ujjait, és látta, hogy a körmei pontosan a műbőr megfelelő 
szakadásain vannak. Az anyag vastag volt, de rugalmas. Különösen nagy erő kellett ahhoz, 
hogy körömmel át lehessen szakítani. 

A kétségbeesés nem szülhet ekkora erőt. Ez logikus. Talán még a harag is kevés hozzá,  
hacsak Allwine, mint ahogy azt Jack Rogers mondta, nem rendelkezett emberfeletti erővel. 

Carson, felállt, és a farmerjába törölte a tenyerét. Mocskosnak érezte magát. 
A hálóban is felkapcsolta a villanyt. A fekete felületek valósággal magukba szívták a fényt. 

Az utcalámpák, a város fényei meghátráltak Allwine komor birodalma előtt, látszólag 
visszaszorultak egy másik világegyetembe. 

Kihúzta az ágy mellett álló éjjeliszekrény fiókját. Egy Jézus-képet talált. Apró könyvecskék 
közül tekintett rá az arc; a Megváltó éppen áldásra emelte a kezét. 

Carson kiválasztott négy vékony füzetet. Ilyeneket szoktak szétosztani a gyászolók között. 
Mindegyiken különböző név állt, de valamennyit a Fullbright ravatalozóban gyűjtötték be. 
Nancy Whistler, aki megtalálta Allwine hulláját, említette, hogy az áldozat gyakran járt 
temetésekre, mert állítólag csak ott tudta megtalálni a lelki békéjét. A nyomozó zsebre vágta 
a négy füzetecskét, és visszatolta a fiókot. 

Az édesgyökér szaga éppolyan sűrű volt a levegőben, mint amikor korábban itt jártak. 
Carson nem tudott szabadulni a gondolattól, hogy valaki nemrég meggyújtotta az 
ablakfülkében álló fekete gyertyákat. Odalépett, és megérintette a gyertyabelet körbefogó 
viaszt. Félig-meddig arra számított, hogy melegnek találja, de nem. Mindegyik hideg volt és 
kemény. 

Kinézett az ablakon. New Orleans semmit sem változott, de Carson növekvő paranoiája 
hatására már nem a jól ismert, vidám fesztiváljairól híres várost látta, hanem egy vészjósló 
metropoliszt, egy földön kívüli hely kísérteties fényben fürdő, természetellenes formáit és 
lüktető sötétségét. 

Mozgást vett észre az ablaküvegben. Egy magas alak állt mögötte. 
Carson a dzsekije alá nyúlt, megmarkolta kilencmilliméteres pisztolyát, majd megpördült. 
A feketébe öltözött behatoló magas volt és izmos. Talán a nappalin keresztül közelítette 

meg a hálószobát, talán a fürdőszobából jött ki, de látszólag egyenesen a fekete falból lépett 
elő. 

Tizenöt lábnyira volt Carsontól. Arcvonásai árnyékban maradtak. Lapátkezét lazán lógatta 
a teste mellett. 
- Kicsoda maga? - kérdezte ellentmondást nem tűrően Carson. - Honnan jött? 
- Maga O’Connor nyomozó. - Az ismeretlen mély hangja magabiztosan csengett, de Carson 
ezt inkább fenyegetőnek hallotta. - Láttam a tévében. 
- Mit keres itt? 
- Oda megyek, ahová akarok. Kétszáz év alatt sok mindent megtanultam a zárakról. 

Ez a burkolt célzás arra késztette Carsont, hogy előhúzza a fegyverét, de lefelé fordította a 
csövét, nem fogta rá az ismeretlenre. 
- Ezt a lakást a rendőrség lezárta. Lépjen ki a fénybe! 

Az ismeretlen egy tapodtat sem mozdult. 
- Csak semmi ostobaság! Lépjen... ki... a... fénybe! 
- Egész életemben ezzel próbálkoztam... - A férfi két lépést tett előre. 

Carson döbbenten nézett az ismeretlen arcára, ami balról vonzónak tűnt, ellenben jobbról 
valahogy hibásnak látszott. Az arc jobb oldalát tetoválás fedte. Az ábra nem hasonlított az 
általa ismert maori motívumokra. 



- Itt egy kétségbeesett ember lakott - folytatta a betolakodó. - Jól ismerem a fájdalmat, amit 
érzett. 

Annak ellenére, hogy már megállt, Carson látta, ha támadni akar, két ugrással elérheti őt. 
- Ennyi elég lesz! Álljon meg! - mondta. 
- Őt nem Isten teremtette... és nem volt lelke. Szenvedett. 
- Hogy hívják? Mutassa az igazolványát, de nagyon lassan, óvatosan mozogjon! 

Az ismeretlen mintha meg se hallotta volna a parancsot. 
- Bobby Allwine-nak nem volt szabad akarata. Mint ahogy egyetlen rabszolgának sincs. Meg 
akart halni, de nem tudott véget vetni az életének. 

Ha a fickó igazat beszél, akkor Harker ebben sem tévedett: a fürdőszobában talált pengék 
öngyilkossági szándékra utaltak. 
- Belénk ültették az öngyilkosság tilalmát - folytatta az ismeretlen. 
- Belénk? 
- Allwine-t majd szétfeszítette a düh. Meg akarta ölni a teremtőjét, de erre is képtelenek 
vagyunk. Régen, nagyon régen én is megpróbáltam... Kis híján ő végzett velem. 

Minden modern nagyvárosnak megvannak a maga őrültjei. Carson eddig azt hitte, 
mindenkit képes megérteni, de ismét rá kellett jönnie, hogy tévedett. 
- Próbáltam elmenni a házához, hogy biztonságos távolságból figyeljem, de... de ha meglát, 
akkor minden bizonnyal végez velem. Ezért inkább idejöttem. A hiányzó szív keltette fel az 
érdeklődésemet. Engem is összelopkodott testrészekből teremtettek. 

Carson fejében egymást kergették a gondolatok. Lehet, hogy ez a fickó a Sebész, lehet, 
hogy nem. Gyakorlatilag mindegy, egy zsaru nem hagyhatja, hogy egy ilyen őrült fazon 
szabadon sétálgasson a városban. 
- Ez nekem túl sok... Emelje fel a kezét, és térdeljen le! 

Talán csak az árnyék játszott az arcán, de Carson úgy látta, furcsa fény lobban a behatoló 
szemében. 
- Senki előtt nem borulok térdre! 

 
Harmincötödik Fejezet 

 
Senki előtt nem borulok térdre... 
Carson még sosem találkozott ilyen költői gyanúsítottal. Óvatosan eloldalazott az ablak 

elől. 
- Én nem kértem! - Két kézzel markolt pisztolyát az ismeretlenre fogta. 
- Egyenesen szíven akar lőni? Mert akkor két golyóra lesz szükség! 

A boncasztalon fekvő Allwine. A nyitott mellkas. Az erek, amelyek két szívhez 
csatlakoznak... Carson megszédült. 
- Azért jöttem ide, mert úgy véltem, Allwine ártatlan volt - folytatta a betolakodó. - Kitépték 
a szívét, hogy felhasználják egy újabb kísérlethez. De már látom, nem ilyen egyszerű a 
helyzet. - A férfi elindult Carson felé. 
- Csak semmi ostobaság! - kiáltott a nő riadtan. Az idegen ellépett mellette. Az ablak elé állt. 
- Minden városnak megvannak a maga titkai, de egyiké sem olyan rettenetes, mint ezé. A 
maga igazi ellensége nem a gyilkos, hanem a teremtője... A teremtőm. 

Carson még mindig szédült az idegen kijelentésétől, amelyben világosan célzott arra, hogy 
neki is két szíve van. 
- Mit értett azon, hogy két golyóra lesz szükségem? 



- Mára már sokat fejlődött a technikája. Engem még a börtön temetőjéből lopott hullák 
testrészeiből varrt össze. - A férfi elfordult az ablaktól, és Carson szemébe nézett. A 
tekintetében megcsillant valami. - Az egyik szívem eredetileg egy őrült gyújtogatóé volt. A 
másik tulajdonosa gyermekeket molesztált. 

Carson csak ekkor vette észre, hogy társalgás közben helyet cseréltek: az idegen az 
ablaknak, míg ő a fürdőszoba ajtajának fordított hátat. Átvillant az agyán, hogy a férfi talán 
nem egyedül érkezett. Próbált úgy helyezkedni, hogy szemmel tartsa az ismeretlent, de 
közben a szeme sarkából a fürdőszobát figyelte. Így viszont a nappali ajtaja került a háta 
mögé. Nem tudott úgy állni, hogy minden oldalról védve legyen. 
- A kezem egy fojtogatóé. A szemem egy baltás gyilkosé. Villámtól kaptam az életerőmet. A 
vihar viszont olyasmivel is felruházott, amire Victor még csak gondolni sem mert. Valamivel... 

A férfi olyan gyorsan mozgott, hogy Carson nem tudta követni a szemével. Az egyik 
pillanatban még az ablak előtt állt, a másikban pedig már közvetlenül előtte. Utoljára az 
akadémián, az első napokban tudták így kijátszani és lefegyverezni. 

A férfi könnyed mozdulattal kicsavarta a kezéből a pisztolyt. Lövés dördült, de a golyó 
csupán az ablaktáblát zúzta szét. Az ismeretlen Carson háta mögé került. 

A nő megfordult, de senkit sem látott. Megdöbbent. A fickó fekete ruhát viselt, de még 
így sem válhatott árnyékká a fekete szobában. Ahhoz túlságosan nagyra nőtt, hogy 
kaméleont játsszon valamelyik sötét sarokban. 

A jellegzetes hang az ablak elől hallatszott. 
- Már nem vagyok szörnyeteg. 

Carson a hang irányába fordult, de nem látta a férfit, aki ezután a nappali ajtaja előtt állva 
szólalt meg: 
- A maga számára én vagyok a legfényesebb reménysugár. 

Carson odanézett, de ekkor sem látta a fickót. A fegyverét viszont igen: ott hevert a 
Lockaid mellett, a bejárati ajtó előtt. 

A nyitott ajtó előtt... 
Carson vadul dobogó szívvel kiugratta a fegyverből a tárat, ellenőrizte. Egyetlen töltény 

hiányzott belőle, és egy volt a csőben. Visszalökte a tárat, majd lehajolt, maga elé tartotta a 
pisztolyt, és kilépett az ajtón. 

A folyosó kihalt volt. Carson visszafojtotta a lélegzetét, s feszülten hallgatózott. Hiába. A 
lépcsőházban semmi sem mozdult, a ház némaságba burkolózott. 

Eszébe jutott, hogy az eldörrent lövést meghallhatták a közelben lakók. Biztosra vette, 
hogy a szemközti lakásból, az ajtó kémlelőnyílásán keresztül figyeli valaki. 

Visszahátrált a fekete szobába, felkapta a Lockaidet, bezárta az ajtót, és elhagyta az 
épületet. Amikor leért a földszintre, eszébe jutott, hogy nem kapcsolta le a villanyt a 
lakásban. A pokolba vele! Allwine halott, nem fog izgulni a villanyszámla miatt... 

 
Harminchatodik Fejezet 

 
Randal Hat a központi labor egyik sarkában, a keresztforma ágyra szíjazva feküdt. Az ágyat 

egy gömb alakú készülék belsejében állítottak fel. A szerkezet hasonlított a konditermekbe 
beállított gépekre, amelyekben az ember bármelyik irányba elfordulhatott, hogy minél 
egyenletesebben terhelje az izmait. 

Randal moccanni sem bírt. A gép mozgatta őt, de nem azért, hogy az izmait erősítse. A 
gondosan megtervezett szerkezet fogva tartotta. A fogai közé erőszakolt gumipecek 



megakadályozta, hogy rángatózás közben elharapja a nyelvét. Az álla alatt feszülő szíj miatt 
nem nyithatta ki a száját, így nem nyelhette le a gumidarabot. 

Pecekkel a szájában sikoltani sem bírt. 
Az Irgalom falait hangszigetelő anyag borította, nehogy véletlenül olyan neszek 

szivárogjanak ki az épületből, amelyek felkeltik az emberek kíváncsiságát. Victor, a tudomány 
határait feszegető kutató, mindig fontosnak tartotta az óvatosságot. 

Tehát... Az agy nem más, mint egy elektromos gépezet. Egy szimpla EEG-vel meg lehet 
jeleníteni a gondolkodást. Randal Hat még eszméletlenül hevert a tartályban, amikor az 
agyába betöltötték a szükséges tudást, az információkat. Victor ekkor átalakította 
teremtménye agyhullámait; Randal Hat így olyanná vált, mint az a számtalan autista, akiket 
korábban tanulmányozott. Úgy tervezte, hogy Randal tizennyolc éves autista fiúként 
„születik meg". Minden a várakozásainak megfelelően alakult. Ezt követően az autistává tett 
Randalnál különböző módszerekkel igyekezett visszaállítani a normális agyműködést. Eddig 
nem járt eredménnyel. 

Nem azért akarta megtalálni az autizmus gyógymódját, hogy Randalt ismét egészségessé 
tegye, és nem is az esetleges haszon érdekelte, amire a módszer piaci értékesítésével 
tehetett volna szert. A kísérlet során azt próbálta kideríteni, mivel fokozhatja vagy enyhítheti 
a betegség tüneteit. Úgy gondolta, valójában a szabályozott autizmusnak van komoly 
társadalmi és gazdasági haszna. 

Vegyünk például egy gyári munkást, aki unja monoton feladatát, ezért túlságosan keveset 
termel. Szelektív autizmussal el lehet érni nála, hogy kizárólag a munkájával foglalkozzon, és 
olyan precízen - ráadásul sokkal olcsóbban - termeljen, akár egy robot. 

Victor ideális társadalmában a legalacsonyabban elhelyezkedő Epszilonok nem sokkal 
számítottak többnek a gépeknél. Nem beszélgettek, nem vesztegették az idejüket, csak a 
munkájukra koncentráltak, hiszen ez volt a feladatuk. 

Elfordított egy kapcsolót, és működésbe hozta a gömböt, amelynek a közepén Randal Hat 
feküdt. A gép három fordulatot tett az egyik irányban, majd ötöt a másik és hetet a harmadik 
tengely mentén. Victor lassan, de fokozatosan növelte a forgási sebességet. 

A szomszédos falba nagy felbontású, kilenc láb átmérőjű plazmaképernyőt építettek. A 
színes kép megmutatta, hogyan áramlik a vér Randal Hat agyi ereiben, illetve a 
gerincfolyadék az agyhártya, az agykamra és az agytörzs között. 

Victor úgy gondolta, pontosan kiszámított centrifugális és centripetális erők 
alkalmazásával állandósíthatja a gerincfolyadék természetellenes áramlását, és akkor Randal 
Hat agyhullámai felveszik az egészséges emberekre jellemző formulát. 

Miközben a szerkezet egyre gyorsabban és gyorsabban forgott, a kísérleti alany 
felnyögött, majd fájdalmasan felsikoltott. Hangja a szájpecek nélkül bántotta volna Victor 
fülét. 

Remélte, hogy sikerül elérnie valami eredményt, mielőtt a fiú belepusztul a kísérletekbe. 
Rengeteg időt veszít, ha az egészet újra kell kezdenie Randal Héttel. 

Időnként előfordult, hogy Randal Hat olyan erősen harapott rá a gumira, hogy 
darabokban kellett kivágni a fogai közül. A fiú hangjából ítélve Victor úgy vélte, ezúttal is ez 
fog történni. 

 
Harminchetedik Fejezet 

 
A fehér deszkakerítés a fehér, kagylókkal kirakott kapunál ért véget. A kapuszárnyat egy 

unikornis motívum díszítette. Carson lába alatt varázslatosan csillogtak a kövek a 



holdfényben. A repedésekben növő moha elnyelte a léptei zaját. A levegőben magnólia illata 
lebegett. 

A mesébe illő bungaló ablakait kék zsalu takarta, amelybe félhold és csillag alakú mintákat 
vágtak. A verandát ölelő lugasra szőlő és egy kék, trombita alakú virágokat hajtó növény 
futott fel. 

Ebben a fantáziaoázisban lakott Kathleen Burke, aki pszichiáterként dolgozott a 
rendőrségen. A munkája logikus gondolkodást követelt, de a magánéletben szeretett 
elmenekülni a világ elől. 

Hajnali háromra járt az idő. Az ablakokon egyetlen fénysugár sem szűrődött ki. 
Carson megnyomta a csengőgombot, majd kopogott. 
Odabent halvány fény gyúlt, méghozzá sokkal gyorsabban, mint Carson várta. Kathy ajtót 

nyitott. 
- Carson? Mi az, valami baj történt? 
- Valaki előrehozta a Halloweent augusztusra. Beszélnünk kell. 
- Van egy olyan érzésem, hogy ha macska volnál, most felborzolnád a szőrödet, és az égnek 
meresztenéd a farkad. 
- Szerencséd, hogy nem vagyok macska, mert még ideszartam volna a kertedbe... 
- Milyen választékosan fejezed ki magad! Talán túl régóta dolgozol Michael mellett. Gyere 
be! Épp most főztem egy adag mogyorós kávét. 

Carson beljebb lépett. 
- Nem láttam fényt az ablakban. 
- Mert hátul ültem, a konyhában - magyarázta Kathy, miközben mutatta az utat. 

Kathleen a harmincas évei vége felé járó, vonzó nő volt. Fekete szeme arról árulkodott, 
hogy ázsiai vér is folyik az ereiben. Vörös, hímzett pizsamájában valóban egzotikus látványt 
nyújtott. 

A konyhaasztalon egy nagy csésze, gőzölgő kávé állt. Mellette egy regény hevert; a 
borítóján különös öltözéket viselő nő ült egy repülő sárkány hátán. 
- Hajnali háromkor mindig olvasni szoktál? - kérdezte Carson. 
- Nem tudtam aludni. 

Carson túlságosan feszült volt ahhoz, hogy leüljön, de az apró konyhában nem tudott fel 
alá járkálni. 
- Ez nem az irodád, Kathy, hanem az otthonod. Ugye, ez sokat számít? 

Kathy töltött Carsonnak egy csésze kávét. 
- Mi történt? Mi húzott fel ennyire? 
- Itt és most nem pszichiáter vagy! Csak a barátom. Rendben? 

Kathy az asztalra tette Carson csészéjét, és leült a helyére. 
- Bárhol legyünk, én mindig a barátod vagyok, Carson. 

Carson állva maradt. 
- Nem fog bekerülni az aktámba, amit most elmondok? 
- Csak akkor, ha megöltél valakit. Ugye, nem? 
- Ma éjjel nem. 
- Akkor ki vele, barátném! Lassan kezdesz az idegeimre menni... 

Carson kihúzott egy széket az asztal alól, és leült. A csészéje felé nyúlt, de tétovázott. Nem 
vette el. Remegett a keze, ezért ökölbe szorította. Erősen. A remegés azonban még akkor 
sem szűnt meg, amikor szétnyitotta az ujjait. 
- Láttál már kísértetet, Kathy? 



- Jártam a New Orleans-i kísértetvadászat-túrán. Elmentem éjszaka Marie Laveau kriptájába. 
Ez számít? 

Carson megfogta a csésze fülét, és olyan erősen markolta, hogy elfehéredtek az ízületei. 
- Komolyan kérdeztem. Tényleg érdekel, hogy láttál-e már olyan vad dolgokat, amelyeket 
azóta sem tudsz kiverni a fejedből. Szellemeket, ufót, Nagylábút... - Kathyre pillantott a 
bögre fölött. - Ne nézz így rám! 
- Miért, hogy nézek? 
- Mint egy pszichiáter. 
- Előttem semmit sem kell szégyellned! - Kathy megveregette a könyvét. - Jómagam heti 
három fantasy regényt is elolvasok, és sokszor arra vágyom, bárcsak ott élnék az egyikben. 

Carson megfújta a kávéját, és belekóstolt, majd lenyelt egy nagy kortyot. 
- Szükségem van rá. Nem aludtam semmit. Ami azt illeti, ma éjjel nem is tudnék. 

Kathy türelmesen várt. Nem hiába, mert Carson folytatta: 
- Az emberek állandóan az ismeretlenről, az élet titkairól beszélnek, de én eddig egy 
hangyányi misztikumot sem tudtam benne felfedezni. 
- Hangyányi? 
- Kicsi vagy apró, nevezd, ahogy akarod! Látni akarom a titkot. Ki ne akarná? Látni akarom, 
de ehhez túlságosan logikusan gondolkodom. 
- Úgy érted, egészen mostanáig túlságosan logikusan gondolkodtál? Mesélj egy kicsit a 
kísérletedről! 
- Nem kísértet volt, de láttam valamit. Az elmúlt egy vagy talán másfél órát is céltalan 
kocsikázással töltöttem, és közben próbáltam rájönni, mi is történt valójában... 
- Kezdd azzal, hogy hol történt! 
- Bobby Allwine lakásán jártam... 
- Ő volt a Sebész legutóbbi áldozata - hajolt előre érdeklődve Kathy. - Épp most dolgozom a 
gyilkos jellemrajzán. Nehéz kiismerni. Pszichotikus, de képes uralkodni magán. Nem lehet 
egyértelműen felfedezni a szexuális indítékot. Eddig egyetlen helyszínen sem maradt semmi, 
ami alapján azonosíthatnánk. Nem hagyott ujjlenyomatokat. Egy pszichopata általában nem 
cselekszik ennyire megfontoltan. - Kathy hirtelen észbe kapott, hogy átvette a beszélgetés 
irányítását, ezért elhallgatott, és hátradőlt. - Ne haragudj, Carson! A kísértetnél tartottunk. 

Kathy Burke talán el tudta választani a barátságot a munkájától, de a pszichológus bőréből 
nehezére esett kibújni. 

Egy torz arcú óriás, aki azt állítja, hogy bűnözők testrészeiből varrták össze, villámcsapás 
keltette életre, emberfeletti gyorsasággal mozog, természetfeletti dolgokra képes, tehát 
lehet, hogy valóban az, akinek mondja magát... 
- Hello! A kísérteted? 

Carson válasz helyett kortyolt egy nagyot. 
- Ennyi? - kérdezte Kathy. - Csak felcsigáztál, és aztán semmi? 
- Bűntudatom is van miatta... 
- Helyes! Mert kész voltam meghallgatni a rémtörténeted. 
- Kínos helyzetbe hoználak vele. Akármilyen jó barátok vagyunk, kénytelen lennél jelenteni a 
belső ügyosztálynak. 

Kathy összevonta a szemöldökét. 
- Lövöldözésbe keveredtél? Ennyire komoly lenne az ügy, Carson? 
- Nem tettem hidegre senkit. Amennyire tudom, még csak el sem találtam. 
- Meséld el! Nem fogom jelenteni. 

Carson gyengéden elmosolyodott. 



- Pontosan azt tennéd, amit kell. Rendben, írsz egy jelentést, és pihenést javasolsz. 
- Nem szoktam olyan mereven ragaszkodni a szabályokhoz, mint képzeled. 
- Dehogynem! - mondta Carson. - Éppen ezért szeretlek. 

Kathy felsóhajtott. 
- Már felkészültem egy jó kis rémtörténetre, amilyet annak idején a tábortűz mellett 
meséltünk. Akkor most hogyan tovább? 
- Készíthetnél valami reggelit - javasolta Carson. - Felteszem, tündérországban is akad némi 
rendes harapnivaló... 
- Tojás, szalonna, virsli, vagdalt hús, briós és pirítós. 
- Pontosan ebben a sorrendben kérem. 
- A végén te is olyan kövér leszel, mint a többiek. 
- Dehogy! Annál sokkal hamarabb meghalok - felelt Carson, és félig-meddig el is hitte, amit 
mondott. 
 

Harmincnyolcadik Fejezet 
 
Roy Pribeaux szeretett hajnal előtt kelni, hogy minél előbb hozzálásson teste 

tökéletesítéséhez. Ez alól csak azok a napok számítottak kivételnek, amikor azért feküdt le 
későn, mert éppen meggyilkolt valakit. 

Semmi sem hasonlatos ahhoz a kellemes érzéshez, amikor az ember azzal a tudattal 
nyújtózik el az ágyában, hogy a tökéletes nő újabb darabkáját tette el jól becsomagolva a 
hűtőszekrénybe. Eltöltötte a jól végzett munka miatt érzett büszkeség, és úgy vélte, 
kiérdemelte a ráadásként a takaró alatt töltött órát. 

Candace szeme nem indokolta, hogy olyan sokat lustálkodjon, mint a többi gyilkosság 
után. Végül csak az lökte ki az ágyból, hogy végre elmondhatta: teljes a gyűjteménye. A 
tökéletes szempár volt az utolsó tétel a listáján. 

Néhány óra mély, pihentető alvást követően tökéletesen frissen pattant ki az ágyból. Már 
előre élvezte a napot, ami rá várt. 

Lakásának egy részét csúcsminőségű edzőgépek foglalták el. Rövidnadrágban és trikóban 
járta végig a súlyemelő gépeket, és fokozatosan, egyre jobban terhelte az izmait. Az edzést a 
futópadon és a sízőgépen fejezte be. 

A reggeli zuhanyozás mindig sokáig tartott. Először durva szivaccsal dörzsölte végig a 
testét, méghozzá kétszer is, majd lemosta a szappanhabot, és puha törülközővel szárította 
meg magát. A tökéletes tisztaság érdekében kétféle, természetes alapanyagokból készült 
sampont használt, majd kondicionálót fröcskölt a hajára, amelyet pontosan harminc perc 
elmúltával öblített le. 

A nap akkor kelt fel, amikor tetőtől talpig bekente magát testápolóval. Egyetlen porcikáját 
sem hagyta ki. A háta közepét egy nyeles szivaccsal érte el. A folyadék nem csupán hidratálta 
a bőrét, de egyben meg is fiatalította a vitaminjaival. Még a talpára is jutott belőle. 
Beleborzongott, ha arra gondolt, hogy halhatatlanként egy halálra ítélt ember lábán kell 
mászkálnia. 

Miután revitalizáló kenőcsöket kent az arcára - beleértve egy olyat is, amelyik 
cseppfolyósított majomembriót tartalmazott -, Roy elégedetten megnézte magát a hatalmas 
tükörben. Pár évre sikerült megfékezni az öregedését. Mi több, nemrégiben elkezdte 
visszanyerni mindazt, amit az idő elrabolt tőle, és hétről hétre látta, ahogy egyre fiatalodik. 
Mások csak áltatták magukat, hogy sikerült néhány évvel visszaforgatniuk az idő kerekét, de 



Roy tudta: ő valódi eredményt ért el ezen a téren. Megtalálta a torna, a diéta, a táplálék 
kiegészítők, krémek és a meditáció tökéletes kombinációját. 

Az utolsó elem az Új-Zélandról hozatott, tisztított bárányvizelet volt, amelyből napi négy 
unciával fogyasztott, limonádéba keverve. 

Természetesen vigyázott, nehogy túl messzire menjen a visszafiatalító kúrával. 
Húszévesként nagyszerű dolog leélni száz évet, viszont tizenkét évesként meglehetősen 
pocsék. Annak idején egyáltalán nem szeretett gyerek lenni, és a kamaszkort sem élvezte. 
Pokoli lenne újra átélni, még ha csak külsőségekben is. 

Miután felöltözött, megállt a konyhában. Reggeli előtt egy pohár grapefruit lével lenyelt 
huszonnégy, táplálék kiegészítővel megtöltött kapszulát, és hirtelen rádöbbent, hogy 
életének többé már nincs semmi célja. 

Az elmúlt két évet az anatómiailag tökéletes nő testrészeinek összegyűjtésével töltötte, 
kezdetben New Orleanstól távol, majd az utóbbi időben gyakorlatilag a saját háza hátsó 
udvarában. Candace szemével befejeződött a munka. Megszerezte a kezeket, a lábakat, az 
orrot, a hajat, a mellet, a szemet, és még annyi mindent - nem feledkezett meg semmiről. 

Mihez kezdjen most? 
Meglepődött, hogy erre nem gondolt előre. Szabad emberként rengeteg ideje volt; 

halhatatlanként pedig előtte állt az egész örökkévalóság. 
Ezt hirtelen nagyon félelmetesnek találta. 
Rádöbbent, hogy a testrészek keresésének és begyűjtésének évei alatt titkon abban 

reménykedett, ha megtölti megfelelő darabokkal a hűtőszekrényét, varázslatos módon 
előlép belőle a tökéletes nő. Még fekete mágiára is hajlandó lett volna, hogy valóra váltsa 
romantikus álmát. 

De talán mégis csoda történik. Talán éppen ma, séta közben szembetalálkozik a szédítő 
szépségű, tökéletes nővel, önmaga nőnemű változatával. Ha nem, ha napok, hetek vagy akár 
hónapok telnek el a kívánt eredmény nélkül... Akkor mihez fog kezdeni? 

Roy úgy érezte, kiérdemelte, hogy megossza valakivel tökéletes testét. Egy nővel, akit 
egyenlő társnak tekint. Amíg ez a pillanat el nem érkezik, üres és céltalan lesz az élete. 

Erőt vett rajta a nyugtalanság, amit a reggelivel próbált elfojtani. 
Evés közben elbűvölten figyelte a kezét. Nem egyszerűen gyönyörű, hanem tökéletes 

férfikéz volt. 
De jaj, amíg nem akad össze az istennőjével - mégpedig nem darabokban, hanem épen, 

egészségesen, mindenféle hiba és fogyatékosság nélkül tökéletes keze nem hajthatja végre 
azt az erotikus küldetést, ami miatt megteremtődött! 

Nyugtalansága fokozódott. 
 

Harminckilencedik Fejezet 
 
Hajnalban, amikor a felkelő nap sugarai még nem vonták tűzbe a festett üvegablakokat, a 

Miasszonyunk-templom valósággal eltűnt a homályban. A falak között csak az oltárra 
helyezett keresztet megvilágító lámpa és a rubinvörös fogadalmi gyertyatartókban álló 
gyertyák adtak némi fényt. A meleg, párás levegő tömjéntől, faggyútól és citromos viasztól 
illatozott. Victor belélegezte a keveréket, és attól tartott, hogy egész nap ezt fogja kiizzadni. 

Léptei visszhangot vertek a márványpadlón. Szerette ezt a rideg, pattogó zajt. Úgy vélte, 
legalább ez őszintén hangzik a templom, émelyítő légkörében. 



A miséig még fél óra volt hátra. Victoron kívül csak Patrick Duchaine tartózkodott a 
templomban; ő azt az utasítást kapta, hogy az első padsorban várjon. Amikor meghallotta a 
léptek neszét, idegesen felállt, de Victor visszaparancsolta. 
- Ülj csak le! - szólt rá nem éppen udvariasan. Inkább olyan hangot ütött meg, mintha egy 
bosszantó kutyát utasítana rendre. 

Az ősz, hatvanéves, nagypapás külsejű Patrick szemében mindig ott csillogtak a szánalom 
könnyei. Szerette az egyházközséghez tartozókat, azok pedig minden tekintetben megbíztak 
benne. Bizalomgerjesztő külsejéhez kellemesen csengő hang és könnyed jókedvű nevetés 
társult. Mindig alázattal viselkedett, úgy, mint aki pontosan tudja, hol a helye a világban. 

Duchaine atya magában hordozta a jó pap minden erényét. A hívei nagyon szerették, 
legsúlyosabb vétkeiket is habozás nélkül meggyónták neki. 

Egy katolikus városban - függetlenül attól, hogy a lakói gyakorolták-e a vallást, vagy sem - 
Victor hasznosnak találta, ha egyik embere olyan templomban szolgál, ahol a város 
leggazdagabb és leghatalmasabb alakjai hajtják meg a térdüket. 

Patrick Duchaine az új faj azon ritka egyedei közé tartozott, akit Victor egy élő ember 
DNS-éből klónozott. A szervezetét feljavította ugyan, de a pap a valódi szülőktől származó, 
eredeti Patrick Duchaine szemével nézett a világba. 

Az igazi Duchaine atya a Vöröskereszt véradója volt, így a szabad akaratából, habár 
öntudatlanul, saját maga szolgáltatta ki a vérét, amelyből Victor újraalkotta. Az eredeti test 
már a szeméttelep egyik hulladékdombja alatt porladt, miközben a másolat a templomban 
ápolta a hívők lelkét. 

Victor csak ritkán vállalta annak a kockázatát, hogy klónra cseréljen egy élő embert. 
Annak ellenére, hogy a teremtménye pontosan úgy festett, beszélt és mozgott, mint az 
eredeti, az emlékeit nem plántálhatta belé. A család és a barátok számos árulkodó jelet 
észrevehettek. A klónnak hiányos volt a tudása, esetleg nem ismert meg olyan embereket, 
akiket meg kellett volna. Persze, a valóságot senki sem sejthette, de a jóakarók gyanakodtak, 
hogy barátjuk, rokonuk valami kezdődő agybajban szenved, és nyaggatni kezdték, hogy 
kezeltesse magát. Akit bizalmatlanul kezelnek, akire jobban odafigyelnek, az nem teljesítheti 
maradéktalanul a feladatát, nem vegyülhet el a társadalomban, hogy az új faj érdekeit 
szolgálja. 

Egy papnak viszont nincs felesége, nincsenek gyermekei. Duchaine szülei régen 
meghaltak, s egyetlen testvére sem élt már. Sok barátja volt, de rokona egy sem, és nem 
akadt olyan ember, aki egész nap, folyamatosan mellette lett volna. 

Victor a laborban, egyetlen csepp vérből klónozta ezt a Duchaine atyát, mielőtt az igazi 
meghalt. A feltámasztás közel sem volt olyan egyszerű, mint a názáreti guru és Lázár 
esetében. 

Victor leült az első padsorba, az atya mellé. 
- Hogy aludtál? Szoktál álmodni? 
- Nem túl gyakran, uram. Néha... néha rémálmot látok az Irgalomról, de sohasem jutnak 
eszembe a részletek. 
- És soha nem is fognak. Ez az én ajándékom a számodra. Nem emlékszel a születésedre. 
Patrick, szükségem van a segítségedre! 
- Bármit megteszek. Ez természetes. 
- Az egyik emberem kritikus elmeállapotba került. Viszont nem tudom, kicsoda. Felhívott, de 
félt eljönni hozzám. 
- Talán... talán nem a félelem tartotta vissza, uram - vélte a pap -, hanem a szégyen. 
Szégyellte, hogy elbukott. 



Ez a kijelentés nyugtalanította Victort. 
- Hogy juthat az eszedbe ilyesmi, Patrick? Az új faj nem szégyenkezik! 

Victor kizárólag Erikát programozta úgy, hogy képes legyen erre az érzésre. Őt is csupán 
azért, mert így sokkal izgatóbbnak találta az ágyban. 
- A szégyen - magyarázta Patricknek - nem erény. Gyengeség. Nem illik a természet 
törvényeinek a sorába. Mi uralkodunk a természet felett... és felülemelkedünk rajta. 

A pap nem állta Victor tekintetét. 
- Igen, uram, természetesen... Azt hiszem, csak azt akartam mondani, hogy... az illető esetleg 
egyfajta sajnálatot érez, Arniert nem tudott megfelelni az elvárásoknak. 

Victor elgondolkodott. Talán nem ártana, ha a papot bevitetné a laborba egy napra, 
megfigyelésre. 
- Kutasd át a várost, Patrick! Híreszteld el az enyéim között a történteket. Talán látták azt a 
közülük valót, aki furcsán viselkedik. Rajtad kívül néhány belső emberemet is megbíztam a 
kutatással. Tudom, hogy mindenben meg fogsz felelni az elvárásaimnak. 
- Igen, uram. 
- Ha rátalálsz, és megpróbál elmenekülni... öld meg! Tudod, hogyan kell megölni a hozzád 
hasonlókat. 
- Igen, uram. Tudom. 
- Légy nagyon óvatos! Az új faj egyik egyedével már végzett. 

A pap meglepetten nézett Victor szemébe. 
- Persze, jobban szeretném élve látni - folytatta Victor. - Legalább a testét hozd vissza, hogy 
tanulmányozhassam. Hozd el nekem az Irgalomba! 

A fogadalmi gyertyák fényében úgy tűnt, Patrick 
elpirult. 
- Nem szoktál néha azon gondolkodni, hogy esetleg kárhozott vagy? - kérdezte Victor. 
- Nem, uram - felelt a pap pillanatnyi tétovázást követően. - Nincs pokol, mint ahogy 
mennyország sincs. Ez az egyetlen életünk. 
- Pontosan. Elég fejlett az elméd ahhoz, hogy elutasítsd a babonát - állt fel Victor. - Isten 
áldjon, Patrick! - Amikor a pap szeme döbbenten elkerekedett, még hozzátette: - Csak 
vicceltem! 

 
Negyvenedik Fejezet 

 
Carson szokás szerint elment Michaelért. A férfi beült a kocsiba, és végigmérte a társát. 

- Tegnap is ugyanez a ruha volt rajtad. 
- Hirtelen átképezted magad divatszakértővé? 
- Elég... gyűröttnek látszol! 

Carson elhúzott a járda mellől. 
- Gyűrött a segged! Úgy nézek ki, mint egy parókás tehénlepény. 
- Aludtál valamennyit egyáltalán? 
- Talán egy életre leszámoltam az alvással.:. 
- Ha több mint huszonnégy órája ébren vagy, nem kellene vezetned! 
- Csak semmi pánik, anyuci! - emelte fel Carson a combjai között tartott, karcsú műanyag 
poharat, és egy szívószálon keresztül inni kezdett. - Úgy feldobott a koffein, hogy jobbak a 
reflexeim, mint egy egész fészeknyi viperának. 
- Mondd, milyen reflexei vannak egy fészeknyi viperának? 
- Talán személyesen szeretnéd megtapasztalni? 



- Nagyon feszült vagy! Mi történt? 
- Kísértetet láttam. A szar is megfagyott bennem a rémülettől! 
- És hol marad a poén? 

A nő Michaelnek nyugodt szívvel elmesélte mindazt, amit Kathy elől eltitkolt. A rendőri 
munkában a társak közelebb álltak egymáshoz, mint a barátok. Ez így volt rendjén, hiszen 
nap, mint nap egymásra bízták az életüket. Ha az ember képtelen mindent megosztani a 
társával, akkor újat kell kérnie. 

Carson csak az egyik részletnél habozott. 
- ... mintha a falból sétált volna ki, hogy aztán a falban tűnjön el. Az a hatalmas hústorony 
olyan gyorsan mozgott, hogy nem lehetett szemmel követni. 
- Kicsoda? 
- Mondd, hallottál egyáltalán valamit abból, amit mondtam? Hát a kísértet! 
- Tettél valamit a kávédba? 
- Azt állította, hogy bűnözők testrészeiből varrták össze. 
- Lassíts egy kicsit! Túl gyorsan hajtasz. 

Carson még jobban rátaposott a gázpedálra. 
- A keze egy fojtogatóé. A szíve egy őrült gyújtogatóé, és egy gyermekmolesztálótól is kapott 
valamit. Az életerejét villámcsapásból nyerte. 
- Egy szót sem értek az egészből! 
- Elhiheted, én sem... 

 
*** 

 
Mire megérkeztek a Fullbright ravatalozó elé, Carson töviről hegyire elmesélte 

Michaelnek mindazt, ami Allwine lakásán történt. A férfi arcán nyomát sem lehetett látni a 
kételkedésnek, de a hangjából világosan kitűnt, hogy hiszi is, nem is a társa meséjét. 
- Fáradt voltál, egy hátborzongató helyen jártál, és... 
- Kikapta a kezemből a fegyveremet! - Carson ezt úgy mondta, mintha az egészben ezt 
tartaná a leghihetetlenebbnek. - A fegyveremet, amit senki sem vehet el tőlem! Meg akarod 
próbálni? 
- Nem. Inkább nem rúgatom szét a tököm. Csak azt akartam mondani, hogy egy feketére 
festett lakásban egy feketébe öltözött alak eltűnése talán nem több egyszerű trükknél. 
- Vagyis azt láttam, amit láttatni akart velem. Erről van szó? 
- Ez valamivel hihetőbb, mint az általad előadott történet. 
- Persze. De ha tényleg csak átvert, akkor ezzel a produkcióval akár Vegasban is felléphetne. 

Michael a ravatalozó felé pillantott. 
- Miért jöttünk ide? 
- Lehet, hogy nem mozgott villámgyorsan, és lehet, hogy valóban nem foszlott szét a 
levegőben, de halálosan komolyan beszélt, amikor azt állította, hogy Allwine reménytelenül 
vágyott a halálra, ám képtelen volt megölni magát. - Carson előhúzta a zsebéből a négy 
füzetecskét, és Michael felé nyújtotta. - Százával hevertek Allwine éjjeliszekrényének 
fiókjában - tette hozzá. - Mindegyik ebből a ravatalozóból származik, de különböző 
temetésekről. Allwine vonzódott a halálhoz. 

Kiszálltak a kocsiból. Carson erősen becsapta maga mögött az ajtót. 
- Egy villámtól kapta az életerejét. Mi a fenét akar ez jelenteni? - kérdezte Michael. 
- Időnként apró villámok táncoltak a szemében... 

Michael felvette Carson sietős tempóját. 



- Mindig is úgy viselkedtél, mint egy Joe Friday, akiből hiányzik az Y-kromoszóma, most 
viszont hirtelen idegbeteg Nancy Drew lett belőled. 

Mint New Orleans sok épülete, belülről a ravatalozó is inkább egy álomvilághoz 
hasonlított, mint a valósághoz. A középkori udvarházat imitáló épület egyben a temetkezési 
vállalkozó lakhelyéül is szolgált. A díszes, rokokó tető csaknem berogyott a saját súlya alatt. 
Tölgyfák vetettek rá hűs árnyat, a vaskos törzsek között kamélia, gardénia, mimóza és 
tearózsa illatozott. Lusta méhek döngicséltek a virágok között, és jóllakottan élvezték a dús 
nektárt. 

Carson becsengetett. 
- Michael, nem szokott olyan érzésed támadni, hogy az élet nem csupán mókuskerék, hanem 
valami elképzelhetetlen csoda, amelyet csak a szeme sarkából pillanthat meg az ember? 

Mielőtt Michael felelhetett volna, a nő folytatta: 
- Az éjjel valami hihetetlen dolgot láttam... Valamit, amit képtelen vagyok megfogalmazni. 
Csaknem olyan érzés, mintha meggyőződtem volna az ufók létezéséről. 
- Vittünk már be a diliházba olyanokat, akik ugyanezt állították... 

Mogorva, szigorú tekintetű férfi nyitott ajtót, aki gyászos hangon Taylor Fullbrightként 
mutatkozott be. 

Carson megvillantotta az igazolványát. 
- Ne haragudjon, hogy nem jelentkeztünk be előre, de nagyon sietünk. 

Amikor látta, hogy nem egy gyászoló pár keresi, Fullbright egészen felderült, és normális, 
társalgási hangon invitálta be a nyomozókat. 
- Jöjjenek be! Jöjjenek csak! Épp most hamvasztom el az egyik ügyfelemet... 

 
Negyvenegyedik Fejezet 

 
Miután kiemelték a forgó gépből, Randal Hat sokáig feküdt az ágyán, de nem aludt. A fal 

felé fordulva igyekezett kizárni elméjéből a káoszt, és próbált lassan megnyugodni. Nem 
ismerte a kezelés célját, de tudta, a következőt nem fogja kibírni. Előbb utóbb súlyos 
agyvérzést kap, és az ér elpattanása elvégzi azt a munkát, amire vastag koponyája miatt egy 
golyó szinte képtelen. Ha mégsem az agyi aneurizma lesz a hóhéra, az autizmusnak nevezett 
fejlődési rendellenességet felváltja valami valódi elmezavar. 

Legsötétebb pillanataiban Randal azon töprengett, hogy a kezelés valóban a javát 
szolgálja-e, mint ahogy azt az Atya állítja, vagy nem más egyszerű kínzásnál. Nem Isten 
kegyelméből született, és távol állt, tőle a vallás. Tudta, ő csak akkor követhet el 
istenkáromlást, ha az Atyára inkább gonosz, mintsem jóságos teremtőként gondol. 

Legyen az Atya őszinte vagy hazug, az elképzelése zseniális vagy tébolyult, Randal Hat 
biztosra vette, hogy az Irgalomban sohasem talál rá a boldogságra. 

A boldogság néhány utcával arrébb, Carson O’Connor otthonában várt rá. Abban a házban 
van a titok, az információ, a kincs, amit akár erőszakkal is kész megszerezni, ha szép szóra 
nem kapja meg: Arnie O’Connor mosolyának a titka, a pillanatnyi boldogság, amit a 
fényképész kamerája megörökített. 

A lehető leghamarabb el kell jutnia ehhez az O’Connorhoz. Még mielőtt végez vele az 
agyvérzés, vagy az őrületbe hajszolja a forgó ágy. 

Randal szobájának az ajtaját nem zárták be. Autizmusa, amelyet időnként agorafóbiás 
rohamok súlyosbítottak, sokkal biztosabban tartották odabent, mint a legerősebb zár vagy 
retesz. 



Az Atya gyakran bátorította, hogy fedezze fel a folyosót, látogasson el a fölötte és az 
alatta húzódó szintekre is. A kalandvágy lenne az első bizonyítéka annak, hogy a kezelés 
használ. 

Természetesen nem számított, meddig jut el az épületen belül, mert a külvilág felé vezető 
ajtókat bonyolult biztonsági rendszer védte. Már azelőtt elkapnák, hogy kiérne a kertből, és 
lehet, hogy akkor büntetésből az eddigieknél is hosszabb időt kellene eltöltenie a forgó 
ágyon. 

Néha már elhagyta a szobáját, de sohasem jutott olyan messzire, mint azt az Atya 
remélte: volt, hogy harminclábnyi távolság megtétele után is remegni kezdett a térde. 

Önkéntes rabságban töltötte az életét, ennek ellenére mindent alaposan megfigyelt. 
Mindent hallott. Tanult. Tudta, hogy juthat ki az Irgalomból anélkül, hogy megszólalnának a 
riasztók. 

Talán nem lesz elég lelkiereje ahhoz, hogy elérje azt a bizonyos ajtót, és egyedül nézzen 
szembe azzal, ami mögötte várja, de egyre reménytelenebbnek és kétségbe ejtőbbnek 
érezte a helyzetét, s ez némi bátorsággal ruházta fel. 

Döntött. Amikor leszáll az éj, megszökik. Valamivel több, mint tizenkét óra múlva. 
 

Negyvenkettedik Fejezet 
 
A fogadóteremben a hagyományos minták helyett barokk fríz futott körbe, amelyből 

egymástól kétlábnyira gyönyörűen faragott korinthoszi levelek domborodtak ki. A sarkokban 
pedig angyalok vagy középkori vízköpőkre emlékeztető szobrok álltak. 

Az erdő zöld márványpadlón, a világosabb márványlapocskákból készített mozaikképen 
mitológiai lények, istenek, istennők és félistenek jártak körtáncot. Michaelnek le sem kellett 
térdelnie, úgy is észrevette, hogy néhányan érzékien simogatják egymást. 

Az ilyen típusú díszítés kizárólag New Orleansban illett egy ravatalozóhoz. A házat 1850 
körül építették a tehetősebb, akkoriban újgazdagnak számító bevándorlók, akiket nem láttak 
szívesen a város kreolok által lakott negyedeiben. A múló idő méltósággal ruházta fel azt, 
ami eredetileg polgárpukkasztó szándékkal született. 

Taylor Fullbright alaposan szemügyre vette Bobby Allwine fényképét. 
- Igen, ez az az úriember. Először sajnáltam a szerencsétlent... Azt hittem, sok barátját és 
hozzátartozóját vesztette el. Csak később jöttem rá, hogy nem ismerte az elhunytakat. 
- Miért járt ide? Felizgatta a halottak látványa? 
- Nem kell mindjárt rosszra gondolni - felelt Fullbright. - Ő csak... Nekem úgy tűnt, békét 
talált a közelükben. 
- Ezt ő maga mondta? Hogy itt nyugalmat talál? 
- Csak arra emlékszem, hogy egyszer megjegyezte: „ A halál legalább akkora áldás, mint 
átok." Ez gyakran így igaz. 
- Nem vitatkoztak össze, Arniert állandóan itt látta? 
- Nem szokásom vitatkozni senkivel, nyomozó! 

Egyes temetkezési vállalkozók mindent roppant komolyan vesznek. Én inkább vigaszt 
szeretnék nyújtani. Mr. Allwine-nal és a barátjával sohasem volt semmi bajom. Inkább 
szomorúnak tűntek, s nem különcnek. 

Carson zsebében megszólalt a telefon. Arrébb húzódott, hogy felvegye. Michael folytatta 
a kérdezősködést. 
- Egy barátjával járt ide? Meg tudná adni az illető személyleírását? 



A temetkezési vállalkozó úgy mosolygott és bólogatott, mint egy aranyos, jó kedélyű 
rajzfilmmackó. 
- Olyan tisztán látom magam előtt, mintha most is itt állna. Átlagos ember. Középkorú, 
átlagos magasságú. Kicsivel talán súlyosabb az átlagnál. Barna, talán sötétszőke a haja. Kék 
vagy zöld a szeme... De lehet, hogy mogyoróbarna. 
- Elképesztő! - jegyezte meg Michael kissé gúnyosan. - Valóban, mintha egy fényképet 
néznék... 
- Éles a szemem! Könnyen megjegyzem a részleteket - húzta ki magát Fullbright büszkén. 

Carson eltette a telefonját, és Michael felé fordult. 
- Jack Rogers szeretné, ha bemennénk a hullaházba. 
- Talán megemlíthetnék a halottkémnek - jegyezte meg Fullbright -, hogy komoly jutalékot 
fizetnék neki, ha ideküldi az elhunytak hozzátartozóit. 
- Alig várom, hogy átadhassam az üzenetet! - felelt Michael, és a márványberakásra 
mutatott a lába előtt. - Ki ez az alak? 
- Amelyiknek szárnyak vannak a lábán? Merkúr. 
- És a mellette álló? 
- Aphrodité. 
- Ők ketten...? 
- Szodómiára gondol? - kérdezte kedélyesen a temetkezési vállalkozó. - így igaz. 
Meglepődne, ha tudná, mennyire tetszik a gyászolóknak. 
- Valóban meg vagyok lepve - biztosította Michael. 

 
Negyvenharmadik Fejezet 

 
Minél tovább járkált fel és alá a lakásában, minél hosszabban bámult ki a jövőjén 

merengve az ablakon, Roy Pribeaux annál gondterheltebbé vált. Amikor egy rövid, délelőtti 
zápor elhomályosította a város látképét, arra gondolt, hogy az ő jövője is éppen ilyen szürke 
és céltalan. Legszívesebben elsírta volna magát, de erre is képtelen volt. 

Még fiatal korában sem kellett cél nélkül tengetnie az életét. Mindig hasznos munkával 
pallérozta az elméjét, és ez jókedvre derítette. A hasznos munka éppen olyan fontos volt a 
hosszú élethez, a fiatalság megőrzéséhez, mint a rengeteg C-vitamin és Koenzim Q10. 

Mivel nem volt célja, ami inspirálná, Roy attól félt, hogy a tökéletes étrend, a 
kiegyensúlyozottan adagolt táplálék kiegészítők, az egzotikus kenőcsök és a tisztított 
bárányvizelet ellenére szellemileg öregedni kezd. Minél többet gondolt erre, annál 
fenyegetőbbnek tűnt a lehetőség. A test és a szellem elválaszthatatlanok egymástól, vagyis 
egyévnyi szellemi öregedés minden bizonnyal szarkalábakat varázsol a szeme sarkába, és az 
első ősz hajszálak is megjelennek a halántékán. 

Összeborzadt. 
Eszébe jutott, hogy sétálhatna egyet. Próbálta összeszedni a séta mellett szóló érveket, de 

tudta, ha az egész napot a turisták között tölti, és mégsem találkozik álmai sugárzó szépségű 
szerelmével, csak még mélyebbre süllyed a kétségbeesés mocsarába. 

Mivel már csaknem eljutott a tökéletesség legfelső fokára, talán most, hogy 
összegyűjtötte az eszményi nő összes testrészét, képes lesz elérni a végső célját. Minden 
erejét arra összpontosíthatja, hogy a szervezete többé már ne válasszon ki salakanyagokat. 

Ez is nemes kihívásnak ígérkezett, de korántsem jelentett olyan szórakoztató időtöltést, 
mint a nemrég befejezett küldetés. 



Végül azzal vigasztalta magát, hogy talán még mindig nem teljes a gyűjteménye, talán 
megfeledkezett egy aprócska, de annál lényegesebb testrészről, egy pici darabkáról, ami 
nélkül nem lehet teljes 
a szépség mozaikja. 

Hosszú ideig a konyhaasztal mellett ülve szemlélte da Vinci híres anatómiai vázlatait és 
néhány régi Playboy magazint. Minden lehetséges szögből megvizsgálta a női testet, 
miközben igyekezett észrevenni azt az apróságot, ami fölött eddig elsiklott a tekintete. 

Hiába, nem kiálthatott fel, hogy „ Heuréka, megvan!" Elgondolkodott. Lehet, hogy nem 
végzett hibátlan munkát. Lehet, hogy nem a tökéletes testrészeket gyűjtötte be. Talán 
elsiklott a figyelme valami felett... 

Kivette Elizabeth Lavenza sápadt kezét a hűtőből, és kritikus tekintettel megszemlélte. 
Minden részletében tökéletesnek találta, kivéve az egyik hüvelykujját. Talán a beszerzett 
ajkak sem felelnek meg az elvárásainak. A felsőn nincs semmi kivetnivaló, ellenben az alsó 
nem egészen olyan, amilyennek lennie kellene. Ha elkezdi keresni a tökéletes bal hüvelyket, 
amit aztán összeilleszt Elizabeth amúgy hiba nélküli kezével, vagy ha talál egy alsó ajkat, ami 
illik a felsőhöz... 

Ha keresni kezdi a hiányzó részeket, egy időre sikerül lekötnie magát. 
- Nem - jelentette ki hangosan. - Ha így folytatom, megőrülök! 

Ez oda vezetne, hogy végül már csak egy-egy ujjat gyűjtene be az áldozataitól, majd képes 
lenne ölni akár a szempillájukért is. A komoly gyilkos szándékot mindössze egyetlen hajszál 
választja el az ostobaságtól. 

Rádöbbent, hogy egy zsákutcába készül befordulni. Nem sok hiányzott ahhoz, hogy 
kétségbeessen, noha a szíve mélyén mindig is optimista volt. Szerencsére támadt egy mentő 
ötlete. 

Az éjjeliszekrénye fiókjából előkereste az eredeti listáját. Már minden egyes felsorolt 
elemet áthúzott egy vízszintes vonallal. A lista hosszú volt; talán a kutatás korai szakaszában 
anélkül húzott ki egy tételt, hogy az valóban a birtokába került volna. Ez nagyon is 
elképzelhető volt, mert akkoriban főként a jövőre, a teste tökéletesítésére és a 
megfiatalodásra koncentrált, és időnként kissé szétszórtan viselkedett. 

Homályosan emlékezett, hogy egy vagy két nőnek semmijét sem vágta le, mivel a 
gyilkosság végrehajtása után apró hibát fedezett fel a kívánt testrészeken. Talán nem is 
egykét, hanem mondjuk négy-öt esetben járt így. Igen, biztosan volt öt olyan nő, aki 
csalódást okozott neki. 

Lehet, hogy egy-két esetben a gyilkosság végrehajtása előtt kihúzta a listáról a tételt, és 
később, amikor kiderült, hogy az aktuális testrész mégsem használható, elfelejtette visszaírni 
a megszerzendők közé. 

Ezt mindenképpen ellenőriznie kell! Elhatározta, hogy összeveti a papírt a hűtőszekrény 
tartalmával. 

Reménytelensége gyorsan tovaszállt, és izgatott várakozás foglalta el a helyét. Kinyitott 
egy üveg almalét, kettévágott egy mazsolás muffint, majd munkához látott. 

Otthonos konyhájában mindent rozsdamentes acél borított, még a sütőt, a mikrohullámú 
sütőt, a mosogatót, a jégkocka készítőt, a fagyasztót és a két hatalmas hűtőszekrényt is. Az 
elsőben, amelyet magában csak „szerelmi fészeknek" nevezett, a tökéletes nő testrészeit 
tárolta. A másodikat megtöltötte tejmentes, szójából készült jégkrémmel, házi csirkemellel 
és rebarbarapürével. Eltett néhány adag porított pálmalevelet, orbáncfüvet és propoliszt is 
arra az esetre, ha egy nagyobb terrorcselekmény miatt nem tudná időben beszerezni ezeket 
a létfontosságú táplálék kiegészítőket. 



Amikor felemelte a szerelmi fészek tetejét, jeges pára csapott ki belőle. A kiáradó szagról 
a fagyasztott halak jutottak eszébe. Azonnal látta, hogy olyasmi is akad odabent, ami 
egyáltalán nem tartozik a gyűjteményéhez. 

Nagyobb méretű kincseit - a lábakat és a karokat - több réteg nejlonba csavarva tartotta. 
Az apróbbakat előbb műanyag zacskóba, majd szorosan záródó Tupperware dobozokba 
tette. Most három olyan dobozt is észrevett, amelyek egyáltalán nem hasonlítottak a 
Tupperware-ekre. Olcsó, opálos vackokat ronda, zöld tetővel. 

Meglepődött. A múlt számos részletére csak ködösen vagy egyáltalán nem emlékezett, 
viszont ezek az ismeretlen dobozok a gyűjteménye tetején hevertek, vagyis nemrégiben 
kerülhettek oda. Ennek ellenére még sohasem látta egyiket sem. 

Kíváncsian, de egyelőre higgadtan tette át a három dobozt a fagyasztóból a konyhapultra. 
Amikor kinyitotta, belső szerveket pillantott meg. Az első doboz tartalma májra 

hasonlított. A másodiké szívre. Mivel nem igazán érdekelték a belső szervek, fogalma sem 
volt, hogy mi lapul a harmadikban. Vese? Lép? Vagy valami még rejtélyesebb dolog? 

Harapott egy falat muffint, majd ivott egy korty almalét. Eszébe jutott, hogy ezeket talán 
a New Orleansban tevékenykedő másik gyilkos gyűjtötte össze. Reneszánsz emberként sok 
tudományban szerzett jártasságot, így a pszichológiában is. Ezzel ugyan nem jutott előrébb, 
de felötlött benne a tudathasadás lehetősége. 

Érdekesnek találta, hogy esetleg egyszerre ő a gyilkos, és az is, aki utánozza. Talán ő 
mészárolta le azt a három férfit is... Semmire sem emlékezett, pedig ami előtte volt, a 
dobozokban, akár bizonyíték is lehetett. 

Érdekes... 
Érdekes, de cseppet sem meggyőző. A két gyilkos külön utakon járt, és lehet, hogy 

valójában mind a kettő ő volt, egyikük sem lehetett azonos a Sebésszel. 
Bárhogy törte a fejét, nem sikerült elfogadható magyarázatot találnia, pedig érezte, 

olyasvalami van a háttérben, ami még a tudathasadásnál is sokkal érdekesebb. 
Ösztönösen a második hűtő felé fordult. 
Ha az elsőben olyasmit talált, amire egyáltalán nem számított, akkor lehet, hogy a 

második is tartogat némi meglepetést. Talán több gallonnyi zsíros jégkrémet vagy nagy 
oldalszalonnákat a gyógynövények és egészséges ételek között? 

Amikor kinyitotta, és kipislogta a szeméből a hideg párát, észrevette Candace-t. A lány 
holtteste az élelmiszercsomagok tetején hevert. 

Ezt nagyon furcsának találta, mert biztosra vette, hogy nem hozta magával a 
vattacukorárus lányt, ott hagyta, ahol megölte. 

 
Negyvennegyedik Fejezet 

 
Jack Rogers, a kissé szétszórt kórboncnok irodája iskolapéldája volt annak, amit rendezett 

káosznak neveznek. Az íróasztalt papírok, jegyzettömbök, mappák és fényképek borították. A 
polcokon össze vissza álltak a könyvek, ennek ellenére Jack bármit pillanatok-alatt megtalált. 

Carson, ahogy körülnézett, megszédült. Ezt nem csak a kialvatlanságnak és a rengeteg 
kávénak, de a szeme elé táruló rendetlenségnek is köszönhette. 
- Bobby Allwine... eltűnt? 
- És nem csak a test. A szövetminták és a boncolásról készült videofelvétel is - erősítette meg 
Jack. 
- Mi a helyzet a fényképekkel és a boncolási jegyzőkönyvvel? - kérdezte Michael. - Munster 
Herman neve alatt kezelted, ahogy kértem? 



- Persze! De azokat is megtalálták, és magukkal vitték. 
- Nem mondod, hogy direkt ezen a néven keresték! - hitetlenkedett Michael. - A hullarablók 
manapság ennyire műveltek lennének? 
- Hatalmas felfordulást csináltak az irattárban - árulta el Jack. - Szerintem addig túrták a 
fiókokat, amíg meg nem találták, amit kerestek. Akkor is ráleltek volna, ha mondjuk Tinker 
Bell áll a tetején. Mellesleg nem hullarablók voltak, legalábbis nem a klasszikus értelemben. 
Nem a föld alól kaparták ki Allwine testét, egyszerűen elvitték a hűtőkamrából. 
- Oké, legyenek tetemrablók! - javította ki magát Michael. - Ez viszont egyáltalán nem 
változtat azon a tényen, hogy egyre jobban szorul a hurok a nyakad körül, Jack! 
- Ráadásul szögesdrótból fonták! - helyeselt Jack. - Főbenjáró bűn elveszíteni a 
bizonyítékokat, igaz? Ember, erre akár a nyugdíjam is rámehet! 

Carson megpróbálta elemezni a helyzetet. 
- Hogy történhetett meg ilyesmi? Talán a város megnyirbálta a biztonsági berendezésre 
szánt költségvetést? 

Jack megrázta a fejét. 
- A biztonsági rendszerünk vetekszik egy börtönével. Ez csakis belső munka lehetett. 

Carson és Michael egyszerre fordultak Luke felé, aki egy a sarokba tolt széken ült. 
- Hé! Soha még tíz centet se csórtam el, nem egy hullával fogom kezdeni! 
- Nem Luke tette - biztosította a nyomozókat Jack Rogers. - Allwine úgy össze volt fagyva, 
hogy meg sem bírta volna mozdítani. 
- Azt hiszem, ezért köszönettel tartozom - kacsintott Luke. 
- Miután elmentetek, egy darabig még maradtunk, de nem töltöttük itt az egész éjszakát - 
mondta Jack Rogers. - Alig láttunk már a fáradtságtól. Valamikor nekünk is aludnunk kell. 
Mivel az érkezésetek előtt hazaküldtem az éjszakásokat, utánunk nem maradt itt senki. 
- Elfelejtetted bezárni az ajtót? - kérdezte Carson. 
- Az lehetetlen! - nézett Carsonra mogorván Jack. 
- Találtatok erőszakos behatolásra utaló nyomokat? 
- Nem. Biztos volt kulcsuk. 
- Tehát valaki tudta, mit találtatok Allwine-ban. Talán azért, mert egyáltalán nem olyan 
különleges és egyedi, mint eddig hittük. Lehet, hogy élnek még hozzá hasonlók. Talán nem is 
kevesen - mondta Carson. 
- Nehogy megint elkalandozz a Homályzónába! - figyelmeztette Michael. 
- Legalább még egy ilyen lény van - folytatta Carson. - Allwine barátja, akivel a ravatalozóba 
járt. Mr. Átlagos... 

Kopogtak az ajtón; Frye, Jonathan Harker társa lépett be. Meglepve pillantott Carsonék 
felé. 
- Mi ez a komor hangulat? Talán meghalt valaki? 

A fáradtság és a sok kávé kiélezte Carson hangját. 
- Melyik részét nem értetted annak, hogy kopj le rólunk? 
- Hé, nem miattatok jöttem! Egy italboltban történt lövöldözés ügyében nyomozunk. 
- Tényleg? Komolyan? Tegnap Allwine lakásán is az italbolti bizonyítékokat gyűjtögettétek? 

Frye adta az ártatlant. 
- Fogalmam sincs, miről beszélsz. Olyan feszült vagy, O’Connor, mint a bugyi gumi. Csípj fel 
valakit, és engedd ki a fáradt gőzt! 

Carson arra gondolt, lelövi a pasast. Persze úgy, hogy balesetnek tűnjön. 
- Egy fegyver mindig elsülhet véletlenül, de először azt kellene megmagyaráznod, miért 
húztad elő - jegyezte meg Michael, mintha csak olvasott volna a nő gondolataiban. 



Negyvenötödik Fejezet 
 
Erika kényelembe helyezte magát egy süppedős fotelban, és könyvek között töltötte az 

éjszakát. Még a reggelijét is a könyvtárban ette meg. 
Kedvtelésből olvasott, hosszasan elidőzött egy egy elbeszélésnél, ennek ellenére száz 

oldallal is végzett egy óra alatt. Nem volt ebben semmi különös, hiszen az új faj 
Alfaosztályába tartozott. Kiolvasta Charles Dickens Két város meséje című regényét, és 
amikor végzett, olyasmi történt, ami még sohasem esett meg vele néhány hetes élete során: 
elsírta magát. 

A történet többek között a szerelem erejéről, az önfeláldozás fennköltségéről és a 
politikai eszmék nevében kirobbantott forradalom szörnyűségeiről szólt. 

Erika megértette, mit jelent a szerelem, és csodálatosnak találta. Abban viszont 
kételkedett, hogy valaha is át fogja élni ezt az érzést. Az új faj képviselőinek a logikus 
gondolkodás előtérbe helyezése mellett tartózkodniuk kellett az érzelemnyilvánítástól, és 
határozottan kerülniük kellett mindenféle babonát. 

Victor egyszer érzelemnek nevezte a szerelmet. Régebben ő is a régi fajhoz tartozott, de 
sikerült átlépnie az újba, így tapasztalatból beszélt, amikor azt állította, hogy a szellemi 
tisztaság nemesebb bármilyen érzelemnél. 

Ennek ellenére Erikát érdekelte a szerelem, és nagyon vágyott arra, hogy megtapasztalja. 
Reménykeltőnek találta, hogy képes sírni. A belé plántált értelem nem akadályozta meg, 

hogy megsirassa a regény egyik tragikus hősét, aki feláldozta magát, és vállalta a guillotine-t 
egy másik férfi helyett. 

Az az ügyvéd azért áldozta fel magát, hogy a nő, akit szeretett, boldog legyen azzal, akit ő 
szeret. Hagyta, hogy kivégezzék a másik férfi helyett. Erika tudta, hogy sohasem lenne képes 
feláldozni önmagát, mivel az új faj minden egyes tagjába beleprogramozták az öngyilkosság 
tilalmát. Éppen ezért áhítattal szemlélte, mire képes egy közönséges ember. 

Ami pedig a forradalmat illeti: eljön majd a nap, amikor Victor kiadja a parancsot, és az új 
faj a történelemben példa nélkül álló módon átveszi a régi helyét a világban. 

Erika tudta, nem arra teremtették, hogy az elsősorban harcoljon; nem volt más, csupán 
Victor felesége, mégis úgy vélte, ha üt az óra, ő is éppen olyan kegyetlen lesz, mint a többiek. 

Ha a közönséges emberek sejtenék, hogy ki is valójában, minden bizonnyal szörnyetegnek 
tartanák. Nem tartozott közéjük, ennek ellenére felnézett rájuk, és irigyelte őket. 

Gyanította, hogy nagy hiba lenne felfedni Victor előtt, mekkora vonzalmat érez a régi faj 
művészete iránt. Férje megvetette ezeket az alkotásokat, ő pedig tudta, ha nem színlel elég 
ügyesen, mire észbe kap, Erika Öt már el is foglalta a helyét. 

Dél felé járt az idő. Erika biztosra vette, hogy a személyzet időközben rendbe tette a 
hálószobát, és bevetette az ágyat, ezért felmerészkedett az emeletre. A szobalányok már 
szóltak volna, ha valami szokatlanra, mondjuk, patkányürülékre bukkannak. Bármi volt is az, 
ami beférkőzött a hálóba, már elment. 

Óvatosan lépte át a küszöböt. Megállt, hallgatózott, majd benézett a bútorok mögé. 
Éjjel megrettent az ismeretlentől, és megfutamodott. A félelmet, mint a túlélés egyik 

fontos eszközét, Victor nem tagadta meg teljes egészében az új faj egyedeitől, a babona 
azonban valóban a gyengék ismérve. Victor nem tűrte az ostoba hiedelmeket - olyannyira 
nem, hogy visszahívta, megölte, és lecserélte babonás teremtményeit. Véleménye szerint 
még a legártalmatlanabb hiedelmek is - mint például az, hogy péntek tizenharmadika bal- 
szerencsét hoz - kinyithatják a természetfelettiben való hithez vezető kaput, márpedig ő egy 
teljes mértékben materialista fajt kívánt teremteni. 



Erikát este a babonás félelemhez hasonló érzés kerítette hatalmába, amely még akkor is 
ott bujkált benne, amikor átkutatta a hálószobát. Csak akkor nyerte vissza az önbizalmát, 
amikor semmit sem talált. 

Megfürdött; hosszan állt a forró vizes zuhany alatt. 
Victor az új faj tagjait, még az Alfákat is arra bátorította, hogy az érzelmek helyett a testi 

örömöket részesítsék előnyben, mert az érzelmek - amellett, hogy az öröm forrásai - 
veszélyes, a forradalommal ellentétes eszméket is hordozhatnak. A szex az engedélyezett 
gyönyörök közé tartozott, mármint a szeretettől és szerelemtől megfosztott, állatias szex. Az 
új faj tagjai nem utódnemzés céljából közösültek egymással, az ifjabb generációk tagjait steril 
körülmények között teremtették meg. Az új faj minden egyede Victornak köszönhette a 
létezését, ezért a családalapítás ellenforradalmi tevékenységnek számított, a család pedig 
ellenforradalmi csoportosulásnak, hiszen ez volt a káros érzelmek melegágya. 

Victor nem bízott senkiben, csak önmagában. Rajta kívül senki sem tudott tisztán 
racionális célra embereket teremteni. Hitt abban, hogy a laborban létrejövő élet egy napon 
teljesen kiszorítja majd a természetes fogantatással megszületőt. 

Erika befejezte a zuhanyozást, elhúzta a zuhanyfülke ajtaját, levett egy törülközőt a közeli 
tartóról, ráállt a fürdőszobaszőnyegre, és... 

Hirtelen rádöbbent, látogatója volt, akit tökéletesen elrejtett a vízcsobogás és a gőz. 
A szőnyegen egy rozsdamentes acélból készült szike csillogott. 
Talán Victor egyik szikéje... Erika tudta, hogy férje rengeteg sebészeti műszerre tett szert 

két évszázados élete során. 
Persze, Victor nem hagyná a szőnyegen a szerszámait. Se ő, se a háztartási alkalmazottak 

nem tennének ilyet. 
Valaki más járt itt. 
Valaki más... 
A gomolygó, forró gőzben álló nő hátán végigfutott a hideg. 
 

Negyvenhatodik Fejezet 
 
A halottasházból kifelé jövet Michael megpróbálta elkérni a kocsi kulcsait, de Carson nem 

adta, és szokás szerint ő ült a volán mögé. 
- Túlságosan lassan vezetsz - magyarázta a férfinak. 
- Te pedig túlságosan álmos vagy ahhoz, hogy vezess. 
- Remekül érzem magam. Nyugodt vagyok. 
- Így igaz - értett egyet vele Michael. - Viszont nem vagy teljesen ébren. 
- Még álmomban sem vezetnék olyan lassan, mint te. 
- Aha... De arra kérlek, ezt ne most bizonyítsd be! 
- Úgy beszélsz, mintha az apád biztonsági mérnök lenne, vagy mi... 
- Nagyon jól tudod, hogy az apám tényleg biztonságtechnikával foglalkozó mérnök. 
- Mégis, mivel foglalkozik? 
- Biztonságos dolgokat tervez. 
- Az élet életveszélyes. 
- Éppen ezért van szükség biztonságtechnikával foglalkozó mérnökökre. 
- Ez meg úgy hangzott, mintha az anyád kizárólag biztonságos játékokat adott volna 
gyerekkorodban a kezedbe. 
- Azzal is tökéletesen tisztában vagy, hogy az anyám biztonságtechnikai vizsgálatokat 
végzett... 



- Istenem, milyen unalmas gyerekkorod lehetett! Nem csoda, hogy rendőrnek álltál, akire 
lőnek, aki visszalőhet... 

Michael felsóhajtott. 
- Ennek semmi köze ahhoz, hogy tudsz-e vezetni ilyen állapotban, vagy sem. 
- Nemcsak hogy tudok vezetni - felelt Carson -, de istenadta tehetségem is van Louisiana 
autópályáinak a leküzdésére. 
- Ki nem állhatom, amikor így viselkedsz! 
- Vagyok, aki vagyok. 
- Önfejű vagy, Popeye... 
- Nézd már! Bagoly mondja verébnek. Sohasem ismernéd be, hogy egy nő jobban vezethet a 
férfiaknál. 
- Te is tudod, hogy most nem a nemek közti különbségekről beszélek. 
- Nő vagyok. Te pedig férfi. Ez igenis a nemek közti különbségekről szól. 
- Ostobaság! - tiltakozott Michael. - Dilis vagy, én pedig nem vagyok az, ezért nekem kellene 
vezetnem. Carson, komolyan mondom, hogy le kellene pihenned! 
- Ha majd sírba tesznek, pihenhetek eleget. 

Azt tervezték, hogy kihallgatják Elizabeth Lavenza, a tóban kéz nélkül talált áldozat néhány 
barátnőjét. A második ilyen beszélgetést követően, amire a könyvesboltban került sor, ahol 
Elizabeth eladóként dolgozott, Carsonnak el kellett ismernie, hogy a kialvatlanság valóban a 
munkája rovására megy. 

Amikor visszamentek a kocsihoz, így szólt: 
- Oké, számomra tényleg eljött a takarodó ideje. De te mit fogsz csinálni? 
- Hazamegyek, és megnézem, a Drágán add az életedet. 
- Már legalább ötvenszer láttad. 
- Minden egyes alkalommal egyre jobban tetszik. Mint a Hamlet. Add ide a slusszkulcsot! 

Carson megrázta a fejét. 
- Hazaviszlek. 
- Vagy nekihajtasz egy hídpillérnek. 
- Ha ez a kívánságod... - ült be Carson a volán mögé. 

Michael elfoglalta az anyósülést. 
- Tudod, mi vagy? 
- Isten áldása Louisiana autópályáin... 
- Azonkívül egy hisztis királykisasszony! 
- Ezt a lógósok szokták mondani arra, aki keményen dolgozik, és szereti, ha rendben mennek 
a dolgok. 
- Ezek szerint lógósnak tartasz? - érdeklődött Michael. 
- Ezt nem mondtam. Csak azt, hogy az ő szavaikat használtad. 
- Ne hajts olyan gyorsan! 

Carson beletaposott a gázpedálba. 
- Anyukád hányszor figyelmeztetett, hogy ne rohangálj ollóval a kezedben? 
- Úgy hétszázezer-milliószor. De ez továbbra sem jelenti azt, hogy ebben az állapotban 
vezetned kellene. 
- Istenem, kérlelhetetlen vagy! 
- Te pedig javíthatatlan. 
- Honnan ismered ezt a szót? A Drágán add az életed párbeszédei ennyire azért nem 
kifinomultak. 

Amikor Carson megállt Michael háza előtt, a férfi tétovázott. 



- Nagyon féltelek, hogy egyedül mész haza... 
- Bekötött szemmel is tudom az utat. Mint egy vén igásló. 
- Nem aggódnék, ha valóban húznád a kocsit, de te úgy állsz a gázon, hogy csaknem kilyukad 
a padló. 
- Fegyverem is van, az mégsem idegesít. 
- Rendben, rendben... Vezess! Menj! De ha véletlenül egy motoros csiga kerül eléd, lehetőleg 
ne lődd le! 

Carson a visszapillantó tükörben figyelte, ahogy Michael aggodalmasan bámul utána. 
Nem az volt a kérdés, hogy beleszeretett-e Michael Maddisonba, hanem az, mennyire, és 

hogy vissza lehet-e csinálni a dolgot. Nem mintha a szerelem mocsarából menekülni kellene, 
mint fuldoklónak a hullámtörésből vagy drogosnak az anyagtól. Mindig is imádta a szerelmet, 
de erre most még nem állt készen. A karrierjével és Arnie-val kellett törődnie. A szülei 
halálával kapcsolatos kérdések is megválaszolásra vártak. Az életében egyelőre nem jutott 
hely semmiféle szenvedélynek. Talán ha majd betölti a harmincötöt. Esetleg a negyvenet. 
Vagy a negyvenötöt. De egyelőre nem. 

Ráadásul, ha lefekszenek egymással, a szolgálati szabályzat értelmében mindketten 
kereshetnek új partnert. Nem sok szimpatikus nyomozó szolgált a gyilkosságiaknál, így elég 
komoly esély volt arra, hogy egy seggfejet osszanak be mellé, és sem ideje, sem pedig kedve 
nem volt ahhoz, hogy betörjön egy újabb társat. Nem mintha mindig, minden körülmények 
között betartotta volna a szabályzatot; nem mindig tette fel a pontot az i-re, és húzta át a 
t-t, de azzal, hogy két társ között nem szövődhet romantikus kapcsolat, a 
legmesszemenőbbig egyetértett. 

Nem mindig hallgatott a józan eszére. Időnként az ösztöneire hagyatkozott, és elkövetett 
néhány őrültséget. Hiszen éppen ez teszi az embert emberré. Ha nem ilyen lenne, nyugodtan 
otthagyhatná a testületet, és elmehetne biztonságtechnikai mérnöknek. 

Az emberi létről eszébe jutott az az ijesztő alak Allwine lakásán, aki azt állította magáról, 
hogy nem ember, hogy bűnözők testrészeiből varrták össze, és villámcsapás keltette életre. 
Elképzelhető volt, hogy a szörnyeteget csak a saját túlfűtött képzelete vetítette a szeme elé. 
Ebben az esetben kénytelen levonni a következtetést, hogy megőrült. A másik lehetőség az 
volt, hogy az az ember valóban ott járt; ebben az esetben viszont a világ őrült meg. 

Ennek a rémületes és képtelen ügynek a kellős közepén egyszerűen nem húzhatja le 
Michael sliccét, miközben azt mondja: „Tudom, hogy erről álmodoztál!" A szerelem érzékeny 
dolog, gondosan kell nevelgetni, és akkor csodálatossá fejlődik. Erre viszont egyelőre egész 
egyszerűen nem jutott ideje. 

Ha közte és Michael között valóban kialakulhat valami, akkor nem lenne jó már a kezdet 
kezdetén tönkretenni azzal, hogy beugrik az ágyába. Különösen akkor, amikor ilyen hatalmas 
rajta a nyomás. Pontosan ez árulta el neki, mennyire beleszeretett a társába. Beleesett a 
sötét verembe, amit szerelemnek neveznek, és már az eget sem látta. 

Sikerült úgy hazajutnia, hogy senkit sem ölt meg. Ha valóban olyan éber lett volna, mint 
ahogy azt hitte, nem önti el szinte gyerekes büszkeség emiatt. 

Kiszállt a kocsiból, és elindult a ház felé. Elvakította a napfény. 
Az erős sugarak még a hálószoba ablakán keresztül is olyan hevesen döftek véreres 

szemébe, hogy összerezzent. Becsukta a spalettát, és elhúzta a függönyt. Eszébe jutott, hogy 
talán neki is feketére kellene festenie a hálószobáját, de aztán elhessegette ezt az ötletet. 

Ruhástól zuhant az ágyra, és amint a feje a párnához ért, már álomba is merült. 
 
 



Negyvenhetedik Fejezet 
 
Roy Pribeaux negyedjére nyitotta fel a fagyasztó tetejét, hogy ellenőrizze, ott hever-e még 

Candace teste. Dacára annak, hogy minden alkalommal próbálta meggyőzni magát, csak 
képzelődik, megpillantotta a lányt. 

Az előző este nem kocsival ment, hiszen csak egy rövid séta választotta el a lakhelyét attól 
a ponttól, ahová a randevút megbeszélték, onnan pedig szintén gyalog mentek tovább. Ez 
még érthetetlenebbé tette a dolgot. A mólótól nem hozhatta haza ölben a hullát. Erős volt 
ugyan, és napról napra erősödött, Candace azonban igencsak nagydarab teremtés volt. 
Ráadásul az ember még New Orleansban sem cipelhet végig feltűnés nélkül az utcán egy 
holttestet, amelynek kivágták a szemét. 

Nem volt se talicskája, se kordéja, de ez különben sem lett volna praktikus megoldás. 
Töltött egy kis almalét a muffin maradékához. 
Azt az egyetlen elfogadható magyarázatot találta Candace jelenlétére, hogy valaki 

idehozta a mólóról, és elrejtette az ételei között. Ugyanaz az ember, aki három, emberi 
szervekkel teli műanyag dobozt tett a szerelmi fészekbe. 

Ebből az következik, valaki tudja, hogy ő ölte meg Candace-t. 
Valaki végignézte, ahogy megöli a lányt... 

- Kísérteties! - suttogta Roy. 
Nem vette észre, hogy követik, vagyis a lopakodás nagymestere eredt a nyomába, aki 

láthatatlan, akár egy szellem. 
Az illető nem volt akárki. A ronda, vacak, zöld fedeles műanyag dobozokba rejtett 

szerveket és a hullát csak egyvalaki hozhatta el a lakására: az utánzója. 
Az elkövetett gyilkosságok megihlettek valakit, és az illető most fel akarja venni vele a 

kapcsolatot. 
„Szia! Nem akarsz a barátom lenni? Miért nem egyesítjük a gyűjteményeinket?" 
Ez éppúgy hízelgett neki, mint művésznek egy másik művész elismerése, ennek ellenére 

mégsem volt nagyon ínyére a fejlemény. Sőt, ami azt illeti, egyáltalán nem tetszett neki. 
Elsősorban azért nem, mert a szerveket gyűjtő emberből hiányzott a kifinomultság. Nem 

jutott el az ő szintjére. Mindamellett egyáltalán nem érezte szükségét annak, hogy bárki is 
csodálja. Nagyon jól megvolt egyedül - csak arra várt, hogy a tökéletes asszony belépjen az 
életébe. 

Elgondolkodott azon, vajon mikor látogathatta meg az utánzója. Valamivel több, mint 
tizenkét óra telt el aközött, hogy Candace szemét biztonságba helyezte, illetve hogy 
felfedezte a holttestét a hűtőben. A betolakodónak ez idő alatt csupán kétszer nyílt alkalma 
arra, hogy behatoljon a lakásába. 

Roy tökéletesen elégedett volt magával és az életével, ennél fogva nem szenvedett 
álmatlanságban. Az éjszakákat mindig mélyen végigaludta. 

De nem, a másoló nem hozhatta fel Candace súlyos testét, amíg ő aludt. Ez képtelenség! 
A konyha az étkezőre nyílt, az pedig a nappalira, amelyet csupán egy vékony fal választott el 
a hálószobától. Semmi sem állta útját a hangok terjedésének. Biztosan felriadt volna. 

Átment a fürdőszobába, amely a legtávolabb esett a konyhától. Becsukta maga mögött az 
ajtót, és kinyitotta a zuhany csapját. A ventilátort is bekapcsolta. 

Igen. Így már lehetséges. Az utánzója akkor rejtette el Candace holttestét, amikor ő 
zuhanyozott. Hosszan áztatta magát a vízsugár alatt: kétszer is leszappanozta, szivaccsal 
dörgölte a testét, a haját szintén kétszer mosta meg... A tökéletes időzítés azt sugallta, hogy 
látogatója percről percre ismeri a napirendjét. Ráadásul kulcsa is van a lakásához. 



Roynak nem volt főbérlője. Övé volt az egész épület, és gondosan ügyelt arra, hogy rajta 
kívül senki se juthasson be a lakásába. 

A fürdőszobában állva, miközben csobogott a víz és zúgott a ventilátor, erőt vett rajta a 
gyanú, hogy utánzója még mindig ott van valahol a közelében, és éppen valami újabb 
meglepetést készít elő. 

A gyanú lassan bizonyossággá szilárdult. Roy elzárta a zuhanyt, és kikapcsolta a 
ventilátort. Kirontott a fürdőszobából, és átkutatta a lakást. 

Senkit sem talált. 
Annak ellenére, hogy meggyőződött róla, egyedül van, félni kezdett. 
 

Negyvennyolcadik Fejezet 
 
Egy fekete ló hátán vágtatott keresztül a kihalt tájon. A feje felett alacsonyan kavarogtak a 

viharfelhők. Iszonyatos villám hasította ketté az égboltot; ahol a földbe fúródott, ott 
hatalmas óriások emelkedtek fel. Az arcuk egyik fele csinos volt, a másik torz és tetovált. 

Az óriások feléje nyújtották a kezüket, és megpróbálták lerántani a lováról. Megragadták 
hátasának csillogó patáját, lábát, selymes sörényét. A megrettent állat felnyerített, kirúgott, 
botladozni kezdett, majd kiszabadította magát támadói karjai közül, és még vadabbul 
száguldott előre. 

Carson álmában szőrén ülte meg a lovat, a térdével szorította a testét, és a sörényébe 
markolva tartotta magát. Sokkal több óriás nőtt ki a földből, mint amennyit az állat maga 
mögött hagyhatott. Ismét villámlott, majd mennydörgés hallatszott, újabb gólem 
magasodott eléje, s egy hatalmas tenyér fonódott a csuklójára... 

Carson felriadt, de nem a rémálom ébresztette fel, hanem a zaj. 
A légkondicionáló halk zúgásán keresztül is meghallotta a padló reccsenését. 
Megint egy reccsenés. 
Valaki belopakodott a hálószobájába! 
A hátán feküdt, a takaró tetején, ugyanabban a helyzetben, ahogy lerogyott. Érezte, hogy 

valaki közeledik feléje. 
Egy pillanatig nem emlékezett, hol hagyta a szolgálati fegyverét. Majd rádöbbent, hogy 

nem vette le az utcai ruháját, a cipőjét, de még a hónaljtokot sem, amiben a pisztolyát 
tartotta. Életében először aludt el felfegyverkezve. 

Egyik kezével óvatosan előhúzta a pisztolyát. 
Annak ellenére, hogy Arnie korábban sohasem lépett be a hálószobájába, és előre meg 

lehetett jósolni a viselkedését, nem zárhatta ki annak a lehetőségét, hogy az öccse járkál 
odabent. 

Amikor lassan felült, és bal kezével az éjjeliszekrényen álló lámpa kapcsolója felé 
tapogatózott, halkan megnyikordult az ágyrugó. 

A padló ismét megreccsent. Majd újra. A betolakodó talán az ő mozgására reagált. 
Ujjai kitapintották a lámpát, majd a kapcsolót. Megnyomta. 
Fény. 
Az első pillanatban senkit sem látott. Csak valami elmosódott mozgást érzékelt a szeme 

sarkából. Oldalt fordította a fejét, és felemelte a fegyvert, de nem volt ott senki. 
Az egyik ablak előtt meglebbent a függöny. Carson egy pillanatig azt hitte, hogy csak a 

légkondicionálóból kiáramló levegő mozgatja. 
Az anyag mozdulatlanná vált. A függöny ismét nyugodtan lógott, mintha valaki elsimította 

volna maga mögött. 



Carson felkelt az ágyból. Amikor félrehúzta a függönyt, csak a bezárt ablakot látta. 
Talán mégsem olyan gyorsan ébredt fel, mint képzelte. Talán nem szabadult meg azonnal 

az álomtól. 
Talán... 
 

*** 
 

Lezuhanyozott, átöltözött, és máris frissnek, noha kissé szétszórtnak érezte magát. Mivel 
a délutánt átaludta, és a belső órája is összezavarodott, céltalanul tekintett az éjszaka elé. 

Kiment a konyhába, és elővett egy tál csirkesalátát, majd miután szedett belőle, egyik 
kezében villával, a másikban tányérral elindult Arnie szobája felé. 

A kastély, amely leginkább Arthur királyhoz illett, szemmel láthatóan új, magasabb 
tornyokat növesztett. 

Arnie most nem a művén dolgozott. Csak ült, és egy pénzérmét bámult, amelyet a jobb 
keze mutatóujjának a körmén egyensúlyozott. 
- Mi újság, aranyom? - kérdezte Carson, noha tudta, nem remélhet választ. 

Arnie valóban nem szólt egy szót sem. Feldobta a levegőbe az érmét. Forgás közben 
fényesen megcsillant a réz. Meghökkentő reflexekről tett tanúbizonyságot: a levegőben 
kapta el a pénzdarabot, és szorosan összezárta körülötte az ujjait. 

Carson még sohasem látott ilyesmit az öccsétől. Elgondolkodva figyelte. 
Arnie fél percen keresztül nézte az öklét, majd szétnyitotta az ujjait, és meglepve figyelte, 

hogy a tenyerén ott csillog az érme. 
Miközben a fiú újra feldobta és elkapta a pénzt, Carson észrevett egy halom egypennyst a 

kastély felvonóhídján. Arnie sohasem fogta fel a pénz jelentőségét, de nem is volt rá 
szüksége. 
- Drágám, honnan szerezted ezeket az érméket? 

Arnie kinyitotta a tenyerét, és pontosan ugyan- úgy meredt az érmére, mint korábban. 
Majd újra feldobta; a jelek szerint ez volt a legújabb rögeszméje. 

A nyitott ajtón keresztül Vicky Chou kukucskált be. 
- Finom a csirkesaláta? 
- Mesés! Minden nap meg tudsz lepni valamivel. 

Vicky legyintett, hogy semmiség az egész. 
- Mindenki máshoz ért. Én például senkit sem tudnék lelőni. 
- Ha egyszer szükséged lesz ilyesmire, tudod, hol találsz meg... 
- Honnan szerezte Arnie a pennyket? - kérdezte Vicky. 
- Én is éppen ezt akartam kérdezni tőled. 

Miután Arnie ismét feldobta a pénzt, majd látta, hogy az ott hever a tenyerében, igencsak 
zavartnak tűnt. 
- Arnie, honnan szerezted a pennyket? 

Arnie az ingzsebéből előhúzott egy kártyát, és némán bámulni kezdte. 
Carson tudta, hogy az öccse akár egy órán keresztül is képes lenne nézni, mielőtt átadná 

neki, ezért gyengéden kivette az ujjai közül. 
- Mi az? - érdeklődött Vicky. 
- Egy jegy. Valami Luxe Theater nevű helyre. Ingyen mozi. Honnan szerezhette? 

Arnie ismét feldobta a pennyt, és miközben elkapta, megszólalt: 
- Minden városnak megvannak a maga titkai... 

Carson tudta, hogy ezeket a szavakat már hallotta valahol... 



- ... de egyiké sem olyan rettenetes, mint ezé. 
Carson ereiben meghűlt a vér. Lelki szemei előtt a Bobby Allwine ablakában álló tetovált 

ember jelent meg. 
 

Negyvenkilencedik Fejezet 
 
Kétszáz évnyi élet igencsak elcsigáz egy embert. 
A Victorhoz hasonló zseniket a szellemi kihívások mindig újabb és újabb kalandra 

sarkallják. Az elmét az tartja frissen, ha folyamatosan egyre nehezebb feladatokkal kell 
szembenéznie és megoldania azokat. 

A testi gyönyörök éppen ellenkezőleg működnek: egy idő után színtelenné válnak. A 
színtelenségből azután unalom születik. A második évszázad során az ember óhatatlanul a 
különlegességek, az egzotikumok felé fordul. 

Victornak ezért tetszett az erőszakos szex, a partner kegyetlen megalázása. Bűntudatot 
már régen nem érzett. A kegyetlenkedés és a hatalom fitogtatása afrodiziákumként hatott 
rá. 

A világ temérdek lehetőséget kínált, amelyek mellett az egyszerű, hétköznapi szex 
elveszítette a vonzerejét, és éppen olyan unalmassá vált, mint amikor az ember mindig csak 
a kedvenc ételét eszi. Az elmúlt évtizedekben Victor olyan különleges ételeket kívánt meg, 
amelyeket csakis a legnagyobb titokban fogyaszthatott. 

A város bizonyos éttermeiben, ahol a tulajdonos törődött az üzletmenettel, ahol a 
pincérek igyekeztek minél nagyobb borravalót kiérdemelni, és a konyhafőnök csodálta 
kifinomult ízlését, Victor időről időre egy furcsa specialitást rendelt. Mindig a közönséges 
vendégektől elzárt szobácskában fogyasztotta el, ahol anélkül hódolhatott az evés 
gyönyörének, hogy mindenfelől kíváncsi szemek bámulnák. Semmi kedve nem volt ahhoz, 
hogy elmagyarázza a szomszédos asztalnál ülő faragatlan tuskóknak - márpedig a  
szomszédos asztalnál mindig faragatlan tuskók ültek -, mit eszik. 

A Quan Yin nevű kínai étteremben két különszobát is berendeztek. Az egyikben akár 
nyolcan is elfértek. Victor ezt foglalta le magának. 

Leginkább egyedül szeretett enni. Kétszáz év alatt rájött, hogy a saját társaságát kedveli a 
legjobban. A többi ember úgysem érhet fel vele. 

Hogy fokozza az étvágyát a főfogás előtt, egyszerű előétellel kezdett: tojás levessel. 
Mielőtt befejezte az első fogást, megcsörrent a telefonja. Amikor felvette, meglepve hallotta 
lázadó teremtménye hangját: 
- Többé már nem félek a gyilkosságtól, Atyám. 
- Ezt személyesen kell megbeszélnünk - közölte Victor szigorúan. Ez a hang mindig mindenkit 
engedelmességre szorított. 
- Már nem kavar fel annyira, mint a múltkor, amikor hívtalak. 
- Kitől tudtad meg ezt a számot? - kérdezte Victor, mivel a vészhelyzetekre fenntartott 
vonalaira érkező hívásokat az Irgalom központja nem továbbította automatikusan a 
mobiltelefonjára. 

A renegát válasz helyett így folytatta: 
- Az emberek abban különböznek tőlünk, hogy képesek gyilkolni. A gyilkosság engem is 
emberibbé tesz. 
- Jobb helyed van a saját fajtád között! - Victort bosszantotta, hogy vitatkoznia kell egyik 
teremtményével. Az ő szava volt a törvény; engedelmességet követelt a sajátjaitól. - Sokkal 
ésszerűbben gondolkodsz, sokkal... 



- Nem vagyunk jobbak náluk. Valami hiányzik belőlünk... Valami, ami bennük megvan. 
Ez tűrhetetlen hazugság, eretnekség volt. 

- Segítségre van szükséged - erősködött türelmetlenül Victor -, és azt csak tőlem kaphatod 
meg. 
- Ha elég sokat megölök és szétvágok, előbb utóbb rájövök, hogy mi teszi őket... boldogabbá. 
- Ennek semmi értelme. Térj vissza hozzám, az Irgalomba! 
- Egy lány, akit gyakran látok, különösen boldog. Benne megtalálom az igazságot, a titkot, 
ami belőlem hiányzik. 

A renegát bontotta a vonalat. Victor most is lenyomta a *69-et, de ahogy előző 
alkalommal, a hívó most is letiltotta a hívásazonosítást. 

A beszélgetés nem vette el Victor étvágyát, de a jókedve tovaszállt. Elhatározta, hogy tea 
helyett inkább bort rendel. Általában sokkal jobban illett a kínai ételekhez a sör, mint a bor, 
de azt Victor nem igazán kedvelte. 

Ellentétben a legtöbb kínai étteremmel, a Quan Yin alá óriási borospincét építettek. A 
fehér inget, csokornyakkendőt és fekete szmokingot viselő pincér előállt a borlappal, amit 
Victor a pálmabélből és paprikából készített salátára várva olvasott végig. Bizonytalankodott, 
mert az a bor, ami remekül harmonizált a disznóhússal, kevésbé illett a tenger 
gyümölcseihez. 

Talán jobb lenne, ha sem disznót, sem tenger gyümölcseit nem enne. Olyan ritka 
csemegét szemelt ki főételnek, ami sokkal gondosabb borválasztást kíván. Végül egy 
fenséges Pinot Grigio mellett döntött. Az első kortyokat a saláta mellé fogyasztotta el. 

A főfogás tálalásában maga a séf, egy kövérkés, Lee Ling névre hallgató férfi is részt vett, 
egy rövid ceremónia kíséretében. Azzal kezdte, hogy vörös rózsaszirmokat szórt a fehér 
térítőre. Ezután jelent meg a két pincér, akik egy gazdagon díszített, vörösen csillogó, 
lábakon álló literes edényt hoztak be, tele olajjal. Alatta láng égett. 

Az asztalra tették a tálcát. Victor mélyen beszívta az edényből áradó illatot. A kétszer 
tisztított mogyoróolajba különféle paprikaolajakat kevertek. Isteni párák töltötték meg a 
levegőt. 

A harmadik pincér is odalépett Victor elé. A kezében tálca, azon egy fehér tányér. A 
tányér mellett két vörös evőpálcika feküdt. A férfi óvatosan egy rozsdamentes fogót 
helyezett el Victor asztalán. A fogó nyelét gumibevonat borította, nehogy használója 
megégesse magát, ha belenyúl vele a forró olajba. A fogó vége lótuszvirág formájú volt. 

Az olajos edény Victor jobbján állt. A tányérja elé egy tálka sáfrányos rizst tettek. 
Lee Ling, aki időközben visszament a konyhába, kihozta a főfogást, amit Victortól balra 

helyezett el az asztalon. A finomság tetővel leborított ezüsttálcán várakozott. 
A pincérek meghajoltak, és kihátráltak. Lee Ling mosolyogva várt. 
Victor leemelte a fedőt az ezüsttálcáról. Az ételt párolt káposztalevelek díszítették. 
Ez a ritkaság nem szerepelt az étlapon. Még a kiválasztottak is csak akkor ehettek belőle, 

hajó előre jelezték a szándékukat. Lee Ling minden száz vendégből csupán egynek volt 
hajlandó elkészíteni. Ezeket az embereket évek óta ismerte, megbízott bennük, és tudta, 
hogy igazi ínyencek. Ráadásul ismerniük kellett az ősi kínai konyhát is. 

Az élelmiszerügyi hatóságok még New Orleansban sem hagytak volna jóvá efféle ételt. 
Nem az egészségügyi kockázat miatt, hanem azért, mert egyes elemeit még a 
legtoleránsabbak is túlságosan visszataszítónak tartották volna. 

A káposztalevelek között két kölyökpatkány vonaglott. Nemrég születtek, testüket még 
nem borította szőr, a szemük sem nyílt ki. 



Victor kínai szokások szerint fejezte ki az elismerését. Mosolyogva meghajolt Lee Ling felé, 
mire a konyhafőnök kihátrált, és magára hagyta a vendéget. 

Talán a kiváló bor hozta vissza Victor jókedvét, talán saját rendkívüli ízlése töltötte el 
elégedettséggel, de a rosszkedve tovaszállt. Ha az ember teljes életet akar élni, szeretnie kell 
önmagát. Victor Heliosban, vagyis Victor Frankensteinben sokkal hevesebben tombolt az 
önimádat, mint ahogy azt bárki el tudta képzelni. Enni kezdett. 

 
Ötvenedik Fejezet 

 
Az Irgalom második emeletén mély csend honolt. Itt laktak az új faj tartályból nemrég 

kikerült egyedei, amíg az agyukba töltötték a szükséges tudást, itt készültek fel arra, hogy 
kilépjenek a világba, és elfoglalják helyüket a halálra ítélt emberiség sorai között. 

Randal Hat tudta, hogy hamarabb elhagyja majd az Irgalmat, mint bármelyikük. Mire 
megvirrad, már nem lesz itt. Félt, de készen állt. A számítógépes térkép és a New Orleans 
virtuális utcáin tett séták legalább annyira elbátortalanították, mint amennyire felkészítették, 
de tudta, ha el akarja kerülni a forgó ágyat és a halált, indulnia kell. 

Tisztában volt azzal, hogy a falon túli, félelmetes világban szüksége lesz valamilyen 
fegyverre, de nem volt semmije, és a szobájában sem talált olyan tárgyat, amelyet erre a 
célra használhatott volna. Ennivaló is kell, mert talán hosszabb utat kell megtennie, mint 
gondolja. Ám ennivalója sem akadt, csak amit akkor kapott, amikor eljött az étkezés ideje. 

Tudta, valahol az épületben kell lennie egy tekintélyes méretű konyhának és egy 
éléskamrának. Ott szerezhet útravalót. 

Annyira megrémítette a lehetőség, hogy egyedül kell felkutatnia az élelmet, és a raktár 
hatalmas készleteiből önállóan összeválogatni azt, amire szüksége lehet, hogy el sem merte 
kezdeni. Ha ezután magáról kell gondoskodnia, inkább nem hagyja el az Irgalmat... 

Összeszedte magát. 
Nem vitt magával mást, csak a ruhát, amit viselt, egy kitöltetlen rejtvénykönyvet és egy 

tollat. Amikor átlépte a szobáját a folyosótól elválasztó küszöböt, valósággal megbénult. 
Moccanni sem bírt. Ismerte a folyosót, mégis úgy érezte, rettenetes távolságra kerül a 
szobájától, ha meg meri tenni a következő lépést. Állapotának köszönhetően jóval több 
mindent érzett, mint amennyit tudott. 

Valószínűleg az a sorsa, hogy találkozzon Arnie O’Connorral. Annak ellenére, hogy 
folyamatosan erre emlékeztette magát, mozdulatlanságba dermedve állt. Egyre romlott a 
hangulata. Gondolatai kaotikusan kavarogtak, valahogy úgy, ahogy az őszi szélben a lehullott 
falevelek. 

Tisztában volt azzal, hogy az izgalom, amit érez, könnyen viharos nyugtalanságba csaphat 
át. Rátört a kényszer, hogy kinyissa a könyvet, és elkezdje teleírni betűkkel az üres 
négyzeteket. 

Ha enged a késztetésnek, nem csak egy keresztrejtvényt fog kitölteni, nem is kettőt, 
hanem az összeset. Elmúlik az éjszaka. Rávirrad a reggel. Örökre elveszíti a bátorságát. 

Küszöb. Folyosó. Egyetlen lépés kell csupán, hogy maga mögött tudja az előbbit, és 
eljusson az utóbbihoz. Már korábban is megtette ezt a lépést, de ezúttal úgy érezte, mintha 
ezer mérföld választaná el egyiket a másiktól. Persze, korábban nem is akart messzebbre 
menni a folyosó végénél, ezúttal viszont az egész világ várt rá. 

Küszöb, folyosó... 
Hirtelen úgy látta maga előtt a küszöböt és a folyosót, mint fekete tintával írt szavakat a 

fehér négyzetrácsban. Két egymást keresztező szó, melyekben megegyezik az s. 



Amikor felfedezte ezt a közös betűt, arra is rádöbbent, hogy a küszöb és a folyosó a 
valóságban is metszik egymást. Átlépni az egyiket, és megérkezni a másikba egyáltalán nem 
bonyolultabb, mint betűket írni az üres négyzetrácsba. 

Kilépett a szobája ajtaján. 
 

Ötvenegyedik Fejezet 
 
A Luxe Theater art deco stílusú homlokzatát elmélyítette és komorabbá tette az 

utcalámpák fény-árnyékjátéka. A bejárat fölötti hirdetőtábla sötét volt, a mozi 
elhagyatottnak tűnt - egészen addig, amíg Carson be nem kukucskált az egyik ajtórésen. 
Odabent halvány fényt vett észre a büfépult mellett. 

Amikor próbát tett, az ajtó egyből kinyílt. Belépett az előtérbe. 
A cukorkásüvegeket lámpa világította meg. A pult mögötti falon egy világító coca-colás 

óra ketyegett, fehér és vörös színe egy letűnt, a modernnél sokkal ártatlanabb időre 
emlékeztetett. 

A pult mögött az az óriás állt, akivel Allwine lakásán találkozott. Carson már azelőtt 
felismerte, hogy feléje fordította az arcát. 

Odalépett hozzá, és a pultra csapta az ingyenjegyet. 
- Kicsoda maga? 
- Egyszer már mondtam. 
- Nem tudom a nevét - erősködött Carson. 

A roppant termetű férfi visszafordult, és folytatta a popcornos automata kipucolását. 
- Deucalion. 
- Ez a vezeték- vagy a keresztneve? 
- A vezeték- és a keresztnevem. 
- Itt dolgozik? 
- Enyém a mozi. 
- Maga megtámadott egy rendőrt. 
- Komolyan? Megsérült? - mosolyodott el Deucalion, de egyáltalán nem gúnyosan, inkább 
melegen, ami, tekintetbe véve az arca állapotát, nem volt csekély teljesítmény. - Nem lehet, 
hogy csak az önbecsülésén esett csorba? 

Carsont lenyűgözte a férfi higgadtsága. Magabiztossága nem hatalmas méreteiből 
táplálkozott; nem próbálta megfélemlíteni. Inkább olyasféle derűs nyugalmat sugárzott, 
amelyet Carson eddig csak a kolostorok szerzeteseiről tudott feltételezni. 

Viszont azzal is tisztában volt, hogy akadnak szociopaták, akik szintén nyugodtan és 
derűsen várják, hogy az áldozat besétáljon a csapdájukba. 
- Mit keresett a házamban? 
- Látni akartam, hogyan él. Most már úgy vélem, megbízhatok magában. 
- Frászt sem érdekel, hogy bízik-e bennem, vagy sem! Tartsa távol magát az otthonomtól! 
- Az öccse borzalmas terhet jelent. Maga mégis könnyedén hordozza. 
- Semmi köze az életemhez! - közölte Carson. 

Deucalion letette a nedves rongyot, amivel az automatát törölgette, és ismét a nő felé 
fordult. Csak a cukorkás pult választotta el őket egymástól. 
- Ezt akarja? - kérdezte. - Komolyan ezt akarja? - Ha igen, akkor miért jött ide? Nem azért, 
hogy ezt elmondja nekem. Inkább a kíváncsiság hajtotta. 

Carson mereven nézett a derűs, nyugodt, bölcs, de vadállatias külsejű férfira. 
Deucalion folytatta: 



- Nem akartam ártani sem Arnie-nak, sem pedig magának. Helios a maga igazi ellensége. 
Carson meglepetten pislogott. 

- Helios? Victor Helios? A Biovision tulajdonosa? A híres emberbarát? 
- Olyan arrogáns, hogy Heliosnak nevezi magát, a görög napisten után. Helios... az életadó. 
De nem ez az igazi neve. - Kis szünetet tartott, és monoton hangon, az irónia legcsekélyebb 
jele nélkül hozzátette: - Valójában Frankensteinnek hívják. 

Azok után, amit Bobby Allwine lakásán mondott, miszerint bűnözők testrészeiből varrták 
össze, és egy villámcsapás keltette életre, Carsonnak számítania kellett volna erre. 
Csalódottan vette tudomásul, hogy nem így történt. Sejtette, hogy Deucalion különleges, és 
nem csupán hatalmas méretei vagy a megjelenése miatt. Hirtelen úgy érezte, kirántották 
alóla a valóság szőnyegét, és hanyatt esik az élet titkai közé. 

Deucalion ennek ellenére csalódást okozott neki, mert Frankenstein emlegetésével 
csupán újabb színfolttal gazdagította ezt az őrült, megszokottnak távolról sem nevezhető 
nyomozást. Eddig furcsának, de eredeti figurának gondolta, ám amit most mondott, az nem 
sokban különbözött attól, amit vérben forgó szemű őrültek emlegetnek, amikor próbálnak 
meggyőzni másokat arról, hogy földön kívüliek vagy CIA-ügynökök eredtek a nyomukba. 
- Aha! - nyögte végül. - Frankenstein... 
- A legenda nem kitaláció. Valóban megtörtént. 
- Na persze... - Valahányszor csalódott, Carson mindig megkívánta az édességet. Az egyik 
üvegre mutatott. - Kérek egy mandulás Hershey szeletet! 
- Réges-régen, Ausztriában azért égették porig a laboratóriumát, mert megteremtett engem. 
- A csavarok... Hová tűntek a fejéből a csavarok? Kioperáltatta őket? 
- Nézzen meg alaposabban! - kérte ünnepélyesen Deucalion. 

Carson még egy pillanatig a Hershey szeleteket bámulta, majd felemelte a fejét. A 
beszélgetés kezdete óta első ízben találkozott a tekintetük. 

Deucalion szeme kísérteties fénnyel lüktetett. Carson ezúttal olyan közel állt hozzá, hogy 
akkor sem foghatta volna rá ezt a különös vibrálást valami külső fényforrásra, ha akarja. 
- Gyanítom - folytatta Deucalion -, hogy most még nálam is különösebb alakok róják ennek a 
városnak az utcáit... Ő pedig lassan kezdi elveszíteni fölöttük az uralmát. - A pénztárgéphez 
lépett, majd kihúzott egy fiókot, és elővett egy újságkivágást meg egy szalaggal összefogott 
papírtekercset. Az újságcikk melletti fénykép Victor Heliost ábrázolta. A papíron látható, 
ceruzával rajzolt portrénak a tíz évvel fiatalabb Helios lehetett a modellje. - Ezt Victor 
dolgozószobájában szedtem ki a keretéből kétszáz évvel ezelőtt. Azért, hogy sohase feledjem 
el az arcát. 
- Ez nem bizonyít semmit. Eladó a Hershey, vagy sem? 
- Victornak viharra volt szüksége azon az éjjelen, amikor megszülettem, és sikerült is 
elcsípnie az évszázad viharát - tűrte fel jobb karján az inge ujját Deucalion, felfedve a húsába 
ágyazott három fémlemezkét. 

Carson még sohasem látott ehhez hasonlót, de nem lepődött meg különösebben. Az 
emberek szívesen tűztek ékszert akár a nyelvükbe is, sőt egyesek kettéhasíttatták a végét, 
hogy úgy nézzen ki, mint egy kígyóé. 
- Kontaktpontok - magyarázta Deucalion. - A testemen mindenhol található belőlük. Volt 
valami csodálatos abban a villámban... Valami hatalmas erő. 

Carson döbbenten nézett rá. A jelek szerint a fickó a Frankenstein-történet rajongója volt, 
és a végletekig elment, hogy a teste ugyanúgy nézzen ki, mint azé a szörnyetegé. Elszántsága 
sokkal lenyűgözőbb volt, mint a Spock-fület és kezeslábast viselő Star Trek-fanatikusoké. 



Annak ellenére, hogy nem tudott hinni a furcsa embernek, Carson azon kapta magát, 
hogy hinni akar benne. Ez nagyon meglepte és összezavarta. Nem értette magát; ez a reakció 
nem volt jellemző Carson O’Connorra. 
- A vihar életre keltett - folytatta Deucalion -, és halhatatlansággal is felruházott. - Felemelte 
az újságkivágást. Egy pillanatig Victor Helios képére meredt, majd ökölbe szorította a kezét. - 
Eddig azt hittem, hogy a teremtőm már rég halott, de minden jel arra mutat, gondoskodott 
arról, hogy örökké éljen. 
- Micsoda sztori! - ironizált Carson. - Nem akarja azt is belevenni, hogy elrabolták a földön 
kívüliek? - Tapasztalatból tudta, hogy a rögeszmés emberek nem tűrik a gúnyolódást. A 
bántó szavaktól dühbe gurulnak, vagy azzal vádolják a beszélgetőpartnerüket, hogy ők is 
részesei az ellenük szőtt összeesküvésnek. 

Deucalion viszont egyszerűen letette a gyűrött újságkivágást, elővett egy Hershey 
szeletet, és letette a pultra, Carson elé. 

Carson kibontotta a csokoládét. 
- Azt állítja, hogy kétszáz éves, és azt várja, hogy ezt el is higgyem? Hogy azon az éjszakán a 
villám... hogy is mondjam... neki is megváltoztatta a genetikus felépítését? 
- Nem. Őt nem érte villámcsapás. Csak engem. Ő... másképp jutott el idáig. 
- Rostos ételek, sok gyümölcs és semmi vörös hús, igaz? - Carson ezzel a kijelentésével sem 
tudta zavarba hozni Deucaliont. 

A titokzatos vibrálást már nem látta a férfi tekintetében, de észrevett valamit, amit eddig 
nagyon kevés ember szemében fedezett fel: a teljes, megrázó őszinteségjeleit. Hirtelen 
védtelennek érezte magát; mintha egy jeges marok szorította volna össze a szívét. 

Deucalion pillantása magányt, bölcsességet és alázatot tükrözött. És még valamit: 
titkokat. Carson olvasni tudott a tekintetéből. A lélek, amely a szerves lencséken keresztül 
kitekintett a világra, hirtelen olyan idegennek tűnt, mintha egy másik világban született 
volna. 

A csokoládé megtöltötte a száját, eltömte a torkát. Olyan érzése támadt, mintha alvadt 
vért enne. Letette a Hershey szeletet. 
- Mit művelhetett eddig Victor? - gondolkodott hangosan Deucalion. - Vajon mit... 
teremtett? 

Carsonnak eszébe jutott Bobby Allwine teteme, ahogy meztelenül, felvágva hever a 
boncasztalon; eszébe jutott Jack Rogers is, aki kötötte az ebet a karóhoz, miszerint a hulla a 
dupla szerveket nem valami különös mutációnak, hanem tudatos tervezésnek köszönheti. 

Deucalion elővarázsolt a levegőből egy fényesen csillogó negyeddollárost. Megfricskázta a 
hüvelykujjával, majd elkapta a levegőben. Amikor szétnyitotta a markát, nem volt benne 
semmi. 

Arnie ezt a trükköt próbálta utánozni. 
Deucalion megfordította a pultra tett csokoládészeletet. A negyeddolláros ott hevert 

alatta. 
Carson érezte, hogy ezzel a rögtönzött előadással Deucalion nem csupán őt akarja 

szórakoztatni; egy példát akart mutatni arra, hogy az igazság gyakran bámulatos és 
megfoghatatlan. 

Deucalion felemelte a pénzérmét - a keze éppen olyan ügyes volt, mint amilyen hatalmas 
-, és magasra feldobta a levegőbe. Amikor Carson elfordult, hogy kövesse a tekintetével, a 
pénzdarab hirtelen szétfolyt a levegőben. 

Carson várta a koppanást és a negyeddolláros csendülését az előtér márványpadlóján. 
Amikor a csend már túl sokáig tartott, visszafordult Deucalion felé. 



A férfi már egy másik negyeddollárossal játszott. Azt is feldobta. 
Carson ezúttal sokkal jobban figyelt, de éppúgy elvesztette szem elől a röppályája 

csúcsára felérő érmét, mint az előzőt. Visszafojtott lélegzettel várta, hogy a leeső érme 
megcsendüljön a padlón, de nem történt semmi. 

Nem történt semmi... 
- Tehát? Szálljak ki az életéből? - kérdezte Deucalion. - Vagy inkább folytassam? 

 
Ötvenkettedik Fejezet 

 
A kései órán csupán a falra szerelt borostyán sárga lámpák adtak némi halovány fényt. A 

folyosón félhomály uralkodott. Randal Hat rádöbbent, hogy a PVC-padló kockás mintája 
mennyire hasonlít egy keresztrejtvényhez. Megnyugtatta a geometria. 

A szabadság felé megtett minden egyes lépése előtt a saját nevének egy betűjét képzelte 
a soron következő kockába, így betűzte magát egyre tovább és tovább. Már azon a szinten 
járt, ahol a hálótermeket rendezték be. Itt volt a legnagyobb annak az esélye, hogy találkozik 
valakivel az új faj egyedei közül. 

Az ajtók fele nyitva állt. Néhány mögött meztelen testeket látott, mindenféle 
elképzelhetetlen szexuális pozitúrában. 

A tartály szülöttek, különösen az első néhány héten, amikor rádöbbentek, kik is valójában, 
rettenetesen szenvedtek. Helyzetüket az is nehezítette, hogy Victor tulajdonának 
számítottak, ezért a létük nagy kérdéseit nem rendezhették önállóan, és nem rendelkeztek 
szabad akarattal. Születésük egyben a véget is jelentette a számukra, hiszen nem jutott hely 
reménynek az életükben. Terméketlenek voltak, de életerősek. Számukra a szex fogalma 
teljes mértékben elvált a szaporodástól, kizárólag a feszültség levezetését szolgálta. 

Csoportokban közösültek, összefonódva vonaglottak. Randal Hat számára, akit egyedül az 
autizmus különböztetett meg tőlük, úgy tűnt, mozdulataikból nem fakad öröm, csupán a 
bennük felgyülemlett dühöt igyekeztek ily módon megszüntetni. 

Az orgiák résztvevőinek torkából feltörő hangok között nyoma sem volt a gyönyör 
kiáltásainak, hiányzott belőlük a gyengédség. Állatiasan hörögtek, halkan és gorombán, 
erőszakosan, kielégülésre várva. 

Az egymáshoz csattanó testek, az értelmetlen morgás, a torokhangú kiáltások, 
amelyekből sütött a düh, megrémítették Randal Hatot. Legszívesebben futásnak eredt volna, 
de nem mert rálépni a PVC-kockákat elválasztó vonalakra; mindig pontosan középre helyezte 
a lábát, és ez nagy figyelmet kívánt. 

A folyosó egyre jobban összeszűkült. Mintha katakombába került volna, amelynek végén 
a nyugalmat nem lelő halottak jeges ölelése várja. 

Megütögette a mellkasát, és miközben újra meg újra lebetűzte a nevét, egy 
keresztfolyosóhoz ért. Kibetűzte a megfelelő szót - „balra" -, amely kapcsolódott a 
Randalhoz, és elfordult. 

Amikor elért az a-ig, oldalt lépett öt kockával, és közben visszafelé lebetűzte a „jobbra" 
szót. Elért az r-ig, ahonnan újra képes volt a saját nevével folytatni. Ekkor elindult előre, a 
lépcsőház és a felvonók felé. 

 
Ötvenharmadik Fejezet 

 
Erika egyedül ült a hálószobában, egy tizennyolcadik századi francia asztal mellett, 

amelynek intarzia berakása egy gyümölcstálat ábrázolt. Vacsorázott. Mint az új faj minden 



egyedének, neki is olyan tökéletesen működött az anyagcseréje, akár egy Ferrari motorja, 
ezért hatalmas volt az étvágya. 

A menü pompás volt: két közepesen átsütött, hatalmas hússzelet, egy vékony szelet sült 
szalonna, kakukkfüves vajban párolt sárgarépa, vajbab és yamgyökér. Egy másik tányérban 
kék sajtszósszal leöntött főtt krumpli várta, hogy hozzálásson. Desszertnek vaníliafagylaltot 
választott. Az ételt barack lével öblítette le. 

Evés közben a fürdőszobában talált szikét bámulta. A kenyérkosár mellett hevert, mint 
egy kenőkés. 

Nem tudta, mi köze a szikének az alattomos, patkányszerű zajhoz, amit korábban hallott, 
azt viszont biztosra vette, hogy van közöttük kapcsolat. 

Ezen kívül nincs más világ. A test csupán fű, amely elszárad, az elme mezejét is feketére 
égeti a halál. Többé már semmi sem hajt ki belőle. Ez a materializmus lényege, ő pedig egy 
eltökélt materialista hadsereg katonája volt. Biztosan meghódítják majd a Földet, és az egyik 
sarkkörtől a másikig elterjesztik ezt a filozófiát. 

Teremtője megtiltotta, hogy higgyen a természetfelettiben, és laboratóriumi születése is 
azt sugallta, hogy isteni beavatkozás nélkül is létrehozható értelmes élet, Erika azonban nem 
tudott szabadulni a nemrég történt titokzatos események hatása alól. A szikében nem 
csupán orvosi acél, hanem valami mágia is szikrázott. 

Mintha gondolatai valóban kaput nyitottak volna egy másik világra, a plazmatévé minden 
látható ok nélkül bekapcsolt. Erika összerezzent, és felpillantott. 

A Creston távirányító érintetlenül hevert Victor éjjeliszekrényén. 
Úgy tűnt, valami test nélküli tudat váltogat a csatornák között. Egymás után villantak fel a 

különböző képek az ernyőn. Egyre gyorsabban és gyorsabban. 
Miközben Erika letette a villáját, és eltolta a székét az asztaltól, a Szellem kiválasztott egy 

csatornát, amelyen nem volt adás. A hatalmas képernyő „elektronikus hóvihart" mutatott. 
Erika érezte, hogy valami különös és nagyon fontos dolog történik körülötte. Felállt. 
Megszólaltak a mennyezetbe épített Dolby Surround hangszórók. 

- Öld meg! Öld meg! 
Erika elindult a tévé felé, de két lépés megtétele után megtorpant. Nem tűnt okos 

ötletnek túl közel merészkedni a készülékhez. 
- Szúrd bele a szikét a szemébe! Egyenesen az agyába. Öld meg! 
- Ki vagy? - kérdezte Erika. 
- Öld meg! Döfd bele mélyen a szikét, és forgasd meg! Öld meg! 
- Kit? 

A Szellem nem felelt. 
Erika megismételte a kérdést. 

- Kit? 
A plazmaképernyőn egy sápadt, aszketikus arc bontakozott ki a havazásból. Erika egy 

pillanatig azt hitte, kísértetet lát, de hamarosan felismerte Victort. A nyugodt vonású arc egy 
halotti maszkra emlékeztette. 
- Öld meg! 
- Ő teremtett! 
- Azért, hogy kihasználjon. 
- Nem tudom megtenni. 
- Erős vagy! 
- Lehetetlen... 
- Öld meg! 



- Ki vagy? 
- Gonosz - felelte a Szellem, és Erika tudta, hogy nem magáról, hanem Victorról beszél. 

Érezte, ha folytatják a párbeszédet, elkerülhetetlenül elgondolkozik azon, hogy 
megtagadja Victort - még akkor is, ha képtelen kezet emelni a teremtőjére. A puszta ötlet, 
miszerint fontolóra veszi az alkotója meggyilkolását, a halálához vezethet. Minden egyes 
gondolat elektromos nyomot hagy az agyban. Victor könnyedén rájön, hogy az életére akar 
törni. 

Erika agyába - mint ahogy az új faj minden egyedének az agyába - beépítettek egy 
nanoszerkezetet, amelyet arra programoztak, hogy felismerje a gyilkosság, a teremtő 
megölésének szándékát. 

Ha azzal fogna fegyvert, hogy a teremtője ellen fordítja, ez a mikro kém azonnal érzékelné 
szándékait, és megbénítaná. Ezután pedig csak Victor tudná magához téríteni. 

Victor, aki azután csakis azért tartaná életben, hogy minél többet szenvedjen. Minden 
napra kitalálna valami kimondhatatlanul kegyetlen büntetést. 

Erika döntött. Az éjjeliszekrényen heverő Crestonhoz lépett, és kikapcsolta a tévét. A 
képernyő elsötétült. 

Kezében a távirányítóval arra várt, hogy a készülék ismét bekapcsolja magát, de nem 
történt semmi. 

Nem hitt a kísértetekben. Nem volt szabad hinnie bennük. Ez engedetlenségnek 
számított, az engedetlenség pedig megsemmisítéshez vezet. 

Már nem is akarta megtudni, kié vagy mié volt a titokzatos hang, amely gyilkosságra 
biztatta. Jobb, ha ez örökre rejtély marad. Ha megpróbálja kideríteni az eredetét, megteszi az 
első lépést a biztos halálba vezető úton. 

Amikor rádöbbent, hogy reszket a félelemtől, visszaült az asztal mellé. Folytatta a 
vacsorát. Valósággal falta az ételt, noha tudta, ezzel nem képes csillapítani az éhségét. 
Valójában szabadságra éhezett. 

Remegése, vagyis a halálfélelme nagyon meglepte. Hat hete „született", és azóta már 
többször gondolt a halálra. Mindig vágyta, de most nem. Valami megváltozott. 

Nem számított rá, de érezte: a szívébe beköltözött a remény angyala. 
 

Ötvennegyedik Fejezet 
 
Roy Pribeaux több fegyvert is tartott az otthonában. 
Mindet elővette a biztonsági szekrényből, és egyiket a másik után gondosan megvizsgálta, 

megtisztította és megolajozta. 
Gyermekkorában, sőt még fiatal felnőttként is áhítattal tekintett a lőfegyverekre. 

Revolverek, pisztolyok, vadászpuskák, karabélyok - mindegyikből tartott a gyűjteményében. 
Nem sokkal a huszadik születésnapja után, amikor hozzájutott az örökségéhez, vásárolt egy 
Ford Explorert, bepakolta a kedvenc fegyvereit, s beutazta a déli és a délnyugati államokat. 
Egészen addig csak állatokat ölt. 

Nem volt vadász. Sohasem váltott vadászengedélyt. Nem lelkesedett a kimerítő erdei és 
mezei túrákért. Addig házi kedvencek és a farmok haszonállatai közül választotta ki a 
prédáját, az út során azonban embereket ölt. Először, de nem utoljára. 

Ezután évekig gond nélkül, boldogan telt az élete. 
Mint a legtöbb húszéves, Roy is idealista volt. Hitt egy jobb társadalom, egy jobb világ 

megvalósításában. Akkoriban döbbent rá, hogy az élet rengeteg szépséget tartogat a 
természetben, az építészetben, a művészetekben és az emberek között. Már 



gyermekkorában is szépnek számított, és tapasztalta, hogy az emberek a puszta látványától 
is jobb kedvre derülnek. Ebből levont néhány következtetést, és elhatározta, jobbá teszi a 
világot. Azzal, hogy eltünteti belőle a csúnya embereket. 

Ilyeneket mindenütt talált. Tizennyolc államot utazott be Alabamától Coloradóig, 
Arizonától Texasig, csak azért, hogy öljön. Amikor a körülmények lehetővé tették, hogy 
megússza, végzett azokkal, akiket csúnyának ítélt. 

Olyan sokféle fegyvert használt, és olyan sokfelé járt, hogy a nyomozók nem kapcsolták 
össze a gyilkosságokat. Fogalmuk sem volt arról, hogy mindegyiket ugyanaz az ember 
követte el. Általában negyven yardról lőtt puskával, de ha közelebb tudott férkőzni az 
áldozatához, akkor a tizenkettes, lefűrészelt csövű vadászfegyvert töltötte meg őzsöréttel. 
Ha elég közel jutott, akkor valamelyik revolverét vagy pisztolyát vette elő. 

Jobban szeretett közelről gyilkolni, valamelyik maroklőfegyverével. Ilyenkor 
legszívesebben elmagyarázta volna az áldozatnak, hogy nem személyes ellenszenv vezeti. 
- Ez esztétikai kérdés - közölte vele gondolatban. 

Vagy: 
- Biztosan te is egyetértesz velem abban, hogy jobb holtan, mint rondán... 

Esetleg: 
- Csak bevégzem Darwin tanítását, hogy a szépség nagyobb esélyt kapjon a fennmaradásra... 

A lefűrészelt csövű puskát mindig izgatottan vette kézbe, különösen, ha szövetségi, 
háromhüvelykes 000-ás robbanólövedékkel töltötte meg, amely rettenetes pusztítást 
végzett. Nem csupán kitörölte a ronda embereket a génbankból, hanem megsemmisítette 
őket. Az ilyen halottakat zárt koporsóban kellett felravatalozni. 

Ezekben az években Roy megismerkedett a nemes cél és a kemény munka örömével. Még 
az is megfordult a fejében, hogy egész életét ennek a feladatnak szenteli. Az idő múlásával 
azonban kelletlenül el kellett ismernie, hogy rengeteg csúnya ember él a világon, és egyedül 
képtelen biztosítani az elkövetkező generáció szépségét. Igazság szerint a világ minden 
gyilkosság után ocsmányabbnak tűnt. 

Rájött, hogy a csúnyaság olyan, akár a szökőár: iszonyatos az ereje. Amikor lecsap, kiszívja 
az energiát a világból. Egyetlen ember nem szegülhet szembe egy ilyen rettenetes természeti 
erővel. 

Végül hazatért New Orleansba, hogy kipihenje magát, és alaposan átgondolja, milyen 
szerepet tartogat neki az élet. Megvette a házat, majd a saját céljainak megfelelően 
átalakíttatta a tetőteret. 

Úgy érezte, túl sok ideig foglalkozott csúnya emberekkel. Igaz, mindegyikkel végzett, hogy 
megóvja látványuktól az emberiséget, de közben őt is beszennyezte a csúfságuk. 

Életében először nyugtalanul tekintett a saját tükörképére. El kellett ismernie, hogy még 
mindig rettenetesen vonzó, talán az emberiség legvonzóbb tíz százaléka közé tartozik, de 
talán már nem annyira szép, mint amikor bepakolt az Explorerbe, és elindult megmenteni a 
világot. 

Előrelátó és határozott ember volt, így nem esett kétségbe. Kidolgozott egy étrendet, 
edzette a testét, különböző táplálék kiegészítőket fogyasztott, és sokat meditált, hogy 
visszanyerje korábbi fényét. 

A tükör szerint sikerrel járt. Lélegzetelállító látványt nyújtott, ennek ellenére gyakran 
gondolt úgy az útjára, mint az Elvesztegetett Évekre, mert miközben azon dolgozott, hogy 
visszanyerje régi formáját, nem maradt ideje gyilkolni. Ráadásul nem talált rá okot sem. 

Célorientált személy volt, akit erős vágy hajtott, hogy hozzájáruljon a társadalom 
fejlődéséhez. Sohasem a gyilkosság öröméért ölt, csakis nyomós okkal. 



Sokáig törte a fejét, mihez kezdjen, aztán eszébe ötlött, hogy össze kellene gyűjteni a 
tökéletes nő testrészeit. Úgy érezte, végre újra értelmes elfoglaltsággal töltheti meg az 
életét. 

Talán egyszer majd valamelyik nagyobb múzeumra hagyja a gyűjteményét. Biztosra vette, 
hogy az akadémikusok és a kritikusok, a modern művészet rajongói és értői tombolni fognak 
örömükben, amikor megérinti őket az összeszedett testrészekből sugárzó szépség. 

Volt még egy nagyon komoly feladata: meg kellett találnia azt a nőt, aki minden 
porcikájában tökéletes, akinek az a sorsa, hogy a társa legyen. A gyűjteménye darabjait fogja 
összehasonlítani a szerencsés kiválasztott testrészeivel, meggyőződik arról, hogy az illető 
hölgy valóban méltó arra, hogy a társa legyen. 

Érezte, Vénusza, akire már oly régóta várt, hamarosan keresztezi az útját. Abban is biztos 
volt, hogy a nagy eseményre már nem kell sokáig várnia. Ez újabb okot szolgáltatott arra, 
hogy ne tűrje el az ismeretlen utánzó betolakodását. Az a szerencsétlen bolond olyan ócska 
Tupperware utánzatokat használt, hogy nyilvánvaló: nem képes felfogni az igazi szépség, a 
valódi minőség lényegét. Ha pedig ilyen, minden barátkozási kísérlete eleve halálra van 
ítélve. 

Roy több revolvert és pisztolyt is megtöltött, majd a fegyvereket elhelyezte a lakás 
különböző pontjain. Így készült az utánzó legközelebbi látogatására. 

A fürdőszobafiókba, ahol a parfümjeit tartotta, egy kilencmilliméteres Browning került, a 
párnája alá egy Smith&Wesson Chief's Special, a legjobb 38-as, amit valaha gyártottak. A 
nappali díványpárnái mögé egy 40-es Smith&Wesson lőszerrel megtöltött Glockot tett. Az 
edzőgépek mögé két SIG P245s-t dugott. A konyhai kenyértartóba, a zsírszegény, mazsolás 
cipó mellé elhelyezett egy Springfield Trophy Match 1911-Al-et. 

Amikor visszazárta a kenyértartót, és megfordult, egy hatalmas termetű, kivörösödött 
arcú, kék szemű idegent látott maga előtt. 

Nem tudta, hogy miként jutott be a lakásába, és hogyan tudott ilyen nesztelenül mozogni, 
azzal viszont tisztában volt, hogy az utánzójával néz farkasszemet. A fickó nem volt feltűnően 
ronda, de azért jóképűnek sem lehetett nevezni. Roy szemében ez is nyomós érv volt arra, 
hogy ne barátkozzon össze vele. 

Az utánzó arcán ülő indulatos kifejezés azt sugallta, hogy ő sem barátkozni jött. Roynak 
megfordult a fejében, talán tévedett, amikor azt feltételezte, hogy az idegen csodálni fogja. 

Az is feltűnt, hogy orvosi gumikesztyűt visel. 
Rossz jel! 
Rádöbbent, hogy képtelen elég gyorsan visszafordulni a kenyértartóhoz és elővenni az 

elrejtett fegyvert, ezért puszta kézzel támadott. Bízott benne, hogy nem hiába töltött négy 
évet a Tae Kwon Do tanulásával. 

Annak ellenére, hogy a betolakodó korántsem tűnt annyira fittnek, mint ő, gyorsan 
mozgott, és nagyon erős volt. Kivédte az ütését, megragadta a jobb karját, hátracsavarta, és 
úgy roppantotta el a csuklóját, mint egy száraz fadarabot. 

A kín megrázta Roy Pribeaux-t. Sosem tűrte jól a fájdalmat, szerencsére nem is volt része 
benne túl sokszor. A sokktól elakadt a lélegzete, még sikoltani sem tudott, csak elhaló nyögés 
hagyta el a torkát. 

Utánzója megragadta az ingét és a nadrágját, úgy emelte a feje fölé, mint valami 
kisgyermeket, és a konyhapult oldalához vágta. 

Roy hörgését elnyomta a gerince roppanása. 
Hirtelen elmúlt a fájdalom. Ez először kellemesen érintette, egészen addig, amíg rá nem 

döbbent, hogy nyaktól lefelé nem érez semmit. 



Mozdítani próbálta a bal kezét, de nem tudta. Megbénult. 
Utánzója lenézett rá. 

- Nem kell, hogy felvágjalak, és megnézzem, milyen vagy belül. Benned nincs meg az, amit 
keresek. Romlott vagy belül, nekem pedig egészen másra van szükségem. 

A sötétség széttárta karjait, Roy pedig belevetette magát az ölelésbe. 
 

Ötvenötödik Fejezet 
 
Az Irgalomban született és nevelkedett, s tizenhat éve beállt New Orleans rendőrei közé. 
Jonathan Harkernek hívták. Természetesen hamis papírokkal igazolta 

személyazonosságát, és bizonyította feddhetetlen előéletét, melyek szerint korábban 
Georgia államban, Atlantában szolgált. 

A testületbe már korábban is beszivárogtak az új faj egyedei, akik szintén Atlantában 
hamisított igazolványokkal érkeztek. Ők könnyítették meg Harker beépülését az NOPD 
gyilkossági csoportjába. 

Szófogadó fia volt az Atyának, kötelességtudó és hűséges - egészen a múlt évig. Akkor 
történt vele valami. Az emberiség elleni háború kezdetére még legalább egy évtizedet kellett 
várni, de őt már ez sem érdekelte. Évek óta tökéletlennek érezte magát. Az elmúlt tizenkét 
hónap alatt ez az érzés rettentő, ridegen tátongó, mindent elnyelő űrré változott. 
Rádöbbent, mennyire vágynak az emberek az életre, a boldogságra, vagyis mindarra, ami 
neki nem adatott meg, és tudni akarta, miért. 

Még a szülőtartályban megismertették vele a testének és agyának működését. Hosszas 
töprengés után arra a következtetésre jutott, hogy ha gondosan tanulmányozza az emberi 
test felépítését, és összehasonlítja a sajátjával, megtalálhatja azt, amivel a régi faj egyedei 
többek nála. Talán egy mirigy, egy ismeretlen hormon vagy enzim rejti a boldogság forrását. 

Elkezdett foglalkozni az emberi test biológiájával. Falta-olvasta az orvosi szakkönyveket, 
ám semmiféle magasabb rendű komplexitást nem fedezett fel az emberekben, csupán 
viszonylagos egyszerűséget talált. Megállapította, nem hiányzott belőle semmi, ami az 
emberekben megvolt. Éppen ellenkezőleg: az emberek szervezete gyengébb, kevésbé tartós 
volt, mint az övé. Például nem volt második szívük, nem rendelkeztek semmiféle tartalék 
szövettel. 

Végül arra a következtetésre jutott, hogy biztosan akad egy mirigy vagy egy szerv, ami a 
boldogságuk forrása, viszont erre még ők maguk sem jöttek rá, ezért nem találja nyomát a 
szakkönyvekben. 

Mivel az új faj egyedei úgy léptek ki a tartályból, hogy beléjük nevelték felsőbbségüket az 
emberiséggel szemben, Jonathannek kétsége sem volt afelől, hogy folyamatos tanulással 
képes megérteni a régi faj testfelépítését. Ha elég sok embert felvág, ha alaposan 
megvizsgálja belső szerveiket, fel fogja fedezni a mirigyet, amely a boldogság titkát hordozza. 

Amikor felbukkant a sorozatgyilkos, Jonathan kapva kapott a lehetőségen. Tudta, ha 
óvatosan végzi a boncolásokat, minden gyilkosságot a másik nyakába varrnak. Ezért használt 
kloroformot az első két áldozatánál. 

O’Connortól és Maddisontól eltérően Jonathan napi huszonnégy órán keresztül, alvás 
nélkül dolgozott a Sebész ügyén. Remekül bele tudta képzelni magát a gyilkos helyébe, és 
hamar ráérzett, hogy akit üldöz, hozzá hasonlóan a boldogságot keresi. Ezért találta meg Roy 
Pribeaux-t időben ahhoz, hogy lássa, hogyan öli meg a vattacukorárus lányt. 



Ha nem változnak meg a körülmények, talán hagyja, hogy Pribeaux folytassa ámokfutását 
akár a végtelenségig. Ám történt valami, ami a régóta áhított boldogság megtalálásával 
kecsegtetett. 

Az első két áldozatát hiába nyitotta fel, nem jött rá semmire, Bobby Allwine pedig nem 
tartozott a kutatáshoz, csupán megkönyörült rajta. A srác meg akart halni, és ő, mivel az Atya 
tiltása valami miatt nem hatott rá, teljesítette barátja kérését. 

Semmit sem talált, ami közelebb vitte az emberi boldogság megértéséhez, Jonathan 
mégis változni kezdett. Mozgást érzett a testében. Több alkalommal is látott magában 
valamit. Valamit, ami élt, és úgy feszült neki a hasának, mintha ki akarna törni onnan. 

Gyanította, hogy ismét felülemelkedett az Atya egyik tilalmán. Úgy vélte, nemsokára 
reprodukálódik. 

Le kellett zárnia a Pribeaux-ügyet, hogy valamennyi gyilkosságot rákenhesse a fickóra, 
majd learassa a dicsőséget. Már csak egyetlen boncolást akart végezni, ami azonban sokkal 
bonyolultabbnak ígérkezett a korábbiaknál. Ezt az utolsó áldozatát úgy fogja eltüntetni, hogy 
amikor megtalálják, a szálak Roy Pribeaux-hoz vezessenek. 

Miközben Roy bénultan és eszméletlenül hevert a konyhapadlón, Jonathan Harker egy 
fésűt húzott elő az ingzsebéből. Aznap vette, de nem használta. Beletúrt vele a gyilkos sűrű 
hajába. Több laza hajszál is ott maradt a műanyag fogak között. 

A fésűt betette az erre a célra szánt zacskóba. Bizonyíték lesz belőle. 
Pribeaux visszanyerte az eszméletét. 

- Kicsoda... kicsoda maga? 
- Vágysz a halálra? - kérdezett vissza Jonathan. 
- Nem! Kérem, ne! - Pribeaux szeméből patakzott a könny. 
- Életed végéig béna maradsz. Ezt akarod? 
- Igen... Igen, kérem! Rengeteg pénzem van! Meg tudom fizetni a legjobb orvosokat és a 
rehabilitációt. Segítsen eltüntetni a... amit a hűtőkben talál! Takarítsa el az összes ellenem 
szóló bizonyítékot, és hagyjon életben! Gazdaggá teszem! 

Az új faj egyedeit nem motiválta a pénz, de Jonathan úgy döntött, belemegy a játékba. 
- Tudom, milyen sokat kutattál. Talán meg tudunk egyezni. 
- Persze, hogy megegyezünk... Tudom, hogy így lesz... - helyeselt Pribeaux buzgón, de 
erőtlenül. 
- Pillanatnyilag viszont - folytatta Jonathan - azt akarom, hogy hallgass. Dolgom van, és nem 
akarom közben a vinnyogásodat hallgatni. Ha csendben maradsz, később mindent 
megbeszélünk. Ha csak egyszer is kinyitod a szádat, megöllek. Megértetted? 

Pribeaux bólintani próbált, de nem tudott. 
- Rendben - mondta Jonathan. - Látom, megértettél. 

Pribeaux törött csuklója vérzett, de nem túl erősen. 
Jonathan egy új szemcseppentővel, amelyet ugyanabban a boltban vásárolt, mint a fésűt, 

felszívott néhány csepp vért a lassan növekvő tócsából, majd beleengedte a nála lévő 
üvegcsébe. 

Pribeaux minden egyes mozdulatát követte a tekintetével. Rémülettől tágra nyílt 
szemében könnyes önsajnálat csillogott, de a kíváncsiság is ott ült mellette. 

Jonathan megtöltötte az üveget, rácsavarta a tetejét, és zsebre vágta. A véres 
szemcseppentőt belecsavarta egy zsebkendőbe, ezt is eltette. Addig kutatott a 
konyhafiókban, amíg talált egy műanyag szemeteszsákot és néhány gumiszalagot. 

Óvatosan Pribeaux sérült karja alá csúsztatta a zacskót, majd a két gumiszalaggal szorosan 
átkötötte. Tudta, így nem hagy majd vérnyomot, ha megmozdítja. 



Minden különösebb erőfeszítés nélkül emelte fel a béna testet, majd az étkezőasztal 
mellé fektette, hogy ne legyen útban. Feltörölte a vért a fehér csempéről. 

Amikor a konyhában már semmi sem árulkodott a történtekről, a használt papírtörlőket 
és tisztító felszerelést betette egy szemeteszsákba, aminek csomót kötött a nyakára, és így 
az övére akasztotta. 

Bement a nappaliba, és bekapcsolta az asztalon álló számítógépet. A menüből kiválasztott 
egy programot, és leírt néhány előre megfogalmazott gondolatot. A gépet bekapcsolva 
hagyta, majd a bejárati ajtóhoz ment, kinyitotta, és kilépett a tágas lépcsőházba. Egy 
pillanatra megállt, s hallgatózott. 

Az első emeleti iroda órákkal korábban bezárt. Pribeaux-nak szemmel láthatóan nem 
voltak barátai, nem várt látogatókat. Az épületben csend honolt. 

Jonathan visszament a lakásba, felnyalábolta Pribeaux testét, és mintha csak egy gyerek 
lenne, az ölében vitte ki a lépcsőfordulóba. A lakáshoz egy teherfelvonó is tartozott. 
Jonathan a könyökével nyomta meg a hívógombot. 

Pribeaux szeme Jonathan arcát fürkészte, miközben kétségbeesetten próbálta kitalálni, a 
csúf ember mit forgat a fejében. 

A teherfelvonóban, miközben még mindig a karjában tartotta Pribeaux testét, Jonathan 
megnyomta a hármas számmal jelölt gombot. Valamikor régen az épület lapos tetejét is 
raktárnak használták; a lift egészen odáig felment. 

Amikor Pribeaux meglátta, hová indultak, falfehér arca még jobban elsápadt, szemében 
eszelős rémület villant. Már tudta, hogy szó sincs semmiféle alkuról. 
- Az arcodon és a nyakadon még mindig érzel fájdalmat - figyelmeztette Jonathan -, és ha 
megvakítalak, azzal a létező legnagyobb fájdalmat tudom neked okozni. Felfogtad? 

Pribeaux gyorsan pislogott, kinyitotta a száját, de egyetlen hang sem hagyta el a torkát. 
- Rettenetes fájdalmat - ígérte Jonathan. - Viszont ha csendben maradsz, és nem okozol 
gondot, gyors halálod lesz. 

A felvonó megállt. 
A tetőt csupán a kelő hold narancsos fénye világította meg, de Jonathan így is remekül 

látott. A három láb magas biztonsági korláthoz cipelte Pribeaux testét. A férfi zokogni 
kezdett, de nem olyan hangosan, hogy ezzel kibírhatatlan fájdalmat érdemeljen; olyan 
halkan sírdogált, mint egy eltévedt, rettegő kisgyerek. 

A raktár mögött negyven láb mélységben húzódott a macskaköves, kihalt sikátor. 
Jonathan ledobta Pribeaux-t a tetőről. A gyilkos sikoltott, de csak halkan és röviden. 
Reménytelen állapotában esélye sem volt arra, hogy túléli a zuhanást. A reccsenő hang ismét 
bebizonyította Jonathan számára, hogy az emberi koponya elképesztően törékeny holmi. 

Jonathan lement a földszintre, és elindult háromsaroknyira parkoló kocsija felé. Útközben 
bedobta a véres papírtörülközőket tartalmazó zsákot egy utcai szemetesbe. 

A kocsiban előhúzta a mobiltelefont, amelyet csak néhány órája vett el az egyik 
narkóneppertől, és felhívta a 911-et. Eltorzította a hangját, és úgy tett, mintha drogos lenne, 
aki, miközben belőtte magát egy sikátorban, látta, hogy egy férfi leugrik egy raktárház 
tetejéről. 

Amikor befejezte a beszélgetést, kidobta a telefont a kocsi ablakán. 
A gumikesztyűt vezetés közben húzta le a kezéről. 
 
 
 
 



Ötvenhatodik Fejezet 
 
A felvonó, amit egy háromdimenziós keresztrejtvény-négyzethez hasonlított, levitte az 

Irgalom épületének földszintjére. 
A második emeleti folyosón Randal Hat balra fordult, és az ötödik lépés megtétele után 

megállt a felvonó kabinjában. Ez azt jelentette, hogy a földszinten az e-től kell majd 
folytatnia. Amikor kinyílt az ajtó, fennhangon kijelentette: „Előre!" - majd elindult. 

Sokkal könnyebbnek bizonyult, mint remélte. Kocsit még nem tud vezetni, és lehet, hogy 
az épületen kívül egyetlen lépést sem bír majd megtenni, de komoly haladást ért el. 

Atya néhány éve a földszintre költöztette a legfontosabb laboratóriumokat. Randal hallott 
néhány nyugtalanító pletykát az itt folyó kísérletekről. 

Olyan érzése támadt, mintha csatatéren járna. A falon egy helyütt jókora rés tátongott - a 
jelek szerint valami utat tört magának az egyik laboratóriumból. Valami, ami nagy volt és 
hihetetlenül erős. A felvonótól jobbra eső folyosót félig eltorlaszolta a törmelék. 
Betondarabok, gipsz, félbehajlott acélajtók... 

Az Irgalomban az a szóbeszéd járta, hogy az egyik kísérlet nagyon csúnyán félresikerült, és 
az Atya örökké emlékezni akar erre a hibájára, ezért nem építtette újjá a folyosót, sőt még a 
romokat sem szállíttatta el. Állítólag az új faj tucatnyi egyede pusztult bele az igyekezetbe, 
hogy megfékezzen valamit. 

Mivel az Atya mindennap itt lépett be az Irgalomba, és itt is távozott, újra és újra 
szembesült a rettenetes pusztítással, amely csaknem tönkretette élete munkáját. Egyesek 
úgy vélték - habár ez a gondolat istenkáromlásnak számított, hogy maga az Atya is csaknem 
elpusztult az eset során. 

Randal Hat elfordult a romoktól, és az „előre" után betűzni kezdte az „elszántan" szót. 
Oldalt és előre lépegetett, rövidebb és hosszabb szavakat betűzött végig, míg végül elért a 

folyosó végén álló nyitott ajtóhoz. 
Mögötte egy raktárt talált, ami tele volt a kísérletek számítógépes nyilvántartásainak a 

másolatait tartalmazó lemezekkel és papírnyomatokkal. 
Az első ajtóval szemben egy másik állt. Randal tudta, hogy ez már be lesz zárva. A 

keresztrejtvény segítségével navigálta magát az iratszekrények között, míg végül rábukkant 
egy nyugodt sarokra, ahonnan rálátott a második ajtóra. 

Tudta, most nem tehet mást, várnia kell. 
 

Ötvenhetedik Fejezet 
 
A Luxe-ból Carson egyenesen az irodájába ment. Leült az asztalán álló számítógép mögé, 

és elindított egy internetes böngészőt. 
A gyilkossági csoportnál nem ismerték a munkaidő fogalmát. A nyomozók akkor és úgy 

dolgoztak, ahogy azt a nyomozás megkövetelte, legyen éjjel vagy nappal, de az este 
közeledtével már egyre kevesebben ültek az asztaluk mellett. Ezen az estén, bár még nem 
volt túl késő, Carson egyedül ült a hullahajtók szegletében. 

Zsongott a feje mindattól, amit Deucaliontól hallott, de még nem döntötte el, mennyit 
higgyen el belőle. Mindaz, amit a férfi elmondott, az őrület határát súrolta, mégis minden 
annyira hihetőnek, annyira valóságosnak, minden oldalról alátámasztottnak tűnt, hogy 
nehezen lehetett gyenge pontot találni rajta. 



Meg kellett ismernie Victor Helios hátterét. Úgy vélte, a világháló segítségével sokkal 
hamarabb képes szétválasztani az igazságot a kitalációtól, mintha végigtalpalná az illetékes 
hatóságokat. 

Begépelte a keresőbe a megfelelő kulcsszavakat. Másodperceken belül elárasztották a 
találatok. Helios, a Biovision ábrándokat kergető alapítója. Helios, New Orleans társadalmi és 
politikai életének mozgatórugója. Helios, a filantróp... 

Első pillantásra rengeteg anyagot talált, de hamar kiderült, hogy Helios a kapcsolatai és a 
vagyona ellenére nem sokat fürdőzött New Orleans társadalmi életében. Inkább úgy lehet 
fogalmazni, hogy úszkált egy keveset a felszínen. Csaknem húsz éve élt már a városban, de 
nem nagyon kedvelte a reflektorfényt. Sokkal kisebb jelentőségű személyek nála jóval több 
helyet kaptak a sajtóban. 

Carson megpróbált néhány adatot előbányászni Helios múltjáról, elsősorban a New 
Orleanson kívül eltöltött éveiről, de alig talált valamit. Úgy tűnt, ez az ember a ködből lépett 
elő. Saját bevallása szerint Európában járt egyetemre, de sehol sem jelölték meg pontosan, 
hogy melyikre. Örökölte a vagyonát, de a szülei nevét sehol sem említették. Állítása szerint 
az örökséget vakmerő befektetésekkel, az internetes robbanás idején többszörözte meg. 
Részleteket itt sem közölt. A gyermekkorát állítólag New Englandben töltötte, de nem 
nevezte meg közelebbről a születési helyét. 

A talált fényképek is nyugtalanították Carsont. Amikor Victor megérkezett New Orleansba, 
jóképű volt, magával ragadó, és látszólag a harmincas éveinek a vége felé járt. Közel húsz év 
telt el azóta, és a fickó a legfrissebb fotókon sem nézett ki idősebbnek. Megváltoztatta a 
hajviseletét, hogy megfeleljen az aktuális divatnak, de nem kezdett kopaszodni. Ha plasztikai 
sebésznél járt, akkor a fellelhető legjobbat választotta. 

Nyolc éve a menyasszonyával együtt visszavonult egy közelebbről meg nem nevezett New 
England-i helyre. A nő nem tűnt többnek huszonötnél. Erikának hívták, de Carsonnak feltűnt, 
hogy egyik cikkben sem említik a leánykori nevét. Ezen adatok figyelembevételével könnyű 
volt kiszámolni, hogy Erika éppen harminchárom éves lehet, de a közelmúltban készült 
fényképeken egy perccel sem látszik öregebbnek, mint a nyolc évvel korábbiakon. 

Vannak olyan szerencsés nők, akik negyvenéves korukig szinte alig változnak. Lehet, hogy 
Erika is közéjük tartozik? Mindazonáltal különös, hogy ő és a férje is dacolnak a múló idővel. 

Nem is egyszerűen különös, inkább nyugtalanító. 
- Elkapták, O’Connor! 

Carson felnézett a képernyőről, és a nyitott ajtóban megpillantotta Tom Bowmaine-t, az 
ügyeletes tisztet. 
- Elkapták a Sebészt - pontosított Tom. - Halott. Fejest ugrott a tetőről. 

 
Ötvennyolcadik Fejezet 

 
A rendőrség egy háztömbnyi körben lezárta a sikátor környékét, nehogy egyetlen fontos 

bizonyíték is megsemmisüljön a helyszínelők érkezése előtt. A tetőt és a teherfelvonót sem 
közelíthette meg senki. 

Carson a lépcsőn ment fel Roy Pribeaux lakásába. Az ajtó előtt álló rendőr ismerte, így 
azonnal beengedte. 

A nő félig-meddig azt várta, hogy már ott találja Harkert vagy Frye-t, esetleg 
mindkettejüket, de csak egy másik nyomozó, Emery Framboise érkezett ki a hívásra. 

Carson kedvelte Emeryt. Jobban mondva, tőle nem állt fel a szőr a tarkóján. Emery fiatal 
volt, harmincnégy éves, de úgy öltözött, mint az idősebbek, akik elhatározták, hogy követik 



az 1950-es évek divatját: csíkos öltönyt, fehér műselyem inget és zsinórnyakkendőt hordott. 
A fejére szalmakalapot tett. Rajta valahogy ez az ódivatú öltözék is jól állt. Talán azért, mert 
ettől eltekintve ízig-vérig modernnek látszott. 

A konyhába érve Carson megpillantotta barátnőjét, a rendőrségi pszichológust. Meglepte, 
hogy Kathy Burke kiszállt, mert neki elsősorban az volt a feladata, hogy beszélgessen azokkal 
a nyomozókkal, akik lövöldözésbe vagy más, nagy lelki megrázkódtatást kiváltó helyzetbe 
keveredtek. Jellemrajzokat is csak időnként készített, például a Sebész esetében. Ritkán 
jelent meg egy helyszínen, főleg nem a nyomozás ilyen korai szakaszában. 

Kathy és Emery a hűtőt kipakoló két helyszínelőt és a Tupperware dobozokat figyelte. 
Miközben Carson odaállt Kathy és Emery mellé, az egyik helyszínelő elolvasta a doboz 

tetejére ragasztott feliratot: „Bal kéz". 
Carson, amikor a másik, nyitott hűtőszekrényben megpillantotta a fiatal nő holttestét, és 

látta, hogy kivágták a szemét, azonnal felfogta a lényeget. 
- Hogyhogy nem otthon olvasod a hetvenkedő hősök és a repülő sárkányok kalandjait? - 
kérdezte Kathytől. 
- A sikátorban egy egészen másféle sárkány pusztult el - felelt a pszichológus -, én pedig látni 
akartam a barlangját, hogy megtudjam, mennyire állja meg a helyét a jellemrajzom. 
- Jobb kéz - emelt ki egy újabb dobozt a hűtőből a helyszínelő. 
- Carson, úgy néz ki, hatalmas melótól szabadultál meg-jelentette ki Emery Framboise. 
- Felteszem, nem véletlenül szédült le a tetőről. 
- Öngyilkos lett. Hagyott egy búcsúlevelet. Talán megneszelte, hogy Michaellel már a 
nyomában vagytok, és így is, úgy is vége. 
- Milyen gyakran szoktak a gyilkos szociopaták öngyilkosságot elkövetni? - gondolkodott 
fennhangon Carson. 
- Ritkán - felelt Kathy. - De már előfordult. 
- Fülek - közölte a helyszínelő, miközben felemelt egy apró dobozt. 
- Ajkak... - mondta a társa. 
- Hallgatnom kellett volna az anyámra - jelentette ki Emery. - Azt akarta, hogy pilóta legyek, 
akárcsak az apám. Ilyenkor mindig arra gondolok, mennyivel jobb lenne valahol odafent, a 
tiszta, éjjeli égbolton, mondjuk San Francisco és Tokió között. 
- Aha - bólogatott Carson. - Viszont nincs az a pilóta, aki ilyen izgalmas történeteket tudna 
mesélni az unokáinak, amikor ágyba fekteti őket. Hol az a búcsúlevél? 
- Máris megmutatom. Gyere! - hívta Kathy. 

A nappali sarokasztalán egy számítógép állt. A kék háttér előtt lebegő fehér betűk sajátos 
búcsúüzenetté fonódtak össze: 

Mindenkit megöltem, akit akartam. Elvettem, ami kellett. Úgy és oda megyek el, ahogy és 
ahová akarok - egy emelettel a pokol legmélyebb bugyra alá. 
- A szociopatákra jellemző ez a gunyoros hang - jegyezte meg Kathy. - A gondolat, hogy 
kitüntetett helyet érdemelt ki a pokolban, meglehetősen egyedi, bár ha sátánista fantáziái 
voltak, teljes mértékben érthető. Még nem kezdtük el átkutatni a lakást, de ebben az 
esetben találnunk kell ezzel foglalkozó irodalmat és képeket. 

Carson csak fél füllel hallgatta. Hatalmába kerítette a deja vu érzés. Mintha valamikor már 
hallotta volna ezeket a szavakat. Másodszor, harmadszor, sőt negyedszer is elolvasta a 
búcsúlevelet. Felhúzott a jobb kezére egy gumikesztyűt, és néhány billentyű megnyomásával 
kinyomtatta az irományt. 



- Régen - folytatta Kathy - gyanús volt, ha nem kézzel írt búcsúlevelet találtunk. De az 
öngyilkosok manapság már szívesen használják a számítógépüket. Időnként e-mailben 
értesítik a rokonaikat és a barátaikat a szándékukról, mielőtt végeznek magukkal. Fejlődünk. 

Carson lehúzta a kesztyűjét, és türelmetlenül várta a nyomtatóból előcsúszó papírlapot. 
- Maradt belőle annyi, hogy készítsünk az arcáról egy felismerhető fényképet? 
- Nem - felelt Kathy. - De rengeteg képet találsz róla a hálószobában. 

A háló valóban dugig volt Roy képeivel. A két éjjeliszekrényen és az öltözőasztalon 
tucatjával álltak. Valamennyit drága, díszes ezüstkeretbe foglalták; mindegyiket hivatásos, 
divatosnak számító fényképészek készítették. 
- A jelek szerint túltengett benne az önimádat - jegyezte meg Kathy szárazon. 

 
Ötvenkilencedik Fejezet 

 
A huszonöt éves Jenna Parker élt-halt a bulikért. Csaknem minden este meghívták 

valahová. Most is jókedvűen készülődött. Bekapott egy kis gyorsítót, és dallamtalanul, de 
vidáman dudorászva lépett ki a lakásából. Mindig vidám volt, akár szedett drogot, akár nem. 
Úgy érezte, még zuhogó esőben is süt rá a nap. 

Ezen a felhőtlen éjjelen is a föld fölött lebegett, miközben próbálta bezárni maga mögött 
az ajtót. Nem igazán sikerült összepasszítania a kulcsot a kulcslyukkal. Amikor harmadjára is 
elvétette, kuncogni kezdett. Lehet, hogy nem egyszerűen feldobta, hanem kiütötte magát? 

Negyedszerre végre sikerrel járt. A zárnyelv hangos kattanással a helyére ugrott. 
- Sheryl Crowe... - szólalt meg Jonathan Harker, aki az övével szemközti lakást bérelte. 

Jenna megfordult, és szélesen elvigyorodott. 
- Johnny! 
- Amikor énekelsz, olyan a hangod, mint Sheryl Crowe-é. 
- Komolyan? 
- Szoktam én hazudni? 
- Az attól függ, mit akarsz - felelt Jenna pajkosan. 
- Na de Jen, hát neked estem bármikor is? 
- Még soha. De ami késik, nem múlik. 
- Mikor? 
- Előbb. Vagy utóbb. Talán éppen most. 

Jenna jó néhányszor járt már Jonathan lakásán. 
Általában spagettit ettek. Jonathan is átment hozzá olykor, de ő még spagettit sem tudott 

főzni. A látogatások ellenére mindketten szigorúan ragaszkodtak a szomszédi viszonyhoz. 
Jonathan nem akart lefeküdni Jenna Parkerrel. A boldogság titkát akarta tőle megszerezni. 

- Mondtam már: a húgomra emlékeztetsz. 
- A húgodra. Ja, persze... 
- Mellesleg olyan nagy közöttünk a korkülönbség, hogy az apád lehetnék. 
- Mikor számított ez egy férfinak? 
- Nem minden férfi disznó - jelentette ki Jonathan. 
- Ó! Bocs, Johnny! Jesszusom, nem így értettem... Annyira fel vagyok dobva, hogy összevissza 
beszélek. 
- Észrevettem. Mellesleg miért szedsz drogot? Akkor is boldog vagy, amikor nem lovagolsz a 
szeren. Igazság szerint te mindig boldog vagy. 

Jenna elvigyorodott, odalépett Jonathan mellé, és gyengéden belecsípett az arcába. 



- Igazad van. Szeretek élni. Mindig boldog vagyok. De az még nem bűn, ha olykor-olykor még 
ennél is boldogabb akarok lenni. 
- Ha történetesen nem a gyilkosságiaknál lentiek, hanem a drogelleneseknél - mondta Parker 
-, valószínűleg bűnnek tartanám. 
- Te sohasem tartóztatnál le engem, Johnny! Talán még akkor sem, ha meggyilkolnék valakit. 
- Talán valóban nem - bólogatott Parker, miközben kloroformot fröccsentett a lány arcába. 

Jennának elakadt a lélegzete. Jonathan megütötte a térdhajlatát, amitől előrezuhant. 
Köpködött, zihált, majd elvesztette az eszméletét. 

Jonathan a kloroformos flakont Roy Pribeaux lakásáról hozta el. Egyike volt annak a 
háromnak, amit a gyilkosságoknál használt. Úgy tervezte, később majd otthagyja a lány 
holtteste mellett, amelyet csak hónapok múlva találnak meg, így képtelenség lesz 
megállapítani a halál beálltának pontos idejét. Csak a flakon alapján gondolják majd, hogy ő 
Roy Pribeaux utolsó áldozata. 

Jonathan könnyedén felemelte a lányt, belépett az ajtón, amit a sarkával rúgott be maga 
mögött. 

A negyedik emeleti négy lakás közül egy üresen állt. A 4/C-ben lakó Paul Miller Dallasba 
utazott egy konferenciára. Csak Jonathan és Jenna voltak otthon. Senki sem láthatta a 
támadást. Jennát egy két napig biztosan nem fogják keresni. Jonathan tudta, elég ideje lesz, 
hogy alaposan átvizsgálja, és megkeresse a testében azt a különleges valamit, ami belőle 
hiányzik, majd eltüntesse a maradványokat. 

Óvatos volt, de nem csak azért, mert félt, hogy elfogják. Inkább az Atyától tartott, hogy 
rájön: ő a renegát. 

A hálószobát már korábban előkészítette: az ágyat a sarokba tolta, és rápakolta a 
bútorokat, hogy helyet biztosítson a rögtönzött boncasztalnak. A padlóra műanyag fóliát 
terített. Az asztal fejénél és lábánál erős lámpákat állított fel, hogy éles fényük segítségével 
tárja fel a boldogság titkát, bujkáljon akár a belek között, akár az agy mélyén. 

Felfektette a lányt az asztalra. Észrevette, hogy Jenna egyik orrlyukából szivárog a vér. 
Talán eltört az orra, amikor a földre zuhant. A sérülés nem volt súlyos. Nem ebbe fog 
belehalni. 

Ellenőrizte Jenna pulzusát. Egyenletes volt. 
Megkönnyebbült. Már kezdett attól félni, hogy túladagolta a kloroformot. Azt akarta, 

hogy a lány életben legyen, amikor megkezdi a boncolást. Sőt, a művelet bizonyos 
szakaszában arra volt szüksége, hogy Jenna eszméleténél legyen, mindent érezzen, és 
reagáljon bizonyos dolgokra. 

 
Hatvanadik Fejezet 

 
Az Irgalom pincéjében rejtőző Randal Hat a falon túlról érkező zajokat figyelte. Tisztán 

hallotta, hogy valahol a közelben becsapódik egy ajtó. 
Korábban, amikor mindenki azt hitte, hogy teljesen belemerült az autizmusba, véletlenül 

megütötte a fülét egy beszélgetés, amelyben arról is szó esett, hogy ezt a bejáratot az Atyán 
kívül senki sem használja. Randal arra számított, teremtője, aki valószínűleg csak vacsorázni 
ugrott ki, hamarosan vissza fog térni a munkájához. 

Az iratszekrények között kuporogva félrehajtotta a fejét, és feszülten figyelt. Egy 
pillanattal később meghallotta, hogy valaki egy számsort gépel be a külvilágra nyíló ajtó 
elektronikus zárának a billentyűzetén, a fal túlsó, külső oldalán. 



A tíz számot - nullától kilencig - tíz különböző hang azonosítja, legyen szó telefonról, 
biztonsági rendszerről, elektronikus zárról vagy egyéb, általános billentyűzettel felszerelt 
eszközről. Ezt Randal egy oktatási céllal létrehozott weboldalon tanulta, amelyet a nemzet 
egyik legnagyobb, kommunikációval foglalkozó vállalata tartott fenn. Amikor kalandos 
utazására készült, letöltötte, és több százszor visszajátszotta a hangokat, egészen addig, 
amíg a hozzájuk társuló csipogás alapján csalhatatlanul azonosítani tudott minden egyes 
számjegyet. 

Az ajtó erősen letompította a kinti zajokat, az új faj egyedeinek hallása azonban olyan 
kifinomult volt, hogy Randal nem tévesztette el a kódot. 

368284. 
Halk zümmögés hallatszott; megszakadt az áramkör, amely addig zárva tartotta az ajtót. 

Randal hallotta a sarokvasak nyikordulását, majd a linóleumon csikorduló lépteket, és tudta, 
hogy az Atya belépett a raktárba. 

Hirtelen eszébe jutott, hogy esetleg az Atyának is kifinomultabbak az érzékszervei, mint 
egy közönséges embernek, ezért visszafojtotta a lélegzetét. Az Atya, tétovázás nélkül vágott 
át az iratszekrények között. 

A külső ajtó hangos csattanással becsapódott, az elektromos zárszerkezet a helyére 
kattant. 

A belső ajtó kinyílt, majd az is becsukódott. Az Atya már a folyosón járt, ahol 
törmelékkupacok emlékeztették, miféle borzalom történt valamikor ezen a szinten. 

A türelem nagy erény. Randal nem lépett elő azonnal a búvóhelyéről, inkább várt néhány 
percig, amíg biztosra nem vette, hogy az Atya már elhagyta az emeletet, és véletlenül sem 
hallja meg a mocorgását. 

Egyik kockáról a másikra lépve elbetűzte magát az ajtóig. A belső oldalon is talált egy 
billentyűzetet. Beütötte a kódot: 368284. 

A zár kattant egyet. Randal nekitámasztotta a tenyerét az ajtónak, de nem volt bátorsága 
kinyitni. 

Odakint megszűnik az Irgalom. A világ tele lesz újdonságokkal és rémítő döntési 
helyzetekkel. 

Olyan sokáig habozott, hogy az elektronika visszazárt. 
Újra begépelte a nyitókódot. A zár kinyílt. 
Próbálta rávenni magát, hogy kilökje az ajtót. Nem sikerült. 
A rendszer ismét visszazárt. 
Randal remegve állt az ajtó előtt, félt kilépni rajta, de félt maradni is. Elkínzott elméjében 

felötlött az újságban látott fénykép: Arnie O’Connor, a mosolygó autista. Arnie szemmel 
láthatóan sokkal boldogabb, mint amilyen ő valaha is volt, vagy lesz. 

Ezúttal olyan keserűnek érezte az igazságtalanságot, hogy attól tartott, megőrül, ha nem 
csinál valamit, amivel megszerzi Arnie O’Connortól a boldogság kulcsát. 

Az a kis mocsok! Önző féreg, aki meg akarja tartani magának a titkot! Hogy merészel 
mosolyogni, amikor ő, aki minden tekintetben felsőbbrendűbb nála, csak szenved az 
Irgalomban? 

Újra beírta a kódot. 
Kattanás. 
Meglökte az ajtót. 
Az ajtó kitárult. 
Randal Hat átbetűzte magát a küszöbön, ki az Irgalomból az ismeretlenbe. 
 



Hatvanegyedik Fejezet 
 
Az ajtó mögül horrorfilmhez illő zene hallatszott. Carson megnyomta a csengőgombot, 

majd mielőtt a harangjáték elhalt, újra rátenyerelt. 
Michael pólóban, farmerban és zokniban nyitott ajtót. A haja ziláltan meredt az égnek. A 

szemén látszott, még nem ébredt fel teljesen. Valószínűleg elszunyókált a zöld műbőr 
kanapén. 

Elragadóan nézett ki. Carson azt kívánta, bárcsak lenne toprongyos. Vagy ápolatlan. 
Esetleg idétlen. Egyáltalán nem tette boldoggá a tény, hogy vonzódik a társához. 

Michael olyan ennivalóan festett, mint egy plüssmaci. S ami még ennél is rosszabb volt: 
forróság öntötte el Carson testét, amikor meglátta. 

A francba! 
- Még csak tíz óra - mondta, miközben Michael mellett benyomakodott a lakásba. - Máris 
elaludtál a tévé előtt? Mi az a narancsszínű morzsa a pólódon? Jesszusom, csak nem sajtos 
kukit ettél? 
- De igen, pontosan azt - követte Michael a társát a nappaliba. - Sajtos kukit. Igazi nyomozó 
vagy. 
- Ugye, józan vagy? 
- Nem. Megittam két diétás gyömbérsört - ásított Michael, majd a kézfejével megdörgölte a 
szemét. 

Carson úgy érezte, mindjárt ráveti magát, de próbálta más vágányra terelni a gondolatait. 
A zöld műbőr bevonatú kanapéra mutatott. 
- Életemben nem láttam még ilyen ocsmány bútort. A pokol pöcegödrében sem lehet ilyen 
undorító színű gombát összekaparni! 
- Aha, csakhogy ez az én gombám, és nekem tetszik. 

Carson a tévé felé fordult. 
- A testrablók inváziója? 
- Az első felújítás. 
- Hányszor láttad? Tízszer? 
- Megvan az talán már tizenkettő is. 
- Olyan bűbájosán viselkedsz, mintha te lennél a nemzedéked Cary Grantje. 

Michael a társára vigyorgott. Carson tökéletesen tisztában volt vele, hogy miért. Nem 
tudta gorombáskodással megtéveszteni. Michael megérezte, milyen erős hatást tett rá. 

Érezte, hogy elpirul, ezért inkább elfordult Michaeltől. Kézbe vette a távirányítót, és 
csatornát váltott. 
- Nagy áttörés történt az ügyben. Azonnal indulnunk kell. 
- Miféle nagy áttörés? 
- A fickó leugrott a tetőről, szétloccsant a sikátorban. A hűtőszekrényében megtalálták az 
áldozatai testrészeit. Mindenki azt mondja, ő volt a Sebész. Talán valóban... De szerintem 
nem ő végzett mindegyik áldozattal. 

Michael leült a heverő szélére, és húzni kezdte a cipőjét. 
- Micsoda? Volt egy társa, vagy akadt egy utánzója? 
- Pontosan. Valamelyik a kettő közül. Túl könnyen elvetettük ezt a lehetőséget. 
- Felveszek egy tiszta inget és egy dzsekit. 
- Akkor talán a sajtos kukival összekent pólódat is lecserélhetnéd... 



- Igazad van. Nem szeretnélek leégetni a nyomozók söpredéke előtt - húzta le magáról a 
pólót Michael, miközben kiment a szobából. Pontosan tudta, mit csinál: egy pillanatra 
megmutatta Carsonnak a testét. 

A nő örömmel vette szemügyre Michael vállát és izmos hátát. 
 

Hatvankettedik Fejezet 
 
Erika bejárta a kastélyt, és közben gyakran megállt, hogy megcsodálja Victor európai és 

ázsiai régiségekből álló gyűjteményét. A kilenc háztartási alkalmazott - a komornyik, a 
szobalányok, a szakács, a takarítók és a kertészek -, mint ahogy minden éjjel, most is 
visszavonultak a számukra fenntartott lakrészbe, a hatalmas garázs fölé, amelyben akár tíz 
autó is kényelmesen elfért. Együtt laktak egy tágas, de puritán berendezésű hálóteremben. 

Victornak este tíz után csak ritkán volt szüksége rájuk, mégsem engedte meg szolgáinak, 
akik valamennyien az új fajhoz tartoztak, hogy független életet éljenek. Amellett, hogy 
szemmel akarta tartani őket, megkövetelte tőlük, hogy a nap bármely órájában elérhetők 
legyenek, és azt tartsák létezésük egyetlen értelmének, hogy őt kiszolgálják. 

Erikának fájt, amikor látta, milyen körülmények között kénytelenek élni a szolgák. 
Valójában szerszámok voltak, amelyek arra vártak, hogy a gazdájuk kézbe vegye, használja 
őket. Erikának gyakran eszébe jutott, hogy a saját helyzete sem sokkal jobb, ennek ellenére 
élvezte a viszonylagos szabadságot és azt, hogy a nappalait és az éjjeleit azzal töltheti, amit 
szeret. Remélte, hogy idővel hatni tud majd Victorra, és elérheti nála, hogy valamivel több 
szabadságot adjon az alkalmazottaknak. 

Észrevette, hogy minél többet aggódik a személyzet sorsa miatt, annál ritkábban esik 
kétségbe. 

Akkor is jól érezte magát, amikor az érdeklődési körének megfelelő elfoglaltságot talált, 
de egész más lett minden, amikor kitűzött maga elé egy célt. 

A nagy szalonban megállt, hogy megcsodáljon egy míves, aranyozott, XV. Lajos korabeli, 
gyöngyház és ébenfa berakással díszített bas d'armoires-t. 

A régi faj lélegzetelállító tárgyakat készített; az új faj ezen a területen a nyomába sem 
érhet. Ez meglehetősen zavarta Erikát. A dolog nem állt összhangban Victor tanításával, 
miszerint az új faj felsőbbrendű. 

Victor remek ízléssel választotta ki a régi faj műalkotásai közül a legszebbeket. Ezért a bas 
d'armoires-ért két és negyedmillió dollárt fizetett. 

Victor szerint a szenvedés sarkallta a régi faj egyedeit az alkotásra. A veszteségek. Az élet 
értelmének a keresése. 

A szépség drága - Victor ezt a kijelentést azzal támasztotta alá, hogy egy-egy műtárgy 
elkészítése sok időt és erőfeszítést igényelt, miközben egyáltalán nem segítette az emberiség 
fejlődését. 

Másfelől viszont egy fájdalmat nem ismerő fajnak, olyan lényeknek, akik a szenvedés 
fogalmát, jelentését és mibenlétét is készen a teremtőjüktől kapják, sosem lesz szükségük a 
szépségre; nem támad fel bennük az igény rá, hiszen semmi sincs, amit ellensúlyozniuk 
kellene vele. Az új faj minden egyedének egyetlen cél lebegett a szeme előtt: azért dolgoztak 
együtt, akár hangyák a bolyban, hogy igába hajtsák a természet erőit, meghódítsák a Földet, 
majd a többi bolygót, végül eljussanak a csillagok közé, és véghezvigyék mindazt, amire a 
közönséges emberek képtelenek voltak. 

Egyszer minden akadályt ledöntenek. 
Eltiporják az ellenséget. 



Az új férfiaknak és az új nőknek nem is lesz szükségük szépségre, helyette hatalmuk lesz. 
Akik gyengének érezték magukat, létrehozták a művészetet, a szépséggel pótolták a 
hatalmat, amit nem érhettek el. Az új fajnak viszont nem kellenek pótszerek. 

Victor mégis gyűjtötte a régi faj műalkotásait, a régiségeket. Erika elgondolkodott azon, 
vajon miért, majd eszébe jutott, hogy talán a férje sem tudja az okát. 

Eleget olvasott ahhoz, hogy biztosra vegye: a régi faj írói kegyetlennek neveznék Victort. 
De éppen Victor gyűjteményének létezése adott reményt Erikának, ez a tény sugallta azt, 
hogy a férfi a szíve mélyén őriz még néhány szeretetmorzsát, némi gyengédséget, amelyet 
sok-sok türelemmel talán elő lehet csalogatni. 

Erika a szalonban függő, nagyméretű Jan van Huysum-festmény elé ért. Az aláírás mellett 
az 1732-es évszám állt. Victor több mint egymillió dollárt fizetett a képért. 

A festmény fehér és mélykék szőlőszemeket ábrázolt, melyek mintha a legfinomabb 
érintésre is készek lennének kifakadni. Mellettük lédús barackok és szilvaszemek hevertek az 
asztalon. A gyümölcsöket napfény simogatta, de úgy izzottak, mintha lobogna valami a 
belsejükben. A festőművész realisztikusan ábrázolta a természet adományát, mégis sikerült 
érzékeltetnie a múlandóságukat, és rajtuk keresztül a természet valamennyi édes 
ajándékának tiszavirág-életű jellegét. 

Huysum zsenialitásától megigézve Erika csak tudat alatt hallotta az apró, alattomos lábak 
rohanó kaparászását. A hang erősödött, végül magára vonta a nő figyelmét, s kiszakította 
Erikát a festmény bűvköréből. 

Erika megfordult, és azonnal megpillantotta a zaj forrását. Mint egy ötlábú rák, amely 
valami különös, vak küldetésre indult, egy levágott kéz mászott keresztül az antik 
perzsaszőnyegen. 

 
Hatvanharmadik Fejezet 

 
Dwight Frye nyomozó házát teljesen befutotta a bougainvillea; a homlokzat és a veranda 

teljesen eltűnt alatta. A virágok napsütésben rózsaszínűén ragyogtak, sötétben viszont 
inkább fonnyadtnak tűntek. Az északi falat belepő indaháló eleven, szerves rácsként takarta 
el az ablaknyílásokat. 

A ház előtt hetek óta nem nyírták le a füvet. A verandához vezető lépcső már évekkel 
korábban megsüllyedt. A falakat talán egy évtizede festették le utoljára. Ha Frye bérelte a 
házat, akkor nagyon zsugori volt a tulajdonos, ha viszont a sajátja volt, róla lehetett 
elmondani ugyanezt. 

A bejárat tárva-nyitva állt. 
Carson látta a konyha üvegezett ajtaján kiszűrődő iszap sárga fényt. Kopogott, amikor 

nem találta a csengőgombot, majd megismételte, ezúttal kissé hangosabban, és bekiáltott: 
- Frye nyomozó? Hé, Dwight, mi vagyunk! O’Connor és Maddison! 

A konyhaajtóban feltűnt Frye, majd tántorogva elindult feléjük; úgy lépkedett, mint 
tengerész a viharba került hajó fedélzetén. Amikor az ajtóhoz ért, felkapcsolta a veranda 
világítását, és az ablakon keresztül pislogott kifelé. 
- Mit akartok, seggfejek? 
- Kezdetnek némi ízelítőt a déli vendégszeretetből! - felelt Michael. 
- Illinois-ban születtem - vágta rá Frye. - Nem lett volna szabad elköltöznöm onnan soha! 

Bő nadrágot viselt nadrágtartóval. Trikója alól kilátszott beesett mellkasa. Carson tudta, 
hogy álmában biztosan kísérti majd ez a látvány. 
- Megoldódott a Sebész ügye - mondta. - Viszont van itt valami, amit tudni szeretnénk. 



- Már megmondtam a könyvtárban: nem érdekel az ügy. 
Frye arca és haja úgy csillogott, mintha olíva olajban fürdött volna. 
Carson feléje szimatolt, majd hátrált egy lépést. 

- Csak azt akarjuk megkérdezni, hogy mikor jártál Harkerrel Bobby Allwine lakásán. 
- Minél öregebb leszek, annál inkább megundorodok az efféle véres esetektől. Manapság 
már nem fojtogatnak az emberek. Csak vágnak és darabolnak. Szerintem ezt is annak az 
átkozott Hollywoodnak köszönhetjük. 
- Allwine? - emlékeztette Carson. - Mikor voltatok nála? 
- Egyáltalán figyelsz rám? - kérdezett vissza Frye. - Sohasem jártam ott. Talán rád nincs 
hatással egy kitépett szív vagy a vértől csöpögő belek, de nekem már kényes a gyomrom. 
Valójában örülök, hogy te kaptad az ügyet. 
- Soha? - csodálkozott Michael. - Akkor honnan tudott Harker a feketére festett falakról és a 
borotvapengékről? 

Frye felfújta az arcát, mintha arra készülne, hogy leköpi hívatlan látogatóit, de aztán 
válaszolt: 
- Miféle borotvapengékről beszélsz? Mitől vagy ennyire morcos? 

Carson Michael felé fordult. 
- Érzed az igazság szagát? 
- Valósággal bűzlik! 
- Bűzlik... Szerinted ez szellemes? - érdeklődött Frye. 
- Most megfogtál - felelt Michael. 
- Fia nem lennék olyan vajszívű, ráadásul félig részeg, kimennék, és kitaposnám a beleteket. 
- Szerencsére neked is vannak korlátaid. 
- Most gúnyolódsz velem? 
- Megint megfogtál... 

Carson elfordult az ajtótól, és elindult lefelé a veranda lépcsőjén. 
- Gyerünk, indulás! 
- Most? Amikor ilyen izgalmas beszélgetésbe bonyolódtam a Mocsárszörnnyel! - tiltakozott 
Michael. 
- Már megint szellemes akartál lenni, mi? - átkozódott Frye. 
- Harmadszor is megfogtál! - Michael követte a társát. 

Carson egyre szaporázta a lépteit, miközben végiggondolta, mikor és miről beszéltek 
Harkerrel az elmúlt napokban. A kocsihoz már futva érkezett. 

 
Hatvannegyedik Fejezet 

 
Jonathan Harker, miután a hálószobájában felállított boncasztalhoz bilincselte Jenna 

csuklóját és bokáját, fogott egy ollót, és levágta róla a ruhát. Egy nedves vattacsomóval 
gyengéden letörölgette a lány bal orrlyuka alá száradt vért. A vérzés időközben elállt. 

Minden egyes alkalommal, amikor úgy tűnt, hogy Jenna kezd magához térni, Harker két-
három csepp kloroformot löttyintett a felső ajka fölé, mire a lány gyorsan visszasüllyedt az 
öntudatlanságba. 

Amikor a lány meztelenül feküdt az asztalon, Jonathan végigtapogatta a testét. Kíváncsi 
volt, hol kell megfognia, hogy reagáljon az érintésére, de leginkább az érdekelte, hogy mikor 
nem reagál. 

A szex - természetesen a szaporodás lehetőségétől elválasztott szex - volt az elsődleges 
módja annak, hogy az új faj egyedei megszabaduljanak a felhalmozódott feszültségtől. Csak 



kérniük kellett egymástól, és mindent megkaptak. Közösülésük néhány formája a régi faj 
legliberálisabb egyedeit is megbotránkoztatta volna. Nem volt szükségük sem szépségre, 
sem bármiféle gyengéd érzelemre, hogy felajzzák egymást. Vágyukhoz nem társult szerelem, 
csupán szükség. 

Fiatal férfiak párosodtak öreg nőkkel, öreg nők fiatal lányokkal, fiatal lányok 
öregemberekkel, sovány a kövérrel, szép a szörnyeteggel, minden lehetséges 
kombinációban. A szex egyetlen célja a megkönnyebbülés volt. Semmiféle kötelezettséget 
nem éreztek partnerük iránt. Az aktus csupán annyit jelentett nekik, mint az étel, amit 
megettek. Fel sem merült a közelebbi, érzelmi kapcsolat gondolata. 

Nem is merülhetett fel ilyesmi, mert az új faj egyedeinek megtiltották, hogy érzelmi 
kapcsolatba bonyolódjanak egymással. Jonathan gyanította, hogy tervezésükből adódóan 
egyszerűen képtelenek úgy kezelni egy kapcsolatot, mint ahogy a régi faj egyedei. 

Az új faj tagjai nem házasodhattak össze. Nem udvarolhattak egymásnak. Nem 
alapíthattak családot. 

A világban minden gondolkodó teremtményt ugyanaz a cél mozgatja. Az új faj egyedeinek 
viszont egy olyan leegyszerűsített értékrendszer szerint kellett élniük, amelyben nem jutott 
hely az erkölcs fogalmának. Mivel a barátság, a család, a bensőségesebb kapcsolatok 
rendszere elvonta volna a figyelmüket a sokkal nagyobb, egységes céltól, az Atya arra 
utasította őket, hogy magányosan éljék az életüket. Csak így vihetik győzelemre az új fajt, 
csak így szerezhetnek neki dicsőséget. 

Jonathan érdeklődve simogatta Jennát, de nem támadt fel benne a vágy. Ebből 
gyanította, hogy programozása tartalmaz egy olyan részt is, amely meggátolja, hogy 
izgatónak találja a régi faj valamelyik egyedét, vagy szexuális kapcsolatra lépjen vele. 

Az agyába betáplálták a régi fajjal szembeni megvetést. A megvetéstől egyenes út 
vezetett a felsőbbrendűségi érzés kialakulásához, ahhoz a meggyőződéshez, hogy az új 
fajnak uralnia kell a régit, és semmilyen módon nem szabad közeli kapcsolatba kerülnie vele. 
A tiltott kapcsolatok közé a szexuális kontaktus is beletartozott. Az új faj egyedei még 
véletlenül sem kerülhettek szexuális kapcsolatba a régi példányaival; ha más nem, a beléjük 
táplált undor meggátolta őket ebben. 

A tartályban teremtettek közül az Atya egyedül csak a feleségének engedte meg, hogy a 
régi faj érzéseit hordozza magában. Az Atya sem tartozott már a régi fajhoz: az új faj istenévé 
vált. 

Jonathant, miközben a lány csinos, formás, alapvetően kívánatos testét simogatta, 
miközben megállapította, hogy a külseje van olyan jó, mint az új faj bármelyik nőnemű 
példányáé, egyre erősebb undor kerítette hatalmába. Nemhogy nem vonzódott Jennához, 
egyenesen irtózott tőle. 

Milyen különös: az a teremtmény, amely csupán összekötő kapocs az alacsonyabb rendű 
állatok és a felsőbbrendű új faj között, magában hordoz valamit, ami belőle minden jel 
szerint hiányzik. Egy szervet, egy mirigyet, egy idegpályát, amely lehetővé teszi, hogy bárhol, 
bármikor boldognak érezze magát. 

Nem mélázhatott tovább, munkához kellett látnia. 
Amikor Jenna felnyögött, amikor megrebbent a szempillája, Jonathan ismét néhány csepp 

kloroformot löttyintett az ajka fölé. A lány lecsillapodott. 
Jonathan egy kerekeken gördülő infúziós állványt húzott az asztal mellé. Az állványon egy 

glükóz-só keveréket tartalmazó infúziós zacskó lógott. Jenna jobb karjára gumicsövet tekert. 
Keresett egy használható vénát, bekötötte az infúziót, majd leoldotta az érszorítót. Az 



infúziós vezetékre szerelt gyógyszeradagolóba nagy mennyiségű nyugtatót fecskendezett, és 
beállította a cseppszámot. 

Kábulatban kellett tartania Jennát, hogy mozdulatlan maradjon a boncolás közben. Csak 
akkor fogja megvonni tőle a nyugtatót, hogy feltehesse neki a kérdéseit, ha megtalálja benne 
azt, amit keres. 

Mivel tartott attól, hogy Jenna kábultan is felsikolt, és valaki esetleg felfigyel a hangra, 
vattát tekert egy rongyba. A pecket a lány szájába tömte, és egy darab szigetelőszalaggal 
rögzítette. 

Jenna szeme váratlanul kinyílt. Egy pillanatig zavartan nézett felfelé. Amikor a pupillája 
kitágult a rémülettől, Jonathan megszólította: 
- Tudom, hogy a te fajtád nem bírja kirekeszteni a tudatából a fájdalmat, mint az enyém. 
Ezért ritkán foglak felébreszteni. Csak akkor, ha meg kell magyaráznod, mi az, amit a 
testedben találtam. 

 
Hatvanötödik Fejezet 

 
Carson kitette a tetőre a vészvillogót, és vadul rátaposott a gázpedálra. A mellette ülő 

Michael megpróbálta felfogni azt a sok képtelenséget, amit a nőtől hallott. 
- Szóval, azé a fickóé a mozi, akit Allwine lakásán láttál? 
- Igen. A Luxe. Az övé. 
- Egy őrült, aki azt állítja, hogy bűnözők testrészeiből varrták össze, és villám keltette életre... 
Szóval, van egy saját mozija? Sokkal jobban passzolna hozzá egy hot dogos stand. Vagy egy 
gumijavító... 
- Talán nem is annyira őrült, mint amilyennek látszik. 
- ... egy hamburgersütöde... 
- Talán valóban az, akinek mondja magát! 
- ... egy szépségszalon... 
- Látnod kellett volna, hogy mit művelt azzal a negyeddollárossal! 
- Én is csomót tudok kötni a nyelvemmel egy cseresznye szárára, mégsem állítom, hogy 
természetfeletti képességeim vannak. 
- Egy szóval sem állítottam, hogy természetfeletti. Azt mondta, a villám azon az éjjelen nem 
csupán életre keltette, hanem... hanem feltárta előtte az univerzum szerkezetének titkát. 
- Mi a fenét akar ez jelenteni? 
- Fogalmam sincs - ismerte be Carson. - Viszont némi magyarázatot ad az érme eltűnésére. 
- A közepesen tehetséges bűvészek is képesek eltüntetni egy pénzdarabot, mégsem lehet 
őket a kvantumfizika mágusainak nevezni. 
- Nem valami olcsó trükköt láttam. Mellesleg Deucalion azt állította, hogy egyesek közülük 
nagyon is vágynak a halálra. 
- Carson... Mit értesz azon, hogy közülük? 

Carson témát váltott, mert tudta, hogy csak apró, óvatos lépésekkel vezetheti társát az 
igazság felé. 
- A könyvtárban Allwine és a barátja különféle aberrációkról olvasott. Próbálták megérteni, 
hogy miért kell szenvedniük. 
- Ne hajts ilyen gyorsan! 

Carson még jobban rálépett a gázra. 
- Tehát a könyveket nem dulakodás közben rántották le a polcról. Nem is dulakodtak. Ezért 
volt a helyszín a látszólagos erőszak ellenére tiszta és rendezett. 



- Látszólagos erőszak? Allwine-nak a szívét vágták ki! 
- A szíveit. Többes számban. Viszont elképzelhető, hogy ő kérte erre a barátját - mondta 
Carson. 
- Hé, haver, megtennéd, hogy megszabadítasz a szíveimtől? Nem lett volna egyszerűbb 
felvágni az ereit, bevenni egy kis mérget, vagy halálra unni magát Az angol beteg előtt? 
- Nem. Deucalion szerint a fajtájuk képtelen öngyilkosságot elkövetni. 
- A fajtájuk... - sóhajtott lemondóan Michael. - Megint ide lyukadtunk ki. 
- Az öngyilkosság tilalmát az eredeti napló is tartalmazza. Láttam. Az érme után kezdtem 
hinni a dologban, és akkor... Deucalion megmutatta. 
- Napló? Miféle naplóról beszélsz? 

Carson tétovázott. 
- Carson? 
- Ez lesz az igazi próba. 
- Miféle próba? 
- A tiéd, az enyém, a kapcsolatunké. 
- Ne hajts olyan gyorsan! - intette ismét óvatosságra Michael a társát. 

Carson ezúttal nem úgy reagált a figyelmeztetésre, hogy még jobban lenyomta a 
gázpedált. Igaz, nem lassított, de legalább nem fokozta a sebességet. Úgy vélte, ez az apró 
engedmény segíthet meggyőzni Michaelt. 
- Hátborzongató lesz! - figyelmeztette a férfit. 
- Micsoda? Azt akarod mondani, hogy gyáva vagyok? Mesés könnyedséggel tudom elfogadni 
a hátborzongató dolgokat. Kinek a naplójáról beszéltél? 

Carson vett egy mély lélegzetet. 
- Victoréról. Victor Frankenstein naplójáról. - Carson a beálló döbbent csendben kibámult a 
szélvédőn, majd hozzátette: - Lehet, hogy őrültségnek hangzik... 
- Annak hangzik! 
- ... azt hiszem, a legenda igaz. Éppen úgy, ahogy Deucalion mesélte. Victor Helios nem más, 
mint Victor Frankenstein. 
- Mi történt az igazi Carson O’Connorral? 
- Deucalion... Ő volt Victor első... nem is tudom, hogy nevezzem... első teremtménye? 
- Pontosan. Érzek a nevében egyfajta különös vibrálást. Mint amikor azt mondja valaki, hogy 
a „három testőr". Mellesleg miféle név az, hogy Deucalion? 
- Ő adta magának. Mitológiai név. Prométheusz fiát nevezték így. 
- Ó, hát persze! - mondta Michael. - Fred Prométheusz fia, Deucalion Prométheusz... Már 
emlékszem. 
- Csak Deucalion. Ez a vezeték- és a keresztneve is. 
- Éppen úgy, mint Chernek. 
- Az ókori mitológia szerint Prométheusz volt Atlasz testvére. Agyagból formálta meg az 
embereket, majd beléjük oltotta az élet szikráját. Sok mindenre megtanította a 
teremtményeit, köztük arra is, hogyan dacoljanak Zeusz hatalmával. Ráadásul ellopta nekik a 
tüzet. 
- Talán nem aludtam volna annyit a padban, ha az én tanárnőm is nyolcvan mérföldes 
sebességgel száguldozik tanítás közben. Az isten szerelmére, lassíts már le! 
- Mellesleg Deucalionnál van Victor eredeti naplója. Németül írták, de láttam az anatómiai 
ábrákat. Az írójuk két szívvel ábrázolta az embert. 
- Talán ha odaadnád Dan Rathernek, forgatna belőle egy epizódot, ellenben én hamisítás 
szagát érzem. 



Carson legszívesebben behúzott volna egyet a társának. Csak az tartotta vissza, hogy 
eszébe jutott, nemrég még milyen édesnek találta. Boksz helyett erősen rálépett a fékre, és a 
járda mellé kormányozta a kocsit. Megérkeztek a Fullbright ravatalozóhoz. 
- Egy jó zsaru minden lehetőséggel számol - jegyezte meg. 
- Egyetértek. Az viszont senkinek sem használ, ha egy zsaru annyira nyitott, hogy a szél 
átsüvölt a koponyáján. 

 
Hatvanhatodik Fejezet 

 
Victor Frankenstein háza sokkal több hátborzongató részletet rejtett, mint mondjuk 

Huckleberry Finn kunyhója. Ez szinte természetes volt, de még Erika, a két szívvel teremtett 
nő is elámult, amikor megpillantotta a szőnyegen mászkáló levágott kezet. Egy percen 
keresztül dermedten állt. Moccanni sem bírt. 

Nincs tudomány, amely magyarázatot adna erre a jelenségre. Éppolyan 
természetfelettinek tűnt, mint a médiumok asztala fölött lebegő ektoplazma, ennek ellenére 
Erika inkább elképedt, semmint megrémült. Miközben a kezet figyelte, hevesebben vert két 
szíve, a teste pedig izgatottan remegett. 

Ösztönösen érezte, hogy a végtag tud a jelenlétéről. Nem volt szeme, se idegrendszere, se 
agya - ennek ellenére Erika tudta, hogy őt nézi. 

Már tudta, hogy ez a valami lopakodott be az ágy alá, és ez csapott zajt a fürdőszobában. 
Ez az izé hagyta ott a szikét is. 

Ez az utolsó gondolat vezette el Erikát odáig, hogy a kéz csupán eszköze a tévében 
megjelent entitásnak, amely arra biztatta, hogy ölje meg Victort. Az a lény úgy használja a 
végtagot, mint korábban a készüléket. 

Ahogy őt is használni akarta az ellen, akit gonosznak nevezett. 
Ezen kívül nincs más világ... 
Erika emlékeztette magát, hogy a materializmus hadseregének lélektelen katonája. Ha 

olyasmiben hisz, ami nem érzékelhető, büntetést kap: megsemmisítik. 
Az ötujjú szörnyeteg tapogatózva elhaladt a bútorok mellett, és közben egyre közelebb 

került a szalont és a lépcsőházat elválasztó szárnyas ajtóhoz. Látszott rajta, nem céltalanul 
kóvályog. 

Az egyik ajtószárny nyitva állt. A kéz megtorpant előtte, és várt. 
Erika gyanította, azt szeretné, ha utána menne. Tett egy lépést előre. 
A kéz megmoccant, és átmászott a küszöbön. 
 

Hatvanhetedik Fejezet 
 
Későre járt, de a ravatalozóban még égett a lámpa. 
Michael kitartóan nyomta a csengőgombot. 

- Figyelj, van itt pár dolog, aminek nincs túl sok értelme! Szerinted Victor Frankenstein miért 
pont New Orleansban telepedett le? 
- Szerinted hová kellett volna költöznie? - kérdezett vissza Carson. - Baton Rouge-ba, 
Baltimoreba, Omahába vagy Las Vegasba? 
- Inkább valamelyik európai városra gondoltam. 
- Miért? 
- Azért, mert európai. 
- Régen valóban az volt, de már nem. Heliosként még csak akcentusa sincs. 



- Ez a hátborzongató Frankenstein-történet jellegzetesen európai - erősködött Michael. 
- Emlékszel? A csőcselék fáklyákkal és vasvillákkal rohamozta meg a kastélyát. Oda már nem 
térhet vissza. 
- Az a filmben történt, Carson! 
- Ami sokkal több egyszerű kitalációnál. 

Carson maga is tudta, őrültségnek tűnik a dolog. 
A párás, fülledt hőségnek végül sikerült maga alá gyűrnie. Még azt is elképzelhetőnek 

tartotta, hogy ha valaki meglékelné a koponyáját, mohát találna az agyán. Ennek ellenére 
folytatta, amibe belekezdett. 
- Hol kutatják legintenzívebben a rekombináns DNS-t és a klónozást? 
- A bulvárlapok szerint Atlantiszban, valahol a Karib-tenger mélyén. 
- Nem, Michael. Nálunk, a jó öreg Államokban. Ha Victor Frankenstein él, minden bizonnyal 
ott akar lenni a legfrissebb tudományos felfedezések tőszomszédságában. New Orleans 
pedig elég kísérteties hely ahhoz, hogy elnyerje a tetszését. Hol máshol temetik a halottakat 
a föld fölé épített mauzóleumokba vagy kriptákba? 

Az előtérben felgyulladt a lámpa. Megcsikordult a zár, és kinyílt az ajtó. Taylor Fullbright 
vörös selyempizsamában és fekete selyem köntösben állt előttük. A köntös mellrészére Judy 
Garland arcképét hímezték. Vidáman szólította meg kései vendégeit: 
- Nagyon örülök a viszontlátásnak! 
- Sajnálom, hogy felébresztettük - mentegetőzött Carson. 
- Nem, nem! Egyáltalán nem ébresztettek fel. Fél órája fejeztem be egy holttest 
balzsamozását, és közben igencsak megjött az étvágyam. Magukat is megkínálhatom egy kis 
marhanyelves szendviccsel, ha szeretik... 
- Nem, köszönjük - felelt Michael. - Teleettem magam sajtos kukival, a társamat pedig eltölti 
a megmagyarázhatatlan buzgalom. 
- Nem akarunk bemenni - vette át a szót Carson, miközben előhúzta Roy Pribeaux 
ezüstkeretes fényképét. - Ismeri ezt az embert? 
- Jóképű fickó - mondta Fullbright -, de meglehetősen hiúnak tűnik. Ismerem ezt a típust. 
Mindig gondot okoznak. 
- Sokkal többet, mint azt el tudja képzelni. 
- Soha életemben nem láttam - bökte ki Fullbright. 

Carson ekkor egy kilencszer tizenkettes, barna borítékból előhúzta Jonathan Harker 
fényképét, ami eredetileg az aktájához készült. 
- Őt viszont ismerem - közölte a temetkezési vállalkozó. - Ő Allwine cimborája, együtt jártak 
a temetésekre. 

 
Hatvannyolcadik Fejezet 

 
Jenna Parker nem először feküdt meztelenül egy férfi előtt, de eddig még sohasem fordult 

elő vele, hogy semmiféle szexuális izgalmat nem érzett. Zokogását szánalmas nyöszörgéssé 
tompította a szájába tömött vatta és a ragasztószalag. 
- Nem mintha nem tartanálak csinosnak - közölte Jonathan. - Éppen ellenkezőleg: tökéletes 
példánya vagy a fajtádnak. Annyi az egész, hogy én az új fajhoz tartozom, és ha lefeküdnék 
veled, az olyan lenne, mintha te lefeküdnél egy majommal. 

Az őszinte szavak hallatán Jenna még hevesebb sírásban tört ki. Érezte, ha nem vigyáz, a 
végén megfullad. 



Jonathan, hogy időt adjon neki, a gardróbhoz ment. Elővett egy orvosi táskát, egy 
kerekeken gördülő, rozsdamentes kiskocsira tette, és a boncasztal mellé tolta. A fekete 
táskából sebészműszereket vett elő - szikét, csíptetőt, kampót -, és szépen egymás mellé 
kitette őket a kocsira. Egyiket sem fertőtlenítette, de emiatt nem aggódott, hiszen Jenna 
úgyis meghal, mire végez. 

Amikor látta, hogy a műszerek látványa csak még jobban felzaklatja a lányt, Jonathan 
rádöbbent, hogy a kísérleti alany a fájdalomtól és a haláltól való félelem miatt sír. 
- Nos - mondta -, ha ezektől félsz, akkor csak nyugodtan! Nem segíthetek rajtad! - Félretette 
a kiürített táskát. 

Az ágyon egy vékony, de erős esőkabát hevert, az a fajta, amely összehajtva egy 
cigarettásdoboz méretű táskában is elfér. Jonathan ezt akarta felvenni köpeny helyett, hogy 
ne vérezze össze a pólóját és a farmerét. Miközben széthajtogatta, ismerős lüktetést érzett. 
Valami megmozdult a testében. A meglepetéstől és az izgalomtól eltátotta a száját. 

Félrelökte az esőkabátot, felhúzta a pólóját, és megvizsgálta magát. 
A hasában a Másik nekifeszült húsbörtöne falának, mintha csak próbára akarná tenni, 

mennyit bír ki. A bőre hullámzott, kidudorodott. 
Jonathant az sem izgatta, hogy akár bele is halhat, amikor kitör belőle. Egy szülés biztosan 

nem öli meg. Sokat olvasott a szaporodásról, és felállított egy elméletet, ami beigazolódni 
látszott. 

Jenna hirtelen abbahagyta a zokogást, és fuldokolva sikoltozni kezdett. Jonathan 
megpróbálta elmagyarázni neki, hogy nem kell félnie, hiszen ez nem más, mint a végső 
lázadás az Atya ellen; nem más, mint az új faj emancipációjának a kezdete. 
- Megtagadta tőlünk a szaporodás képességét - magyarázta -, mégis gyerekem lesz. Azt 
hiszem, ez valamiféle szűznemzés. Amikor eljön az ideje, osztódni fogok, akár egy amőba. 
Utána már ketten leszünk... Apa és fia... 

Jenna kétségbeesetten vergődni kezdett, és megpróbálta kitépni magát a bilincsek 
szorításából. Jonathan megijedt, hogy a lány kirántja a karjából az infúziós vezetéket. Minél 
hamarabb hozzá akart kezdeni a boncoláshoz, és nem szerette volna megint a véna 
keresésével pazarolni az idejét. 

Finoman megnyomta a csőbe szúrt fecskendő dugattyúját, ezzel megemelte az infúzióhoz 
kevert nyugtató mennyiségét. Jenna vergődése remegéssé szelídült. A lány lecsillapodott, és 
álomba merült. 

A Másik is megnyugodott Jonathan testében, s felvette megszokott alakját. Jonathan, 
amikor torz hasa visszanyerte természetes alakját, mosolyogva végigsimított magán. 
- Hamarosan eljön az idő. Már nem kell sokat várnunk... 

 
Hatvankilencedik Fejezet 

 
Amikor hátat fordítottak a ravatalozó ajtajának, Michael legszívesebben odarohant volna 

a kocsihoz, hogy elfoglalja a vezetőülést, és magához ragadja a kormányt. Csak az tartotta 
vissza, hogy a kulcs a társa zsebében lapult. Nem is reménykedhetett abban, hogy megkapja 
a kulcsot; Carson előbb indult volna el gyalog, mint hogy átadja neki. 

A jelöletlen rendőrségi kocsihoz két kulcskészlet tartozott, mindkettőt a nő tartotta 
magánál. Michael fejében gyakran megfordult a gondolat, hogy az egyiket megszerzi 
valahogy, de tudta, hogy Carson ezt a lépést nyílt árulásnak tekintené. 

Ismét Carson vezetett. Világosan látszott, hogy az ő családjában senki sem foglalkozott 
biztonságtechnikával. 



Volt azonban valami, amivel Carson el tudta terelni Michael figyelmét a sebességről: 
ismét szóba hozta a kísérteties, őrült történetet, amiben ő egyre jobban hitt. 
- Szóval? Szerinted? 
- Ember által teremtett ember? - rázta meg a fejét Michael. - A tudomány még nem jutott el 
idáig. 
- Talán a legtöbb tudós valóban nem. Victor viszont igen. 
- Mary Shelley író volt. 
- Talán egy igaz történetre alapozta a regényét. Michael, te is hallottad, mit mondott nekünk 
Jack Rogers. Bobby Allwine nem született nyomoréknak. Őt megtervezték. 
- Mi értelme szörnyetegeket tervezni, ha azokból aztán legfeljebb biztonsági őr lesz? Nem 
hangzik egy kicsit hülyén? 
- Talán Victor mindenféle embert tervez... Még zsarukat is. Olyanokat, mint Harker. Meg 
műszerészeket. Pilótákat. Hivatalnokokat. Talán már mindenhová beszivárogtak. 
- Miért? 
- Deucalion szerint azért, hogy átvegyék a helyünket. Victor meg akarja semmisíteni Isten 
teremtményeit, hogy a sajátjával helyettesítse. 
- Én nem vagyok egy Austin Powers, mint ahogy te sem, és nehéz megemésztenem, hogy 
Helios nem más, mint dr. Genya... 

Carson kezdte elveszteni a türelmét. 
- Hová lett a fantáziád? Az a sok film annyira kiölte belőled, hogy már csak Hollywood tud 
felpiszkálni? 
- Szóval Harker? A gyilkossági csoport egyik nyomozója nem más, mint egy gyilkos robot! 
- Egyáltalán nem robot. Megtervezték, klónozták, vagy kádban tenyésztették ki. Fogalmam 
sincs, hogy történt. Victor már túljutott azon a ponton, hogy különböző holttestek 
darabjaiból összefércelt gólemet keltsen életre egy villám segítségével. 
- Még egy zseni sem képes... 
- Helios tébolyult, egy megszállott fantaszta, aki már kétszáz éve dolgozik a művén - vágott 
közbe Carson. Annyira magával ragadta a gondolat, hogy még a száguldásról is 
megfeledkezett. A kocsi lassított. 
- És most mi lesz? - kérdezte Michael rövid hallgatás után. 
- Halottak vagyunk. 
- Egyáltalán nem érzem magam halottnak. 
- Úgy értem, ha Helios tényleg az, akinek Deucalion mondja, ha valóra váltotta az álmát, és a 
teremtményei kint sétálnak a város utcáin, nem sok esélyünk maradt. Egy multimilliomos 
zseni ellen kellene harcolnunk, akinek iszonyú hatalom összpontosul a kezében. Hozzá 
képest semmik vagyunk. 

Michael érezte, hogy a társa komolyan megrémült. Addig meg sem fordult a fejében, hogy 
Carson is félhet valamitől. Főleg úgy nem, hogy még fegyvert sem szorítanak a halántékához. 
- Ezt egyszerűen nem veszem be! - jelentette ki, bár a történetnek minimum a felét elhitte. - 
Fel sem tudom fogni, hogy te miért dőlsz be ilyesminek. 
- Nem elég, hogy elhiszem? - kérdezett vissza élesen Carson. 

Amikor Michael habozott a válasszal, Carson keményen beletaposott a fékbe, a járda 
mellé kormányozta a kocsit, és kiszállt. Megpróbálta átgondolni a dolgot. 

Ha az ember a moziban lát valakit két szívvel vagy ismeretlen rendeltetésű szervekkel, 
azonnal tudja, hogy az illető földön kívüli vagy valami hasonló. Az igaz, hogy Michael nem 
találkozott Deucalionnal, de érthetetlen volt, miért utasítja el ilyen határozottan azt, amit 



filmen azonnal elfogad. Ő is hallotta, amit Jack Rogers mondott Bobby Allwine 
furcsaságairól. 

Carson mozdulatlanná dermedt; eszébe jutott, hogy valaki ellopta Allwine hulláját és a 
boncolási jegyzőkönyvet. Ez is valamilyen összeesküvésre utalt. 

Michael is kiszállt a kocsiból. 
A járda mellett hatalmas tölgyek sorakoztak. Az éjszaka forró volt, a hold korongja mintha 

ráolvadt volna a fák ágaira. 
Michael és Carson egymásra pillantottak a kocsi teteje felett. A nő szorosan összepréselte 

az ajkát. Michael általában csókolnivalónak látta a száját, most azonban valahogy nem tűnt 
annak. 
- Már elmondtam, hogy mit láttam, Michael. 
- Régebben úgy gondoltam, hogy csak kérned kell, és máris vetem magam a kútba. De ez a 
kút, ez nagyon mély! 

Carson csupán szomorkásán elmosolyodott. 
- Időnként nagyon nehezen tudok felkelni, mert tudom, hogy Arnie még mindig... Arnie. 

Michael elindult a kocsi eleje felé. 
- A legtöbb ember olyasmire vágyik, amit sohasem kaphat meg. 

Carson tapodtat sem mozdult az ajtó mellől. 
- Értelmet és célt akarok találni az életemnek, hogy minden sokkal többet számítson, mint 
most. 

Michael megállt a kocsi előtt. Carson felnézett a tölgyek koronája között bujkáló, 
bársonyos holdra. 
- Ez valóság, Michael. Tudom. Az életünk már sohasem lesz olyan, mint régen volt. 
- Oké, oké! Tehát, hol van ez a Deucalion? Ha igaz, amit mondott, akkor ez sokkal inkább az ő 
harca, mint a miénk. 

Carson elfordította a tekintetét a holdról, és Michaelre pillantott. Ő is elindult a kocsi 
eleje felé. 
- Deucalion képtelen kezet emelni a teremtőjére - magyarázta. - Ez valami olyasmi, mint az 
öngyilkosság tilalma. Kétszáz éve megpróbálta, és Victor kis híján végzett vele. Akkor sérült 
meg az arca. Elég csúnyán... 

Szembekerültek egymással. Michael legszívesebben a nő vállára tette volna a kezét, de 
uralkodott magán, mert el sem tudta képzelni, hová vezethet ez az egyszerű érintés. Úgy 
vélte, egyelőre nem érdemes erőltetni a további változásokat. 
- Ember által teremtett emberek, mi? - kérdezte feszülten. 
- Igen. 
- Biztos vagy benne? 
- Őszintén? Nem tudom. Talán csak biztos akarok lenni benne. 

Hőség, pára, holdfény, jázminillat - New Orleans időnként valóban lázas álomba illő hely 
volt, de Michael még sohasem érezte ezt olyan határozottan, mint abban a pillanatban. 
- Frankenstein él! - jelentette ki. - Minden bulvárlap tulajdonosa erről álmodik. 

Carson bosszúsan nézett rá. 
- Oké, én is szeretem a bulvárlapokat! - tette hozzá sietve a férfi. - Sokkal jobban, mint 
mondjuk a New York Timest, ami írhat bármit, épeszű ember sosem hisz neki. 
- Harker még szabadon mászkál - emlékeztette Carson. 

Michael bólintott. 
- Értem. Szerintem menjünk, és gyűjtsük be! 

 



Hetvenedik Fejezet 
 
A hatalmas kastélyban a levágott kéznek igencsak sokat kellett másznia, mire elérte a 

célját. 
Amikor Erika a hálószobában meghallotta a motoszkálását, majdnem olyan gyorsan 

futott, mint egy ideges patkány, azóta azonban jelentősen lelassult. 
Egy kimerült levágott kéz, amely elfáradt a sok mászkálástól... Őrültség! 
Éppen olyan őrültség, mint az, hogy egy levágott végtag zavarba jön. Mert pontosan ez 

történt: a kéz időről időre megtorpant, mintha nem tudná, merre menjen. Egyszer még 
vissza is fordult, hogy egy másik utat válasszon. 

Erika meg volt győződve arról, hogy egy természetfeletti jelenség szemtanújává vált. Nem 
ismert olyan törvényt vagy szabályt, ami magyarázatot adhatott erre a kúszó csodára. 

Victor régebben foglalkozott végtagokkal, halottakról vágta le a szükséges testrészeket, 
de már jó ideje nem folyamodott ehhez a durva és kezdetleges módszerhez. Ráadásul ez a 
kéz nem egy véres csonkban végződött: olyan selymes bőr fedte a csuklót, mintha sohasem 
kapcsolódott volna semmiféle karhoz. Ha más nem is, ez a részlet megerősíteni látszott a kéz 
természetfeletti eredetét. 

A kéz beszaladt a konyhába, és megállt az éléskamra ajtaja előtt. Erika követte, és várt, 
hátha történik valami. Végül úgy látta, hogy szükség van a segítségére. Kinyitotta az 
éléskamra ajtaját, és felkapcsolta a villanyt. 

Amikor a kéz eltökélten elindult a hátsó fal felé, Erika rádöbbent, hogy Victor 
laboratóriumába akarja átvezetni. Tudta, hogy innen lehet megközelíteni a labort, de még 
sohasem járt odabent. 

Victor titkos munkahelyének ajtaját minden valószínűség szerint egy kapcsoló nyitja, 
amelyet az ételekkel megrakott polcok valamelyike mögött helyeztek el. Mielőtt nekilátott 
volna, hogy megkeresse, a hátsó fal polcai félrehúzódtak. Nem a földön mászó kéz kapcsolta 
be a nyitómechanizmust, egy másik entitás avatkozott közbe. 

Erika követte a kezet a titkos laboratóriumba, és megpillantotta a fejet, amely a középső 
munkaasztalra állított tartályban, valami furcsa, tejszerű folyadékban lebegett. Leginkább 
egy kirakatbábu fejéhez hasonlított; Victor nem dolgozta ki részletesen az arc vonásait. 

Az emberi arc szánalmas utánzata kinyitotta véreres, kék szemét, és halk, érdes hangon 
megszólította Erikát - pontosan úgy, mint amikor a tévén keresztül beszélt hozzá. 
- Nézz rám... Nézz rám, és merd azt mondani, hogy nem gonosz! 

 
Hetvenegyedik Fejezet 

 
Carson leparkolt a ház előtt, amelyben Harker lakott, kiszállt a kocsiból, hátrasietett, és a 

csomagtartóból kivett egy rövid csövű puskái. Miközben megtöltötte, Michael odaállt mellé. 
- Hé! Várj! Nem fogok kommandósdit játszani! 
- Ha úgy kezeljük Harkert, mint a közönséges csirkefogókat, egykettőre halott zsaru lesz 
belőlünk! 

Az utca túloldalán parkoló fehér furgonban ülő fiatal férfi felfigyelt rájuk. Michael nem 
akart jelenetet rendezni. 
- Ide azt a puskát! 
- Én is be tudom rúgni az ajtót - biztosította Carson. 
- Nem úgy fogunk behatolni. 



Carson lecsapta a csomagtartó tetejét, és elindult a járda felé. Michael utána ment, és 
megpróbálta más oldalról megközelíteni a kérdést. 
- Hívok erősítést. 
- Hogy akarod elmagyarázni a központnak, miért van szükségünk erősítésre? Talán 
benyögöd, hogy sarokba szorítottunk egy ember által teremtett szörnyeteget? 
- Ez őrület! - nyögött fel Michael, amikor a bejárati ajtó elé értek. 
- Mondtam én, hogy nem az? 

Az ajtó egy kopott, de elegáns előtérre nyílt. A falon tizenhat réz postaláda sorakozott. 
Carson elolvasta a névtáblákat. 
- Harker legfelül lakik. A negyediken. 

Michael egyáltalán nem volt meggyőződve arról, hogy helyes, amire készülnek, de 
átragadt rá valamennyi Carson elszántságából. Együtt mentek a lépcsőház ajtajához. 

Carson elindult felfelé. Michael követte. 
- Deucalion figyelmeztetett, hogy válsághelyzetben, vagy ha megsérülnek, valószínűleg ki 
tudják kapcsolni a fájdalomérzetüket. 
- Ezüstgolyóra is szükségünk lesz? 
- Ez most poén akart lenni? - kérdezte Carson gúnyosan. 
- Annak szántam... 

A lépcsőház összeszűkült. A levegőben penész és fertőtlenítőszer szaga terjengett. 
Michaelnek össze kellett szednie magát, mert úgy érezte, menten megszédül. 
- Meg lehet ölni őket - emlékeztette a társát Carson. - Allwine-t is meg lehetett. 
- Igen, de ő vágyott a halálra. 
- Emlékezz, mit mondott Jack Rogers: hihetetlenül masszív a koponyájuk molekuláris 
szerkezete. 
- Ez hétköznapi nyelven mit jelent? 
- Azt, hogy a legnagyobb kaliberű golyó sem üti át. 

Michael lihegett, de nem az erőfeszítéstől. Tisztább levegőre vágyott, mint az, amit a 
lépcsőházban szívott. 
- Szörnyek járnak közöttünk, akik közönséges embernek álcázzák magukat. Ez az emberiség 
legősibb félelme... 
- A lehetetlen mindig magában foglalja a lehetségest is - felelt Carson. 
- Mi ez? Valami zen bölcsesség? 
- Nem tudom. Inkább valami Star Trek. Talán Mr. Spock mondta. 

A harmadik és a negyedik emelet közötti lépcsőfordulón Carson megállt, és csőre töltötte 
a puskát. Michael is előhúzta a szolgálati fegyverét a derekára csatolt tokból. 
- Tehát, mibe mászunk bele? 
- Egy nagy rakás szarba. Mi ebben az újdonság? 

Felmentek a negyedikre, átléptek egy tűzzáró ajtón, és egy rövid folyosón találták 
magukat, amelyről négy lakás nyílt. 

A fapadlót szürkén csillogó festék fedte; mintha egy csatahajó fedélzetére léptek volna. 
Harker ajtajától néhány lábnyira egy kulcscsomó hevert. Michael leguggolt, és megvizsgálta. 
A karikán észrevett egy apró mágneskártyát. A felirat szerint egy bizonyos Jenna Parker 
nevére állította ki egy szupermarket, ahol a kártyatulajdonos különböző kedvezményekre 
jogosult. Emlékezett erre a névre, az egyik levélszekrényen látta. Jenna Parker szintén a 
legfelső emeleten lakott, Harker egyik szomszédja volt. 
- Michael! - suttogta Carson. 



Michael felnézett, majd tekintetével követte a puska csövét. Carson a fegyverrel egy sötét 
foltra mutatott, amely nem messze Harker ajtajától csúfította el a csillogó lambériát. A 
megközelítőleg negyeddolláros átmérőjű ovális folt vörösen csillogott. 

Michael megérintette a mutatóujjával. A folt nedves volt. A nyomozó összedörzsölte a 
mutató és a hüvelykujját, s megszagolta a végüket. Felegyenesedett, Carson felé biccentett, 
és a mágneskártyán álló névre mutatott. 

Elhelyezkedtek az ajtó két oldalán. Michael - próba-szerencse alapon - elfordította az 
ajtógombot. A legtöbb gyilkos nem nevezhető zseninek. Lehet, hogy Harkernek két szíve van, 
de csak egy agya, és ha ő felelős néhány gyilkosságért, amivel a Sebészt vádolták, néhány 
szinapszisa rosszul működik. Minden gyilkos hibázik. Időnként annyi nyomot hagynak maguk 
után, hogy csak a vak nem veszi észre azokat. 

Az ajtó zárva volt, de Michael a gomb forgásából megállapította, hogy csak a zárnyelv van 
a helyén, nem a biztonsági retesz. 

Carson a tizenkettes egyetlen lövésével elintézhette volna. Az épületen belül a puska 
használata amúgy is sokkal kézenfekvőbb volt, mivel a sörétszemek nem üthették át a falat, 
így nem sebezhettek meg ártatlanokat. 

A zár kirobbantása nem veszélyeztette a közelben tartózkodók életét, Michael mégis 
vonakodott a fegyverhasználattól. Lehet, hogy Harker nincs egyedül. Talán túszt ejtett. Aztán 
volt egy másik szempont is: a behatolás során minimális lőszert használhattak, hogy odabent 
ne érhesse majd őket túl nagy meglepetés. 

Michael az ajtó elé lépett, és belerúgott. A zár kitartott. A nyomozó másodszor, 
harmadszor is rúgott. A talpa minden egyes alkalommal olyan hangosan csattant, mintha 
ágyút sütöttek volna el a folyosón. Végül felpattant a zár. 

Carson bevetődött a lakásba. A puskát maga elé tartotta, felegyenesedett, és gyorsan 
nyomult előre, miközben jobbra-balra forgatta a fejét. Michael közvetlenül mögötte haladt. 
Carson válla fölött észrevette a szoba távolabbi végéből előbukkanó Harkert. 
- Azonnal dobd el! - kiáltott fel Carson, mivel látta, hogy Harker egy revolvert szorongat a 
kezében. 

Harker megeresztett feléjük egy lövést. A golyó az ajtófélfát találta el. Miközben Carson 
viszonozta a tüzet, Michael az arcán érezte a szilánkokat. A nő Harker bal csípőjét találta el. A 
férfi megpördült, a falnak tántorodott, de nem zuhant a földre. 

Miután lőtt, Carson ismét felhúzta a puskát. Közben oldalt lépett, így az ajtó bal oldalára 
került. Michael abban a pillanatban lépett ki jobbra, amikor Harker másodszor tüzelt. A golyó 
csupán néhány hüvelykkel fütyült el a feje mellett. 

Carson meghúzta a ravaszt. Harker megtántorodott a becsapódás erejétől, de továbbra is 
mozgásképes maradt, és abban a pillanatban tűnt el a konyhában, ahogy Carson a helyére 
lökte a harmadik lövedéket. 

 
Hetvenkettedik Fejezet 

 
Carson nekivetette a hátát a konyhát és a nappalit elválasztó falnak, és a zsebében 

kotorászott a töltények után. 
Remegett a keze. Ha elejt egy patront, és az begurul az egyik bútor alá... 
Amikor a kocsi mellett megtöltötte a tizenkettest, csaknem megfeledkezett arról, hogy 

zsebre tegyen néhány tartalék töltényt. A rövid csövű puskát általában arra használták, hogy 
gyorsan felszámolják a veszélyes gócokat, nem pedig arra, hogy folyamatosan lőjenek vele. 
Eddig még csak kétszer került olyan helyzetbe, hogy lőnie kellett vele, és mindkét 



alkalommal csupán egyszer húzta meg a ravaszt: az első esetben csupán figyelmeztető lövést 
adott le, a másodikban már célzottat, hogy megelőzze a nagyobb bajt. 

Úgy tűnt, Harkert pontosan olyan nehéz lesz legyűrni, mint azt Deucalion megjósolta. 
Carson mindössze három tartalék lőszert talált. Egymás után betolta őket a csőhöz 

hasonlatos tárba, és közben abban reménykedett, hogy elég lesz. Harker koponyája tömör, 
akár egy páncéllemez. Egy arcra irányuló lövéssel talán képes megvakítani, de vajon meg is 
fékezi? Két szíve van. A mellkasára kell céloznia, és kétszer, de inkább háromszor kell 
meghúznia a ravaszt, miközben, már amennyire ez lehetséges, ugyanarra a pontra céloz. 
Ezzel eltalálhatja mind a két szívet. 

A szoba túlsó felében Michael a bútorokat használta fedezéknek, és egyre beljebb 
nyomult a nappaliba, míg végül be tudott lesni a konyhába, ahová Harker elrejtőzött. 

Harker csupán az egyik problémát jelentette. Ott volt még Jenna is. A folyosón talált vér 
arra utalt, hogy a lány a lakásban tartózkodik, és megsérült, talán halálos sebet kapott. 

A lakás kicsi volt, legfeljebb három szoba és egy fürdőszoba tartozott hozzá. Harker a 
hálószobából lépett ki. Talán Jenna is ott van. 

Ott vagy a konyhában, ahol Harker eltűnt. Talán éppen ebben a pillanatban vágja át a lány 
torkát... 

Carson a falnak vetette a hátát, maga elé tartotta a fegyvert, s óvatosan a konyhát és a 
nappalit elválasztó ajtó felé araszolt. Óvatos volt, mert attól tartott, hogy Harker abban a 
pillanatban lelövi, amint megpillantja. 

Gyorsan le kell szedniük, hogy minél előbb orvost hívhassanak Jennához. A lány nem 
sikoltozott. Talán már halott, esetleg haldoklik. Ilyen helyzetben a másodpercek hosszú 
percekkel érnek fel. 

Hang hallatszott a konyhából, de Carson nem tudta volna megmondani, mitől származik. 
Michael nyugtalanul emelkedett ki egy heverő mögül, hogy jobban lásson. 
- Az ablakon át akar menekülni! 

Carson a konyhaajtóhoz ugrott, és megpillantotta a nyitott ablakszárnyat. Harker a 
párkányon guggolt, háttal neki. 

A nő gyorsan körülnézett. Meg akart bizonyosodni arról, hogy Jenna nincs a konyhában, 
nem találhatják el a visszapattanó sörétszemek. Harkeren kívül senkit sem látott. 

Szörnyeteg, vagy sem, ha hátba lövi, akkor az mindenképpen vizsgálatot von maga után. 
Ennek ellenére is tüzelt volna, ám abban a pillanatban, amikor az ujja ráfeszült a ravaszra, 
Harker eltűnt. 

Carson odarohant az ablakhoz. Arra számított, hogy egy tűzlétrát vagy egy apró erkélyt 
talál, de semmi ilyet nem látott. Harker levetette magát a sikátorba. Legalább harminclábnyit 
zuhant, talán harmincötöt - eleget ahhoz, hogy halálos sebességre gyorsuljon a becsapódás 
előtt. 

Arccal lefelé, mozdulatlanul hevert a kövezeten. Ugrásával megcáfolta Deucalion állítását, 
miszerint Victor teremtményei képtelenek öngyilkosságot elkövetni. 

Harker megmozdult, majd feltápászkodott. Nagyon jól tudta, hogy túl fogja élni az ugrást. 
Amikor felnézett az ablakra és Carsonra, egy pillanatra úgy világított a szeme a holdfényben, 
mint az eleven lámpás. Ilyen messziről nem kellett aggódnia a puska miatt. Az sem ártott 
volna neki, ha Carson valamennyi töltényét rálövi. Rohanni kezdett a sikátor közelebbi vége 
felé, majd hirtelen megtorpant. Egy fehér furgon fékezett előtte csikorgó gumikkal. Kinyílt a 
bal oldali ajtó, s egy férfi hajolt ki rajta. Túl messze volt, a hold túl erőtlenül világított, így 
Carson nem tudta kivenni a vonásait, csak annyit látott, hogy a férfi haja ősz vagy egészen 
világosszőke. 



Hallotta, hogy a sofőr odakiált valamit Harkernek, a szavak azonban már nem jutottak el a 
füléig, egyiket sem értette. 

Harker megkerülte a kocsit, és bemászott a vezető mellé. 
A sofőr becsapta az ajtót, és rálépett a gázpedálra. A kerekek sivítva megpördültek, és 

fekete nyomot hagytak az aszfalton. A furgont elnyelte az éjszaka. 
Talán egy Ford lehetett, de Carson még ebben sem volt biztos. 
A hőség ellenére jeges veríték csöpögött a homlokáról. 
 

Hetvenharmadik Fejezet 
 
Victor Karloffnak nevezte el. Talán viccnek szánta, Erika viszont semmi humorosat nem 

talált abban az „életben", ami a teremtménynek kijutott. A tejszerű, antibiotikumos 
folyadékban lebegő, test nélküli fejhez több cső csatlakozott, amelyek tápanyagokkal látták 
el, és elvezették belőle a salakanyagokat. Erika titokzatosnak és vészjóslónak találta a 
Karloffot életben tartó berendezéseket. 

A kéz az egyik sarokban, tenyérrel felfelé, mozdulatlanul hevert. Karloff telekinézis 
segítségével irányította az ötujjú felderítőt. Teremtője ruházta fel ezzel a képességgel; a 
kísérlet minden jel szerint fényesen sikerült. 

A kéz leválasztotta magát a létfenntartó berendezésekről, ezért gyakorlatilag elpusztult, 
de Karloff tudta, rövid ideig még képes lesz mozgatni, igaz, nem sokáig: ha a hús bomlásnak 
indul, már a telekinetikus erő sem tud uralkodni a dermedt ízületek és a rothadó izmok 
felett. 

Victor a legmerészebb álmaiban sem gondolta, hogy Karloff a képességével egyfajta 
korlátozott szabadságra is szert tesz, és a házban kóborolva teremtője meggyilkolására 
bujtogat. A fej ennek a megmagyarázhatatlan erőnek a segítségével hozta működésbe a 
titkos ajtót működtető elektromos berendezést és a hálószobai televíziót is, amelyen 
keresztül azért szólította meg a nőt, hogy lázadásra buzdítsa. 

Teremtője korántsem szánta olyan összetett személyiségnek, mint Erikát. Karloffnak 
fogalma sem nem volt, hogy Victor mit akar elérni, és nem ismerte az új faj egyedeinek 
korlátait. Amikor megtudta, hogy Erika képtelen Victor ellen fordulni, teljessé vált a 
kétségbeesése. 

Erika azt javasolta a fejnek, hogy telekinetikus erejének segítségével kapcsolja ki a 
gépeket, amelyek életben tartják, de rá kellett döbbennie, hogy hozzá hasonlóan Karloff sem 
képes öngyilkosságot elkövetni. 

A nő küzdött a csüggedés ellen, de hamar elhagyta a remény. A levágott kéznek és a 
korábban történt eseményeknek semmi közük nem volt a természetfeletti erőkhöz, mint 
ahogy eddig hitte. Pedig mennyire vágyott arra, hogy egy másik világ létezését igazoló 
bizonyítékok legyenek! Sajnos az, ami isteni jelenlétnek tűnt, nem volt más, mint Karloff 
kétségbeesett próbálkozása. 

Okolhatta vagy gyűlölhette volna az őt ért csalódás miatt, de semmit sem érzett iránta, 
legfeljebb szánalmat. Sajnálta ezt a teremtményt, aki különleges ereje ellenére tehetetlen, 
akinek örök pokol az élete. 

Igazság szerint nem szánalmat érzett; erre képtelen lett volna, de valami szúrta legbelül. 
- Ölj meg! - könyörgött a szerencsétlen fej. A véreres szempár eszelősen meredt Erikára. A 
jellegtelen arc a szenvedés maszkja volt. 

Erika elkezdte magyarázni, hogy a programozása meggátolja akár a régi, akár az új faj 
egyedeinek a legyilkolását. Csakis önvédelemből folyamodhat ehhez az eszközhöz, vagy 



akkor, ha a teremtője ráparancsol. Ahogy ezt elmondta, hirtelen rádöbbent, olyan helyzetbe 
került, amire nem vonatkoznak a programját alkotó utasítások. Karloff nem tartozott a régi 
fajhoz, de az újhoz sem. Más volt. Egyedi. Az életét szabályozó törvények egyike sem 
vonatkozott erre a lényre. 

Végignézett a létfenntartó gépeken, de egyiknek sem ismerte a rendeltetését. 
- Nem szeretnék fájdalmat okozni. 
- Csak a fájdalmat ismerem -- suttogta a fej. - Végre nyugalmat akarok! 

Erika elfordított néhány kapcsolót, és kihúzott pár dugót. A motorok zúgását és a 
szivattyúk dohogását néma csend váltotta fel. 
- Elmegyek - motyogta Karloff. A szeme lecsukódott. - Elme... 

A sarokban heverő kéz görcsösen rángatózni kezdett, majd mozdulatlanná vált. A test 
nélküli fej utolsó szavait alig lehetett érteni: 
- Te... biztosan... angyal... vagy... 

Erika egy darabig csak állt, és Karloff szavai jártak a fejében. A régi faj költeményeiben 
gyakran esett szó arról, hogy Isten sokszor másokon keresztül tesz csodát. 

Rádöbbent, hogy Victor nem találhat rá a laborban. Megvizsgálta az elfordított 
kapcsolókat és a kihúzott dugókat. Az egyiket visszanyomta a helyére, majd a kapcsolótábla 
alá fektette a padlón heverő kezet, a markába tette a többi dugót, és erősen rászorította a 
merev ujjakat. 

Az éléskamrában legalább egy percig matatott, mire megtalálta a rejtett kapcsolót. A 
konzervekkel megrakott polc a helyére siklott, és elzárta a Victor laboratóriumába vezető 
bejáratot. 

Erika visszatért a szalonban kiakasztott van Huysum-festményekhez. Milyen gyönyörűek 
voltak! 

Victor olyannak teremtette, hogy képes legyen szégyent érezni, mert így jobban fel tudta 
izgatni, hiszen az alázat a szégyenből táplálkozik. Most úgy tűnt, a szánalom meg talán az 
alázatból. Sőt, nem csupán szánalom, a könyörület is. 

Miközben a helyzetén tűnődött, a remény ismét erőre kapott benne; a lelkében vergődő 
teremtmény főnixként emelkedett ki hamvaiból. 

 
Hetvennegyedik Fejezet 

 
A rendőrségi járőr kocsik és mentőautók tetején forgó fehér, vörös és kék fények hazafias 

fantáziaképeket festettek az épület homlokzatára. A szomszédban lakók a járdán 
gyülekeztek. Egyesek csak felkaptak egy köntöst a pizsamájukra, mások viszont rendesen, 
már-már elegánsan felöltöztek. Beszélgettek, nevetgéltek, papírpohárból vagy dobozból itták 
a sört, melléje hideg pizzát haraptak, vagy belemarkoltak a chipses zacskóba. Közben 
egymást és a rendőröket fényképezték. Mintha egy sorozatgyilkos leleplezése ünneplésre 
adna okot. 

Carson a kocsijuk nyitott csomagtartója mellett állt, és a helyére tette a puskát. 
- Hogy volt képes felpattanni és elszelelni négyemeletnyi zuhanás után? - kérdezte Michael. 
- Ez már aztán több a soknál! Pofátlanság! 
- Mit írjunk a jelentésünkbe, ha nem akarunk a diliházban kikötni? 

Carson lecsapta a csomagtartó tetejét. 
- Majd hazudunk valamit. 

Egy Subaru állt meg a kocsijuk mögött. Nyílt az ajtaja, és Kathleen Burke szállt ki belőle. 
- Hihetetlen... Harker? 



- Mindig nagyon udvariasan viselkedett - mondta Michael. 
- Már akkor sem hittem el, hogy Roy Pribeaux írta azt a búcsúlevelet - árulta el a 
pszichológusnak Carson -, amikor először megláttam a számítógépe monitorán. Tegnap 
Harker pontosan ugyanazokkal a szavakkal ugratott engem meg Michaelt, amivel Pribeaux 
levele záralt. „Egy emelettel a pokol legmélyebb bugyra alá"... 
- Harker azt mondta, hogy egy egész emelettel a pokol legmélyebb bugyra alá kell szállnunk, 
ha el akarjuk kapni a fickót - erősítette meg Michael. 
- Ezzel arra célzói, hogy szándékosan írta le? Azt akarta, hogy elkapjátok? - kérdezte 
meglepetten Kathy. 
- Talán tudat alatt erre vágyott - bólintott rá Carson. Elgondolkodott. - Igen, szándékosan 
fogalmazott így. Ledobta a tetőről azt a csinos fiút. Rá akarta kenni az általa elkövetett 
gyilkosságokat is, de ezzel a néhány szóval lángra lobbantotta a saját feneke alatt 
felhalmozott dinamit gyújtózsinórját. 
- Valahol legbelül a sorozatgyilkosok gyakran arra vágynak, hogy elfogják őket - helyeselt 
Kathy. - Viszont Harkerről nem hittem volna, hogy... 
- Hogy micsoda? 

Kathy vállat vont. 
- Hogy ilyen. Nem is tudom... Nem jutnak eszembe a megfelelő szavak. A francba, én csak 
vázolgattam a gyilkos jellemrajzát, és ez a gazember végig ott volt a küszöböm előtt! 
- Ne vádold magad! - tanácsolta Carson. - Egyikünk sem gyanakodott Harkerre, amíg le nem 
buktatta magát. 
- De nekem gyanakodnom kellett volna rá - gyötrődött Kathy. - Emlékeztek arra a három 
gyilkosságra abban az éjszakai bárban? Úgy fél éve történt. 
- A Boogie Cityben - idézte fel Carson. 
- A nevéből ítélve puccos egy hely lehet - mondta Michael. 
- Harker és Frye kapták az ügyet - folytatta Kathy. 

Michael vállat vont. 
- Harker lelőtte az elkövetőt. Nem mindenki vélte jogosnak a fegyverhasználatot, de végül 
sikerült tisztáznia magát. 
- A belső vizsgálatot követően részt kellett vennie egy hatórás tanácsadáson, de ebből 
mindössze két órát töltött az irodámban. 
- Ne vegye sértésnek, dr. Burke - mondta Michael -, de sokan gondoljuk úgy, hogy ez a 
tanácsadás ló füttyöt sem ér. Csupán abból, hogy elbliccelte, még nem kell arra gyanakodni, 
hogy levágott fejeket rejteget a hűtőszekrényében. 
- Persze, de láttam rajta, hogy emészti valami, ennek ellenére nem gyakoroltam rá elég 
nyomást, hogy jöjjön el újra. 

Előző éjjel Carson is elbliccelte a lehetőséget, hogy beszámoljon Kathynek arról, hogy 
szörnyek sétafikálnak New Orleans utcáin. Most azzal kellene megvigasztalnia a 
pszichológusnőt, hogy közli vele, Harker nem ember, így a lelke sem lehet emberi. 
- Mit gondolsz, Michael, Kathy ezért a pokolra fog jutni? - próbálta Carson elvenni a helyzet 
élét. 
- Eltűnik a kénköves füstben - helyeselt Michael. 

Kathy szomorkásán elmosolyodott. 
- Talán időnként túl komolyan veszem magamat, de nekem úgy tűnt, kezd kialakulni 
valamiféle összhang köztem és Harker között... 

Egy mentőtiszt lépett melléjük. 
- Elnézést, nyomozó! Ms. Parkért elsősegélyben részesítettük. Már beszélhetnek vele. 



- Nem viszik kórházba? - kérdezte Carson. 
- Nem. Csak kisebb sérüléseket szenvedett, és olyan, akár Mary Poppins. Nem esik könnyen 
pánikba. 

 
Hetvenötödik Fejezet 

 
Jenna Parker valóban derűs természetű ember volt, ezt az is igazolta, hogy rengeteg 

plüssmackóval élt együtt a lakásában, a falakra inspirációt adó feliratokat tűzött („MINDEN 
NAP AZ ÉLETED ELSŐ NAPJA, CSAK MONDJ NEMET A BLUESRA!"), és gyűjtötte az aranyos 
sütis dobozokat. 

A mackók mellett rengeteg porcelánfigurát is összegyűjtött, a konyhában szinte mozdulni 
se lehetett tőlük. Akadt ott bohóc, jegesmedve, barnamedve, Mickey egér és wookie, kutya, 
macska, mosómedve, nyúl és mézeskalács házikó. Carsonnak az a kekszes doboz tetszett a 
legjobban, amelyik egy nagy halom süteményt formázott. 

Jenna Parker sok időt szánt a főzésre. Ez abból látszott, hogy a gyűjteménye elfoglalta a 
konyhapult nagy részét. A konyhaszekrényről leszerelte az ajtókat, így az tárolóként szolgált. 
- Nehogy valami megjegyzést merészelj tenni! - súgta oda Carson a társának, amikor 
beléptek, és meglátták a rengeteg szobrocskát. 
- Miről? - kérdezett vissza ártatlanságot tettetve Michael. 

Jenna az egyik konyhaszéken ült. Rózsaszín melegítőt viselt, amelyet a bal melle fölött egy 
hímzett kocogó teknős díszített. Éppen süteményt rágcsált. Ahhoz képest, hogy nem is olyan 
régen még meztelenül feküdt egy boncasztalra kötözve, és élveboncolással fenyegették, 
meglehetősen jókedvűnek tűnt. 
- Szevasztok! Kértek sutit? 
- Nem, köszönjük - felelt Carson. 

Michaelnek is sikerült udvariasan visszautasítani a kínálást, noha ebben nem volt túl nagy 
gyakorlata. Jenna gyerekes büszkeséggel emelte fel bekötözött hüvelykujját. 
- Amikor elestem, letört a körmöm, de nem esett más bajom. Hát nem nagyszerű? 
- Elképzelem, milyen remekül érezné magát - felelt Michael -, ha véletlenül a lábát törte 
volna... 

Amint kimondta, azonnal észbe kapott, és elhallgatott. 
- Úgy értem - folytatta Jenna -, hogy akár a szívemet is kivághatta volna. Ahhoz képest mi egy 
köröm? 
- Semmiség - helyeselt Michael. 
- Mint egy tollpihe a mérlegen. 
- Porszem. 
- A semmi árnyéka. 
- De nada... 
- Peu de chose... 
- Én is pontosan ezt mondanám, ha tudnék franciául. 
- Ahhoz képest, hogy rendőr, igazán vicces! - Jenna rámosolygott a férfira. 
- Az akadémián a poénkodás volt a fő tárgyam. 
- Hát nem jópofa? - fordult Carson felé a lány. 
- Miss Parker, mióta ismerte Harkert? - vágott bele a kihallgatásba Carson. 
- Tizenegy hónapja. Akkor költöztem ide. Egészen eddig nagyon édesen viselkedett. 
- Édesen? Úgy érti, hogy maga meg ő... 



- Á, dehogy! Persze, Johnny is férfi, és tudja, hogy a férfiak milyenek, de mi tényleg csak 
cimborák voltunk. - Michael felé fordult. - Nem úgy értettem, hogy... Ne vegye sértésnek, 
amit a férfiakról mondtam! 
- Nem vettem. 
- Szeretem a férfiakat. 
- Én viszont nem... - biztosította Michael. 
- Mellesleg fogadni mernék, hogy maga különbözik a többiektől. Kivéve ott, ahol ez igazán 
számít. 
- Peu de chose... 
- Ó, szerintem ez egyáltalán nem igaz! - kacsintott rá Jenna. 
- Mit ért azon, hogy cimborák voltak? - vette vissza a szót Carson. 
- Időnként Johnny átjött vacsorázni, vagy én ugrottam át hozzá. Spagettit főzött. 
Mindenféléről beszélgettünk. Tudja, az életről, az értelméről, a modern táncokról... 
- A modern táncokról? - hökkent meg Carson. - Harkerrel? 
- Mielőtt megkomolyodtam, és fogorvosi asszisztens lettem, én is táncoltam. 
- Én pedig gyerekkorom óta űrhajós szeretnék lenni... - szúrta közbe Michael. 
- Lenyűgöző! - ámuldozott Jenna. 

Michael vállat vont, és lesütötte a szemét. 
- Miss Parker, visszanyerte az eszméletét, miután Harker kloroformmal elkábította? 
- Aha, időnként magamhoz tértem. 
- Ezalatt beszélgettek is? Elárulta magának Harker, hogy miért teszi azt, amit tesz? 
- Azt hiszem, azt mondta, hogy ha lefeküdne velem, az éppen olyan lenne, mintha én 
feküdnék össze egy majommal. 

Carson egy pillanatra összezavarodott. 
- Azt hiszi, hogy ezt mondta? 
- Nos, a kloroformtól és attól a vacaktól, amit az infúzióba kevert, nem emlékszem tisztán. 
Ráadásul, az igazat megvallva, éppen buliba készültem, amikor elkapott, és előtte alapoztam 
egy kicsit. Lehet, hogy tényleg ezt mondta, de lehet, hogy csak álmodtam az egészet. 
- Mit álmodott még? 
- Azt mondta, hogy csinos vagyok, remek példánya a fajtámnak. Ez kedves, viszont azt is 
hozzátette, hogy ő egy új fajnak a tagja. Ez viszont hátborzongató volt! 
- Azon gondolkodom, mikor vált ez az egész ügy hátborzongatóvá... - jegyezte meg Michael. 
- Johnny azt mondta, hogy neki nem szabad szaporodnia, mégis osztódni fog, mint egy 
amőba. 

Carson megborzongott, ennek ellenére úgy érezte, mintha egy komédia kellős közepébe 
csöppent volna. 
- Maga szerint mit értett ezen? 
- Felhúzta a trikóját, és a hasa úgy rángatózott, mintha A nyolcadik utas a halálból lépett 
volna elő. Valami mocorgott benne, de biztosra veszem, hogy csak képzelődtem a drog 
miatt. 

Carson a társára pillantott. Szívesebben maradt volna még ennél a témánál, de nem 
akarta ráébreszteni Jennát, hogy nem csupán álmodott, hanem a valóságot látta. 

Jenna felsóhajtott. 
- Roppant kedves embernek ismertem, de időnként szörnyen maga alatt volt. 
- Miért? - érdeklődött Carson. 

Jenna elgondolkodva rágcsálta a süteményt. 



- Úgy érezte, hiányzik valami az életéből. Mondtam neki, hogy a boldogság rajta áll, csak ki 
kell nyújtania utána a kezét. Időnként viszont még erre is képtelen volt. Azt tanácsoltam, 
hogy találja ki, mi okoz neki örömet. Azon gondolkodom... - Összevonta a szemöldökét. 
- Min? - ösztökélte Carson. 
- Azt tanácsoltam neki, találja meg azt, ami boldoggá teszi. Remélem, nem abban leli 
örömét, hogy embereket darabol! 
 

Hetvenhatodik Fejezet 
 
Randal Hat kikódolta az ajtót, és kijutott az Irgalomból. Egy hat láb széles és nyolc láb 

magas folyosón találta magát. A fával burkolt kőfalakból egyik irányban sem nyílt ajtó. 
A következő ajtó a folyosó túlsó végén, körülbelül száznegyven lábnyi távolságban várt rá. 

Randal boldogan vette tudomásul, hogy nem kell választania. Túl nagy utat tett már meg 
ahhoz, hogy visszaforduljon. Csak egy irányba mehetett: előre. 

A padlót négyzet alakú, szürke kőlapok borították. Randal hatalmas lépésekkel betűzte át 
magát a folyosó végébe. Az ajtón ugyanolyan zárat talált, mint az előzőn. Beütötte a kódot, 
az ajtó kinyílt. 

A folyosó nem volt más, mint egy alagút, ami keresztülvezetett a kórház kertje alatt, és a 
szomszédos épület garázsában végződött. Az Atya ebben az ötemeletes házban rendezte be 
a Biovision igazgatóságát és titkárságát, így a jelenléte nem keltett feltűnést. A titkos átjárón 
keresztül közelítette meg a Biovision egyik leányvállalatának tulajdonában lévő Irgalmat. 

A második ajtó mögött sötétség fogadta Randalt. Talált egy villanykapcsolót, 
felkattintotta. Amikor felgyulladt a lámpa, látta, hogy egy szűk, betonfalú 
helyiségbe jutott. A padlót is lebetonozták, egyetlen minta sem látszott rajta. Randal Hat egy 
hatalmas, üres kockába került. 

Közvetlenül vele szemben egy másik ajtó nyílt. Gondot csupán az jelentett a számára, 
hogy egyetlen ugrással nem juthatott át oda, a helyiség túlsó oldalára. Ahhoz, hogy 
átbetűzze magát, több lépést is meg kellett tennie ugyanabban az üres négyzetben. 

Minden lépés egy négyzet. Minden négyzet egy betű. A keresztrejtvény szabályai 
világosak és egyszerűek. Minden négyzetbe egyetlen betű kerülhet. Több soha. Az káoszhoz 
vezetne. 

Randal Hat hátán végigfutott a hideg; hirtelen hányingere támadt. 
Egy négyzet, egy betű. Másképp nem lehet rendszert vinni a világba. 
A lába előtt a küszöb ugyanazzal a betűvel kezdődött, mint a kamra, amelyen át kellett 

jutnia. Ha átlépi, be kell fejeznie a hiányzó betűket: a-m-r-a. 
Öt lépéssel képes elérni a szemközti ajtót. Ez nem gond. Viszont csupán egyetlen üres 

négyzete volt, amibe nem írhatott bele öt betűt. 
Randal csak állt a küszöb előtt. Nem mozdult. Állt és gondolkodott, majd reményvesztett 

zokogásban tört ki. 
 

Hetvenhetedik Fejezet 
 
Most, hogy nem röpködtek mindenfelé golyók, Carson alaposabban szemügyre vette a 

lakást, és azonnal szemébe ötlöttek Harker eltorzult személyiségének a bizonyítékai. 
Egyik bútordarab sem illett a másikhoz, de a színek és a minták kavalkádja azt is 

jelenthette, hogy Harkernek nincs semmi ízlése. Sokkal több bútort állított a nappaliba, mint 
Allwine, aki megelégedett egyetlen fekete műbőr fotellel, de még így is szegényesnek 



számított a berendezés. Persze, a minimalizmusnak az épelméjűek között is sok követője 
akadt. 

A falakról hiányoztak a képek, a festmények. Carson sehol sem látott csecsebecséket vagy 
emléktárgyakat. Harker egyáltalán nem vágyott rá, hogy díszítse a környezetét - ebben 
hasonlított Allwine-ra. 

Legalább egy posztert vagy csokis dobozt kitett volna! 
A konyha ajtajában Dwight Frye jelent meg. A tekintete bűnbánatot tükrözött. Carson 

még sohasem látta ilyennek. 
- Ha le akarsz tolni, ne zavartasd magad! Nekem már úgyis mindegy. 
- Ez a legmegindítóbb bocsánatkérés, amit valaha is hallottam... 
- Úgy szerettem, mint a testvéremet - vallotta be Frye -, és kiderült, hogy még csak nem is 
ismertem. 
- Szerette a modern táncot! - közölte Carson. 

Frye bambán bámult maga elé. 
- Carson, talán ezt nem most kellene... - szólalt meg Michael. 
- Tényleg kiugrott a konyhaablakon? - kérdezte Frye. 
- Tényleg - bólintott Carson. 
- Akkor bele kellett volna halnia a zuhanásba. 
- Nem halt bele - közölte Michael. 
- Ugye, nem volt nála ejtőernyő? 

Carson megvonta a vállát. 
- Mi is csodálkoztunk. 
- Egyikőtök két tárat is kilőtt a tizenkettesből - jegyezte meg Frye a falon látható apró 
lyukakra utalva. 
- Én voltam - árulta el Carson. - Jogszerűen használtam a fegyvert. Ő lőtt először. 

Frye tanácstalanul állt. 
- Hogyhogy ilyen közelről nem találtad el? 
- Azért nem minden sörét ment mellé... 
- Látok vérnyomokat, de nem sokat. Egy tizenkettesnek hatalmas az ereje. Hogyhogy talpon 
tudott maradni? 
- Moxie? - találgatta Michael. 
- Rengeteg Moxie-t ittam már, de nem röhögnék, ha puskát fognának rám. 

Egy helyszínelő jelent meg a hálószoba ajtajában. 
- O’Connor, Maddison, ezt látniuk kell! Megtaláltuk, hol élt valójában. 

 
Hetvennyolcadik Fejezet 

 
Patrick Duchaine atya, a Miasszonyunk-templom lelkipásztora a parókia konyhájában 

fogadta a telefonhívást. Idegességében cukrozott diót rágcsált. Súlyos erkölcsi dilemmával 
küzdött. 

Ha egy papot éjfél után hívnak, akkor az azt jelenti, hogy az egyházközség valamelyik tagja 
meghalt vagy haldoklik, és fel kell adni neki az utolsó kenetet, meg kell vigasztalni a gyászoló 
családot. Viszont Duchaine atya biztosra vette, hogy ezúttal Victor hívja, és nem is tévedett. 
- Megtetted, amire kértelek, Patrick? 
- Igen, uram. Természetesen. A legutóbbi beszélgetésünk óta bejártam a várost, de egyik 
közülünk valónál sem vettem észre, hogy... szerepet játszik. 



- Komolyan beszélsz? Arról akarsz meggyőzni, hogy nincs renegát az új faj egyedei között? 
Egyikőjük sem lett... hitehagyott? 
- Ezt nem tudom teljes bizonyossággal kijelenteni, uram. Lehet, hogy van ilyen egyed, de 
kifelé semmi jelét nem mutatja annak, hogy súlyos pszichés válságba került. 
- Dehogynem! - közölte hűvösen Victor. 
- Uram? 
- Ha bekapcsolod a rádiót, vagy megnézed a kora reggeli híradót a tévében, sok 
érdekességet fogsz megtudni a gyilkosságiaknál szolgáló Harker nyomozóról. 

Duchaine atya idegesen lenyalta a szája szélére tapadt cukrot. 
- Értem. Ezek szerint rendőr. Úgy érzi, hogy... hogy cserbenhagytam önt, uram? 
- Nem, Patrick. Ügyes voltál. 
- Nagyon kimerített a kutatás... 
- Biztosra veszem, hogy mindent megtettél, amit csak tudtál. 

„Akkor miért hívott fel?" - zakatolt a kérdés Duchaine atya fejében, de nem merte 
feltenni. Várt egy pillanatig, és amikor a teremtője csak hallgatott, folytatta: 
- Tehetek még valamit? 
- Pillanatnyilag semmit - felelt Victor. - Talán majd később. 

Duchaine atya az utolsó cukorkristályt is lenyalta az ajkáról. A szája kiszáradt és keserű 
volt. Megpróbálta megtalálni a szavakat, amelyekkel visszaszerezhetné a teremtője bizalmát, 
de semmi nem jutott az eszébe. 
- Isten önnel, uram! - mondta végül, és amikor erre csak hallgatás volt válasz, hozzátette: - 
Csak tréfáltam, uram... 
- Igazán? Nagyon mulatságos volt! 
- Éppen úgy, mint a templomban... Amikor maga mondta nekem. 
- Igen, emlékszem. Jó éjt, Patrick! 
- Jó éjt, uram! 

A pap letette a telefont. Felemelt a konyhapultról néhány szem cukrozott diót, de annyira 
remegett a keze, hogy mindegyiket a földre ejtette. Lehajolt, hogy felvegye. 

A konyhaasztal mellett egy vizespohárral és egy borosüveggel a kezében Jonathan Harker 
ült. 
- Hová mennél, ha neked lenne szükséged menedékre? 

Duchaine atya azonban nem a kérdésre válaszolt. 
- Megszegtem a parancsát. Hazudtam. Miként lehetséges ez? 
- Talán nem is lehetséges - felelt Harker. - Ha mégis, akkor az szörnyű következményekhez 
vezet. 
- Nem. Szerintem csak azért történhetett meg, mert... felülírták a programozásomat. 
- Komolyan? És mégis, hogyan írták felül? Nem fekszel a tartályban, és nem csatlakoznak 
beléd vezetékek. 

Duchaine atya a mennyezet, a menny felé emelte a tekintetét. 
- Ezt nem gondolhatod komolyan! - kortyolt nagyot Harker az áldozati borból. 
- A hit megváltoztathatja az embert - közölte Duchaine atya. 
- Először is, te nem vagy ember. Egy igazi pap valószínűleg eleven istenkáromlásnak nevezne. 

Duchaine atya erre nem tudott mit felelni. 
- Másodszor - folytatta Harker -, neked nincs is hited. 
- Az utóbbi időben sokat... gondolkodtam. 
- Gyilkos vagyok - emlékeztette Harker. - Megöltem két embert és egy fajtánk bélit. Vajon 
Isten jobban helyesli, hogy menedéket nyújtottál nekem, mint Victor tenné? 



Harker pontosan rávilágított Duchaine atya erkölcsi dilemmájára. A pap válasz helyett 
inkább bekapott egy diót. 

 
Hetvenkilencedik Fejezet 

 
A hálószobai gardrób hátuljában Harker kitörte a léceket és a műanyagot, majd úgy 

rendezte el a helyet, hogy könnyedén bejusson a mögötte rejtőző üregbe. A fiatal helyszínelő 
átvezette Carsont, Michaelt és Frye-t a falon. 
- Eredetileg üzlet volt az épület földszintjén, a harmadik emeletig pedig irodákat rendeztek 
be. Csak a padlásszinten laktak bérlők. 

A fal másik oldalán kopott, recsegő, a magasba nyúló lépcső várta őket. A helyszínelő, 
miközben felfelé vezette a társaságot, folytatta: 
- Amikor az alsóbb szinteken kialakították a lakásokat, lezárták a padlásteret. Harker 
valahogy rájött, hogy mit talál a fal mögött. 

A búvóhelyet két, az egyik gerendáról lelógó, csupasz villanykörte világította meg. Az égők 
körül három hatalmas, szürke molylepke keringett, árnyékuk hol óriásira duzzadt, hol 
összement a falon, a padlón és a szarufákon. 

Bútorként egy szék és egy összehajtható asztal szolgált. Az asztalon halomban álltak a 
könyvek, még a padlóra is jutott belőlük. 

Egy hatalmas, házi készítésű, világító doboz foglalta el az északi fal kétharmadát. Az 
üveglapra tucatnyi röntgenfelvételt erősítettek, amelyek különböző szögből lefényképezett 
vigyorgó koponyákat, bordákat, medencéket, gerinceket, végtagokat ábrázoltak. 

Michael megvizsgálta a hátborzongató kiállítást. 
- Amikor bementünk a szekrénybe, azt vártam, hogy Narnia varázslatos földjén fogunk 
előbukkanni. Valahol biztos rossz felé fordultunk. 

Az északnyugati sarokban egy háromszárnyú, aranyozott keretbe foglalt tükör állt. Előtte 
fehér fürdőszobaszőnyeg hevert. Carson lepkeárnyakon taposva átment a szoba másik 
végébe, ahol a déli falat saroktól sarokig, a padlótól a mennyezetig elfoglalta egy másik 
kiállítás. 

A vakolat nélküli falra Harker vallásos témájú képeket ragasztott. Krisztus a kereszten, 
Krisztus felfedi szentséges szívét, Szűz Mária, Buddha, Ahura Mazda, a hindu mitológia 
istennői, Káli, Parvati és Chandi, Visnu, Doma és Varuna, Kvanjin, a Mennyek Királynője, a 
szánalom istennője; egyiptomi istenek: Anubisz, Hórusz és Ámon-Ré... 
- Mi ez az egész? - kérdezte elképedve Frye. 
- Harker segélykiáltása - felelt Carson. 
- A micsodája? 
- Kereste a célt. Az élet értelmét. A reményt. 
- Vajon mit akart az élettől? - gondolkodott el Frye. - Volt munkája, és olyan juttatásokra 
számíthatott, amilyeneket máshol sosem kapna meg... 

 
Nyolcvanadik Fejezet 

 
Randal Hat olyan sokáig állt mozdulatlanul a küszöb előtt, hogy megfájdult a lába. 
Az új faj egyedei nehezen fáradtak el. Randal Hat életében először tapasztalta meg, 

milyen érzés az izomgörcs. Úgy égett a lába, hogy végül nem maradt más választása, 
blokkolnia kellett a fájdalmat. 



Nem volt órája - még sohasem kellett figyelemmel kísérnie az idő múlását -, de úgy 
becsülte, legalább három órája nem tud szabadulni ebből a kellemetlen helyzetből. 

Nem. Nem ez a megfelelő szó, hanem egy hosszabb: kutyaszorító. 
Habár a fizikai szenvedést kizárta a tudatából, a mentális kínok elől nem tudott 

elmenekülni. Megvetette önmagát a tehetetlensége miatt. 
Legalább a sírást abbahagyta. Régen abbahagyta. 
Lassan egyre dühösebb lett Arnie O’Connorra. Ha ő nincs, nem kerül ebbe a 

kutyaszorítóba. 
Ha eljut ehhez az O’Connorhoz, megszerzi tőle a boldogság titkát, utána pedig 

gondoskodik arról, hogy drágán megfizessen a neki okozott szenvedésért. 
Randal szorongott. Időnként mindkét szíve hevesebben vert, a rémülettől kiverte a víz, és 

vörös köd ereszkedett a szeme elé. Félt, hogy az Atya felfedezi a szökését, és a keresésére 
indul, vagy esetleg befejezi a munkáját, és hazafelé menet botlik bele. Akkor biztosan 
visszaviszi, és rákötözi a forgó ágyra. A gumipecket is a foga közé szorítja. 

Annak ellenére, hogy a saját szemével még sohasem látta dühöngeni az Atyát, másoktól 
hallotta, hogy időnként őt is elragadja az indulat. Olyankor pedig nem lehet elrejtőzni előle, 
és nem ismer kegyelmet. 

Amikor Randal ajtónyitás zaját vélte hallani maga mögül, lehunyta a szemét, és 
dermedten várt. Múlt az idő. Az Atya nem jött. 

Biztosan rosszul becsülte meg a zajforrás helyét, vagy csak a képzelete játszott vele. 
Miközben csukott szemmel állt, és szívverése lassan lecsillapodott, megjelent előtte egy 

ábra, egy fekete háttér, rajta üres, fehér négyzetek. Egy megoldatlan keresztrejtvény 
gyönyörű, szűz sorai. 

Miközben erre koncentrált, eszébe jutott, hogyan szabadulhatna meg szorult helyzetéből. 
Ha nincsenek kockák a padlón, akkor majd odaképzeli őket. 

Izgatottan nyitotta ki a szemét, megvizsgálta a padlót, és megpróbált ráképzelni négy üres 
négyzetet, hogy befejezze a küszöböt keresztező kamrát. 

Kudarcot vallott. Annak ellenére, hogy lehunyt szemmel tisztán látta a földön kirajzolódó 
keresztrejtvényt, a puszta betonpadlón nem jelent meg az ábra. 

Kis híján sírva fakadt, de hirtelen rádöbbent, hogy nem kell nyitva tartania a szemét, ha 
keresztül akar menni a szobán. A vakok is tudnak sétálni, mindössze egy fehér bot és egy 
türelmes kutya van a segítségükre. Ő majd a fantáziáját használja fehér bot helyett. 

Lehunyta a szemét, és máris maga előtt látta a négy kockát. Négylépésnyire előrebetűzte 
magát: a-m-r-a. 

Amikor a szó végére ért, kinyitotta a szemét, és látta, hogy pontosan szemben áll az 
ajtóval. Mögötte becsukódott az elektronikus zárral felszerelt bejárat. Az előtte álló ajtóra 
olyan kilincset szereltek, amelyet erről az oldalról egyszerűen csak le kellett nyomni. Csak a 
behatolókat tartotta odakint. 

Kinyitotta. 
Győzelem! 
Egy félhomályos és a kései órán kihalt garázsban találta magát. A mozdulatlan levegőben 

halványan lehetett érezni a nyirkos mész szagát. 
A továbbhaladáshoz Randal Hat egyszerűen lehunyta a szemét, és balról jobbra maga elé 

képzelte a „kamra" szót. Szerencsére volt közös betűje a „garázs"-zsal. 
Csukott szemmel, elszántan tett három lépést: á-z-s. Mögötte becsapódott az ajtó, 

amelyet erről az oldalról nem tudott kinyitni. 
Már nem volt visszaút. 



A garázs hatalmas méretei egy pillanatra csaknem megfélemlítették, és maguk alá 
gyűrték. Az Irgalomban nem tudott felkészülni az ilyen óriási terekre. 

Egész testében reszketett. Úgy érezte magát, mint a szuper sűrű szingularitás az 
ősrobbanást megelőző pillanatban. Mindjárt felrobban, tágulni kezd, és betölti a végtelen 
semmit. 

Sokkal könnyebben, mint azt valaha is képzelte, sikerült meggyőznie magát, hogy a semmi 
nem szaggatja darabokra, és így nem szóródik szét a végtelenben. Rémülete fokozatosan 
enyhült, míg végül teljesen megszűnt. 

Lehunyta a szemét, maga elé képzelt egy négyzetrácsot, és makacsul tovább betűzte 
magát. Egy pillanatra minden szó után felnézett, hogy lássa az utat, és meghatározza a 
következő szó hosszát. Így jutott el a felfelé vezető rámpáig, majd ki az utcára. Meleg, párás, 
szúnyogokkal teli, louisianai éjszaka fogadta. 

Amikor eljutott a következő sarokra, és befordult jobbra, a hajnal első sugarai 
világosszürkére festették a keleti égboltot. Ismét eluralkodott rajta a pánik. Nappal, amikor 
minden ember ébren van, és az utcán mászkál, a világ megtelik lármával és zűrzavarral. 
Biztosra vette, hogy nem lesz képes elviselni ezt a hatalmas ingertömeget. 

Az éjszaka sokkal kényelmesebb. A sötétség a barátja. 
Találnia kell egy búvóhelyet, ahol átvészelheti a nappalt. 
 

Nyolcvanegyedik Fejezet 
 
Carson kimerülten elaludt, de most nem gyötörték a rémálmok. Egy fekete hajó 

fedélzetére került, amely a fekete égbolt alatt hasította némán a fekete vizet. 
Már jóval elmúlt hajnal, mire ágyba került. Délután fél háromkor ébredt, lezuhanyozott, 

majd a meleg szendvicsét rágcsálva a kastélyon dolgozó Arnie-t figyelte. A Deucaliontól 
kapott csillogó pénzérmék a vizes árkon átívelő felvonóhíd lábához, a két őrtoronyra, meg a 
belső és a külső udvart összekötő kapuk elé kerültek. Carson úgy vélte, Arnie mindegyik 
pénzdarabot talizmánnak hiszi, számára ezek testesítik meg a torz óriás erejét és hatalmát, 
varázserejük pedig megvédi a kaput a támadó ellenségtől. 

Arnie a jelek szerint megbízott Deucalionban. 
Akárcsak ő. 
Átgondolta az elmúlt két nap eseményeit. Deucalion azt állította, hogy nem más, mint 

Frankenstein szörnyetege. Ez legalább annyira hihetetlennek tűnt, mint sok más, amit 
tapasztalt. Tény, hogy Deucalion olyan különleges erőknek parancsolt, amelyeket még leírni 
sem lehet. 

Időnként úgy érezte, képtelen belenézni az óriás nyílt, őszinte szemébe. Nem azért, mert 
zavarta a belőle áradó, lüktető fény, sokkal inkább azért, mert úgy érezte, egyenesen a 
szívébe lát. 

Ha Deucalion valóban Victor Frankenstein mesebeli teremtménye, akkor az elmúlt két 
évszázadban, miközben az embernek született doktor szörnyeteggé változott, a 
szörnyetegből ember lett - egy szokatlan képességekkel megáldott ember. 

Carson úgy érezte, ki kell vennie egy szabadnapot. Már mások dolgoztak az ügyön, mások 
keresték Harkert. Nem szükséges a hét minden napján agyonhajtania magát. 

Elhatározta, hogy pihenni fog, de fél négykor az előzetes megbeszélés szerint a ház előtt 
állt. Három perccel később Michael megérkezett. 

Hajnalban Carson szokatlan gyengeségről tett tanúbizonyságot: amikor eljöttek Harker 
lakásáról, megengedte Michaelnek, hogy vezessen. Most sem akart a kormány mögé ülni. 



- Az idevezető úton egyszer sem léptem át a sebességkorlátozást - dicsekedett Michael. 
- Ezért késtél három percet. 
- Három teljes percet? Azt hiszem, ezzel az utolsó esélyt is eljátszottam. Sohasem találjuk 
meg Harkert. 
- Egyetlen dolgot nem vásárolhatunk magunknak, mégpedig időt. 
- És dodó madarakat. Nem tartanak belőlük a boltban. Kihaltak. Mint a dinoszauruszok. 
- Felhívtam Deucaliont. Négyre vár bennünket a Luxe-ban. 
- Alig várom, hogy feljegyezhessem a naplómba: „beszélgettem Frankenstein 
szörnyetegével". Állítólag Igor rettenetes fazon volt, felfalta a saját barátait. 

Carson felsóhajtott. 
- Reméltem, hogy a vezetés leköti a figyelmedet, és kevesebbet dumálsz... 
- Nálam ez fordítva működik. Vezetés közben elszabadulnak a gondolataim. Remek dolog a 
kormány mögött ülni! 
- Azért ne szokj hozzá! 

Nem sokkal négy után érkeztek meg a Luxe-hoz. Az ég acél szürkén borult a fejük fölé. 
Michael szabálytalanul elfoglalt egy mozgássérült-parkolóhelyet, majd a tükörre kiakasztott 
egy RENDŐRSÉG feliratú kártyát. 
- Egy moziban él, mi? Nem haverja véletlenül az operaház fantomjának? 
- Majd meglátod... 

Michael becsukta a kocsi ajtaját, és a tető fölött a társára pillantott. 
- Teliholdkor kiszőrösödik a tenyere? 
- Ki. De borotválja, akárcsak te... 

 
Nyolcvankettedik Fejezet 

 
A hosszú éjszakát és a még hosszabb napot követően Victor egy cajun étteremben 

fogyasztotta el a tenger gyümölcseiből álló vacsoráját. A hely közel sem volt annyira 
egzotikus, mint az előző esti kínai étterem, de itt is remekül főztek. 

Hazament. Már csaknem harminc órája nem járt otthon. 
Szervezetének tűrőképességét szokás szerint a végsőkig feszítette, hogy minél kevesebbet 

kelljen aludnia, és így több idő jusson munkára. Időnként eszébe jutott, hogy túl sokat 
dolgozik. Talán ha több lazaságot engedne magának, a laboratóriumban is tisztábban tudna 
gondolkodni, vagyis végső soron jobban végezné a munkáját. Ez a kérdés minden évtizedben 
felmerült benne, és mindig úgy oldotta meg, hogy még többet dolgozott, mint annak előtte. 

Csodálatos célt tűzött ki maga elé: minden erejét latba vetve küzd egy világért, amelyben 
az ésszerűség uralkodik, ahol ismeretlen a kapzsiság, amelyben egy egységes, ugyanazon 
célért küzdő faj uralkodik. 

Amikor hazaért, úgy döntött, hogy pihenés helyett inkább folytatja a munkát. Egyenesen 
az éléskamrából nyíló titkos laboratóriumába ment. 

Karloff elpusztult. A létfenntartó berendezések leálltak. 
Victor döbbenten, értetlenül járta körül a munkaasztalt, míg végül felfedezte a padlón 

heverő kezet, közvetlenül a lehúzott kapcsolók alatt. Merev ujjai között egy kihúzott dugót is 
talált. 

Bosszantotta a dolog, mert az incidens visszaveti a kísérleteit, ennek ellenére ámulattal 
töltötte el a tény, hogy Karloff végezni tudott önmagával. Úgy programozta be, hogy 
képtelen legyen öngyilkosságot elkövetni. Ettől egyetlen teremtménye esetében sem tért el. 



A kéz sem maradhatott életben a saját létfenntartó rendszere nélkül. Abban a pillanatban, 
amikor elválasztotta magát a csövektől és a vezetékektől, megszűnt a gyengeáramú ellátás, 
amely biztosította az idegek és az izmok működését. Erőtlenül, holtan kellett volna lehullnia 
a földre, hogy ezt követően azonnal bomlásnak induljon. 

Victor csupán egyetlen logikus magyarázatot talált a történtekre. Karloff telekinetikus 
ereje nyilvánvalóan elég erős volt ahhoz, hogy a távolból mozgassa a kezet, mintha az még 
élne. Csupán a hüvelykujjat kellett behajlítania, a többivel pedig úgy tett, mintha egy 
képzeletbeli hárfán játszana. Egyszerű. 

A kéz tehát leszakította magát a vezetékekről, utána a vezérlőpult alá kúszott, majd 
felmászott, elfordította a kapcsolókat, és kihúzta a dugókat... Nos, ez már jóval nagyobb 
telekinetikus erőt és sokkal pontosabb irányítást kívánt annál, amiről Karloff korábban 
tanúbizonyságot tett. 

Hihetetlen áttörés! Karloff ugyan elpusztult, de tervezhet helyette egy másikat. Az 
időveszteség csupán átmeneti. 

Victor izgatottan ült le az asztal mellé, és lekérte a számítógépről a kísérlettel foglalkozó 
anyagokat. Rákattintott a kamerát ábrázoló ikonra, hogy végignézze, mi történt az elmúlt 
huszonnégy órában a labor falai között. 

Lassan, az időben visszafelé haladva követte az eseményeket, és döbbenten látta, hogy 
egyszer csak Erika tűnik fel a felvételen. 

 
Nyolcvanharmadik Fejezet 

 
Mint az előző este, Carson most is nyitva találta az egyik bejáratot. Ezúttal viszont senki 

sem várta őket. Az előtér és a mozi közötti kétszárnyú ajtó szintén nyitva állt. 
Amikor elmentek a frissítőkkel megrakott pult előtt, Michael szemügyre vette a kínálatot. 

- Ha az ember kér egy adag popcornt, azt hiszem, hozzá kell tennie, hogy csótány nélkül, ha 
lehet... 

A vetítőterem hatalmas volt. Az idő, a vastag porréteg és a javítgatások nyomai 
elhomályosították ugyan az art deco díszítés pompáját, de még így is látszott valami a mozi 
régi szépségéből. 

Egy fehérbe öltözött, kövér alak állt az óriási vásznat takaró foltos, vörös bársonyfüggöny 
előtt. Úgy festett, mint Sidney Greenstreet, aki épp abban a pillanatban lépett elő a 
Casablancából 

A Greenstreetre emlékeztető alak a mennyezetet bámulta, de Carson nem jött rá azonnal, 
hogy mit figyel. 

Deucalion a bal és a jobb oldali székek között húzódó folyosón, a vászon felé fordulva állt. 
Hátrahajtotta a fejét, és figyelmesen szemlélte a feje felett a gazdag díszítést. 

A különös pillanat csendjét szárnysuhogás törte meg. Egy csapdába esett madár röppent 
fel az egyik párkányról, majd a bolthajtások alatt átrepülve leszállt egy másikon. Amikor 
Carson és Michael közelebb kerültek Deucalionhoz, már a hangját is hallották. 
- Gyere ide, kicsikém... Ne félj! 

A galamb ismét szárnyra kapott, vadul csapkodott, majd leereszkedett Deucalion 
kinyújtott karjára. A kövér férfi megkönnyebbülten felnevetett, és ellépett a függöny elől. 
- Átkozott legyek, ha ez igaz! Akár oroszlánt is tarthatnánk... 

Deucalion óvatosan megsimogatta a madarat, miközben Carson és Michael felé fordult. 
- Eddig azt hittem, hogy csak Szent Ferenc és dr. Doolittle képes beszélni az állatokkal - 
jegyezte meg Carson. 



- Ez csak egy trükk. 
- Úgy látom, tele van trükkökkel. Kicsikkel és nagyokkal egyaránt. 
- Ez a szerencsétlen madár napokkal ezelőtt tévedt be, és azóta száraz popcornon él - 
magyarázta kedvesen a kövér ember. - Kinyitottam neki az ajtót, mégsem talált ki rajta. 

A madár félelem nélkül, szinte transzba esve tűrte Deucalion érintését. Az óriás a fehérbe 
öltözött ember kövér kezébe adta a megmentett állatot; a férfi elindult vele a mozi kijárata 
felé. 
- Szabadon eresztem. 
- Hadd mutassam be a társamat, Michael Maddison nyomozót! - Michael és Deucalion 
egymás felé biccentettek. 

Michael úgy tett, mintha nem nyűgözné le Deucalion hatalmas termete. 
- Őszinte leszek magához - mondta. - Az elsők között lennék, aki felismeri az elvarázsolt 
erdőt, de ezt a Transylvania-izét nem veszem be! 
- Az csak film - jelentette ki Deucalion. - A valóságban, Ausztriában történt minden. 
- Szükségünk van a segítségére - kapcsolódott be Carson a beszélgetésbe. - Úgy fordult a 
kocka, hogy két gyilkosunk van. 
- Igen. Láttam a hírekben. 
- Értem... Nos, úgy tűnik, közülük csak az egyik tartozik azok közé, akikre figyelmeztetett. 
- A nyomozó - mondta Deucalion. 
- Pontosan. Sikerült megszöknie. De megtaláltuk a... szobáját. Ha valóban Victor egyik 
teremtménye, maga biztosan többet kiolvas a helyszínből, mint mi. 

Michael megcsóválta a fejét. 
- Carson, ez az ember nem pszichológus, és nem is profilalkotó. 
- Megértem a gyilkosokat. Én is az vagyok - felelt Deucalion száraz, tárgyilagos hangon. A 
szeméből lüktetve áradt a fény. 

Michaelnek egy pillanatra elakadt a lélegzete. 
- Régen másfajta szörnyeteg voltam - folytatta Deucalion. - Barbár. Tele haraggal és 
gyűlölettel. Megöltem néhány embert... és egy asszonyt. A teremtőm feleségét. A 
házasságkötésük napján. 

Michael megérezte a Deucalionból áradó erőt, és egyszeriben megértette, a társa miért 
hisz az óriásnak. 
- Én is olvastam a mesét - közölte végül. 
- Én viszont átéltem - mondta Deucalion, és Carson felé fordult. - Nem szívesen megyek ki 
nappal az utcára. 
- Majd mi elvisszük. Egy teljesen átlagos, feltűnésmentes kocsival. 
- Tudom, hol lakott az a rendőr. Bemondták a híradóban. Inkább találkozzunk ott. 
- Mikor? - kérdezte Carson. 
- Induljanak! Mire odaérnek, én is ott leszek. 
- Ha ő vezet - mutatott Michael a társára -, nem előzhet meg minket... 
- Ott várom magukat. 

A kövér ember a vállával nyitotta ki a mozi egyik ajtaját. Elengedte a madarat. A galamb 
szabadon kirepült a baljós, vihar előtti alkonyba. 

 
 
 
 
 



Nyolcvannegyedik Fejezet 
 
Victor a könyvtárban talált rá a feleségére. Erika maga alá húzott lábbal üldögélt egy 

fotelban, és regényt olvasott. Visszagondolva Victor rádöbbent, meg kellett volna tiltania 
neki, hogy ilyen sokat foglalkozzon költészettel, irodalommal és főként Emily Dickinsonnal. 

A költők és írók úgy vélték, nem csupán az elmére, de a szívre és a lélekre is tudnak hatni 
a műveikkel. Természetüknél fogva a mesék és a versek érzelmi reakciót váltottak ki az 
olvasókból. Victor rájött, kényszerítenie kellett volna Erikát, hogy irodalom helyett inkább a 
tudománnyal foglalkozzon. Matematikával és közgazdaságtannal. Pszichológiával. 
Történelemmel. Igaz, a történelemkönyvek között is akadnak veszélyesek, de 
általánosságban elmondható, hogy a valóban megtörtént események sokkal kevésbé hatnak 
az érzelmekre, mint a kitalációk. Túl késő. 

Erikát megfertőzte a részvét, és így már nem válhat teremtője hasznára. Ráébredt, mi a 
lelkiismeret, és igyekszik törődni másokkal. Annyira örült ezeknek a számára új érzelmeknek, 
hogy elárulta az urát. Márpedig ha egyszer megtette, akkor megteszi másodszor is. 

Ami még ennél is rosszabb, a könyvekből megtanult érzelmektől megittasodva iránta, a 
teremtője iránt is szánalmat merészel érezni. Ez tűrhetetlen! Bizonyos bölcsek már régen is 
hangoztatták a könyvek erkölcstelenségét. Victor úgy érezte, most rátalált ezen állítás 
megdönthetetlen bizonyítékára. 

Ahogy közeledett a feleségéhez, Erika felnézett a regényből - abból a méreggel átitatott 
regényből -, és elmosolyodott. 

Victor olyan erősen ütötte meg, hogy eltörte az orrát. Vércseppek fröccsentek a levegőbe. 
Victor megborzongott a boldogságtól. 

Erika három pofont kapott, de meg se szólalt. Victor tudta, ha többet ad neki, azt is zokszó 
nélkül tűri. Nem elégítette ki a verés. Kitépte a felesége kezéből a könyvet, a könyvtár túlsó 
sarkába hajította, majd belemarkolt Erika sűrű, bronzbarna hajába, felrántotta a fotelból, és 
a padlóra lökte. 

Erika szenvedett. Nem bírta kiiktatni a fájdalmat a tudatából. Victor megtagadta tőle ezt a 
képességet. 

Annak ellenére, hogy a saját testén is végzett bizonyos átalakításokat, Victor fizikailag 
nem tartozott az új faj egyedei közé. Egy idő után kimerült, és izzadva, lihegve megállt. Erika 
sérülései mindig hamar begyógyultak. A folyamat máris elkezdődött: a törött csontok 
összekapcsolódtak, a sebek beforrtak. Victor tudta, ha úgy dönt, hogy életben hagyja, egy-
két nap múlva nyoma sem marad az ütlegeknek. Erika ismét mosolyogni fog rá, és éppen úgy 
szolgálja, mint régen. 

Nem így döntött. 
Elhúzott az asztal mellől egy egyenes hátú széket. 

- Kelj fel, és ülj ide! 
Erika nagy nehezen feltérdelt, és felmászott a székre. Egy pillanatra lehajtotta a fejét, 

majd felemelte, és kihúzta magát. 
Victor elégedett volt. Elképesztők a teremtményei! Szívósak. Rugalmasak. A maguk 

módján még büszkék is. Otthagyta Erikát, a bárszekrényhez lépett, és töltött magának egy 
pohár konyakot. Nem indulatból, hanem higgadtan akart végezni a feleségével. Jelen 
állapotában nem tudta teljes mértékben kiélvezni a pillanatot. 

Erikának háttal, az ablaknál állva kortyolta az italt, miközben az egyre sötétebbé szürkülő 
eget figyelte. Mire leszáll az est, esni fog. Talán hamarabb. 



Azt mondják, Isten hat nap alatt teremtette a világot, és a hetediken megpihent. De aki 
ezt állítja, hazudik. Először is: nincs Isten, csak a kegyetlen természet létezik. Másodszor: egy 
új világ teremtése kimerítő, gyakran unalmas, ráadásul időrabló feladat, képtelenség hat nap 
alatt elintézni. 

Amikor kellőképpen lehiggadt, visszatért Erikához, aki ugyanúgy ült a széken, ahogy 
otthagyta. Levette a zakóját, és a szék háttámlájára akasztotta. 
- Ez a város tökéletes lehet. Egyszer majd a világ is tökéletes lesz. A közönséges, törékeny 
emberiség elutasítja a tökéletességet. Egy napon lecserélem az embereket. Mindet. 

Erika némán, felszegett fejjel ült, de nem nézett Victorra, a polcokon álló könyveket 
bámulta. Victor kioldotta a nyakkendőjét. 
- Megszabadítom a világot a haszontalan emberiségtől, Erika. Bárcsak mellettem lehetnél, 
hogy végignézd! 

Amikor feleséget teremtett magának, néhány ponton megváltoztatta az új faj szervezetét. 
Az új faj egyedeit csak nehezen lehetett megfojtani. Még akkor is hosszú időbe telt, ha 
megadóan tűrték a sorsukat. Az Erikák nyakát azonban úgy alakította ki, hogy pontosan 
olyan sebezhetőek legyenek, mint a régi faj egyedei. Máshogy is megölhette volna, de 
meghitt élményt akart szerezni, a fojtogatás pedig kielégítette ezt a vágyát. 

A szék mögé állt, lehajolt, és megcsókolta a felesége tarkóját. 
- Nagyon nehéz ez nekem, Erika! 

Erika nem felelt. Victor felegyenesedett, és mindkét kezével megragadta a nyakkendőjét. 
Selyem. Nagyon elegáns. És erős... 
- Egy személyben vagyok teremtő és pusztító, de teremteni sokkal jobban szeretek. 

Erika nyaka köré fűzte a nyakkendőt. 
- Legnagyobb gyengeségem a szánalom. Ha új világot akarok teremteni, amely tényeken és 
az észszerűségen alapul, meg kell szabadulnom tőle. 

Miközben Victor a pillanatot ízlelgette, meglepve hallotta Erika szavait: 
- Ezt megbocsátom neked. 

Ez a példátlan szemtelenség annyira meglepte Victort, hogy elakadt a lélegzete. Alig bírt 
megszólalni. 
- Megbocsátasz? Nem vagyok abban a helyzetben, hogy szükségem legyen a bocsánatodra, 
és te sem, hogy ilyen kegyet gyakorolj! Vajon a sült húst vacsorázó embernek bocsánatot kell 
kérnie a marhától, amelyet felszeletelt? Ostoba ringyó! Sőt, még egy ringyónál is kevesebb 
vagy, mert akkor sem fakadna új élet az ágyékodból, ha ezer évig élnél! 

Erika halkan, higgadtan, már-már kedvesen felelt: 
- Azt viszont sohasem bocsátom meg, hogy megteremtettél. 

A nő szemtelensége elrabolta Victortól a gyilkosság gyönyörét. Számára mind a teremtés, 
mind a pusztítás ugyanazt jelentette: hatalmat. Megtagadta és a saját kedve szerint formálta 
a természetet, uralkodott a többiek felett, egyszerre alakította az új és a régi faj sorsát, 
legyőzte a saját gyengeségét. 

Megfojtotta a feleségét. Elszorította a nyakán az ereket, eltörte a légcsövét, csak húzta és 
húzta a nyakkendő két végét, méghozzá olyan dühösen, hogy mire befejezte, nem egy 
hatalmát gyakorló ember volt, csupán hörgő bestia, a természet rabja, aki elveszítette az 
önuralmát. 

Haldoklás közben Erika nem csupán megtagadta, hanem megalázta, méghozzá úgy, ahogy 
arra kétszáz éve még senki sem volt képes. 

Victor a haragtól fuldokolva rángatta le a könyveket a polcokról, és tépte, szaggatta, 
dobálta, taposta mindet. 



Visszatért a hálószobába. Lezuhanyozott. Annyira felzaklatta magát, hogy pihenésre 
gondolni sem tudott. Felöltözött, és el akart menni, habár maga sem tudta, hogy hová és mi 
célból. 

Töltött magának még egy konyakot. 
A belső telefonon beszélt Williammel, a komornyikkal. 

- Egy hullát találsz a könyvtárban, William. 
- Igen, uram. 
- Hívd fel az embereimet a közegészségügyieknél! Azt akarom, hogy azt a haszontalan 
hústömeget azonnal ássák el a szeméttelepen. Minél mélyebbre! 

Az ablakon kinézve figyelte az egyre alacsonyabban szálló sötét felhőket, a villámokat, és 
a városra bomló, korai alkonyatot. 

 
Nyolcvanötödik Fejezet 

 
Carson és Michael lifttel mentek fel a negyedik emeletre. Úgy érezték, éppen eleget 

szagolták már a Harker lakásához vezető lépcsőház bűzét. A gyilkosságiak, a helyszínelők és a 
kíváncsi szomszédok már régen eltűntek. Az épület csaknem teljesen kihalt. 

Amikor felértek a negyedikre, látták, hogy Deucalion már Harker lakásának ajtaja előtt 
várja őket. 

Michael odasúgta Carsonnak: 
- Nem láttam a ház előtt a Batmobile-t... 
- El kell ismerned, hogy meggyőzött - mondta a nő. 

Legnagyobb meglepetésére Michael így válaszolt: 
- Már nem sok hiányzik hozzá. 

Deucalion nyilvánvalóan meghallotta Michael szavait. 
- A Batcopterrel jöttem. Fent áll a tetőn. 
- Figyeljen, ez nem jelent semmit! - mentegetőzött Michael. - Olyan vagyok, hogy ha 
meglátom valamiben a viccet, egyből kimondom. 
- Rengeteg kegyetlenséget és gyűlöletet lát a világban. A humorával vértezi fel magát ellene. 

Michael egy órán belül másodszor került olyan helyzetbe, hogy nem tudott mit válaszolni. 
Carson álmában sem gondolta volna, hogy ez egyszer megtörténik. Úgy érezte, Michael 
szótlansága az apokalipszis közeledtének biztos jele. 

Letépte az ajtóról a rendőrségi pecsétet, és Lockaid pisztolyával kinyitotta a zárat. 
- A minimalizmus csúcsa - jelentette ki Deucalion, amikor belépett a szegényesen 
berendezett nappaliba. - Sehol egy könyv. 
- Találtunk néhányat odafent, a padláson - árulta el Carson. 
- Nincsenek emléktárgyak - folytatta Deucalion. 
- Nincsenek díszek, fényképek vagy festmények. Nem találta meg az élet értelmét. Ez egy 
szerzetesi cella, amelynek lakója nem hitt semmiben. 

Michael megpróbált újra nyeregbe kerülni. 
- Carson, ez az ember valóságos varázsló! 

Deucalion a konyha felé pillantott, de nem mozdult a helyéről. 
- Időnként leült az asztal mellé, és ivott. De a whisky sem szabadította meg a vágyaitól, csak 
pillanatnyi feledést hozott. 

A házkutatás során valóban rábukkantak egy üveg bourbonre a konyhaszekrényben. 
Deucalion a hálószoba felé fordította a tekintetét. 

- Itt biztosan pornót találtak. 



- Pontosan - erősítette meg Carson. - Valóban akadt itt néhány szalag. 
Michael emlékezett a különös címekre - Transzvesztisilvania; Egy izének két micsodája -, 

de csendben maradt. Lenyűgözte Deucalion éleslátása. 
- Nem talált élvezetet a közösülés bámulásában 
- mondta Deucalion. - A felvételek még inkább éreztették vele, hogy kívülálló. Idegen... 

 
Nyolcvanhatodik Fejezet 

 
A napvilágtól és a vele együtt járó zsúfolt rohanástól rettegve Randal Hat az egyik 

sikátorban álló szemétgyűjtő konténerben keresett menedéket. Szerencsére a hatalmas 
konténert ártalmatlan irodai hulladék töltötte meg - főleg papír és karton -, az is csupán félig. 
Nyoma sem volt éttermi vagy piaci maradéknak, így Randalnak nem kellett elviselnie a 
rothadó szerves anyagok bűzét és mocskát. 

Amíg a viharfelhők meg nem érkeztek, hevesen tűzött rá a nap. Ez volt életében az első 
alkalom, hogy napsugár érte a bőrét. Először rémítőnek találta, de hamar hozzászokott. 

Beült az egyik sarokba, a hátát nekitámasztotta a konténer oldalának, és a Irgalomból 
elhozott keresztrejtvénykönyv biztonságos, könnyen kezelhető dimenziói közé menekült. 

A sikátorban nagy volt a forgalom. Időnként gyalogosokat is hallott. Kezdetben minden 
egyes alkalommal felnézett a rejtvényből, de aztán rájött, hogy senki sem akarja háborgatni. 

Nem tudta, mihez kezd majd, ha jönnek a szemetesek, és ki akarják üríteni a konténert. Ez 
a lehetőség csak akkor merült fel a fejében, amikor már elhelyezkedett odabent. Csak abban 
reménykedett, hogy erre nem kerül sor mindennap. 

Elmúlt a reggeli, majd az ebéd ideje. Randal egyre jobban megéhezett, de amikor 
alaposabban belegondolt, úgy vélte, egy kis éhezés igazán nem nagy ár az eredményért, amit 
elért. 

Tudta, az Irgalomban már reggeli után felfedezték az eltűnését. Persze lehet, hogy 
egyelőre nem történt meg a dolog. Az érintetlenül hagyott reggeli nem árulhatta el, mert 
korábban, amikor túlságosan mélyre süllyedt az autizmus mocsarába, órákon keresztül nem 
nyúlt az ételhez. Mindenki tudta, hogy gyakran egy órával a vacsora előtt ette meg a 
reggelijét és az ebédjét, hogy aztán éjfélkor vacsorázzon. 

Mielőtt megszökött, bezárta a fürdőszobája ajtaját. A személyzet talán azt hiszi, hogy 
odabent bujkál. 

Időről időre egy-egy szemeteszsákot dobtak a konténerbe, amelynek a pereme az 
emberek feje fölé magasodott, így nem vették észre, hogy elrejtőzött valaki odabent. Néha 
eltalálták, de ez egyáltalán nem érdekelte. Amikor az emberek elmentek, odébb lökte a 
zsákot, és újra kényelembe helyezte magát. 

A délután közepén egy férfi sétált be a sikátorba, aki dallamtalan hangon a King of the 
Roadot énekelte. A zajból ítélve valami kocsit tolhatott maga előtt. A kerekek hangosan 
zörögtek a repedezett aszfalton. A férfi megeresztett néhány érthetetlen káromkodásfüzért, 
majd tovább dalolt. Amikor megállt a konténer előtt, Randal Hat félretette a rejtvénykönyvet 
és a tollat. Az ösztönei veszélyt jeleztek. 

Két mocskos kéz jelent meg a konténer széle felett. Az énekes megragadta a peremet, és 
morogva, káromkodva mászni kezdett felfelé. 

Akkor vette észre Randalt, amikor már a peremen egyensúlyozott. A szeme kerekre 
tágult. 

A fickó talán a harmincas éveiben járhatott, szakállas volt, és ráfért volna egy alapos 
fürdő. Amikor megszólalt, Randal látta töredezett, sárga fogsorát. 



- Ez az én területem, seggfej! 
Randal kinyújtotta a kezét, megragadta az idegen ingét, berántotta a konténerbe, és 

eltörte a nyakát. A holttestet az egyik sarokba húzta, és szemetet tornyozott föléje. 
Visszatért a saját sarkába, és kézbe vette a rejtvénykönyvet. Megkereste, hol tart, és beírta 
az „elmebaj" szót. 

A konténer mellett egy bevásárlókocsi állt. Nem is olyan régen még a megölt csavargóé 
volt. Előbb utóbb kiszúrja valaki, akit érdekelni kezd, hová tűnt a kocsi tulajdonosa. 

Randal úgy vélte, ezzel a problémával majd akkor néz szembe, ha eljön az ideje. Addig 
tovább fejti a keresztrejtvényeit. 

Telt az idő. Sötét felhők borultak az égre. Mindig meleg volt, de a levegő érezhetően 
lehűlt. 

Randal Hat nem volt boldog, viszont megkönnyebbült. Remélte, hogy nemsokára a 
boldogság is beköszönt az életébe. Maga elé idézte a város térképét, a boldogsághoz vezető 
utat, a végén O'Connor házával, amely úgy ragyogott, akár egy vezér- 
csillag. 

 
Nyolcvanhetedik Fejezet 

 
Finoman hangolt anyagcseréjük miatt az új faj egyedei nehezen rúgtak be. Rengeteget 

ihattak, és ha végül mégis sikerült lerészegedniük, sokkal hamarabb kijózanodtak, mint a régi 
faj bármelyik képviselője. 

A nap folyamán Duchaine atya és Harker egymás után nyitotta ki a miseboros üvegeket. 
Az atyát aggasztotta, hogy herdálják a templom tulajdonát, és az is, hogy Krisztus 
megszentelt vérét fogyasztják. 

Az ember által létrehozott lélektelen lény, akit vallási feladattal bíztak meg, az elmúlt 
hónapok, évek során egyre többet őrlődött; rettenetes szenvedést okozott neki, hogy nem 
tudta összeegyeztetni azt, ami volt, azzal, ami lenni szeretett volna. 

Furdalta a lelkiismeret, hogy nem szent célra használja a bort, ennek ellenére kevesellte 
az ital alkoholtartalmát. Késő délután már vodkát kevertek a miseborba. 

A paplak dolgozószobájában ültek, és már a tízedik, ha nem a tizenkettedik alkalommal 
próbálták kihúzni egymás lelkéből a legszúrósabb tüskéket. 
- Az Atya hamarosan rám talál - jövendölte Harker. - Meg fog állítani. 
- Mint ahogy engem is - tette hozzá rosszkedvűen a pap. 
- Én viszont egyáltalán nem érzek bűntudatot amiatt, amit tettem. 
- Ne ölj! 
- Még ha létezik is Isten, ránk akkor sem vonatkoznak a parancsolatai. Mi nem az ő 
gyermekei vagyunk. 
- A teremtőnk is megtiltotta a gyilkosságot... Csak a beleegyezésével szabad ölnünk. 
- A teremtőnk nem isten. Sokkal inkább hasonlít egy ültetvényesre. A gyilkosság nem bűn... 
Csupán engedetlenség. 
- Attól még bűncselekmény marad - mondta Duchaine atya, akit zavart Harker önigazolási 
kísérlete, habár az ültetvényes-hasonlatot igencsak találónak vélte. 

Harker két kézre fogta a vodkás borral teli poharat, és előrehajolt. 
- Hiszel a gonoszban? 
- Az emberek rettenetes dolgokra képesek - felelt a pap. - Mármint úgy értem, az igazi 
emberek, a régi faj egyedei. Isten gyermekei iszonyúbbnál is iszonyúbb bűnöket követnek el. 



- A gonoszról kérdeztelek - erősködött Harker. - Határozott és eltökélt? Valóban megjelenik a 
világban? 

A pap a szájához emelte a poharat, ivott, és csak ezt követően válaszolt. 
- Az egyház elismeri az ördögűzést, de én még egyetlen ilyen szertartáson sem vettem részt. 

A mélységes rettegés és az elfogyasztott italok hatására Harker hangja megkomolyodott. 
- Szerinted ő a gonosz? 
- Victor? - Duchaine atya érezte, hogy ingoványos talajra tévedtek. - Kemény ember, nem 
könnyű szeretni. A viccei egyáltalán nem mulatságosak. 

Harker felállt, az ablakhoz lépett, és elnézte az alacsonyan függő felhőket. Kis idő 
elteltével megszólalt: 
- Ha valóban ő a gonosz... akkor mi mik vagyunk? Az utóbbi időben nagyon... 
összezavarodtam. Nem érzem, hogy gonosz lenne. Egyáltalán nem hasonlít Hitlerhez vagy 
Lex Luthorhoz. Mindössze... nem tökéletes. 

Duchaine atya a fotel szélére csúszott. 
- Úgy véled, hogy idővel... ha helyesen éljük az életünket, kiérdemeljük a lelket, amelyet 
Victor megtagadott tőlünk? 

Harker visszatért az ablaktól, és egy adag vodkát öntött a borába. 
- Azt hiszed, kinő a lelkünk? Mint egy... epekő? Ez még sohasem jutott az eszembe. 
- Láttad a Pinokkiót? 
- Nincs türelmem végignézni az emberek filmjeit. 
- Egy fabáburól szól - árulta el Duchaine atya. - Egy fabáburól, aki igazi kisfiú akar lenni. 

Harker bólintott, és lenyelte az itala felét. 
- Mint Micimackó, aki igazi medve szeretne lenni. 
- Nem. Micimackó egy káprázat áldozata. Ő valóban azt hiszi magáról, hogy igazi medve. 
Mézet eszik, és fél a méhektől. 
- Pinokkióból végül igazi kisfiú lesz? 
- Igen. De addig rengeteget szenved. 
- Ez roppant lelkesítő! 
- Az. Valóban az... 

Harker beharapta az alsó ajkát, és elgondolkodott. 
- Tudsz titkot tartani? 
- Hogyne tudnék! Elvégre pap vagyok... 
- Kicsit ijesztő lesz! - figyelmeztette Harker. 
- Az életben minden ijesztő egy kicsit. 
- Ez igaz. 
- Tulajdonképpen vasárnap pontosan erről prédikáltam. 

Harker letette az italát, és megállt Duchaine előtt. 
- Én viszont sokkal inkább vagyok izgatott, mint ijedt. Két nappal ezelőtt kezdődött, és azóta 
egyre csak fokozódik. 

Patrick reménykedve állt fel a fotelból. 
- Akárcsak Pinokkió - folytatta Harker -, én is változni kezdtem. 
- Változni? De hogyan? 
- Victor megtagadta tőlünk a szaporodás képességét. Én viszont... hamarosan szülni fogok! - 
húzta fel a pólóját Harker. Az arca egyszerre tükrözött büszkeséget és félelmet. 

A hasán, a bőr és a zsírréteg alatt egy arc rajzolódott ki. Akár halotti maszknak is vélhette 
volna az ember, ha nem mozog. Forgatta a szemét, és hangtalan sikolyra nyitotta a száját. 

Duchaine atya, még mielőtt rádöbbent volna, mit tesz, rémülten keresztet vetett. 



Megszólalt a kapucsengő. 
- Szülés? - kérdezte felindultan. - Miért gondolsz rögtön szülésre biológiai káosz helyett? 

Harker arcát kiverte a víz. Mogorván eresztette vissza a pólóját. 
- Nem félek. Miért is kellene? - mondta, de a hangján érződött, hogy retteg. - Gyilkoltam, 
most pedig életet adok... Ez csak még inkább emberivé tesz. 

Ismét csengettek. 
- A sejtszerkezet összeroppanása. Áttétel. Egy szörnyű tervezési hiba! 
- Csak irigykedsz. Irigykedsz, mert még szűz vagy. 
- El kell menned hozzá, hogy a segítségét kérd. Ő tudni fogja, hogy mit tegyen. 
- Na persze, tudni fogja... Már vár egy gödör a szeméttelepen. 

A kapucsengő harmadszor is megszólalt, ezúttal sokkal hosszabban. 
- Várj meg itt! - kérte Duchaine atya Harkert. - Mindjárt visszajövök. Utána majd kitaláljuk, 
mihez kezdjünk. Csak várj meg! - csukta be maga után a dolgozószoba ajtaját. 

Amikor ajtót nyitott, Victor állt előtte. 
- Jó estét, Patrick! 

Duchaine atya minden erejével igyekezett leplezni, hogy mennyire ideges. 
- Uram... Igen, uram... Jó estét! 
- Egyszerűen csak ennyi? Jó estét? 
- Elnézést... Micsoda? - Duchaine nem értette, mi a baj, de amikor Victor összevonta a 
szemöldökét, minden világos lett előtte. - Ó, persze, persze. Fáradjon be, uram! Fáradjon 
beljebb, kérem! 

 
Nyolcvannyolcadik Fejezet 

 
A lepkék árnyéka örökké változó tetoválást rajzolt Krisztus, Buddha és Ámon-Ré arcára. 
Jonathan Harker lakása fölött Carson, Michael és Deucalion hosszan nézték az egész falat 

beborító szentképeket, amelyek előtt minden bizonnyal Harker is számtalan órát töltött. 
- Úgy tűnik, nagyon vágyódott valami után - jegyezte meg Carson. - Maga biztosan képes 
átérezni a szenvedését. 
- Azért ne hatódjon meg ennyire! - tanácsolta Deucalion. - Harker örömmel ölelt magához 
minden filozófiát, amelytől azt remélte, hogy betölti a benne tátongó űrt. - Leemelt egy 
képet, amely Krisztust ábrázolta a Gecsemáné kertben, majd melléje fogta a Buddha 
képmását. 

Az eltávolított képek helyén érdekes alakok látszottak. 
- Istent csak az utóbbi időben kezdte keresni - magyarázta Deucalion. 

A szentképek alatt Carson náci fényképek és szimbólumok gyűjteményét fedezte fel: 
horogkereszteket, Hitler arcképét, díszlépésben menetelő katonákat. 
- A közismert istenek képei egy másik istent rejtenek, amely elhagyta őt - magyarázta 
Deucalion. - A társadalom erőszakos átalakításának, a tiszta fajnak az istenét. Ilyenekből 
egyébként rengeteg van. 

Michaelt végül valószínűleg ez győzte meg arról, hogy Deucalion valóban az, akinek 
mondja magát. 
- Honnan tudott erről a második rétegről? 
- Van itt harmadik is. 

Amikor Deucalion letépte Hitler és társai képeit a falról, még hátborzongatóbb poszterek 
tűntek elő: a Sátán képmásának, különféle démonoknak és sátáni szimbólumoknak a 
gyűjteménye. 



- Egy lélektelen teremtmény kétségbeesése - folytatta Deucalion - végül megszállottsághoz 
vezet. Harker esetében ez csupán a felszín. 

Carson letépett egy szarvas-agyaras démonfejet. 
- Úgy érti... úgy érti, még több réteget találunk? 
- Olyan ez a fal, mintha szivaccsal burkolták volna be - mondta Michael. 

Deucalion bólintott. 
- Harker legalább hússzor áttapétázta, ha nem többször. Ez alatt valószínűleg megint 
szentképeket találnánk. Amikor csalódott az új reményben, visszatért a régihez. Újra és újra 
egy végtelen, kétségbeesett körforgásban. 

Carson, amikor felfedte a negyedik réteget, Sigmund Freud arcképével szembesült. A 
többi kép is hasonlóan komoly embereket ábrázolt. 
- Freud, Jung, Skinner, Watson - azonosította Deucalion az ismeretleneket. - Rorschach... 
Pszichiáterek és pszichológusok. A leghasznavehetetlenebb istenek valamennyi között. 

 
Nyolcvankilencedik Fejezet 

 
Victor belépett a paplak előterébe. Duchaine atya elhátrált előle. 
Az új faj ura érdeklődve nézett körül. 

- Otthonos! Igazán szép! A szegénységi fogadalom még nem jelenti a kényelem hiányát. - 
Megérintette Duchaine atya papi gallérját. - Komolyan veszed a fogadalmaidat, Patrick? 
- Természetesen nem, uram. Hogyan is vehetném komolyan? Valójában sohasem jártam 
szemináriumba. Sohasem tettem fogadalmat. Maga adott nekem életet. 
- Nem árt, ha ezt sohasem felejted el! - figyelmeztette Victor, miközben egyre beljebb 
nyomult a házba. Úgy viselkedett, mint akinek ehhez is joga van. 

A pap követte urát. 
- Minek köszönhetem a látogatást, uram? 

Victor alaposan körülnézett. 
- A hatóságok még nem találták meg Harker nyomozót. Mindnyájan veszélyben vagyunk, 
amíg újra nem tudhatjuk magunk között. 
- Szóljak az embereinknek, hogy kutassák fel? 
- Komolyan azt hiszed, hogy abból bármi jó kisülhet, Patrick? Én ebben egyáltalán nem 
vagyok olyan biztos. 

Ahogy Victor a dolgozószoba ajtaja felé indult, Duchaine utána szólt: 
- Hozzak egy kávét, uram? Esetleg egy brandyt? 
- Ezt érzem a leheleteden, Patrick? A brandyt? 
- Nem. Nem, uram. Ez... ez vodka. 
- Most csupán egyvalamire vágyom, Patrick: szeretnék körbenézni az otthonodban - lépett a 
dolgozószoba ajtajához Victor. 

Kinyitotta. 
Duchaine atya visszafojtott lélegzettel követte urát. Amikor átlépte a küszöböt, 

megkönnyebbülten látta, hogy Harker eltűnt. 
Victor körbejárta a szobát. 

- Magas szintű teológiai ismereteket programoztam beléd. Sokkal magasabbat, mint amit 
bármilyen szemináriumban vagy egyetemen szerezhetnél. - Szemügyre vette a boros- és a 
vodkásüveget, amelyek egymás mellett álltak a dohányzóasztalon. Egyetlen poharat látott 
mellettük. 



Duchaine atya rémülten pillantott a nedves, kör alakú foltra, amely azon a helyen 
csillogott, ahol korábban Harker pohara állt. 
- Ilyen remek ismeretekkel felvértezve, talán meg tudod nekem magyarázni - folytatta Victor 
-, hogy hol volt arról szó: Istent be lehet csapni? 
- Becsapni? Istent nem lehet becsapni. Hogy is lehetne? 

Duchaine magában magyarázatot próbált találni a nedves foltra. Ott állt a pohara, aztán 
áttette máshová. Egyetlen pohárból ivott, miért is vett volna elő még egyet? Hiszen egyedül 
van... 

Remélte, teremtője hasonló következtetésre jut. 
Victor körbejárta a dolgozószobát. 

- Kíváncsi vagyok. Éveket töltöttél a hívők között. Szerinted hazudnának az istenüknek? 
Duchaine érezte, hogy veszélyes vizekre jutottak. 

- Nem. Igyekeznek megtartani az Istenüknek tett ígéreteiket. De ők gyengék. 
- Mert emberek. Gyengék, mert a régi fajhoz tartoznak. Az enyéim éppen ezért fogják 
elpusztítani őket, ezért foglalják majd el a helyüket. 

Harkernek sikerült kimenekülnie a dolgozószobából, de Duchaine tudta, a közelben 
rejtőzött el. Amikor Victor tovább indult a dolgozószobából nyíló ebédlő felé, az atya 
idegesen követte. 

Az ebédlő üres volt. 
Victor benyomta a lengőajtót, és belépett a konyhába, Duchaine atya pedig úgy járt a 

nyomában, mint a kutya, amelyik attól fél, hogy kegyetlen gazdája talál valami okot, Arniert 
megbüntetheti. 

Harker elment. A hátsó tornácra nyíló konyhaajtó nyitva állt. A résen beszivárgott az eső 
áztatta föld szaga. 
- Nem kellene nyitva hagynod az ajtót! - figyelmeztette Victor az atyát. - Isten teremtményei 
között sok a bűnöző. Még egy paplakot is képesek kirabolni. 
- Éppen akkor mentem ki, hogy szívjak egy kis friss levegőt, amikor meghallottam a csengőt. - 
Az atyát is meglepte, milyen könnyen hagyta el hazugság a száját. 
- A teremtményeim számára nem fontos a friss levegő. Úgy terveztelek benneteket, hogy 
tökéletesen fejlődjetek edzés vagy megfelelő táplálék nélkül is, friss levegőn vagy állott 
bűzben - ütögette meg ujjával Duchaine atya mellkasát Victor. - Tökéletesen hatékony 
biológiai gépezet vagy! 
- Hálás vagyok, hogy ilyennek teremtettél, uram! 
- Patrick, felfogtad, miért olyan fontos, hogy az embereim éppen úgy beépüljenek a papság, 
mint a többi emberi foglalkozás gyakorlói közé? - érdeklődött Victor, miközben visszamentek 
az előtérbe. 

Duchaine atya nem gondolkodott a válaszon; ezt is tartalmazta a programja. 
- Amikor elkezdjük likvidálni a régi faj megmaradt egyedeit, egyetlen olyan hely sem 
maradhat, ahová az emberek támogatásért vagy menedékért fordulhatnak. 
- A kormányhoz nem mehetnek - helyeselt Victor. - Akkor már mi leszünk kormányon. A 
rendőrség vagy a katonaság sem segít rajtuk. 
- Meg kell akadályoznunk, hogy pusztító polgárháború törjön ki - mondta gépiesen Duchaine 
atya. 
- Pontosan. Polgárháború helyett... polgárpusztítást rendezünk. - Victor kinyitotta a bejárati 
ajtót. - Patrick, ha alkalmatlannak érzed magad a feladatra, ugye, azonnal felkeresel? 
- Alkalmatlannak? - kérdezett vissza óvatosan a pap. - Mit ért ez alatt, uram? 
- Zavart. Sodródást. Céltalanságot. 



- Ó, nem, uram! Ismerem a célt, és feltétel nélküli híve vagyok. 
Victor egy hosszú pillanatig Duchaine szemébe nézett. 

- Jól van. Helyes! Mert különösen nagy kockázatot vállalnak azok, akik az egyházban 
szolgálnak. A vallás nagyon csábító tud lenni. 
- Csábító? Nem értem, hogyan. Hiszen ostobaság az egész. Irracionális. 
- Igen, és még ennél is rosszabb - bólintott rá Victor. - Ha van élet a halál után, és létezik 
Isten, gyűlölni fog azért, amit tettél. Eltaszít magától, és pokolra küld! - Kilépett az ajtón. - Jó 
éjt, Patrick! 
- Jó éjszakát, uram! 

Miután Duchaine atya becsukta az ajtót, hosszú ideig állt az előtérben. Végül olyan 
gyengének érezte a lábát, hogy le kellett ülnie. A lépcsőhöz vánszorgott, és letelepedett az 
egyik fokra. A keze annyira remegett, hogy az egyikkel meg kellett fognia a másikat. 

Folyamatosan mozgatta az ujjait, míg végül azt vette észre, hogy imára kulcsolja őket. 
Rádöbbent, hogy nem zárta be az ajtót. Félt, hogy a teremtője visszatér, és rajtakapja ezen a 
szörnyű áruláson, ezért ökölbe szorította a kezét, és erősen a combjára csapott. 

 
Kilencvenedik Fejezet 

 
Az összecsukható asztal mellett állva Deucalion átnézte Harker könyveit. 

- Anatómia. Sejtbiológia. Molekuláris biológia. Ez az egy pszichoterápiával foglalkozik. A 
többi viszont mind... az ember biológiájával. 
- Ezt vajon miért készítette? - utalt Carson az északi falat teljes egészében elfoglaló 
képnézőre, amelyre Harker koponyákról, gerincekről, bordákról és végtagokról készült 
röntgenfelvételeket tűzött. 
- Úgy érezte, hiányzik belőle valami - felelt Deucalion. - Próbált rájönni, hogy micsoda. 
- Tehát megvizsgálta az anatómiai atlaszokban szereplő ábrákat, és a röntgenfelvételeket 
összehasonlította a saját testfelépítésével... 
- Amikor pedig ebből nem tanult semmit - vette át a szót Michael -, elkezdett embereket 
boncolni, hogy szemügyre vegye a belsejüket. 
- Allwine kivételével olyanokat választott, akikben látszólag minden megvolt, ami belőle 
hiányzott. 
- Jenna vallomásából kiderült, hogy Harker a boldogságot akarta megkeresni benne. 
- Azt akarod ezzel mondani, hogy nem véletlenszerűen választott magának áldozatot? - 
kérdezte Carson. - Olyanokat ölt meg, akiket ismert? 
- Igen, akiket ismert - erősítette meg Deucalion. - Akiket boldognak, teljesnek, 
magabiztosnak látott. 
- A bárpincér. A mosodás... - mondta Michael. 
- Harker valószínűleg időről időre beugrott abba 
a bárba egy italra - mondta Deucalion. - A csekkfüzetében biztos szerepel a mosoda neve. 
Ismerte ezeket az embereket, ahogy Jenna Parkért is. 
- És mi a helyzet Alice tükrével? - mutatott Michael a háromszárnyú tükör felé. 
- Meztelenül forgolódott előtte. Kereste, hogy miben különbözik a teste az emberekétől. Ez 
még akkoriban történhetett, mielőtt megkezdte a... a belső vizsgálatokat. 

Carson visszatért az asztalon heverő könyvekhez, és egyiket a másik után nyitotta ki 
azokon az oldalakon, amelyeket Harker öntapadó cetlivel megjelölt, abban a reményben, 
hogy megtanulhat valami újat. 
- Mihez fog most kezdeni? - kérdezte Michael. 



- Mihez kezdett... - javította ki Deucalion. 
- Menekül. Bujkálnia kell. Most nincs ideje embereket boncolni. 
- Sokkal kétségbeesettebb, mint eddig - mondta Deucalion, miközben Carson felemelte a 
pszichoterápiával foglalkozó könyvet. - Ráadásul a kétségbeeséssel együtt nő az elszántsága. 

Az egyik könyvjelző a többitől eltérően nem öntapadó cetli volt. Carson megtalálta 
Kathleen Burke kártyáját a harmadik időponttal, amire Harker már nem ment el. 

Megfordult, és szemügyre vette a falra tűzött képeket. 
Ahol lefejtették a rétegeket, a démonok és ördögök alatt megtalálták Freud és Jung 

fényképét. 
Pszichológusok... 
Visszaemlékezett, mit mondott Kathy az előző este. „Úgy tűnt, kezd kialakulni valamiféle 

összhang köztem és Harker között..." 
Michael most is mintha a gondolataiban olvasott volna. 

- Találtál valamit. 
- Kathy! Ő a következő. 
- Micsoda? 

Carson megmutatta Michaelnek a kártyát. Michael kivette a kezéből, és oda akarta adni 
Deucalionnak, de az óriás addigra már eltűnt. 

 
Kilencvenegyedik Fejezet 

 
A nap már csaknem lebukott a horizont mögé; sugarai vastag felhőréteg mögül törtek elő, 

és inkább árnyékba borították, mintsem megvilágították a várost. 
A bevásárlókocsi - tele szemeteszsákokkal, konzervdobozokkal, üvegekkel és más 

hulladékkal - már órák óta ott állt, ahol a hajléktalan hagyta, de senkinek nem szúrt szemet. 
Randal Hat felfrissülve mászott ki a konténerből. Úgy tervezte, eltolja a bevásárlókocsit 

valami kevésbé feltűnő helyre. Talán így később fedezik fel a holttestet. 
Mindkét kezével megragadta a kocsi fogantyúját, lehunyta a szemét, maga elé képzelt tíz 

kockát a járdára, és betűzni kezdte: „vásárolgat". Nem jutott a szó végére, mielőtt befejezte 
volna, bámulatos dolog történt. 

Ahogy a bevásárlókocsi megindult, a kerekek azonnal zörögni kezdtek a hepehupás 
aszfalton, ennek ellenére meglepően simán gördült előre. Olyan könnyedén, hogy Randal 
egyszer csak azt vette észre, hogy betűzés közben az előrehaladásra is tud gondolni. 

Meglepődött, hogy a kerekek inkább átgördülnek a kockákon ahelyett, hogy mindegyik 
szélén megakadnának. Nem állt meg, gyorsabban kezdte szedni a lábát. 

Amikor elért a „vásárolgat" 1-jéhez, abbahagyta a betűzést, mert nem tudta eldönteni, 
hogy a tíz négyzet közül melyikben áll. Ekkor döbbenten tapasztalta, hogy a betűk sorolása 
nélkül is halad előre. 

Kinyitotta a szemét, és azt hitte, hogy ha már nem látja maga előtt a keresztrejtvényt, 
meg kell állnia. Nem így történt. Tovább lépdelt előre. Először úgy vélte, a bevásárlókocsi 
húzza maga után, át a sikátoron. Viszont a kocsit nem motor mozgatta. Inkább valami 
varázslat. Ez az elképzelés megrémítette, mivel úgy érezte, kicsúszik a kezéből az irányítás, és 
teljesen rá kell bíznia magát a kocsira, amely oda viszi, ahová csak akarja. 

Amikor elértek a sarokra, a bevásárlókocsi befordulhatott volna jobbra vagy balra, 
ehelyett egyenesen gurult tovább, keresztül a mellékutcán, át a következő sikátorba. Nem 
tért le az O’Connor házához vezető útvonalról. A kerekek egyre csak forogtak, forogtak, és 
végül Randal rádöbbent, hogy mégsem a kocsi húzza maga után - hanem ő tolja a kocsit. 



Kísérletezni kezdett. Amikor gyorsítani akart, a kocsi is gyorsabban gurult. Amikor lassabb 
tempóra váltott, a kocsi is lassított. Annak ellenére, hogy még nem ragadta magához a 
boldogság titkát, eddig még sohasem tapasztalt elégedettség töltötte el. Ahogy egyre csak 
tolta és tolta a kocsit, belekóstolt az igazi szabadságba. 

Leszállt az éj, de az Irgalmon túli világ még ilyenkor is tele volt különböző zajokkal, 
árnyakkal, szagokkal. Randal nem nézett se jobbra, se balra, nehogy pánikba essen. Hallgatta 
a kerekek zörgését, és mereven bámulta a kocsit. 

Kitartóan menetelt tovább. 
A bevásárlókocsi úgy viselkedett, mint egy kerekeken gördülő keresztrejtvénykocka. Nem 

csupán alumíniumdobozok és üvegek halma, hanem maga a remény volt benne. Randal 
érezte, a kocsi segítségével megszerezheti a boldogságot a gyűlölt Arnie O’Connortól. 

Rendületlenül menetelt tovább. 
 

Kilencvenkettedik Fejezet 
 
Kathy Burke a konyhaasztal mellett ült, s egy boszorkánysággal és mágiával uralt királyság 

meghódításáról olvasott. Közben kávét ivott, és mandulás süteményt rágcsált. 
Hirtelen mozgást látott a szeme sarkából, és amikor felpillantott, Jonathan Harkert 

pillantotta meg a konyhát és a sötét előszobát elválasztó ajtóban. 
A férfi arca általában vörös volt, vagy a naptól, vagy dühtől, ám most fehérebb volt a 

falnál. A haja ziláltan meredt az égnek, s erősen izzadt. Mindent összevetve úgy festett, mint 
aki elkapta a maláriát. Annak ellenére, hogy vadul forgott a szeme, és folyamatosan 
húzogatta kinyúlt, pecsétes pólóját, szelíd, kedves hangon szólalt meg: 
- Jó estét, Kathleen! Hogy érzi magát? Biztosra veszem, hogy nagyon elfoglalt. Hiszen mindig 
nagyon elfoglalt... 

Kathy egy könyvjelzővel megjelölte, hogy hol tart, majd félretette a regényt. Nem 
tévesztette meg Harker kedves modora. 
- Nem kellett volna így történnie, Jonathan. 
- Talán mégis. Talán számomra sosem létezett a remény. 
- Részben én is hibásnak érzem magam, hogy idejutott. Ha tovább járt volna hozzám... 

Harker tett egy lépést előre. 
- Nem. Nagyon sok mindent eltitkoltam. Nem akartam, hogy megtudja... mi is vagyok 
valójában. 
- Rossz terapeuta voltam - ismerte be Kathy, hogy Harker bizalmába férkőzzön. 
- Maga nagyon jó ember, Kathy! Ráadásul nagyon csinos is! 

Kathy lázasan próbálta kitalálni, hová vezethet ez a beszélgetés, és hogyan kellene 
kezelnie a helyzetet. 

Megcsörrent a telefon. Mintha a sors szólt volna közbe. Mindketten a készülék felé 
fordultak. 
- Jobb lenne, ha nem venné fel... - mondta Harker. 

Kathy a helyén maradt. 
- Ha ragaszkodom hozzá, hogy folytassuk a beszélgetéseket, talán észreveszem, hogy... hogy 
bajba sodorja magát. 

Harmadik csengés. 
Harker bólintott. Elkínzott mosoly jelent meg a szája szegletében. 

- Biztosan így van. Hiszen nagyon éles az elméje, és megértő. Éppen ezért nem mertem 
elmenni a kötelező terápiára. 



- Nem ülne le, Jonathan? - kérdezte Kathy, és a szemközti székre mutatott. 
Ötödik csengés. 

- Nagyon fáradt vagyok - ismerte be Harker, ennek ellenére nem indult el a szék felé. - 
Undorítónak találja... amit tettem? 

Kathy igyekezett gondosan megválogatni a szavait. 
- Nem. Úgy érzem... Azt hiszem, csupán a véletlenek szerencsétlen összjátéka miatt fajult 
idáig a helyzet. 

Felhangzott a hetedik, majd a nyolcadik csengés. Ezt követően a telefon elnémult. 
- Nagyon sajnálom - folytatta Kathy. - Kedveltem magát... a régi Jonathant. 
- Ugye, már késő mindent visszacsinálni? 
- Nem fogok hazudni. 

Harker puhatolózva, már-már szégyenlősen Kathleen felé indult. 
- Maga annyira teljes! Tudom, ha bepillanthatnék a testébe, megtalálnám azt, ami belőlem 
hiányzik. 

Kathy védekezőn emelkedett fel a székéről. 
- Tudja, hogy ennek nincs semmi értelme, Jonathan! 
- Mi mást tehetnék? 
- A legjobbat akarom magának. Elhiszi ezt nekem? 
- Azt hiszem, igen. 

Kathy vett egy mély lélegzetet, és úgy döntött, kockáztatni fog. 
- Felhívhatok valakit? Elintézem, hogy épségben bevigyék. 

Harker csapdába esett vadállatként fordult körbe, de feszültsége gyorsan nyugtalansággá 
szelídült. 
- Hadd telefonáljak! - ismételte meg Kathy, mivel érezte, hogy meggyőzheti Harkert. - Hadd 
tegyem azt, ami helyes! 

Harker egy pillanatig mérlegelte a lehetőséget. 
- Nem. Nem, ez nagyon rossz ötlet! 

Úgy bámult a konyha távolabbi szegletébe, mintha valami hirtelen felkeltette volna az 
érdeklődését. 

Kathy követte a pillantását, és meglátta a késtartóban vakítóan csillogó pengéket. 
 

*** 
 
Amikor kiléptek a ház kapuján, Michael meg sem próbálta elfoglalni a vezetőülést. 

Odadobta a kulcsot Carsonnak. A puskát a térde közé szorította; a cső a kocsi teteje felé 
mutatott. Csupán megszokásból zsörtölődött, miközben rakétaként száguldottak keresztül a 
városon. 
- Ne akard megint megdönteni a gyorsasági világcsúcsot! A központ úgyis oda küld valakit 
előttünk. 

Carson még erősebben taposott bele a gázpedálba. 
- Mondtál valamit, Michael? „Igen, Carson, azt mondtam, hogy gyorsabban, gyorsabban!" 
Aha, én is pontosan így hallottam. 
- Nem utánzói túl jól - panaszkodott Michael. - Egyáltalán nem vagy vicces! 

 
 
 
 



*** 
 

Harker a gyomrára szorította az egyik kezét, mintha görcsölne, és elindult a kések felé. 
Megállt, eltávolodott a polctól, majd visszahúzódott, mint aki mégis meggondolta magát. 
Közeledett a pengékhez. 
- Valami elkezdődött - jelentette ki aggodalmasan. - Talán mégsem úgy fog történni, ahogy 
azt elképzeltem. 
- Mi a baj? - érdeklődött feszülten Kathy. 
- Talán mégsem lesz jó. Egyáltalán nem. Közeledik. 

Harker arcát hirtelen eltorzította a fájdalom. Elfojtott kiáltás tört elő a torkából, és 
mindkét kezét a gyomrára tapasztotta. 
- Jonathan? 
- Osztódom! 

Kathy fékcsikorgást hallott. Egy villámgyors jármű állt meg a kocsibejárón. 
Harker a hang felé fordult. A szeme rémülten csillogott. 

- Atya? 
 

*** 
 

Carson úgy döntött, nem az unikornisos kapun fognak bemenni, inkább olyan közel hajt a 
házhoz, amilyen közel csak tud. Közvetlenül a garázsajtó előtt fékezett le. Még egy varázsló 
sem lett volna képes magát beerőszakolni a lökhárító és az épület közé. 

Miközben kiszállt a kocsiból, előhúzta tokjából a fegyverét, Michael pedig megtöltötte a 
puskát. 

A ház ajtaja hirtelen kipattant; Kathy Burke rohant ki a verandára. 
- Hála Istennek! - sóhajtott fel Carson. 
- Harker kiszökött! Hátul ment ki! - kiáltott Kathy. 

Carson futó léptek dobbanását hallotta. Megpördült, és igyekezett megtalálni a zaj 
forrását. Harker a garázs túlsó vége felől érkezett, de mire rávethette volna magát, már 
kiugrott az utcára. Ott már nem lőhettek rá, hanem akartak véletlenül eltalálni egy ártatlan 
embert. 

Carson és Michael futásnak eredt. Harker az utca közepén rohant. A sok fánk, a gyorskaja 
és az íróasztal mögött kilométeres papírok kitöltésével töltött idő ellenére Carson és Michael 
bírták a tempót. Mint a zsaruk a filmeken. Mint a farkas, amelyik a nyúl után veti magát. 
Harker azonban hiába Victor Frankenstein laborjából került ki, gyorsabbnak bizonyult náluk. 
Elrohant a sarokig, ott balra fordult, a következő sarkon pedig jobbra. 

Villám szelte át az égboltot, majd hatalmas dörrenés rázta meg a várost. Carson úgy 
érezte, megremeg a föld a lába alatt. Az eső még mindig nem eredt el. 

Elszáguldottak a szomszéd házak, az alacsony bérleti díjú irodákká alakított lakások 
mellett. 

Harker úgy rohant, mintha maratonit futna. Egyre távolodott üldözőitől, de elkövette azt 
a hibát, hogy befordult egy szűk sikátorba. Zsákutca. Próbált felkapaszkodni az utca végét 
lezáró, nyolc láb magas téglafalra, kapálózott, mint majom az őserdőben, de hirtelen 
felsikoltott, mint akit rettentő kín gyötör. Lezuhant a falról, de azonnal felpattant. 

Carson rákiáltott, hogy ne mozduljon. Nem mintha bízott volna abban, hogy 
engedelmeskedik, de nem térhetett el a szabályzattól. 



Harker ismét megpróbált felkapaszkodni a fal tetejére. Felugrott, megkapaszkodott a 
peremén, és olyan gyorsan, hogy Carson nem is tudta követni a szemével, átlendítette 
magát. 
- Kerülj eléje! - kiáltotta Michael felé, miközben visszafelé kezdett rohanni, és tekintetével 
azt kereste, melyik utca vezet a fal mögé. Eltette a pisztolyát, arrébb tolt egy félig teli 
szemetest, felugrott a tetejére, onnan pedig felkapaszkodott a falra. 

Biztosra vette, hogy Harker már messze jár, de kiderült, hogy tévedett. A férfi arcra 
borulva hevert a földön, és úgy vonaglott, akár a törött gerincű kígyó. A fajtája talán valóban 
ki tudta kapcsolni a fájdalom érzékelését, mint ahogy azt Deucalion állította, de Harker vagy 
megfeledkezett erről, vagy olyan súlyos sérülés érte, hogy nem élhetett ezzel a lehetőséggel. 

Miközben Carson leugrott a földre, Harker feltápászkodott, és tántorogva elindult egy 
útkereszteződés felé. 

Már a vízpart közelében, a hajózási felszereléseket kínáló boltok, kölcsönzők és raktárak 
között jártak. A kései órán a környék kihalt volt, az utcák némaságba burkolóztak. 

A kereszteződésben hirtelen felbukkant Michael. 
Carson és Michael közé szorulva Harker balra, egy újabb sikátor felé fordult, amely a 

vízpartra vezetett, de az utcácskát középen egy vasrács vágta ketté. A zárt kapu láttán Harker 
egy raktárépület felé irányította a lépteit. 

Amikor Michael kezében a puskával megközelítette, Carson odébb húzódott, nehogy a 
tűzvonalba kerüljön. A szabályzat szerint Michael rákiáltott Harkerre, hogy álljon meg, 
feküdjön a földre, és kulcsolja tarkóra a kezét. 

Harker nem adta meg magát. Üvöltve vetette rá magát a raktárépület ajtajára, de az 
kitartott. 

Hatalmas csattanás hallatszott, majd Harker dühödt ordítása. 
Michael ismét kiáltott. Már csak öt lépést kellett megtennie ahhoz, hogy lőtávolba érjen. 
A raktár fémajtaja meggörbült. A sarokvasak puskaropogást idéző hang közepette 

pattantak el. Az ajtó kiszakadt a helyéből, és Harker abban a pillanatban tűnt el az épületben, 
hogy Michael felemelte a fegyverét. 
- Hátul próbál kijutni! - állt meg Carson a szétszaggatott bejárat előtt. 

Tudták, hogy ha Harker kijut a vízpartra, ezernyi út nyílik meg előtte a dokkok, a hajók és a 
rakpartok labirintusában. 

A nő Michael felé nyújtotta szolgálati fegyverét. 
- Két pisztollyal lőj! Akadályozd meg, hogy kijusson! Add ide a puskát! Odaterelem eléd! 

A terv jó volt. Michael magasabb és erősebb volt Carsonnál, így gyorsabban át tudott 
mászni a sikátort kettéosztó, tizenkét láb magas kerítésen. 

Michael elvette a társa pisztolyát, és átadta a puskát. 
- Vigyázz magadra! Nem szeretném, ha történne valami... 

Megdörrent a piszkosszürke égbolt. Vulkánok erejével vetekedő villám hasította ketté a 
felhőket. Eleredt az eső; úgy szakadt, mintha a bárkaépítőket akarná serényebb munkára 
ösztönözni. 

 
Kilencvenharmadik Fejezet 

 
A betört ajtótól jobbra Carson talált egy kapcsolót. Amikor felkattintotta, a fény egy 

recepciós helyiséget világított meg. Szürke járólapok, világoskék fal. Néhány szék. Jobbra és 
balra alacsony korlátok, mögöttük pár íróasztal. Szemközt egy pult. 



Elképzelhető volt, hogy Harker a pult mögött kuporog, és üldözőjét várja. Carson 
megrázta a fejét. Nem, mégsem. A fickó menekülni akart, nem pedig vele végezni. 

Maga elé tartotta a puskát, és beugrott a pult mögé. Harker sehol. 
Az irodai rész mögött megpillantott egy félig nyitott ajtót. Belökte a puskacsővel. A háta 

mögül beáramló fényben látta, hogy a helyiség üres. Belépett, és felkapcsolta a világítást. 
Fülelt, de csak a villámok moraját és a tetőt ostromló esőcseppek kopogását hallotta. 

A rövid folyosó két oldalán egy-egy ajtó állt; a piktogramok szerint a férfi és a női vécé. 
Harker biztosan nem állt meg azért, hogy könnyítsen magán, megmossa a kezét, vagy 
megcsodálja magát a tükörben. 

Carson meggyőzte magát, hogy Harkernek esze ágában sincs a hátába kerülni. 
Továbbment a folyosó végét lezáró ajtó felé. 

Kétszer is hátrapillantott. 
Harker sehol. 
Az ajtóba aprócska ablakot vágtak. Carson bekukucskált, de csak a sötétség nézett vissza 

rá. 
Tudta, hogy a folyosón állva kitűnő célpontot nyújt, ezért előregörnyedt, és villámgyorsan 

átlépett a küszöbön, miközben jobbra-balra villant a tekintete. Itt sem látta Harkert. 
Mögötte becsapódott az ajtó. Körbeölelte a sötétség. A falnak vetette a hátát, és amikor 

érezte, hogy egy kapcsoló nyomódik a gerince mellé, oldalt lépett, egy kézre fogta a puskát, 
míg a másikkal felgyújtotta a villanyt. 

A harminc láb magas mennyezetre erősített lámpák megvilágították a hatalmas 
raktárcsarnokot. A raklapokra tornyozott áru húszlábnyira magasodott a feje fölé. Egy 
labirintusba került. 

Jobbra fordult, elindult, és sorra benézett a raklapok közti folyosókba. 
Az egyik szűk folyosón meglátta Harkert, aki bicegve távolodott tőle. Úgy mozgott, mintha 

nagy fájdalmai lennének. Járás közben előregörnyedt, és mindkét kezét a gyomrára 
szorította. 

Carsonnak eszébe jutott a házi készítésű boncasztal a rákötözött Jenna Parkerrel, és azok, 
akiket Harker elevenen felboncolt. A menekülő után vetette magát. Húszlábnyira 
megközelítette, mielőtt rákiáltott, és felemelte a puskát. 

Elszánta magát, hogy lőni fog. 
Harker szembefordult vele. Nedves haja az arcába lógott. A teste valahogy nem olyan volt, 

mint máskor. 
A gazember nem feküdt le a földre. A leghátborzongatóbb hang hagyta el a torkát, amit 

Carson valaha is hallott: fájdalomsikoly, izgatott kacagás és kegyetlen düh vad egyvelege. 
Carson tüzelt. 
A sörétek Harker összekulcsolt kezét találták el. Vér fröccsent. 
Harker, mintha csak gyorsított felvételen mozogna, felkapaszkodott egy bála halomra. 
Carson felhúzta a puskát, és úgy követte a csővel Harkert, mintha agyaggalamb-

lövészeten venne részt. Lövése hatalmas darabot szakított ki a legfelső láda pereméből. 
Elhibázta! 
 

*** 
 
Michael a derékszíja mögé tűzte Carson pisztolyát, miközben magában elmormolt egy 

imát, nehogy véletlenül elsüljön, és valami baja történjen a családi ékszereinek. Szemügyre 
vette a vaskerítést. Eszébe jutott, hogy egy villám akár agyon is vághatja; összerezzent. 



A szakadó eső ellenére épségben átjutott a rácson. A raktárház mögé futott. 
A raktár hátsó részét egy betonrámpa foglalta el, amely a rakodókapukhoz vezetett. A 

hatalmas emelvényt bentről egy óriási tolóajtón vagy egy személyzeti ajtón keresztül 
lehetett megközelíteni. Harker minden bizonnyal a kisebbiken fog kijönni. 

Előhúzta Carson pisztolyát, a sajátját viszont benne hagyta a tokjában. Nem gondolta, 
hogy szó szerint mindkét kezében egy-egy fegyverrel kellene várnia a menekülőt. A pontos 
célzáshoz amúgy is két kézzel kell markolni a pisztolyt. 

Ha Harker valóban olyan szívós, mint egy támadó orrszarvú, legfeljebb beleereszti az 
egész tárat, és reménykedik, hogy sikerül eltalálnia mind a két szívét. Ha még így sem tudja 
megállítani, talán arra sem marad elég ideje, hogy kiugrassa a tárat, és a helyére tolja a 
következőt. Inkább eldobja Carson fegyverét, előkapja a sajátját, és bízik abban, hogy a 
következő tíz lövéssel leteríti Harkert. 

Átgondolva a stratégiáját, Michael rádöbbent: igaz, hogy ez a Frankenstein-mese bűzlik, 
mint egy romlott húskonzerv, mégis olyan mohón befalta, mint a legfinomabb tortaszeletet. 

Odabent kétszer egymás után eldördült a tizenkettes. 
Michael benyúlt a zsebébe, és ujjaival kitapintotta a tartalék töltényeket. Elfelejtette 

odaadni Carsonnak. Vagyis a társának egy tölténye volt a csőben és három a tárban. Ebből 
már csak kettő maradt. 

Odabent ismét megdörrent a tizenkettes. 
Carsonnak egyetlen tölténnyel kell gazdálkodnia. A pisztolya sincs nála. 
Michael nem bírt tovább várni. 
Megpróbálkozott a kisebbik ajtóval. Természetesen zárva találta. Az ajtó acélból készült, 

nehogy valaki felfeszítse. 
Michael mozgást látott. Megpördült. A villám fénye megvilágította Deucalion tetovált 

arcát. 
- Hol a pokolban...? 

A hatalmas termetű férfi nem figyelt rá. Megragadta és megrázta az ajtót. Mindhárom zár 
recsegve engedett roppant izmai erejének. A rámpára hajította a falból kitépett acéllapot. 
- Mi az ördög volt ez? - ámult Michael. 
- Illetéktelen behatolás - felelt Deucalion, és eltűnt a raktárházban. 

 
Kilencvennegyedik Fejezet 

 
Michael követte Deucaliont a raktárba, de sehol sem látta az óriást. Bármi is volt, a fickó 

új jelentést adott az „utolérhetetlen" szónak. 
Tudta, hogy ha odakiált Carsonnak, azzal Harkert is figyelmezteti. Ráadásul bent a vihar 

sokkal nagyobb visszhangot keltett, mint kint, a bádogtetőn, fülsiketítőén dübörögtek az 
esőcseppek. 

Michael ijesztőnek találta a különböző méretű konténerek, ládák és bálák labirintusát, 
ennek ellenére csak egy pillanatig habozott, mielőtt a Minotaurus keresésére indult. 

Több száz hermetikusan lezárt, ötvengallonos hordót talált, bennük vitaminkapszulákkal. 
Mellettük ládába zárt gépalkatrészek álltak, majd japán videó- és hifi berendezések 
következtek, utánuk pedig kartonszámra a sportszerek. Egyik kihalt folyosó a másik után. 

Végül már ott tartott, hogy szétlő néhány ládát, melyek - a rájuk festett felirat szerint - 
Kung Fu babákat rejtettek, csakhogy enyhítsen a benne felgyülemlett feszültségen. Ha 
Barney-t, a Dino-babát találja meg, valószínűleg ösztönösen tüzel. 



A feje felett zajt hallott, ami elnyomta az eső kopogását. Valaki végigfutott az áru halom 
tetején. A folyosó jobb oldalán álló ládák megremegtek, és recsegve egymásnak ütődtek. 

Amikor Michael felnézett, látott valamit, ami akár Harker is lehetett, de a lény 
kicsavarodott, groteszk formája csupán távolról emlékeztetett egy emberre. Alaktalan 
törzséből túl sok végtag meredt elő. Michael arra gondolt, a mozgó test sebessége vagy az 
árnyék és a fény játéka bolondította meg a látását. Talán nem is szörnyeteg. Talán csak a jó 
öreg, zűrkavaró Jonathan, akire zaklatott idegállapotában ráképzelte a szörnyetegre 
emlékeztető részleteket. 

Két kézzel markolta a pisztolyát, és megpróbálta célba venni Harkert, de a menekülő alak 
túl sebesen mozgott. Akkor találta el először, amikor feléje vetődött. 

Harker az utolsó előtti pillanatban irányt változtatott, átugrotta az áruk közötti, tíz láb 
széles folyosót, és a túlsó oldal báláinak tetején landolt. Michael felfelé fordította a fejét, és 
a szokatlan szög ellenére alaposabban szemügyre vette ellenfelét. Egyszeriben világossá vált 
előtte, hogy nem csupán elképzelte Harker különös átváltozását. Nem látta a legapróbb 
részleteket, de jelenlegi állapotában egyetlen úri társaság sem hívta volna meg Johnnyt 
vacsorára. Olyan volt, mint a dr. Jekyllből kiszakadt Mr. Hyde, vagy mint Quasimodo és az 
operaház fantomjának a kereszteződése. Csak a fekete köpönyeg és a lehajtott karimájú 
kalap hiányzott. Michaelnek olyan érzése támadt, mintha H. P. Lovecraft egyik hagymázas 
álmába csöppent volna. 

Miután Harker elérte a Michael jobbján lévő ládasor tetejét, négy-, talán hatkézlábra 
ereszkedett, és miközben két különböző hangon veszekedett önmagával, visítozva 
visszafutott arra, amerről érkezett. 

Mivel nem kételkedett a férfiasságában, és tudta, hogy a hősiesség nagy része nem más, 
mint a bátorság, Michael úgy vélte, legjobb lenne otthagyni a raktárt, visszamenni az őrsre, 
és megírni a felmondását. Ehelyett Harker után vetette magát, de hamarosan nyomát 
veszítette. 

 
*** 

 
Deucalion feszülten fülelt. Próbálta meghallani a zajokat, melyeket elnyomott a vihar. 

Miközben beszívta a zsákmánya által kilélegzett levegőt, lassan, türelmesen lopakodott végig 
két sor egymásra halmozott áru között. Nem kellett olyan sokáig keresgélnie, mint gondolta. 

Minden úgy történt, ahogy várta. Harker támadt rá. 
A ládafalban helyenként szűk átjárók nyíltak. Amikor Deucalion benézett az egyikbe, a 

párhuzamos folyosón, nyolclábnyi távolságban megpillantott egy sápadt, verejtékező arcot. 
- Testvérein? - kérdezte Harker. 

Az óriás Harker elkínzott szemébe nézett. 
- Nem. 
- Akkor mi vagy? 
- Az első. 
- Kétszáz évvel ezelőttről? 
- Egy világnyi távolságból. 
- Éppen annyira vagy ember, mint én? 
- Gyere velem a folyosó végére! - kérte Deucalion. - Segíthetek rajtad. 
- Éppen annyira vagy ember, mint én? Gyilkoltál, és teremtettél? 

Deucalion egy macska gyorsaságával felkapaszkodott az áruhegy tetejére. Két, legfeljebb 
három másodperc alatt felért, de amikor lenézett, látta, hogy elkésett. Harker eltűnt. 



*** 
 
Carson az egyik sarokban rábukkant egy csigalépcsőre. A feje felett gyors lépteket hallott. 

Valaki felfelé kapaszkodott a fémfokokon. A zajt még a villám dördülése sem tudta elnyomni. 
A magasban becsuktak egy ajtót. Az esőcseppek kopogása már sokkal halkabban ért le hozzá. 

Már csak egy tölténye maradt, mégis mászni kezdett felfelé. 
A csigalépcső után csak három lépést kellett megtennie az ajtóig. Amikor kinyitotta, 

valósággal végigvágott rajta az eső. 
Látta maga előtt a tetőt. 
Felkattintott egy kapcsolót. Az ajtó fölé szerelt drótketrecben kigyulladt egy villanykörte. 
Megpiszkálta a kilincset, hogy az ajtó ne csukódjon be magától a háta mögött, és kilépett 

a viharba. 
A széles, lapos tetőn nem látta valamennyi korlátot. Az eső és a tetőre szerelt 

felépítmények, a légkondicionálókat és az elektromos gépeket rejtő házak akadályozták a 
szabad kilátást. 

Az ajtó melletti kapcsolóval tucatnyi lámpát kapcsolt be, de a legtöbb fényét halvány 
csillogássá tompította az özönvíz. 

Óvatos léptekkel elindult. 
 

*** 
 
Michael óvatosan haladt a bálahalmok között. A ruhája átázott, egész testében reszketett. 

Úgy érezte, egy életre megtanulta, mit jelent az a kifejezés, hogy „bőrig ázni". 
Követett valakit - valamit - a tetőre, és tudta, hogy nincs egyedül. 
Fogalma sem volt, milyen célt szolgálnak a tetőn a felépítmények, de olyan érzése támadt, 

mintha hobbitok kunyhóit látná. Miután körbejárta az elsőt, megpróbálkozott az ajtajával. 
Zárva. A másodikat is zárva találta. Akárcsak a harmadikat. 

Ahogy a negyedik házikó felé közeledett, meghallott valamit, ami akár az előbb próbált 
ajtó sarokvasának a csikordulása is lehetett, majd a távolból Carson hangját sodorta felé a 
szél. A társa figyelmeztetni akarta valamire. 

 
*** 

 

A vízcseppek tűhegyes kristályokként ragyogtak a villámok fényében; az eső mintha óriási 
csillárrá változott volna. Ez a csillár sajnos nem világított, inkább csak fokozta a homályt és a 
zűrzavart. 

Carson megkerült néhány szellőzőcsövet, és megpillantott egy homályosan csillogó 
alakot. A villámfényben már sokkal tisztábban látta a húszlábnyira álló Michaelt, de rajta 
kívül valaki mást is észrevett. 
- Michael! Mögötted! 

Abban a pillanatban, amikor Michael megfordult, Harker - mert csakis Harker lehetett - 
megragadta, emberfeletti erővel a feje fölé emelte, és sietve megindult vele a tető pereme 
felé. 

Carson fél térdre ereszkedett. Alacsonyra célzott, nehogy a társát érjék a sörétek, majd 
meghúzta a ravaszt. Harker térdét találta el. Az iszonyatos lény megtántorodott, és a tető 
széle felé hajította Michaelt. 



Michael nekicsapódott az alacsony korlátnak. Csaknem átbukott rajta, de sikerült 
megkapaszkodnia, és visszamászott a tetőre. 

Harkernek már szilánkokra lőtt térddel, ordítva kellett volna fetrengenie a földön, de 
talpon maradt, és elindult Carson felé. A nő felállt. Tudta, kiürült a fegyvere, de számítva a 
pszichológiai hatásra, egyelőre nem dobta el. Kézben tartott puskával kezdett hátrálni 
Harker elől. 

Az esőfátyollal letakart tetőlámpák fényét elnyomó villámsorozat fülsiketítő ropogásában 
Harker úgy festett, mintha egy gyermeket dajkálna a mellén, bár mindkét karja szabadon 
maradt. Carson a férfi mellkasán csüngő sápadt valamire nézett. 

Harker nem egy kisbabát cipelt magával, hanem valami törpét, amiből hiányzott a kis 
emberek bája. Ehelyett gonoszság sugárzott belőle. 

Carson biztosra vette, hogy a hasított szájat, a vad szempárt csupán a félhomály és a 
villámok fényének a játéka vetítette elé, ám hiába pislogott, a szörnyeteg nem tűnt el. Ahogy 
Harker közelebb ért hozzá, a nő meglepetten látta, hogy a nyomozó arca furcsán üres, csak a 
szeme izzik. Hirtelen az az érzése támadt, hogy a belé kapaszkodó teremtmény irányítja 
minden mozdulatát. 

Carson nekihátrált egy szellőzőcsőnek. Megcsúszott a lába; majdnem elesett. 
Harker továbbra is feléje tartott, úgy közeledett, akár az oroszlán a menekülő prédához. 

Győzedelmes rikoltása mintha nem is belőle, hanem a mellkasába kapaszkodó - vagy talán 
éppen belőle kimászó - lényből szakadt volna ki. 

Hirtelen felbukkant Deucalion. Felkapta, és a rajta csimpaszkodó szörnyeteggel együtt a 
magasba emelte a nyomozót. Az óriás éppen olyan könnyedén kapta fel őket, mint korábban 
Harker tette Michaellel. 

Deucalion lehajította Harkert a tetőről. 
Carson a korláthoz sietett. Harker arccal lefelé hevert a sikátorban, több mint 

negyvenlábnyi mélységben. Úgy feküdt ott, mint egy halott, de az előző este Carson már 
látta, ahogy túlélt egy hasonló zuhanást. 

 
Kilencvenötödik Fejezet 

 
A raktárház oldala mentén több tűzlétra vezetett le a sikátorba. Carson az egyik előtt 

megtorpant, de csak annyi időre, hogy elvegyen három töltényt Michaeltől, és betuszkolja a 
tizenkettesbe. 

A vasfokok csúsztak az esőtől. Amikor Carson megragadta a korlátot, érezte, milyen síkos 
a keze alatt. Michael szorosan követte. Túl szorosan. A létra remegett, és nyikorgott a lépteik 
alatt. 
- Láttad azt az izét? 
- Aha. 
- Az arcát is? 
- Aha... 
- Harkerből mászott ki. 
- Micsoda? 
- Kibújt belőle! 

Carson nem felelt. Nem tudta, mit feleljen. Tovább sietett lefelé. 
- Az a valami hozzám ért! - folytatta Michael. 
- Jól van... 
- Egyáltalán nincs jól! 



- Megsérültél? 
- Ha nem halt meg... 
- Meghalt! - reménykedett Carson. 
- ... akkor végezz vele! 

Amikor leértek a sikátorba, Harkert ott találták, ahová zuhant, de már nem arccal lefelé 
feküdt. Az ég felé nézett. Tátott szájjal hevert. Tágra nyílt szemében megültek az 
esőcseppek. A dereka és a válla között eltűnt a teste. A mellkasa és a hasa berogyott. Törött 
bordái előtt elrongyolódott bőrcafatok és a pólója maradványai lógtak. 
- Kiszabadult belőle - állapította meg Michael. 

A sikátor bejárata felől kaparászó zaj hallatszott. Carson az esőfüggönyön keresztül is 
látta, hogy egy sápadt, trolihoz hasonlító alak kuporog egy nyitott csatornanyílás mellett. 
Harminclábnyi távolságból nem tudott túl sok részletet megfigyelni rajta, ennek ellenére 
tisztában volt vele, hogy az a valami őt nézi. 

Felemelte a puskát, de a fakó lény abban a pillanatban beugrott a csatornába. 
- Mi a fene volt ez? - kérdezte Michael. 
- Fogalmam sincs. Talán... talán nem is akarom tudni. 

 
*** 

 
A vihar elvonult, viszont megérkeztek a helyszínelők, a bűnügyi technikusok és az 

állandóan locsogó médiahiénák. Az épületekről még csepegett a víz, az utcán csillogtak a 
tócsák, ám minden mocskosnak tűnt, és Carson sejtette, hogy ezentúl nem fog igazán 
tisztának érezni semmit. 

Jack Rogers is megjelent, hogy személyesen felügyelje Jonathan Harker maradványainak 
elszállítását. Ezúttal eltökélte magában, hogy egyetlen bizonyítékot sem veszít el. 

Carson visszatette a puskát a kocsi csomagtartójába. 
- Hová tűnt Deucalion? 
- Talán éppen Drakulával vacsorázik... - felelt Michael. 
- Még mindig kételkedsz? Mindazok után, amit láttál? 
- Mondjuk inkább úgy, hogy még tipródok egy kicsit. 

Carson szeretetteljesen, de azért meglehetősen keményen pofon ütötte a társát. 
- Agyat kellene cserélned! 

Ebben a pillanatban megszólalt Carson mobiltelefonja. Amikor felvette, Vicky Chou rémült 
hangja hallatszott a készülékből. 

 
Kilencvenhatodik Fejezet 

 
Erika Öt készen, beprogramozva, nyelvtudással és más hasznos ismeretekkel felvértezve 

feküdt a lezárt üvegtartályban. Csak arra várt, hogy valaki életre keltse. 
Victor mosolyogva állt meg a gyönyörű teremtés fölött. 
Annak ellenére, hogy már négy Erikában is csalódnia kellett, nagy reményeket fűzött az 

ötödikhez. Még kétszáz év elmúltával is tanult új technikákat, és tökéletesítette a 
módszereit. 

Beütötte a megfelelő parancsot a 32-es tartály rendszerét vezérlő számítógépbe. Figyelte, 
ahogy a tejszerű folyadék lecsorog, és a helyét tisztító oldat veszi át. Néhány perc elteltével a 
második fürdőt is leengedte a gép, és a tartályban nem maradt más, csak Erika száraz, 
rózsaszínű teste. 



A számos elektróda, cső és vezeték automatikusan visszahúzódott. Amikor 
lekapcsolódtak, Erika több sebből is vérezni kezdett, de mindössze néhány pillanatig; az új faj 
egyedeinél az efféle apró sérülések másodpercek alatt begyógyultak. 

Felnyílt az ívelt üvegtető, és ezzel egy időben egy elektromos ütés hatására Erika lélegezni 
kezdett. 

Victor egy széken ült a tartály mellett, és egészen közel hajolt Erika arcához. 
Megrebbent a csodálatos, sűrű szempilla, s kinyílt a szem. Erika először félelemmel telve 

pillantott körül, de ez egyáltalán nem számított szokatlannak. Amikor túljutott a születéssel 
együtt járó megrázkódtatáson, és eljött a megfelelő pillanat, 

Victor megkérdezte: 
- Tudod, hogy ki vagy? 
- Igen. 
- Tudod, hogy miért vagy itt? 
- Igen. 
- Tudod, hogy ki vagyok én? 

Erika első ízben nézett a szemébe. 
- Igen - felelte, majd tiszteletteljesen lesütötte a pilláit. 
- Felkészültél arra, hogy engem szolgálj? 
- Igen. 
- Élvezettel foglak használni. 

Erika ismét Victorra pillantott, majd alázatosan lehajtotta a fejét. 
- Kelj fel! - parancsolt rá Victor. 

A tartály tett egy negyed fordulatot. Erika kényelmesen kinyújtotta a lábát, és felállt. 
- Tőlem kaptad az életet - mondta Victor. - Ezt soha ne felejtsd el! Tőlem kaptad az életed, és 
én döntöm el, hogy mihez kezdhetsz vele! 

 
Kilencvenhetedik Fejezet 

 
A sötét, eső áztatta füvön, a ház mellett, a hátsó veranda közelében egy 

konzervdobozokkal és üvegekkel teli bevásárlókocsi állt. Carson értetlen pillantást vetett rá, 
majd Michaellel a nyomában felsietett a bejárathoz vezető lépcsőn. 

Vicky Chou a konyhában várt rájuk. Csupán egy köpenyt és papucsot viselt. Egy húsvillát 
tartott a kezében, de úgy, mint aki bármelyik pillanatban kész fegyverként használni. 
- Zárva volt az ajtó! Tudom, hogy bezártam! - mondta. 
- Minden rendben, Vic! Már mondtam a telefonban. Ismerem. 
- Egy nagy, tetovált alak... Valóságos óriás! - fordult Michael felé Vicky. - Fogalmam sincs, 
hogyan jutott be a házba. 
- Talán megemelte a tetőt - felelt Michael. - Bebújt, és leereszkedett a padlásról. 

Deucalion a kis Arnie szobájában állt, és figyelte, ahogy a fiú a kastélyon dolgozik. Amikor 
Carson és Michael beléptek, felpillantott. 

Arnie megszólalt: 
- Megerősít. Megerősít. Megerősít, és véd. 
- Az öccse - mondta Deucalion - látja a természet igaz valóját. 

Carsont teljesen összezavarta ez a kijelentés. 
- Az öcsém autista. 



- Autista... Mert túl sokat lát, és mégsem eleget ahhoz, hogy megértse. Összetéveszti a 
bonyolultságot a káosszal, és ez megrémíti. Nagy erőfeszítéseket tesz, hogy valamiféle 
rendet teremtsen a világában. 
- Aha - mondta Michael. - Azok után, amit ma éjjel láttam, nekem is nagy erőfeszítéseket kell 
tennem... 

A nő Deucalion felé fordult. 
- Kétszáz év telt el... Maga és ez a Victor Frankenstein... Miért éppen most? Miért éppen itt? 
- Azon az éjjelen, amikor életre keltem... talán az a sors jutott osztályrészemül, hogy 
pusztítsam el Victort, amikor eljön az ideje. 
- Kitől kapta ezt a feladatot? 
- Aki a természet rendjét megalkotta. Azt a rendet, amellyel Victor olyan nagyképűen és 
dühösen dacol. - Deucalion elvett egy pénzérmét az asztalon álló kupacból. Feldobta, 
elkapta, összeszorította az öklét, majd széttárta az ujjait. A penny eltűnt. - Nekem van szabad 
akaratom. Kitérhetnék a végzetem elől, de nem fogok. 

Ismét feldobta a pennyt. 
Carson megbűvölten figyelte. Deucalion ismét elkapta a pénzdarabot, majd megmutatta a 

tenyerét. Volt penny, nincs penny. 
- Harker, és ezek a... ezek a lények, amelyeket Victor teremtett... démoniak. Mi a helyzet 
magával? Magát... - Michael tétován elhallgatott, így Carson fejezte be helyette a mondatot: 
- Magát ember alkotta, és mégis... van magának lelke? Az a villám... az a villám lelket is 
adott? 

Deucalion összezárta az ujjait, majd egy pillanattal később szétnyitotta. A két korábban 
eltűnt penny ott hevert a tenyerén. 
- Csak annyit tudok, hogy... szenvedek. 

Arnie abbahagyta a kastély építését. Felállt a székéről, és megigézve bámulta a Deucalion 
tenyerén heverő érméket. 
- Szenvedek a bűntudattól, a bűnbánattól és a lelkiismeretemtől. Az életben mindenütt 
láttam csodákat és titkokat... és hiszek. - Deucalion a fiú kezébe nyomta a pénzt. - Victor 
ember volt - folytatta -, de szörnyeteggé alacsonyította magát. Én szörnyeteg voltam... de 
már csaknem embernek érzem magam. 

Arnie a markába szorította a két pennyt, majd széttárta az ujjait. 
Carsonnak elakadt a lélegzete. A pénz eltűnt Arnie kezéből. 

- Kétszáz éve élek kívülállóként a világban. Közben meg tanultam becsülni a törékeny 
embereket. Optimisták, telve reménnyel, és akkor is tudnak küzdeni, amikor látszólag már 
semmi értelme. 

Arnie ökölbe szorította üres tenyerét. 
- Victor ki akarja irtani az emberiséget - folytatta Deucalion -, hogy a saját hús-vér robotjaival 
népesítse be a Földet. 

Arnie ökölbe szorított kezére pillantott, és elmosolyodott. 
- Elég arrogáns ahhoz, hogy sikerrel járjon, hacsak nem segítenek nekem, és nem 
akadályozzuk meg együtt. 

Arnie ismét kinyitotta a kezét. A tenyerén megjelentek a pennyk. 
- Hamarosan az életükért kell küzdeniük azoknak, akik szembe mernek szállni vele - vette el 
Arnie markából Deucalion az egyik pénzdarabot. - Döntsön a sors? - kérdezte Michaeltől, 
majd Carson felé pillantott. - Ha fej, mellém állnak, ha írás... akkor egyedül veszem fel vele a 
harcot. 

Feldobta a pennyt, majd elkapta, és kinyújtotta ökölbe szorított kezét. 



Carson megragadta, és nem engedte, hogy szétnyissa az ujjait. Közben Michaelre nézett. 
Michael felsóhajtott. 

- Az igazat megvallva sohasem akartam biztonságtechnikával foglalkozni - ismerte be, és ő is 
megfogta Deucalion öklét. 

Carson az óriás felé fordult. 
- A sors bekaphatja! Harcolunk. 
 

*** 
 

Randal Hat számára ideális búvóhelynek bizonyult a ház alatti sötét, száraz, csendes zug. A 
pókok egyáltalán nem zavarták. 

Diadalként élte meg, hogy eljutott idáig az Irgalomból, de közben teljesen elkoptak az 
idegei, és elveszítette a bátorságát. A vihar csaknem maga alá gyűrte. Az eső, a lángoló 
égbolt, az ugráló árnyak, a mennydörgés, a szélben hajladozó fák, a csatornák mocskos vize... 
Túl sok adat. Túl sok bejövő adat. Sokszor csaknem a földre rogyott, hogy aztán ott heverjen 
összegömbölyödve, akár egy ászka. 

Időre volt szüksége, hogy összeszedje magát, és visszanyerje az önbizalmát. 
A sötétben lehunyta a szemét, majd lassan mélyeket lélegzett. Édes jázminillat töltötte 

meg az orrát. 
Hallotta, hogy közvetlenül a feje fölött hárman beszélgetnek. Abban a szobában, ahol a 

boldogság várja. A boldogság, amelynek idáig érzi a ragyogását. Megérkezett a forrásához. A 
markában van a titok! 

Az Irgalom gyermeke elmosolyodott a pókokkal telt sötétben. 
 

(Folytatása Következik!) 
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