http://detty-liber.blogspot.com

http://detty-liber.blogspot.com
Készítette: Detty
LAUREL FELNÉZETT A DOMB TETEJÉRE, és ismét elállt a lélegzete. Negyed
mérföldnyire a lankás domboldalon egy, a Jane Eyre-be illő roppant torony tört az égnek,
mely egy terjedelmes épület közepéből emelkedett ki. Szögletességével, szürke köveivel és
meredek csúcsaival inkább tűnt könyvtárnak, mint kastélynak. Vaskos ablakkeretek törték
meg a falak egyhangúságát, a tetőablakok pedig csiszolt kristályprizmákként ragyogtak a
palatető cserepei között. Minden felületet kúszónövények, virágok, lombok borítottak,
minden négyzetcentiméter otthont adott a megszámlálhatatlanul sok növényfaj egyikének.
Jamison szavai választ adtak a kérdésre, amelyet Laurel az ámulattól el is felejtett feltenni. A
Téltündér az épületre mutatott, és megszólalt: - íme, az Avalon Akadémia.
EGY
LAUREL A FAHÁZ ELŐTT ÁLLT, A FÁK VONALÁT FÜRKÉSZTE. A SZÍve a torkában dobogott az
izgalomtól. Tudta, hogy a fiú ott van valahol, és őt figyeli. Az, hogy a lány nem látta, még
semmit sem jelentett.
Természetesen szeretett volna újra találkozni vele. Néha talán túlságosan is vágyott arra,
Hogy láthassa. Pedig Laurel számára minden Tamanival töltött perc olyan volt, mint egy
ártatlannak tűnő játék a vadul rohanó folyó partján, ahol elég egy óvatlan lépés, hogy
magával sodorja az ár, és többé ne eressze el. Laurel Dávid mellett döntött, és hitt benne,
hogy jól választott. Ettől függetlenül képtelen volt gyomorideg nélkül várni a találkozást.
A keze is remegett.
Annak idején megígérte Tamaninak, hogy meglátogatja, amint megkapja a jogosítványát. Bár
pontos napot nem jelölt meg, mindig májusról beszélt. Most pedig június végén jártak. A fiú
biztosan rájött már, hogy Laurel kerüli őt. Mindjárt fel fog bukkanni - mert mindig ő akarja
elsőként üdvözölni -, és Laurel félelemmel vegyes izgalommal várta. Ilyen szédítően kettős
érzés korábban még sohasem fogta el, és remélte, hogy többet nem is kell megtapasztalnia.
Önkéntelenül az után az apró gyűrű után kapott, amit a múlt évben Tamani ajándékozott neki,
és amely egy vékony láncon a nyakában függött. Az elmúlt hat hónap során igyekezett nem
gondolni a fiúra. Azonban be kellett ismernie: hiábavaló az igyekezet. Nagy nehezen
lefejtette ujjait a kis gyűrűről. Próbált minél természetesebben, magabiztosabban menetelni az
erdő felé.
Abban a pillanatban, amikor az árnyas fák alá ért, valami zöldesfekete árnyék suhant el
előtte, és a magasba emelte. Laurel felsikoltott - először ijedtében, majd örömében.
Hiányoztam? - kérdezte Tamani azzal az elbűvölő félmosollyal, amely már az első
alkalommal rabul ejtette a lányt.
Laurel úgy érezte, mintha az elmúlt hat hónap meg se történt volna. A fiú látványától,
közelségétől minden félelme, gondolata semmivé lett... az ellenállásával együtt. Olyan
szorosan ölelte magához Tamanit, ahogyan csak tőle telt. Soha többé nem akarta elengedni.
- Ezek szerint igen - válaszolta meg saját kérdését Tamani nyögve.
Laurel erőt vett magán, elengedte a fiút, és hátralépett. Mintha egy
folyó irányát akarta volna megfordítani. Beletelt néhány másodpercbe, mire sikerült
összeszednie magát annyira, hogy nyugodtan megálljon előtte. A szeme eltelt Tamani
látványával. Ugyanaz a félhosszú, fekete haj, mosolygásra kész ajkak, elbűvölően zöld
szempár... Hirtelen mindketten elfogódottak lettek. Laurel a cipője orrát bámulta, mert kicsit
zavarba hozta magát a viharos üdvözléssel, és most fogalma sem volt, mit mondhatna.
- Korábbra vártalak - szólalt meg végül Tamani.
A fiú előtt állva nevetségesnek tűnt, hogy tartott ettől a találkozástól. De Laurel mégsem
felejtette el azt a jeges félelmet, amit a viszontlátásra gondolva érzett. - Ne haragudj!
- Miért nem jöttél el?
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Féltem - felelte Laurel őszintén.
- Tőlem? - kérdezte Tamani mosolyogva.
- Talán.
- De miért?
Laurel nagyot sóhajtott. Tamani megérdemelte az igazságot. - Minden olyan könnyűnek
tűnik, amikor itt vagyok veled. Nem bízom magamban.
Tamani elvigyorodott. - Azt hiszem, ezt vehetem akár bóknak is.
Laurel égnek emelte a szemét. A fiú szemtelenségén nem fogott az idő.
- Na és mi újság?
Minden rendben. Tényleg. Minden a legnagyobb rendben van - dadogta Laurel.
Tamani habozott egy pillanatig, mielőtt megkérdezte: - Hogy vannak a barátaid?
- A barátaim? - kérdezett vissza Laurel. - Jaj, de átlátszó!
Önkéntelenül megsimogatta a csuklóján körbefutó ezüst karkötőt. Tamani észrevette ezt a
mozdulatot, és nagyot rúgott a porba. - Hogy van Dávid? - kérdezte végül.
-Jól van.
- Ti ketten...? - Tamani elharapta a kérdés végét.
- Azt akarod tudni, hogy együtt vagyunk-e?
Igen, valami ilyesmi. - Tamani újra rápillantott a finom ezüstékszerre. Bosszúság
felhőzte a homlokát, amitől a szeme is elsötétedett, de ezt aztán egy mosollyal eloszlatta.
A karkötő Dávid ajándéka volt. Tavaly karácsony előtt adta Lau- relnek, amikor hivatalosan
is együtt kezdtek járni. A karcsú ezüstinda körbefonta Laurel csuklóját, és az apró
kristályszemek körül ezüstvirágok nyíltak. Dávid nem mondta, de a lány gyanította, hogy a
tündérgyűrűt kell ellensúlyoznia, amelyet mindig a nyakában viselt. Képtelen volt rávenni
magát, hogy levegye, és - ígéretéhez híven - minden alkalommal eszébe jutott Tamani,
amikor rápillantott. Még mindig voltak érzései a fiú iránt. Többnyire bizonytalan, megmagyarázhatatlan érzések, amelyek azonban elég erősek voltak ahhoz, hogy Laurel lelkiismeretfurdalást érezzen, valahányszor gondolatai az erdő felé kalandoztak.
Davidben minden megvolt, amire vágyott. Kivéve azt az egyet, ami mégsem volt, ami
sohasem lehetett. De Tamani sem válhatott olyanná, mint Dávid.
- Igen, együtt vagyunk - felelte végül a lány.
Tamani egy szót sem szólt.
Szükségem van rá, Tam - mondta Laurel gyengéden, de nem bocsánatkérően. Nem
tudott, és nem is akart bocsánatot kérni azért, amiért Dávidét választotta. - Már elmondtam
neked, hogy miért.
Rendben. - Tamani végigsimította Laurel karját. - De ő most nincs itt.
Tudod, hogy képtelen lennék rá - mondta Laurel kétségbeesetten, szinte suttogva.
Tamani felsóhajtott. - Bele kellene törődnöm, igaz?
- Hacsak nem akarod, hogy teljesen egyedül maradjak.
Tamani átkarolta Laurel vállát - immár barátilag. - Azt sohasem akarnám.
Laurel is átölelte, és magához szorította a fiút.
- Ezt miért kaptam? - kérdezte Tamani.
- Mert olyan vagy, amilyen vagy.
Hát, egy ölelés mindig jól jön - mondta a fiú. Próbált laza, viccelődő lenni, de már a
másik karjával is lázasan ölelte a lányt. Laurel ki akart szabadulni az ölelő karok szorításából,
Tamani azonban magától elengedte, és az ösvényre mutatott. - Gyerünk! - mondta. - Errefelé
van.
Laurel szája kiszáradt. Itt az idő.
Zsebre dugta a kezét, és - talán már századjára - a dombornyomásos lapot kereste. A pecséttel
lezárt, csillogó ezüstszalaggal átkötött levélkét május elején, egy kora reggeli órán találta a
párnáján. Az üzenet rövid volt - mindössze négy sor -, de mindent megváltoztatott.
-
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A jelenleg neveltetésed aggasztóan hiányos természete miatt jelenésed van az Avalon
Akadémián.
Legyél az átjárónál a nyár első napján kora délelőtt. A kiképzés nyolc hétig tart.
Aggasztóan hiányos. Laurel anyukáját sikerült ezzel felbosszantaniuk. Bár mostanában őt már
minden bosszantotta, ami tündérekkel volt kapcsolatos. Eleinte - amikor kiderült, hogy Laurel
tündér - minden meglepően simán ment. A szülők mindig gyanították, hogy örökbe fogadott
lányuk más, mint a többi gyerek. Az igazság elképesztőbb volt, mint amire számítottak Laurel elcserélt tündérgyermek, akit azért bíztak rájuk, hogy megörökölhessen egy
megszentelt tündérbirtokot -, de meglepően könnyen fogadták. Legalábbis első hallásra.
Laurel apjának hozzáállása később sem változott, de anyját az elmúlt néhány hónapban egyre
inkább kiborította az, hogy a lánya nem emberi lény. Már nem beszélt a dologról, sőt, hallani
sem akart róla, és amikor a múlt hónapban Laurel megkapta a meghívót - vagy inkább a
behívót -, elszabadult a pokol. Laurelnek rengeteget kellett vitatkoznia - még az apja
rábeszélőkéjét is be kellett vetni -, hogy az anyja elengedje. Sarah attól tartott, hogy lánya
még kevésbé lesz emberi, amikor visszatér.
Laurel áldotta az eszét, hogy nagyvonalúan elhallgatta szülei elől a trollok létezését, mert
akkor tutira nem jöhetett volna el.
- Készen állsz? - kérdezte Tamani rábeszélő hangsúllyal, mert megérezte Laurel tétovázását.
Készen? Ha Laurel valamikor is készen állhatott arra, ami várt rá, az most volt... vagy soha.
Csöndesen követte a fiút az erdőn keresztül. A fák lombja megszűrte a napfényt, és árnyékot
vetett az ösvényre. Az ösvény enyhe túlzással volt csak ösvénynek nevezhető, de Laurel
tudta, hová vezet. Nemsokára megérkeznek majd egy göcsörtös kis fához, amelyhez fogható
nincs több az erdőben, bár első látásra ez senkinek sem tűnik fel. Laurel tizenkét évig élt itt,
és alaposan megismerte az erdőt, de ezt a fát csak egyszer láthatta annak, ami: amikor a sérült
és félig eszméletlen Tamanit hozta vissza a trollokkal vívott harc után. Látta, hogyan változik
át, és bepillantást nyerhetett abba, ami mögötte rejtőzik. Ma be kell lépnie a kapun.
Ma ő maga is Avalon földjére lép.
Minél beljebb értek az erdőbe, annál több tündér tűnt fel mögöttük. Laurelnek nagy
erőfeszítésébe került, hogy ne nyújtogassa a nyakát, és ne bámulja őket. Sohasem fog
hozzászokni ezekhez a gyönyörűséges, hallgatag őrszemekhez, akik soha nem szólnak
őhozzá, és ritkán néznek a szemébe. De mindenhol ott vannak, még akkor is, ha nem látja
őket. Ezt már tudta. Átfutott az agyán, hogy hányan figyelhették kisgyermekkora óta, és
beleborzongott a gondolatba. Az egy dolog, hogy a szülei tanúi voltak mindenféle
kiskamaszkori ostobaságának, de ha ismeretlen, természetfölötti őrszemek is szórakoztak
rajta, az mindjárt más színben tünteti fel az emlékeket. Laurel nyelt egyet, és a lába elé nézve
igyekezett valami másra gondolni.
Nemsokára meg is érkeztek. Kiléptek a fenyőfák gyűrűjéből, amelyek óvón vették körbe az
ősrégi, csavarodott törzsű fát. A tündérőrszemek félkörben álltak, és miután Shar - az
őrszemek vezetője - nagyon csúnyán nézett rá, Tamani is kiszabadította karját Laurel
satuszerű szorításából, és beállt közéjük. A tucatnyi őrszem előtt álldogálva Laurel a
hátizsákja pántját kezdte szorongatni. Felgyorsult lélegzettel figyelte, hogy az őrszemek
egyenként megérintik a fa kérgét ott, ahol a vaskos törzs kettéválik. A fa vibrálni kezdett, és
ágai szinte magukhoz vonzották a tisztás minden fényét.
Laurel elhatározta, hogy ezúttal nem hunyja le a szemét, végignézi az átváltozást. De amikor
belehunyorított a fénybe, egy ragyogó villám egy pillanatra elvakította. Amikor újra
kinyitotta a szemét, a fa már átváltozott kaput formázó, lila virágokkal befuttatott, magas
aranyoszlopokká. A kaput a két oldalán pillérek rögzítették a földhöz, de egyébként magában
állt a napsütötte erdő közepén. Laurel lassan kiengedte a levegőt a tüdejéből, ami újra benne
szakadt, amikor a kapu kinyílt.
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Melegség áradt feléje, és Laurel még három méterről is érezte a születő életnek azt az illatát,
amelyet a kertjükből már jól ismert. De ez sokkal áthatóbb volt - maga az üvegbe zárt nyári
napfény. A lába szinte magától indult meg, és már majdnem belépett, amikor rántást érzett a
karján. Laurel nagy nehezen levette a szemét a kapuról. Arra eszmélt, hogy Tamani kilépett a
félkörből, és megfogta a kezét. Egy érintés a másik karján arra kényszerítette, hogy
hátranézzen.
Jamison - a vén Téltündér, akivel az ősszel találkozott - a karját nyújtotta, mint egy úriember
valami kosztümös filmből. Barátságosan, de határozottan Tamanira mosolygott. - Köszönjük,
Tam, hogy elhoztad Laurelt. Innentől átveszem.
Tamani nem engedte el azonnal a lány kezét. - A jövő héten meglátogatlak - mondta
csendesen, a suttogásnál valamivel hangosabban.
Mind a hárman csak álltak néhány másodpercig, bennragadva a pillanatban. Jamison akkor
félrehajtotta a fejét, és bólintott egyet Tamani felé. Tamani biccentett, és beállt a helyére a
félkörben.
Laurel még érezte bőrén a fiú perzselő pillantását, amikor az aranykapu felől sugárzó fény
felé fordította az arcát. Avalon vonzása elhamvasztotta benne a legkisebb megbánást is, hogy
Tamanit ilyen hamar magára kell hagynia, alig valamivel a találkozásuk után. A fiú úgyis
nemsokára meglátogatja.
Jamison belépett az aranykapun, intve Laurelnek is. Lassan leengedte a lány kezét, ami eddig
a karján pihent. - Isten hozott újra, Laurel - mondta kedvesen.
Laurel gombócot érzett a torkában, amikor átlépett a kapun, és életében először Avalon
földjét érintette a lába. Nem először, emlékeztette magát. Hiszen innen jöttem.
Egy pillanatig semmit sem látott, csak egy hatalmas, lombos tölgyfa leveleit és sötét, zsíros
földet a lába alatt, amelyet bársonyos, smaragdzöld fű lepett. Jamison kivezette a lombsátor
alól. A ragyogó napfény azonnal átmelegítette az arcát, hunyorognia kellett tőle.
Egy fallal körülvett parkféleségben találta magát. Göröngyös, fekete földkígyók tekergőztek a
kőfalra is felfutó zöld növények között. Laurel még sohasem látott ilyen magas falat - több
évtizedbe is beletelhetett, mire beton nélkül felépítették. A kertben álló fák törzse és ágai köré
hosszú, leveles indák fonódtak. Az indákon szundikáló virágok összezárták szirmaikat a
vakító napfényben.
Megfordult, és visszanézett a kapura. Az már bezáródott, és a magányosan álló
aranyoszlopok mögött csak sötétséget látott. A kaput vagy húsz őrszem vette körül, csupa
lány. Laurel félrehajtotta a fejét. Volt azonban ott még valami. Lépett egyet előre, de széles
fejű, csillogó, kristályhegyű lándzsák állták el az útját.
- Minden rendben, kapitány - szólt Jamison Laurel háta mögül. - Megnézheti.
A lándzsák eltűntek, Laurel pedig elindult, pedig biztos volt benne, hogy csak káprázott a
szeme. De nem, a kapura derékszögben ott volt egy másik kapu. Laurel továbbment, míg
mind a négy kaput körbe nem járta, amelyeket a másik oldalon már látott vastag pillérek
segítségével rögzítettek. Minden pillérhez két kapu rögzült, és tökéletes négyszöget alkotva
vették körül a mögöttük tátongó feketeséget. Pedig Laurelnek elvileg a túloldalon álló
őrszemeket kellett volna látnia.
Én ezt nem értem - mondta Laurel, amikor visszament Jamisonhoz.
Nem a te kapud az egyetlen - felelte Jamison mosolyogva.
Laurelnek felrémlett, hogy Tamani négy kapuról beszélt tavaly ősszel, amikor a lány sérülten,
összetörten hozzá fordult, miután a trollok beledobták a Chetco folyóba. - Négy kapu mondta halkan, és az emlék kellemetlenebb részéről igyekezett megfeledkezni.
A föld négy sarka. Egyetlen lépéssel otthon, a japán hegyek között, a Skót-felföldön
vagy Egyiptomban, a Nílus partján találhatod magad.
Elképesztő! - mondta Laurel, és a kapura bámult. Kapuk? - Több ezer mérföld egyetlen
lépéssel.
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Ez Avalon legsebezhetőbb pontja - mondta Jamison. - Bár okos találmány, nemde?
Nagyon hasznos. A kapukat Oberon király készítette, bele is halt, de Izisz királynő volt az,
aki nem is olyan régen, csupán néhány száz évvel ezelőtt megnyitotta őket a túloldalra.
Az egyiptomi istennő? - kérdezte Laurel döbbenten.
Csak a nevét kapta az istennő után - felelte Jamison mosolyogva. - Bár szeretnénk, ha
úgy lenne, de az emberi történelem nem minden kulcsfigurája tündér. Gyere, az én am-fearfaire-jeim aggódni fognak, ha sokat késünk.
A kicsodák?
Jamison Laurelre bámult. A tekintete először kérdő volt, majd furcsán bánatos. Rettentündérek - ismételte. - A testőreim. Mindig legalább ketten vannak szolgálatban
mellettem.
Miért?
Mert Téltündér vagyok. - Jamison lassan lépdelt a földúton, és a szavait mérlegelte. Képességeink ritkák a tündérek között, ezért tisztelnek bennünket. Csak mi tudjuk kinyitni a
kapukat, így óvnak bennünket. Egész Avalon léte függ tőlünk, tehát az ellenség sohasem
férhet a közelünkbe. A hatalommal azonban...
...felelősség jár? - fejezte be a mondatot Laurel.
Jamison immár mosolyogva a lány felé fordult. - Ezt meg ki tanította neked?
Laurel zavartan elhallgatott. - Ööö, a Pókember? - poénkodott bénán.
Gondolom, létezik olyan, hogy egyetemes bölcsesség - mondta Jamison nevetve.
Hangját visszaverték a nagy kőfalak. Majd hirtelen elkomolyodott. - Ezt a szólást a
Téltündérek gyakran emlegetik. A britek nagy királya, Artúr is ezt mondta, miután a trollok
szörnyű bosszút álltak Cameloton. Abban a hitben élt, hogy a pusztítás az ő hibájából
következett be, és hogy megakadályozhatta volna.
És tényleg megakadályozhatta volna? - kérdezte Laurel.
Jamison intett két őrszemnek, akik a kőfalon nyíló óriási faajtók mellett álltak. - Nem hiszem
- mondta Laurelnek. - De nem árt észben tartani.
Az ajtók hangtalanul kitárultak. Minden gondolat elillant Laurel fejéből, ahogy kisétáltak
Jamisonnal egy domboldalra. A dombok pompásan zöldelltek, amíg csak a szem ellátott. A
fák között fekete ösvények kanyarogtak, közöttük virágos mezők tarkállottak és
szivárványszínű valamik, amiket Laurel nem tudott beazonosítani. Úgy néztek ki, mintha
óriási, színes léggömbök ültek volna a földön minden elképzelhető színben, és úgy csillogott
rajtuk a fény, akár a szappanbuborékokon. Valamivel távolabb apró házacskák gyűrűje
látszódott a domb körül, és Laurel élénk színű, mozgó pontokat is ki tudott venni, amelyek a
városka tündérlakói lehettek.
De hát több... ezren vannak - mondta Laurel, és észre sem vette, hogy hangosan
gondolkodik.
Persze - felelte Jamison, és derűsen csengett a hangja. - Majdnem mindenki itt lakik.
Több mint nyolcvanezren vagyunk már. - Elhallgatott. - Neked ez talán nem is tűnik soknak.
De - vágta rá gyorsan Laurel. - Ügy értem, hogy tudom, hogy az emberek ennél jóval
többen vannak... de elképzelni sem tudtam ennyi tündért egy helyen. - Furcsa érzés volt.
Egyszerre érezte magát végre hétköznapinak és nagyon jelentéktelennek. Találkozott már
más tündérekkel - ott volt Jamison, Tamani, Shar és az őrszemek, akiket néha-néha
megpillantott de a gondolat, hogy sok ezernyi tündér létezik rajta kívül, lenyűgözte.
Jamison gyengéden megérintette a derekát. - Majd máskor körbevezetlek - mondta halkan. De most el kell mennünk az Akadémiára.
Laurel követte Jamisont lefelé, a kőfal mentén. Amikor a végére értek, Laurel felnézett a
domb tetejére, és ismét elállt a lélegzete. Negyed mérföldnyire a lankás domboldalon egy, a
Jane Eyre-be illő roppant torony tört az égnek, mely egy terjedelmes épület közepéből
emelkedett ki. Szögletességével, szürke köveivel és meredek csúcsaival inkább tűnt
-
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könyvtárnak, mint kastélynak. Vaskos ablakkeretek törték meg a falak egyhangúságát, a
tetőablakok pedig csiszolt kristályprizmákként ragyogtak a palatető cserepei között. Minden
felületet kúszónövények, virágok, lombok borítottak, minden négyzetcentiméter otthont adott
a megszámlálhatatlanul sok növényfaj egyikének.
Jamison szavai választ adtak a kérdésre, amelyet Laurel az ámulattól el is felejtett feltenni. A
Téltündér az épületre mutatott, és megszólalt: - íme, az Avalon Akadémia.
KETTŐ
MIKÖZBEN AZ AKADÉMIA FELÉ SÉTÁLTAK, Laurel egy másik épületet is
megpillantott a fák között. A magas domb legtetején - valamivel a tornyosuló Akadémia
felett - egy kastély omladozó romjai terültek el. Laurel pislogott, majd összehúzott szemmel a
kövekre meredt: az omladozó talán nem is volt jó szó arra, amit látott. A kastély romokban
hevert ugyan, de zöld indák kígyóztak a hófehér márvány repedései között, szinte összeöltve
a falakat. Egy hatalmas fa lombja sátortetőként omlott a romok fölé, a falak felét be is borította. - Mi az az épület? - kérdezte Laurel, amikor az újra feltűnt a fák között.
Az a Téli Palota - mondta Jamison. - Én ott lakom.
Biztonságos? - kérdezte Laurel kétkedve.
Természetesen nem - felelte Jamison. - Ez az egyik legveszélyesebb hely egész
Avalonban. De én biztonságban vagyok ott, csakúgy, mint a többi lakó.
Nem fog leomlani? - kérdezte Laurel, és az egyik sarkot méregette, amely úgy festett,
mint egy krómzöld zsinórral húzott fűző.
Nem, dehogy - mondta Jamison. - A Téltündérek már több mint háromezer éve
gondozzák a kastélyt. Látod azt a fenyőfát? A gyökerei belenőttek a márványfalakba, nem
hagyják, hogy az épület összeomoljon.
Miért nem építenek egy újat?
Jamison néhány pillanatra elhallgatott, és Laurel már attól tartott, hogy megbántotta a
kérdéssel. De amikor újra megszólalt, a Téltündér nem tűnt sértődöttnek. - A kastély nem
csupán az otthonunk, Laurel. A falai olyan dolgokat őriznek, amelyeket nem költöztethetünk
át csak azért, hogy nagyobb kényelemben éljünk, vagy hogy a hiúságunkat legyezgessük egy
mutatósabb épülettel. - Mosolyogva a szürke kőfalak felé intett. - Arra, ott van az Akadémia.
Laurel immár más szemmel nézett a kastélyra. Már nemcsak keszekusza indákat látott,
hanem felismerte a rendet és a rendszert a mintázatban. A sarkokat összefogó
kúszónövények, a hatalmas falaknak támaszt nyújtó gyökérzet - a fa valóban a kastély része
lett. Vagy a kastély lett a fa része. Az épület szemmel láthatólag kényelmesen befészkelte
magát a nyújtózkodó gyökerek ölelésébe.
A következő kanyar után Laurel megpillantott valamit, amit első látásra kovácsoltvas
kerítésnek vélt. Amikor közelebbről is megnézte, kiderült, hogy nem kerítés, hanem élő fal. A
faágak úgy csavarodtak, tekeregtek egymásra, egymáson, egymás körül, mint egy roppant bonyolultan nyírt bonszaifánál. Két őr, egy fiú és egy lány állt a kapunál vibrálóan kék ünnepi
páncélzatban és fényes, tollforgós sisakban. Mindketten mélyen meghajoltak Jamison előtt,
és kinyitották a kaput.
- Gyere! - szólt Jamison, és intett Laurelnek, amikor az habozni látszott. - Már várnak.
Az Akadémián zajlott az élet. Tucatnyi tündér nyüzsgött az udvaron. Néhányan habos-babos
ruhában, selyempantallóban üldögéltek könyvekkel a kezükben, míg mások láthatóan saját
kezűleg készített öltözetben metszettek, ástak a kertben. Volt, aki virágot szedett, és a bokrok
között kutakodva igyekezett tökéletes példányokra szert tenni. Amikor meglátták Jamisont és
Laurelt, abbahagyták a munkát, és vagy meghajoltak, vagy tisztelettudóan biccentettek.

http://detty-liber.blogspot.com
Előttem... - Laurel nagyon ostobán érezte magát. - Előttem hajoltak meg?
Lehetséges - felelte Jamison. - De gyanítom, hogy a legtöbben előttem.
Laurelt meglepte a közvetlen stílus. Az azonban biztos volt, hogy Jamison hozzászokott már
a hajlongáshoz. Még csak meg sem állt. - Nekem is meg kellett volna hajolnom, amikor a
kapunál találkoztunk? - kérdezte Laurel kissé bizonytalanul.
O, nem - nyugtatta meg Jamison. - Te Ősztündér vagy. Neked csak a Királynő előtt kell
meghajolnod. Én egy apró biccentéssel is beérem.
Laurel kissé össze volt zavarodva, miközben elsétáltak még néhány tündér mellett. Azokat,
akik csak biccentettek, alaposabban megnézte magának. Ok is észrevették a lányt, és Laurel
nem tudta, hogyan magyarázza az arckifejezésüket. Néhányan kíváncsinak tűntek, míg mások
leplezetlenül bámulták. Sokan kifejezéstelen tekintettel meredtek rá. Laurel félénken behúzta
a nyakát, és sietett, hogy tartsa a lépést Jamisonnal.
Amikor a magas bejárati ajtóhoz értek, a szolgák sietve kinyitották előttük. Jamison egy
tágas, üvegkupolás előcsarnokba vezette Laurelt. A kupolán beömlő napfény táplálta a termet
díszítő cserepes növényeket. Az előcsarnokban kevesebben voltak, mint az udvaron, de itt is
üldögéltek és olvasgattak tündérek a padokon meg az apró asztalok mellett. Egy idősebb
tündér - nem olyan öreg, mint Jamison, gondolta Laurel, bár a tündéreknél ezt sohasem lehet
tudni - lépett oda hozzájuk, és meghajtotta a fejét. - Jamison, milyen kellemes meglepetés!
Laurelre mosolygott: - Gondolom, te pedig Laurel vagy. Istenem, de megváltoztál!
Laurel egy pillanatra megdöbbent, de aztán eszébe jutott, hogy hét évig Avalonban élt,
mielőtt a szüleihez került volna. Az, hogy ő nem emlékezett senkire, még nem jelentette azt,
hogy őrá sem emlékszik senki. Kissé kényelmetlenül érezte magát, amikor eszébe jutott,
vajon hány tündér fordulhat meg itt, aki emlékszik olyan dolgokra, amiket ő tökéletesen
elfelejtett.
Aurora vagyok - mondta a tündér. - Én oktatom a kezdőket, akik vagy előtted, vagy
utánad járnak - kuncogta, mintha egy jó viccet osztott volna meg Laurellel. - Gyere,
megmutatom a szobádat! Kicsit átrendeztük, kidobtunk mindent, amit időközben kinőttél, de
ezt leszámítva pont olyan, ahogyan hagytad.
Szobám is volt itt? - bukott ki a kérdés Laurelből.
Hát persze - felelte Aurora anélkül, hogy hátrafordult volna. - Hiszen ez az otthonod.
Otthon? Laurel körülnézett a dísztelen előszobában. Alaposan megszemlélte a csigalépcső
mellett felfutó, cirádás korlátot, a csillogó ablakszemeket és a tetőablakokat. Tényleg ez lett
volna az otthona? Minden olyan idegennek tűnt. Hátrapillantott Jamisonra, akit láthatóan nem
nyűgöztek le a látottak. A Téli Palota valószínűleg még ennél is pazarabb volt.
A harmadik emeleten egy folyosóhoz értek, amelyen végig cseresznyefa ajtók sorakoztak.
Minden ajtón egy név állt, csillogó, kacskaringós betűkkel. Mara, Kátya, Fawn, Sierra, Sari.
Aurora megállt az egyik előtt, amelyen minden kétséget kizáróan a Laurel név volt.
Laurel úgy érezte, hogy eláll a szívverése, miközben Aurora lassan elfordította a gombot, és
kinyitotta az ajtót, mely szinte siklott a néma sarokvasakon a krémszínű szőnyeg felett. Egy
hatalmas szoba tárult fel előtte, amelynek egyik fala üvegből volt. A többi falat halványzöld
szatén fedte padlótól a mennyezetig. A mennyezetnek szinte a felét elfoglalta a tetőablak. A
bezúduló napfény egy óriási, selyemtakaróval borított ágyat világított meg. Olyan könnyű
függöny vette körül, amely a legkisebb fuvallatra is megrebbent. A bútorzat - asztal, öltözőasztal és szekrény - szerény volt, de időtálló. Laurel belépett, és óvatosan körülnézett.
Valami ismerős apróságot keresett a szeme, valamit, amitől otthon érezheti magát.
Bár ez volt az egyik legesleggyönyörűbb szoba, amit valaha látott, nem emlékezett semmire.
Egyetlen apró részletre sem. Az égvilágon semmire. Csalódást érzett, de igyekezett eltitkolni
Jamison és Aurora előtt. - Köszönöm - mondta, és reménykedett, hogy örömtelen mosolya
nem árulja el az érzéseit. Különben is, mit számít, hogy nem emlékszik semmire. Most itt
van. Csak ez a fontos.
-
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Nyugodtan pakolj ki, és frissítsd fel magad - mondta Aurora. A szeme végigfutott Laurel
topján és farmernadrágján. - Az Akadémián úgy öltözöl, ahogyan a kedved tartja. De lehet,
hogy a szekrényedben található darabokat kényelmesebbnek fogod találni. Megtippeltük a
méretedet, de az új ruháidat csak holnapra tudják elkészíteni, ha megfelel. Az a... pantalló...
ami most van rajtad... olyan az anyaga, mint a daróc.
Amikor Jamison elnevette magát, Aurora büszkén kihúzta magát. - Ezzel jelezz, ha valamire
szükséged van - mondta, és egy csengőre mutatott. - A teljes személyzet a rendelkezésedre
áll. Egy óra szabadidőt kapsz, utána ideküldöm az egyik alapismeret-oktatót, hogy elkezdhesd az óráidat.
Már ma? - kérdezte Laurel egy leheletnyivel hangosabban, mint ahogyan szerette volna.
Aurora gyors pillantást vetett Jamisonra. - Jamison és a Királynő azt az utasítást adta, hogy
minden percet ki kell használnunk, amit nálunk töltesz. így is rövid az idő.
Laurel idegesen, de izgatottan bólintott. - Rendben - mondta. - Kész leszek.
Akkor most magadra hagylak - mondta Aurora, és Jamisonra nézett. Jamison intett neki.
Én maradnék még néhány percet, mielőtt visszatérek a palotába.
Hát persze - mondta Aurora. Meghajtotta a fejét, és távozott.
Jamison az ajtóban állt, és szeme a szobát kutatta. Amikor Aurora léptei elhaltak a folyosón,
megszólalt: - Nem jártam itt azóta, hogy tizenhárom évvel ezelőtt elkísértelek a szüleidhez. Ránézett a lányi a. - Remélem, nem haragszol, amiért rögtön munkára fogunk. Nincsen sok
időnk.
Laurel megrázta a fejét. - Dehogy, minden rendben. Csak hát annyi kérdés motoszkál
bennem.
A megválaszolásukra most nincs idő - mondta Jamison. Mosolya tompította szavai élét. A velünk töltött időd túl értékes ahhoz, hogy az avaloni szokásokra pazaroljuk. Sok-sok év áll
majd a rendelkezésedre, hogy megkapd a válaszokat.
Laurel bólintott, de nem volt biztos abban, hogy egyetért az öreg tündérrel.
Ráadásul - tette hozzá Jamison hamiskás pillantással -, szerintem Tamani boldogan
megválaszol minden kérdést, amit csak felteszel neki. - Megfordult, és menni készült.
Mikor találkozunk megint? - kérdezte Laurel.
Eljövök érted, amikor letelik a nyolc hét - mondta Jamison. - És teszek róla, hogy legyen
egy kis időnk beszélgetni - ígérte meg. Gyorsan elköszönt a lánytól, és bezárta az ajtót maga
mögött. Laurel egyedül maradt.
A lány a szoba közepén állt, és lassan körbefordult. Mindent meg akart nézni. Nem
emlékezett erre a helyre, mégis talált benne valami megnyugtatót: a felismerést, hogy az
ízlése alapjában véve nem változott. Mindig a zöld volt a kedvenc színe, és jobban szerette az
egyszerűséget a bonyolult mintáknál. A baldachin egy kissé kislányos volt, de nem csoda,
hiszen millió évvel ezelőtt választotta.
Odament az asztalához, és leült. Észrevette, hogy bizony a széket is kinőtte. Kihúzogatta a
fiókokat. Vastag papírlapokat, festékesdobozokat, lúdtollakat és egy füzetet talált, amelyen a
neve is rajta volt. Beletelt néhány másodpercbe, mire Laurel rájött, hogy azért találja a nevet
olyan ismerősnek, mert ő maga írta a saját gyerekkori kézírásával. Remegő kézzel nyitotta ki
a füzetet az első oldalon. Latin szavak sorakoztak rajta; Laurel gyanította, hogy növénynevek.
Átlapozott még néhány oldalt, de mindenhol ugyanez volt a helyzet. Még az angol szavakat
sem értette. Milyen megalázó, hétévesen többet tudott, mint most, tizenhat évesen! Vagy
húsz, javította ki magát rögtön, vagy amennyi éves vagyok éppen. Igyekezett nem gondolni a
korára, mert az arra a hét, tündérként élt évre emlékeztette, amelynek most egyetlen pillanatát
sem tudta felidézni. Tizenhat évesnek érezte magát, és ami őt illette, tizenhat éves is volt.
Laurel letette a füzetet, és a ruhásszekrényhez sétált.
Jó pár nyári ruhát és néhány habkönnyű, bokáig érő szoknyát talált benne. A fiókokban
hímzett parasztblúzok és testhez simuló, japán ujjas felsők voltak. Laurel az arcához érintette
-
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az anyagot, élvezte selymes puhaságát. Felpróbált néhány darabot, és egy rózsaszínű nyári
ruha mellett döntött. Abban folytatta a szoba feltérképezését.
Pár lépéssel az ablakhoz ért. A lélegzete is elállt a látványtól. A szobája egy akkora
virágoskertre nézett, amekkorát még életében nem látott. Az Akadémia épülete előtt szinte
mindent beborított az ezernyi színben pompázó millióféle virág. Az ablakhoz szorította a
tenyerét, A igyekezett belemerülni ebbe a csodába. Hirtelen az jutott eszébe, hogy milyen
pocsékolás tizenhárom évig porosodni hagyni egy szobát ilyen panorámával.
Valaki kopogott. Laurel összerezzent, megigazította magán a ruhát, és az ajtóhoz sietett.
Mielőtt kinyitotta volna, a haján is végigsimított.
Gondolom, te vagy Laurel - mondta egy magas tündérfi mély, bársonyos hangon.
Végigmérte a lányt. - Szinte semmit sem változtál.
Laurel meghökkent, és bután meredt a tündérre. Látott magáról gyerekkori képeket, és igenis
sokat változott!
A férfi lenvászon jóganadrágszerűséget és sötétzöld, selymes anyagból varrt, a mellkasán
nyitott inget viselt. Még így sem volt benne semmi érzéki. Laurel arra gondolt, hogy
mennyire szerette ő maga is szabadon hagyni a bőrét. Sejtette, hogy itt is erről van szó. A
tündér viselkedése visszafogott, szinte hivatalos volt. Ami éles ellentétben állt azzal a
ténnyel, hogy mezítláb topogott Laurel előtt.
Yeardley vagyok, alapismereteket oktatok. Bejöhetek? - kérdezte félrehajtott fejjel.
- Jaj, hát persze! - vágta rá Laurel, és szélesebbre tárta az ajtót.
Yeardley bemasírozott a szobába, nyomában egy másik tündérrel.
- Oda - mondta, és Laurel asztalára mutatott. A másik tündér letett egy rakás könyvet az
asztalra, mélyen meghajolt Laurel és Yeardley előtt, elhátrált az ajtóig, majd eltűnt a
folyosón.
Laurel visszafordult a professzorhoz, aki a szemébe nézett.
Tudom, hogy Jamison azt szeretné, hogy azonnal elkezdjük az órákat, de őszintén
szólva, alapok nélkül a legelső leckékbe sincs értelme belevágni.
Laurel kinyitotta a száját, majd rájött, hogy teljesen össze van zavarodva, így inkább egy szót
sem szólt.
Ezekben a könyvekben megtalálod a legalapvetőbb információkat ahhoz, hogy az igazi
tanulmányaidat megkezdhesd. Azt javaslom, azonnal fogj bele.
Laurel a nagy halom könyvre meresztette a szemét. - Mindet? - kérdezte.
Nem, ez csak az első fele. Van még egy adag, amikor ezt befejezted. Hidd el,
megpróbáltam a lehető legkevesebbet felpakolni -. mondta a tündér. Ránézett egy papírra,
amit a válltáskájából halászott elő. - Az egyik felsőbbévesünk elvállalta, hogy korrepetálni
fog - mondta, és felpillantott Laurelre. - Szerencsésebb körülmények között te is ott tartanál
most, ahol ő. Fényes nappal minden percben elérhető lesz, és nem esik majd nehezére
megválaszolnia a kérdéseidet, tehát nyugodtan nyaggathatod. Reménykedünk abban, hogy
alig két hét alatt újratanulod azt, amit a távolléted alatt elfelejtettél.
Laurel ökölbe szorított kézzel azt kívánta, bárcsak elsüllyedne.
A neve Kátya - folytatta Yeardley, észre sem véve Laurel reakcióját. - Gyanítom, hogy
hamarosan ő is itt lesz. Ne hagyd, hogy bájcsevegéssel töltse a tanulásra szánt időt.
Laurel mereven bólintott, és a könyveket fixírozta.
Akkor kellemes olvasgatást - mondta a professzor, és sarkon fordult. - Amikor befejezted
a könyveket, megkezdhetjük az igazi tanulást! - Megállt az ajtóban. - A személyzet majd
szólni fog, amikor minden könyvvel végeztél, de addig ne keress, amíg az összeset el nem
olvastad. Addig a további tanulásnak semmi értelme. - A tanár köszönés nélkül távozott. Az
ajtó bezáródott, a zárnyelv hangosan kattant a Laurel szobájára telepedő mély csendben.
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A lány vett egy mély lélegzetet, odament az asztalhoz, és elolvasta néhány ősréginek tűnő
könyv gerincét: Gyógynövénytani alapismeretek, elixírek eredete, A gyógyfüvek
enciklopédiája, valamint A trollok anatómiája. Utóbbinál fintorogni kezdett.
Mindig szeretett olvasni, de ezek a könyvek nem számítottak a könnyed nyári olvasmányok
közé. A könyvhalomról a panorámaablakra esett a pillantása, és megállapította, hogy a nap
már megkezdte útját lefelé.
Felsóhajtott. Nem ezt várta a mai naptól.
HÁROM
LAUREL TÖRÖKÜLÉSBEN ÜLDÖGÉLT AZ ÁGYÁN, és egy ollóval jegyzetelésre
alkalmas papírszeleteket vagdalt. Egy órát sem olvasott még, amikor rájött, hogy itt bizony
komoly jegyzetelésre lesz szükség. Meg szövegkiemelőre. Dávid egyéves
biológiakorrepetálása alatt neurotikusán módszeres tanuló lett belőle. De másnap reggel
csalódottan fedezte fel, hogy a „személyzetnek" - mert így emlegették az Akadémián a
szerényen öltözött, ide-oda futkosó, halkszavú szolgálókat - fogalma sincsen arról, mi az a
jegyzetcédula. Ismerték azonban az ollót, így Laurel maga fogott neki felvagdosni a
papíríveket. A szövegkiemelőre rá sem kérdezett.
Halk kopogtatás hallatszott az ajtón. - Gyere be - kiáltotta Laurel ülve, mert attól tartott, hogy
leseperné a papírdarabokat, ha felállna ajtót nyitni.
Egy aprócska, szőke kobak bukkant fel az ajtónyílásban. - Laurel?
Laurel már nem is erőltette magát, hogy felismerje az Akadémia lakóit, így csak bólintott, és
várta, hogy az idegen bemutatkozzon.
A rövid pixie frizura alatt ragyogó mosoly tűnt fel, amelyet Laurel automatikusan viszonzott.
Jó érzés volt végre egy neki szóló mosoly. Az előző esti vacsora katasztrofálisan sült el.
Laurelnek hét óra körül szóltak, hogy jelenjen meg az étteremben. A lány mezítláb, nyári
ruhácskában és lófarkasan kocogott le a lépcsőn az utat mutató tündér mögött - nem tűnt fel
neki, hogy étterembe, és nem az ebédlőbe hívták. Abban a pillanatban, amikor belépett,
rájött, hogy hibát követett. Mindenki állig begombolt inget, selyemnadrágot vagy földig érő
szoknyát, estélyi ruhát viselt. Gyakorlatilag mintha egy bálba csöppent volna. És ami még
ennél is rosszabb volt: Aurora kiszólította a terem elejére, és bemutatta az Ősztündéreknek.
Száz és száz szempár kereszttüzébe került.
Nem elfelejteni: vacsorához ki kell öltözni.
No de mindez tegnap este történt, most viszont valaki tényleg őrá mosolygott.
Bújj be! - mondta Laurel. Nem érdekelte különösképpen, ki ez a tündér, és miért jött, a
lényeg, hogy barátságos volt.
Valamint okot szolgáltatott arra, hogy kicsit kifújhassa magát.
Kátya vagyok - mondta a tündér.
Laurel - hangzott az automatikus válasz.
Természetesen tudom, hogy ki vagy - mondta Kátya nevetve. - Mindenki tudj a, hogy
te ki vagy. Laurel zavartan lesütötte a szemét.
Remélem, hogy az Akadémia elnyerte a tetszésedet - folytatta Kátya, kifogástalan
házigazdához illően. - En mindig szétesem egy kicsit, ha utaznom kell. Aludni sem tudok mondta, és leült Laurel mellé az ágyra.
Laurel kerülte Kátya tekintetét, és csak egyetértően hümmögött vele egy szót sem szólt. Azon
gondolkodott, hogy Kátya vajon milyen messzire járhatott Avalon határain belül.
Ami az igazat illeti, Laurel valóban rosszul aludt. Remélte, hogy csak az új környezet miatt,
ahogy Kátya is mondta. Egész éjjel rémálmok gyötörték, és nem csak a szokásosak:
trollokról, Tamanira szegezett fegyverekről, Barnesra célzó pisztolycsőről vagy a feje fölött
összecsapó jeges hullámokról. Tegnap éjjel nem ő menekült Barnes elől, mint egy lassított
felvételen, hanem a szülei, Dávid, Chelsea, Shar és Tamani.
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Laurel felkelt az ágyról, az ablakhoz sétált, homlokát a hűvös üveghez nyomta. Megcsodálta
a sötétben kigyúló, alatta elterülő fényeket. Milyen ellentmondásos dolog is ez, gondolta,
eljönni Avalonba, hogy megtanulja megvédeni önmagát és a szeretteit, és közben védtelenül
hagyni őket odaát. Bár ha a trollok őrá vadásznak, talán a család nagyobb biztonságban van
így, ha ő nincsen velük. Semmit sem tehetett, és nem tudott eleget ahhoz, hogy
cselekedhessen. Gyűlölte, hogy ilyen tehetetlen, hogy ennyire haszontalan.
Mit csinálsz? - kérdezte Kátya, kirángatva ezzel Laurelt a sötét gondolatok közül.
- Jegyzetcédulákat vágok.
- Jegyzetcédulákat ?
Ezeket használtam tanulás közben otth... izé, az emberek világában - mondta Laurel.
Kátya felkapott egy Laurel által készített cédulát. - Ez a kis cetli az egész, vagy van még
valami, amit nem vettem észre?
- Nincsen, ennyi az egész.
- De akkor miért te csinálod?
Miért is? - mondta Laurel. Megrázta a fejét, majd megvonta a vállát. - Mert nekem van
szükségem jegyzetcédulákra.
Kátya nagyot nézett, és ártatlanul kérdezősködni kezdett. - Nem tanulnod kellene, mint az
őrült, amíg itt vagy? Yeardley nekem ezt mondta.
Igen, de a jegyzetcédulákkal könnyebben tanulok - kötötte az ebet a karóhoz Laurel. Megéri a ráfordított időt.
Én nem így értettem. - Kátya felnevetett, odaballagott a kis ezüstcsengőhöz, amelyet
Aurora is megmutatott Laurelnek, és csengetni kezdett. Az éles hangtól néhány másodpercig
szinte a levegő is vibrált.
Azt a...! - kiáltott Laurel. Kátya meglepetten nézett rá.
Pár pillanat múlva egy középkorú tündér tűnt fel az ajtóban. Kátya kivette Laurel kezéből az
ollót, és felkapott egy rakás papírt. - Kéretik ezt mindet felvágni ekkora téglalapokká mondta, és Laurel egyik jegyzetcéduláját nyújtotta a tündér felé. - Nagyon fontos, hogy minél
előbb készen legyen, tegyél félre minden más munkát!
Rendben - telelte az asszony, és pukedlizett, mintha nem is egy ifjú, feleannyi idős
tündérrel, hanem magával a Királynővel beszélt volna. - Kívánja-e, hogy itt végezzem el a
munkát, hogy azonnal megkaphassa a cédulákat, mihelyst elkészültem velük, vagy menjek
máshová, és csak akkor juttassam vissza őket, amikor minddel elkészültem?
Kátya Laurelre nézett, és vállat vont. - Nekem mindegy, akár itt is maradhatsz; végül is igaz,
jobb, ha rögtön megkapjuk őket, amint lelvágtad.
Jó lesz - motyogta Laurel, és kissé kényelmetlenül érezte magát, hogy egy felnőtt nőt kell
megkérnie, hogy ezt az aljamunkát elvégezze.
Oda leülhetsz - mondta Kátya, és az ablak előtti padra mutatott. - Ott jó a fény.
A nő bólintott, elvette a papíríveket, és azonnal munkához látott.
Kátya letelepedett az ágyra Laurel mellé. - Mutasd meg, mit csinálsz azokkal a
jegyzetcédulákkal, és akkor majd meglátom, miben segíthetek.
Én is ki tudom vágni a saját cetlijeimet - suttogta Laurel.
Ebben biztos vagyok, de szerintem okosabban is eltölthetjük az időt.
Szerintem viszont ő is okosabban tudná eltölteni az idejét - válaszolta Laurel, és állával
az asszony felé bökött.
Kátya ártatlan szemekkel meredt rá. - Hogy ő? Kizárt dolog. Ő csak egy Tavasztündér.
Laurel felháborodott. - Hogy érted azt, hogy ő csak egy Tavasztündér? Ő is tündér, és neki is
vannak érzései.
Kátya zavarba jött. - Nem mondtam, hogy nincsenek érzései. De neki ez a dolga.
Hogy kivágja a céduláimat?
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Hogy elvégezzen minden munkát, amit az Ősztündérek rábíznak. Úgy is mondhatjuk csicseregte -, hogy megmentettük attól, hogy egy másik Ősztündér parancsát kelljen
teljesítenie. Na, gyerünk, munkára! Különben elpazaroljuk azt az időt, amit felszabadít a
számunkra. Nézzem, melyik könyvet olvasod.
Laurel az ágyán hasalt, és a könyvét bámulta. Képtelen volt egy sorral is többet olvasni;
egész délelőtt tanult, és a szavak kezdtek összefolyni a szeme előtt, így a bambuláson kívül
másra már nem érezte magát alkalmasnak. Valaki megkocogtatta az ajtófélfát, a finoman
faragott cseresznyefa ajtó tárva-nyitva állt. Laurel felnézett, és egy idős, kedves, rózsaszín
tekintetű Tavasztündért pillantott meg, arcán tökéletesen szimmetrikus ráncokkal, amikhez
Laurel még mindig nem volt hozzászokva.
Látogatója van az átriumban - mondta a tündér, alig hangosabban a suttogásnál. A
Tavasztündéreknek megparancsolták, hogy halkan beszéljenek Laurel közelében, és lehetőleg
ne zavarják.
Ezt a parancsot valószínűleg a többi diák is megkapta. Kátyán kívül Laurel csak a vacsoránál
látta a többieket, akik többnyire megbámulták. De már csak az utolsó könyv volt hátra, hogy
csatlakozhasson hozzájuk az osztályteremben. Laurel nem tudta, hogy örüljön-e ennek vagy
sem, azonban úgy gondolta, hogy a változatosság mindenképpen jót fog tenni neki.
- Látogató? - kérdezte. Beletelt némi időbe, mire lestrapált agysejtjei feldolgozták az
információt. Amikor sikerült, majdnem felkiáltott örömében. Tamanil
Laurel leszaladt a lépcsőn. A hosszabb utat választotta, hogy újra áthaladhasson a kupolás
üvegcsarnokon, amelynek falánál a szivárvány minden színében pompázó virágok
sorakoztak. Gyönyörű volt. Eleinte Laurel csak a virágok szépségét látta, amelyek káprázatos
színükkel mindenütt ott voltak az Akadémián. De a virágok többek voltak puszta
dekorációnál, az Ősztündérek velük dolgoztak. Majd egyhetes tanulás után már Laurel is
felismerte őket, és fejből tudta a nevüket. Kék szarkaláb, vörös boglárka, sárga frézia, kála,
foltos flamingóvirág és az új kedvenc, a csónakorchidea puha fehér szirmaival és sötét
rózsaszín termőjével. Megsimogatta a trópusi orchideákat, amikor elment mellettük, és már
mormolta is, hogy mi mindenre lehet használni őket. Meggyógyítja a sárga virágok okozta
mérgezést, átmenetileg leállítja a fotoszintézist, és foszforeszkál, ha kellő mennyiségű
sóskával keverik össze.
Rengeteg tényanyagot megtanult, az összefüggéseket még nem látta át, de a
jegyzetcéduláknak köszönhetően - amelyeket a Tavasztündér sokkal gondosabban vágott ki,
mint ahogyan ő tette volna - mindent bevésett.
A virágos folyosóról Laurel a lépcsőhöz sietett, és szinte ugrálva szedte a fokokat. Azonnal
meglátta Tamanit, aki a bejárat mellett a falnak támaszkodott. Megállta, hogy ne sikítsa a fiú
nevét, és ne rohanjon oda hozzá. De nagyon nehezére esett.
Tamani most nem a szokásos bő inget és térdnadrágot viselte, hanem fényes tunika és fekete
hosszúnadrág volt rajta. A haját gondosan hátrafésülte, az arca idegennek tűnt a hullámos
tincsek nélkül. Laurel már emelte a karját, hogy megölelje, de Tamani egy kézmozdulattal
megállította. Laurel tétován megállt, a fiú pedig elmosolyodott, és derékból enyhén
meghajolt, pont mint a Tavasztündér-személyzet. - Örülök, hogy újra látlak, Laurel. - A fiú az
ajtóra mutatott. - Csak utánad.
Laurel összezavarodva nézett a fiúra, de amikor az fejével ismét a kijárat felé intett, felszegte
az állát, és kimasírozott az Akadémia kapuján. Az Akadémiához vezető ösvény nem egyenes
volt, mint amit Laurel otthon megszokott, hanem virágágyások és fűcsomók között
kanyargott. Sajnos több ősztündér is arrafelé sétált. Laurel érezte, hogy végigmérik, és bár a
legtöbben igyekeztek a könyvük takarásából figyelni, néhányan nyíltan megbámulták.
Hosszasan és csendben meneteltek, Laurel néha hátrasandított Tamanira, aki továbbra is két
lépéssel a lány mögött járt. Laurel látta, hogy huncut mosoly játszik a fiú ajkán, de meg nem
szólalna. Amikor átértek a kapun, Tamani gyengéden megérintette Laurel derekát, és a magas
-
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bokrok felé bökött a fejével. Laurel elindult arrafelé, és abban a pillanatban, amikor az
Akadémia épülete eltűnt a látóterükből, erős karok emelték magasba, és megforgatták.
Annyira hiányoztál! - kiáltotta Tamani azzal a mosollyal, amit Laurel úgy szeretett.
Laurel is átölelte a fiút, és sokáig szorította. Tamani az Akadémián kívüli életére
emlékeztette, ő kötötte össze a régi világával. Az otthonával. Furcsa volt a felismerés, hogy
néhány rövid nap alatt a kötelék, ami egykor Avalonhoz fűzte, most az emberek világához
visszavezető utat jelenti.
Persze Tamani mindig Tamani volt. Ami önmagában sem kevés.Ne haragudj az előbbiért mondta a fiú. - Az Akadémián nagyon komolyan veszik a Tavasz- és Ősztündérek közötti
protokollt, és nem szerettelek volna bajba keverni. Bár valószínűleg inkább én kerültem volna
bajba, de akkor is... ha nem muszáj, ne csináljunk felfordulást.
Ha nem muszáj - mondta Laurel vigyorogva, és mindkét kezével beletúrt a fiú hajába.
Addig igazgatta, míg a fürtök újra az arcába nem hullottak. Megragadta Tamani kezét, mert
teljesen felvillanyozódott attól, hogy megint ismerős, barátságos társaságban lehet. - Úgy örülök, hogy eljöttél! Megőrültem volna, ha még egy éjszakát tanulással kellett volna töltenem.
Tamani kijózanította. - Tudom, hogy kemény munka, de biztos vagyok benne, hogy nagyon
fontos.
Laurel fekete földdel piszkított, meztelen lábára nézett. - Annyira azért nem fontos.
Dehogynem. Elképzelni sem tudod, mennyi mindent használunk, amit Ősztündérek
készítenek.
De én semmit sem tudok készíteni! Még az órákra járást sem kezdtem meg! - Laurel
felsóhajtott, és megcsóválta a fejét. - Fogalmam sincsen, mennyit lehet megtanulni kevesebb
mint két hónap alatt.
- Nem tudnál visszajönni... néha-néha?
- Miért is ne... - Laurel felpillantott. - Ha hívnak.
Hívni fognak. - Tamani elvigyorodott, miközben ezt mondta, mintha a szó olyan vicces
lett volna. - Bízz bennem!
Amikor összetalálkozott a pillantásuk, Laurel úgy érezte, mintha hipnotizálnák. Idegesen
elkapta a fejét, és elindult. - Hova megyünk? - kérdezte, hogy elfogódottságát palástolja.
- Hogyhogy hova?
-Jamison azt mondta, elviszel majd körülnézni. Alig néhány órám van rá.
Tamanit ez készületlenül érte. - Nem hiszem, hogy...Eddig semmit sem csináltam, csak
növényneveket magoltam. - Laurel elhallgatott. - Már... hat... napja! Látni akarom Avalont!
Hamiskás mosoly derítette fel Tamani arcát. Bólintott. - Nos, akkor rendben. Hova szeretnél
menni?
Én... én nem is tudom. - Laurel a fiú felé fordult. - Mi a legklasszabb hely Avalonban?
A fiú mély lélegzetet vett, habozni látszott. Majd megszólalt: - Legyenek ott más tündérek is,
vagy csak mi ketten?
Laurel a domboldalra nézett. Egyrészt szeretett volna csak Tamanival lenni, másrészt viszont
nem bízott magában annyira, hogy hosszú időt töltsön vele. - Lehetne mindkettő?
Tamani elvigyorodott. - Naná. Miért nem...?
Laurel a mutatóujját Tamani szájára tette. - Nem, ne mondd el, csak menjünk!
Válaszképpen Tamani a domboldalra mutatott, és azt rikkantotta: - Indulás!
Laurel beleborzongott az izgalomba, ahogyan az Akadémia épülete egyre kisebb és kisebb
lett mögöttük. Elhagyták a magas kőfalat, az ösvények lassan utakká szélesedtek, amelyek
különböző épületek mellett kanyarogtak, ám ezek az utak nem voltak kikövezve. Ugyanaz a
zsíros, fekete föld borította őket, mint az Akadémiához vezető ösvényt. A föld hűsítette
Laurel lábát, ettől még ruganyosabban lépkedett. Még sohasem érezte magát ilyen jól séta
közben.
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Ahogyan távolodtak az Akadémiától, az utcák megteltek élettel. Egy vásárhoz értek.
Tündérek százai zsibongtak a kapuk alatt, nézelődtek, és alkudoztak a kirakatokba, bódékba
kitett csillogó árukra. A szivárvány minden árnyalata megfordult itt, és beletelt néhány másodpercbe, mire Laurel ráeszmélt, hogy a tömegben meg-megcsillanó, sokszínű ragyogás
nem más, mint a Nyártündérek virágai. Egy húros hangszert cipelő tündér éppen előtte suhant
el, a virága Laurelt egy iiópusi fajra emlékeztette. A virág vörösségébe napsárga szirmok vegyültek, és a tíz széles szirom olyan formát alkotott, mint az a lángvörös kasvirág, amelyről
pont az előző nap tanult. Ez azonban hatalmas volt! Az alsó szirmok néhány centiméterrel a
föld felett lebegtek, míg i f elsők hatalmas koronaként borultak a tündér feje fölé.
Még szerencse, hogy nem vagyok Nyártündér, gondolta Laurel, és eszébe jutott, mennyi
erőfeszítésébe került egy éve, hogy a saját virágját elrejtse az emberek elől. Ezt sohasem
tudtam volna betuszkolni egy blúz alá.
Bármerre nézett, vibrálóan színes, trópusi virágokra emlékeztető díszeket látott a tündérek
hátán, egyik szebb volt, mint a másik. A Nyártündérek másképpen is öltözködtek.
Ugyanabból a könnyű, fényes anyagból varrt ruhákat viseltek, mint Laurel és osztálytársai, de
hosszabbra és bővebbre szabták őket. A fodrok, rojtok és díszek szinte lebegtek a levegőben,
a szoknyák mögött hosszú uszályok seperték az utca kövét. Felvágósak, gondolta Laurel.
Mint a virágaik.
Hátranézett, Tamanit kereste a szeme. A fiú ott bandukolt két lépéssel mögötte. - Mi lenne,
ha te mennél elöl? - kérdezte Laurel, mert már elege volt abból, hogy állandóan a nyakát kell
tekergetnie.
Nem mehetek.
Laurel megállt. - Hogyhogy nem?
Ne csinálj jelenetet - kérte halkan Tamani, és az ujjbegyével megtaszította Laurelt. - Ez
már csak így van.
Ez valami Tavasztündér-dolog? - kérdezte Laurel valamivel emeltebb hangon.
Laurel, kérlek - esedezett Tamani, miközben jobbra-balra tekintgetett. - Majd később
megbeszéljük.
Laurel rámeredt a fiúra, de Tamani nem nézett a szemébe, így a lány egyelőre annyiban
hagyta a dolgot, és továbbindult. Egy ideig a bódék kínálatában böngészett, a csillogó
szélcsengőkben és a selymes ruhaanyagokban gyönyörködve. Néhány boltos még a
vásárlóknál is feltűnőbben öltözködött.
Ez mi? - kérdezte, és felkapott egy fényes gyöngysort, amelyben a ragyogó - és
valószínűleg igazi - gyémántok közé apró igazgyöngyöket és parányi kristályvirágokat
fontak.
Hajbavaló - mondta egy magas, vörös hajú tündér segítőkészen. Hófehér kesztyűbe
bújtatott kezével - amit Laurel túl elegánsnak ítélt az alkalomra - a gyöngysor végére
mutatott, ahol egy apró fésű rejtőzött a kristálybimbók között. Természetesen ennek a
tündérnek nem volt virága, hiszen férfi volt, de a ruházata sejtette, hogy ő is Nyártündér. Szabad?
Laurel Tamanira nézett, aki elmosolyodott és bólintott. A magas tündér Laurel hajába tűzte a
csecsebecsét, majd a bódé túloldalán álló hatalmas tükörhöz vezette a lányt. Laurel
rámosolygott a tükörképére. Az ezüstös hajdísz egészen a válláig lógott, épp arra az oldalra,
amerre el szokta választani a haját. - Gyönyörű - lehelte.
Viselni kívánja vagy becsomagoljam?
-Jaj nem, én nem...
Pedig megvehetnéd - szólt csendesen Tamani. - Nagyon jól áll.
De nekem... - Laurel megkerülte a magas boltos tündért, és Tamani elé lépett. - Én nem
tudom ezt kifizetni, azt meg nem hagyom, hogy te fizesd ki.
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Tamani halkan nevetni kezdett. - Nálunk nem kell az áruért fizetni, Laurel. Az csak az...
emberek világában van így. Vedd el nyugodtan! A boltos boldog lesz, hogy értékeled a
munkáját.
Laurel a boltosra pislogott, aki éppen hallótávolságon kívül álldogált. - Tényleg?
Tényleg. Mondd meg neki, hogy nagyon tetszik az ékszer, és hogy az Akadémián is
viselni fogod. Neki ez lesz a fizetség.
Olyan hihetetlen volt ez az egész! Laurel ideges lett, és olyan kényszerképzete támadt, hogy
azonnal előugrik egy biztonsági őr tündér, és letartóztatja. De hát Tamani csak nem űzne vele
ilyen tréfát, ugye?
Ismét a tükörbe pillantott, majd rámosolygott a magas tündérre, remélve, hogy nem túl
erőltetett a mosolya. - Ez az ékszer nagyon, de nagyon szép - mondta. - Szeretném az
Akadémián viselni, ha megengedi. - A boltos tündér arca felragyogott, és kissé meghajolt
Laurel előtt. A lány bizonytalanul indult el onnét.
Senki sem állította meg.
Laurel még percekig kényelmetlenül érezte magát, mintha ellopta volna a hajdíszt. Aztán
észrevette, hogy a többi vásárló is úgy veszi el a kiválasztott árut, hogy csak dicsérettel és
hálával fizet. Ez őt is megnyugtatta.
- Neked is válasszunk valamit - mondta, és Tamanihoz fordult.
Jaj, ne, nekem nem kell semmi! Én nem itt vásárolok. Az a vásártér, ahová én járok, a
domb aljánál van, valamivel messzebb.
- Akkor ez mi?
- Ez a Nyár tere.
Húha! - mondta Laurel, és pánikolni kezdett. - De hát én Ősztündér vagyok. Nem kellett
volna itt vásárolnom.
Tamani felkacagott. - A Tél- és Ősztündérek ott vásárolnak, ahol nekik tetszik. Ahhoz túl
kevesen vannak, hogy saját terük lehessen.
Aha. - Laurel elgondolkodott. - Tehát én vásárolhatok nálatok is?
- Gondolom, hogy igen, bár nem tudom, miért akarnál.
- Miért ne?
Tamani megvonta a vállát. - Nem olyan szép, mint a Nyár tere. Ügy értem, maga a tér szép,
hiszen Avalonban minden gyönyörű. De mi nem vásárolunk csecsebecséket. Ruhára, ételre és
munkaeszközökre van szükségünk. Ott vásárolom a fegyvereimet, az elixíreket és a
bájitalokat, amelyekre őrszemként szükségem van - az Akadémiáról küldik le őket a vásárra.
A Nyártündérek a puccos dolgokat szeretik, hozzátartozik a munkájukhoz. Főleg a
színházban dolgozóknak. De ha alaposabban megnézed, főleg az eldugott boltokat, többféle
felszerelést is találsz. Festékeket, a díszletekhez szükséges dolgokat, hangszereket,
ékszerkészítő eszközöket meg ilyesmit. - A fiú elvigyorodott. - A standokon főleg a csillivilli
cuccokat teszik a kirakatba. Ezek csillognak a napfényben, így még több vásárlót vonzanak.
Mindketten nevetni kezdtek, és Laurel megérintette a hajdíszt. Egy pillanatra felötlött benne,
hogy ezért sok pénzt kaphatna Kaliforniában, de elvetette a gondolatot. Semmi pénzért sem
adná el, tehát felesleges ezen merengeni.
A tömeg ritkulni kezdett, ahogy távolodtak a piactól. A széles földutat házak szegélyezték,
Laurel elbűvölve pislogott rájuk. Minden épület abból a cukorkristályból készült, mint Laurel
szobájában az üvegfal. Az utcára nyíló nagyobb, átlátszó gömbök nyilvánvalóan a nappali
szobák voltak, a hozzájuk csatlakozó kisebb, pasztellszínű gömböcskék pedig a hálók
lehettek. A világos selyemfüggönyöket elhúzták, hogy minél több fény járhassa át a
helyiségeket, de Laurel látta, hogy éjjel ezek a függönyök biztosítják a lakók számára az
intimitást. Minden ház szikrázott a napsütésben. A legtöbbet kristályfüzérek és prizmák
díszítették, amelyek megtáncoltatták a sugarakat, pont mint Laurel prizmái a saját
szobájában. Az egész szomszédság olyan ragyogó fényárban fürdött, hogy a napra lehetett
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nézni, de a házakra alig. Laurel rájött, hogy a távolból ezeket a „buborékokat" látta, amikor
Jamisonnal belépett Avalonba. - Milyen csodálatosak mondta eltűnődve.
- Azok. Én is szeretek a Nyártündérek utcáin sétálni hazafelé.
A ragyogó épületek lassan egyre ritkulni kezdtek, és nemsokára Laurel és Tamani lefelé
haladt a domboldalon. A széles út egy virágokkal pettyezett lóhereföldet szelt keresztül, ilyet
Laurel korábban csak a moziban látott. Bár már lassan hozzászokott Avalon levegőjéhez amely mindig friss föld szagát és nyíló virágok illatát árasztotta itt még az is áthatóbbnak
tűnt, hiszen az arcát simogató szél szabadon hozta-vitte a virágok illatát. Laurel mélyeket
lélegzett, élvezte az élénkítő szellőt.
Megállt, amikor észrevette, hogy Tamani már nincs mellette. Hátrafordult. Tamani az út
szélén guggolt, és kezét a lóherékbe törölte. - Te meg mit csinálsz? - kérdezte a lány.
Tamani felpattant, és kicsit riadtan nézett rá. - Ööö... otthon felejtettem a kesztyűmet mondta halkan.
Laurel egy pillanatra összezavarodott, majd meglátta, hogy a lóherék megcsillannak a
napfényben. - Kesztyűvel takarjátok el a virágport a kezeteken?
- Ezt így illik - mondta Tamani a torkát köszörülve.
Laurelnek eszébe ötlött, hogy a Nyár terén minden férfi kesztyűt viselt. Most értette meg,
hogy miért. Témát váltott, hogy véget vessen a Tamani számára kínos pillanatnak. - Most
hová megyünk? - kérdezte, és kezével beárnyékolta a szemét, hogy láthassa, mi vár rájuk az
úton.
- Elviszlek oda, ami egész Avalonban a kedvenc helyem.
Tényleg? - kérdezte Laurel, és izgatottságában arról is megfeledkezett, hogy azt szerette
volna, ha a fiú meglepi. - Hová?
Tamani gyengéden elmosolyodott. - Az otthonomba. Szeretném, ha megismerkednél az
édesanyámmal.
NÉGY
LAUREL GERINCÉN BORZONGÁS FUTOTT VÉGIG, nem is tudta, hogy az idegességtől
vagy a döbbenettől. - Az édesanyáddal?
- Ugye... nem bánod?
- Azt mondtad, hogy a tündéreknek nincsen édesanyjuk.
Tamani szóra nyitotta a száját, majd újra becsukta, a szemöldökét pedig összeráncolta mindig így nézett, amikor féligazságon kapták. - Nem azt mondtam, hogy a tündéreknek
nincsen édesanyjuk - mondta lassan. - Azt mondtam, hogy itt másképpen mennek a dolgok.
Ami igaz is.
De te... azt gondoltam, hogy mivel a tündérek magból kelnek ki... azt mondtad, hogy
képesek gondoskodni magukról! - kiáltotta Laurel most már kicsit mérgesen.
Képesek is - mondta Tamani, hogy lecsendesítse a lányt. - Úgy értem, a legtöbbször. Az
anyaság itt nem azt jelenti, mint az emberek világában.
- De neked van édesanyád?
Tamani bólintott, és Laurel biztos volt benne, hogy a fiú tudja, mi következik.
- Nekem is van anyám? Mármint tündér?
Tamani nem szólt, és Laurel sejtette, hogy nem meri kimondani az igazságot. Végül a fiú alig
érzékelhetően vállat vont, és megrázta a fejét.
Döbbenet és csalódottság söpört végig Laurelen. Az sem javított a helyzeten, hogy az otthoni
feszültség ellenére nagyon hiányzott neki az anyja, és rettenetes honvágya volt. Majdnem
elsírta magát. De ehelyett sarkon fordult, és elindult lefelé a domboldalon. Örült, hogy senki
sem volt ott rajtuk kívül. - Miért nincs ? - kérdezte végül ingerülten.
- Mert nincs.
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De neked van. Neked miért van? - Laurel tudta, hogy úgy viselkedik, mint egy durcás
kisgyerek, de abban a pillanatban ez érdekelte a legkevésbé.
- Mert se Ősz-, se Téltündér nem vagyok.
Laurel megállt, és Tamani felé fordult. - És akkor? Mi máshogyan születünk?
Tamani megrázta a fejét.
- A maghoz, amelyből születtem, két tündér kellett, ugye?
Tamani habozott, majd bólintott.
- Akkor hol vannak? Talán nekem...
Nem tudom - vágott közbe a fiú. - Senki sem tudja. Megsemmisítették az adatokat mondta csendesen.
- Miért?
Az Ősz- és Téltündérek nem maradnak a szüleik mellett. Ők Avalon gyermekei, a
korona gyémántjai. Ez nem úgy van, mint az emberek világában - tette hozzá. - Mások a
kapcsolatok.
Tehát nem olyan a viszonyod az édesanyáddal, mint az enyém az én anyámmal otthon? kérdezte Laurel. Tudta, hogy ha Avalonon kívül más helyet nevez az otthonának, azzal
megbántja a fiút, de túl dühös volt ahhoz, hogy Tamani érzéseivel foglalkozzon.
Nem úgy értettem. Amikor létrejön egy mag, az csak egy mag. Nagyon, nagyon értékes,
hiszen egy új élet ígéretét hordozza, de a kapcsolatok nem a maggal kezdődnek. Hanem
akkor, amikor a bimbó kinyílik, és a magonc hazamegy a szüleivel - de csak a Tavasz- és
Nyártündérek élhetnek a szüleik mellett. Akik a te magodat létrehozták...
A szüleim - vágott közbe Laurel.
így van. A szüleid esetleg csalódtak, amikor rájöttek, hogy nem leszel az ő magoncuk,
hogy sohasem élsz velük, de biztosan örültek annak, hogy milyen értékes taggal járultak
hozzá a tündérek társadalmához. Ok úgy gondolták, még nem alakult ki a személyiséged.
Nem hiányozhattál nekik, hiszen nem is ismertek.
Szerinted ettől jobban kellene éreznem magam?
Igen! - Tamani Laurel vállára tette a kezét, hogy megállítsa, mielőtt a lány a főútra lépett
volna. - Mert tudom, milyen önzetlen vagy. Mit szeretnél inkább? Találkozni rég elvesztett
szüleiddel, akik éveken keresztül szenvedtek a hiányodtól, vagy hinni abban, hogy nem
bánkódtak, míg téged emberszülők neveltek, akik mellesleg imádnak?
Laurel nyelt egyet. - Erre még nem gondoltam.
Tamani gyengéden elmosolyodott. Kezével beigazított egy rakoncátlan fürtöt a lány füle
mögé, és hüvelykujjával végigsimított az arcán. - Hidd el, annyira tudsz hiányozni, hogy az
már fáj. Az ellenségemnek sem kívánnám ezt az érzést.
Laurel szinte öntudatlanul Tamani tenyerébe hajtotta a fejét. Tamani a lány homlokához
érintette a homlokát, és már mindkét kezével az arcát, a nyakát simogatta. Csak amikor a fiú
orra - nagyon, nagyon gyengéden - az övéhez ért, akkor eszmélt rá, hogy Tamani meg akarja
csókolni. Azt viszont nem tudta, hogy ő mit akar.
Tam - suttogta. A fiú ajka egy sóhajtásnyira volt az övétől.
Tamani ujjai finoman Laurel nyakának feszültek, de aztán a fiú elengedte a tündérlányt. - Ne
haragudj - mondta. Homlokon csókolta Laurelt, majd hátralépett, és egy széles útra mutatott,
amely keresztülszelte a mezőt. - Induljunk! Egy óra múlva vissza kell, kísérjelek az
Akadémiára.
Laurel bólintott, és hirtelen nem tudta, mit érez. Megkönnyebbülést. Csalódást. Magányt.
Megbánást.
Honnan... honnan tudták, hogy Ősztündér leszek? - kérdezte, hogy semleges témára
terelje a szót.
Ősszel nyílt ki a bimbó - felelte Tamani. - Minden tündér abban az évszakban kel ki,
amelyhez az ereje kötődik.
-
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Bimbó?
- A virág, amelyből születtél.
-Ja!
Laurelnek egyetlen kérdés sem jutott eszébe, amely ne a tündérszüleire vonatkozott volna,
így inkább csendben maradt, és a hallottakat emésztgette. Tamani is szótlanul követte.
Nemsokára megélénkült a gyalogosforgalom, és egyre több ház tűnt fel az út mellett. Ezek a
házak nem olyanok voltak, mint amilyeneket a Nyár tere környékén láttak. A falakat
ugyanolyan kúszónövény díszítette, mint az Akadémia nagy részét - az, amelyiknek a virága
akkor nyílik ki, amikor feljön a hold. Azonban a házakat nem az eddig látott áttetsző falakkal
építették, hanem fából és kéregből álltak. Robusztus rönkházak, apró kunyhók és néhány
nagyobb, nádfedeles villa sorakozott az út mentén. Bájosak és elragadóak voltak, szinte
mintha egy meséből léptek volna elő. De a különbség szinte kiáltó volt.
- Miért nem átlátszóak a falak? - kérdezte Laurel.
Ezek a Tavasztündérek otthonai - felelte Tamani valahonnan a bal válla felől.
-És?
- És mi?
- Szóval miért nem átlátszóak?
A Nyártündéreknek hatalmas mennyiségű napfényt kell fotoszintetizálniuk, hogy
létrehozhassák illúzióikat, meg a tüzet és a fényt, ami a tűzijátékhoz kell. Minden lehetséges
órát a napon kell tölteniük. Meg aztán - folytatta a fiú rövid hallgatás után - ezeket a házakat
könnyebb felépíteni. Sokan vagyunk.
Hány Tavasztündér él itt?
Tamani vállat vont. - Nem tudom biztosan. A lakosság körülbelül nyolcvan százaléka.
Nyolcvan? Tényleg? És hányan vannak a Nyártündérek?
Azt hiszem, úgy tizenöt százalék körül. Vagy valamivel többen.
Aha. - Laurel az Ősztündérekre már rá sem kérdezett. Ő is tudott számolni. Tamani már
elmesélte neki, hogy Téltündérek születnek a legritkábban, talán ha egy akad egy
generációban, de az Ősztündérek is meglehetősen kevesen vannak. Laurel most értette csak
meg, hogy mennyire kevesen. Nem csoda, ha nem kaptak saját teret.
A házak egyre sűrűbben sorakoztak, és egyre több tündér bukkant fel körülöttük. Néhányan
kesztyűt viseltek, és kerti szerszámokat cipeltek magukkal. Egyiket-másikat Laurel fel sem
ismerte, pedig az anyukája nagy barátja volt a kertészkedésnek. Mások a házuk előtt
buzgólkodtak - olyan finom szövésű ruhákat teregettek, amelyeket nyilvánvalóan mások
viseltek. Laurel észrevett több étellel megrakott kocsit is; nyers gyümölcs, zöldség és
szőlőlevélbe meg hatalmas, gardénia illatú szirmokba tekert finomságok sorakoztak rajtuk.
Egy Tavasztündér sietett el mellettük. Pásztorbot volt nála, amelynek faragott fején egy apró
tálka lógott. A tündér mellkasára számos, folyadékkal teli fiolát szíjaztak. Laurel kérdő
pillantást vetett Tamanira a válla felett, de a fiú mosolyogva előre mutatott.
Laurel megfordult, és észrevette, hogy a tömeg egyre hangosabban és élesebb hangon
morajlik. De csak akkor értette meg a zúgás okát, amikor szinte a semmiből egy zümmögő
rovarraj tűnt fel. Visszafojtott egy kiáltást, miközben láthatatlanná vált a buzgó méhek
felhőjében.
A méhek olyan gyorsan tűntek el, amilyen gyorsan érkeztek. Laurel megfordult, és látta,
hogy a tömeg felé veszik az irányt, és a pásztorbotos Tavasztündért követik. Felrémlett benne
egy olvasmányélménye: az állatokat és a rovarokat, valamint „más alacsonyabb rendű fajokat
különböző illatanyagokkal nemcsak befolyásolni, de irányítani is lehet. Egy pillanatra
felötlött benne, hogy az otthoni növények is nagy hasznát vennék az idomított méheknek, de
merengéséből Tamani nevetése józanította ki.
Bocsi - mondta a fiú kuncogva. A szája széle még mindig rángott a visszafojtott
vigyorgástól. - Látnod kellett volna az arcodat.
-
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Laurel szeretett volna haragudni rá, de gyanította, hogy tényleg fura képet vághatott. - Jó
irányba megyek? - kérdezte, mintha mi sem történt volna.
Igen, majd szólok, ha be kell fordulnunk.
Most a Tavaszban vagyunk, nem? Itt is mögöttem kell gyalogolnod? Olyan elveszettnek
érzem magam.
Ne haragudj - mondta Tamani feszülten. - De itt így mennek a dolgok. Ha egy tündér
rangban feletted áll, csak mögötte mehetsz.
Laurel megállt, így Tamani majdnem beleütközött. - Ez a legostobább dolog, amit valaha
hallottam! - A fiú felé fordult. - És nem csinálom tovább!
Tamani felsóhajtott. - Nézd, te megteheted, hogy így beszélj, én nem. - Körbenézett, és
csendesen folytatta: - Nem te fogsz bajba kerülni, hanem én.
Laurel nem akarta ilyen könnyen megadni magát, de azt sem akarta, hogy Tamani az ő
eszméi miatt jusson bajba. Még egy pillantást vetett a fiú lesütött szemére, aztán megfordult
és elindult. Kezdett ráeszmélni, milyen feltűnő jelenség lehet errefelé, sokkal inkább, mint a
Nyár terén. Leszámítva a szerszámaikat és az áruikat, mindenki úgy nézett ki... nos... pont,
mint Tamani. A Tavasztündérek egyszerű szövetruhákat viseltek: vagy térdnadrágot, vagy
térd alá érő szoknyát. De mint minden tündér, ők is vonzók és csinosak voltak. Nem úgy
néztek ki, mint a munkások az emberek világában - törődött arc és viseltes öltözet -, inkább
úgy, mintha munkásszerepben tündöklő színészek lennének.
Az már kevésbé tűnt vonzónak bennük, hogy Laurel láttára mindenki abbahagyta a
beszélgetést, elmosolyodott, és azt a derékból- meghajlás-izét csinálta, mint Tamani, amikor
az Akadémián találkoztak. Miután elhaladtak mellettük, tovább folytatták a beszélgetést.
Néhányan üdvözölték is a fiút, és szerettek volna vele néhány szót váltani. Tamani
elhessegette őket, de volt egy szó, ami többször is megütötte Laurel fülét.
Mi az a mixer? - kérdezte, ahogy ritkult körülöttük a tömeg.
Tamani habozott. - Hű, hát ezt egy kicsit ciki elmagyarázni.
Akkor meg se próbáld, hiszen cikis dolgok még soha fel se merültek, mióta ismerlek!
A lány szarkazmusa megmosolyogtatta Tamanit. - Hát, ez olyan Tavasztündér-dolog mondta rejtélyesen.
-Jaj, ne már! - bosszankodott Laurel. - Mondd el, vagy esküszöm, melletted fogok menni!
Amikor Tamani nem felelt, Laurel lelassította a lépteit, majd gyorsan félreugrott, és bevárta a
fiút.
Oké - mondta Tamani suttogva, és gyengéden maga elé tolta a lányt. - Mixernek az
Ősztündéreket hívják. Na nem csúfolódásból, vagy ilyesmi - folytatta gyorsan. - Csak egy...
becenév. De szemtől szemben sohasem hívnánk így egy Ősztündért.
Mixer? - ízlelgette a szót Laurel a nyelve hegyén. Tetszett neki. - Mert
kotyvasztgatunk - mondta nevetve. - Illik ránk.
Tamani a vállát vonogatta.
Hogy hívjátok a Nyártündéreket?
Tamani behúzta a nyakát. - Csillagszórónak.
Laurel nevetni kezdett. Néhány vidám színekbe öltözött Tavasztündér felpillantott, majd
feltűnően gyorsan visszatért a munkájához. - És a Téltündérekkel mi a helyzet?
Tamani megrázta a fejét. - A Téltündérekkel sohasem mernénk viccelődni. Soha! - tette
hozzá határozottan.
Magatokat hogy hívjátok? - kérdezte Laurel.
Csábászoknak - felelte Tamani. - Ezt mindenki tudja.
Mindenki Csábászfalván - mondta Laurel. - Én viszont nem tudtam.
Tamaninak tetszett a Csábászfalva. - Most már tudod.
De miért?
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Csábász, mint aki elcsábít, megbabonáz. Ebben mindannyian jók vagyunk. Legalábbis
mindannyian képesek vagyunk rá. De inkább csak az őrszemek gyakorolják.
Aha - mondta Laurel vigyorogva. - Csábász. Értem. Miért csak az őrszemek gyakorolják?
Ööö - kezdte Tamani bizonytalanul -, emlékszel, amikor tavaly veled próbáltam?
Ja, tényleg! Már majdnem elfelejtettem! - Laurel megjátszott dühvel fordult a fiú felé. Nagyon mérges voltam rád!
Tamani felkacagott és vállat vont. - A lényeg az, hogy nem működött igazán, mert te is
tündér vagy. Tehát csak az őrszemeknek - azoknak, akik Avalon határain túl teljesítenek
szolgálatot - van lehetőségük arra, hogy nem tündéri lényeken gyakorolják a tudásukat.
Ez logikus. - Miután kielégítette a kíváncsisága, Laurel újra elindult. Gyengéd ujjak
érintették meg a hátát, és felfelé irányították a még mindig sűrű tömegben.
Itt jobbra - mondta Tamani. - Már majdnem ott vagyunk.
Laurel örült, hogy végre egy csendesebb utcába érnek. Még mindig túlságosan feltűnőnek
érezte magát, és azt kívánta, bárcsak becsomagoltatta volna a hajdíszét. Itt senki sem viselt
még csak hasonlót sem. - Ott vagyunk már?
Az a ház lesz az - felelte Tamani, és előre mutatott. - Amelyik előtt a nagy virágládák
állnak.
Laurel egy aprócska, de nagyon bájos házat pillantott meg, amelyet egy fa üregéből vájtak ki.
Laurel még sohasem látott ilyen fát. Nem magas, vastag törzse volt, hanem gömb alakban
terpeszkedett, mint egy hatalmas, fából faragott tök. A tetején elkeskenyedett, és felfelé nőtt.
Levelei árnyékot vetettek a házra. - Ez meg hogyan nőtt ilyenre?
Varázslattal. Ezt a házat a Királynő ajándékozta anyámnak. A Téltündérek azt tesznek a
fákkal, amit akarnak.
Miért kapott édesanyád ajándékot a Királynőtől?
Köszönetképpen. Évekig dolgozott neki Kertészként.
Kertészként? Hát nem dolgozik ott elég kertész?
De. Viszont anyám különleges területen dolgozott. Az egyik legmagasabb pozíciót
töltötte be, amit Tavasztündér valaha elérhet.
Tényleg? - kérdezte Laurel kétkedve. Többtucatnyi kertészt látott csak az Akadémia
környékén.
Tamani furcsán pillantott a lányra, de aztán felfogta, mire gondol Laurel. - Ő nem olyan
kertész volt, mint amilyenek az emberi világban vannak. Azokat itt Gondozóknak hívjuk, és
igen, tényleg sokan vannak. Az én anyámat viszont... azt hiszem, leginkább bábának lehetne
nevezni.
Bábának?
Ha hallotta is a kérdést, Tamani nem felelt. Gyengéden megkopogtatta a furcsa faház ajtaját.
Meg sem várta a feleletet, benyitott. - Itthon vagyok!
A ház belsejéből örömteli sikítás hallatszott, majd egy sokszoknyás, színes gubanc tekeredett
Tamani lábára. - Istenem, istenem, vajon mi lehet ez? - Tamani felkapta a kicsi tündért, és a
magasba emelte. - Mi ez az apróság? Csak nem egy Rowen nevű kisvirág? - A pici lány
sikongatott, miközben Tamani magához ölelte.
A lányka egyévesnek tűnt, alig volt nagyobb egy tipegőnél. De magabiztosan járt, és a
szemében bölcsesség csillant. Bölcsesség és - ebben Laurel valami miatt biztos volt pajkosság.
Jó kislány voltál? - kérdezte Tamani.
Hát persze - felelte a kistündér sokkal érthetőbben, mint azt Laurel egy ilyen pici
gyerektől várta volna. - Mindig jó kislány vagyok.
Remek! - Tamani a ház belseje felé pillantott. - Anya?
Tam! Micsoda meglepetés! Nem tudtam, hogy ma hazajössz. - Laurel felnézett, és
hirtelen nagyon kicsinek érezte magát, amikor egy idősebb tündérasszonyt látott belépni a
-
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szobába. Az asszony csodaszép volt, arcát alig barázdálták ráncok, zöld szeme úgy fénylett,
mint Laurelé, széles mosolya Tamanira ragyogott. Még nem vette észre Laurelt, akit félig
eltakart az ajtó.
Magam sem tudtam ma reggelig.
Nem számít - mondta az asszony, és kezébe fogva Tamani arcát megcsókolta a fiút.
Hoztam valakit - mondta Tamani, váratlanul csendes hangon.
Az asszony Laurel felé fordult, és egy másodpercre aggodalom felhőzte be szép arcát. Aztán
felismerte a lányt, és elmosolyodott. - Laurel! No nézd csak, alig változtál!
Laurel visszamosolygott rá, de nagyon rosszul esett neki, hogy az asszony meghajolt előtte.
Tamani megérezhette, mi zajlik benne, mert megszorította az anyja kezét, és így szólt: Laurelnek mára elege van a formaságokból. Hadd legyen egy kicsit önmaga legalább nálunk!
Rendben van! - mondta Tamani édesanyja mosolyogva. Majd előrelépett, és pont mint
Tamanit, Laurelt is megcsókolta. - Isten hozott!
A lány szemébe könnyek szöktek. Tamanit leszámítva senki sem üdvözölte ennyi
melegséggel, mióta megérkezett Avalonba. Még jobban hiányzott neki a saját anyukája. Köszönöm - mondta halkan.
Gyerünk, gyerünk befelé, ne álldogáljatok az ajtóban! Van itt elég ablak! - mondta
Tamani édesanyja, és betessékelte őket. - És mivel itt nem adunk a formaságokra, szólíts csak
Rhoslynnak!
ÖT
A HÁZ BELSEJE NAGYON HASONLÍTOTT ahhoz a kollégiumhoz, amelyben Laurelt is
elszállásolták, de minden jóval egyszerűbb volt. Éjszaka is világító boglárkák - kőrisfa
kérgével és levendulaeszenciával kecelve, idézte magában Laurel a tanultakat - csüngtek a
szarufáról, és szelíden himbálóztak a ház hat ablakán befúvó gyenge szellőben, A függönyök
és a székek kárpitja nem selyemből, hanem pamutszerű anyagból volt. A padlót sem
bársonyos szőnyeg, hanem puhafa borította. Laurel leporolta a lábát egy vastag lábtörlőn,
mielőtt belépett a házba. A falakon vízfestmények lógtak térhatású keretben.
Jaj de szépek! - mondta Laurel, és előrehajolt, hogy jobban megszemlélhessen egy képet,
amely egy virágágyást ábrázolt. Minden egyes száron egy-egy éppen nyíló bimbó volt.
Köszönöm - mondta Rhoslyn. - A nyugdíjba vonulásom után kezdtem el festegetni.
Nagyon élvezem.
Laurel ekkor felfigyelt egy másik festményre. Tamanit ábrázolta. Jót mulatott azon, hogy
Rhoslynnak milyen remekül sikerült elkapnia a fiú merengő tekintetét. Ezen a képen Tamani
szeme nagyon komoly volt, és valahová a távolba meredt. - Nagyon, nagyon ügyes! - mondta
Laurel.
Badarság. Csak magamat szórakoztatom pár kiselejtezett Nyártündér-eszközzel. Igaz,
nehéz hibázni, ha az embernek olyan jóképű modellje akad, mint a mi Tamanink - mondta
Rhoslyn, és a fiú dereka köré fonta a karját.
Laurel megbámulta őket: Rhoslyn, aki még Laurennél is apróbb volt, büszkén nézett a fiára,
Tamani pedig a mellkasához bújó kistündért egyensúlyozta a csípőjén. Egy pillanatig
csalódást is érzett, hogy a fiú életének van olyan része is, amelyhez neki nincs köze. Aztán
azonnal észhez tért. Hiszen Tamani sincs mindig jelen az ő életében, önző dolog hát többet
kívánni a fiútól, mint amennyit ő cserébe felkínálhat neki. Rámosolygott Tamanira, és
elhessegette borús gondolatait.
Ő a kishúgod? - kérdezte, és a tündérgyermekre mutatott.
Dehogy! - válaszolta Tamani, Rhoslyn pedig nevetni kezdett.
Az én koromban? - mondta még mindig mosolyogva. - Egek, dehogy! Tamani a
legfiatalabb gyermekem, és már hozzá is elég idős voltam.
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Bemutatom Rowent - mondta Tamani, és a kislány bordái közé bökött. - Az édesanyja a
testvérem.
Á, az unokahúgod! - mondta Laurel.
Tamani vállat vont. - Nálunk csak anya, apa és testvér van. Mindannyian összetartozunk, és
mindenki mindenki gyerekére vigyáz. - Megcsiklandozta a kistündért, az pedig visongani
kezdett örömében. - Rowen talán egy kicsivel több figyelmet kap tőlünk, mert közelebbi
rokonunk, mint a többi magonc, de nem sajátítjuk ki. Mindannyian egy nagy család vagyunk.
Értem. - Laurel nem tudta eldönteni, hogy örül-e a hallottaknak. Egyfelől mókásnak tűnt,
hogy több ezer tündér vallja magát rokonának, másfelől viszont elszomorította, hogy semmit
sem tud ezekről a közeli-távoli családtagokról.
Laurel meglepetten pislogott, amikor egy lila, mókusszerű, rózsaszín pilleszárnyas lényecske
tűnt fel Rowen vállán. Egy pillanattal azelőtt még nem látta. Rowen súgott valamit az állatka
fülébe, majd kuncogni kezdett, mintha valami remek viccet osztott volna meg vele.
Tamani? - suttogta Laurel, s közben nem vette le a szemét a furcsa lényről.
- Mi az? - kérdezte Tamani, és követte a lány pillantását.
- Az meg micsoda?
A familiárisa - felelte Tamani, és elnyomott egy mosolyt. - Legalábbis most. Gyakran
változnak.
Mondjam, vagy ne mondjam, hogy mennyire butának érzem magam?
Tamani letette Rowent a földre, fogott egy sámlit, és leült. Kinyújtotta a lábát maga előtt. Fogd fel úgy, mint egy nem-teljesen-képzeletbeli képzeletbeli barátot.
- Hát képzeletbeli?
Illúzió. - Tamani szélesen elvigyorodott, mikor látta Laurel még mindig értetlenkedő
arcát. - Rowen - mondta meleg hangon - Nyártündér.
Rowen szerényen elmosolyodott.
Rhoslyn arca kigyúlt. - Nagyon büszkék vagyunk rá.
A Nyártündérek varázserejének egyik első manifesztációja a képzeletbeli barát, a
familiáris megteremtése. Rowen alig volt kéthetes, amikor az elsőt létrehozta. Olyan ez, mint
egy szundikendő vagy kedvenc állatka, csak sokkal viccesebb. Az én kedvenc játékaim
sohasem mozogtak.
Laurel bizalmatlanul nézegette a lila mókusfélét. - Tehát nem igazi?
Csak egy nagyon picivel igazibb, mint bármely más tündér képzeletbeli barátja.
- Elképesztő.
Tamani a szemét forgatta. - Elképesztő? Ez mind semmi! Látnád azokat a hősies
mentőcsapatokat, akiket azért varázsol elő, hogy megmentsék az ágya alatt megbújó
szörnyektől! - A fiú elhallgatott. - Amelyeket persze szintén ő maga teremtett.
- Hol vannak a szülei?
Fent vannak a Nyárban - mondta Rhoslyn. - Rowen már majdnem abban a korban van,
hogy elkezdheti a kiképzést, elmentek beszélni az igazgatóval.
- Ilyen fiatalon?
- Hiszen már majdnem hároméves - felelte Tamani.
Tényleg? - mondta Laurel, és még jobban megnézte magának a padlón játszadozó
kislányt. - Sokkal fiatalabbnak néz ki - tette hozzá csendesen, majd egy pillanatra elhallgatott.
- Viszont jóval érettebben viselkedik egy háromévesnél. Már meg is akartam kérdezni.
Rowen felpislogott Laurelre. - Pont úgy viselkedek, mint a többi tündér az én koromban.
Ugye? - kérdezte Tamanitól.
Tökéletes vagy, Rowen. - A fiú felnyalábolta a kislányt, és az ölébe ültette. A
rózsaszínes-lilás izé Tamani fejére ült.
Laurelnek nagy nehezen sikerült levenni róla a szemét, bár átfutott az agyán, hogy vajon
akkor is udvariatlanságnak számít-e rábámulni valakire, ha az a valaki igazából nincs is ott. -
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Hadd meséljek egy kicsit Laurelről - mondta Tamani Rowennek. - Nagyon különleges lány.
Az emberek világában él.
- Pont, mint te - mondta Rowen.
Nem pontosan úgy, mint én - felelte Tamani nevetve. - Laurel együtt él az emberekkel.
Rowen nagyot nézett. - Tényleg?
Bizony. Sőt mi több, csak akkor tudta meg, hogy ő is tündér, amikor először kivirágzott.
És mit hittél, mi vagy? - kérdezte Rowen.
Azt hittem, hogy ember vagyok, mint a szüleim.
Butaság! - mondta Rowen lesajnálóan. - Már hogy lehetne egy tündér ember? Az
emberek nagyon furák. És ijesztőek is - tette hozzá rövid hallgatás után. Majd sokat sejtetően
odasúgta: - Az emberek állatok.
Nem is annyira ijesztőek, Rowen - mondta Tamani. - És pont úgy néznek ki, mint mi. Ha
nem ismernéd a tündéreket, te is azt hinnéd, hogy ember vagy.
Én sohasem lennék ember! - felelte Rowen meglepő józansággal.
Nos, nem is kell annak lenned - mondta Tamani. - Te a legeslegszebb Nyártündér leszel
Avalonban.
Rowen elmosolyodott, és kacéran rebegtette a szempilláit. Laurelnek kétsége sem volt, hogy
Tamaninak igaza lesz. Selymes, göndör, barna hajával és hosszú pilláival Rowen volt a
legszebb gyermek, akit Laurel valaha látott. A kistündér kinyitotta rózsabimbó ajkait, és hatalmasat ásított.
Ideje lefeküdni, Rowen - mondta Rhoslyn.
Rowen arca megnyúlt, majd durcázni kezdett. - De én Laurellel akarok játszani.
Laurel máskor is el fog jönni - mondta Rhoslyn, és Laurelre nézett, mintha tőle várná az
ígéret visszaigazolását. Laurel gyorsan bólintott, bár maga sem tudta, úgy lesz-e. - Alhatsz
Tam ágyában - tette hozzá Rhoslyn, mert Rowen még mindig húzta az időt. - Remélem, nem
bánod - mondta az asszony Tamaninak, aki a fejét rázta.
A kicsi tündér láthatóan felderült. Rhoslyn kiterelte a keskeny folyosóra. Tamani és Laurel
egyedül maradt.
Tényleg csak hároméves? - kérdezte Laurel.
Igen. Egy teljesen átlagos hároméves tündérgyerek - mondta Tamani, és elnyúlt egy
széles kereveten. Laurel csodálkozva figyelte. Még sohasem látta Tamanit ennyire
fesztelennek.
Mondtad ugyan, hogy a tündérek másképpen öregszenek, de én... - Elcsuklott a hangja.
Nem hittél nekem, igaz? - kérdezte vigyorogva Tamani.
De hittem neked. Viszont most, hogy láttam is... - Ránézett Tamanira. - A tündérek
lehetnek csecsemők?
Nem úgy, ahogyan te gondolod.
Én idősebb voltam, mint Rowen, amikor a szüleimhez kerültem?
Tamani bólintott. Kis mosoly bujkált a szája sarkában. – Hétéves voltál. Majdnem.
És te meg én... együtt jártunk iskolába?
Tamani nevetni kezdett. - Mihez kezdhetnék én az Ősztündérek óráin?
Akkor honnan ismerlek?
Sok időt töltöttem anyám mellett az Akadémián.
Mintha megérezte volna, hogy róla beszélnek, Rhoslyn lépett a szobába, két csésze forró
helikónianektárral. Laurel egyszer már kóstolta ezt az Akadémián, ahol azt is megtudta, hogy
ez az édes ital nagyon népszerű Avalonban, de nehéz hozzájutni. Megtiszteltetésnek érezte,
hogy most ezzel kínálták.
Mit csinál egy Kertész? - kérdezte Laurel Rhoslyntől. - Tamani azt mondta, hogy olyan,
mint egy bába.
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Rhoslyn rosszallóan csettintett a nyelvével. - Tamani és az ő emberi párhuzamai! Azt ugyan
nem tudom, hogy mit csinál egy bába, de a Kertész olyan Gondozó, aki a sarjadó hajtásokat
táplálja.
Értem. - De Laurel nem értette. - Nem a szülők gondoskodnak róluk?
Rhoslyn megrázta a fejét. - Arra nincsen idejük. A hajtásoknak állandó és különleges
figyelemre van szükségük. Mindannyiunknak megvan a napi feladata, és ha minden anya
kivenne egy évet vagy többet, hogy a hajtását gondozza, sok feladat maradna ellátatlan. Meg
aztán akkor az is előfordulhatna, hogy egy pár csak azért hozna létre magot, hogy egy évre
szabadságoltathassa magát. Minden új élet nagyon értékes, de ilyen komolytalan indokkal
nem szabad belefogni.
Laurel arra gondolt, hogy mit szólna Rhoslyn, ha megtudná, hogy az, emberek milyen
komolytalan indokokkal képesek gyermeket vállalni. Inkább mélyen hallgatott a dologról.
A sarjakat egy különleges kertben gondozzák az Akadémián - folytatta Rhoslyn -,
csakúgy, mint minden más fontos növényt és virágot. A Tavasz- és Nyármagoncok egymást
vagy gyakran a szüleiket figyelve tanulnak. Ezért Tamani is sok időt töltött velem az
Akadémián.
Én is ott voltam?
Természetesen. Attól a pillanattól fogva, hogy kikeltél, a többi Ősztündérrel együtt.
Laurel rápillantott Tamanira, aki bólintott. - Az első naptól fogva. Megmondtam. Az igazi
szüleid nem ismernek téged.
Laurel szomorúan ingatta a fejét.
Laurel szerette volna megismerni a tündérszüleit - magyarázta csendesen Tamani.
Á, ne aggódj emiatt! - korholta Rhoslyn. - Az elválás a neveltetésed fontos része. A
szüleid csak útban lettek volna.
Micsoda? Hogyhogy? - kérdezte Laurel, és kissé kiakadt azon, hogy Rhoslyn - aki maga
is édesanya - milyen lekicsinylően beszél az ő ismeretlen szüleiről.
Valószínűleg Tavasztündérek voltak, azok meg képtelenek bármit is tanítani egy ifjú
Ősztündérmagoncnak. Egy Ősztündér nem támaszkodhat alacsonyabb rendű tündérekre mondta Rhoslyn nagy nyugalommal, mintha nem is a saját fajtájáról beszélne. - Az Ősz
tündéreknek meg kell tanulniuk kiművelni magukat ahhoz, hogy a feladataikat elláthassák.
Az Ősztündérek fontos szerepet töltenek be a társadalomban. Ezt biztosan te is látod, még
akkor is, ha nem töltöttél hosszú időt az Akadémián.
Laurel fennakadt az egyik kifejezésen. Támaszkodni? A szülei ennél sokkal, de sokkal többet
jelentettek. Volna.
Bár jól érezte magát Tamaniéknál, ezt a beszélgetést már nem akarta folytatni. - Tamani szólt hirtelen -, nagyon messzire jöttünk. Attól tartok, hogy el fogok késni az Akadémiáról.
Emiatt ne izgulj! - mondta Tamani. - Körben jöttünk, alig érintettük a lakott területek
szélét. Nem vagyunk messze a Királynő erdejétől, az pedig az Akadémiával határos. Ettől
függetlenül - folytatta, immár édesanyjához intézve a szavait -, indulnunk kell. Megígértem
az Akadémián, hogy rövid látogatás lesz. - Tamani aggódó pillantást vetett Laurelre, de a
lány elfordította a fejét.
Hát persze - mondta Rhoslyn szívélyesen, és fogalma sem volt arról, milyen feszültséget
teremtett. - Bármikor szívesen látunk, Laurel. Őrülök, hogy ismét közöttünk vagy.
Laurel merev arccal mosolygott. Erezte, hogy Tamani kézen fogja, és az ajtó felé húzza.
Hazajössz még, Tam? - kérdezte Rhoslyn, pont mielőtt kiléptek volna a szabadba.
Igen. Napkeltekor vissza kell térnem a kapuhoz, de az éjszakát itt töltöm.
Remek. Rowen már nem lesz itt, mire visszaérsz. Majd elkészítem az ágyadat.
Köszönöm.
Laurel elköszönt, megfordult, és elindult a főút irányába, ahonnan röpke órával azelőtt
érkeztek.
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Amikor Tamani elengedte az ujjait, és elfoglalta a szokásos helyét a háta mögött, Laurel
valamit morgott, és keresztbe fonta a karjait.
Kérlek, ne légy ilyen! - kérlelte csendesen Tamani.
Nem tehetek róla - mondta Laurel. - Ahogy az édesanyád belelt...
Tudom, hogy nem ehhez vagy szokva, Laurel, de itt így mennek dolgok. Szerintem az
osztálytársaid közül egy se foglalkozna vele.
- Mert nem láttak még mást. Te viszont igen.
- Miért is? Csak mert tudom, hogyan nevelik a gyerekeiket az emberek? Azt gondolod, hogy
jobbak nálunk, igaz?
Jobbak is! - mondta Laurel, megperdült a sarkán, és elállta a fiú útját.
Az embereknek biztosan - vitatkozott Tamani halk, de határozott hangon. - De az
emberek nem tündérek. A tündéreknek más szükségleteik vannak.
Azt mondod, hogy szerinted ez így rendjén van? Hogy elveszik a tündérgyerekeket a
szüleiktől?
Nem állítom, hogy egyik módszer jobb lenne a másiknál. Nem éltem elég közel az
emberekhez ahhoz, hogy megítélhessem. De gondolkozz csak! - mondta, és egyik kezét
Laurel vállára tette. Érintése elvette szavai élét. - Mi lenne, ha úgy élnénk Avalonban, mint az
emberek? Minden egyes alkalommal, amikor Tavasztündérek Ősz- magoncot hoznak létre, az
velük él. Fel kell nevelniük. Viszont a magonc napi tizenkét órát tanul az Akadémián. Alig
látják. Nem is értik, hogy mit miért csinál. Ráadásul valószínűleg kertjük sincsen, pedig egy
Ősztündérnek kertre van szüksége a házi feladatokhoz, így az még több időt, tizennégy,
tizenhat órát is távol van tőlük. Hiányzik nekik, és ők is hiányoznak neki. Szinte sohasem
találkoznak. Végül olyanok lesznek, mint az idegenek, leszámítva azt, hogy a szülők tudják,
mit veszítenek. Es ez nagyon fájdalmas, Laurel. Fáj nekik is, és a magoncnak is. Szerinted ez
lenne a jobb megoldás?
Laurel teljesen ledermedt, amikor felfogta a hallottakat. Igaza lenne a fiúnak? Ez még
ötletnek is rossz. Pedig brutálisan valóságosnak hangzott.
Nem állítom, hogy ez a jobb - mondta Tamani gyengéden. - Még csak azt sem kérem,
hogy megértsd. De kérlek, ne gondold, hogy érzéketlenek vagyunk, csak mert leválasztjuk a
magasabb rendűt az alsóbb rendűekről. Megvan rá az okunk.
Laurel lassan bólintott. - És az apák? - kérdezte nyugodt hangon. Az előbbi haragja
elpárolgott. - Neked van édesapád?
Tamani mereven bámulta a földet. - Volt - mondta nagyon halkan, küszködve.
Laurel lelkiismeret-furdalást érzett. - Annyira sajnálom! Nem akartam... nagyon sajnálom. Megérintette a fiú vállát, és azt kívánta, bárcsak többet tehetne.
Tamani állkapcsa megfeszült) de azért kikínlódott magából egy mosolyt. - Semmi gond. Csak
nagyon hiányzik. Alig egy hónapja történt.
Egy hónapja Laurel pont akkorra ígérte a látogatását. De nem jöttem el! A lány ürességet
érzett a mellkasában. - Én... én nem tudtam. _ Elhallgatott.
Tamani elmosolyodott. - Semmi gond, tényleg. Mindannyian tudtuk, hogy bekövetkezik.
Tényleg? Miben halt meg?
Nem halt mag- Tulajdonképpen az ellenkezője történik.
Ez meg mit jelentsen?
Tamani mély lélegzetet vett, majd lassan kifújta a levegőt. Amikor ránézett Laurelre, már a
régi önmaga volt - gyászát ügyesen elrejtette-. Majd egyszer megmutatom. Látnod kell
ahhoz, hogy megértsd.
De nem lehetne... ?
Ma már nincs erre idő - mondta Tamani. Hangjában, ahogy félbeszakította a lányt,
bujkált egy kis feszültség. - Gyerünk! Az lesz a legjobb, ha hazaviszlek, és akkor legközelebb
is elengednek velem.

http://detty-liber.blogspot.com
Jövő héten? - kérdezte Laurel reménykedőn.
Tamani megrázta a fejét. - Mégha lenne is több szabadságom, téged akkor sem fognak
elengedni. Tanulnod kell. Majd néhány hét múlva.
Már az is, hogy Tamaninak szabadságot kell kérnie ahhoz, hogy meglátogassa, eléggé
lehervasztotta Laurelt, amikor pedig arra gondolt, hogy hetekre be lesz zárva az Akadémiára,
komolyan bepánikolt. Néhány hét? Ennyi erővel azt is mondhatta volna, hogy soha. Laurel
csak remélni tudta, hogy a tananyag következő részével gyorsabban lelik majd az idő, mint
amikor a könyveivel összezárva a szobájában üldögélt.
-

HAT
MÁSNAP REGGEL LAUREL A TÜKÖRKEPET VIZSGÁLGATTA, és azon tűnődött,
hogyan kell festenie egy felsőbbéves diáknak. Az első avaloni vacsora fiaskója után
igyekezett nagy gondot fordítani a megjelenésére. Nem sok segítséget kapott ehhez. Ha
megkérdezte, hogy mi a megfelelő öltözet, általában azt a mosolygós választ kapta, hogy „Öltözz kényelmesen!" Megigazította a haját. Kiengedte a copfját, fürtjei a vállára omlottak.
Mire ismét a lófarok mellett döntött, kopogtattak az ajtaján. Kinyitotta, és Kátya mosolygó
arcával találta szemben magát.
Gondoltam, hogy megmutatom, merre indulj. Hivatalosan ez az első napod - mondta
Kátya vígan.
Jó ötlet - felelte Laurel megkönnyebbülten mosolyogva. Gyors pillantást vetett Kátya
ruhájára. A tündér hosszú, bő szoknyát és ujjatlan, mélyen kivágott felsőt viselt. Laurelen egy
könnyű anyagból szabott nyári ruha volt, amelybe bele-belekapott a szellő, és vidáman
suhogott járás közben. Kátya öltözéke alapján úgy döntött, hogy ez is megteszi.
Elkészültél? - kérdezte tőle a tündérlány.
Igen - felelte Laurel. - Csak még a táskám. - Ezzel a vállára kanyarította a hátizsákját,
melyet Kátya alaposan megnézett a szeme sarkából. Nem csoda, hiszen a vastag, fekete
cipzárokkal ellátott nejlon tákolmány - nem beszélve a rávasalt Transformers-matricáról,
amelyet néhány hónapja Dávidtól kapott, persze poénból - élesen elütött Kátya vászon
válltáskájától. De Laurelnél nem volt más, ráadásul sokat jelentett neki a régi, ismerős táska,
amely az otthonára emlékeztette.
Néhány kanyar után egy hosszú folyosóra értek, melynek cukorüveg ablakai csillogtak a
napfényben, és visszaverték a két lány tükör- I épét. Laurel egy pillanatra megtévedt, melyik
is az övé. Kátya ugyanolyan magas volt és szintén szőke hajú, csak az övét rövidre nyírták.
Az apró fürtök bájosan keretezték az arcát. Az Akadémián a legtöbb tündér
étrendváltoztatással színezte a haját és a szemét, így a vörös, a zöld és a kék haj dominált a
szőke és a barna felett. Érdekes felfogása volt ez a divatnak, bár Laurel úgy gondolta, hogy
más körülmények között talán tetszett volna neki. Most viszont vért izzadt, hogy megfeleljen
az íratlan öltözködési szabályoknak.
Egy kétszárnyú ajtóhoz értek, amely mögül friss, nedves földszag áradt. - Ma itt leszünk mondta Kátya. - Több osztályterem is van, hogy melyikbe megyünk, az a tananyagtól függ.
De a legtöbbször itt vagyunk. - Kinyitotta az ajtót, amelyen vidám beszélgetés hangjai
szűrődtek át.
Ilyen osztálytermet Laurel még sohasem látott! Gyakorlatilag egy üvegház volt. A falak
mentén virágládák tucatjai álltak a magas, menyezettől a padlóig érő ablakok alatt. A tetőbe
is több ablakot építettek. A teremben trópusi, párás hőség uralkodott. Laurel áldotta az eszét a
könnyű nyári ruha miatt, és végre megértette, miért ezekkel van tele a szekrénye.
Padok itt nem voltak, csak középen egy hosszú asztal laborfelszereléssel. Laurel elképzelte,
hogy Dávid hogy odáig volna ezért: mindenhol főzőpoharak és üvegcsék, pipetták és
tárgylemezek, mikroszkópokra emlékeztető eszközök és színes folyadékokkal teli üvegek
hosszú sorai.
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Ám pad - egy sem. Laurel meglepetten észlelte, mennyire örül ennek. Arra az időre
emlékeztette, amikor még otthon tanult.
Az osztálytársak miatt azonban ideges borzongás futott végig rajta. Zsongásuk - amit némileg
tompított a burjánzó növényzet - betöltötte a termet. Legalább száz tündér nyüzsgött vagy a
virágládák előtt csoportosulva, vagy körben állva és csacsogva. Aurora szerint a
felsőbbévesek életkora tizenöt és negyven év között volt, attól függően, hogy milyen
tehetségesek és szorgalmasak voltak. Laurel nehezen tudta elképzelni, hogyan juthatna közös
nevezőre velük. Szinte senkit sem ismert a teremben, csak a vacsorákról volt ismerős néhány
arc. Erezte, hogy lépéshátrányban van, mert abban biztos volt, hogy sokan ismerik őt
azelőttről, ráadásul olyannak ismerik, amire ő maga már nem emlékezhet.
Lába szinte belegyökerezett a nyirkos kőpadlóba. Kátya egy gránátalmabokorszerű növény
mellett álldogáló lánycsoport felé intett. - A tanárok csak pár perc múlva érkeznek - mondta. Ránéznék a körtefámra, ha megengeded.
Laurel a fejét rázta. Ha megengedem?Mi mást tehetnék?
Kátya egy ültetőládához sétált, amelyben egy fácska növekedett. A tündér egy füzetet húzott
elő a táskájából.
Körte, szavalta magában Laurel automatikusan. Gyógyításra; a legtöbb méreganyagot
semlegesíti. A virágaiból nyert harmat jó kiszáradás ellen. - Mit csinálsz vele? - kérdezte.
- Szeretném, hogy gyorsabban növekedjen - mondta Kátya, és a kis fa törzsére rajzolt jeleket
tanulmányozta. - Eléggé alapvető bájital, de valahogy mindig elrontom. - Felkapott egy
sötétzöld folyadékot tartalmazó üvegcsét, és a nap felé tartotta. - Ha gyógyital kell, én vagyok
a megfelelő mixer! - Laurelt meglepte Kátya szóhasználata, hiszen Tamani azt mondta, hogy
ez a Tavasztündérek által adományozott név, és nem is túl udvarias. Kátya a jelek szerint nem
törődött ezzel.
De a legelemibb funkciókat támogató kotyvalékoktól görcsbe áll az agyam - fejezte be
szónoklatát Kátya, észre sem véve Laurel reakcióját.
Laurel közben végigjáratta a szemét a termen. Néhány tündér egyenesen a szemébe nézett,
néhányan lesütötték a szemüket. Páran mosolyogtak rá, míg mások olyan mereven bámulták,
hogy végül neki kellett elfordítania a fejét. De amikor egy magas, bíborszemű, sötét hajú,
frufrus lány gyűlölködő pillantásával akadt össze a tekintete, meglepődött. A magas tündér a
válla mögé dobta a fürtjeit, és ahelyett, hogy félrenézett volna, sarkon fordult, és a hátát
mutatta Laurelnek.
Hé, Kátya - suttogta Laurel -, az meg kicsoda?
Ki kicsoda? - kérdezte Kátya kissé összezavarodva.
Ott, a terem végében. Az a sötét, hosszú hajú lány. Bíbor hajtő, bíbor szemek.
Kátya gyorsan odapillantott. - Ja, az Mara. Csúnyán nézett rád? Ne is törődj vele! Haragszik
rád.
Rám? - Laurel majdhogynem sipított. - Nem is ismer!
Kátya habozva az ajkába harapott. - Figyelj - mondta csendesen. - Mindenki kényelmetlenül
érzi magát attól, hogy mindent elfelejtettél. Mindannyian készítünk memóriaelixíreket mondta gyorsan, mielőtt Laurel közbevághatott volna. - Már kezdő korunkban megtanuljuk.
En már tízéves koromban el tudtam készíteni. De ezeket embereknek és trolloknak - tudod,
állatoknak szánjuk. A tündéreknél nem ugyanúgy működnek.
Immúnisak vagyunk rá, mint a csábításra? - kérdezte Laurel.
Nem egészen. Ha a tündérek immúnisak lennének az Ősztündérek varázserejére, nem
készíthetnénk számukra jótékony főzeteket sem. De az állatok számára készített főzetek
másképpen működnek a tündéreknél, és ugyan melyik tündér vállalkozna arra, hogy elkészítsen egy olyat, ami egy másik tündért megfoszt az emlékeitől? Úgy van ez, hogy az
Ősztündérek már régóta tanulmányozzák a tündéreknek is adható főzeteket - még meg sem
születtem, amikor a kutatások elkezdődtek -, de aztán jött valaki, aki... aki egy kicsit túl
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messzire ment - mondta Kátya szinte suttogva. - így most ezt egyáltalán nem ajánlják. Ahhoz
is külön engedély kell, hogy egyáltalán kézbe vehesd az ezzel foglalkozó könyveket. Te
különleges esetnek számítasz, mert nem akarták, hogy bármit elkottyants - mégha véletlenül
is - az embereknek. Ettől függetlenül egy amnéziás tündér, aki olyan varázslat áldozata lett,
amiről mi már nem is tanulhatunk... szóval két lábon járó tabunak számítasz. Nem bántásból
mondom. - Kátya Mara felé biccentett a fejével. - Mara utálja ezt az egészet a legjobban.
Néhány évvel ezelőtt pályázott, hogy tündéreknek való elixírekről tanulhasson, de
elutasították, hiába ő az osztályelső, és hiába kiváló szakértője az állatoknak szánt
főzeteknek.
Ezért gyűlöl engem? - kérdezte Laurel összezavarodva.
Arra emlékezteted, hogy létezik valami, amiről ő nem tanulhat. Ráadásul ismer téged,
legalábbis ismert. Itt mindannyian ismertünk téged, ki jobban, ki kevésbé.
Hajjaj - sóhajtott halkan Laurel.
Még mielőtt megkérdeznéd: én alig, csak messziről ismertelek, mielőtt kiválasztottak
volna az oltványszerepre. De Mara - folytatta, és fejével a magas, szoborszépségű tündér felé
bökött - nagyon jó barátod volt.
Tényleg? - kérdezte Laurel. Egyszerre érezte magát hihetetlenül ostobának, hogy valaki
mástól kell értesülnie arról, kik voltak a barátai, és meglepettnek, hogy egy múltbeli barátság
okot adhat ilyen szintű gyűlöletre.
Igen, de azt se felejtsd el, hogy Mara is szeretett volna oltvány lenni, és nagyon
elkeseredett, amikor te kaptad meg a feladatot. Bukásnak értékelte a dolgot, pedig csak arról
volt szó, hogy a te paramétereid jobban megfeleltek. A szőkeséged szólt melletted a leginkább - intett Kátya. - „Az emberek szeretik a szőke gyerekeket", mondták.
Laurel egy pillanatra nem kapott levegőt. Köhögve megköszörülte a torkát, amivel magára
vonta a figyelmet. Még Mara is megfordult, és újra Laurelre meredt.
Azóta mindent megpróbál, hogy bizonyítson - folytatta Kátya. - Nagyon tehetséges,
hamarabb lépett felsőbb osztályba, mint bármelyikünk. Nemsokára a demonstrátor szintre
lép, és ami engem illet, minél hamarabb, annál jobb. - Kátya visszafordult a fájához. Menjen, és tanuljon azokkal!
Laurel is elfordult, de a szeme sarkából Marát figyelte. A vékony, közönyös tündér egy
balerina kecsességével dőlt a pultnak, és szemével az egész termet felmérte. Nem tűnt
elégedettnek. Valamikor tényleg barátok lettek volna?
Középkorú tündérek csapata vonult be a terembe. Egyikük tapsolva hívta fel magára a diákok
figyelmét. - Gyertek ide, kérlek - mondta meglepően halkan. De hangja az egész teremben
hallható volt, mivel síri csend telepedett az osztályteremre. Minden tündér abbahagyta a
beszélgetést, és az oktatók felé fordult.
Hát, gondolta Laurel, otthon ez nem menne ilyen könnyen.
A tündérek a terem minden sarkából összesereglettek, és körbevették a körülbelül húsz tanárt.
Amelyik az előbb összehívta őket, megkérdezte: - Kezd ma valaki valami újba?
Néhány kéz a magasba emelkedett. A többi tündér azonnal félrehúzódott, hogy a jelentkezők
előremehessenek. Minden tündér vagy kisebb csoport elmesélte, hogy min kezdett dolgozni,
ismertette, a feladat célját, hogyan akarja kivitelezni, mennyi időt fog ez igénybe venni, és
egyéb részleteket. Megválaszolták a tanárok és a többi diák kérdéseit is.
A projektek nagyon összetettnek tűntek, és a tündérek Laurel számára teljesen ismeretlen
kifejezéseket használtak, mint például monastuoloreceptorok, és rezisztens eukariótaszövetek,
meg vírushordozó hleokraji caprylic sav. Néhány ilyen perc múlva elkalandozott a figyelme.
A tündéreket figyelte, akik osztálytársaik előadásait hallgatták. Csendesen álldogáltak, és
valóban figyeltek. Senki sem mocorgott, és ha suttogtak is, csak a projekttel kapcsolatos
dolgokat. Majdnem fél órába telt, míg az új munkákat ismertették, de senki sem hangoskodott, senki sem unatkozott.
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Kicsit ijesztő volt.
Ki fejezett be tegnap projektet? - kérdezte az oktató, miután új témát már nem hozott fel
senki. Még néhány kéz lendült a magasba, és a tömeg újra előreengedte a beszélni vágyókat.
Míg a tündérek beszámoltak a befejezett munkáikról, Laurel újra körülnézett a teremben. Az
itt növekedő növények pont olyan sokfélék voltak, mint odakint, de a változatosság
esetlegesnek tűnt. A növények körül szétszórt papírok, eszközök hevertek, néhányat pedig
vászonba tekertek, hogy az szűrje számukra a napfényt. Nem üvegház volt ez, hanem
laboratórium.
Amikor a múlt héten ránéztem a munkádra, nem ment valami jól. - Az egyik professzor,
egy mély, zengő hangú férfi éppen egy alacsony, barna hajú, nagyon fiatalnak tűnő
tündérlányt faggatott.
Tényleg nem - ismerte el a lány, és még csak nem is szégyellte magát. - A vége pedig
katasztrofálisan sült el.
Laurel felszisszent, és várta, hogy a többiek megvetően kuncogni, suttogni kezdenek.
De semmi sem történt.
Újra körülnézett. A többi tündér figyelmesen hallgatta a kis barnát. Még bólogattak is, mikor
az a sikertelenség okait boncolgatta. Egyikük sem tűnt úgy, mintha beijedt volna. Újabb nagy
- de szívderítő - különbség az otthoni oktatáshoz képest.
Most mit tervezel? - kérdezte a tanár.
A fiatal tündér már mondta is: - Kicsit többet kell tanulnom ahhoz, hogy rájöjjek, miért nem
működött a szérum, de amikor végeztem, szeretnék valami újba fogni. Határozott célom,
hogy újra népszerű legyen a viridefaeco szérum használata Avalonban.
Az oktató egy pillanatra elgondolkodott ezen. - Rendben van, hozzájárulok - mondta végül. Még egy nekifutás. Aztán vissza kell térned a rendes tanulmányaidhoz.
A fiatal tündér bólintott, és megköszönte az oktató engedélyét, mielőtt visszaállt a körbe.
Más? - kérdezte a főoktató. A tanulók körbenéztek, akad-e jelentkező, de nem volt. Mielőtt oszolnátok - mondta az oktató - gondolom mindannyian észrevettétek, hogy Laurel
visszatért közénk, még ha csak egy rövid időre is.
Minden szem Laurelre szegeződött. Néhányan mosolyogtak rá, de a legtöbben csak
kíváncsian méregették.
Az elkövetkező hetekben velünk lesz. Kérlek titeket, hagyjátok, hogy megfigyelhessen
benneteket. Válaszoljátok meg a kérdéseit! Nem kell, hogy a munkába is bevegyétek, főleg
akkor nem, ha valami különleges projekten dolgoztok, de szakítsatok időt arra, hogy
elmagyarázzátok neki, mit, hogyan és miért csináltok. Elmehettek - mondta a főoktató, és
tapsolt egyet. A diákok szétszéledtek.
Most mi jön? - kérdezte suttogva Laurel Kátyától. A terem újra zsongani kezdett, de
Laurel az elmúlt óra csendje után még mindig a suttogást érezte helyénvalónak.
Dolgozni fogunk - mondta Kátya. - Két hosszú távú projektet csinálok, aztán ismételnem
is kell.
Ismételni?
Egyszerűbb bájitalokat és szérumokat állítok elő Avalon többi tündére számára. Már
egészen fiatalon megtanuljuk őket, de csak a magasabb szinten álló diákok munkáiban bíznak
annyira, hogy ki is osszák őket a népnek. Egy bizonyos kvótát kell teljesítenünk minden
hónapban, de annyira a körtefámra koncentráltam, hogy kicsit le vagyok maradva.
Es mind azon dolgoztok... amin csak akartok?
Hát, a bonyolultabb projekteket jóvá kell hagyatni a karral. Bizonyos időközönként
bejönnek, és ellenőrzik a munkánkat. De igen, mi döntjük el, min szeretnénk dolgozni.
Ez az egész arra az időre emlékeztette Laurelt, amikor még otthon tanult az anyukájával. A
tanmenetet Laurel érdeklődési köreire építették, és mindent a saját ütemében tanulhatott.
Megmosolyogtatta az emlék, de már régóta nem könyörgött az anyjának, hogy hadd ma-
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radhasson otthon az iskola helyett - ez nagyrészt Davidnek és a barátnőjének, Chelseanek volt
köszönhető.
De Laurelnek nem volt saját projektje, abból meg szerinte nem sokat okulhatott, ha a
többieket figyelte. Két hétig memorizálta a növények felhasználását, de még így sem tudott
értelmes kérdéseket feltenni az osztálytársainak. Megkönnyebbült, amikor egy ismerős figura
bukkant fel a teremben - korábban nem gondolta volna, hogy Yeardley szigorú arcának
látványa ennyire fel tudja dobni.
Készen áll? - kérdezte Yeardley Kátyától, ahelyett, hogy magához Laurelhez fordult
volna.
Kátya mosolygott, és Laurel felé bökött. - A tiéd!
Laurel követte Yeardleyt egy eszközökkel teli munkaállomáshoz. Az oktató köszönés helyett
kérdésekkel bombázta a második adag könyvből. Laurel bizonytalanul válaszolgatott, de
Yeardley elégedettnek tűnt a fejlődésével. Belenyúlt a válltáskájába, és kihúzott... még egy
rakás könyvet.
Laurel elkeseredett. - Azt hittem, végeztem az olvasással - szaladt ki a száján.
Azzal sohasem végzel - mondta Yeardley, mintha szitokszó lenne. - Minden kasztnak
megvan az alapvető természete. A Tavasztündérek társasági lények, az empátia az erősségük.
A Nyártündérek az esztétikai érzéküket fejlesztik, művészetek nélkül mit sem ér a varázserejük. A mi lényegünk az intellektus, a tudás, amelyet komoly munkával szerzünk meg, és
amelyből az intuíciónk merít.
Ez nem hangzott túl varázslatosan Laurel számára. Leginkább sok munkát jelentett.
Mellesleg, ezek az én könyveim, nem a tieid.
Laurel megkönnyebbülten felsóhajtott.
Laurel!
A lány felkapta a fejét a hanghordozása miatt. Nem szigorú volt, mint pár pillanattal
korábban. Inkább feszült talán kicsit riadt is de volt benne valami lágyság, ami korábban
nem.
Normális esetben az elemi szérumokkal kezdenénk. Balzsamok, tisztító szérumok,
táplálék kiegészítők, ilyesmik. Az újoncoknak ezeket tanítjuk. De majd visszatérsz egyszer,
egy nyugalmasabb időben, és akkor megtanulod őket. Most defenzív gyógynövénytant fogok
oktatni neked. Ez Jamison kívánsága, de én is maximálisan egyetértek vele.
Laurel bólintott, izgalom futott át rajta. Nem csak azért, mert végre tényleg tanulni fog
valamit, hanem mert tudta azt is, miért kell sietni: a trollok miatt. Pontosan erre számított.
A legtöbb dolog, amit tanítani fogok, egy ideig meg fogja haladni a képességeidet, de
valahol el kell kezdenünk. Kemény munkát várok el. Inkább a saját érdekedben, nem
miattam.
Értettem - felelte komolyan Laurel.
Már olvastál több növényről és azok felhasználásáról. Azzal viszont valószínűleg nem
vagy tisztában, hogy a bájitalok, szérumok és elixírek elkészítése nem csak a megfelelő
mennyiségű eszenciák összekeveréséből áll. Mindig van egy vezérelv - recept, ha úgy akarod
-, de az eredmény minden tündér esetében más és más lesz. Itt az Akadémián nem a
recepteket tanítjuk meg, hanem azt, hogy hogyan követheted a megérzéseidet. Megtanítjuk,
hogy ráhagyatkozz a veled született képességekre, és hogy tudásoddal miképpen tehetsz az
avaloniak életéért. Mert minden mixtúra leglényegesebb összetevője te magad vagy, az
Ősztündér. Senki sem tudja azt, amit te tudsz, még akkor sem, ha lépésről lépésre követi a
receptet. - Belenyúlt a táskájába, és előhúzott egy apró virágcserepet, benne egy zöld, zárt
szirmú növénykével.
Meg kell tanulnod érezni a lelkét annak, amivel dolgozol - folytatta, és gyengéden
megcirógatta a növénykét. - Kapcsolatba kell lépned vele - olyan szoros, olyan intim
kapcsolatba, hogy ne csak az összetevői hajoljanak meg az akaratod előtt - mondta Yeardley,
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majd felkapott egy fiolát, kinyitotta, és a tartalmából egyet az ujjára cseppentett. - El kell
érned, hogy teljesen kibontakozzon, hogy úgy virágozzon neked, mint senki másnak. - Az
oktató nedves ujjával gyengéden megérintett minden bimbót, és amikor elhúzta a kezét, a
bimbókból élénk, bíborszínű virágok nyíltak.
Laurel tágra nyílt szemébe nézett. - Kezdhetjük?
HÉT
LAUREL A SZOBÁJÁBAN AZ ABLAK ELŐTTI PADON TERDELT, és az üvegnek
nyomta az orrát. Az Akadémia kapujához vezető utat leste. Tamani azt ígérte, hogy tizenegy
órakor jön érte, de Laurel abban reménykedett, hogy már korábban megérkezik.
Csalódottan tért vissza a munkájához. Éppen a monastuolo szérummal próbálkozott, a jelek
szerint sikertelenül. De Yeardley ragaszkodott hozzá, hogy teljesen végigvigye a kísérleteket,
akkor is, ha biztos benne, hogy nem fognak sikerülni, mert akkor legalább azt megtanulja,
hogy mi az, amit ne csináljon. Laurel számára ez merő időpocsékolásnak tűnt, de már
megtanulta, hogy ne ellenkezzen Yeardley-vel, akinek mogorvasága mögül az elmúlt hónap
során előbukkant a másik oldala is. A tanár a gyógynövény tan szerelmese volt, és semmi
sem szerzett számára nagyobb örömet, mint egy lelkes diák. Ráadásul mindig, de mindig
igaza volt. Laurel azonban a fenti elvével akkor sem értett egyet.
Már éppen leült és nekikészült, hogy újabb összetevőt töltsön a szérumba, amikor
kopogtattak az ajtaján. Végre! Laurel gyorsan ellenőrizte a haját, a ruháját a tükörben, vett
egy mély lélegzetet, és kinyitotta az ajtót. Celia állt ott, az ismerős Tavasztündér, aki
nemcsak a jegyzetcéduláit vágta fel, de apró szívességek végtelen sorával kedveskedett
Laurelnek az elmúlt hetekben.
Valaki várja az előcsarnokban - mondta, és meghajtotta a fejét. Laurel már jó néhányszor
megkérte a Tavasztündéreket, hogy ne bókoljanak előtte, de azok mindig megtalálták a
módját, hogy kifejezzék a tiszteletüket.
Laurel megköszönte az üzenetet, és kislisszant az ajtón. Minden lépéssel egyre könnyebbnek
érezte magát. Nem mintha nem szerette volna a tanórákat - ellenkezőleg, most már, hogy
jobban értette, miről van szó, lebilincselték. De egy dologra biztosan ráérzett: nagyon
keményen kellett dolgoznia. Mindennap nyolc órát tanult Yeardley- vel, majd még néhány
órán keresztül az Ősztündérek munkáját tanulmányozta. Éjjelente olvasott, bájitalokat,
porokat és szérumokat készített. Napkeltétől napnyugtáig tartottak az elfoglaltságai, csak egy
rövid kis vacsoraidőt engedélyezve a számára. Kátya biztosította, hogy nem minden
Ősztündérnek kell ennyit tanulnia, a legtöbben „csak" napi tizenkét órát dolgoztak. Laurelnek
még ez is túlzásnak tűnt.
Viszont nekik legalább volt szabadidejük. Laurelnek nem.
Elismerem, kicsit sokat várnak tőled - mondta Kátya egy nap. Hatalmas szó volt ez egy
szorgalmas, elhivatott Ősztündértől. David- re emlékeztette Laurelt. De amikor ezt Kátyának
is elmondta, a tündérlány vérig sértődött, hogy egy emberhez merészelik hasonlítani.
így aztán, amikor Tamani üzenete három nappal ezelőtt megérkezett, Laurel magánkívül volt
az örömtől. Csak egy kevéske szabadidő, de jól jön, hogy összeszedhesse magát, és
felkészüljön az utolsó kemény hétre, mielőtt visszatérne a szüleihez.
Laurelt annyira lefoglalta az öröme, hogy szinte észre sem vette Kátyát és Marát, akik az
egyik lépcsőforduló korlátja mögül tartották szemmel az előcsarnokot.
Már itt is van - mondta Mara, és megvetően lebiggyesztette rubinpiros ajkait. - Miért
nem odakint vár?
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Laurel felvonta a szemöldökét. - Ha rajtam múlna, a hálószobámban fogadnám.
Mara szeme villámokat szórt Laurelre, de Laurel már hozzászokott a szoborszerű szépség
gyűlölködő pillantásaihoz. A dolgok nem javultak a laborban történt első találkozás óta.
Laurel igyekezett Mara irányába sem nézni. Csak egyszer kérdezte meg tőle, hogy min dolgozik - egy kaktuszon, jellemző -, de Mara hátat fordított neki, és süketnek tettette magát.
Laurel kihúzta a derekát, és szó nélkül vonult tovább.
Kátya lépett mellé. - Ne is foglalkozz vele - mondta meleg hangon. - En személy szerint azt
gondolom, hogy nagyon bátor vagy.
Laurel Kátyára pillantott. - Bátor? Miért?
En alig ismerek Tavasztündéreket a személyzetünkön kívül - vonta meg a vállát Kátya. Katonát meg pláne nem.
Őrszem - javította ki automatikusan Laurel, maga se igazán tudta, hogy miért.
De akkor is... Olyan... durvának tűnnek. - Kátya elhallgatott, és átpislogott a korlát felett
az előcsarnokra, ahol Tamanit sejtette. - Es olyan sokan vannak.
Laurel a szemét forgatta.
Persze ti már régóta ismeritek egymást, azért az egy kicsit más lehet.
Laurel bólintott, bár ez csak részben volt igaz. Ami őt illeti, csak egy éve ismeri Tamanit. De
ez az egy év is jóval több volt annál, mint amennyi ideje azokat az Ősztündéreket ismerte,
akikkel nap mint nap együtt tanult. - Később találkozunk - mondta vidáman, és az elmúlt
fárasztó hetek emléke szinte kitörlődött az emlékezetéből.
Mikor jössz vissza? - kérdezte Kátya tágra nyílt szemmel.
Olyan későn, amilyen későn csak lehet, gondolta Laurel. De hangosan csak annyit mondott: Nem tudom. Ha este nem találkozunk, akkor a holnapi viszontlátásra!
Kátyát azonban ez nem nyugtatta meg. - Szerintem nem szabadna egyedül menned. Talán
Caelin elkísérhetne.
Laurel nehezen állta meg, hogy ne forgassa a szemét. Valami szerencsétlen véletlen folytán
Caelin volt az egyetlen fiú a Laurel-korú Ősztündérek között. Apró termete és sipító hangja
ellenére szeretett a védelmező szerepében tetszelegni a „hölgyek" között - ahogy hívta őket.
A pöttöm fiú kíséretére lett volna Laurelnek utoljára szüksége, hogy aztán minden
szembejövő hímnemű egyed láttán bizonygatni kezdje saját férfiasságát. Mert Caelin
pontosan ezt tenné.
Laurel gondolni sem mert arra, Tamani hogyan reagálna rá.
Elmosolyodott. Bár, lehet, hogy érdekes lenne. Caelin tíz másodpercet sem bírna ki Tamani
jelenlétében. Elvezné, ha látná, hogy valaki végre helyre teszi. De nem annyira, mint a
Tamanival kettesben töltött perceket. - Hidd el, Kátya, nincs szükségem kísérőre.
Ha te mondod - mosolygott rá Kátya. - Erezd jól magad - mondta őszinte, de egyben
kétkedő hangon.
- Nos, hová megyünk? - kérdezte Laurel, mikor végre elhagyták az Akadémia területét, és
csendben áthaladtak a kapun.
Szerinted? - kérdezett vissza vigyorogva Tamani, és a bal kezében lóbált, hatalmas fonott
kosárra mutatott.
Azt kérdeztem, hogy hova megyünk, nem azt, hogy mit fogunk csinálni. - Laurel
hangjában még nyomokban sem volt bosszúság. Olyan jó érzés volt otthagyni az Akadémiát,
érezni a friss szelet az arcán és a puha földet a talpa alatt! Es persze a szeme sarkából figyelni
Tamanit, aki mögötte baktatott. Kedve lett volna kitárni a karját, és nevetve körbe forogni, de
visszafogta magát.
Majd meglátod - mondta a fiú, ujjaival érintve a lány hátát. Egy útelágazásnál nem azt az
utat választotta, mint a múltkor, most távolodni kezdtek a házaktól. - Mutatni akarok neked
valamit.
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Az ösvény egyre keskenyebb és meredekebb lett, és néhány perc múlva egy magas domb
tetejére értek. Laurel azt hitte, valami baj van a szemével. A domb tetején egy hatalmas fa
terpeszkedett, szélesen kinyúló ágakkal. Halványan tölgyfára emlékeztetett csipkézett,
hosszúkás leveleivel, de a törzse nem magas és egyenes volt, hanem hihetetlenül vaskos,
göcsörtös, idomtalan. Laurel gyanította, hogy mellette még azok a vörösfenyők is
eltörpülnének, amelyek otthon, az Orick melletti erdőben nőttek.
Roppant terjedelmétől eltekintve a fa tulajdonképpen nem tűnt olyan rendkívülinek, de
amikor Laurel a lombkorona alá lépett, felkiáltott, mert érzett valamit... valamit, amit leírni
sem tudott. Mintha megsűrűsödött volna a levegő, és úgy kavargott a teste körül, mint a víz.
Élő vizet lélegzett be, átjárta kívül-belül.
Mi ez? - kérdezte, amikor megint rátalált a hangjára. Észre sem vette, hogy Tamani
odalépett hozzá, és kezét a derekára tette.
Világfa a neve. És...tündérekből van.
Hogyan... ? - Laurel azt sem tudta, miként fejezze be a kérdést.
Tamani összeráncolta a szemöldökét. - Hogy is mondjam... izé...hosszú történet. - Odavezette
Laurelt a fa törzséhez. - Réges-régen, amikor még emberek sem éltek a földön, Avalon
erdeiben megszülettek a tündérek. A legenda szerint még beszélni sem tudtunk. De volt egy
tündér, a legelső Téltündér, akinek több varázsereje volt, mint azelőtt és azóta bárkinek.
Ehhez az erőhöz hatalmas bölcsesség is járult. Amikor megérezte, hogy lassan lejár az ideje,
elkezdett azon gondolkodni, miként adhatná tovább a megszerzett tudást. így ahelyett, hogy
megvárta volna, míg teljesen elhervad, feljött erre a dombtetőre, és Gaiához, a
Természetanyához imádkozott. Azt mondta neki, hogy odaadná az életét, ha Gaia megőrizné
a lelkét egy fa formájában.
Tehát ez a fa... ő? - kérdezte Laurel, és még közelebb lépett a göcsörtös törzshöz.
Tamani bólintott. - O az eredeti fa. A többi tündér aztán idejött, ha kérdése, problémája akadt.
Ha figyelmesen hallgatták a szélben megrebbenő levelek szavát, a fa megosztotta velük
bölcsességét. Évek teltek el, közben a madarak megtanították a tündéreket beszélni és...
A madarak?
Igen. A tündérek a madarakat hallották először énekelni, tőlük tanultuk meg használni a
hangunkat.
Es azután mi történt?
Sajnos, amikor a tündérek megtanultak beszélni és énekelni, elfelejtettek figyelni a
susogó levelekre. A Világfa nem volt több számukra, mint bármely más, közönséges fa.
Aztán Efreisone lett a király. Efreisone tudós volt, aki ősi iratai között rábukkant a Világfáról
szóló legendákra. Miután összerakta a történetet, semmi más vágya sem volt, mint
újraéleszteni a Világfát, és megszerezni a bölcsességét. Hosszú órákat töltött a fa árnyékában,
gondozta, felébresztette álmából. Azok alatt az órák alatt észrevette, hogy érti a levelek
beszédét. Megismerte az elmúlt korok történetét, amit minden este lejegyzett, miután
hazatért. Amikor érezte, hogy napjai lassan véget érnek, úgy döntött, hogy egyesül a fával.
Ezt meg hogy érted?
Tamani tétovázott. - Beoltotta magát a fába... belenőtt, a része lett.
Laurel megpróbálta elképzelni. Groteszk és lenyűgöző látvány volt. - Miért tette?
A tündérek, akik a Világfa részévé válnak, átengedik neki a lelküket. Több ezer tündér
bölcsessége él ebben a fában. - Elhallgatott. - Úgy nevezik őket, hogy a Néma Szavúak.
Laurel arcára kiült a felismerés: - Apád is ezt tette! Ő is a fa része!
Tamani bólintott.
Laurel ellépett a fától, mert úgy érezte magát, mint egy betolakodó. De néhány pillanat múlva
óvatosan megérintette a kérget. Yeardley megtanította neki, hogyan tapogathatja ki egy
növény esszenciáját az ujjbegyével. Ez kivételesen jól is ment neki. Behunyta a szemét, és kinyújtott tenyerét a kéregre tapasztotta.
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Soha nem érzett még ilyet korábban. Az élet nemcsak tompán zsongott a keze alatt, hanem
zúgott, mint egy megvadult folyó, és szökőárként duzzadt a tenyerének. Aprót sóhajtott,
amikor egy dalszerűség kúszott az ujjaiba, fel a karján, és szinte tetőtől talpig betöltötte.
Tágra nyílt szemekkel fordult Tamanihoz: - így örökké él.
Igen, de számunkra elérhetetlen. Olyan, mintha meghalt volna. Nagyon... nagyon
hiányzik.
Laurel elhúzódott a fától, és megfogta Tamani kezét. - Milyen gyakran teszik ezt a tündérek?
Nem túl gyakran. Áldozatot kíván. Akkor kell egyesülnöd a fával, amikor még elég erős
vagy ahhoz, hogy végre tudd hajtani. Apám csak százhatvan éves volt, akár harminc-negyven
év állt még előtte, de érezte, hogy gyöngül az ereje, hogy most kell cselekednie. - Tamani
hátborzongatóan felkacagott. - Ez volt az egyetlen alkalom, amikor a szüleimet vitatkozni
hallottam.
Elhallgatott, és újra higgadtan szólalt meg. - Ha egyesülsz a fával, egyedül kell megtenned,
így azt sem tudom, melyik részén keressem. De néha olyan, mintha az ő arcát látnám ott, a
harmadik ágon - mondta, és felfelé mutatott. Vállat vont. - Valószínűleg csak ábrándozás.
Talán nem az - mondta Laurel, aki kétségbeesetten próbált vigasztaló szavakat találni. A
rájuk nehezedő csöndet is ő törte meg: - Mennyi ideig tart? - Maga elé képzelt egy idős
tündért, akiből lassan kiszivárog az élet, át a nagy fába.
Gyorsan megy - mondta Tamani, elhessegetve a komor képet Laurel fejéből. - Ne feledd,
hogy a tündér, akiből a fa lett, és az a tündér is, aki először egyesült vele, mind a ketten
Téltündérek voltak. A fa őrzi az erejüket. Az én... - mondta kissé habozva - az én apám az
mondta, hogy kiválasztod a helyet a fán, és átadod neki magad. Amikor kitisztul az elméd, és
a szándékaid világosak lesznek, a fa magához ragad, és azonnal átváltozol. - Laurel látta,
hogy a fiú szeme visszavándorol arra a helyre, ahol az apját sejti.
Laurel egy kicsit közelebb húzódott hozzá. - Azt mondtad, hogy a fa kommunikál. Tudsz
beszélni apáddal?
Tamani megrázta a fejét. - Vele külön nem. Az egész fához tudod intézni a szavaidat, aki
egyként válaszol.
Laurel felpillantott a hatalmas ágakra. - Szerinted én tudnék beszélni a fával?
Ma nem. Időbe telik. Ide kell jönnöd, elmondanod a fának a kérdésedet vagy gondodat,
aztán le kell ülnöd és csendben várnod, amíg a sejtjeid emlékezni kezdenek a fa nyelvére.
Mennyi időbe telik?
Órák. Napok. Nehéz megjósolni. Attól is függ, milyen jól figyelsz. Es hogy mennyire
vagy nyitott a válaszra...
Laurel sokáig hallgatott, mielőtt feltette a kérdést: - Neked már sikerült?
Tamani odafordult a lány felé, és a szeme elárulta, ami eddig csak néhányszor esett meg. Igen.
Megkaptad a választ?
Tamani bólintott.
- Mennyi időbe tellett?
A fiú tűnődött. - Négy napba. - Elvigyorodott. - Makacs vagyok. Nem voltam elég nyitott
ahhoz, hogy elfogadjam a választ. Olyan választ vártam, amit én akartam hallani.
Laurel megpróbálta elképzelni Tamanit, amint négy napig magányosan üldögél a fa alatt. Mit mondott a fa? - suttogta.
- Majd egy nap talán elmondom.
Laurel szája kiszáradt attól, ahogy a fiú ránézett, és ahogy az élő levegő ott örvénylett
körülötte. Aztán Tamani elmosolyodott, és egy vastag fűtakaróra mutatott a lombkorona
mögött.
Ehetnénk itt? - kérdezte Laurel, mert nehezen akart megválni a fától.
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Tamani a fejét rázta. - Nem lenne udvarias - mondta. - A fát többnyire szabadon hagyjuk a
válaszkeresőknek. Hiszen magánügy - tette hozzá.
Laurel mindezt értette, de mégis nehezére esett kilépni a lombok alól. Tamani nagyon
egyszerű pikniket rendezett, mert az éltető avaloni napsütésben alig volt szükség ennivalóra.
Mindketten elnyúltak a fűben. Laurel hasra vágta magát, és élvezte, hogy egy rövid ideig
most semmit sem kell csinálnia.
- Hogy állsz a tanulással? - kérdezte Tamani.
Laurel elgondolkodott. - Szuperül - válaszolta végül. - Korábban el sem tudtam képzelni,
mennyi mindenre jók a növények. - Az oldalára fordult és felkönyökölt, hogy láthassa a fiút. Pedig az anyám természetgyógyász.
- Sokat tanultál?
Olyasmi. - Laurel összevonta a szemöldökét. - Úgy értem, a szó szoros értelmében
rengeteget tanultam. Nem hittem volna, hogy csupán pár hét alatt ennyit be bírok fogadni. De
csinálni semmit sem tudok. - Felsóhajtott és hanyatt feküdt. - Egyik bájitalom sem működik.
Van, amelyik egy kicsivel jobb, mint a többi, de még egy sem volt tökéletes.
Egy sem? - kérdezte Tamani, és Laurel aggodalmat vélt felfedezni a hangjában.
Yeardley szerint ez normális. Azt mondta, évekbe is beletelhet, míg valaki az első bájitalt
tökéletesre keveri. Nekem nincsen ennyi időm, se itt Avalonban, se otthon, ahol meg kell
védenem a családomat. De szerinte jól haladok. - Megfordult, és megint Tamanira nézett. Yeardley azt mondja, hogy bár nem emlékezhetek semmire, számára nyilvánvaló, hogy
egyszer már megtanultam ezeket a dolgokat. Hiszen most természetellenesen gyorsan
tanulok. Remélem, hogy igaza van - morogta. - Na és te? A te életed valószínűleg izgalmasabb, mint az enyém.
A, nem hiszem, tényleg nem. Nagy csönd van a kapu körül. Túl nagy csönd. - Tamani az
álláig felhúzta a lábát, és átkarolta a térdét. A Világfát bámulta. - Mostanában sokat
cserkészkedem.
Micsoda? Cserkészkedsz?
Tamani gyors pillantást vetett Laurelre, majd megint a fára szegezte a tekintetét. - Otthagyom
a kaput. Kimerészkedek, hogy jobban beláthassam a területet. - Megcsóválta a fejét. - Hetek
óta egyetlen trolit sem láttunk. Es biztos nem azért, mert lemondtak Avalonról - mondta, és
feszülten felnevetett. Majd hirtelen elkomolyodott. - Keresem az okot, hogy miért, de ennél
többet nem tehetek. Nem vagyok ember, nem tudom, hogyan kell elvegyülni az emberek
világában. így nem jutok hozzá azokhoz az információkhoz, amelyekhez szeretnék. Valami...
valami nem áll össze - mondta határozottan. - Tudom. Érzem. - Vállat vont. - De nem tudom,
hogy mi az, és nem tudom, hol keressem a választ.
Laurel a fára pillantott. - Miért nem őket kérdezed? - mondta.
Tamani megrázta a fejét. - Az nem úgy működik. A fa nem mindentudó és nem is jós.
Évezredek bölcsessége van benne, de Avalonon kívül még senki sem járt. - Csóválta a fejét. Ebben a Néma Szavúak sem tudnak segíteni. Nekem kell megcsinálnom.
Még néhány percig nyugodtan heverésztek a napon. - Tam? - szólalt meg Laurel
bizonytalanul.
Hm? - Tamani lehunyt szemmel feküdt, úgy látszott, mintha aludna.
Néha... - tétovázott Laurel - néha nem bánod, hogy Tavasztündér vagy?
Tamani szeme egy pillanatra felpattant, aztán ismét lehunyta. - Miért ?
Laurel elhallgatott, és igyekezett úgy megválogatni a szavait, hogy meg ne bántsa a fiút. Mindenki azt gondolja, hogy a Tavasztündérek kevesebbet érnek a többinél. Hajlonganod
kell, szolgálni, és mindig mögöttem járni. Ez nem fair.
Tamani nyelve végigszaladt az alsó ajkán, miközben a válaszon gondolkodott. Végül
megszólalt: - Te nem bánod, hogy az emberek azt gondolják, hogy te is ember vagy?
Laurel megrázta a fejét.
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Miért nem?
A lány vállat vont. - Úgy nézek ki, mint egy ember, mire gondolnának?
Igen, ez a logikus válasz arra, hogy miért gondolják az emberek, hogy te is közéjük
tartozol. Engem az érdekel, hogy téged ez miért nem zavar.
Mert körülöttem mindig mindenki így gondolkodott. Megszoktam - mondta, és csak
akkor jött rá, hogy szépen besétált Tamani csapdájába.
A fiú vigyorgott. - Látod? Ez ugyanaz. Mindig Tavasztündér voltam, mindig úgy éltem, mint
egy Tavasztündér. Rögtön fel is teheted a kérdést, hogy nem bánom-e, hogy életben vagyok?
Nem. Ez az életem.
- De te nem érzed úgy, hogy ez méltatlan?
- Miért méltatlan?
Mert te is vagy valaki, mint mindenki más. Miért az határozza meg a társadalmi
helyzetedet, aminek születtél?
Szerintem az emberek társadalmi helyzetének meghatározása nem kevésbé
visszataszító. Sőt...
- Ezt meg hogy érted?
- Orvosok, ügyvédek... miért tisztelik őket annyira?
- Mert tanult emberek. És az orvosok életeket mentenek.
Emiatt meg többet keresnek, és a társadalomban magasabb pozíciót foglalnak el, igaz?
Laurel bólintott.
Akkor meg mi a különbség? Az Ősztündérek műveltebbek, és ők is életeket mentenek.
A Téltündérek még ennél is többet tesznek: megvédik Avalont a betolakodóktól, védik a
kapukat, és nem hagyják, hogy az emberek felfedezzenek bennünket. Miért ne tisztelnénk
őket jobban?
De ez mind véletlen. Senki sem szándékosan születik Tavasztündérnek.
Talán nem, de a kemény munkát magadnak választod. Minden Ősztündér. Nem csak
üldögéltek, és néha-néha kotyvasztotok. Magad mondtad, mennyi tanulnivalód van. Minden
Ősztündér rengeteget tanul. Nem ti akartatok Ősztündérek lenni, de a munkát felvállaljátok
szó nélkül. Nekünk segítetek. Ha ez nem méltó a tiszteletre, akkor mi?
Laurel nagyjából értette ezt a logikát. De elfogadni nem tudta. - Nem csak az Ősz- és
Téltündérek tiszteletéről van szó - mondta. - Inkább arról, hogy a Tavasztündéreket lenézik.
Olyan sokan vagytok
- tette hozzá, és a lelkiismerete feltámadt, amikor eszébe jutott, hogy Kátya ugyanezt mondta
nem is olyan régen. - Lehet, hogy a Téltündérek képesek megvédeni Avalont, de a
Tavasztündérek működtetik. Ti csináltok majdnem mindent. Jó, a Nyártündérek
gondoskodnak a szórakozásról, de ki készíti az ételeket, ki építi az utakat és a házakat, ki
varrja és mossa a ruháimat? - kérdezte egyre hangosabban. - Ti. A Tavasztündérek! Hogy
mondhatod, hogy semmik vagytok, ti vagytok mindenl
Valami Tamani tekintetében azt mutatta, hogy Laurel érzékeny pontot érintett. A fiú
állkapcsa megfeszült, és egy darabig képtelen volt megszólalni. - Lehet, hogy igazad van mondta halkan -, de itt akkor is így mennek a dolgok. A Tavasztündérek szolgálják Avalont.
Boldogan szolgálunk - tette hozzá, és büszkeség hatotta át a hangját.
- Legalábbis én büszke vagyok - tette hozzá. - Nem rabszolgák vagyunk. Szabad tündér
vagyok. Amikor letelik a szolgálati időm, oda megyek, ahová akarok, és azt csinálok, amihez
csak kedvem támad.
Tényleg szabad vagy? - kérdezte Laurel.
Az vagyok.
Mennyire szabad?
Amennyire szabad akarok lenni - mondta a fiú kissé hevesen.
Vagy olyan szabad, hogy mellettem járj? Tamani elhallgatott.
-
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Elég szabad vagy ahhoz, hogy több lehess, mint a barátom? Ha
- mondta Laurel, és erősen megnyomta a ha szócskát - egyszer úgy döntenék, hogy
Avalonban akarok élni, és veled szeretnék lenni, elég szabad lennél ahhoz, hogy megtehesd?
Tamani nem nézett Laurel szemébe. A lány sejtette, hogy ezt a beszélgetést mindenképpen
szerette volna elkerülni.
- Nos? - noszogatta.
Ha te úgy akarnád - mondta végül.
Ha én úgy akarnám?
Tamani bólintott. - En nem kérhetem. Neked kellene megkérned rá.
Laurel hirtelen nem kapott levegőt. Tamani rápillantott.
Szerinted miért idegesít engem Dávid annyira?
Laurel lesütötte a szemét.
En nem nyilváníthatom ki a szándékaimat. Nem „rabolhatlak" el tőle. Várnom kell, és
reménykednem, hogy egy szép napon majd te megkérsz.
Es ha sohasem kérlek meg? - kérdezte Laurel suttogásnál alig hangosabban.
- Akkor örökké várni fogok rád.
-

NYOLC
LAUREL A SZOBÁJA KÖZEPÉN ÁLLT, és az ágyát elborító ruhakupacra meredt. A
tündérruhákat nemcsak a szépségük miatt értékelte, hanem azért is, mert az emberek
világában még csak hasonlóakat sem talált. Finom fátyolszövetből készült valamennyi. A
többi tündér azt állította, hogy pókselyem. Laurel nem tudta, hogy ez tényleg így volt-e, vagy
csak csúfolódni akartak vele - mindenesetre ezekben a ruhákban az egész teste
fotoszintetizálhatott. Otthon haspólókat és rövidnadrágokat kellett hordania, itt ezekre semmi
szükség nem volt.
Aztán ott volt az a ruha is, amit a Nyár terén talált az egyik árusnál, amikor egy délután
kiugrott egy rövid sétára, hogy kiszellőztesse a fejét egy különösen nehéz nap után.
Gyönyörű, sötétkék ruha volt, a hátán mély kivágással, hogy a virágja is elférjen, és úgy illett
rá, mintha ráöntötték volna. A szoknyarész térdig szűk volt, onnan bővülni kezdett, hableány
stílusban. A lágy csipkefodrokból álló felsőszoknyát a legenyhébb szellő is megtáncoltatta.
Laurelnek volt némi lelkiismeret-furdalása, amiért elvette a ruhát, hiszen nem volt alkalom,
ahová felvehette volna, de egyszerűen képtelen volt otthagyni.
Emellett ott volt még az a rengeteg, padlót söprő hosszú szoknya és a Tamaniéhoz hasonló
parasztblúzok, meg az a néhány miniszoknya és ruhácska, amelyekben úgy festett, mint a
gyermekmesék tündérei. A poén kedvéért.
Viszont mindennek csak a töredéke fért el a hátizsákjában.
És a készletét sem hajlandó hátrahagyni.
Ez volt számára a legértékesebb ajándék, amit a tündérektől kapott. A cipősdoboz méretű
készletben, amelyet aznap reggel kapott Yeardley-től, eszenciák tucatjai sorakoztak. Volt
közöttük több trollűző bájital is - amelyeket a Laurelnél jóval nagyobb tudással rendelkező
Ősztündérek állítottak össze -, meg kivonatok, amelyek használata segítségével védelmet
biztosíthat az otthonának és a családjának. Feltéve, hogy használt annyit a gyakorlás, hogy
meg tudja csinálni. De a semminél mindenképpen jobb volt.
A készlettől azonban félig megtelt a hátizsák.
Miközben a ruhákkal borított ágy előtt töprengett, Kátya nyitott be az ajtón, és ő is odadobott
valamit az ágyra. - Szerintem szükséged lesz rá - mondta nevetve.
Egy rózsaszín, papír zsebkendő vékonyságú anyagból varrt táska volt az. Laurel gyanította,
hogy a táska jóval strapabíróbb, mint amilyennek kinéz. - Köszi - mondta. - Már éppen hívni
akartam Celiát, hogy keressen valamit.
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Kátya kétkedve pillantott a ruhahalomra és Laurel hátizsákjára. - Ugye nem akartad azt mind
belegyömöszölni?
Dehogy - felelte Laurel vigyorogva.
Akkor jó - mondta Kátya csilingelő kacagással. - Mert ahhoz a Téltündérek varázsereje is
kevés lenne.
Laurel jót nevetett a viccen, amelyet csak tündérek érthettek. Kiengedte a zsinórt a táska
tetején, és meglátott egy csodaszép, kézírással hímzett K betűt az oldalán. - Ezt nem vihetem
el. Monogram van rajta.
Kátya is megnézte. - Jé, észre sem vettem! Nekem tonnányi van belőlük.
Tényleg?
Persze. Mindig ilyenekben jött vissza a szennyesem. Szerintem most valaki más csinálja
a nagymosást.
Laurel elkezdte beletömködni a ruhákat a rózsaszín táskába. Még így sem fért el minden, de
legalább a nagyját el tudja vinni.
Kátya néhány másodpercen keresztül csendben figyelte, aztán szinte félve megkérdezte: Tényleg el kell menned?
Laurel meglepetten kapta fel a fejét. Néhány kivételtől eltekintve a tündérek általában
kedvesek - és nagyon közlékenyek - voltak vele, de egyiket sem tartotta volna a barátjának. A
jelek szerint Kátya másképpen érzett. - Visszajövök - mondta Laurel.
Tudom - mondta Kátya, és kényszeredetten elmosolyodott. Majd tovább kérdezősködött:
- De tényleg muszáj elmenned? Nem ismerem a részleteket, de azt hallottam, hogy a feladatot
teljesítetted. Rád íratták azt a földet, ahol a kapu van. Nem maradhatnál mégis?
Laurel lenézett az összehajtogatott ruhákra, kerülve Kátya pillantását. - Ez nem ilyen
egyszerű. Családom van, és barátaim. Nem hagyhatom őket magukra.
Meglátogathatod őket - javasolta Kátya lelkesen, de Laurel érezte a hangjában a
komolyságot.
Egy látogatásnál azért többre van szükség - mondta Laurel feszülten. - Meg kell védenem
őket. Miattam vannak veszélyben, tartozom nekik ezzel.
Tartozol nekik? Embereknek?
Laurel állkapcsa megfeszült. Pedig nem Kátya hibája volt. Nem tudott semmit. Sohasem
találkozott még emberrel. Eszébe ötlött valami, és válasz helyett benyúlt a hátizsákja zsebébe,
és előhúzott egy kisméretű fényképet. Dávidét és őt ábrázolta egy bálon, valamikor a múlt
tavasszal. Dávid Laurel mögött állt, és átölelte a lányt. A fotós pont azt a pillanatot kapta el,
amikor Laurel felpillantott Davidre.
Laurel boldogan mosolygott, míg David vágyakozva tekintett le a lányra. Ez volt az egyik
kedvenc képe. Odaadta Kátyának.
Kátya szélesen elmosolyodott. - Már van valakid? - visította. - Nem is mondtad! - kiáltotta, és
a szeme felragyogott ámulatában. Körülnézett a szobában, és halkabban folytatta: - Unseelie1
a fiú? Hallottam már róluk! A kapun kívül laknak és...
Nem - vágott közbe Laurel. - Ő Dávid. Ember. Meséltem már róla neked.
Kátya nagyot nézett. - Egy ember? - mondta elhűlve. Újra rápillantott a fényképre, és az
iszonyodás jeleként megjelent egy ránc a homlokán. - Hiszen... hozzád ér!
Igen, hozzám ér! - mondta hevesen Laurel, és kikapta Kátya kezéből a képet. - Ő a
kedvesem. Megérint, megcsókol és... - Itt szándékosan elhallgatott. - Szeret engem - mondta
kihívóan, de lecsillapodva.

1

A skót népi hiedelemvilágban a tündéreknek két osztálya van: Seelie Court és Unseelie Court. A seelie szó
áldottat, szentet, az unseelie szentségtelent, áldás nélkülit jelent, Az unseelie tündérek többnyire
rosszindulatúak, és szívesen támadnak emberekre A mumusok is közéjük tartoznak. Forrás:
Wikipedia. (A ford.)

http://detty-liber.blogspot.com
Kátya néhány másodpercig Laurelre meredt, majd ellágyult az arca. - Csak aggódom miattad,
amikor odaát vagy - mondta, és a pillantása folyton visszatért a sokkoló képre. - Az emberek
sohasem voltak jók a tündérekhez.
Ezt meg hogy érted?
Kátya arca most már komoly aggodalmat tükrözött. Vállat vont. - Avalon már régóta nem
avatkozik bele az emberek ügyeibe. Néha azonban muszáj. És úgy tűnik, hogy az emberek és
a tündérek közötti történetek mindig rosszul végződnek.
Laurel felkapta a fejét: - Tényleg?
Persze. Ott volt Hszüan-cang2, Seherezádé és Ginevra. Meg az a szégyenletes történet
Evával.
Kátya észre sem vette, hogy a fénykép kihullott Laurel bénult ujjai közül.
De többen is vannak. Valahányszor Avalon emberi ügyekbe bonyolódik, valami
félresikerül. Csak ezt akartam mondani.
- De a családom engem szeret, és Dávid is. Sohasem bántanának!
- Azért csak vigyázz! - mondta Kátya.
Laurel csendesen pakolgatott egy ideig, a hajdíszeit egy hosszú szoknyába bugyolálta.
Körülnézett, hogy nem maradt-e ki valami, majd az egyik szemöldökét felvonva Kátyára
sandított: - Eva? Ez most komoly?
- Persze. Miért, az emberek mit mondanak róla?
Laurel egy brokátbevonatú díványon üldögélt, amikor az Akadémia kapuja megnyílt, és
belépett Jamison az elmaradhatatlan testőreivel. Ki akarna Téltündér lenni? Laurel biztosan
gyűlölné, ha minden lépését figyelnék, ha mindenhová követnék. Bőven sok neki még a fele
is.
Laurel, drága! - kiáltotta Jamison, és kinyújtotta a karját. Megragadta Laurel kezét, és
úgy mosolygott rá, mint egy jóságos nagypapa, majd leült a lány mellé. - Yeardley jelentette,
hogy kiváló tanuló voltál.
Laurel elmosolyodott a szigorú tanártól származó dicséret hallatán.
Örömmel közölte, hogy nagyon tehetséges vagy - folytatta Jamison. -Azt hiszem,
fenomenális szót használta. Én meg sem lepődtem mondta, és melegen a lányra mosolygott. Már akkor éreztem, hogy páratlan képességeid vannak, amikor tavaly találkoztunk.
Ugyan! - mondta Laurel meglepetten. - Nem is! Máris annyira lemaradtam, sohasem
fogom tudni...
-Jaj, dehogynem! Még annál is több lakozik benned, mint amennyit magonckorodban
sejtettünk. Idővel és sok gyakorlással ki fogsz tudni bontakozni. Olyan nagyság lehet belőled,
mint... nos, ez most nem érdekes. Egyelőre fejleszd csak a képességeidet, mert azok kivételesek. - Jamison megpaskolta Laurel kezét. - Nem szoktam ilyen dolgokban tévedni.
Nem? - kérdezte halkan Laurel, és kissé meglepte saját merészsége. De kétségtelenül
nagyon jólesett neki a bátorítás, mert rettentően elkeserítette, mennyire le van maradva a vele
egykorú tündérek mögött.
A mosoly eltűnt, komor kifejezés vette át a helyét. - Soha. Szükség is lesz a képességeidre és
a tanultakra. Gyanítom, hogy hamarabb, mint gondolnád. - Komoly arccal Laurel felé fordult.
- Nagyon örülök, hogy eljöttél - mondta nyomatékosan. - A munka, ami rád vár, jóval
jelentősebb, mint sejtettük. Ezen a nyáron sokat és kimerítően tanultál, de ki kell tartanod.
Gyakorold a tanultakat, űzd mesteri szinten, amit tudsz! Elképzelhető, hogy szükségünk lesz
rád az emberek világában.
Laurel felnézett Jamisonra. - De nem az volt mindig a szándékuk velem, hogy visszatérjek
Avalonba, és folytassam a tanulmányaimat?
2

Kínai buddhista szerzetes, Nyugati utalás avagy a majomkirály története című klasszikus kínai regény hőse,
akit démonok üldöznek, mert azt hiszik, halhatatlanná válnak, ha esznek a húsából. Forrás: Wikipedia. (A ford.)
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Eredetileg igen - mondta Jamison. - De megváltoztak a dolgok. Még több mindenre kell
megkérnünk. Mondd meg nekem, Laurel, mit tudsz az erózióról?
Laurel el se tudta képzelni, mi köze van ennek most bármihez is. De azért válaszolt: - A víz
és a szél hatására létrejött talajpusztulás, ugye?
így van. A víz és a szél a legmagasabb hegyet is a tengerbe söpörheti, ha elég ideje van
rá. De - mondta felemelt ujjal - ha fűvel vetik be a domboldalt, az ellenáll az eróziónak, és a
folyópart is megmenekül, ha bokrokat, fákat telepítenek rá. A gyökereik átszövik - folytatta
szélesen gesztikulálva - és megtartják a földet. A folyó ugyan megpróbálja kimosni, de ha a
gyökerek elég erősek, nem tud kárt csinálni. A gyenge gyökereket viszont a földdel együtt
elsodorja a folyó.
Közel kétezer éven át azért harcoltunk, hogy megvédjük szülőföldünket az emberek és a
trollok kizsákmányolásától. Ahol erózió gyengítette a védelmi rendszerünket, magokat
ültettünk - például téged. Amikor elhelyeztünk a szüléidnél, annyi volt a feladatod, mint a
többi tündérnek - ott növekedj, ahová vetettünk. Az volt a dolgod, hogy nőj, hogy élj, és
örököld meg a földet, miközben embernek hisznek, ami segít, hogy ügyködéseink titokban
maradjanak a trollok előtt. Addig nem akartunk visszahozni az Akadémiára, amíg az emberi
számítás szerinti felnőttkorba nem érsz.
Most azonban még többet kell kérnünk tőled. - Jamison megérintette Laurel karját, aki
hirtelen reszketni kezdett. - Laurel, valaki szervezkedik ellenünk, a szülőföldünk, a
tündéreink ellen, és az idő is ellenünk dolgozik. Most az kell, hogy gyökeret eressz, Laurel.
Harcolnod kell a tajtékzó folyó ellen, bármi is az. Ha elbuksz...
Jamison váratlanul elfordult, és kibámult az ablakon az avaloni tájra. - Ha elbuksz, félek,
mindez az enyészeté lesz.
A trollokról beszél, igaz? - kérdezte Laurel, amikor végre meg tudott szólalni. - Barnesról
van szó, ugye? - Már hónapok óta nem ejtette ki ezt a nevet, december óta nem is volt hír a
férfiről, de a gondolatai között mindig ott volt. Tavaly ősz óta minden árnyéktól megriadt, és
minden sarkon ellenséget látott.
Bolondság lenne azt hinni, hogy Barnes egyedül cselekedett - mondta Jamison.
Visszafordult Laurelhez. Halványkék szemével, mely jól illett ezüstös hajtövéhez, elkapta a
lány tekintetét. - Te sem gondolhatod így.
Ki állna össze vele? Es miért? - kérdezte Laurel.
Nem tudjuk - felelte Jamison. - Csak annyit tudunk, hogy Barnes életben van, és itt
ólálkodik a közelben.
De én már nem lehetek a hasznára. Nem kényszeríthet arra, hogy eladjam neki a birtokot
- tiltakozott Laurel.
Jamison szomorúan elmosolyodott. - Bárcsak ennyire egyszerű lenne ez az egész! Több
mindenre is fel tud használni téged. Tudja, hol van a birtok, de azt nem, hol áll a kapu.
Felhasználhat téged arra, hogy kiderítse.
Miért kellene tudnia? Nem elég, ha a hordájával betör az erdőbe?
Megpróbálhatná, de ne becsüld alá az őrszemeinket, se a kapu ellenállóerejét, se a
Téltündérek hatalmát. A kaput le lehet rombolni, de irgalmatlanul nagy, összpontosított erőre
lenne szükség hozzá. Ha nem tudja, pontosan hol áll a kapu, esélye sincsen.
Sohasem fogom elárulni neki - mondta Laurel hevesen.
Tudom. Es gyanítom, hogy valahol mélyen ő is tudja. Ettől függetlenül mindenképpen
bosszút akar majd állni rajtad. Nincs még egy olyan teremtmény, aki annyira bosszúvágyó
lenne, mint a trollok. Ez az érzés munkálkodik bennük a legerősebben. Már csak ezért is
biztos vagyok benne, hogy megpróbál eljönni érted.
Eddig miért nem tette? - kérdezte Laurel. - Számtalan alkalma lett volna. Már hat hónap
eltelt. - Vállat vont. - Talán meghalt.
Jamison megrázta a fejét. - Láttad már Vénusz légycsapóját? - kérdezte.
-
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Laurel magában kuncogni kezdett, mert eszébe jutott az a beszélgetés, amelyet Daviddel
folytatott a húsevő növényekről. - Igen - felelte. - Anyámnak is volt, amikor kicsi voltam.
És elgondolkodtál már azon, hogyan képes ez a húsevő növény bekapni a legyeket? kérdezte Jamison. - Hiszen a légy gyorsabb, látja is a közeledő veszélyt, és megvan rá a
képessége, hogy a lehető leggyorsabban elmenekülhessen. A logika szabályai szerint a
húsevő növényeknek éhen kellene veszniük. Akkor miért nem éheznek?
Laurel megvonta a vállát.
Mert türelmesek - folytatta Jamison. - Mozdulatlanok, és teljesen ártalmatlannak tűnnek.
Semmit sem tesznek addig, amíg a légy szép nyugodtan oda nem téved, a csapda kellős
közepébe. A húsevő növény csak akkor mozdul rá a légyre, amikor már nem tudja elvéteni. A
trollok is türelmesek, Laurel. Barnes ki fog várni. Addig vár, amíg meg nem nyugszol, és már
nem vagy olyan óvatos. Akkor, és csak akkor fog lecsapni rád.
Laurel érezte, hogy összeszorul a torka. - Mit tehetek, hogy megállítsam? - kérdezte.
Gyakorold, amit Yeardley tanított neked - felelte Jamison. - így védheted meg magad a
leginkább. Naplemente után legyél nagyon óvatos...
Barnes nappal is jár - vágott közbe Laurel. - Ezt már tudjuk róla.
Kevés optimizmusra adhat okot - folytatta Jamison, és hangja nem árult el ingerültséget
Laurel közbeszólása miatt -, de tény, hogy Barnes (és minden troli) napközben a
leggyengébb. Te viszont akkor gyengülsz el, amikor lemegy a nap. Az óvatosságod nem tudja
megállítani őket, de legalább veszítenek helyzeti előnyükből. - Jamison kicsit kiegyenesedett.
- És akkor jutnak szerephez a testőreid.
A testőreim?
Az őszi incidens után őrszemeket helyeztünk el az új házatok melletti erdőben. Shar
nem akarta, hogy eláruljam neked (tartott attól, hogy szeszélyesen reagálnál a hírre), de
szerintem jogod van tudni.
Már megint kémkednek utánam? - kérdezte Laurel, és a régi harag ismét feltámadt benne.
Nem - mondta határozottan Jamison. - Vigyázunk rád. Egy tündér sem fog leskelődni az
ablakodnál, se a magánéletedet nem fogják megsérteni. De figyelik és veszély esetén
megvédik a házat, amit felvérteztünk a trollok ellen. Amíg ott tartózkodsz, csak a
legerősebbek érhetnek el téged. Csak sohase felejtsd el, hogy a ház mögötti erdőben nem
csupán fák laknak. Az őrszemek azért vannak ott, hogy megvédjenek.
Laurel bólintott, állkapcsa megfeszült. Még mindig kényelmetlenül érintette, hogy egész
emberi életében ilyen közelről figyelték az őrszemek, akik ráadásul időnként
memóriaelixírrel is megkínálták - a tudtán kívül. Még ettől a diszkrétebb húzástól is úgy
érezte magát, mint akit szabadságában korlátoznak. De ki ő, hogy vitát nyisson? Szemtől
szembe látta, mire képes dühében Barnes; látta, hogyan lőtte le Tamanit, és látta, hogyan
ugrott ki az ablakon négy méter magasból, miután Laurel beleeresztett egy golyót. Barnes
erejével mindenképpen számolni kell, és bár Yeardley hitt Laurel zsenge képességeiben, a
lány nem. Segítségre volt szüksége, kár lett volna tagadni.
Jamisonnak - mint mindig - most is igaza volt. Sugárzott belőle a bölcsesség - az Akadémián
tanító legragyogóbb elmék is csak halvány gyertyafényként pislákoltak éltető napként
világító éleslátása mellett. Mit keres itt Laurel mellett, miért őt vigasztalgatja, miért őt
bátorít- gatja, amikor Avalonnak nagyobb szüksége lenne az irányítására?
Miért... - Laurel nem tette fel a kérdést. Azt szerette volna tudni, hogy ha már olyan kevés
Téltündér van, miért nem Jamison lett Avalon uralkodója. De semmi köze sem volt hozzá.
Mondd csak!
Laurel megrázta a fejét. - Á, semmi.
Azt akarod tudni... - Jamison a lány arcát vizsgálta, majd elmosolyodott. Kicsit
meglepődött, de nem volt ellenére a dolog. - Azt akarod tudni, hogy miért nem én vagyok a
Király?
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Laurel alig kapott levegőt. - Honnan tudta, hogy...?
Vannak olyan dolgok az életben, amik a szerencsén múlnak. Ez is ilyen. A
megboldogult Királynő néhány évvel idősebb volt nálam, de elég fiatal ahhoz, hogy Királynő
lehessen, amikor eljött az uralkodóválasztás ideje. Es mire ő elhagyta az árnyékvilágot nevetett az idős tündér -, én már nem voltam az a csemete, akiből Királyt nevelhettek. Talán
ha nem lett volna más Téltündér a koronára... de szerencsére ilyen gondunk generációk óta
nem volt.
O - mondta Laurel, mert semmi okosabb nem jutott az eszébe. A sajnálom nem tűnt
megfelelőnek.
Egyáltalán nem zavar - mondta Jamison, mintha olvasna Laurel gondolataiban. - Több
mint száz évet töltöttem tanácsadóként Avalon hosszú történelmének egyik legnagyobb
Királynője mellett. - Ragyogott a szeme. - Vagy legalábbis én annak tartottam. - Sóhajtott. Az új Királynő... nos, idővel és több tapasztalattal a háta mögött talán okosabb döntéseket fog
hozni.
Jamison kritikája, még ha burkolt is volt, kissé megdöbbentette Laurelt. Eddig még soha
senki nem szólt egy rossz szót sem a Királynőről. De valószínűleg egy Téltündér nagyobb
szabadságot engedhet meg magának. így azonban ő is akarva-akaratlanul azon gondolkozott,
vajon miféle rossz döntést hozhatott a Királynő.
Jamison gondolkodó arca láttán Laurelnek eszébe jutott Tamani édesapja. - Jamison... Önből
is Néma Szavú lesz majd egyszer?
Jamison rápillantott Laurelre, és halkan nevetni kezdett. - Hát róluk meg ki mesélt?
Laurel zavartan lehajtotta a fejét, és egy szót sem szólt. Amikor felnézett, Jamison nem őt
figyelte, hanem a fák vonalát keleten. Aki tudta, hogy ott van, ki tudta venni a Világfa
göcsörtös ágait és sűrű lombját.
- Tamani, igaz?
Laurel bólintott.
Nagyon bánatos, mióta az édesapja egyesült a fával. Remélem, te segítesz majd neki
abban, hogy újra rátaláljon a boldogság.
Laurel lelkiismeret-furdalást érzett, és nagyon remélte, hogy Jamison nem tud arról, milyen
sokáig cserbenhagyta Tamanit, amikor az számított rá.
Nagyon szerettem volna Tamani édesapjának nyomdokaiba lépni - mondta az idős
tündér. - De elkéstem. Már nem lenne hozzá elég erőm. - Laurelre pillantott, és mosolya
elfedte az arcát felhőző szomorúságot, mégha nem is teljesen. - Szükség van itt rám. Néha
félre kell tennünk személyes érdekeinket a magasabb célok érdekében. Attól tartok, hogy
Avalon - mint már nem egyszer előfordult - borotvaélen táncol. Én... - A testőrökre pillantott,
de azok kötelességtudó- an másfelé néztek. Ettől függetlenül halkabban folytatta: - Jártam a
fánál, meghallgattam a szelet.
Laurel visszatartott lélegzettel Jamison szemébe nézett.
Még van feladatom. Valami, amit senki más nem tenne meg... nem tudna megtenni...
csak én. Ezért örömmel maradok.
Még mielőtt Laurel tovább kérdezősködhetett volna, Jamison felállt, és a karját nyújtotta
Laurelnek. - Indulhatunk?
Az ismerős ösvényen hagyták el az Akadémiát, lesétáltak a fallal körülzárt térhez, amely
helyet adott a kapuknak, és az őrszemek ismét felsorakoztak mögöttük. Laurel izgatottan
leste, hogyan nyitja fel Jamison a hazavezető kaput. Azt hitte, hogy a tündér valami varázslatot hajt majd végre - szikrazáport, fényzuhatagot vagy legalább egy ősi varázsigét várt -, de
az csak kinyúlt, és elkezdte maga felé húzni a kaput, amely hangtalanul kinyílt. Egy pillantást
vetett a mögötte álló őrszemekre, és szélesre tárta az ajtót. A boltív másik oldalán is őrszemek sorakoztak egy félkörben. Shar középen állt, jobbról mellette pedig Tamani.
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Mindannyian teljes fegyverzetben pompáztak. Félelmetes látványt nyújtottak, de Laurel
kezdte megszokni őket.
Jamison kinyújtotta a karját, biztatva Laurelt, hogy lépjen át a kapun. Az utolsó pillanatban a
Téltündér gyengéden megfogta a vállát, és közelebb hajolt a füléhez. - Jöjj vissza! - suttogta.
- Avalonnak szüksége van rád.
Amikor Laurel megfordult, Jamison már zárta a kaput. Két másodperc múlva Avalon
beleolvadt az árnyékokba, és eltűnt.
Majd én viszem - mondta Tamani, felriasztva ezzel a kába Laurelt. A lány
elmosolyodott, és átnyújtotta Tamaninak a rózsaszín táskát. Tamani a táskára nézett, és
nevetni kezdett. - A nők meg a cuccaik...
Laurel vigyorgott, és megfordult, hogy egy utolsó pillantást vessen a kapura. De már csak a
fát látta. Megcsóválta a fejét. Még mindig csak ámult mindenen, amit a nyár folyamán látott
és tapasztalt.
Sietnünk kell. Éppolyan nagyon, mint amennyire azt szeretném, bár ne kéne - mondta
Tamani. - Anyád nemsokára itt lesz, és jobb lenne, ha inkább te várnál rá. - A fiú a lány
derekára tette a kezét. Laurel érezte, hogy a többi tündér lassan elszivárog mögülük az
erdőbe.
A lány esetlennek érezte magát, mint mindig, amikor búcsút kellett mondania Tamaninak.
Néma csendben haladtak, míg a faház és az országút közelébe nem értek. - Még nincs itt
senki - mondta Tamani. - De úgy sejtem, csak percek kérdése.
Én... - Laurel hangja elfulladt, újrakezdte: - Én... nagyon sajnálom, hogy nincsen több
időnk.
Tamani kedvesen elmosolyodott. - Örülök, hogy sajnálod. - A fiú egy fának dőlt, felemelte az
egyik lábát, és talpával a törzsön egyensúlyozott. Nem nézett Laurelre. - Most meddig leszel
távol?
Laurelt mardosni kezdte a lelkiismeret, mert eszébe jutottak Jamison szavai. - Nem arról van
szó... - kezdte. - Nekem...
Nem gond - vágott közbe Tamani. - Nem céloztam semmire. Csak tudni szeretném,
ennyi.
- Nem olyan sokáig, mint a múltkor - szakadt ki Laurelből.
Mikor jössz? - kérdezte Tamani, egy pillanatra megfeledkezve a magára erőszakolt
közönyről.
Nem tudom - mondta Laurel, és képtelen volt a fiú szemébe nézni. Akkor nem, amikor
azok a szemek olyan nyíltak, olyan sebezhetőek... - Muszáj időpontot mondanom?
Tamani egy pillanatig hallgatott. - Rendben - mondta végül. - Majd én megtalálom a módját,
hogy jó legyen. Csak gyere - tette hozzá lázasan.
Jövök - ígérte Laurel.
Mindketten az út felé fordultak, amikor meghallották egy közeledő autó motorjának zúgását.
Itt a szekered - mondta Tamani vigyorogva, de összeszorított szájjal.
- Köszönet - mondta Laurel. - Mindenért.
Tamani megvonta a vállát, és zsebre vágta a kezét. - Nem tettem semmi különöset.
Te... - Laurel kereste a szavakat, hogy kifejezze, mit érez, de egyiket sem találta
megfelelőnek. - En... - Ez alkalommal dudaszó szakította félbe. - Anyám az - mondta
bocsánatkérően. - Mennem kell.
Tamani bólintott, és mozdulatlanul állt.
A labda Laurel térfelén volt.
Tétovázott egy pillanatig, majd gyorsan odalépett a fiúhoz, és arcon csókolta. Aztán el is
szaladt, még mielőtt az mondhatott volna valamit. Lesietett az ösvényen az immár csendesen
várakozó autó irányába. Megállt. Ez nem az anyja kocsija volt.
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Dávid! - kiáltotta, s egyből erős karok ölelték és a magasba emelték. Dávid pont úgy
forgatta meg, mint Tamani, mikor elhagyták az Akadémiát. Amikor megérezte arcán a fiú
bőrét, eszébe jutott az a számtalan óra, amit összebújva töltöttek: a kanapén, a park füvén, az
autóban, Dávid ágyán. Most némi bűntudattal simult hozzá, mert amióta elment az
Akadémiára, szinte egyáltalán nem is gondolt rá. Két hónap vágyakozása sűrűsödött össze
ebben a pillanatban, és könnyek szöktek a szemébe, amikor átkarolta a fiú nyakát.
Gyengéd ujjak emelték meg az állát, és Dávid puha, sürgető ajka az övére talált. Laurel nem
tehetett mást, visszacsókolta. Pedig tudta, hogy Tamani még ott van a közelben, és azzal a
szenvtelen arckifejezéssel figyeli a találkozást, amelyet szinte már mesteri szintre fejlesztett.
-

KILENC
- LAUREL?
A lány annyira megriadt a hangtól, hogy az aprócska cukorüveg henger összetört a kezében. Itt vagyok fent - kiáltotta elgyötörten.
Dávid bevonult az ajtón, átölelte Laurelt, és egy csókot nyomott az arcára. Aztán a Laurel elé
kikészített eszközökre meredt. - Hát te mit csinálsz? - Meg sem próbálta palástolni az
izgatottságát.
Laurel ujjairól az asztalra söpörte az apró üvegszilánkokat, és felsóhajtott: - Próbálnék
cukorüveg fiolákat készíteni.
- Azok komolyan cukorból készülnek?
Laurel bólintott, és a halántékát masszírozta. - Ha akarod, azokat a darabkákat
megkóstolhatod - mondta, bár nem gondolta volna, hogy Dávid meg is teszi.
A fiú kétkedően pillantott az üvegszilánkokra, majd felkapott egy nagyobb darabot. Egy
pillanatig szemlélgette, aztán megnyalta a laposabb felét, távol a hegyes, éles csúcstól. Olyan, mint a kandiscukor - mondta, és letette a szilánkot az asztalra. - Fura.
- Inkább idegesítő.
- Mire kellenek?
Laurel benyúlt a készletbe, és kihúzott egy üvegfiolát, amelyet Yeardley készített. Neki
magának még egyet sem sikerült összehoznia.
Odaadta az üvegcsét Davidnek. - Néhány bájitalt, elixírt meg miegyebet nem lehet a végső
formájában tárolni. így aztán két részletben kell őket elkészíteni. Amikor végül összekevered
őket, azonnal kifejtik a kívánt hatást. Emiatt külön tároljuk őket, cukorüveg fiolákban, hogy a
megfelelő pillanatban összeönthessük őket. Ha kell, vészhelyzet esetén könnyű összetörni a
cukorüveget.
Fájdalmasnak hangzik - mondta Dávid, és óvatosan visszaadta Laurelnek a törékeny
üvegcsét.
Laurel megrázta a fejét. - Nem olyan vastag, hogy megvághasd magad. De ha mégis, a cukor
elolvad, és nem kell azzal foglalkoznod, hogy kipiszkáld a szilánkokat az ujjadból. Ezért nem
használunk rendes üveget. Ideális esetben egy mozsárban zatyuljuk össze őket, de minden
eshetőségre fel kell készülni. - Minden eshetőségre fel kell készülnöm, tette hozzá magában.
A főzetek nem oldják fel a cukrot?
A jelek szerint nem.
Miért nem?
Nem tudom, Dávid - válaszolta Laurel velősen. - Csak.
Bocs - mondta Dávid halkan. Odahúzott egy rózsaszín puffot. - Hogy csinálod?
Laurel mély lélegzetet vett, és újra nekiveselkedett a feladatnak. - Fogom a porított
cukornádat - mondta, és egy finom, zöldes porral teli zacskóra mutatott -, aztán összekeverem
fenyőgyantával. - Beszéd közben rögtön be is mutatta, bár nehezen tudott koncentrálni, mert
érezte Dávid leheletét a fülénél, és látta, hogy a kezeit figyeli. Szinte hallotta, ahogy kattog a
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fiú agya, ahogy próbálja megérteni ezt az egészet. - Sűrű, ragadós szirup lesz belőle - mondta,
és egy ezüstkanállal megkeverte az elegyet. - Aztán felhevül.
Dávid bólintott, és továbbra is feszülten figyelt.
Aztán fogom ezt a kis szívókát - mondta Laurel, és felvett valamit, ami egy rövid,
üvegből készült szívószálnak látszott. Nem árulta el Davidnek, hogy gyémántból van. Belemártom a cukorszirupba, és belefújok, pont, mint az üvegfúvók. - Könnyűnek hangzott,
és a Laurellel egykorú mixerek már évek óta maguk készítették a saját fioláikat. De Laurel
valahogy még nem jött rá a trükkjére.
Egy apró szippantással felszívott egy kis cukorszirupot a csőbe, aztán lassan fújni kezdett.
Közben maga elé képzelte, milyen üvegcsét szeretne készíteni. Fújás közben forgatta a
csövet, és a cső végén kibukkanó buborék - a fizika törvényeinek ellenére - nem gömb, hanem henger alakban nyúlt, növekedett. Az átlátszatlan, zavaros keverék kifehéredett, majd
áttetszővé vált.
Laurel egy utolsó adag levegőt fújt a csőbe, és még egyszer fordított rajta egyet, majd
bizonytalanul elvette a szájától. Eddig a pontig általában jól mentek a dolgok.
Hú, ez...
Csitt! - parancsolta Laurel, és felemelt egy szikére emlékeztető kis ezüstkést. A
gyémántcsőnél bemetszette a cukorüveget, majd óvatosan húzni kezdte a hengert.
Az egyik oldal könnyen levált a csőről, és Laurel nagyon óvatosan körbeforgatta a hengert,
hogy a többi oldal is lejöjjön. A lélegzetét is visszatartotta, miközben az utolsó
millimétereken dolgozott. A még mindig rugalmas cukor meghajlott, majd hosszan megnyúlt,
és végül levált a csőről.
Ebben a pillanatban a henger szilánkokra tört.
A francba! - kiáltotta Laurel, és levágta a csövet az asztalára.
Óvatosan! - mondta a fiú.
Laurel egy bosszús kézmozdulattal oszlatta el Dávid aggodalmát. - Nem törékeny - motyogta.
Csendben ültek, míg Laurel az üvegszilánkokat szemlélte. Próbált rájönni, hol rontotta el.
Talán ha egy kicsivel több szirupot szívna fel, vastagabb lenne a henger fala.
- Megpróbálhatom? - kérdezte Dávid habozva.
- Ha akarod - mondta Laurel, de tudta, a fiúnak sem fog menni.
Dávid azonban vigyorgott, és leült a megüresedő székre. Laurel figyelte, ahogyan
megpróbálta utánozni a mozdulatait, ahogy felszívott egy kis szirupot a csőbe, és lassan fújni
kezdte. Egy pillanatig úgy tűnt, hogy sikerülni fog. Apró buborék képződött a cső végén, bár
ez most gömb alakú volt, nem hosszúkás. De abban a pillanatban el is pattant, és a szirup
kifolyt a cső végén.
- Mit csináltam rosszul? - kérdezte Dávid.
- Semmit - felelte Laurel. - Te nem tudod megcsinálni.
Miért ne tudnám? - mondta Dávid a zöldes cseppre meredve, mely a cső végéről lógott.
- Hogy lehet az, hogy ugyanazt csináltuk, az eredmény mégis ilyen más lett? Legalább
hasonlítaniuk kellett volna egymásra.
Ez nem fizika, Dávid. Nem tudomány. Én azért tudom megcsinálni, mert Ősztündér
vagyok. Ennyi. Vagy legalábbis majdnem meg tudom csinálni - mondta, és elvette a csövet
Dávidtól.
- De hogyhogy?
- Nem tudom! - kiáltotta Laurel ingerülten.
Van erre valami fújástechnika? Valami, amit nem vettem észre? - kérdezte Dávid, és
ügyet sem vetett Laurel hangszínére.
- Nincsen. Azt láttad, amit csináltam. Nincs titkos módszer.
- Akkor mit csináltam rosszul?
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Hogy te mit csinálsz rosszul, Dávid? - nevetett gúnyosan Laurel. - Azt sem tudom, hogy
én mit csinálok rosszul - mondta, és lerogyott az ágyára. - Az utóbbi három hétben
Avalonban mindennap egy órát töltöttem azzal, hogy az üvegfúvást gyakoroltam. És egy fiolát sem tudtam elkészíteni! Egyetlenegyet sem!
Dávid leült mellé. - Egy órát mindennap?
Laurel tudta, hogy a fiú arra gondol, hogy gyakorlással neki is menne, de legalább nem
mondta ki hangosan. - Az oktatóim szerint ha ismerem a hozzávalókat és az eljárást, az
intuícióm majd megsúgja, mit kell tennem. Még nem súgta meg.
- Tehát elvileg tudnod kellene, hogyan csináld?
- Azt mondják.
- Ösztönösen?
Laurel hanyatt vágta magát, és frusztrált sóhaj szakadt ki belőle. - Az ösztön szó
káromkodásnak számít Avalonban. Yeardley mindig azt szajkózta, hogy „Mind igaz
ösztöneidre hallgatsz, inkább az intuíciódban kellene megbíznod!" Még az értelmező
szótárban is megnéztem, mit jelent. A kettő majdnem ugyanaz!
Dávid lefeküdt Laurel mellé. A lány megfordult, és a karjai közé fészkelte magát, kezével
pedig a fiú mellkasát simogatta. Hogyan élhetett nyolc hétig enélkül? - Olyan idegesítő!
Avalonban mindenki leelőzött. Es egyre jobban haladnak. Most is tanulnak! - Felsóhajtott. Sohasem fogom beérni őket.
Dehogynem - suttogta halkan Dávid, és ajka Laurel nyakát simogatta. - Rá fogsz jönni a
dolgokra.
- Nem, nem fogok - mondta Laurel duzzogva.
Jaj, dehogynem! - ismételte Dávid, és orra hozzáért a lányéhoz. Karja egyre szorosabban
ölelte Laurel derekát, aki elmosolyodott.
- Köszi - mondta.
Lehunyta a szemét, és várta a csókot, de kopogtattak a nyitott ajtón. Felkapta a fejét.
Várhatnátok az ággyal legalább addig, amíg elmegyek itthonról! - mondta Laurel
anyukája szárazon. - Legalább tegyetek úgy, mintha betartanátok a szabályokat.
Dávid már fel is ugrott, és egy méterre ellépett az ágytól.
Laurel lassan ült fel. - Direkt nyitva hagytam az ajtót - mondta.
Remek - felelte az anyja. - Alig várom a következő felvonást, amikor megint erre járok!
Megyek a boltba - folytatta, mielőtt Laurel közbevághatott volna. - Szeretném, ha mind a
ketten lejönnétek a nappaliba.
Laurel csak nézte, ahogyan elegáns szoknyába és blúzba öltözött anyja, vállán
üzletasszonyokhoz illő táskával, kisétál a házból. Nem ez volt az egyetlen meglepetés, amely
Avalonból visszatérve várta.
Az első nagyon kellemes volt. Amikor Dávid tegnap hazaért vele, a feljárón egy fekete
Nissan Sentra állt, piros szalaggal átkötve. - Gondoltam, hogy mivel jelenlegi anyagi
helyzetünket neked köszönhetjük, te is profitálhatnál belőle - mondta az apja, amikor Laurel
sikítva megölelte. A Jamisontól kapott gyémánt bőven fedezte apja kórházi számláit, még
maradt is belőle. Így nem kellett eladniuk a földet. De erre a meglepetésre Laurel egyáltalán
nem számított.
A második nagy változásról Laurel már tudott. A szülei elhatározták, hogy apró házukhoz
hozzáépítenek egy pihenőszobát - Laurel kedvéért jó sok ablakkal -, és megtoldják a konyhát.
Lányuk nyári távolléte tökéletes alkalmat adott rá. Be kellett volna fejeződnie a
munkálatoknak, mire visszatér Avalonból, mégis egy rakás szerszámon esett keresztül,
amikor belépett a házba. Az építők a hét végére ígérték, hogy végeznek, de Laurelnek voltak
kétségei.
A legdrasztikusabb változás azonban még az autónál is jobban meglepte Laurelt. Még
tavasszal megvett az apja egy kis üzlethelyiséget a könyvesboltja mellett, hogy
-
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terjeszkedhessen. Nem sokkal azután azonban, hogy Laurel elment Avalonba, a szülők úgy
döntöttek, hogy inkább egy teljesen új boltot nyitnak: egy természetgyógyászati üzletet
Laurel anyukájának. A Természet Patikája - amely éppen Laurel hazatérte előtt nyílt meg helyben készült orvosságokat, vitaminokat, gyógynövényeket és természetes alapanyagokból
készült táplálékokat árult, valamint egészségről, wellnessről szóló könyveket, amelyeket a
kedves szomszéd könyvesbolt biztosított. Mivel mindkét szülő sok időt töltött a saját
boltjában, most többet látták egymást, mint a házasságuk idején bármikor.
Hát ez szuper! gondolta Laurel. Az anyjának szüksége volt valami elfoglaltságra. De távolléte
alatt az asszony valahogy.... olyan távolságtartó lett. Az apja nem tudott betelni Avalonnal, de
a beszélgetések alatt az anyja gyakran magukra hagyta őket arra hivatkozva, hogy dolga van
a másik szobában. Laurel úgy érezte, hogy az új üzlet menekülési útvonalnak sem utolsó: már
huszonnégy órája otthon volt, de az anyját csak a vacsoránál látta, meg annyi időre, amíg beés kiviharzott az ügyeit intézve.
Sóhajtott egyet, felkelt az ágyról. - Na gyere, menjünk le!
Igen, de... - mondta Dávid, és az üvegfúvó eszközökre mutatott.
Mára végeztem - mondta Laurel. - Most már szeretnék kikapcsolódni. Alig pár napunk
maradt az iskolakezdésig. - Az ajtó felé húzta a fiút. - Anya fahéjas tekercset sütött reggel mondta, hátha ezzel mozgásra bírja a fiút.
Dávid hagyta, hogy Laurel kirángassa az ajtón, de vetett még egy utolsó pillantást az
eszközökre.
A konyhában Dávid elvett egy fahéjas tekercset a tepsiből, és vastagon megkente
sajtkrémmel. Amikor beleharapott, kitekintett a hatalmas ablakon, amely Laurel egyik
kedvence lett az új konyhában.
Chelsea-vel még nem találkoztam. Nem hívjuk el moziba vagy valahova ma este? mondta Laurel, és beborította folpakkal a sajtkrémes tálat. Az illattól mindig enyhe
hányingere támadt.
Rendben. Hacsak nem Ryannel készülnek valahova.
Ryan? - kérdezte Laurel, és betette a tálat a hűtőbe. - A magas Ryan?
Ühüm.
Izé, együtt vannak?
Chelsea nem beszél róla - ha el tudod ezt képzelni. De szerintem összejöttek, vagy ha
nem, akkor hamarosan össze fognak. Talán neked sikerül valamit kiszedni belőle.
Talán. Hát, de furcsa! - Nem az volt furcsa, hogy Chelsea-nek barátja van (ennek Laurel
nagyon örült), hanem hogy pont a magas Ryant választotta. A magas, langaléta Ryant, aki
keveset beszélt, és mindig bosszantóan közönyös képet vágott. Laurel hitt abban, hogy az
ellentétek vonzzák egymást, de talán olyan is van, hogy túl nagy az ellentét.
Meg aztán Chelsea az elmúlt néhány évben Davidbe volt halálosan szerelmes. Ha elmúlt...
hát, annál jobb.
Néhány percen keresztül csendben üldögéltek. Dávid megette a fahéjas tekercset, Laurel
pedig az ablakon bámult ki, és Chelsea-re gondolt. Végül Dávid lenyelte az utolsó falatot,
vett egy mély lélegzetet, és kibökte: - Azt hittem, Barnest láttam, mielőtt elindultam érted.
Jeges félelem kúszott Laurel mellkasába. - Azt hitted?
Aha, nem ő volt. Csak az a pasas, akié a bowlingterem.
Ja, néhány hónapja én is lepadlóztam tőle! - Laurel nevetése idegesnek hangzott, és
azonnal abba is maradt, amikor meglátta Dávid arckifejezését.
Miért nem tért még vissza? - kérdezte a fiú halkan.
Laurel megrázta a fejét, és az erdőt nézte az ablakon túl. Vajon hány tündér él most ott,
hányan figyelik ebben a pillanatban is? Talán épp eljött az ideje, hogy meséljen Davidnek a
Jamisonnal folytatott beszélgetéséről. - Nem tudom - mondta végül, hogy időt nyerjen.
Romba döntöttük a terveit. Azokat a nagy, nagy terveket. Ráadásul tudja, hogy hol laksz.
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Kedves tőled, hogy emlékeztetsz rá - mondta Laurel grimaszolva.
Ne haragudj, nem ijesztgetni akarlak. De úgy érzem magam... nem is tudom... pattanásig
feszülnek az idegeim. Várom, hogy valami történjen. És csak egyre rosszabb - folytatta. Mindenhol trollokat látok. Elég egy idegen arc napszemüvegben. Sok turista érkezett az idén,
gondolhatod, milyen paranoiás lettem. Es te sem voltál itt... - Megragadta Laurel csuklóját, és
magához húzta a lányt. Gyors puszit adott a feje búbjára. - Úgy örülök, hogy visszajöttél!
Remek! - Laurel átölelte Dávid derekát, és lábujjhegyre emelkedett egy csókért. Nagyot
kellett nyújtóznia, Dávid lassan egy fejjel magasabb volt nála. Nyolc centit nőtt az elmúlt fél
évben, és elkezdett kondizni is. Bár nem beszélt róla, Laurel gyanította, hogy önbizalmát
kikezdte a Barnesszal való találkozás. De bármi is volt a motiváció, Laurel nagyra értékelte
az eredményt. Tetszett neki a fiú ereje, biztonságban érezte magát mellette.
Ha pedig megtanulná alkalmazni az Avalonban tanultakat, akkor igazán biztonságban lenne!
Chelsea sikítva ölelte meg Laurelt, aki belekacagott barátnője nyakába. Mennyire hiányzott
neki!
Már tegnap át akartam jönni - mondta Chelsea -, de arra gondoltam, hogy az első nap
Dávidé. Olyan nyomorultul érezte magát nélküled!
Laurel elvigyorodott. Tetszett neki, amit hallott.
Majdnem mindennap velem lógott, és egy hónapig csak rólad beszélt, de aztán elkezdtem
Ryannel lógni, és akkor Dávid olyan furcsa lett, s az utóbbi két hétben szinte nem is láttam.
Gyere fel! - kiáltotta Chelsea, mikor karok és lábak tömege jelent meg az előszobában, ahol
ácsorogtak. - A suli előtti utolsó hét a legszörnyűbb - folytatta, és egymással birkózó
testvéreire mutatott.
Laurel nem tudta eldönteni, hogy a fiúcskák igazából verekednek, vagy csak viccből.
Mindenesetre az tűnt a legbiztonságosabbnak, ha kitérnek az útjukból. Követte a még mindig
csacsogó Chelsea-t felfelé, tündérekkel kitapétázott szobájába. Egy kicsit mindig kényelmetlenül érezte itt magát: pillangószárnyú tündérek mosolyogtak rá a falakról, a mennyezetről,
de még Chelsea könyveinek gerincéről is.
Nem vagy valami barna - mondta Chelsea, és várta a választ.
Ööö... - nyökögte a meglepett Laurel. - Mi van?
Barna - ismételte Chelsea. - Nem vagy valami barna. Két hónapot töltöttél a rengetegben,
azt hittem, csokibarnán térsz haza.
Laurel el is feledkezett a fedősztoriról, amit Dávid talált ki, hogy Laurel távollétét igazolja.
Táborozott a vadonban. Ott nincs se telefon, se internet. Laurel szörnyen érezte magát, hogy
hazudnia kell Chelsea-nek, de Chelsea túl szókimondó volt ahhoz, hogy titkokat bízzanak rá.
De a dolog iróniája, hogy ez volt az egyik legjobb tulajdonsága is. - Jó volt a naptej - mondta
Laurel elterelően. - Jó sokat is használtam belőle.
Meg kalapot, a jelek szerint - felelt Chelsea humorizálva.
Aha. Na, mesélj csak egy kicsit Ryanről! - mondta Laurel, aki kétségbeesetten igyekezett
témát váltani.
Chelsea hirtelenjében nagyon érdekesnek találta a szőnyeg mintázatát.
Laurel kacagni kezdett. - Chelsea, elpirultál?
Chelsea idegesen röhögéséit, majd vállat vont.
- Tetszik neked? - noszogatta Laurel.
- Igen. Nem hittem volna, hogy így lesz, de ez van.
Hát ez fantasztikus! - mondta őszintén Laurel. - Es akkor... most már hivatalosan is
együtt jártok?
Hogyan kell „hivatalosan" együtt járni valakivel? - kérdezte Chelsea. - Meg kell
beszélnetek, hogy „Hűha, tetszel nekem, én is tetszem neked, jó lenne smárolni, járjunk
együtt hivatalosan?" Vagy hogy van ez?
Laurelnek elkerekedtek a szemei. - Te smároltál Ryannel?
-
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Asszem.
Most vagy smároltál, vagy nem - mondta Laurel felhúzott szemöldökkel.
- Hát, egy csomószor csókolózunk. Az számít?
Naná, hogy számít! Sőt, ez jelenti, hogy hivatalosan együtt jártok.
Frankó - mondta Chelsea megkönnyebbülten. - Kezdtem megijedni, mert még nem
beszéltünk a dologról.
Csókolózni jobb, mint beszélgetni - mondta vigyorogva Laurel. - Szóval, hogyan
történt?
Chelsea vállat vont. - Csak megtörtént. Úgy félig-meddig. Tudod, hogy addig Davidbe
voltam halálosan belezúgva.
Laurel bólintott, de jobbnak látta hallgatni.
Eljutottam arra a pontra, hogy rajta kívül nem létezett senki és semmi más. De abszolút.
Iszonyúan rosszul esett, hogy veled van, de annak örültem, hogy mindketten boldogok
vagytok. Szörnyű volt ez a kettősség.
Laurel egy kicsivel közelebb húzódott Chelsea-hez, és a karjára tette a kezét. Ezt a témát
eddig tabuként kezelték, bár Laurel tisztában volt azzal, milyen nehéz lehet Chelsea-nek.
Chelsea mosolyogva vállat vont. - Elhatároztam, hogy véget vetek ennek az egésznek.
Befejezem ezt a David-dolgot. Nem gondolok többet rá, nem lesem minden mozdulatát, és ha
lehetséges, megpróbálom még csak nem is kedvelni.
Hogy csináltad? - kérdezte Laurel, mert rögtön a saját, Tamanival kapcsolatos érzései
jutottak eszébe.
Nem is tudom. Csak megtettem. Furcsa volt. Évekig csak az érdekelt, hogy felhívjam
magamra Dávid figyelmét, hogy elérjem, hogy megszeressen. Ezen kívül semmi más nem
foglalkoztatott. Aztán igazából nem is az történt, hogy erőszakkal leállítottam volna magamat
Davidről, hanem inkább hagytam, hogy mások kerüljenek a figyelmem középpontjába. Végül
is tök jó volt. - Chelsea hatalmasra nyitotta a szemét. - Tudod te, mennyi pasas járkál
errefelé???
Laurel felkacagott. - Tartok tőle, hogy én Dávid mellett képtelen vagyok másra felfigyelni.
Neked őrá is kell - folytatta Chelsea komoly hangon. - Na szóval, Ryan és én sokat
lógtunk együtt, aztán egyszer moziba hívott, egyszer megebédelni, aztán azon vettem észre
magam, hogy állandóan együtt vagyunk.
És csókolóztok.
És csókolózunk - ismételte Chelsea lelkesen. - Ryan nagyon jól csókol.
Laurel a szemét forgatta. - Na, gondolod, hogy erre olyan kíváncsi voltam?
Ugyan már, mindenki ezt akarja tudni!
Én nem!
Aha, persze. En mindig szerettem volna tudni, Dávid hogyan csókol.
Ööö, ezt a kérdést nem illik feltenni.
Chelsea nevetett. - Nem is tettem fel. Csak azt mondtam, hogy mindig szerettem volna tudni.
Az olyan, mintha megkérdezted volna.
Nem is olyan. - Chelsea hátradőlt, és a fejtámlának vetette a fejét. - Egyébként meg
kérdés nélkül is elmondhatnád.
Chelsea!!!
Mi van? Én bezzeg elmondtam neked!
Nem kérdeztem!
Az egy dolog.
Akkor sem mondom el!
Lefordítva: nagyon gáz a srác.
Nem is gáz!
Aha!
-
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Laurel felsóhajtott: - Te vagy gáz.
Persze, persze - mondta Chelsea vigyorogva, és beletúrt göndör fürtjeibe. - De ezért
szeretsz.
Laurel felkacagott. - Naná! - Oldalra dőlt, és Chelsea vállára hajtotta a fejét. - Es örülök, hogy
boldog vagy!
Sokkal boldogabb lennék, ha elárulnád, milyen Dávid az ágyban. Laurel hitetlenkedve
Chelsea-re nézett. Aztán kupán vágta egy párnával.
TÍZ
LAUREL TÖRÖKÜLESBEN ÜCSÖRGÖTT A SZOBÁJA KÖZEPEN, az iskolai cuccait
szortírozta és a hátizsákját pakolta. Dávid, aki már egy hete elkészült - Laurel szerint nem is
egy hete, hanem egy hónapja -, elnyúlt a lány ágyán, és figyelte. Laurel előhúzott egy csomag
négyszínű szövegkiemelőt a bevásárlószatyorból, és magához ölelte. - Istenem,
szövegkiemelők! - búgta érzelgősen. - Annyira hiányoztatok!
Dávid felkacagott. - Jövőre vidd őket magaddal!
Hűha, jövőre? Momentán elképzelni sem tudom, hogy még egyszer az életben ennyit
gürizzek! - Ránézett a fiúra. - Állítólag ez volt a nyári szünet!
Dávid lehajolt, átölelte Laurelt, és maga mellé emelte az ágyra a kacagó lányt. - Nekem sem
volt ez igazán szünet - nélküled! - mondta, és visszahanyatlott a párnákra.
Laurel a mellkasához bújt. - Most meg már vége is van... - siránkozott.
A napnak még nincs vége - súgta Dávid. Lehelete megcsiklandozta a lány fülét.
Hát - mondta Laurel, és próbált semleges arcot vágni -, anyámék szerint minden napot ki
kell használni.
Maximálisan egyetértek a szüleiddel - dörmögte Dávid csúfolódva. A derekánál fogva
magához húzta Laurelt, miközben a meztelen vállát csókolta a top pántja alatt. Laurel
átkarolta a fiú nyakát, és ujjaival a hajába túrt. Ezt mindig nagyon szerette. A selymes fürtök
először megakadnak, majd átcsusszannak az ujjai között, amikor kicsit húzni kezdi őket.
Dávid lélegzete a mellkasa mélyéből tört föl, amikor ajka rátalált a lányéra, és Laurel szokás
szerint elégedetten ernyedt el a karjaiban. Mosolygott, amikor a fiú kissé hátrahúzódott, és
homlokát az övének támasztotta. - Hogyan lehetek ilyen szerencsés? - kérdezte halkan Dávid,
és kezét a lány csípőjén nyugtatta.
- A szerencsének ehhez semmi köze - felelte Laurel, majd kissé közelebb hajolt, és
megcsókolta Dávidét. Megcsókolta egyszer, kétszer, de harmadszorra már erősebben húzta
magához, mert bele akart feledkezni a fiú csókjába. Keze felkúszott Dávid pólója alá, akinek
rövid, szaggatott lélegzetvételei alatt szinte pulzált a mellkasa. Laurel habozott egy pillanatig
- sohasem tudhatta, nem jön-e korábban haza valamelyik őse -, majd mindkét kezével
megragadta a fiú pólóját, felcsúsztatta a karjain, és áthúzta a nyakán. Szerette azzal
kényeztetni magát, hogy a fiú meztelen mellkasához bújt. Dávid bőrét mindig olyan forrónak
érezte, még nyáron is, amikor pedig a saját testhőmérséklete majdnem elérte a fiúét. Imádta,
hogy bárhol is érintette, kellemes melegség áradt belőle, amitől az egész teste átmelegedett.
Ilyenkor lustán átvetette a lábát a fiúén, és bágyadtan elernyedt.
Laurel várta a következő csókot, lehunyta a szemét. Néhány másodperc múlva kinyitotta.
Dávid őt nézte, arcán egy félmosoly játszadozott, de a szeme komoly volt. - Szeretlek mondta.
Laurel elmosolyodott, szerette hallani ezeket a szavakat. Minden alkalommal olyan volt, mint
legelőször.
- Helló, tündérke!
Laurel fülig érő mosollyal vonult le a lépcsőn. Amióta az apja hazajött a kórházból, így
szólította. Mindig közel álltak egymáshoz, de miután tavaly majdnem elveszítette, Laurel
számára minden együtt töltött perc duplán értékes volt. És bár az apja kielégíthetetlen
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kíváncsisága minden tündérdologgal kapcsolatban néha megőrjítette, annak nagyon örült,
hogy olyan könnyen elfogadta őt annak, ami volt.
- Milyen volt az első nap az iskolában?
Laurel a dívány felé útba ejtette a hűtőt is, és kivett egy Sprite-ot. - Minden oké. Sokkal jobb,
mint tavaly. Azt hiszem, a kémiára jobban rákészültem, mint az elmúlt évben a bioszra.
- Jól hangzik - mondta az apja, és felpillantott a könyvéből.
Mit olvasol? - kérdezte Laurel, és a szamárfüles, puhafedelű példány címét silabizálta.
Az apja bosszúsan válaszolt: - A Csillagport.
- Megint?
Az apja vállat vont. A fantasy regények - főleg, amelyekben tündérek is szerepeltek - előkelő
helyet foglaltak el az olvasmánylistáján, és Neil Gaiman könyve volt a kedvencek között is az
első.
- Anya hol van? - kérdezte Laurel, bár sejtette.
Leltározik - jött a várt válasz. - Holnapra meg kell érkeznie a rendelésnek.
- Gondoltam - mondta Laurel.
Az apa lánya komor arcára pillantott, és letette a könyvet. - Jól vagy?
Laurel vállat vont. Az apja felült, és megpaskolta a díványt maga mellett. Laurel felsóhajtott,
lerogyott mellé, és a vállára hajtotta a fejét.
- Mi a gond?
Nem tudom... Csak... még nem szoktam meg, hogy téged látlak többet, nem anyát.
Egyfolytában a boltban van.
Az apja szorosan magához ölelte Laurelt. - Csak nagyon elfoglalt. Egy boltot beindítani
rengeteg munkával jár. Emlékszel még a tavalyi nyárra, amikor a könyvesboltot nyitottam?
Sohasem voltam itthon. - Nevetni kezdett. - Szeretem azt gondolni, hogy ha többet lettem
volna itthon, magamtól is rájöttem volna mindenre. - Elhallgatott, és megint megszorította
Laurel vállát. - Meg kell értened... amikor beteg lettem, anyád tehetetlennek érezte magát.
Alig maradt a biztosításunkból, a kórházi számlák meg csak gyűltek és gyűltek. Ha bekövetkezett volna a legrosszabb, nem maradt volna pénze, hogy téged eltartson. Nem igazán
tanult bele a könyvesbolt vezetésébe. Valószínűleg elkormányozta volna egy darabig, de
ennyi. Retteg attól, hogy újra ilyen helyzetbe kerülhet... szembe kell néznünk azzal, hogy már
nem vagyunk fiatalok. - Szembefordult Laurellel. - Érted teszi. Hogy neked jobb életet
biztosíthasson, ha valami történne.
Laurel lábujja hegyével a díványpárnát simogatta. - Néha azt hiszem... - Elhallgatott, majd
elhadarta egy szuszra, amit mondani akart, mielőtt még meggondolhatta volna magát: Gyűlöli, hogy tündér vagyok.
Az apa hirtelen felegyenesedett. - Ezt meg miből gondolod?
Az első mondat után a többi könnyen kibukott belőle. - Minden akkor kezdett megváltozni,
amikor megtudta. Úgy viselkedik, mintha már nem ismerne - mintha egy idegen lennék, aki
történetesen az ő házában él. Régen annyit beszélgettünk, mindenről! Most a szemembe is
alig néz, és kimegy a szobából, amikor én belépek.
Kicsim, adj neki egy kis időt, a bolt még meg sem nyílt. Szerintem...
Már a bolt előtt elkezdődött - vágott közbe Laurel, és a fejét rázta. - Semmiről sem akar
hallani, ami azt bizonyítja, hogy nem vagyok ember. Amikor megjött a meghívó Avalonba,
úgy örültem! Ilyen nem történik mindennap! Ő meg majdnem el sem engedett.
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Ne legyél hozzá igazságtalan! Az valószínűleg nem a tündéresdi miatt volt, hanem
amiatt, hogy idegenekkel akartál két hónapot tölteni.
De akkor is! - folytatta Laurel. - Reméltem, hogy megváltoznak a dolgok, amíg nem
vagyok itt. Reméltem, hogy könnyebben hozzászokik a gondolathoz, ha nem lát maga körül,
ha nem vagyok a szeme előtt. De semmi sem változott - mondta csendesen. - Talán még
rosszabb is lett.
Az apja elgondolkozott. - Fogalmam sincs, miért esik ennyire nehezére elfogadni ezt a
dolgot, Laurel - mondta vontatottan. - Egyszerűen csak nem érti. Az egész világnézete
fenekestől felfordult. Adj neki egy kis időt! Legyél hozzá türelmes, kérlek!
Laurel hosszan, szaggatottan felsóhajtott. - Még csak meg sem ölelt, amikor hazajöttem.
Próbálok türelmesnek lenni, de úgy érzem, már nem is szeret.
Dehogy! - mondta az apja, és magához ölelte a lányt, aki kibuggyanó könnyeivel
küszködött. - Ez nem így van, biztosíthatlak! Nem rólad van szó, neki kell belenyugodnia a
gondolatba, hogy a tündérek igenis léteznek. - Komolyan Laurel szemébe nézett. - De szeret
téged - mondta határozottan. - Pontosan annyira szeret, mint régen. Biztos vagyok benne. Állát a lány feje búbján nyugtatta. - Szeretnéd, ha beszélnék vele?
Laurel azonnal megrázta a fejét. - Ne, kérlek ne! Semmi szükség arra, hogy még emiatt is
főjön a feje! - Kényszeredetten elmosolyodott. - Adok neki még egy kis időt, türelmes leszek,
ahogy te is mondtad. Minden rendbe jön, ugye?
Naná - felelte az apja lelkesen vigyorogva. Laurel nem osztotta ugyan a lelkesedését.
Felállt, és a konyha felé imbolygott, az apja pedig újra a könyvébe mélyedt. Laurel letérdelt a
hűtő mellé, és sprite-os dobozokkal töltötte fel a hűtőajtót. - Rendbe jön - morogta az orra
alatt. - Na persze.
Meglátta az ételtároló dobozkákba rakott maradékokat. - Hé, apa, vacsiztál már? - kérdezte.
Ööö... nem... - felelte zavarában az apja. - Csak az első fejezetet akartam elolvasni, de
aztán belemelegedtem.
Micsoda meglepetés - nyújtotta a szavakat Laurel. - Összeüthetek neked valamit?
A, nem kell - mondta az apja, felállt és kinyújtózott. - Megmikrózom a maradékokat.
- Nem, én szeretném - mondta Laurel. - Tényleg.
Az apja csodálkozva nézett rá.
- Ülj csak le! Felszaladok a szobámba. Mindjárt itt leszek.
Felrohant a lépcsőn. Az apja vállat vont, és leült a konyhaasztalhoz.
Újra felütötte a könyvét.
Laurel felkapta a készletét, közben igyekezett rá sem nézni az asztalát borító cukorüvegszilánkokra. Leszaladt. Talált a hűtőben thai sült tésztát, az apja kedvencét. Az is megteszi.
Kinyitotta a készletet a tűzhely mellett, beöntötte a tésztát egy serpenyőbe, és meggyújtotta a
lángot.
Az apja felpillantott, amikor a serpenyő megzörrent a tűzhelyen. - Arra semmi szükség mondta. - A mikrobán is megcsinálhatod.
- Jó, de valami különlegeset akarok csinálni neked.
Az apja felhúzta az egyik szemöldökét. - Hogy különlegeset?
Majd meglátod - mondta Laurel, és a fortyogó, bugyborékoló szószból felszálló párában
táncoltatta az ujjait.
Az ízen nem akart változtatni, nem új fűszerekkel akart kísérletezni. Azt szerette volna elérni,
hogy a meglevő ízek jobban kibontakozhassanak. Az oktatói Avalonban többször is
elmondták, hogy ha megismer egy növényt, és bízni tud a megérzéseiben, szinte bármire
képes lesz. Nem hangzik túl bonyolultan. Ugye?
Ellazult, és lehunyta a szemét. Most örült igazán, hogy a tűzhely nem a konyhaasztal
irányába néz. Hamarosan érezte, hogy az étel összetevői életre kelnek gőzben fürdő ujjain.
Félrebillentett fejjel élvezte a fokhagyma, a szójaszósz, a gyömbér és a bors illatát.
-
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Sáfrány, mondta magában. Sáfrány olaj és egy csipetnyi zsálya. Az kihozza a fokhagyma és a
gyömbér ízét. Összpontosított, mert úgy érezte, hogy még egy hozzávaló hiányzik a tökéletes
vacsorához. Csillárka- moszat, döntötte el végül. Valószínűleg az szólt mellette, hogy magas
keményítőtartalma kihangsúlyozza a szóját. A bors meg bors. Az önmagában is elég erős.
Benyúlt a készletbe, és előhúzott egy apró mozsarat. Tett bele néhány csepp sáfrányolajat, és
adott hozzá egy csipet zsályát. A csillárkamoszat egy szórófejes pici üvegcsében volt, egy
fújás egy cseppnél kevesebb mennyiséget engedett ki. Laurel egyszer belefújt a kőedénybe,
majd némi gondolkodás után még egyszer. A mozsártörővel összezúzta a kicsi
zsályamagokat, és addig kevergette a három eszenciát, amíg az illatuk egy icipicit
megváltozott. Megdöntötte a mozsarat, és néhány zöld cseppet hullatott a fortyogó tésztára.
Habos gőz csapott fel, majd a keveréssel el is oszlott, a hozzáadott eszenciákat elnyelte a
barna szósz.
- Bon appetit - mondta Laurel, és a pincérek mozdulatával apja elé helyezte a tányért.
Az apa kissé meghökkenve tekintett fel a könyvéből. - Ja, köszönöm.
I.aurel elmosolyodott, és elkezdte letakarítani a tűzhelyet. Néha lopva az apjára nézett, és
kíváncsi volt, vajon észreveszi-e a változást anélkül, hogy Laurel felhívná rá a figyelmét.
Nem kellett soká várnia.
A mindenit, Laurel, ez nagyon finom! - mondta az apja. - A tűzhely nyilván jobbat tesz az
ételnek, mint a mikró. - Nagy lendülettel lapátolta be az ételt. Laurel pedig mosolygott, és
minden ésszerűséget nélkülözve halálosan büszke volt arra, hogy az elmúlt hetek sikertelensége után végre eredményt tudott felmutatni.
Tettél bele valamit? - kérdezte az apja, miután a vacsora felét jóízűen benyomta. - A
teriyakinak még sohasem volt ilyen remek íze.
Elhallgatott, és egy újabb villára valót tömött a szájába. - Pedig két napja ettem belőle,
amikor friss volt - mondta, miközben ette a tésztát.
Laurel - arcán mindentudó mosollyal - megfordult. - Lehet, hogy tettem bele valamit mondta.
Anyádnak feltétlenül meséld el, mert ilyen finom sült tésztát még sohasem ettem.
Laurel elvigyorodott, megfordult, és a serpenyőt meg az ételtároló dobozt a mosogatóba tette.
Folyatni kezdte rájuk a forró vizet. Felvette a gumikesztyűjét, és nekiállt elmosni a két
edényt. - Látod, ez az, amit szeretnék anyával megértetni - mondta. Alig lehetett hallani a
hangját a folyó víztől. - Amit tudok, az nemcsak a tündérek javára fordítható, de a tietekre is.
Úgy tudom jóízűvé varázsolni az ételeket, ahogyan senki más. Es szuper vitaminokat állítok
elő. A C-vitaminreceptem például verhetetlen. - Elzárta a vizet, miután leöblítette az
edényeket. - Vagy legalábbis az lesz, ha sikerül befejeznem. Bár anya is látná, hogy
semmiben sem különbözöm attól, aki voltam. Nem lett tündér belőlem. Mindig is az voltam.
Ugyanaz maradtam. Te tudod - mondta, és megfordult. - Szerinted... - Tátva maradt a szája.
Az apja elaludt, és halkan hortyogott, arccal a majdnem üres tányéron.
Apa? - Laurel odament hozzá, és megérintette a vállát. Amikor nem reagált, megrázta.
Először gyengéden, aztán erősebben. Mit tettem? Már majdnem felért a szobájába a kék
üveges gyógyító tonikért, amikor eszébe jutott, hogy a csillárkamoszat mi mindenre jó - még.
Lerogyott a lépcsőre, és megpróbálta felidézni a tankönyv idevágó fejezetét. Ha a szükség
úgy hozza, bármely állat elaltatható egy permetnyi csillárkamoszattal. Nem hat azonnal, de
hasznos, ha elegendő idő áll a rendelkezésünkre. Laurel eddig még sohasem alkalmazta a
szüleire, amit a növények állatokra tett hatásáról tanult. Pedig azok - a terminus szerint állatok voltak.
Laurel lassan felállt, és visszatért a konyhába. Az apja egyre hangosabban horkolt. A lány
felkapott egy törlőrongyot, óvatosan felemelte az apja fejét, és letakarította a ragacsos szószt
az arcáról. Azután a Csillagport a keze alá csúsztatta, a fejét pedig visszafektette a karjára.
Előfordult már párszor, hogy az apja olvasás közben elaludt. A konyhaasztalnál ugyan még
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nem történt meg, de Laurel gyanította, hogy senki sem fog kínos kérdéseket feltenni. Végül is
az apja az utóbbi időben sokat dolgozott.
A tányért a konyhába vitte, és a maradék sült tésztát belekaparta a szemetesbe. Ezt is el kell
mosnia. Még csak az hiányzik, hogy az anyja kiszagolja, milyen csúfos kudarcot vallott, pont
amikor kérkedni akart a tudásával. Visszatette a tányért a konyhaszekrénybe, és az asztalnál
hortyogó apjára nézett. Remélte, hogy reggel felébred majd. Arra gondolni sem mert, mi lesz,
ha nem.
Én vagyok a legbénább tündér.
TIZENEGY
M ÁR EGY HETE ISKOLÁBA JÁRTAK, amikor egy délután Laurel és Dávid a Mark
Könyvespolca felé tartott. Kéz a kézben sétáltak, vidáman lóbálva karjukat a nyár végi
napsütésben. Dávid megcsókolta Laurelt, és elindult a patikába, ahol iskola után dolgozott, a
lány pedig benyitott a könyvesboltba. Érkezését a szélcsengő vidám hangja jelezte.
Maddie széles mosollyal pillantott fel rá. - Laurel! - kiáltotta boldogan, mint minden
alkalommal, amikor meglátta. Laurel nagyon szerette ezt a fajta állandóságot. Mindegy, mi
történik a szüleivel, a trollokkal, Avalonnal, meg bármivel, Maddie mindig ott lesz a pult
mögött, mosolyra és ölelésre készen.
Laurel felkacagott, amikor Maddie szorosan átölelte. - Hol van apa? - kérdezte, és szétnézett.
Hátul - mondta Maddie. - Leltározik.
Mint mindig - mondta Laurel, és a bolt hátsó részébe vezető lengőajtóhoz sietett.
Hahó, apa! - szólt mosolyogva, amikor az felnézett. Bár sejtette, hogy semmi szükség rá,
de Laurel azért alaposan szemügyre vette. Az apja csak másnap reggel nyolckor tért magához
csillárkamoszat okozta álmából. Leszámítva zsibogó nyakát, nem tűnt betegnek. A felesége
még meg is szidta, hogy túl sokat dolgozik, és túl későig fent marad, de szerencsére nem
sejtette, mi történt. De Laurel azóta nem ütötte bele az orrát a szülei menüjébe. Nem akart
semmit sem megbánni.
Lerogyott egy székre a számítógéppel szemben, és egy tucat könyvjelzőt kezdett babrálni.
Milyen volt az iskola?
Remek - mondta Laurel vigyorogva. - Könnyű. - Avalon után minden könnyűnek tűnt.
Hét óra egy nap? Semmi gond. Kétórányi házi feladat minden este? Ugyan már! Avaloni útja
óta az itthoni oktatási rendszer teljesen más színben tűnt fel Laurel előtt. Bár tetőablak
témában lettek volna javaslatai.
Kell segítség? - kérdezte az apjától, és körülnézett a hátsó raktárban.
Á, nem - felelte a férfi. Felállt és nyújtózkodni kezdett. - Próbálom utolérni magam a
papírmunkával. Alig akad vevő, most megtehetem. - Kinézett az asztala mögötti kis ablakon.
- Milyen szép nap! Nyilvánvaló, hogy mindenki odakint élvezi az időt, eszük ágában sincs
egy dohos, öreg könyvesboltban olvasnivalóra vadászni.
Nem is dohos a boltod! - mondta Laurel kacagva. Egy pillanatig elhallgatott. - Szerinted
anyának jól jönne a segítség? - kérdezte, és nem nézett az apjára.
A férfi egy másodpercig jól megnézte a lányát, majd mellékesen megkérdezte: - Zsebpénzre
van szükséged?
Laurel megrázta a fejét. - Nem, csak arra gondoltam... arra gondoltam... jót tenne kettőnknek,
oldhatnánk a feszültséget. Talán mindketten arra várunk, hogy a másik tegye meg az első
lépést - mondta halkan.
A férfi ujjai megálltak a billentyűzet felett. Levette a szemüvegét, kilépett az asztal mögül, és
megölelte a lányt. - Ez ám a spiritusz! - súgta Laurel fülébe. - Nagyon büszke vagyok rád.
Köszi. - Laurel a vállára vette a hátizsákját, integetett, és a bolt előtere felé indult. Mély
lélegzetet vett, és minden belső ellenállását legyőzve a Természet Patikája felé vette az
irányt. Mióta hazatét t Avalonból, csak néhányszor járt az anyja üzletében, de mindannyiszor
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elcsodálkozott azon, milyen sokat ad Sarah a részletekre. Kinyitotta a bejárati ajtót. Nem
elektromos csengő szólalt meg, hanem egy aprócska ezüstharang csilingelt, amely az ajtó
mögött lógott. Az ab lakpárkányokon cserepes virágok álltak, az egyik sarokban pedig egy
kicsi, japán stílusú sziklakert közepén vízköpő csobogott. Az ablakokban csillogó
kristályprizmák lógtak.
Laurel megállt, és az egyiket megérintette. Örült annak, hogy az anyja az ő szobájából nyert
ihletet a bolt berendezéséhez. A közöttük kialakult feszültség ellenére úgy érezte, hogy
sokkal szívesebben dolgozna itt, mint a könyvesboltban. Márpedig ez valamiről árulkodik.
Laurel megfordult, amikor az anyja egy nagy dobozzal a kezében előlépett a gyöngyfüggöny
mögül. Az arca kipirult, és kapkodva szed te a levegőt. - Laurel, ja, te vagy az? Remek.
Leteszem ezt a csomagot egy pillanatra. - Ledobta a nagy dobozt a szoba közepére, és megtörölte a homlokát. - Az ember azt hinné, hogy van annyi eszük, hogy kisebb dobozokban
küldjék az árut. Mi kell? - kérdezte Sarah, majd lehajolt, és keresztülcsúsztatta a dobozt a
helyiségen.
Csak azért jöttem, hogy megkérdezzem, nincs-e szükséged segítségre. A szomszédban
csend és hullaszag - mondta, és máris meg bánta a szavait. Nem akarta, hogy anyja úgy
érezze, csak azért van itt, mert az apjánál nincs mit csinálni.
Hű! - mondta az anyja, és a mosolya legalább igazinak tűnt. Az tökéletes lenne! Árut
pakolok, ilyenkor mindig jól jön egy segítő kéz. - Felkacagott. - Apádnak már vannak
alkalmazottjai, én még nem tartok ott.
Szuper - mondta Laurel. Lehámozta magáról a hátizsákot, és az ú| szállítmány mellett
ácsorgott. Az anyja elmondta, mi van a dobozban
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Laurel a legtöbb dolgot ismerte, hiszen évek óta egy természetgyógyász mellett élt, majd
megmutatta a feliratokat a polcokon, hogy a lány tudja, mit hova kell tenni.
Kitöltőm a számlát, és előkészítem a jövő heti rendelést. Kiabálj, ha segítség kell,
rendben?
Oké - mondta Laurel mosolyogva. Az anyja visszamosolygott. Eddig minden rendben.
Laurelt meglepte, hogy a gyógykészítményeknek milyen sok összetevőjére emlékszik a nyári
intenzív kurzusból. Megérte a jegyzetcédulázást. Miközben kivette a különféle termékeket a
dobozokból, és megkereste helyüket a polcon, már idézte is fejben, hogy mire valók. A fekete
nadálytő olaja gyulladáscsökkentő, lerövidíti a gyomnövények élettartamát, és jó a szemre,
mikor romlik a látás. A téli borsfü tisztítja az elmét, és álmatlanság esetén segít. A
díszpontyok is kedvelik, a vizükhöz kell adni. Javítja az oxigénellátást. A málnalevéltea növeli
a magoncok étvágyát. Sok cukorral különösen értékes tápanyag. Késő esti munka esetén
energizál.
Laurel különösen kedvelte a homeopátiás gyógyszerek rendszerezését, mert azokat a
tündérek is fogyaszthatják, ugyanis többnyire cukorban tartósítják őket. Igaz, a tündéreknél
szinte mindig ellentétes hatást váltanak ki, mint az embereknél. Az ignácbab például az emberek gyászát enyhíti, míg a tündérek nyugtatóként használják. A fehér földi tök az embernél
lázcsillapító hatású, míg a tündérek fázás ellen fogyasztják. Tamani elmesélte neki, hogy
azok az őrszemek, akik Japánban a magas hegyek között vigyázzák a kaput, fehér földi
tökből készített teával védekeznek a hideg ellen a téli hónapokban.
Tamani emléke azonnal elterelte Laurel figyelmét, és a Natrum muriaticumos tégelyt
szorongató keze perceken át nem mozdult. Az édesanyja ragadta ki gondolatai közül.
Minden oké, Laurel?
Hogy? Ja, persze! - motyogta a lány, és rápillantott az anyjára, mielőtt belemarkolt volna a
dobozba további tégelyekért. - Kicsit elméláztam.
Jól van - mondta az anyja, és furcsán nézett a lányára. Megfordult, aztán megállt. Köszönöm, hogy bejöttél segíteni - szólt. - Jólesik. - Oldalról átölelte Laurelt. Félszeg ölelés
volt ez, olyan, amilyet akkor csinálunk, amikor inkább csak kezet fognánk valakivel. Kényszeredett ölelés.
Megcsörrent a telefon. Laurel ürességet érzett a mellkasában, miközben vágyakozva figyelte
az anyját, aki a pulthoz lépett. Érdekes érzés, amikor valaki úgy hiányzik, hogy közben ott áll
előttünk. De Laurel pontosan ezt érezte. Hiányzott neki az anyja.
Elnézést - hallott egy hangot a háta mögül.
Laurel megfordult, és meglátott egy idős hölgyet, aki rémlett neki valahonnét. - Igen?
Tudna segíteni nekem?
Laurel az anyjára pillantott, de Sarah még mindig telefonált. Visszafordult az öreg nénihez. Megpróbálhatom - mondta mosolyogva.
A fejfájásomra keresek valamit. Advilt szedek, de már nem ér semmit. Azt hiszem,
kezdek hozzászokni.
Előfordul - mondta Laurel, és együtt érzően bólogatott.
Most szeretnék valami természetesebbet. De olyat, ami használ is - tette hozzá az idős
hölgy.
Laurel igyekezett az emlékezetébe idézni, mi is volt az a gyógyszer, amit az imént pakolt ki a
polcra. Néhány másodpercen keresztül még a kezében is szorongatta az üvegcsét, és arra
gondolt, neki is jól jönne. Az elmúlt hónapok stressze után sokat fájt a feje. Keresni kezdte a
sorok között, és meg is találta az üveget. - Itt is van - mondta, és az idős hölgy felé nyújtotta.
- Egy kicsit drága - mutatott az árcédulára -, de nagyon megéri. Én is szeretnék venni belőle
magamnak. Sokkal jobb, mint az Advil.
A néni elmosolyodott. - Köszönöm. Egy próbát biztosan megér.
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A kasszához igyekezett a gyógyszerrel, Laurel pedig visszatért a homeopatikumok
rendezgetéséhez. Egy perc múlva Laurel anyja visszakísérte az idős hölgyet a polchoz, és
rosszalló pillantást vetve a lányra, egy zöld tégelyt adott neki. - Ez sokkal jobb lesz - mondta.
- Ciklámen van benne, már évek óta ezt adom a férjemnek, aki migrénes. Remekül bevált. - A
kassza felé sétálva Sarah elmagyarázta a vevőnek, hogyan működnek a homeopátiás
golyócskák, majd ki is kísérte.
Az ajtóból még integetett a hölgynek, majd a lányához fordult. - Laurel - kezdte, és Laurel
kihallotta a hangjából a bosszúságot, amin pedig gondosan uralkodott -, ha nem vagy
tisztában azzal, milyen betegségre mi való, inkább szólj! Ne kapkodj le gyógyszereket a polcról felelőtlenül! Kár, hogy nem vártad meg, amíg befejezem a beszélgetést. Ezek az emberek
segítségért jönnek, és ezek a gyógynövények nagyon különböző hatásúak.
Laurel úgy érezte magát, mint egy kisgyerek, akit olyan felnőtt dorgál, aki óvatos bánik a
szavakkal, mert nem akarja a gyereket megbántani. - Nem voltam felelőtlen - tiltakozott. - Az
a cucc tényleg jó fejfájásra. Direkt választottam!
Tényleg? - kérdezte az anyja szárazon. - Nem gondolnám, hogy olyan fejfájása volt a
néninek.
Milyen?
Yohimbét akartál neki adni? Tudod, hogyan reklámozzák a yohimbét? Férfi
potencianövelő szerként!
Pfuj! - mondta Laurel, és alig akarta elhinni, hogy majdnem bevásárolt belőle. Azt tudta,
hogy a gyógynövények másképpen hatnak tündérekre, de ez már túlzás!
Pontosan. Csak azért tartom, mert egy pasas a múlt héten megkérdezte, hogy
megrendelném-e neki. Pedig vannak dolgok, amiket nem szeretnék tudni a hatvanéves banki
tanácsadómról!
Ne haragudj - kérte Laurel őszintén. - Nem tudtam.
Nem is várom el tőled, hogy tudd. Ezért vagyok én itt. Nagyon örülök, hogy bejöttél
segíteni, de az nem segítség, ha potencianövelő pirulákat osztogatsz fejfájásra. Ha nem vagy
biztos a dolgodban, kérj tanácsot tőlem, Laurel! Meg is ölhetsz valakit, ha nem a megfelelő
szert adod neki. Kérlek, mindig gondolj erre!
Gondoltam - feleselt Laurel, mert feldühítette anyja hozzáállása. - Nekem használt volna!
- fakadt ki.
Az anyja felsóhajtott, és elfordult tőle.
Összekevertem! - mondta Laurel, és követte Sarah-t. - Elfelejtettem, hogy a
gyógynövények másképpen hatnak az emberekre, mint a tündérekre. Tévedtem.
Laurel, ne most, kérlek. - Sarah a pult másik oldalára állt.
Miért ne most? - kérdezte Laurel, és a pultra csapott. - Mikor? Majd otthon? Mert hogy
ott sem vagy hajlandó arról beszélni, hogy tündér vagyok.
Laurel, halkabban! - mondta az anyja élesen. Világos figyelmeztetés volt, hogy
vigyázzon a szájára.
Csupán beszélgetni szeretnék veled, anya! Ennyi! Tudom, hogy nem ez a megfelelő hely,
de már belefáradtam abba, hogy a megfelelő helyre és alkalomra várjak. Belefáradtam abba,
ami közöttünk zajlik. Barátok voltunk. Most meg egy szót sem akarsz hallani a tündéréletemről. Lassan rám sem nézel! A pillantásod is kerül. Hónapok óta ez megy, anya! - Sírás
fojtogatta. - Mikor fogsz végre hozzászokni a gondolathoz, hogy tündér vagyok?
Ez nevetséges, Laurel - mondta Sarah, és Laurel szemébe nézett, mintha ezzel akarná
bizonyítani, hogy a lány téved.
Nevetséges?
Néhány másodpercig farkasszemet néztek, és Laurel látta, hogy valami megváltozik az anyja
tekintetében. Egy pillanatig azt hitte, az anyja készen áll arra, hogy végre tényleg beszélgetni
kezdjenek. De aztán Sarah pislogott egyet, megköszörülte a torkát, és a pillanat elszállt.
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Apulton lévő számlákat kezdte rendezgetni. - Majd én elpakolom a homeopátiás
gyógyszereket - mondta csendesen. - Elmehetsz.
Laurel úgy érezte, mintha pofon vágták volna. Meg sem tudott moccanni. Az anyja
gyakorlatilag elküldte. Zihálva sarkon fordult, és kilépett az ajtón. A vidám csengettyűszó
mintha gúnyolódott volna vele.
Éles szél vágott az arcába az utcán, és rájött, hogy nincs hová mennie. Dávid dolgozott,
Chelsea pedig tájfutóedzésen volt. Először vissza akart menni az apjához, már a kilincsen
volt a keze. De meggondolta magát. Nem lenne szép összeugrasztani a szüleit, elrohanni az
egyikhez, ha a másik megbántotta. Bebújt az új Nora Roberts-regényt hirdető nagy plakát
mögé, és nézte, amint az apja meg Maddie egy vásárlónak segít. A férfi mondott valamit,
mire az apja hátravetett fejjel kacagni kezdett, miközben a könyveket selyempapírba
csomagolta. Maddie kedvesen mosolygott mellette.
Vetett még egy pillantást az apjára, sarkon fordult, és hazament az üres házba.
TIZENKETTŐ
a kémialaborban, és gondterhelt arccal bámult
maga elé. A kísérletük, amelyet ezúttal osztályozni is fognak, balul sült el. Dávid átnézte a
számításaikat, hátha kiderítheti, mit számoltak el, vagy milyen lépést hagytak ki. Laurel az
orrát fintorgatta a Bunsen-égő felett fortyogó lombikból kiszálló bűzös gőzben.
- Beletettük a kénsavat? - kérdezte Dávid. - Ugye beletettük?
Igen - mondta Laurel. - Ötven millilitert. Háromszor is kiszámoltuk az egyenletet.
Én ezt nem értem! - morogta Dávid a bajsza alatt. - Már két perce kéknek kellene lennie!
- Adj még egy kis időt, lehet, hogy bekékül.
Nem, ahhoz már késő van. Nézd, itt írja: „A vegyületnek kék színűvé kell változnia a
forrástól számított egy percen belül." Tökre elcsesztük. Még hogy egyszerű kísérlet! - Dávid
beletúrt a hajába. Ki tudja, milyen okból, de úgy gondolta, hogy egy szemeszterben négy
emelt szintű tantárgy bőven bevállalható. Laurelnek voltak kétségei. Alig két hete jártak
iskolába, és Dávid máris idegbeteg volt.
- Dávid, minden oké - mondta neki.
Nem, nem oké - suttogta. - Ha nem kapok jelest, Mr. Kling nem fogja megengedni,
hogy emelt fizikára járjak. Muszáj bekerülnöm emelt fizikára!
Minden rendben lesz - mondta Laurel, és békítően Dávid vállára tette a kezét. - Nem
hinném, hogy egy büdös kísérlet miatt ne jutnál be Klinghez.
Dávid habozott egy pillanatig, majd elmerült a papírok között. - Még egyszer átszámolom,
hátha kiderül, hol a hiba.
Korábban nem volt jellemző, hogy Dávid bármin is kiakadt volna, most meg az
idegösszeomlás szélén állt. Laurel felsóhajtott. Mély lélegzetet vett, és a gőzölgő lombik fölé
tartotta az ujját, csak annyira, hogy meg ne égesse magát. - Szóval csak kéknek kell lennie?
Dávid felkapta a fejét Laurel nyugodt hangja hallatán. - Aha. Miért?
Laurel elhallgattatta, koncentrálnia kellett. Néhány másodpercen keresztül a gőzben mozgatta
az ujjait. Gyors pillantást vetett Davidre, aki még mindig a papírok felett görnyedt, majd
lehunyta a szemét, néhányszor nagy levegőt vett, és megpróbálta kitisztítani elméjét, pont
úgy, ahogyan Avalonban tanulta. Az ujjai picit bizseregni kezdtek, miközben az oldat
összetevőit elemezte, de nem talált benne növényi származékot. így egy kicsit nehéz lesz.
Laurel - suttogta Dávid a fülébe -, mit csinálsz?
Ne vond el a figyelmemet! - mondta Laurel színtelen hangon, miközben igyekezett nem
kiesni a koncentrációból.
Tündérkedsz?
Talán.
Dávid gyorsan körbejáratta a szemét a termen. - Nem hinném, hogy jó ötlet.
LAUREL ÉS DÁVID EGYMÁS MELLETT ÁLLT
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Miért, elrontom a kísérletet? - kérdezte gúnyosan Laurel.
Nem, csak attól tartok, felrobbantod az egész sulit - mormogta még mindig halkan a fiú.
Laurel gyorsan kikapta a kezét a gőzből. - Nem fogom felrobbantani a sulit - mondta a
kelleténél kicsit hangosabban. A mögöttük dolgozó csapat tagjai felkapták a fejüket, és
döbbenten összenéztek.
Ugyan már! - mondta Dávid, és megfogta Laurel karját. - Még nem igazán remekeltél a
bájitalkészítés nemes tudományában!
Végül is igaza volt. Laurel is érezte, hogy semmit sem fejlődött, mióta visszatért Avalonból,
annak ellenére, hogy a napi egy óra gyakorlást sohasem mulasztotta el. Jamison azt kérte tőle,
hogy legyen kitartó, és Laurel beleadott apait-anyait. Hiába. De akkor is! - Tehát inkább ne
csináljak semmit?
Azt nem mondtam. De tényleg pont egy értékelendő feladaton kell kísérletezned?
Laurel oda sem figyelt rá. - Őrködj csak egy kicsit!
- Mi van?
- Csak figyeld, merre néz Pehrson.
- Mit akarsz csinálni ? - kérdezte Dávid, de szeme már a tanárt kereste.
Laurel benyúlt a hátizsákjába, és felnyitotta a készletes doboz tetejét. Mindig magánál hordta.
Beletúrt a dobozba, és kibontott egy üveg macskagyökér-olajat. Cseppentett belőle az ujjára.
Egy másik üvegből kassziakéregport szórt a tenyerébe. Kicsit megfújogatta, majd az olajat
belekeverte a daraszerű porba. - Add csak ide azt a kanál izét - suttogta Davidnek.
- Laurel, ezt nem szabad!
- Dehogynem. Biztos vagyok benne, hogy minden rendben lesz.
- Nem úgy értettem! Ezt osztályozzák. Nekünk kell...
Elhallgatott, mert Laurel átnyúlt az asztalon, és felvette azt a hosszú nyelű, rozsdamentes
acélból készült kanalat, amit Dávid nem adott oda neki. Lekaparta a keveréket a tenyeréről,
és - még mielőtt a fiú megállíthatta volna - a forrásban levő kotyvalékba pottyantotta.
Óvatosan megkavarta a vegyületet, először jobbra, aztán balra.
- Laurel!
- Csitt! - intette le Laurel Dávidét, és a keverékre koncentrált.
A lombikban fortyogó folyadék lassan kékes színt öltött. Minél tovább kavarta, annál kékebb
lett.
- Így jó? - kérdezte Laurel.
Dávid csak pislogott.
Laurel gyorsan maga mögé nézett, ahol két másik diák már befejezte a kísérletet. A két kék
szín nagyjából megegyezett. Abbahagyta a kavargatást.
Intézd el, hogy a tanárnő ide jöjjön legközelebb! - mondta Laurel. - Túl forró a keverék,
nem lesz sokáig kék.
Dávid Laurelre pillantott. A lány nem igazán tudott olvasni az arcából. De azt látta, hogy a
fiú nem örül.
Nagyon jó, Dávid és Laurel - szólalt meg a tanárnő hangja váratlanul a hátuk mögött. És épp időben. Mindjárt kicsengetnek.
Amikor Dávid látta, hogy Pehrson feljegyez valamit az írótáblájára, megszólalt: - Várjon,
tanárnő!
Pehrson visszafordult. Laurel figyelmeztető pillantást lövellt Dávid felé.
- Izé...
Most már a tanárnő is Davidre meredt.
A fiú szemében elszántság csillant, majd kihunyt benne a fény. - Csak azt akartam tudni,
hogy beleönthetjük-e a vegyületet a lefolyóba.
Igen. Nem írtam volna oda a feladatleírásba? Vigyázzatok, meg ne égessétek
magatokat! - mondta a tanárnő, és a következő asztalhoz lépett.
-
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David és Laurel csendben takarított maga után, és mindketten összerezzentek, amikor
megszólalt a csengő. Kifelé menet Laurel belekarolt Davidbe. - Most haragszol? - kérdezte. Szereztem neked egy jelest.
Csaltál - mondta Dávid csendesen. - És csak azért hagytam, hogy a tanárnő jelest adjon,
mert nem tudtam volna elmagyarázni neki, hogy hogyan csaltunk.
Én nem csaltam - mondta Laurel megbántódva. - Kitaláltam, hogy lehet bekékíteni a
vegyületet. Nem ez volt a feladat?
A feladat az volt, hogy kövessük az utasításokat.
Tényleg? Én azt hittem, hogy az a feladat, hogy kitaláljuk, mit kell összekutyulni ahhoz,
hogy kék löttyöt kapjunk. Nem az volt a fontos?
Dávid felsóhajtott. - Nem tudom. Szar vagyok kémiából.
Nem, nem vagy az - mondta Laurel, de nem túl meggyőzően.
Dehogynem. Nem is szeretem annyira, mint a biológiát. Nem is értem, mire jó. Még csak
két hete járunk, és máris túl sok nekem. Milyen lesz a félév hátralevő része? - Megint
sóhajtott. - Pedig annyit készülök erre az órára!
Tudom, hogy sokat tanulsz - mondta Laurel. - Ezért megérdemled a jó jegyet. Úgyhogy
mi van, ha segítettem egy kicsit? Szerintem annyi munkát belefeccölsz, hogy már épp
belefért egy kis ügyeskedés. Mellesleg - tette hozzá kisvártatva -, csak miattad jelentkeztem
emelt kémiára. Úgyhogy naná, hogy segítek neked bejutni a fizikára. - Néhány pillanatnyi
csend után Laurel oldalba bökte Dávidét. - Nem azt mondta a tanárnő, hogy a labortársunkra
csapattársként kell gondolnunk?
Szóval szerinted ez nem volt csalás?
Dávid, szerintem azért nem jött össze a kísérlet, mert az én... - Laurel lehalkította a
hangját. - ...Ösztündér-képességeim bezavartak.
A tanárnő azt mondta, könnyű feladatot adott így elsőnek. Csak az utasításokat kellett
követni. Működnie kellett volna. Biztos vagyok benne, hogy miattam nem működött.
Dávid hosszasan szemlélte a lányt. - Lehet, hogy igazad van - mondta. - Ha csak ennyi volt a
feladat, még sohasem hibáztam.
- Látod?
Dávid nevetni kezdett. Nekidőlt a szekrényének, és a földre csúszott. Laurel kimerülten
követte. - Hát ez kész, azt sem tudom, hogy haragudjak-e rád, vagy örüljek, mert ez a
legtutibb dolog, amit valaha láttam.
- Dávid átkarolta Laurelt. - De látod, megcsináltad. És jól csináltad. Laurel elmosolyodott. Megcsináltam, ugye? - Már ő is nevetett.
- Nem vagyok szar.
Nem vagy szar - értett vele egyet Dávid, és megcsókolta a homlokát. - Klassz munka
volt.
- Helló, ezt ne itt!
Dávid felkapta a fejét, de csak Chelsea volt az, aki a folyosó végéről vigyorgott rájuk, majd
visszafordult Ryanhez.
Ezt még meg kell szoknom - mondta Dávid, és mosolyogva csóválta a fejét.
Tudom - felelte Laurel, aki érezte, hogy tapintatlanság nézni, ahogy mások
csókolóznak, de nem tudta elfordítani a fejét.
- Kíváncsi vagyok, meddig bírják levegő nélkül.
Na, ne szemétkedj - mondta Laurel, cseppnyi komolysággal a hangjában. - Olyan
boldog!
- Remélem is.
- Csinálhatnánk együtt valamit. Úgy értem, négyen.
- Duplarandi?
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Aha. Még sehol sem voltunk együtt, mióta összejöttek. Szerintem jó ötlet. Kedvelem
Ryant. Jó ízlése van a nők terén.
David felkacagott. - Szerintem meg az én ízlésem jobb.
Laurel felvonta a szemöldökét. - Szerintem meg, aki engem megcsókol, rögtön rájön, hogy
ami az ízlést illeti, én vagyok a legjobb!
Nem mindenki nektárízű - csúfolódott David, és Laurel nyakára tette a kezét, miközben
megcsókolta a lányt. - Helyzeti előnyöd van - mormolta, és magához húzta Laurelt.
-Jaj! - mondta Laurel, és elhúzódott.
David értetlenül nézett rá. - Valamit rosszul csináltam?! - kérdezi c és kiáltotta egyben.
Laurel gyorsan körülkémlelt. - Nemsokára virágozni fogok - suttogta. - Egy-két nap múlva.
David vigyorgott, majd köhögni kezdett, hogy leplezze. Nem sikerült.
Nem gáz - mondta Laurel. - Tudom, hogy tetszik neked. És miután most már tudom,
hogy mi fog történni, engem sem zavar, tényleg. Csak egy kicsit érzékeny a helye.
Oké, óvatos leszek - ígérte a fiú, és újra meg akarta csókolni Laurelt.
Mindketten megijedtek, amikor a kémialabor ajtaja kivágódott, és a falnak csapódott. A
terem füstjelzőjének fülsiketítő hangja betöltötte a folyosót, és kék füst szállt ki az ajtón.
Néhány köhögő diák tűnt elő a füstfelhőből. - Kifelé! Mindenki kifelé! - hallatszódott
Pehrson tanárnő hangja a zűrzavarban, miközben kitessékelte a teremből a másodikosokat. A
kék köd megülte a folyosót, valaki meghúzta a tűzjelzőt, így az egész épület zengett a
riasztótól.
Dávid a gomolygó kék ködre és a menekülő diákokra nézett. Felállt, és felsegítette Laurelt is.
- Nos - mondta fanyar humorral-, hát itt meg ki kísérletezhetett szerinted?
Egymásra néztek, és kacagásban törtek ki.
Laurel a tükör előtt állt a szobájában, és a válla fölött kikandikáló világoskék szirmokat
vizsgálta. Tavaly, miután az apja hazatért a kórházból, a család úgy döntött, hogy az otthonuk
jelenti majd a biztonságot Laurel számára, hogy soha többé nem kell rejtegetnie előttük, ki is
ő valójában. De szóban megegyezni és tényleg lelejteni a lépcsőn azzal a virággal a hátán nos, az nem ugyanaz. Fél óra múlva el kell indulnia az iskolába, így talán érthető, ha lekötözi
őket, és már úgy megy le.
Az apja persze csalódott lesz majd.
Az anyja meg valószínűleg megkönnyebbül.
Laurel a kezében tartott kendőre nézett. Az idén már nem kell attól tartania, hogy valami
furcsa betegség támadta meg, de ettől függetlenül a virágzása ugyanakkora izgalommal
töltötte el.
Összeszorította a fogát, és a csuklójára tekerte a kendőt. - Nem szégyellem, hogy mi vagyok mondta a tükörképének. De a gyomra görcsben állt, amikor elfordította az ajtógombot, és
kilépett a szobájából. A szirmok teljes szépségükben bomlottak ki a hátán, mindenki láthatta
őket.
Lábujjhegyen osonva indult le a nappaliba, de aztán félúton meggondolta magát. Még majd
azt hiszik, hogy tilosban jár a saját otthonában! És onnét már dobogva csörtetett lefelé a
lépcsőn. - Hűha!
Laurel Daviddel találta szemben magát. A fiú tekintete Laurel szabadon hagyott köldökére
vándorolt, majd az arcát fürkészte. A kinyílt szirmok miatt kicsit megemelkedett a pólója.
Dávid láthatóan értékelte az eredményt, de Laurel nem felejtette el, milyen kényelmetlen volt
a bordái alatt betűrt ing, amely összenyomta a virága tövénél található apró levélkéket.
Néhány felsőnek, amelyeket Avalonból hozott, nyitott volt a háta, és pont virágzáshoz
tervezték őket, de most az volt a feladat, hogy a szirmait elrejtse.
Hát te mit csinálsz itt? - kérdezte.
Én is örülök, hogy látlak - mondta David, és felvonta a szemöldökét.
Bocs - mondta Laurel, és megszorította a fiú kezét. - Megleptél.
-
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- Tudtam, hogy már közel a virágzás; gondoltam, beugrom, és felajánlom a segítségem. Vagy
bármit, amire szükséged van.
I.aurel elmosolyodott és megölelte. Máris jobban érezte magát. Még akkor is, ha a fiú
valószínűleg azért jött, hogy elsőként pillanthassa meg Laurel virágát.
Sarah a konyhában matatott a kávéfőzővel. Következetesen kerülte Laurel pillantását, de a
lány észrevette, hogy lopva rá-ránéz, miközben a frissen főzött kávét termoszba tölti. Semmi
sem változott az összeveszésük óta. Senki sem kért bocsánatot, de igazából rosszabb sem lett
a helyzet. Úgy tettek, mintha semmi sem történt volna. Ez volt az egészben a legborzasztóbb.
Óvatosan kerülgették egymást, nem vettek tudomást a történtekről, mintha abban
reménykednének, hogy a problémák így maguktól megszűnnek. Nem szűntek meg.
Hol van apa? - kérdezte Laurel.
Az apja kibújt az újságja mögül. A díványon olvasgatott, az ajtóból nem látszódott. - Itt
vagyok - felelte szórakozottan.
Laurel kivirágzott - mondta Dávid.
A lány a homlokára csapott, mikor meghallotta, hogy az apja talpra ugrik. - Igen? No lássam!
Áruló - suttogta Laurel Davidnek.
Az anyja felkapott egy vászontáskát, és szinte beleütközött a férjébe az ajtóban. - Megyek az
üzletbe - mondta, és nem nézett Mark szemébe.
- De nem akarod... ?
Elkések - mondta Sarah, de hangjából hiányzott a határozottság. Laurel úgy érezte,
hogy igazából szeretne maradni, de nem tudja rávenni magát. Az apjával végignézték, ahogy
elmegy otthonról.
Laurel tekintete az ajtóra szegeződött, mintha a pillantásával rávehetné, hogy újra kinyíljon,
és az anyja ott álljon előtte.
Hú! - mondta az apja, és újra Laurelt szemlélte. - Ez... ez hatalmas!
Mondtam - nyögte Laurel, és ha ember lett volna, most menthetetlenül elpirul. Megvan
annak az előnye, ha az „ember" növény.
Persze. De azt hittem... - Mark megvakarta a nyakát. - Őszintén szólva, azt hittem, hogy
túlzól. - Növekvő zavarában Laurel körül cirkált. - Hogy tudtad elrejteni előlünk?
Remek időzítés. - így - mondta, és lebontotta a kendőt a csuklójáról, majd lekötötte vele a
szirmokat a mellén és a derekán. Ráhúzta a bő parasztblúzt, és ráengedte derékig érő haját. Abrakadabra!
A férfi bólintott. - Lenyűgöző.
- Naná - mondta Laurel, és megragadta Dávid kezét. - Gyerünk!
És a reggeli? - kérdezte az apja, amikor Laurel felkapta a hátizsákját az asztalról.
Laurel kérdőn nézett rá.
- Bocs, csak a megszokás.
Az én kocsimmal vagy a tieddel? - kérdezte David, miután Laurel becsukta az ajtót
maga mögött.
A tieddel. Képtelen vagyok vezetni ezzel a lekötözött virággal a hátamon.
Nem rossz meglátás - mondta David, és kinyitotta az anyósülés ajtaját. Egy év telt el, és
még mindig úriember volt.
Nos - mondta Dávid, és beindította a motort -, fél óránk van az első csengetésig. Egyenesen a
suliba menjünk? - Keze a lány combjára siklott. - Vagy először valahová máshová?
Laurel elmosolyodott, mikor Dávid hozzáhajolt, és megcsókolta a nyakát.
Mmm... de hiányzott ez az illat! - Szája Laurel nyakáról az állára vándorolt.
- Dávid, apám az ablakon keresztül leselkedik utánunk.
- Kit érdekel? - mormolta a fiú.
- Engem, mert az én apám. El a kezekkel! - mondta Laurel kacagva.

http://detty-liber.blogspot.com
Dávid hátradőlt, és rükvercbe váltott. - Kibírok még egy-két utcasarkot. - A házra pillantott,
és a függönyön támadt rés felé integetett.
- De Dávid!
A rés eltűnt.
- Rossz vagy!
Dávid győzedelmesen vigyorgott. - A szüleid imádnak.
Tényleg imádták. Laurel régebben úgy gondolta, hogy ez jó. Mostanában már nem mindig
volt olyan biztos benne.
TIZENHÁROM
egy hintaágyon terpeszkedett Laurelék verandáján. Lassan
hintáztak előre-hátra. - Gyűlölöm a szombatokat - mondta Chelsea, és fejével a hintaágy
keretéhez támaszkodott. Lehunyta a szemét a vakító napsütésben.
- Miért? - kérdezte Laurel, aki szintén csukott szemmel merengett.
- Mert a pasik mindig dolgoznak.
- Neked meg sokszor versenyed van.
- Igaz
Különben így legalább el tudtál jönni hozzám, és lazulunk egy kicsit. Az is valami,
nem? - kérdezte Laurel, és oldalba bökte barátnőjét.
Chelsea kinyitotta a szemét, és kétkedve nézett Laurelre. - De te nem csókolsz olyan jól, mint
Ryan.
- Azt nem tudhatod - felelte Laurel mosolyogva.
- Még nem - mondta Chelsea, és Laurel fölé hajolt.
Laurel rácsapott a karjára, majd mindketten vihogva hátradőltek.
Igazad van - mondta Chelsea. - Már nem lógunk annyit együtt, úgy értem, az ebédidőn
kívül.
Te néha akkor is titokzatos eltűnésekkel borzolod a kedélyeket - mondta Laurel
kacagva.
Nagyon elfoglalt vagyok - felelte Chelsea tettetett komolysággal. - Figyu! Ryanéknél
nagy buli lesz pénteken. Titeket is meghívott Daviddel. Nyárbúcsúztató buli, csak hidegvíz,
durva homok és Kist nélkül.
Kicsit elkésett vele - mondta Laurel, mert elfelejtette, hogy nem mindenki olyan
hiperérzékeny az évszakok változásaira, mint ő.
Ugyan, mégidőben van. Ráadásul jó indok a bulizásra. Ryanéknél lehet a legnagyobbakat
bulizni. Hangtechnika, hatalmas pihiszoba. Szuper lesz. Gyertek el!
Rendben - mondta Laurel, mindkettőjük nevében elfogadva a meghívást. Dávid nem fog
ellenkezni, inkább ő az, aki nem szeret sokáig fent maradni.
Nagyszerű! - Chelsea a napba hunyorított. - Van már öt óra?
Laurel felkacagott. - Szerintem három sincsen.
Chelsea meghatóan lebiggyesztette az ajkát. - Hiányzik Ryan.
Az jó. Kell is, hogy hiányozzon, ha már a pasid.
Mindig kigúnyoltam azokat a csajokat, akik teljesen összezuhantak, amikor a pasijuk
odavolt. Rájuk akartam kiabálni, hogy ugyan nőjenek már fel, legyen saját egyéniségük, és ne
valaki más határozza meg, hogyan gondolkoznak magukról. Néha meg is tettem.
Laurel a szemét forgatta. - Miért nem vagyok meglepve?
Most meg én is ilyen vagyok - nyögte Chelsea.
Leszámítva, hogy neked van egyéniséged. - Chelsea volt a legnagyobb egyéniség, akit
Laurel ismert.
Remélem is. De komolyan, Ryan nagyon sokat jelent nekem. - Felemelte a fejét, és a
barátnőjére nézett. - Tudtad, hogy azon a két versenyen, ahová elkísért, egyéni rekordot
MÁSNAP CHELSEA ÉS LAUREL
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döntöttem? Gyorsabban futok, ha ő is ott van. Korábban azt hittem, hogy gyorsabban már
nem tudok futni. Most én is pontszerző vagyok a csapatban. Miatta! - A homlokához tette a
kezét, és színlelt ájulással hanyatt vetette magát a hintán. - Olyan csodálatos!
Örülök, Chelsea. Megérdemelsz egy szuper pasit, és úgy tűnik, Ryan nagyon kedvel.
- Igen, tényleg. Fura, ugye?
Laurel felröhögött.
- Szerinted túl gyorsan haladunk? - kérdezte Chelsea komolyan.
Laurel felhúzta a szemöldökét. - Attól függ. Milyen gyorsan haladtok?
Jaj, nem, nem arról van szó! - Chelsea egy kézmozdulattal elhessegette Laurel
aggodalmát. - Úgy értem, hogy talán egy kicsit túl gyorsan és túl mélyen bonyolódtam bele
ebbe a kapcsolatba.
- Merthogy?
Valamelyik nap, amikor jelentkeztem a novemberi felvételi vizsgákra...
November? - vágott közbe Laurel. - Hogyhogy november? Dávid és én csak a tavaszra
tervezzük.
Gyógyíthatatlan maximalista - mondta Chelsea lekicsinylően. - Na szóval,
megkérdezték, milyen egyetemeknek küldjék ki az eredményeimet. És tudod, mit mondtam?
- Laurelre nézett.
Hogy a Harvardra. Mindig a Harvardra akartál menni - vágta rá gondolkodás nélkül
Laurel.
Tudom, így igaz - mondta Chelsea. Most teljesen kihúzta a derekát, és törökülésbe
igazította a lábait. - Már majdnem beírtam, hogy Harvard, aztán eszembe jutott, hogy hé,
Ryan a UCLA-re3 megy, és Boston nagyon messze van a UCLA-től. Tényleg olyan messzire
akarok kerülni tőle? Szóval nem írtam be a Harvardot.
Máshová küldik a papírjaidat? - mondta Laurel, és ő is felegyenesedett. - Hová? A
Stanfordra? De hiszen utálod a Stanfordot!
Nem írtam be semmit. Nem töltöttem ki. - Chelsea elhallgatott.
- Te is így érzel? Mármint Daviddel kapcsolatban.
- Igen - felelte Laurel. - David miatt én sem mennék a Harvardra.
- Naná - nyüszítette Chelsea. - Mert te a Berkeley-re akarsz menni, mint a szüleid, nem igaz?
Laurelt készületlenül érte a kérdés. Bizonytalanul bólintott, de a gondolatai Avalonban jártak.
Az Akadémián várja a helye - ott nem kell se tandíjat, se szállást, se étkezést fizetni, nincs
felvételi, és bár Jamison azt akarja, hogy egyelőre a trollokkal foglalkozzon, egy nap majd
meg kell jelennie ott. De hogyan mondhatná ezt el Chelsea-nek?
Tegyük fel, hogy Dávid visszamegy keletre. Sutba dobnád a terveidet, és utánamennél?
Hiszen addig még van két évünk, mondta Laurel magában, és igyekezett elnyomni a
feltámadó rossz érzést. Vállat vont.
De felmerülne benned, ugye?
Talán - felelte automatikusan Laurel. Hiszen itt nem csak arról volt szó, hogy David
miatt hajlandó-e néhány ezer kilométerrel keletebbre költözni. Ha Dávidét választja, akkor le
kell mondania Avalonról, az Akadémiáról, mindenről. Ha viszont az Akadémiára megy, az
azt jelentené, hogy Davidről mond le? Új gondolat volt ez, és Laurelnek cseppet sem tetszett.
Szerinted ti Daviddel örökké együtt lesztek? Mert vannak, akiknek sikerül - tette hozzá
sietve Chelsea, és úgy tűnt, hogy inkább magát győzködi, nem Laurelt. - A középiskolában
találkoznak, és hopp! Lelki társak egy életre.
Nem tudom - felelte őszintén Laurel. - El se bírom képzelni, hogy ne szeressem mindig
Dávidét. Elképzelni sem tudom, hogy egyszer esetleg szakítunk. - Es ha a körülmények
szakítanak el bennünket? Távolról ugyan, de hirtelen ez a lehetőség is felbukkant.
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Kimondtad! - kiáltotta vigyorogva Chelsea. Ki is rángatta Laurelt komor gondolatai
közül.
- Mi, micsoda... ja, kimondtam - nevetett Laurel.
- Hát szerelmes vagy Davidbe?
Laurel teste már a fiú gondolatától is felforrósodott. - Igen, szerelmes vagyok bele.
- Szóval ti ketten... tudod?
Mintha egy pohár vízzel öntötték volna nyakon. - Nem... egészen.
- Az meg mit jelent?
Azt, hogy nem egészen. - Laurel makacsul kötötte az ebet a karóhoz.
Chelsea egy darabig hallgatott. Laurel remélte, hogy nem óhajt további részleteket megtudni
arról, hogy milyen testi kapcsolat van Dávid és őközötte. - Azt hiszem, én is szerelmes
vagyok Ryanbe - mondta végül Chelsea. Laurel megkönnyebbült. - Ezért borít ki ez az egész
a Harvarddal. Tízéves korom óta ezt akarom csinálni. A Harvardra járni, újságírást tanulni.
Tudósító szeretnék lenni. Most viszont el sem bírom viselni annak a gondolatát, hogy távol
legyek Ryantől.
- Mi lenne, ha ő menne teutánad a Harvardra?
Erre már én is gondoltam - válaszolta Chelsea. - Ryan orvos akar lenni, mint az apja, és
a Harvardnak szuper orvosi kara van.
Akkor küldd a papírjaidat a Harvardra - mondta Laurel. Ha Chelsea problémájára
összpontosít, megfeledkezhet a sajátjáról. - Még két éved van arra, hogy dönts. Annyi minden
történhet még! De komolyan, ha egy fiú miatt fel kell adnod az álmaidat, talán nem a
megfelelő fiút választottad.
Chelsea a homlokát ráncolta, és a kezét tördelte. - És mi van akkor, ha idővel rájössz, hogy az
álmaid nem érnek annyit, hogy lemondj miattuk a szerelemről?
David és Tamani arca jelent meg Laurel előtt, háttérben az Akadémiával. Egy vállrántással
elhessegette a képet. - Akkor az álom volt snassz.
Ryanék háza rázkódott a hangos zenétől, mikor Dávid és Laurel péntek este megérkezett. Hűha! - mondta Laurel. A háromemeletes, kékesszürke, palatetős házon szinte világítottak a
hófehér spaletták. A hatalmas ablakok gyönyörűen rendben tartott kertre néztek, ahol Mim
szegélyezte a kavicsos ösvényt, és borostyán kúszott a déli falon. A ház a sziklás tengerparton
állt, és Laurel gyanította, hogy a hátsó verandáról pazar látvány tárulhat a lakók szeme elé. Ez meseszép!
Aha. Nem rossz befektetés a város egyetlen kardiológusa egyszem gyerekének lenni.
Nem hát. - Kéz a kézben sétáltak fel az ösvényen, és együtt léptek be a házba. Mivel a
város kicsi volt, a ház pedig nagy, nem volt túl nagy tömeg, de az is épp elég volt. Ahol nem
emberek töltötték meg a teret, ott zene üvöltött. Laurel máris tompa fájdalmat érzett a
fülében.
Ott vannak! - próbálta meg túlkiabálni a zenét, és a Ryan- Chelsea kettős felé mutatott.
Ryan viszonylag normálisan festett rikító piros pólójában és egy Hollister farmerben, de
Chelsea túltett magán. Göndör haját magas lófarokba fogta, és hosszú, lógós arany fülbevalót
viselt. Sötétkék farmeréhez csinos fekete szandált és fényes gyöngyökkel kivarrt, fekete
felsőt húzott, amely kiemelte napbarnított bőrét.
Nyilván Ryanék medencéjénél sült le ennyire.
A mindenit! - kiáltotta Laurel, mikor odaértek hozzájuk. Megölelte Chelsea-t. - De jól
nézel ki!
Te is! - szólt a lány.
De Laurel máris azt kívánta, bárcsak ne kellett volna a hosszú, mell alatt megkötős, öves
blúzt felvennie. A széles övből kötött masni ugyan eltakarta a lekötött virágot, de Laurel úgy
érezte, kalodába zárták.
Hát nem csoda klassz ez a ház? - kiáltotta Chelsea, és félrehúzta Laurelt.
-
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Gyönyörű.
Imádok idejárni. A három tizenkét év alatti öcsém miatt nálunk nem lehet túl sok
törékeny dolog a házban - mondta Chelsea. - De itt? Szobrok vannak a dohányzóasztalon. Es
nem fogod elhinni, miből vannak a poharak a vacsoránál! Üvegből!
Mind a ketten kacagni kezdtek.
Chelsea Davidre és Ryanre nézett. A fiúk nevetve beszélgettek. Mintha megérezték volna,
hogy figyelik őket, egyszerre fordultak a lányok felé. Ryan kacsintott egyet.
Amikor így együtt látom őket, azon csodálkozom, hogyhogy korábban észre sem vettem
Ryant, mikor évekig ott volt az orrom előtt. - Laurelhez fordult. - Mi a fenére vártam?
Laurel nevetett, és átölelte Chelsea-t. - Davidre?
Ja, tényleg - felelt Chelsea, és a szemét forgatta. - Na gyere - mondta, és behúzta Laurelt
a házba. - Megmutatom a kilátást.
-

TIZENNÉGY
TIZENEGY ÓRÁRA LAURELT TELJESEN KIMERÍTETTE A TÁNC és a napfény
komoly hiánya. Megkönnyebbülten elmosolyodott, amikor David keresztülverekedte magát a
tömegen, és egy pohár piros puncsot nyújtott felé.
Köszi - mondta Laurel, ahogy elvette tőle. - Halál fáradt vagyok, és úgy érzem
magam, mint egy aszalt szilva.
- Szerencsére itt a fehér lovas herceged - válaszolta Dávid.
Laurel a szájához emelte a poharat, és elfintorodott. - Pfúj! Ebbe valaki alkoholt rakott!
- Tényleg? Nem mondod!
Nem vicc. - Laurel az asztaltól is felkelt, ha a szülei felbontottak egy üveg bort, mert
azonnal hányingere lett. Már az alkohol illatától is émelygett.
Hát, akkor nem marad más, megiszom mind a kettőt - mondta Dávid, és kivette a
poharat Laurel kezéből.
- David!
- Mi van? - kérdezte a fiú, miután belekortyolt az italba.
Laurel a szemét forgatta. - Én vezetek.
Benne vagyok - mondta Dávid, és ismét kortyolt egy nagyot. - Akkor akár repetázhatok
is.
- Be fogsz nyomni.
Ugyan már! Anyám hetente legalább egyszer bort is engedélyez a vacsorához.
- Na persze.
David elvigyorodott.
Add ide! - mondta Laurel, és elvette az egyik poharat a fiú kezéből.
- Miért? Te úgysem ihatod meg!
Dehogynem - mondta Laurel, azzal kihúzott egy kis üvegcsét a retiküljéből. Az
Ősztündér-készletből hozta magával.
- Az meg mi? - kérdezte Dávid, és közelebb húzódott a lányhoz.
Víztisztító - mondta Laurel, és belenyomott egy cseppet a poharába, majd lassan
forgatni kezdte az italt.
- Te készítetted?
Bárcsak... - mondta komoran Laurel. - Az Akadémián kaptam.
Laurel lepillantott a pohárra. A piros puncs színtelenné vált. - Hű - mondta a jelek szerint a
festék is tisztátalan dolognak számít.
Dávid maga felé döntötte a poharat, és beleszippantott. - Hát tudod, a legtöbb ember fizet
azért, hogy alkoholt töltsenek a poharába, te meg...
- Én meg azt iszok, amit akarok.
- Mi maradt a pohárban? Cukros víz?
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Laurel vállat vont, és belekortyolt az italba. - Igen, tulajdonképpen az.
Hát, az is jól hangzik, de én inkább a puncsostálból töltök újra, köszi.
- Részeges! - cukkolta Laurel.
Egy üres folyosóra tévedt a cukros vízével. Muszáj volt kicsit távol kerülnie a fojtogató
tömegtől. Ha teljesen őszinte magához, legszívesebben ment volna haza lefeküdni. A buli
eltart még legalább egy - de inkább kettő, sőt három - óráig is, és Dávid nyilvánvalóan végig
maradni akar.
Ő is maradhat még egy órácskát, ha összeszedi magát. Talán.
Két, balerinákat ábrázoló festmény között egy magas, széles ablak állt. Laurel odasétált, és
homlokát a hűvös üveghez nyomva kinézett az éjszakai égre. Valami mozgást észlelt odakint.
A sötét alak, akit a házból kiszűrődő fény gyengén megvilágított, ismét megmozdult. Laurel
rámeredt, próbálta kivenni, mi lehet. Állat? Talán egy kutya? Ahhoz túl nagy volt. Egy
hatalmas fa árnyékában állt, ezért Laurel csak a körvonalát láthatta. Majd amikor az felemelte
a fejét, egy halovány fénysugár furcsán megvilágította sápadt, torz arcát. Laurel el- ugrott az
ablaktól, az ijedtségtől alig kapott levegőt. Lassan elszámolt tízig, majd újra kipislogott az
ablakon.
Az alak nem volt ott.
Hiánya majdnem olyan félelmetes volt, mint a jelenléte; úgy tűnt, mintha sötét lyuk támadt
volna a fényben azon a helyen, ahol az előbb megbújt.
Csak képzelődtem volna? Laurelnek még mindig remegett a keze, ahogy maga elé képzelte a
szabálytalan arcot. Az egyik szem a másikhoz képest legalább két centiméterrel lejjebb
helyezkedett el, a száj torzán vicsorgott, az orrot meg mintha többször betörték volna. Nem
képzelődött, tényleg látta.
Félelem szorongatta a torkát. Meg kell keresnie Dávidét.
Összeszedte magát, és szobáról szobára járt. Lassan úrrá lett rajta a pánik, mert mindenkivel
találkozott, csak a fiúval nem. Végre megpillantotta a konyha sarkában. David egyik kezében
szendvics, a másikban egy pohár volt, és a fiúkkal beszélgetett. Laurel nyugalmat erőltetett
magára, és odament hozzá. - Beszélhetek veled? – kérdezte feszülten mosolyogva, és odébb
húzta a fiút a társaságtól. A füléhez hajolt: - Van odakint egy troll - mondta remegő hangon.
David mosolya azonnal leolvadt az arcáról. - Biztos vagy benne? Mostanában mind a ketten
olyan parásak vagyunk. De már hónapok óta nem bukkant fel egyetlen troll sem.
Laurel mániákusan rázta a fejét. - Láttam! Nem tévedek. Értem jött! Jaj! - nyögött halkan. Hogy lehettem ilyen ostoba?
Várj csak, várj! - mondta Dávid, és Laurel vállára tette a kezét. - Nem tudhatod, hogy
miért jött. Miből gondolod, hogy pont itt, pont most akarna megtámadni? Nem áll össze a
kép.
Dehogynem. Jamison megmondta, hogy így lesz. És igaza volt! - Laurelnek reszketett a
keze, és minél inkább pánikolt, annál gyorsabban pörgött a nyelve. - Olyan óvatos voltam, és
csak este, egyetlen este akartam lazítani, és már itt is vannak! Pontosan, ahog Jamison
megjósolta. Biztos, hogy figyeltek, látták, hogy nincs nálam a készlet! Én vagyok a légy,
Dávid! Egy ostoba, agyatlan légy!
Milyen légy? Laurel, nyugodj már le! Összevissza beszélsz. Nincs nálad a készlet?
Nincs! Ez a gond! Néhány alapvető dolgot bedobtam a retikülömbe, de hozni akartam a
hátizsákot is. Benn akartam hagyni a kocsidban, de tökre elfelejtettem!
Jól van - mondta Dávid, és félrehúzta Laurelt. - Gondolkozzunk! Mi van nálad?
Két monastuolo szérum. A trollok bealszanak tőle.
Tökéletes. Akkor minden rendben.
Laurel a fejét rázta. - Csak zárt térben működik, és nem is azonnal. Menekülésnél tudom őket
használni, de most nem! Ha egy troli bejutna a házba, a srácok felét megölné, mire a szer
hatni kezdene.
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Dávid mély lélegzetet vett. - Akkor mit tegyünk?
Engem akarnak, de mindenki mást megölnek, ha szükségesnek látják. El kell csalnunk
innen, méghozzá minél gyorsabban!
Elcsalni, merre?
Hozzánk - mondta Laurel, pedig igazából neki sem tetszett az ötlet. - A mi házunk
biztonságos. Egyrészt trollbiztos, másrészt az őrszemek is ott vannak az erdőben. Számunkra
pillanatnyilag az a legbiztonságosabb hely a világon.
- De...
- David, nincs időnk vitatkozni.
David állkapcsa megfeszült. - Rendben, bízom benned. Tűnjünk el innen! - Kihúzta a
zsebéből a kocsikulcsot.
- Én vezetek!
- Nyugi, Laurel, teljesen kijózanodtam!
- Nem érdekel. A kulcsot!
- Oké. Chelsea-nek mit mondunk?
Hogy rosszul érzem magam. Valami rosszat ettem. Tudja, hogy nincs minden rendben a
gyomrommal.
- Rendben.
Megpillantották Chelsea-t. Ryannel lassúzott. Chelsea feje a fiú vállán pihent, Ryan pedig
szorosan magához ölelte.
- Menjünk! - mondta Laurel. - Nem akarom zavarni őket.
Dávid egyik lábáról a másikra állt. - Ismered Chelsea-t. Aggódni fog, ha csak úgy eltűnünk. Laurelhez fordult. - Még az is lehet, hogy beugrik hozzátok, hogy megnézze, minden rendben
van-e veled.
- Igazad van. Beszélek vele.
Laurel nem szívesen zavarta meg a párt, de nem volt más választása. Milliószor bocsánatot
kért, és háromszor is elmondta, hogy semmire sincsen szüksége, csak haza akar menni és
lefeküdni.
Chelsea mosolygott, és megölelte Laurelt. - Úgy örülök, hogy eljöttetek. Vigyázzatok
magatokra!
Laurel visszaölelte Chelsea-t, és kétségbeesetten remélte, hogy sikerül elcsalniuk a trollokat a
háztól. Elete végéig bánná, hogy eljött ebbe a buliba, ha Chelsea-nek vagy bárki másnak baja
esne.
Dávid megfogta Laurel kezét, és a konyhába húzta. - A hátsó ajtó van a legközelebb a
kocsimhoz - mondta Dávid, és az ajtóra mutatott. - De így is szaladnunk kell egy darabon!
Oké, menjünk!
Néhány másodpercre megálltak a konyhaajtónál, és David gyakorlatilag a hóna alá kapta
Laurelt. Gyors csókot nyomott a homlokára, és megkérdezte: - Készen állsz?
-Aha.
Mindketten mély lélegzetet vettek, majd David megragadta Laurel kezét, és kinyitotta az
ajtót. - Indulás! - vezényelte hangosan suttogva.
Kéz a kézben rohantak David Civicje felé, amely tizenöt méterre állt a háztól. Néhány kocsi
mögött le kellett bukniuk, mire feltépték a sajátjuk ajtaját, és bemásztak az ülésükbe. Gondolod, hogy meglátott minket? - kérdezte Laurel, miközben a slusszkulccsal beindította a
motort.
Nem tudom.
Nem mehetek el, ha nem láttak.
Akkor mégis mit csináljunk? - kérdezte David, és kibámult a sötétségbe.
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Laurel nagy levegőt vett, mert szinte maga sem hitte, hogy képes lesz ekkora őrültségre. Még
mielőtt meggondolhatta volna magát, kiugrott a kocsiból, és integetve ugrálni kezdett: - Hé!
Engem kerestek?
Néhány méterre tőlük egy fekete alak emelkedett fel. Laurel felsikkantott, visszavágta magát
az autóba, és rükvercbe kapcsolt. A troll utánuk lendült, sötétkék overallja és irtózatos
ábrázata megvillant a Civic fényszórói előtt. Pont abban a pillanatban vágott rá a
motorháztetőre, amikor a sebességváltó a helyére ugrott.
Indulj már! - ordította David.
Laurel egyik lábával a gázra taposott, a másikat meg olyan gyorsan vette le a kuplungról,
hogy az autó szinte megugrott hátrafelé. Majdnem a mögöttük parkoló kisteherautóba
ütközött. A troll az autó hűlt helyére zuhant, de egy pillanat alatt talpra állt. Laurel egyesbe
kapcsolt, és elhúzott a feljáróról. Dávid kitekeredve bámult kifelé a hátsó ablakon.
David! - kiáltotta Laurel. - Figyeld az autókat, nem állhatok meg a stoptáblánál!
David előrefordult, és jobbra is, balra is tekintgetni kezdett. Az útkereszteződéshez közeledve
Laurel a fék fölé kapta a lábát.
Tiszta! Nyomás!
Laurel a gázra lépett, és kilőtt az útkereszteződésben. Nagyot fékezett, amikor letért a
Ryanékhez vezető útról, és ráhajtott a Pebble Beach Drive-ra. Az autó megcsúszott, a gumik
csikorogva tiltakoztak, de Laurelnek sikerült egyenesben tartania a kocsit.
Most fordult be a sarkon - mondta Dávid, pedig még tíz másodperce sem voltak a főúton.
- Rohadt gyors.
Itt csak ötvennel lehet hajtani. Mennyivel mehetek, hogy a rendőrök ne állítsanak meg? kérdezte Laurel. A sebességmérő mutatója már jóval hatvan felett járt.
Szerintem a zsaruk miatt nem kell aggódnunk - mondta Dávid. - Majd azt mon... Laurel,
vigyázz!
Egy fekete alak tornyosult előttük az út közepén. Laurel a fékre taposott, a kocsi kicsúszott,
miközben a lány kétségbeesetten próbálta visszaszerezni a kormány fölötti uralmat.
Megpördültek az úton, és majdnem elütötték a nagy állatot - nyilván a troll volt -, de aztán
belecsúsztak az omladozó árokba. Az autó megfeneklett, a kerekek pedig tehetetlenül,
kavicsokat köpködve forogtak a sárban.
David felnyögött, miközben megpróbált felegyenesedni az ülésben, miután az ütközés ereje a
műszerfalhoz vágta. Laurel a sötétséget kémlelte, de semmit sem látott. Néhány
másodperccel később már kivette a fák vonalát, mintegy száz méterre az autótól. - A fák! kiáltotta sürgetően. - Az erdő felé kell rohannunk!
Nem hiszem, hogy képes lennék rohanni - mondta David. - Nagyon bevertem a térdemet!
Meg tudod csinálni, David! - mondta Laurel kétségbeesetten. - Muszáj! Gyerünk! Kinyitotta az ajtót, és kirángatta a fiút a kocsiból. Néhány bizonytalan lépés után David is
összekapta magát, és kéz a kézben rohantak a fák felé.
Engem ki fog szagolni! - mondta David. - Vérzik a bal térdem.
Én sem állok jobban! - mondta Laurel. - Meg fogja érezni a virág illatát! Együtt
maradunk. Vitának helye nincs! - Ebben a pillanatban rá is jött, hol hibázott: a trollok azért
lendültek támadásba, mert kivirágzott. Kizárt dolog, hogy lerázhatják őket, az illat bárhol
elárulja, merre járnak. Nagyon haragudott magára, hogy ilyen óvatlan volt. Miatta történik ez
az egész.
Futás közben a zsebébe nyúlt, és kihúzott két üvegcsét, amelyekből monastuolo szérumot tud
csinálni, ha összekeveri a tartalmukat. Tudta, hogy a friss levegőn nem lesz elég hatásos a
szer, de valamit tennie kellett. Talán le tudja lassítani a trollokat. A kendő leoldódott a
hátáról, és a virág kibomlott, miközben bokrokon vágtak keresztül, de arra nem volt idő, hogy
újra visszakösse. Hallotta, hogy az egyik troll mögöttük jár, egy másik pedig jobb oldalról
közelít feléjük. Dávid megbotlott, a sérült térde felmondta a szolgálatot. A mögöttük rohanó
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troll felmordult, és támadásba lendült. Laurel éles fájdalmat érzett a hátában, a virágjánál.
Elfojtott egy sikoltást, megperdült a sarkán, és a két üvegcsét összetörte a troli homlokán. A
troli hátratántorodott, és üvöltött fájdalmában. Két hatalmas kezével a fejét fogta. Laurel félreugrott. A háta annyira sajgott, hogy majdnem felzokogott. A hányinger is kerülgette.
A lábai is elviselhetetlenül fájtak már, mire elérték a domb tetején álló fák vonalát. - Dávid,
gyerünk már! - sürgette a fiút.
Bebotorkáltak a fák közé. Az ágak felszaggatták a ruhájukat és a bőrüket, és összekarmolták
az arcukat. Amikor egy kisebb tisztásra értek, megálltak és körbenéztek.
És most merre? - kérdezte Dávid.
A tisztás széléről morgás hallatszott.
Arra! - kiáltotta Laurel, és az ellenkező irányba mutatott. De már ott is morgott valaki.
Megint megfordultak, és egy harmadik trollal találták szembe magukat. Lehelete párállott a
hűvös őszi levegőben.
Dávid magához rántotta Laurelt, a virágot fájdalmasan összepréselve. Megpróbáltak minden
körülöttük köröző trolit szemmel tartani, de a lények túlságosan gyorsak voltak, és túl
hirtelen változtattak irányt. Mintha cápákkal teli tengerben próbáltak volna úszni.
Egymáshoz verődő fémek csikorgása töltötte be a levegőt. Egy kés villant meg a
holdfényben. Laurel érezte, hogy Dávid levegőt sem mer venni.
A fiú gyorsan magához ölelte Laurelt, majd feltartott kézzel elindult előre. - Feladom magam
- kiáltotta. - Vigyetek el engem, de őt ne bántsátok! Ártalmatlan.
Laurel felkiáltott, és megragadta David pólóját. Vissza akarta rántani, de a fiú nem hagyta
magát.
Rekedt nevetés hangzott fel. - Ártalmatlan? - mondta egy éles, csikorgó hang. - Szerinted
hülyék vagyunk, ember? Ha akad is valaki, aki túléli a ma éjszakát, nem ő lesz az!
Mielőtt David visszamehetett volna Laurelhez, két troll lépett közéjük. Az egyik magasabb
volt, mint David, széles vállain megfeszült a fakó overall. A másik egy púpos nő volt, hosszú,
csimbókos hajjal. Laurel a hold fényénél is látta, hogy a nő hófehér bőre berepedt és vérzett
minden hajlatból. Laurel nem csukta be a szemét, mikor a magas troll ráemelte a kést.
TIZENÖT
LAUREL A KARJÁVAL FEDEZTE A FEJÉT, és magában azt kívánta, bárcsak David
elrohanna, bárcsak mentené magát. De tudta, hogy a fiú nem fog elmenekülni. Aztán egy
hangos csattanás kezdett visszhangzani a fülében, és beletelt néhány másodpercbe, mire
felfogta, hogy még életben van.
A trollok ordítottak és morogtak, és körbe-körbe forogva a támadójukat keresték. A késeiket
egy furcsa kinézetű fémtárcsa ütötte ki a kezükből, amely aztán beleállt egy fába Laurel
mögött, alig tíz centire a fejétől. Laurel egész testében remegett a megkönnyebbüléstől, és
életében először közel állt ahhoz, hogy elájuljon. De a vész még nem hárult el. Kihasználva a
trollok zavarát, hasra vágódott, és a tisztás széle felé kúszott. Valami nagy és nehéz vágódott
le mellé, majd felkapta és lepottyantotta egy nagy fa mögött. Megpróbált sikoltani, de egy
kéz befogta a száját.
Én vagyok az - sziszegte David Laurel fülébe.
David. Ő is életben van. Laurel szorosan magához ölelte, és fülét a fiú mellkasához nyomva,
hallgatta gyors, erős szívverését. Gyönyörű hang volt. - Szerinted meg tudunk lógni? kérdezte Laurel olyan csendesen, ahogy csak tudta.
Nem tudom. Ki kell várnunk az alkalmas pillanatot, különben megint elkapnak.
Laurel ujjai vasmarokként szorultak David karjára, amikor a trollok szimatoló orral
megindultak feléjük. A lány egy tompa kattanást hallott, majd még mielőtt felfoghatta volna,
hogy mi az, Dávid a feje tetejénél fogva lenyomta a földre, és ő maga is mellé kucorodott.
Alig értek földet, az erdőt fegyverropogás éles, szaggatott hangja verte fel. Laurel befogta a
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fülét, és arcát a nyirkos avarhoz nyomta. Próbálta kizárni az elméjéből a fegyverek hangját,
és vele együtt a tavalyi emlékeit.
A lövések között fájdalmas üvöltések hangzottak fel. Laurel egy pillanatra felnézett, és látta,
hogy a trollok, nyomukban fütyülő golyókkal, az erdő belseje felé rohannak.
Gyáva disznók! - szólt egy halk, nyugodt női hang.
Laurel enyhén tátott szájjal felemelte a fejét.
Most már előjöhettek - mondta egy sötét alak, aki még mindig a trollok után lesett. - Nem
jönnek vissza. Milyen kár, hogy készületlenül jöttem, most üldözőbe is vehetném őket.
Laurel és David feltápászkodott. Laurel - amilyen óvatosan csak tudta - ráhúzta a blúzát a
virágjára, s felszisszent a fájdalomtól. Az izgalmak közepette elfeledkezett a sérüléséről.
Kíváncsi lett volna, hogy mennyire súlyos, de most nem tudta megnézni. David már majdnem
kilépett a fa mögül, de Laurel megfogta a kezét, és visszarántotta.
Nem harapok - mondta a nő csengő hangon.
Laurel rájött, hogy nincs értelme tovább bujkálniuk. Akárki is volt ez a nő, tudta, hogy itt
vannak. Laurel és Dávid óvatosan kibújt a fa mögül, és tett néhány bátortalan lépést,
miközben jól megnézte magának megmentőjét. A nő néhány centiméterrel magasabb volt
Laurelnél, és tetőtől talpig feketét viselt: fekete volt a hosszú ujjú inge, a futónadrágja, de
még a bőrkesztyűje és a katonai bakancsa is. Csak a feje búbjára csúsztatott, tükrös
napszemüveg ütött el a szerelésétől; kiemelte vörösesbarna tincseit, melyek keretbe foglalták
az arcát, és a tarkójánál fel voltak borzolva. Az amazon körülbelül negyvenévesnek tűnt, és
remek formában volt, bár korántsem volt olyan robusztus testfelépítése, mint egy trollnak.
Nem csodálom, hogy idegesek vagytok - mondta a nő. - Azok után, amin átmentetek...
De higgyétek el, én a jó oldalon állok. - Azzal felemelte a fegyverét, és bemutatott vele egy
sor műveletet, ami sok kattanással járt, majd visszadugta a csípőjén lógó tokba.
Ki vagy te? - kérdezte Laurel döbbenten.
A nő elmosolyodott. Hófehér foga megcsillant a holdfényben. - Klea - felelte. - Klea Wilson.
És ti?
Hát ez... ez... hűha! - dadogta David, meg sem hallva a nő kérdését. - Elképesztő volt.
Csak jött, és ők meg... hiszen tudja.
Klea hosszan meredt a fiúra, felhúzott szemöldökkel. - Köszönöm - mondta végül szárazon.
Hogyan... - akarta kérdezni David, de Laurel megrántotta a karját.
Ezek meg mik voltak? - kérdezte, és igyekezett ártatlannak tűnni. - Nem is embernek
néztek ki.
David összezavarodva nézett a lányra, de egy gyors oldalpillantás beléfagyasztotta a
mondanivalót. Laurel igyekezett megőrizni a józan eszét, és a legfontosabb ebben a
pillanatban az volt, hogy fel ne fedje kilétét az idegen előtt - még akkor sem, ha a nő - ahogy
ő maga állította - a „jó oldalon" állt.
Klea habozni látszott. - Azok... olyan állatok voltak, amilyenekkel még nem találkozhattatok.
Egyelőre maradjunk ennyiben! - Karba tette a kezét. - Még mindig nem tudom a neveteket.
David. David Lawson.
David - ismételte Klea, és Laurel felé fordult.
Laurel fontolgatta egy darabig, hogy visszatartsa-e ezt az információt. De aztán rájött, hogy a
nő hamar kiderítheti az igazságot. - Laurel - motyogta végül.
Klea szeme tágra nyílt a meglepetéstől. - Laurel Sewell?
Laurel felkapta a fejét. Honnan tudta ez a nő, hogy kicsoda ő?
Nos - mondta Klea halkan, mintha csak magában beszélne -, ez sok mindent
megmagyaráz.
Dávid témát váltott, és ezzel sikerült kirángatnia Laurelt a bénultságból. - Honnan tudta, hogy
mi... - mondta, és a tisztás irányába mutatott.
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Már órák óta követtem ezeket az... egyedeket - mondta Klea. - Csak akkor jöttem rá,
hogy mire készülnek, amikor üldözőbe vették az autótokat. Bocs, hogy ilyen későn értem ide,
de nem tudok olyan gyorsan futni, amilyen gyorsan ti vezettek. Épp jókor szorítottak le
benneteket a főútról, különben nem értem volna ide időben.
De hogyan...? - kezdte Laurel.
Figyeljetek - mondta Klea -, nem cseveghetünk itt, mintha mi sem történt volna. Nem
tudhatjuk, milyen messze van az erősítés. - Odament a fához, amelybe a fémtárcsa fúródott.
Kirántotta, majd most először David szemébe nézett. - Beülhetek hozzátok a kocsiba?
Elviszlek benneteket egy biztonságos helyre, ahol beszélhetünk. - Laurelhez fordult. Mindenképpen beszélnünk kell.
Laurel esze háborogva tiltakozott az ötlet ellen - nem bízhat meg Kleában, akárki is legyen.
Azonban épp az imént mentette meg az életüket... és David is buzgón helyeselt.
Igen, naná, hát persze! - mondta a fiú. - Az autóm ott van... odalenn... tudja, hogy hol.
Persze, hogy elvisszük, bár... izé, beragadtunk, de... - harapta el a szót. Kínos csönd telepedett
rájuk.
Klea a fémtárcsát a hátára erősített tartóba helyezte. - Szerintem hárman ki tudjuk
szabadítani. Gyerünk! - Elindult az autó irányába.
David Laurelhez fordult, és megfogta a vállát. - Minden oké? - kérdezte, és tetőtől talpig
felmérte a lányt, sérülést keresve rajta.
Laurel bólintott. Nem biztos, hogy az oké volt a legmegfelelőbb szó a jelenlegi állapotára, de
legalább életben volt. David megkönnyebbülten felsóhajtott, és átölelte. Keze a sajgó
virághoz ért. De Laurelt nem érdekelte a fájdalom. Odabújt a fiú vállához, és azt kívánta,
bárcsak sírva fakadhatna. Akkor megkönnyebbülhetne. De az még várhat. - Ügy örülök, hogy
biztonságban vagy - súgta Dávid.
Megvagyok - mondta kétkedőn Laurel. - Azt nem tudom, biztonságban-e. Hogy van a
térded?
Dávid megcsóválta a fejét. - Holnap biztosan szörnyű lesz, de legalább lábra tudok állni.
Remek - mondta Laurel, és még mindig egy kicsit gyorsan kapkodta a levegőt. Aztán
eszébe jutott a fiú előbbi idióta húzása, és David mellkasára ütött. - Mi volt az az ökörség,
hogy feladod magad??? -követelte a választ.
Dávid félénken elvigyorodott. - Más nem jutott eszembe.
- Ne merészeld még egyszer ezt tenni!
David egy hosszú percig hallgatott, majd vállat vont, és elindult az autó felé. - Szerintem
menjünk!
Hé - mondta Laurel, és megérintette David arcát. - Menj előre, egy perc, és én is
megyek - suttogta. - Le kell kötnöm a virágomat. De - tette hozzá élesen - neki ne mondj
semmit! Nem bízom benne.
- Hiszen pont most mentett meg a trolloktól - vitatkozott Dávid.
- Oltári volt!
Nem érdekel! Akkor is idegen, ráadásul tud valamit. Nem mondhatsz neki semmit! Persze, Davidnek könnyű, neki nincs mit rejtegetnie. - Menj, mielőtt gyanút fogna. Mondd
meg neki, hogy a táskámat keresem.
Nem akarlak egyedül hagyni! - jelentette ki a fiú.
Csak egy perc - mondta Laurel. - Le kell kötnöm a virágot. Kérlek, menj! Már errefelé
néz! - Klea leért a domboldalon, és tényleg őket kereste a tekintete a sötétségen át. - Vissza
fog idejönni, ha nem indulsz azonnal!
David megszorította a lány kezét, és elindult lefelé a domboldalon, elhagyva az erdőt.
Laurel megoldotta a csomót a derekán, és lehajtogatta a szirmokat. A háta még mindig úgy
fájt, mintha nyílt seb lett volna rajta. Összeszorította a fogát, és szorosan lekötötte a
szirmokat. Ahogy végzett, lerángatta a blúzát, és kilépett a fák közül. Igyekezett nem rohanni.
-
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A halovány holdfényben leereszkedett a domboldalon, és majdnem felsikoltott, amikor
megbotlott, és egy trollal találta szemben magát. Hátrahőkölt, és már majdnem talpra
küzdötte magát, amikor észrevette, hogy a troll nem moccan. Odaóvakodott hozzá, és
felismerte azt a trolit, amelyik az arcába kapta a monastuolo szérumot. Nyilvánvalóan a
szabad levegőn is működött.
Másodpercei maradtak, hogy döntést hozzon. Klea biztosan szeretné látni az eszméletlen
trollt - talán meg is ölné. De a troli arcán élénkvörös csíkok futottak végig, ahol a szérum
beleégett a bőrébe. Klea tudná, hogy Laurel vagy David csinált valamit. És ha Klea tud
valamit Laurelről, annál rosszabb. Laurel nem hívhatta fel a figyelmét a trollra anélkül, hogy
ne szóljon a tündérszérumról. Reszketve megállt, majd folytatta útját a dombról lefelé. Vissza
sem nézett. Azon tűnődött, vajon meddig tarthat a szer hatása. Minél hamarabb eltűnnek
innen, annál jobb.
David kocsija ugyanott volt, ahol hagyták. Az első kerék a sárba süppedt, a tényszóró
belevilágított a sötét éjszakába. Az ajtók tárva- nyitva álltak.
Jól elsüllyedt - mondta Klea, aki Laurel érkeztekor éppen csak felpillantott -, de szerintem
veled ki tudjuk emelni, Dávid. - A fiú karjába bokszolt. - Erős srácnak tűnsz.
Dávid megköszörülte a torkát, mintha mondani készülne valamit, ile aztán inkább csendben
maradt.
Laurel, kormányoznál? - kérdezte Klea, miközben feltűrte az ingujját.
Laurel becsúszott a kormány mögé, onnan figyelte, amint Dávid és Klea beáll a motorház elé.
Nekifeszültek az ütközőnek. Laurel még mindig nem tudta, mit gondoljon. Öt perccel
korábban azt hitte, hogy véget ér az élete, és valljuk be, Klea nélkül valószínűleg így is lett
volna. Akkor mit kellene most tenniük? Hagyják ott az erdőben azt a nőt, aki megmentette az
életüket, csak azért, mert tudhat valamit Laurelről? Nem, az ki van zárva. El kell vinniük
Kleát oda, ahova az menni akar. Már ha ki tudják szabadítani az autót. De akkor is volt
valami fura ebben az egészben. Laurel azt kívánta, bárcsak több ideje lenne átgondolni a
helyzetet.
A lány elfordította a kormányt, amikor Dávid és Klea tolni kezdte az autót. Néhány
próbálkozás után a Civic lassan engedett, Laurel pedig visszakormányozta az útra. Behúzta a
kéziféket, kiszállt, és csatlakozott a többiekhez, akik éppen azt nézték, van-e sérülés az autón.
Pontosabban Klea az autót nézte, Dávid pedig Kleát.
Ráférne egy mosás - mondta Klea -, de szerintem ép bőrrel megúszta a dolgot.
Remek - szólt Laurel.
Akkor hát - kezdte Klea, és kilépett a fényszórók fényéből indulhatunk?
Dávid és Laurel egymásra nézett, és Laurel bólintott. Nem találta módját annak, hogyan
adhatná szavak nélkül Dávid tudtára, hogy tizenöt méterre tőlük egy alélt troli fekszik.
Beszálltak az autóba. Dávid pont úgy igyekezett ajtót nyitni a nőknek, mint bármely más
éjszakán tette volna. Aztán elindultak. Dávid és Laurel egy pár perces csendes vita után
megegyezett abban, hogy a lány vezet.
Klea navigálta útközben. - Csak egy mérföldnyire van a hely - mondta. - Folyamatosan
költöztetjük a táborhelyünket. Ti is csak azért láthatjátok ma este, mert holnap már úgyis
máshol lesz.
Miféle táborhely? - kérdezte Dávid.
Majd meglátod - válaszolta Klea. - Itt fordulj jobbra!
Nem látom az utat - mondta Laurel.
Akkor jó. Kezdj kanyarodni, akkor az út is előkerül.
Laurel belenyugvóan bólintott, és jobbra kormányozta a Civicet. A bokrok mögött meg is
látott valami útfélét. Felgördült rá, és keresztülhajtott az ágak vékony függönyén, amely
összevissza karcolta az ablakokat és az ajtókat. Mihelyst ezen átjutottak, Laurel meglátott két
párhuzamos csapást, amelyek meglehetősen frissnek tűntek.
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Tök jó! - kiáltotta David, és előrehajolt az ülésben.
Egy darabig csendben utaztak a sötét, keskeny úton, és Laurelben erősödött az az érzés, hogy
csapdába hajtanak. Ráadásul a hátizsákja sem volt nála! Az út élesen jobbra kanyarodott. Egy
jól megvilágított körben három lakókocsi parkolt. Közülük kettő elé akkora fekete
kamionokat fogtak, amelyek bízvást versenyezhettek volna a Párizs Dakaron. Elsötétített
üvegeik visszaverték a magas póznákra erősített reflektorok fehér fényét, melyek alaposan
megvilágították a tábort.
Minden lakókocsi bejárata felett égett még egy kisebb lámpa. A sötétben maradt területen két
kipányvázott barna lovat láttak, egy alumínium kerti asztalon pedig kardok és lőfegyverek
arzenálja sorakozott. A Laurel gyomrában jelentkező görcs azt sugallta, hogy ő és Dávid
most van csak igazán bajban.
Hűha - kiáltotta David.
Mindenütt jó, de legjobb otthon - poénkodott Klea erőltetetten. - Isten hozott benneteket
a táborban!
Kiszálltak az autóból, és a táborhely felé indultak. Klea határozott an, míg Laurel és Dávid
valamivel óvatosabban. Egy maroknyi csapat szorgoskodott az éjszakában, alig pillantottak
az érkezőkre. Kleához hasonlóan mindannyian feketét viseltek.
Laurel, Dávid, ezek az én embereim - mondta Klea, és a többiekre mutatott. - Kevesen
vagyunk, de keményen dolgozunk.
Dávid egy alacsony, fehér sátor felé indult, amely belülről világított, mintha tucatnyi lámpás
égett volna benne. - Abban mi van? - kérdezte, és a nyakát nyújtogatta, miközben egy ember
bebújt a sátorba. A felrebbenő sátorlap mögül kibukkanó fénysugár egy pillanatra az egész
tábort megvilágította.
Ahogy mondani szokták: ha elárulom, utána meg kell öljelek - mondta Klea egy
árnyalattal komolyabb hangon, mint ahogyan Laurel szerette volna. Klea megállt az egyik
fekete kamion mellett, benyúlt egy ágyba, és kiemelt egy khakiszínű válltáskát. - Gyertek
csak ide! - mondta, és a tábor közepén álló kerti asztalhoz invitálta Davidét és Laurelt.
Laurel megragadta David kezét, miközben követték Kleát az asztalhoz. Most, hogy idejöttek,
azt szednek ki belőlük, amit akarnak. Kizárt dolog, hogy meglóghatnának előlük. Laurel még
abban sem volt biztos, nem akkor volt-e nagyobb biztonságban, amikor a trollok üldözték.
Leültek az asztalhoz. Klea előhúzott egy nagy, barna borítékot, és tükrös napszemüvegét a
feje tetejéről a szemére csúsztatta. A tábor tényleg vakító fényárban úszott, de Laurel így is
túlzásnak találta ezt. Klea átfutotta a boríték tartalmát, és előhúzott egy fényképet. A lány elé
csúsztatta. - Mit tudsz erről a férfiról? - kérdezte.
Laurel Jeremiah Barnes vicsorgó arcával nézett farkasszemet.
-

TIZENHAT
LAURELT SOKKOLTA ANNAK AZ ARCNAK A LÁTVÁNYA, amely lassan egy éve
kísértette rémálmaiban, és megborzongott. Keze megszorította Dávid ujjait.
Sok éve kutatom a nyomát - mondta Klea. - Nemcsak az övét, a hozzá hasonlókét is.
Amikor legutóbb (jó pár hónapja) utolértük, találtunk egy névjegykártyát a zsebében. Nevek
voltak rajta. - Rápillantott Laurelre. - Az egyik a tiéd.
Laurel keze reszketni kezdett a gondolatra, hogy Barnes magával hordta a nevét. - És?
Megjegyezték a nevemet, aztán futni hagyták Barnest? - Laurel nem emelte fel a hangját, de
ingerültségét nem sikerült teljesen elfojtania.
Nem... egészen. - Klea nézett jobbra-balra, majd előredőlt, és a fotót visszacsúsztatta a
borítékba. - Erősebb volt... mint gondoltuk. Elmenekült.
Laurel lassan bólintott, és próbált minél kevésbé láthatóan reszketni. Annak ellenére, amit
Jamison mondott neki, valahol legbelül reménykedett benne, hogy Barnes belehalt a lövésbe.
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Most azonban itt volt a bizonyíték - cáfolhatatlan bizonyíték - arra, hogy a troli életben van.
Es rá vadászik.
Nem tűnsz meglepettnek. Tehát ismered?
Hazudj! Hazudj! Hazudj! sikoltotta egy hang a fejében. De mi haszna lenne? Abban a
pillanatban elárulta magát, ahogy meglátta Barnes fényképét. Túl késő, már nem tagadhat
semmit. - Egy kicsit. Akadt vele egy kis problémánk tavaly.
Kevesen élik túl, ha problémájuk akad vele - mondta Klea színtelen hangon, de sajnos
nyilvánvaló volt, mit akart igazából tudni. Akkor hogyhogy te még élsz???
Laurelnek eszébe jutott Tamani, és majdnem elmosolyodott. Az asztal egy pontjára szegezte
a tekintetét. - Szerencsém volt - mondta. - Rosszkor engedte le a fegyverét.
Értem - mondta Klea, és elgondolkodva bólogatni kezdett. - Ez a lény kizárólag a
pengétől fél. Mit akart tőled?
Laurel felnézett Klea tükrös szemüvegére, és azt kívánta, bárcsak látná a szemét. Ki kell
találnia valamit - bármit -, mert az igazságot nem árulhatja el.
Elmondhatod neki - szólalt meg David hosszú hallgatás után.
Laurel szúrós pillantást vetett rá.
Miért? Már eladták, senki sem veheti el tőled.
Ez meg miről beszél? Dávid jelentőségteljesen megszorította Laurel combját. Pedig neki
kellett előállnia valami fal dumával, mert Laurel nem tudott jól hazudni. Csak legfeljebb
asszisztálni. A kezébe temette az arcát, és David mellkasához bújt, mintha túlságosan feldúlt
lenne ahhoz, hogy megszólaljon.
A szülei találtak egy gyémántot, amikor... izé, felújították a házukat - magyarázta Dávid.
Laurel remélte, hogy Klea nem figyelt fel a pillanatnyi megakadásra.
Egy hatalmas gyémántot. Ez a fickó el akarta rabolni Laurelt, váltságdíjért vagy valami
ilyesmiért. - David megsimogatta Laurel vállát. - Nagyon megrázó élmény lehetett
szegénykémnek - tódította.
David, zseniális vagy!
Klea lassan bólogatott. - Összeáll a kép. A trollok mindig nagy kincsvadászok voltak.
Természetüknél fogva azok, hiszen sok pénzre van szükségük ahhoz, hogy elvegyülhessenek
az emberek világában.
Trollok? - kérdezte David álmélkodva. - Azok az izék, amik ludak alatt laknak, és
napfényben kővé válnak? Trollok lettek volna azok a lények?
Trollt mondtam volna? - kérdezte Klea, és szemöldöke mulatságosan napszemüvegének
kerete fölé emelkedett. - Hoppá. Nos - sóhajtotta, és megcsóválta a fejét -, ha már láttátok
őket, akkor tudhatjátok is, kikkel álltok szemben. - Laurelre nézett, aki felegyenesedett, és
nem létező könnyeit törölgette. - Még szerencse, hogy a szüleid eladták a gyémántot.
Legalább Barnes őket békén hagyja majd. Azonban - tette hozzá -, úgy tűnik, valami miatt
rád továbbra is vadászik. Kizárt dolog, hogy véletlenül bukkantak fel azon a bulin. - Elhallgatott. - En nem hiszek a véletlenekben.
Mit akarna tőlem? - kérdezte Laurel, és gyors pillantást vetett Davidre. - Már nincs meg a
gyémánt.
Bosszút akar állni - válaszolta Klea, úgy, mintha ez magától értetődő lenne. Laurelre
nézett. A lány még a napszemüvegen keresztül is érezte, milyen perzselő a tekintete. - A
trollok ezt az egyet szeretik még a kincsnél is jobban.
Laurel visszaemlékezett, hogy Jamison is valami hasonlót állított a trollokról az utolsó
avaloni napon. Milyen abszurd, hogy a hazugságok hálójában néha megcsillan az igazság!
Klea megint benyúlt a táskájába, és kivett egy kis szürke kártyát. Odaadta Laurelnek, aki
óvatosan elvette tőle. - Egy olyan szervezethez tartozom, amelyik természetfölötti lények
nyomát... kutatja. Többnyire trollokét, mert csak azok próbálkoznak beférkőzni az emberek
közé. A többiek ezt kerülik, hacsak lehet. Ezek itt az én embereim, de maga a szervezet
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nemzetközi. - Előrehajolt. - Laurel, szerintem nagy veszélyben vagy. Szeretném felajánlani a
segítségünket.
És mit kér cserébe? - kérdezte Laurel gyanakodva.
Klea ajkán halvány mosoly játszott. - Barnes egyszer már elmenekült előlem, Laurel. Nem
csak ő akarja rendezni a számlát.
Azt akarja, hogy segítsünk elkapni?
Természetesen nem - mondta Klea a fejét rázva. - Olyan képzetlen kölykök, mint ti?
Csak megöletnétek magatokat. És már ne is haragudj, de te olyan... pici vagy.
Laurel már nyitotta a száját, hogy odavágjon egy sértést, de David erősen megszorította a
lábát. A lány lenyelte a mondanivalóját.
Klea egy újabb papírt húzott elő a táskájából, ezúttal Crescent City térképét. - Örökét
szeretnék a házatokhoz állítani... és a tiétekhez is, Dávid. Fel kell készülnünk minden
eshetőségre...
Nem kellenek őrök! - kiáltotta Laurel, mert eszébe jutottak a házuk körül strázsáló
őrszemek Avalonból.
Klea meglepődött. - Már megbocsáss?
Nem kellenek őrök - ismételte Laurel. - Nem akarom.
De Laurel! A te védelmedet szolgálnák. Biztos vagyok benne, hogy a szüleid is
egyetértenének velem. Beszélek velük, ha gondolod...
Ne! - Laurel az ajkába harapott, amikor két férfi, akik néhány méterre dolgoztak tőlük,
leállt a munkával, és odanézett. Most kellene elmondania az igazságot. - Nem tudnak róla vallotta be. - Sohasem meséltem nekik Barnesról, Hazaértem, mielőtt rájöttek volna, hogy
eltűntem.
Klea már nyíltan vigyorgott. - Tényleg? Milyen ügyes kicsi lány vagy! - Laurel alig tudta
megállni, hogy ne vessen dühödt pillantásokat a nőre. - De most komolyan, Laurel.
Mostanában nagyon aktívak voltak a trollok Crescent Cityben. Kezdenek idegesíteni.
Szerencsére folytatta, leheletnyi vidámsággal a hangjában - tudjuk, hogy ezt legalább
könnyű... leállítani. - Megmasszírozta a halántékát. - Más lényekkel ellentétben... már akiket
volt szerencsém levadászni.
Más lények? - kérdezte David.
Klea abbahagyta a masszírozást, és egyenesen David szemébe nézett. - Jaj, David, ha tudnád,
miket láttam! Többen vannak a világon, mint ahogy azt bárki feltételezni merészelné.
David szeme tágra nyílt, és már nyitotta a száját is.
De attól tartok, ma éjjel nincs időnk arra, hogy róluk is beszéljünk - mondta Klea, hogy
elejét vegye a kérdéseknek. Laurelre nézett. - Szeretném, ha meggondolnád magad az őröket
illetően - mondta komoly hangon. - Tartok tőle, hogy lebecsülöd ezeket a lényeket, csak mert
egyszer sértetlenül megúsztad a velük való találkozást. Pedig roppant gyorsak, dörzsöltek és
elképesztően erősek. Mi is alig tudjuk felvenni velük a versenyt, pedig képzett profik
vagyunk.
Akkor miért csinálják? - kérdezte Laurel.
Hogyhogy miért? Azért, mert trollok. Azért üldözöm őket, hogy megmentsem tőlük az
embereket. Mint ahogy téged is megmentettelek ma éjjel. - Klea habozott egy pillanatig, majd
folytatta: - Nem is olyan régen mindenemet... de mindenemet... elveszítettem ezek miatt a
kegyetlen szörnyetegek miatt. Az egész életemet arra tettem fel, hogy véget vessek a
szenvedésnek, amit okoznak. - Elhallgatott, majd újra Laurelhez beszélt. - Nagy feladat,
tudom, de ha senki sem próbálja meg, sohasem valósul meg. Azzal segítenél a legtöbbet, ha
hagynád, hogy segítsünk.
Nincs szükségem testőrökre vagy mikre - erősködött Laurel. Tudta, hogy úgy viselkedik,
mint egy dacos kölyök, de nem tudott mást kitalálni. A tündérőrszemekkel is nehezen
barátkozott meg, no de ez? Ez az idegen a katonai táborával meg a hatalmas fegyvereivel?
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Még csak az hiányzik, hogy összefusson Laurel valódi őreivel. Minél hamarabb olajra lép
innen Daviddel együtt, annál jobb.
Klea lebiggyesztette az ajkát. - Rendben - válaszolta halkan. - Ha ezt akarod. De amennyiben
meggondolnád magad, itt a névjegyem. - Hol Davidre, hol Laurelre nézett. - Úgy korrekt, ha
megmondom, hogy továbbra is szemmel tartalak titeket. Nem akarom, hogy bármi történjen
veletek. Jó fejeknek tűntök. - Elhallgatott, és mutatóujjával az állán néhány másodpercig
gondolkodott. - Mielőtt elmennétek - mondta lassan -, szeretnék adni nektek valamit.
Remélem, megértitek, hogy miért adom nektek, és megértitek azt is, hogy miért kérem, hogy
senki se tudjon róla. Főleg a szüleitek ne.
Laurelnek ez nagyon nem tetszett.
Klea intett egy arra haladó férfinak, aki egy nagy dobozt tett elé. A nő néhány másodpercig
keresgélt benne, majd kihúzott egy-egy fekete vászontokba tett kézifegyvert. - Remélem,
hogy nem lesz rá szükségetek - mondta, és mindkettejük felé nyújtott egyet -, de ha nem
egyeztek bele az őrök kiküldésébe, csak ennyit tehetek értetek. Inkább legyünk túlzottan
óvatosak, mint... hát, halottak.
Laurel ránézett a fegyverre, amelyet Klea a csövénél fogva tartott az orra alá. A szeme
sarkából látta, hogy David gondolkodás nélkül elveszi a pisztolyt, és azt morogja, hogy
„Állat!", de ő továbbra is csak nézte. Lassan kinyújtotta a kezét, és megérintette a hideg
fémet. Nem pont olyan volt, mint az a fegyver, amit tavaly Barnesra fogott, de amikor
megmarkolta, ugyanazt érezte. Barnes képe futott át az agyán, mindent skarlátvörös vér
borított - David vére az ő karján, Barnes vérző válla a lövés után, és ami a legrosszabb,
Tamani arckifejezése, amikor Barnes meglőtte, kétszer is, egy ehhez hasonló fegyverrel.
Úgy húzta vissza a kezét, mintha a pisztoly megégette volna. - Nem kell - mondta csendesen.
Nagyon bátor vagy - mondta Klea nyugodt hangon -, ettől függetlenül szerintem...
- Azt mondtam, hogy nem kell - ismételte meg Laurel.
Klea elhúzta a száját. - Laurel, tényleg muszáj...
Majd én elveszem - mondta Dávid, és kinyúlt a másik fegyver leié is. - Később
beszélünk róla.
Klea Davidre pillantott, a tekintetét azonban elrejtette az az ostoba napszemüveg. - Úgy is jó
lesz.
- De... - kezdte Laurel.
Gyerünk - mondta Dávid halkan és gyengéden. - Már majdnem éjfél van, a szüleid
aggódni fognak. - Átkarolta Laurel vállát, és a kocsi felé indult vele. - Ja - mondta, és Klea
felé fordult -, köszönjük! Köszönünk mindent.
Tényleg - dünnyögte Laurel, de vissza sem nézett. - Köszönöm. - Az autóhoz sietett, és
bepattant, még mielőtt Dávid kinyithatta volna neki az ajtót. Már nagyon fájt a háta, és semmi
mást nem akart, csak a lehető legtávolabb kerülni Kleától meg a táborától, és végre ágyba
bújni. Dávid még be sem ült, de ő már beindította a motort, és amint kattant a fiú biztonsági
öve, egyből rükvercbe kapcsolt és megfordult. Olyan gyorsan hajtott az ideiglenes úton,
ahogy csak mert, és addig figyelte Kleát a visszapillantó tükörben, amíg az út el nem
kanyarodott.
- Tyűha - mondta Dávid, amikor Laurel felhajtott a főútra.
- Tudom - mondta egyetértően Laurel.
-Hát nem szuper a nő?
- Micsoda? - Laurel nem éppen erre gondolt.
De David nem is figyelt rá. Elővette a pisztolyt, amit Kleától kapott, és kinyitotta a tokot.
David! Nehogy elővedd! - mondta Laurel, és egyszerre próbált Davidre, a fegyverre és
az útra figyelni.
Ne félj, tudom, hogy mit csinálok! - David kivette a fegyvert, és megforgatta a kezében. Sig Sauer - mondta.
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Sig micsoda?
Sauer. A márkája. Remek fegyver. Jó drága - tette hozzá. - Bár korántsem olyan király,
mint Klea pisztolya. Láttad? Automata. Fogadjunk, hogy Glock 18-as volt.
Helló, David bajtárs! - mondta Laurel ingerülten. - Hát te meg? Mióta vagy így odáig a
fegyverekért?
Apámnak van egy pár - mondta a fiú oda sem figyelve, és még mindig a fegyvert
simogatta. - Amikor kisebb voltam, elvitt néha vadászni. Még a válás előtt. Most is elvisz
néha a lőtérre, amikor meglátogatom. Egészen jól lövök. Anya nem szereti, szerinte a mikroszkópokkal jobban járok. Ebben sem egyeztek, nem illettek össze, azt hiszem. - Rántott
egyet a pisztoly csövén. Laurel egy kattanást hallott.
Óvatosan! - kiáltotta.
Nincs kibiztosítva, ne félj! - A fiú megpiszkált valami mást is, ekkor a töltény tár
kicsúszott. - Extra táras - darálta a tudnivalókat olyan hangon, mint Laurel apja, mikor
olvassa a leltárt. - Tízlövetű, nem nyolc. - Kipottyantott egy golyót, és az ablakhoz tartotta. Negyvenötös kaliber. - Füttyentett egyet. - Ezeknek a golyóknak nagy átütőerejük van.
Laurel fejében szinte zakatoltak ezek a kifejezések. Negyvenötös kaliber, extra tár, tízlövetű,
nagy átütőerő. Negyvenötös kaliber, extra tár, tízlövetű, nagy átütőerő.
Ennyi! - mondta Laurel összeszorított foggal. Rátaposott a fékre, és az autó megállt az út
szélén.
David pillantása egyszerre tűnt meglepettnek és kissé ijedtnek. - Most mi van?
- Hogy érted azt, hogy mi van?
Mi a gond? - Ártatlan hangja elárulta, hogy tényleg fogalma sincsen, miért van a lány
feldúlva.
Laurel ráborult a kormányra. Vett néhány mély levegőt, és próbált megnyugodni. David nem
szólt, csak várt, hogy úrrá legyen a dühén, és összeszedje a gondolatait.
Végül Laurel megtörte a csendet. - Szerintem fel sem fogod, mit jelent nekem ez az egész. Amikor David nem reagált, folytatta: - Most is figyelnek. Talán mindig is figyeltek, nem
tudom. És az igazat megvallva, biztos vagyok benne, hogy te nagyobb biztonságban vagy. De
azt honnan tudjuk, hogy az a nő nem vadászik-e tündérekre?
David hitetlenkedve hördült fel. - Ugyan már, biztosan nem tenne ilyet!
Nem? - kérdezte Laurel, és Dávid felé fordult. A hangja halálosan komolyan csengett.
Persze, hogy nem. - A fiú hangja viszont veszített egy árnyalatnyit a magabiztosságából.
Mondta valaha is, hogy miért akar trollokat fogni? Illetve trollokat ölni, mert szerintem
erről van szó.
- Mert különben azok minket ölnének meg.
- Nem ezt mondta. Azt mondta, hogy azért, mert trollok.
- Ez nem elég ok rá?
Nem. Nem vadászhatsz le egy élőlényt csak azért, mert ő az, ami, vagy azért, amit más
fajtájába tartozó tett veled. Ugyanúgy létezhetnek jó trollok is, mint rossz tündérek. Lehet,
hogy a nő a megfelelő lényre vadászik, de ez még nem jelenti azt, hogy a megfelelő indokkal.
Laurel - mondta Dávid békésen, egyik kezével a lány vállán -, most komolyan
szemantikai vitát akarsz nyitni? Szerintem felfújod a dolgot.
Csak azért mondod, mert ember vagy. Ott az a fegyver, ami annyira lenyűgözött...
Engem nem tud annyira lenyűgözni, mert tartok tőle, hogy egy napon majd rám fogja, amikor
rájön, mi vagyok.
Dávid arcára kiült a döbbenet. - Nem hagynám, hogy megtörténjen.
Laurel élesen felnevetett. - Értékelem a hozzáállásodat, de tényleg azt hiszed, hogy
megállíthatod? Öt, meg azokat a... hogy is nevezzem őket... nindzsákat? - Laurel David
kezébe csúsztatta az ujjait. - Én hiszek benned, David, de kétlem, hogy golyóálló lennél.
-
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David felsóhajtott. - Gyűlölöm a tehetetlenség érzését. A saját életemmel játszhatok - mondta
gúnyos kacajjal -, hiszen kamasz vagyok, egyfolytában azt teszem. - Hirtelen kijózanodott, és
kicsit elhallgatott. - De amikor te, Chelsea, Ryan meg a többiek kerültek veszélybe... Ma éjjel
nagyon komoly volt a helyzet, Laurel. Féltem. - Nevetni kezdett. - Nem is féltem. Rettegtem.
Laurel az ölét bámulta, és a blúza szélét gyűrögette. - Nagyon sajnálom, hogy belekevertelek
ebbe az egészbe - motyogta.
Ne már! Örülök neki, hogy belekevertél. - David megragadta a lány mindkét kezét, és
addig fogta őket, amíg Laurel fel nem nézett.
- Örülök, hogy része lehetek a világodnak. És annak ellenére, hogy majdnem belehaltam, a
tavalyi volt életem legizgalmasabb kalandja.
- Nevetni kezdett. - A mai után. - Felemelte Laurel két kezét, és egyiket a másik után
megcsókolta. - Szeretem, ami vagy, és nagyon szeretlek téged.
Laurel halványan elmosolyodott.
De úgy gondolom, hogy szükségünk van a segítségre.
Van segítségünk - győzködte Laurel. - Már hat hónapja tündérőrszemek vigyázzák a
házunkat.
És hol voltak ma este? - kérdezte Dávid a kelleténél kicsit hangosabban. - Sehol. Klea
viszont ott volt. Akár tetszik, akár nem, megmentette az életünket. Az a minimum, hogy ezek
után bízunk benne.
Szóval te azt szeretnéd, hogy menjünk vissza, és mondjunk el mindent? Mondjuk el neki,
hogy tündér vagyok, meg hogy Barnes miért üldöz? - kérdezte ingerülten Laurel.
Dávid elkapta a lány kezeit, és összefogta őket. Mindig ezt csinálta, amikor le akarta
nyugtatni. Laurel az összekulcsolódó ujjakra fókuszált, és nagyokat lélegzett. Természetesen nem ezt akarom - mondta halkan David. - Semmi szükség rá, hogy többet
tudjon annál, mint amennyit ma megtudott. Csak azt szeretném, ha megbíznál benne annyira,
hogy elfogadd tőle a segítséget. Nem őröket - tette hozzá gyorsan, mielőtt Laurel
tiltakozhatott volna. - De mi a rossz abban, ha rajtunk tartja a szemét, amikor nem nálad
vagyunk?
Gondolom, semmi - mormogta Laurel.
Sok ember életét veszélybe sodortuk ma éjjel, Laurel. Jó, tudom, a jövőben óvatosabbak
leszünk, de amennyiben megint történik valami ilyesmi, nem szeretnéd, hogy... - David
felemelte a fegyvert, amely a tokjában egészen biztonságosnak tűnt - duplán védve legyünk?
De tényleg ez lenne a megoldás? Klea felfegyverzett két kiskorút. Van fogalmad róla,
hány törvénybe ütközik a dolog?
A mi érdekünkben tette! A törvény ezt az egészet nem értheti. Kézbe kell vennünk a
dolgok irányítását. - Dávid szünetet tartott. - Amikor Tamani tavaly megölte azokat a
trollokat, nem aggódtál ennyire a törvények miatt.
Laurel sokáig nem szólt. Majd felegyenesedett, és Dávid szemébe nézett. - Lőttél te már le
valakit, David?
- Természetesen nem.
- Céloztál már valaha valakire?
A fiú megrázta a fejét.
- Láttál már olyat, hogy meglőnek valakit?
Dávid kijózanodva, lassan ingatta a fejét.
Velem mind a három megtörtént - mondta Laurel, ujjaival a mellkasán dobolva. Miután megmenekültünk Barnestól, szinte minden éjjel rémálmaim voltak. Néha még most is
rosszul alszom.
- Én is, Laurel. Halálra rémültem akkor.
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Te Barnestól ijedtél meg, David. De tudod, hogy én mitől félek az álmaimban?
Önmagamtól. Én saját magamtól rémültem meg. Mert én ragadtam meg azt a pisztolyt, és én
lőttem!
- Muszáj volt.
Szerinted az számít? Engem nem érdekel, miért tettem. Tény az, hogy megtettem. És
sohasem fogom elfelejteni azt az érzést. Sem azt a pillanatot, amikor a fegyver megrándult a
kezemben, és a szemben állóból csorogni kezdett a vér. Ezt nem lehet elfelejteni, David.
Ezért már megbocsáss, de nem tudom osztani az örömödet, hogy ismét rákényszerítenek a
fegyverviselésre.
David hosszan hallgatott. - Ne haragudj - suttogta megint. - Erre nem gondoltam. Elhallgatott, majd idegesen felsóhajtott. - De te sem érted, hogy én miről beszélek. Neked ott
vannak az őrszemeid meg a szérumok. Nekem semmim sincs. Nem érted, miért érzem jobban
magam, ha nálam is van valami, amivel megvédhetem magunkat?
A fegyvertől nagyobbnak és erősebbnek érzed magad, ugye? - idézte a közhelyet
Laurel.
Nem! Egyáltalán nem érzem magam hatalmasabbnak vagy férfiasabbnak, vagy nem
tudom, milyen ökörségeket mondanak még a filmekben. De legalább nem érzem magam
teljesen tehetetlennek. Így talán én is segíthetek! Olyan nehéz ezt megérteni?
Laurel mondani akart valamit, de aztán befogta a száját. Davidnek igaza volt. - Nem, nem
hiszem - motyogta.
- És ugye nem felejtetted el - folytatta Dávid bátortalanul vigyorogva -, hogy milyen
technikabuzi vagyok? Mikroszkóp, számítógép, fegyver - mindet imádom!
Beletelt néhány másodpercbe, de végül Laurel halványan visszamosolygott. - Na, az igaz.
Emlékszem, hogy CSI-helyszínelőset játszottál velem, amikor tavaly kivirágoztam. - Mind a
ketten nevetni kezdtek. Az a fajta nevetés volt ez, amitől az ember nem lesz boldogabb,
legfeljebb egy kicsit jobban érzi magát.
-

TIZENHET
AMIKOR BEÁLLTAK LAURELÉK FELJÁRÓJÁRA, pillanatnyi teketóriázás után
mindketten kiugrottak az autóból, és rohanni kezdtek a ház felé. Amint beértek, Laurel
megfordult, és bevágta az ajtót. Talán egy kicsit túl erősen, mert a csapódás még
másodpercekig visszhangzott a sötét házban.
- Laurel?
Mindketten összerezzentek, és a lépcsőkorlát felé fordultak. Laurel anyja állt ott álmos
szemekkel.
- Minden rendben? Bevágtad az ajtót.
- Bocs, anya. Véletlen volt. Nem akartunk felébreszteni.
Sarah eloszlatta a fiatalok aggodalmát. - Egyébként is fent voltam. Állatok, szerintem kutyák,
acsarogtak a ház mögött. Abban a pillanatban, hogy sikerült elbóbiskolnom, újrakezdték.
Lejöttem, és csináltam magamnak egy csésze teát, de azóta nem hallottam őket. Remélem,
végleg eltűntek.
Dávid és Laurel gyorsan összenézett. Laurel erősen kételkedett benne, hogy a ház mögött
marakodók kutyák lettek volna.
-Jól mulattatok?
- Micsoda? - kérdezte Laurel összezavarodva.
- A buliban. Jó volt?
Laurel már majdnem el is felejtette. - Aha - mondta erőltetett vidámsággal. - Szuper volt.
Ryanék háza egyszerűen fantasztikus. Meg óriási - tette hozzá, és remélte, nem volt fura a
hangja. - Visszafekhetsz - mondta gyorsan. - Daviddel megnéznénk egy filmet, ha megengeded.
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Persze - ásított Sarah. - De halkan, oké?
Ja, hogyne - mondta Laurel, és a házimozi felé húzta Davidet.
Kutyák? - kérdezte David kétkedő arccal, amikor Sarah szobájának ajtaja végre
becsukódott.
Tudom - mondta Laurel aggódó hangon. - A trollok nagyon beindultak ma éjjel. Kikukkantott a redőny résein át. Sejtette, hogy semmit sem fog látni, de azért megpróbálta.
Lelkiismeret-furdalást érzett. Nem is akart arra gondolni, hány ember és tündér életét tette
kockára.
Dávid a lány mögé állt, átkarolta a derekát, és magához húzta.
Most ne - suttogta Laurel.
Dávid a lány derekán nyugvó ujjaira révedt, majd karba tette a kezét, és értetlenül nézett
Laurelre.
Nem, nem rólad van szó - mondta a tündérlány vigasztalóan -, a virágomról. Felnyögött. - Annyira fáj! - Most, hogy az éjszaka izgalmai végre teljesen véget értek, csak a
hátában lüktető fájdalomra tudott figyelni. Megpróbálta kibontani a csomót, de annyira reszketett a keze, hogy képtelen volt rá. Még a könnyei is kibuggyantak, amikor megrántotta a
kendőt, mert már nagyon szerette volna, hogy sérült szirmai kiszabaduljanak.
Majd én - mondta Dávid gyengéden.
Laurel befejezte a kilátástalan harcot, és hagyta, hogy Dávid vigyázó ujjai bontsák ki a sietve
megkötött bogot. A fiú leoldotta a kendőt Laurel derekáról, felhúzta a blúzt a hátán, és
finoman elősegítette a szirmokat. Majdnem ugyanolyan kínzó érzés volt kiengedni őket, mint
lekötni. Laurel összeszorított foggal és visszatartott lélegzettel tűrte.
A szemére szorította a tenyerét, nehogy felnyüszítsen fájdalmában. - Látsz sérülést valahol? kérdezte.
Dávid nem felelt. Laurel megfordult, és a fiúra nézett. Annak szemében puszta rettenet ült.
Mi van? - kérdezte Laurel. A hangja alig volt több suttogásnál.
Úgy tűnik, hogy a troll kitépett néhány szirmot. Egyenesen kiszaggatta őket. Csak a
csonkjukat látom.
Laurel szeme tágra nyílt a döbbenettől. Megpróbált átlesni a bal válla felett, ahol a világoskék
szirmoknak kellett volna repkedniük. A jobb vállánál érintetlen volt a virágja, de a baloldalon
semmi sem maradt. Azok a hatalmas szirmok... mind eltűntek. A veszteség váratlan, de
mindent elsöprő érzése lesújtotta Laurelt. Csak akkor vette észre a könnyeit, amikor már
rázkódott a zokogástól. Megfordult, és David ingébe temette az arcát. Hagyta, hogy az
éjszaka minden kétségbeesése, rettegése és fájdalma a felszínre törjön.
David óvatosan átölelte. Nagyon vigyázott, nehogy hozzáérjen Laurel virágához.
Mellkasának forrósága átmelegítette a félelemtől és hidegtől is reszkető lányt, arca pedig - a
pár napos borostával - a homlokát súrolta. Laurel szeretett volna örökké így maradni.
Na gyere - suttogta David, és a dívány felé húzta a lányt. A fiú az oldalán feküdt, Laurel
pedig hozzábújt, fejét a fiú vállán nyugtatva. David csak akkor szólalt meg, amikor Laurel
újra mélyen, egyenletesen lélegzett. - Micsoda éjszaka, ugye?
A lány felnyögött. - Nekem mondod?
Mit csinálunk?
Laurel megragadta Dávid kezét. - Ne menj el!
Dehogy megyek - mondta a fiú, és még szorosabban magához vonta Laurelt.
Mire feljön a nap, minden rendben lesz - mondta Laurel félig önmagát győzködve.
Akkor északára itt maradok - felelte Dávid. - Anyám nem fog balhézni. Majd azt
mondom neki, hogy elaludtam filmnézés közben.
Laurel ásított. - Végül is nem lesz messze az igazságtól. Teljesen kimerültem.
Különben nem szégyellem bevallani, hogy semmi kedvem kimenni az éjszakába.
-
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Nebáncsvirág - mondta Laurel, és vihogni kezdett saját béna szóviccén, de aztán egy
hatalmas ásítás legyűrte. Dávid el se tudja képzelni, milyen nehéz neki ébren maradnia ilyen
kései órán. Úgy érezte magát, mint egy lemerült elem, amit elfelejtettek töltőre tenni. Már
csak a puszta akaraterő vitte.
Aludj csak! - mondta Dávid gyengéden, meleg kezével cirógatva a lány vállát. - En itt
maradok - ígérte.
Laurel újra odakucorodott a mellkasához, és hagyta magát ellazulni. Az éles fájdalom és a
nem szűnő félelem ellenére gyorsan elaludt. De az álmában ott voltak a késsel hadonászó
trollok és az állig felfegyverzett harcosok. Ott voltJeremiah Barnes is.
Laurel együtt ébredt a felkelő nappal. Nem akarta Dávidét is felzavarni, de a fiú nem aludt
mélyen. Kinyitotta a szemét, rábámult a lányra, majd újra lehunyta. Néhány másodperc
múlva megint kinyitotta.
Nem álmodom - mondta reszelős hangon.
De szeretnéd, nem? - kérdezte Laurel, és a pólóját húzogatta. - Képzelem, hogy nézhetek
ki. - A virága még mindig sajgott, de már nem lüktetett olyan élesen, mint az éjjel. Feladta,
hogy megigazítsa magán a pólót, csak megfájdulna tőle a virág.
Dávid rávigyorgott Laurel meztelen hasára, és megcirógatta a derekát. Aztán feljebb
kalandozott a keze, a hátára, és a jobb oldali, ép szirmokat kezdte simogatni. Laurel
elmélázott azon, hogy vajon a fiú tudja-e, milyen érzéseket vált ki belőle ez a kényeztetés,
hiszen a szirmok olyanok voltak, mintha a testének szerves részei lettek volna.
Dávid ujjai néha önkéntelenül futottak végig a szirmokon. Máskor a kendő alá szorított virág
felett időzött a keze. Laurel számára még mindig szokatlan volt, hogy a fiú hozzáér a
díszéhez. Olyan intim volt. Több mint egy kézfogás. Több még a csóknál is.
Nemsokára elnyílik, igaz? - kérdezte a fiú, árnyalatnyi sajnálattal a hangjában, miközben
a hatalmas virágot szemlélte.
Laurel bólintott, és nyakát nyújtogatva a szirmokra lesett. - Még van egy vagy két hét mondta. A hangjában minden volt, csak sajnálat nem. - Lehet, hogy kevesebb. Nem lenne
csoda - a múlt éjszaka után.
Tényleg nagyon zavar?
Néha igen.
Dávid tövétől a csúcsáig végigsimított az egyik hosszabb szirmon, majd az orrához emelte, és
mélyen belélegezte az illatát. - De hát annyira... nem is tudom... szexi.
Tényleg? Szerintem meg annyira... növényi.
Növényi? - kérdezte Dávid nevetve. - Az milyen kategória?
Laurel a szemét forgatta. - Tudod, hogy mit akartam mondani.
Nem, nem tudom. Ott van ez az izé a hátadon, és szebb, mint bármilyen virág, amit
valaha láttam. Fantasztikus az illata, és olyan bársonyos, hűvös a tapintása. Ráadásul - tette
hozzá - varázslatos. Ebben mi a nem szexi?
Laurel elvigyorodott. - Hát, ha úgy vesszük...
Köszönöm - mondta Dávid, majd megnyalta az ujját, és egy pontot vésett fel magának egy
képzeletbeli táblán.
De csak mert nem a tied - ellenkezett Laurel.
Egy kicsit az enyém is - mondta Dávid sokat sejtetően, és magához húzta a lányt.
Mert olyan jószívű vagyok - mondta Laurel.
Dávid gyengéden megcsókolta, majd olyan hosszan nézett a szemébe, hogy Laurelt
feszélyezni kezdte. - Anyukád telefonált? - kérdezte a lány. Témát váltott, hogy elterelje
magáról a fiú figyelmét.
Dávid megrázta a fejét. - Még nem, de szerintem jobb, ha elindulok. Miután - mondta, és a
telefonjára sandított - egyetlen üzenetem sincsen, anya talán észre sem vette, hogy nem
vagyok otthon. Ha igyekszem, ki sem derül, hogy nem az ágyamban töltöttem az éjszakát. -
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Nyújtózkodni kezdett. - Hú, de nem bírom a kora reggeleket. Jó lenne még aludni vagy két
órát, mielőtt munkába indulok.
Meddig dolgozol?
Csak déltől ötig. Ne aggódj! - Dávid raktárosként dolgozott abban a patikában, ahol az
anyukája volt a gyógyszerész. Megvoltak az előnyei annak, hogy a főnök fiacskája volt.
Rugalmas munkaidőben dolgozhatott minden második szombaton, és vasárnap csak ritkán
kellett beugrania. Természetesen Laurel pont ilyen csókosnak számított, hiszen ő is a szülei
boltjában dolgozgatott. Már ha szüksége volt egy kis pénzre. Vagy többre.
Szerinted van arra esély, hogy anyukádat rávegyük, hogy esténként maradjon otthon? kérdezte Laurel.
Dávid úgy nézett a lányra, mintha az hirtelen megkergült volna. Az anyukája arról volt híres,
hogy minden bulinak ő a középpontja.
Csak kérdeztem!
- Nálad van Klea névjegye? - kérdezte Dávid.
Laurel hirtelen nagyon érdekesnek ítélte a padló mintázatát. - Aha.
- Megnézhetem?
Laurel tétova mozdulattal előhúzta a kártyát a zsebéből. Kívülről fújta, mi állt rajta. Klea
Wilson, hirdette a kártya vastag fekete betűkkel. Alatta egy telefonszám. Se munkakör, se
cím, se kép, se logó. Csak a neve és a száma.
Dávid elővette a mobiltelefonját, és elmentette a számot. - így a biztos - mondta. - Mi van, ha
esetleg elhagyod, vagy ilyesmi?
Nem hagyom el. - Legfeljebb szándékosan kihajítom. Valami zavarta Kleában Laurelt,
de képtelen volt rájönni arra, hogy mi lehet az. Elképzelhető, hogy csak az a hülye
napszemüveg.
Van még valami - mondta Laurel óvatosan. - Szerintem ki fogok menni a birtokra még
ma. Vagy legkésőbb holnap.
David ledermedt. - Miért?
Tudniuk kell, hogy mi történt - mondta Laurel, kerülve David tekintetét.
- úgy érted, Tamaninak tudnia kell, igaz?
- És Sharnak - tette hozzá Laurel védekezően.
David zsebre vágta a kezét, és egy darabig egy szót sem szólt. - En is mehetek? - kérdezte
végül.
- Jobban szeretném, ha nem jönnél.
David felkapta a fejét. - Miért?
Laurel felsóhajtott, és megigazította a fürtjeit az ujjával. - Tamani olyan furcsán viselkedik,
amikor a közelben vagy. Őszintén szólva te is furcsa leszel, ha ő megjelenik. Le kell ülnöm
velük, és komolyan elbeszélgetnem erről a Klea nevű nőről, és semmi szükség arra, hogy
addig ti ketten egymás torkának essetek. Különben is - tette hozzá - dolgoznod kell.
Elkéredzkedhetek - felelte hűvösen a fiú.
Laurel ránézett. - Nem szükséges. Egyedül is megoldom. Nem mintha bármi miatt aggódnod
kellene. Veled vagyok. Téged szeretlek. Nem tudom, hogy mit mondhatnék még, ami végre
meggyőzne erről.
Jó, igazad van. Ne haragudj! - Dávid felsóhajtott, átölelte Laurelt, majd kissé eltartva
magától, a lányra nézett. - Őszinte leszek veled. Egyáltalán nem tetszik, hogy találkozol vele.
Főleg, hogy egyedül mész. Jobb lenne, ha én is mehetnék. - A fiú habozni látszott. - De
megbízom benned. Becsszó. - Vállat vont. - Csak egy pasi ilyen, féltékeny a barátnőjére...
Nos, nagyon hízelgő - mondta Laurel, aki lábujjhegyre emelkedett, és megcsókolta a fiút.
- De csak beszélgetni fogok. - Elfintorodott. - Meg takarítani. Az a minimum, hogy
kiszellőztetem a házat, már hónapok óta nem járt benne senki.
Kocsival mész?
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Jobb lenne repülni - felelte viccelődve Laurel, és a hátára mutatott -, de a jelek szerint ez
itt nem működik.
Komolyan kérdeztem.
Jól van na! - mondta Laurel, és nem igazán értette, mire akar a fiú kilyukadni. - Igen,
kocsival megyek.
Dávid arca feszült volt. - Mi lesz, ha követnek?
Laurel megrázta a fejét. - Nem hinném. Először is, napvilágnál megyek. Másodszor meg,
szinte végig a főúton. Ha mégis arra vetemednének, hogy kövessenek a birtokra, csúnya
meglepetés várna rájuk.
Ez igaz - mondta Dávid összeráncolt homlokkal.
Óvatos leszek - ígérte Laurel. - Itt védelem alatt vagyok, és nem állok meg addig, amíg
oda nem érek a birtokra.
-

Dávid magához szorította. - Ne haragudj, hogy ennyit aggódom - mondta. - Csak nem
szeretném, ha valami történne veled. - Egy pillanatra elhallgatott. - Azt az... ööö... izét, amit
Klea adott... nem vinnéd magaddal?
Nem! - felelte Laurel élesen. - Na, elég volt. Kifelé! - mondta, és az ajtó felé terelte a
fiút. - Kifelé!
-Jól van, jól van! - mondta nevetve Dávid. - Megyek már.
Laurel elvigyorodott, és magához húzta a fiút egy csók erejéig. - Viszlát! - suttogta. Dávid
kilépett az ajtón, Laurel pedig bezárta mögötte.
Nem hittem, hogy még külön mondanom kell neked, hogy David nem alhat itt.
Szerintem ez a szabály magától is elég nyilvánvaló.
Laurel összerezzent. Megfordult, és felnézett a korlátra támaszkodó anyjára. - Ne haragudj!
Elaludtunk filmnézés közben. Semmi sem történt!
Az anyja nevetni kezdett. - Tehát csak elaludtad a hajad?
Laurel kimerültsége, a stressz, meg hogy elképzelte, hogyan nézhet ki, összeadódott. Hirtelen
minden olyan viccesnek tűnt előtte. Először vihogott, majd felnyerített, és még jobban
röhögött. Nem bírta leállítani magát.
Sarah lejött a lépcsőn. Indulattal és egyben álmélkodva figyelte a lányát.
Hű, de rosszul nézhetek ki! - mondta Laurel, és az ujjaival próbálta rendbe hozni a haját.
Még mindig ragacsos volt a lakktól, amivel a tegnap esti partira belőtte a frizuráját.
- Fogalmazzunk úgy, hogy festettél már kulturáltabban is.
Laurel felsóhajtott, és benyúlt a hűtőbe egy üdítőért. – Tényleg csak elaludtunk.
Tudom - mondta az anyja mosolyogva. Éppen vitamin rágótablettákat zúzott apróra egy
minimozsárban. - Hajnal kettőkor felkeltem, hogy rátok nézzek. - A vitaminport a fokföldi
ibolyák cserepeibe szórta. Ezt a trükköt meglepő módon egy olyan pasastól tanulta, aki
marihuánát termesztett a lakásában. Laurel figyelte a mozdulatait, és azon járt az esze, hogy
egyikük sem mondott semmi bántót, semmi kellemetlent. Még nem. Néhány percig minden a
rendes kerékvágásban haladt. Laurel nem tudta eldönteni, hogy most örüljön neki, amíg tart,
vagy inkább szomorkodjon, hogy milyen ritkán esik ez meg.
Ne haragudj! - ismételte. - Legközelebb korábban hazapaterolom.
Legyél kedves! - mondta az anyja viccelődve.
Mindketten megfordultak, amikor meghallották, hogy Mark robog le a lépcsőn fütyörészve.
Mindkettejüket üdvözölte, és puszit nyomott a felesége arcára. Cserébe kapott egy csésze
kávét.
Ma mindketten dolgoztok? - kérdezte Laurel.
Szombat van? - humorizált az anyja, és savanyú képet vágott.
Nincs békesség a hitetleneknek - mondta vigyorogva az apja Sarahra pillantva. - És mi
nagyon, de nagyon hitetlenek vagyunk. - Mindannyian nevetni kezdtek, és egy pillanatig
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Laurel úgy érezte, mintha visszamentek volna a virágzása előtti időbe. Akkor még nem volt
minden ilyen zavaros, akkor még rendben mentek a dolgok.
A mosolya azonban elhalványult, amikor észrevette, hogy az apja furcsa tekintettel méregeti.
- Mi van? - kérdezte, miközben Mark odalépett hozzá.
Mi történt a virágoddal? - kérdezte az apa aggódva. - Hiányzik néhány szirom!
Na még csak ez hiányzott! Családi kupaktanács a virágjáról. - Néha egyszerűen csak
lehullanak - mondta. - Nem tesz jót nekik, hogy mindennap lekötözöm őket. Arra
gondoltam......hogy akár itthon is maradhatnál azokon a napokon, amikor kivirágzól, hogy ne
hulljanak le a szirmaid? - szakította félbe az apja.
Laurel látta, hogy az anyja szeme megvillan.
- Nem, dehogy! - tiltakozott. - Megoldom. Minden oké.
Ha te mondod - felelte az apja kelletlenül. A kávéját kortyolgatta, de továbbra is Laurelt
figyelte a csésze felett.
Miután úgyis dolgoztok - mondta a lány, hogy visszaterelje a beszélgetést az eredeti
mederbe -, kimehetnék délután a házhoz?
Az anyja a szeme sarkából vetett rá egy gyors pillantást. - Hogyhogy?
Takarítgatnom kellene egy kicsit - mondta Laurel, és igyekezett semleges arcot vágni. Amikor hazajöttem a... amikor augusztusban ott jártam, elég lerobbantnak tűnt a ház. Kicsit
rendbe akarom hozni, nehogy egy hajléktalan azt higgye, hogy beköltözhet - mondta idétlenül
nevetgélve.
Azt hittem, hogy azok majd gondoskodnak róla - mondta az anyja.
Valószínűleg megtennék, de kizárt dolog, hogy az őrszemeket arra kérjem, hogy
takarítónőt játsszanak.
Szerintem ez érthető - szólt közbe az apja. - Es a helyre vélhetően ráfér egy alapos
takarítás. - Ránézett a feleségére. - Na, beleegyezel?
Sarah kipréselt magából egy mosolykezdeményt. - Persze. Hogyne.
Köszi - dünnyögte Laurel, és nem nézett a szüleire. Magában azt kívánta, bárcsak meg
se kérdezte volna.
TIZENNYOLC
LAUREL NÉHÁNY PERCIG BENT ÜLT AZ AUTÓBAN, és a faházat bámulta. Az ő háza.
Legalábbis majdnem. Az elmúlt évben többször is járt itt Avalonból jövet-menet, meg amikor
Tamanit látogatta meg tavaly ősszel. De mióta másfél éve Crescent Citybe költöztek, egyszer
sem lépett be az ajtaján. Ott, ahol a két évszaknyi avar nem terítette be a füvet, magasra nőtt
és burjánzott a gyom, a bokrok pedig eltakarták az ablakok felét. Laurel felsóhajtott. A kertre
nem is gondolt, amikor összeszedte otthon a takarítófelszerelést. A kézenfekvő megoldás
persze az lett volna, hogy legközelebb magával hozza Davidét a fűnyíróval és a
sövényvágóval, de ez a legjobb esetben is rettentő rosszul venné ki magát.
Majd máskor. A kert nélkül is van itt elég dolga. Felnyitotta a csomagtartót, kiemelt egy
vödröt tele szivacsokkal, rongyokkal és egyéb takarítóeszközökkel, amiket aznap reggel
pakolt be, és a bejárati ajtóhoz cipelte.
Az ajtó keservesen nyikorgott, ahogy benyitott. Furcsa érzés volt egy teljesen üres házba
érkezni, hiszen a házak tele szoktak lenni holmikkal, emberekkel, zenével, színekkel és
szagokkal. A széles nappali, amely a földszint szinte teljes egészét elfoglalta, most üresen
kongói i Egy helyiség, ahol mindennek csak a hiánya van jelen...
Laurel a konyhapultra tette a vödröt, majd a mosogatóhoz lépet i és megnyitotta a vizet. Némi
bugyorgás után rézszínű lé kezdett folydogálni a csapból. Laurel folyatta egy kicsit, amíg ki
nem tisztult. Elmosolyodott, mert a csobogó víz hangja, amely megtöltötte a helyiséget, és
visszaverődött a csupasz falakról, rá is vigasztalóan hatott.
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Körbement, és kinyitott minden ablakot, hogy a friss őszi szellő átjárja a hónapok óta üresen
álló házat, és a huzatja kivigye az áporodott, fullasztó levegőt. A bejárati ajtó mellett, a jobb
oldali ablakkal azonban meggyűlt a baja. Jó néhány percen keresztül küszködött vele.
Majd én - szólalt meg egy csendes hang a háta mögött.
Bár számított a fiú megjelenésére, Laurel mégis összerezzent. Félreállt, és látta, hogy Tamani
egy apró üvegből ráfúj valamit az ablak két oldalára, majd könnyedén megemeli. Aztán
vigyorogva a lány felé fordult: - Meg is van.
Köszi - mondta Laurel, és visszamosolygott rá.
Tamani kicsit odébb állt, és a falnak dőlt. Nem szólt egy szót sem.
Takarítani jöttem - mondta Laurel, és a vödör felé bökött.
Látom. - Tamani körülnézett az üres szobában. - Jó ideje nem járt senki idebent. Én már
nagyon régóta nem.
Hosszú másodperceken keresztül csendbe burkolóztak, amit Laurel egy cseppet kínosnak
érzett, de Tamanit láthatóan nem zavarta a dolog.
Végül Laurel lépett oda hozzá, és megölelte. Tamani is átkarolta, és keze azonnal a lekötözött
virágra tévedt. Szinte pánikszerűen hőkölt hátra. - Ne haragudj - mondta gyorsan, és karba
tette a kezét. - Nem tudtam.
Semmi baj - mondta Laurel, és sietve bontogatni kezdte a csomót. - Akkor akartam
kibontani, amikor nyitva van az összes ablak. - A szirmok egy pillanat alatt kipattantak,
Laurel pedig megeresztett egy megkönnyebbült sóhajt. - Ezért is szeretek ide jönni - mondta
felszabadultan.
Tamani elmosolyodott, de nem vette le a szemét a kék-fehér szirmokról. - Mi a fészkes fene
történt? - kérdezte a lány mögé lépve.
Ööö... ez a másik oka annak, hogy itt vagyok - vallotta be Laurel. - A takarítást azért
találtam ki, hogy a szüleim elengedjenek.
Tamani azonban nem is figyelt a szavaira. Döbbenten meredt a lány hátára, a keze ökölbe
szorult. - Hogyan történt? - suttogta.
- Trollok - felelte csendesen Laurel.
Tamani felkapta a fejét. - Trollok? Hol? A házatoknál?
Laurel megrázta a fejét. - Ostoba voltam - mondta, mert nem akarta elárulni, mennyire
komoly volt a helyzet. - Elmentem egy buliba tegnap este. Rám találtak, és leszorították az
autónkat az útról. De jól vagyok, tényleg.
Hol voltak az őrszemek? - vallatta Tamani. - Tudod, hogy nem csak a ház őrzése a
feladatuk.
Azt hiszem... mással lehettek elfoglalva - válaszolta Laurel. - Amikor hazaértünk, anya
azt mondta, hogy kutyák marakodtak a ház mögött.
Meg is ölhettek volna! - kiáltotta Tamani. Ismét a lány hátára pillantott. - Úgy látszik,
majdnem sikerült is nekik.
Egy... izé.... egy nő talált ránk az utolsó pillanatban. Elüldözte a trollokat.
- Egy nő? Kicsoda?
Laurel odanyújtotta Tamaninak Klea névjegyét.
- Klea Wilson. Az meg ki?
Laurel elmesélte a múlt éjjel történteket. Tamani többször félbeszakította, hogy tisztázzon
egy-egy részletet, vagy hogy többet húzzon ki a lányból. Mire végzett a beszámolóval, olyan
kimerült volt, mintha újra átélte volna az egész megpróbáltatást. - Aztán fegyvereket adott
nekünk, és eljöttünk - fejezte be a mondókáját. - Annyira fura volt az egész! Gőzöm sincs,
hogy ki lehet.
Ki... - Tamani elharapta a szót, és lépett párat. - Az nem lehet... - Fel-alá járkált. Majd
megállt, és karba tette a kezét. - Beszélnem kell Sharral. Ez így... ez így jelenthet némi
problémát.
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És én mit csináljak? - kérdezte Laurel.
- Például maradj otthon esténként - javasolta Tamani.
Laurel a szemét forgatta. - Nyilván. De bízhatok abban a nőben? Mert ha bajba kerülök, és az
őrszemek nincsenek ott...
- Mindig ott kellene lenniük - mondta Tamani komoran.
- De ha még sincsenek ott, és ez a nő megjelenik... bízhatok benne?
- Ember, ugye?
Laurel bólintott.
- Akkor nem. Nem bízhatunk benne.
Laurel csak tátogni tudott. - Mert ember? Akkor mi van Daviddel? És a szüleimmel?
- Megakarsz bízni benne?
Nem. Talán. Nem tudom. Mondd, hogy ne bízzak benne, mert üldöz mindenkit, aki nem
ember, vagy mert fegyvereket adott nekünk. De azt nem állíthatod, hogy azért nem
szavahihető, mert ember. Ez nem korrekt.
Tamani védekezően felemelte a kezét. - Csak ennyit tudok róla, Laurel. Másból nem tudom
megítélni.
- Megmentette az életemet.
Rendben, ezért kap egy piros pontot. - Tamani odament a lány mellé, és
nekitámaszkodott a falnak.
Laurel sóhajtott egyet. - Miért most történik ez az egész? - kérdezte, és némi frusztráció
vegyült a hangjába. - Nézd meg, egy év telt el a Barnesszal vívott csata óta, és eddig semmi
gond nem volt. Aztán egy este - bumm! Trollok, Klea, még több troli a házunknál...
Mindenki egyszerre. Miért? - kérdezte, és megfordult, hogy lássa Tamani arcát.
Hát - mondta Tamani tétovázva -, az azért nem igaz, hogy egy évig semmi sem történt. Bocsánatkérően nézett. - Csak nem akarniuk minden troliról beszámolni, aki felbukkant
felétek Crescent Ctyben.
- Voltak mások is? - kérdezte Laurel.
Néhányan. De igazad van, ez volt a legösszehangoltabb támadás mind közül.
Azt mondod, hogy mások is voltak? - mondta Laurel hitetlenkedve. - Hát egyáltalán
semmi befolyásom sincsen a saját életemre?
Ugyan már! Nem erről van szó. A többségük félmérföldnyire se jutott közel a
házatokhoz. Az őrszemek elintézték őket. Nem nagy ügy.
Laurel gúnyosan felkacagott. - Nem nagy ügy. Te könnyen beszélsz!
- Mindent kézben tartottunk - erősködött Tamani.
- És tegnap éjjel? Tegnap is kézben tartottátok a dolgokat?
Nem - ismerte be Tamani. - Tegnap nem. De ilyen korábban még sohasem történt.
- Akkor miért éppen most?
Tamani fáradtan elmosolyodott. - Jó kérdés. Ha tudnám a választ, akkor a saját kérdéseim
közül is választ kaphatnék jó néhányra. Például, hogy mostanában miért nem szaglálódnak
errefelé a trollok, honnan tudta meg Barnes, hogy ezen a birtokon van a kapu, és hogy
igazából ki mozgat kit ebben a borzalmas történetben? Ezekre a kérdésekre nekünk sincsenek
válaszaink, és nem is csak ezekre.
Laurel egy pillanatig egy szót sem szólt. - Tehát mit kell tennem?
Nem tudom - felelte a fiú. - Lassíts! Legyél óvatos, és próbáld elkerülni az olyan
helyzeteket, amelyekben ez a Klea nevű nőszemély felbukkanhat.
Na ebben biztos lehetsz.
Szerintem most nem tehetsz ennél többet. Beszélek Sharral. Majd meglátjuk, együtt ki
tudunk-e találni valamit. Rendben?
Rendben.
-
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Köszönöm, hogy eljöttél hozzám, és elmesélted - mondta Tama- ni. - Értékelem. És nem
csak azért, mert így legalább láthattalak. Az a bonusz. Ó... - kiáltott fel, és a tarisznyájába
nyúlt. - Van itt nálam valami. Jamison küldi. - Egy nagyobbacska vászonzacskót adott át
Laurelnek. A lány elvette, belepillantott, és kacagni kezdett.
Mi az? - kérdezte Tamani értetlenül.
Porított cukornád. Ebből készítem a bájitalos üvegcséket, és már majdnem elfogyott. Megcsóválta a fejét. - Ennyiből akár több száz üveget is összetörhetek - mondta bánatosan.
Még mindig nem sikerül? - kérdezte Tamani, miközben próbálta leplezni aggodalmát.
Nem - mondta Laurel a vállát vonogatva. - De majdcsak összejön. Főleg most, hogy van
mivel gyakorolni - tette hozzá kuncogva.
Tamani elmosolyodott, majd oldalra tévedt a tekintete, Laurel válla fölé.
Mi az? - kérdezte Laurel, és hátrafordulva maga is aggodalmasan vizsgálgatni kezdte a
szirmokat.
-Ne haragudj - mondta a fiú bocsánatkérően. - Csak olyan gyönyörű! Tavaly alig láttam.
Laurel felkacagott, és forogni kezdett, hogy Tamani minden oldalról megcsodálhassa a
virágot. Mikor megállt, Tamani már a vödör tartalmát vizsgálgatta elmélyülten. Laurelnek
eszébe jutott az a beszélgetés, amikor David azt mondta, hogy szexinek találja Laurel
virágját. Ha már Davidnek is szexi...
Nincs több forgás!
Szóval, mik is ezek? - kérdezte Tamani, hogy véget érjen a kínos pillanat.
- Takarítószerek. Üvegtisztító, padlótisztító, univerzális tisztító.
Előrántott egy pár gumikesztyűt. - Ez meg arra kell, nehogy érintkezzen velük a bőröm.
- Segíthetek?
Csak egy pár kesztyűt hoztam, de... - mondta Laurel, és előkapott egy tollseprűt ...portalaníthatsz.
- És mi lenne, ha én takarítanék, és te portalanítanál?
Csak portalanítás, ne félj! - mondta Laurel nevetve. - Ahhoz nem szükségeltetik fodros
kötényke!
Tamani vállat vont. - Rendben. Csak olyan fura.
Mi a fura? - kérdezte Laurel, miközben megtöltötte a vödröt forró, tisztítószeres vízzel,
és felhúzta a gumikesztyűt.
- Ez csábászmeló. Fura, hogy most meg te csinálod. Ennyi.
Laurel nevetett, és egy szivaccsal törölgetni kezdte a poros pultot. Azt hittem, hogy az a bajod, hogy „női" munka.
Emberek... - morogta Tamani megvetően, és a fejét csóválta. Majd vidáman hozzátette:
- De sok szobát kitakarítottam annak idején!
Egy darabig csendben dolgoztak. Tamani a pókhálókat verte le a sarkokban, Laurel pedig a
konyhaszekrényeket és a pultokat súrolta.
- Ha azt tervezed, hogy ezt a programot sűrűn beiktatod, hozok Avalonból takarítószereket mondta Tamani. - Anya ismeri azt a mi... izé, azt az Ősztündért, aki a legjobb cuccokat
keveri. Azokhoz nem kell majd gumikesztyű.
- Majdnem kimondtad, hogy mixer! - csúfolódott Laurel.
Katona vagyok - mondta Tamani, megjátszottan hivatalos hangon. - Éjjel-nappal
bárdolatlan őrök vesznek körül. Elnézést kérek a faragatlanságomért.
Laurel a fiúra nézett, s játékos, már-már csúfolódó mosolyt villantott rá. A nyelvét is
kinyújtotta, ami megnevettette Tamanit. - Hát, ha nem nehéz beszerezni, a tündér
takarítószerek jól jönnének - mondta. - Hogy van anyukád?
-Jól. Szeretne újra látni.
És Rowen? - kérdezte Laurel, hogy elkerülje az állításban rejlő kérdés megválaszolását.
-
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Tamani szélesen elmosolyodott. - Most volt az első fellépése a nap- éj egyenlőség ünnepén.
Nagyon édes volt! Ő tartotta a Ginevrát játszó tündér uszályát a Camelot előadáson.
- Biztosan nagyon aranyos lehetett.
- Az is volt! Te is eljöhetnél az egyik ünnepre.
A lehetőség felvillanyozta Laurelt. - Talán egyszer - mondta mosolyogva. - Amikor egy kicsit
minden... tudod.
- Avalon a legbiztonságosabb hely a számodra - mondta Tamani.
- Tudom - felelte Laurel, és kipillantott az ablakon.
- Mit nézel? - kérdezte Tamani.
- Hol van a többi őrszem?
- Miért?
Téged nem zavar, hogy valaki minden beszélgetésedet kihallgatja?
Á, udvarias fiúk ezek. Tudják, hogy szükségem van némi magánéletre.
Laurel hitetlenkedve hördült fel. - Valld be, ha Shart látnád egy idegen lánnyal, te bizony
fülelnél!
Tamani arcizmai megmerevedtek egy pillanatra, és az ő szeme is az ablakra tévedt. - Oké ismerte be. - Te nyertél.
Ez az egyik oka, hogy szerintem többé nem tudnék ebben a házban élni. Sohasem
lehetnék igazán egyedül.
Vannak viszont más előnyei - mondta Tamani, csak félig viccelődve.
Abban biztos vagyok - felelte Laurel, és elengedte a célzást a füle mellett. - A
magánélet azonban nem tartozik közéjük.
Némán takarítottak tovább. Laurel először arra gondolt, hogy magával hozhatott volna egy
rádiót vagy valamit. De Tamanit nem zavarta a csend, és hamarosan Laurel is észrevette,
hogy egyáltalán nincs is csend. A fák levelei között lengedező és az ablakokon is beszökő
szellő szinte dalolt.
Nehéz? - kérdezte hirtelen Tamani.
Micsoda? - tekintett fel Laurel arról az ablakról, amelyet éppen tisztított.
Emberként élni. Most, hogy már tudod, mi vagy.
Laurel hosszasan elgondolkodott, aztán bólintott. - Néha nehéz. És veled mi van? Nem nehéz
itt lakni az erdőben, ennyire közel Avalonhoz, de mégis a kapu másik oldalán?
Eleinte nehéz volt, de már megszoktam. És tényleg közel vagyok Avalonhoz. Gyakran
hazajárok. Ráadásul a barátaim, a tündér barátaim, mindig velem vannak. - Egy percre
elhallgatott. - Boldog vagy? - suttogta.
Szerinted? - kérdezte ugyanolyan csendesen Laurel, és gombócba gyűrte a papírtörlőt.
Tamani szomorúan elmosolyodott, és megcsóválta a fejét. - Tudom, hogy most boldog vagy.
Látom a szemedben. De akkor is boldog vagy... amikor nem vagy itt?
Persze - felelte gyorsan Laurel. - Nagyon boldog vagyok. - Megfordult, és teljes erejéből
dörgölni kezdte az ablakot.
Tamani arckifejezése nem változott.
Minden okom megvan rá, hogy boldog legyek - folytatta Laurel, miközben uralkodott a
hangján, hogy nyugodt maradjon. - Nagyszerű életem van.
- Nem mondtam, hogy nincs.
- Nem te vagy az egyetlen, akivel boldog vagyok.
Apró bólintás, és egy grimasz. - Tisztában vagyok vele.
Az emberek élete nem olyan szürke és unalmas, mint amilyennek hiszed. Szórakoztató
és izgalmas és... - Laurel kereste a megfelelő szót. - ...és...
Örülök - mondta Tamani. Már nagyon közel volt Laurel vállához. - Nem azért
kérdeztem, mert igazolni akarok vele valamit - mondta őszintén. - Tényleg tudni akarom. És
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remélem is, hogy boldog vagy. Én... én állandóan aggódom miattad. Biztos vagyok benne,
hogy feleslegesen, de mégis.
Laurel zavarba jött, és megpróbálta ellazítani merev hátgerincét. - Bocsánatot kérek.
- Kérhetsz is! - vigyorgott Tamani.
Laurel nevetve csóválta a fejét.
A szeme sarkából látta, hogy a fiú felemeli a kezét, hogy megérintse, majd gyorsan le is
engedi, és zsebre vágja.
- Mi az? - kérdezte Laurel.
Semmi - mondta Tamani, megfordult, és a helyiség másik vége felé indult.
A „tündérpor?" - kérdezte Laurel, mert eszébe jutott, mi történt tavaly, meg nyáron
Avalonban.
Tamani bólintott.
Hadd lássam! - Avalonban elkésett vele, de most itt volt a tökéletes alkalom.
Tavaly nagyon megharagudtál érte.
Ne már! Ne dörgöld az orrom alá az összes ostobaságot, amit tavaly elkövettem! Laurel megragadta Tamani csuklóját, és kinyitotta a tenyerét.
A fiú nem ellenkezett.
A kezét finom, csillogó por borította. Laurel olyan szögben emelte lel a karját, hogy a
napfény megcsillanhasson rajta. Ragyogott a bőre.
Olyan szép...
Tamani ekkor ellazította az izmait, huncutul elvigyorodott, felemelte a kezét, és végigsimított
vele Laurel arcán. Fényes, ezüstös nyomot hagyott rajta.
-Hé!
Fürge keze előretört, és a másik oldalra is húzott egy csíkot. - Na, most már egyforma.
Harmadjára is kinyúlt, most Laurel orrát vette célba, de a lány ezúttal gyorsabb volt. Elkapta
a fiú csuklóját. Tamani ránézett a kezére, ami majd tíz centire volt a lány arcától. Lenyűgöző!
A másik kezével olyan hirtelen mozdult, hogy Laurel nem is látta, csak mikor az orrához ért.
A fiú keze felé csapott, aki kinevette, és további csíkokat festett az arcára. Laurel hiába
küzdött ellene. Végül Tamaninak sikerült mindkét csuklóját megragadnia, és leszorítania őket
a lány oldalához. Magához rántotta Laurelt. A lány mosolya szertefoszlott, amikor felnézett
rá. Az arcuk csak néhány centire volt egymástól.
— Én győztem - suttogta Tamani.
Tekintetük összefonódott, és Tamani lassan Laurel felé hajolt. De mielőtt az arcuk
összeérhetett volna, a lány lehajtotta a fejét. - Ne haragudj - motyogta.
Tamani bólintott, és elengedte. - Fent is ki akartál takarítani? - kérdezte.
Laurel körülnézett a félig kitakarított alsó szinten. - Talán.
- Ha akarod, itt maradok, és segítek - ajánlotta a fiú.
Szeretném, ha itt maradnál - mondta Laurel, és a szavai egyszerre több kérdésre is
választ adtak. - De csak ha te is akarod.
Akarom - mondta a fiú, és le sem vette a tekintetét Laurelről. - Mivelhogy - folytatta
vigyorogva - létrát nem hoztál. Hogy érnéd el a mennyezetet a segítségem nélkül? Olyan kis
csemete vagy!
A következő három órát keményen végigdolgozták. Fáradtan és tetőtől talpig porosan
fejezték be a munkát, de a ház nagy részével készen lettek. Legközelebb Laurelnek nem lesz
ilyen nehéz dolga.
Tamani ragaszkodott ahhoz, hogy ő cipelje a vödröt az autóhoz. - Megkérnélek, hogy maradj
még, de kivételesen nyugodtabb lennék, ha napnyugta előtt hazaérnél - mondta. - Főleg a
múlt éjszaka után. Jobban jársz.
Laurel bólintott.
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Legyél nagyon óvatos - mondta a fiú szigorúan. - Vigyázunk rád, amennyire tudunk, de
csodákra nem vagyunk képesek.
Óvatos leszek - ígérte Laurel. - Eddig is óvatos voltam. - Pár pillanatig még zavartan
topogtak, és most Tamani volt az, aki átkarolta a lányt. Szorosan magához ölelte, arcát a
nyakához szorította.
- Gyere minél előbb - mormolta. - Hiányzol!
- Tudom - mondta Laurel. - Megpróbálok gyakrabban jönni.
Becsusszant a kormány mögé, és megigazította a tükröt, hogy láthassa a zsebre dugott kézzel
álldogáló Tamanit. Elkapott egy apró moccanást, amikor a kert végében álló vastag törzsű
fára esett a pillantása. Azonnal felismerte a magas, szikár tündért, akit a fa félig elrejtett.
Shar. Egy szót sem szólt, csak mérgesen maga elé meredt.
Laurel megborzongott. Nem Tamanit nézte. Rá bámult olyan ellenségesen.
-

TIZENKILENC
a súlyos, kétszárnyú iskolakaput, és belépett az épületbe.
Már alig várta, hogy Daviddel találkozzon. A hétvégén szinte nem is látták egymást, mert
Laurel a birtokon takarított, Davidnek pedig váratlanul el kellett mennie a nagyszüleihez.
Laurel ragyogó mosolya elillant, amikor a szekrényekhez érve senkit sem talált ott. Dávid és
ő reggelente általában együtt jöttek, de ha mégsem, mindig összefutottak a szekrényeknél az
órák előtt. Meg az órák után.
És az órák között.
De ma a fiúnak hűlt helye volt. Laurel először arra gondolt, hogy esetleg késik, de olyankor
Dávid mindig telefonált. Ma nem. Laurel egy sor elméletet állított fel a fiú távolmaradásának
okaira, hogy elűzze a rettegését. Ritkán, de előfordult, hogy Dávid lekéste az első csengetést.
A lány elővette a spanyolkönyvét, és úgy tett, mint aki nagyon belemerült. Nem akart
olyannak tűnni, akinek nincs fontosabb dolga, mint a szekrénynél lebzselni, és a pasiját várni.
Húzta-halasztotta, de harminc másodperccel az utolsó csengetés előtt feladta a várakozást, és
rohant, hogy le ne késsé a spanyolórát.
Óra után kiviharzott a teremből, de a szekrénynél megint nem várta senki. Hatalmába
kerítette a félelem, miközben az iroda felé szaladt, és milliomodszorra kívánta, bárcsak lenne
mobilja. A szülei igazán megengedhették volna maguknak, hogy neki is legyen egy, de az
anyja rendületlenül kitartott amellett, hogy Laurelnek semmi szüksége rá. Majd ha egyetemre
megy. Szülők.
Telefonálhatnék gyorsan egyet? - kérdezte az iskolatitkártól. Az letett elé a pultra egy
vezeték nélküli készüléket. Laurel rögtön bepötyögte David mobilszámát, és egyre nőtt benne
a feszültség, ahogy kicsöngött - egyszer, kétszer. A negyedik csörgésnél bekapcsolt a hangposta. Sípszó hangzott el, hogy hagyjon üzenetet. De mit mondhatna? Aggódom. Légyszi,
gyere suliba!
Egy szó nélkül kinyomta a hívást. Fontolóra vette, hogy ellóg az iskolából, és kocsival ered a
nyomába, de amellett, hogy valószínűleg hiábavaló lett volna, pont kémiaóra következett. Ha
esetleg David totál elkésve felbukkan, Laurel itt azonnal értesül a dologról, ha bemegy az
órára.
Még sohasem tűnt ilyen hosszúnak a kémia. Miközben a tanár az összetett ionokról
értekezett, Laurel egyre rémisztőbb forgatókönyveket pergetett le a fejében. Davidét
megölték a trollok. Davidét elrabolták és megkínozták a trollok. Dávidét elrabolták a trollok,
és csalinak használják, hogy majd őt kínozhassák meg. Az óra végére nemcsak hogy
hihetőnek tűnt mindez, de elég valószínűnek is.
Laurel átszaladt a társadalomtudományi termekhez, és meglátta a történelemóráról kilépő
Chelsea-t. - Nem láttad Dávidét? - kérdezte.
Chelsea megrázta a lejét. - Mindig veled van, nem?
HÉTFŐ REGGEL LAUREL KINYITOTTA
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Nem találom - mondta Laurel, és nagy erőfeszítésébe került, hogy ne remegjen a hangja.
Lehet, hogy beteg - vetette fel Chelsea, s ez Laurel szerint is észérvnek számított.
-Jó, de nem veszi fel a mobilját. Mindig fel szokta venni.
Talán alszik.
Talán - mondta Laurel. Visszament a szekrényéhez, és elővette az irodalmi
szöveggyűjteményt. Rámeredt a borítóra, visszadobta a könyvet a szekrénybe, és felkapta a
táskáját. Mi értelme most egy száz évvel ezelőtt írt szöveget olvasgatni? Inkább megnézi,
hogy Dávid otthon van-e. Nem laknak messze; ha siet, igazolatlan órája sem lesz. Már éppen
csapta volna be a szekrényajtót, amikor Chelsea megkocogtatta a vállát. Összerezzent.
Ott van - mondta Chelsea, és az előcsarnok felé bökött. David tényleg ott volt, és
egyenesen felé tartott. Szélesen mosolygott, a szemét napszemüveg takarta. Laurel
gondolkodás nélkül rohanni kezdett. Beleütközött a fiúba, és olyan szorosan ölelte, ahogyan
csak tudta.
- Neked is szia - szólalt meg David, és kérdőn pillantott a lányra.
Miután Laurel egy teljes órán keresztül képzelgett a fiú haláláról,
ez a lazán odavetett megjegyzés felkorbácsolta a haragját. Mindkét kezével megragadta
Dávid ingét, és megrángatta. - Halálra rémítettél, Dávid Adam Lawson! Hol a fenében
voltál?!
Dávid a bejárati ajtó felé pislogott. - Húzzunk el innen! - mondta, és nem válaszolt a
kérdésre.
- Mi van???
- Menjünk el valahova, csináljunk valami bulisat!
Laurel körülnézett, és halkan megkérdezte: - Lógjunk?
-Jaj, hagyjál már! Irodalomórád lesz. Hogy állsz belőle? Ötcsillagos ötösre? Gyerünk!
Laurel a fiúra nézett, és kérdőn felvonta a szemöldökét. - Te el akarsz lógni, hogy csinálj
valami „bulisat"? Ki a franc vagy te? És mit csináltál a pasimmal?
Dávid csak mosolygott. - Gyerünk! - mondta határozottan. - Csak most az egyszer!
Rendben - felelte a lány. Úgy megkönnyebbült, hogy David előkerült, hogy követte
volna a pokol fenekére is. Benne volt a buliban. - Gyerünk!
Szuper - mondta Dávid, és megragadta Laurel kezét. Éppen csak nem ugrándozott
örömében. - Indulás!
Laurelnek be kellett vallania, hogy ez az izgatottság ragadós. Végigkuncogta az utat az
autóig.
Hova megyünk? - kérdezte, miközben bekötötte a biztonsági övet.
Meglepetés - válaszolta David, és huncutul megcsillant a szeme. Elővett egy kendőt. Csukd be a szemed! - rendelkezett halkan.
- Te most viccelsz, igaz? - kérdezte Laurel hitetlenkedve.
Gyerünk, csukd be a szemed! - mondta David. - Megbízol bennem, nem?
Laurel ránézett, és a saját arcát látta tükröződni a napszemüvegében. - Minek az a
napszemüveg? - kérdezte. - Nem látom a szemedet, ha rajtad van.
- Ez a lényeg, nem?
- Mi, hogy a barátnőd ne lássa a szemedet?
Nem feltétlenül rólad van szó - vigyorgott a fiú. - Szerintem helyes.
Szerintem meg az lenne a helyes, ha láthatnám a szemed, Dávid.
A fiú tétovázás nélkül lekapta a napszemüvegét, és világoskék, nyílt tekintetét a lányra
vetette. Laurel minden félelme elszállt, és megfordult, hogy Dávid beköthesse a szemét. Bízom benned - mondta.
Mikor a kendő a helyére került, Laurel hátradőlt az anyósülésen, és igyekezett számolni,
hányszor és merre kanyarodik Dávid. De öt perc után nyilvánvalóvá vált, hogy a fiú körözget,
így abbahagyta a számolgatást. Hamarosan az autó nekiütközött az útpadkának, és megállt.
-
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Néhány másodperc múlva kinyílt Laurel ajtaja, és David egyik kezét a vállán, a másikat a
derekán tartva kisegítette őt a kocsiból.
David - szólt Laurel puhatolózva -, nem akarok ünneprontó lenni, de remélem,
biztonságos helyre hoztál. Az után az éjszaka után... hiszen tudod...
Ne félj! - susogta David a lány fülébe. - A világ legbiztonságosabb helyére hoztalak. Levette a kendőt Laurel szeméről, akit egy pillanatra elvakított a faleveleken átszűrődő,
mindent földöntúli ragyogásba borító napfény. Egy aprócska tisztáson álltak, az ősz utolsó
virágai nyíltak rajta - narancssárga százszorszépek, néhány bíborlevelű kasvirág és kék
sudárzsálya. A dús, zöld füvön egy pléd volt, rajta díványpárnák és több tál felszeletelt
gyümölcs. Eper, nektarin, alma és egy üveg habzó almabor, amelynek gyöngyöző palackja
csillogott a langyos napsütésben. Laurel mosolyogva megfordult, hogy a gyanúját
megerősítse. Igaza volt, a fák mögött a saját hátsó kertjüket látta. Tényleg ez a
legbiztonságosabb hely a világon!
David! Hiszen ez gyönyörű! - szólalt meg elragadtatottan, és lábujjhegyre emelkedett,
hogy megcsókolhassa a fiút. Örült, hogy látótávolságon kívül vannak, mert mi van, ha
valamelyik szülője hazaugrik ebédelni? Ami egyébként még nem fordult elő. - Ezt mikor
csináltad?
Ezért nem voltam iskolában ma reggel - felelte félénken a fiú.
David Lawson! - hőkölt hátra Laurel tettetett szigorral. - Hová jut a világ, ha már a Del
Norte Középiskola legkiválóbb tanulója is lógni kezd?
David vállat vont, és elvigyorodott. - Vannak a bizonyítványnál fontosabb dolgok is.
Rövid hezitálás után Laurel kibökte a kérdést: - Elfeledkeztem volna valami fontos
eseményről?
David megrázta a tejét. - Nem. Csak arra gondoltam, hogy annyi mindenen mentünk át az
utóbbi időben, ránk fér, hogy egy kicsit csak egymással foglalkozzunk.
Laurel átölelte a fiú nyakát, és megcsókolta. - Azt hiszem, ezek a percek mindenért
kárpótolnak majd.
Ezért csináltam - mondta David. - Foglalj helyet! - Laurel keresztbe tett lábbal leült a
plédre, Dávid pedig mögéje huppant. - Még valami - mondta, és Laurel derekára, a blúza alá
csúsztatta a kezét. Laurel elmosolyodott, miközben David a kendőt bogozgatta, de aztán csak
sikerült neki a hadművelet. Felhúzta a blúzt, hogy a szirmok teljesen kibomolhassanak. - így
már jobb - mondta a fiú. Mindkettőjüknek töltött egy pohár almabort, aztán együtt elterültek a
díványpárnákon. Laurel David mellkasához bújt.
Fantasztikus! - szólt lustán a lány. David feltartott egy szelet nektarint. Laurel nevetni
kezdett, mikor a fiú kicselezte a kezét, és az arca felé vitte a gyümölcsöt. Laurel hátrahajtotta
a fejét, és kitátotta a száját. Az utolsó pillanatban azonban előredőlt, és gyengéden beleharapott a fiú ujjába. Aztán a szájára hajolt. David keze Laurel meztelen bőrén kalandozott - a
farmernadrág és a felhajtott blúz közötti területen. Lágyan, gyengéden, óvatosan cirógatta.
Egy éve együtt jártak már, és David még mindig úgy érintette meg, mint aki talán meg sem
érdemli ezt a rendkívüli kiváltságot.
A fiúnak alma- és nektariníze volt, ruháiból áradt a friss fű illata. Laurelnek gyakran feltűntek
a kettejük közötti biológiai különbségek, de ma egynek érezte magát Daviddel. A természet
ízét és illatát viselte magán, akár tündér is lehetett volna.
Hogy van a virágod? - kérdezte Dávid, és finoman megsimogatta a szirmokat.
Már jól - mondta Laurel. - Az első pár napban még sajgott, de szerintem most már
minden oké. - Hátranézett, hogy láthassa a sérült oldalt. - Bár nagyon nem tetszik, ahogyan
gyógyul. A levélvégek szárazak és barnák. Nem valami szép látvány.
Hiszen elég komoly sérülés volt - mondta Dávid. Megcsókolta Laurel homlokát. - Majd
jövőre visszanőnek a szirmok, és a virágod szebb lesz, mint valaha.
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Tényleg, jövő év is van! - mondta a lány. - El sem tudom képzelni, hogy lesz jövőre is.
Néha olyan érzésem támad, hogy ennek az évnek sohasem lesz vége.
A tavalyi év... az nem olyan, mintha már ezer éve lett volna? Anynyi minden történt mondta nevetve David. - El tudtad volna képzelni egy évvel ezelőtt, hogy itt heverésszünk?
Laurel elmosolyodott, és megrázta a fejét. - Tavaly ilyenkor azt hittem, hogy a halálomon
vagyok.
Szerinted jövőre mit fogunk csinálni?
Remélhetőleg ugyanezt - mondta Laurel a fiúhoz bújva.
Ezen kívül. - David hanyatt feküdt, és összekulcsolta a kezét a feje alatt. Laurel oldalra
feküdt, hasa a fiú bordáihoz nyomódott. - A végzős évre gondolok. Egyetemet kell
választanunk, meg ilyenek.
Laurelnek összeszorult a szíve, és elnézett a távolba. Nehezére esett a továbbtanulásra és a
jövőre gondolnia, mióta Chelsea előhozakodott a felvételi vizsga témájával. - Nem hiszem,
hogy egyetemre fogok járni - mondta.
Micsoda? Miért nem?
Úgy tudom, hogy az Akadémia minden időmet igénybe fogja venni - folytatta egy kissé
leverten.
David felkönyökölt, hogy jobban lássa a lányt. - Én mindig úgy képzeltem, hogy el-eljársz az
Akadémiára - a végén még talán ott leszel nappalis -, de emellett egyetemre is beiratkozol.
Mi értelme lenne? - vonta meg a vállát Laurel. - Nem építhetek karriert amúgy sem.
Tündér vagyok.
- Na és?
Azt várják tőlem, hogy a tündérfeladatokkal foglalkozzam. - Tétova kézmozdulatot tett.
David lebiggyesztette az ajkát. - Mit számít, hogy ők mit akarnak? Te mit akarsz?
- Én... én nem is tudom. Mi mást csinálhatnék?
Te több vagy egy tündérnél, Laurel. Esélyed van arra, hogy valami olyat tegyél, amire a
többi tündérnek nincs lehetősége. Élhetsz emberként. Választhatsz.
De ez ott senkinek se lenne fontos. Mindenkinek egyetlen dolog számít Avalonban:
hogy rendesen megtanuljam, amit egy Ősztündérnek tudnia kell, és hogy megörököljem a
földet.
Nem az számít, hogy szerintük mi a fontos. Egyedül te döntöd el, hogy mi a fontos.
Minden így működik az életben. Minden annyit ér, amekkora értéket te tulajdonítasz neki. Dávid szünetet tartott.
- Ne hagyd, hogy meggyőzzenek, hogy az emberek nem számítanak
- folytatta szinte suttogva. - Ha te úgy gondolod, hogy mi fontosak vagyunk, akkor azok is
vagyunk.
- De mit tegyek?
- Mi akartál lenni azelőtt, hogy kiderült, tündér vagy?
Laurel vállat vont. - Nem volt konkrét elképzelésem. Arra gondoltam, hogy irodalomtanár
vagy egyetemi oktató leszek. - Elvigyorodott. - Egy ideig nővérke is szerettem volna lenni.
Ezt még senkinek sem mondtam el.
Hogyhogy?
Laurel a szemét forgatta. - Anyám belehalna, ha kórházban dolgoznék. - Davidre nézett. - De
tudod, mindig szerettem volna olyan helyzetben lenni, amelyikből segíthetek az embereknek.
Lehetnél orvos.
Laurel megrázta a fejét. - Pontosan erről van szó... nem hiszem, hogy annyira érdekelne az
orvoslás... se a tanítás. De a tanárok és a nővérek segítenek az embereken, és ezért
gondoltam, hogy talán jó lenne ezzel foglalkozni. Igazából nem tudom.
Akármi mellett döntesz, azt kellene csinálnod. De ez az legyen, amit te akarsz.
-
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Néha... néha úgy érzem, hogy nincsen hatalmam az életem felett. Választhatom-e azt,
hogy nem járok az Akadémiára? Hiszen erre a feladatra születtem.
Mégis, mit tennének veled? Visszarángatnának Avalonba? Kétlem.
Laurel lassan bólogatni kezdett. Davidnek igaza van. Talán itt maradhatna.
Csakhogy akarok-e majd maradni?
Most csak egyet akart, élvezni a Daviddel töltött időt. Úgy tűnt, mintha a fiú mondani
szeretne még valamit, de Laurel egy csókkal leállította, és átkarolta a nyakát. - Köszönöm
neked a mai napot - mormolta csók közben. - Pontosan erre volt szükségem. Te mindig
tudod, hogy mire van szükségem.
Örülök - mondta Dávid, és gyengéden elmosolyodott. A levegőben fenyőfa, gyümölcs,
nyirkos föld és Laurel virágjának finom illata szállt. Amikor Dávid mindig gyengéd, puha
ajka újra csókra nyílt, minden tökéletes volt. A fiú ujjai beletúrtak Laurel hajába, miközben a
lány térdét David combján pihentette. Olyanok voltak, mint két egymásba illő puzzledarab.
Laurel az örökkévalóságig szeretett volna így maradni.
David hátradöntötte a fejét, és úgy bámult a lányra, hogy Laurel önkéntelenül kuncogni
kezdett. - Mi az?
David rendszerint mosolyra hajló ajkai most komolyak maradtak.
- Olyan gyönyörű vagy - suttogta. - Nemcsak ahogy kinézel. Gyönyörű vagy, ahogy vagy.
Néha attól félek, hogy csak egy fantasztikus álom az egész, amelyből egyszer fel kell
ébrednem. — Nevetni kezdett.
- Szinte csak ront a helyzeten, hogy tündér vagy.
Mind a ketten kacagni kezdtek, a hangjuk betöltötte a tisztást. - Hát - mondta álszemérmesen
Laurel -, akkor be kell bizonyítanom, hogy nagyon is valóságos vagyok. - Azzal hozzábújt a
fiú mellkasához, felemelte a fejét, és ismét megcsókolta Davidet.
-

HÚSZ
NYÚLT EL AZ ÁGYÁN. Micsoda nagyszerű nap, igazán szüksége volt
ennyi kikapcsolódásra. Elégedett sóhajjal nyújtózott egyet, és a könyöke valami hegyes
dologhoz ért. Rápillantott az ismerős, szalaggal átkötött papiruszra. Ideges rémület hasított
belé. Remélte, hogy nem egy korai behívó az Akadémiáról, hogy menjen vissza a decemberi
téli szünet idejére. Bár élvezte az Avalonban töltött nyarat, nem szerette volna hátralévő
középiskolás éveit úgy tölteni, hogy mindig, mikor a suliban szünete van, behívják az
Akadémiára. Elvégre volt egy élete!
Egy kis tétovázás után óvatosan kibontotta a szalagot, és kiterítette az összehajtogatott
papírlapot. A rémület helyét azonnal átvette az izgatottság.
Szeretettel meghívunk az új évet köszöntő samhain4 ünnepre Amennyiben megtisztelsz
bennünket a jelenléteddel, jelentkezz a kapunál november első napjának reggelén!
Megjelenés elegáns öltözetben.
A meghívó alján, jobb oldalon egy fiús kézírással odabiggyesztett sor állt.
Elkísérlek. Tam
Semmi több.
Megérintette az aláírást a lap alján. Olyan sokat mondott, és mégis olyan keveset! Semmi
elköszönés; se „ Szeretettel, Tam", vagy „A te Tamed", még csak annyi se, hogy
„Üdvözlettel, Tam". De úgy írta alá, hogy Tam, nem Tamani. Lehet, hogy attól tartott, hogy
más nyitja fel a meghívót. Vagy talán észrevette már, hogy Laurel a legmeghittebb
pillanataikban csak Tamnek szólítja.
Az is lehet, hogy semmit sem jelent az egész.
LAUREL MOSOLYOGVA

4

A kelta újév ünnepe, ebből nőtt ki a halloween.

http://detty-liber.blogspot.com
Különben az aggasztotta legkevésbé. Hogyan fogja ezt az egészet megszervezni? Dávid nem
tudhat a dologról. Azok után nem, ahogyan a legutóbbi találkozásukra reagált. Laurelben
hirtelen felötlött, hogy talán a mai programot is az a hosszú szombati nap inspirálta, amelyet
a múlt hétvégén a birtokon töltött. Ha elmondaná Davidnek, hogy megint egy teljes napot
Avalonban akar tölteni, ráadásul Tamani kíséretében, az valószínűleg nem venné ki jól magát
nála, pont most.
De hát egy ünnepély Avalonban! Olyan lehetőség, amit nem hagyhat ki! Akkor is el akarna
menni, ha Tamani nem lenne ott.
Nem szeretett hazudni Davidnek, de ebben az esetben nem látott más megoldást. Vannak
dolgok, amikről jobb, ha a pasid nem tud. Ráadásul Dávid teljesen el van ájulva Avalontól.
Önző dolog lenne e- árulni, hová készül, ha a fiú úgysem mehet vele. A tündérek sohasem
engednék meg, hogy egy ember belépjen Avalonba. Igen, az a legjobb, ha nem is tud az
egészről.
Azonban minél többet gondolt rá, annál nyugtalanabb lett. A párnája alá dugta a meghívót, és
hogy elterelje a gondolatait, leült az íróasztalához. Elővette a cukorüveg gyártáshoz
szükséges hozzávalókat.
Amikor az első fiola elpattant - szinte várta -, Laurel felsóhajtott. Belefogott egy újba.
November elseje szombatra esik. David valószínűleg dolgozni fog, ami jelen esetben nem
hátrány. Legalábbis valamennyivel megkönnyíti a dolgot. Viszont Laurel társadalmi élete
meglehetősen korlátozott volt. Ha nem otthon, az iskolában vagy valamelyik boltban volt,
akkor Daviddel töltötte az idejét. Vagy még néha Chelsea-vel.
Chelsea! Mondhatná, hogy Chelsea-vel van programja. De a zseniális ötlet azon nyomban
elhamvadt, ahogy megszületett az agyában. Chelsea még a saját érdekében sem hazudna
soha, nyilván Laurelért sem fogja megtenni.
A lány azonban elviselhetetlennek találta a gondolatot, hogy lemaradjon az ünnepélyről.
Fogalma sem volt róla, hogy mi vár ott rá, de azt pontosan tudta, mit fog felvenni. Itt volt a
remek alkalom, hogy viselhesse azt a sötétkék estélyit, melyet avaloni tartózkodása végén
szerzett be. Akkor egy kicsit bűntudata volt, hogy elhozta, most viszont sorsszerűnek tűnt.
Várakozásteljesen elmosolyodott, letette a gyémántcsövecskét, és megszemlélte a munkáját.
Mióta az első fiola elpattant, oda sem figyelt, úgy ismételte az unalomig megszokott
mozdulatokat.
Most pedig négy, tökéletesre sikerült üvegcse sorakozott az asztalán.
Azon a pénteken Laurel a konyhapultnál ült, és a spanyol házi feladata felett görnyedt. Már
csak hat hete maradt a félévzáró dolgozatokig, és a kötőmód folyamatos múltja még mindig
meglehetősen homályos volt a számára. A szirmai petyhüdten lógtak a hátán, kettő már ki is
hullott. Laurel megkönnyebbülése ezúttal nagyobb volt, mint a csalódottsága. Veszélyes volt
akkor virágozni, amikor trollok járták a környéket. Az elmúlt hetekben nem adódott
semmiféle vész helyzet, de hozzá kell tenni, hogy ő és Dávid is rettentő óvatosak voltak.
Szinte csak Laureléknél találkoztak, és a lány az iskolába is magával vitte a teljes készletét a
hátizsákja alján, hogy mindig kéznél legyen.
Különleges figyelmet fordított avaloni tanulmányaira is. Önbizalma, mely a cukorüveg
fiolákkal elért sikere nyomán a héten megerősödött, most újra megingott, mert
bájitalkészítésben sorra csődöt mondott. Hétfő óta pedig már újabb üvegcséket sem volt
képes gyártani. Ráadásul kifogyott a monastuolo szérumhoz szükséges hozzávalókból is, így
kénytelen volt műtrágyát és rovarirtókat keverni. Holott ezek nem feltétlenül hasznosak
trollok elleni harcban. De nem akart leállni a gyakorlással. Kizárt dolog, főleg, mikor annyi
mindenki számít rá, hogy rendbe hozza a dolgokat.
Ma este halloween ünnepe volt, emiatt Laurel külön is stresszek. Nem tetszett neki az a sok
jelmezbe öltözött ember. A trollok előtt így szinte szabad a pálya. Ráadásul a szülei önkéntes
szerepet vállaltak egy programban, amelynek keretében a gyerekek a helyi boltokba is
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elmehettek cukorkát kunyerálni. Laurel jobban szerette volna, ha inkább együtt töltik az estét
otthon, ahol ő - meg főképp a tündérőrszemek - rajtuk tarthatják a szemüket. Akkor viszont
mesélnie kellene nekik a trollokról, ami még most sem tűnt bölcs ötletnek. Főleg azért nem,
mert Laurel anyja azóta sem tért magához abból a sokkból, amit a tündérek létezése váltott ki
belőle. Nem, jobb, ha boldog tudatlanságban maradnak. Különben is, a trollok nem a szüleire,
hanem őrá vadásznak.
Mintha olvasott volna a lánya gondolataiban, Sarah jelent meg a konyhában. Fogta a
kávéskannát, és megtöltötte a termoszát sötét, állott kávéval. - Vissza kell ugranom a boltba mondta, és még véletlenül sem nézett Laurel virágjára, illetve annak maradványára. - Későn
jövök. Átjönnek a barátaid, és segítenek a cukorkaosztogatásban, ugye?
Egy fél óra múlva - mondta Laurel. Az ő ötlete volt. Nem védhet meg mindenkit, de
legalább Chelsea-t és Ryant biztonságban tudhatja. Bár nem tartott attól, hogy a trollok éppen
a barátait szemelték volna ki maguknak, ma este különösen paranoiás volt.
Mulassatok jól! - mondta az anyja, és rápattintotta a termoszra a fedelét. Belekortyolt és
elfintorodott. - Pfúj, ez szörnyű! A cukorkák a konyhaszekrény felső polcán vannak mutatott arrafelé.
Szuper! És köszi, hogy megvetted őket! - Laurel mosolygott. Valószínűleg egy kicsit
kényszeredetten, de jobb volt a semminél.
Szívesen. Sokat vettem, ti is ehettek belőle. - Habozott egy kicsit, majd Laurel szemébe
nézett. - Mármint nem kifejezetten te. Te nyilván nem eszel ilyesmit. De David és Chelsea,
meg... na jó, mennem kell! - Elsuhant Laurel mellett, neki is kényelmetlen volt a szituáció.
Mindig így történt. Egy darabig rendben mentek a dolgok, aztán akadt valami, ami
emlékeztette Sarah-t arra, hogy milyen furcsa fordulatot vett az élete. Laurel felsóhajtott.
Ezek a pillanatok mindig elszomorították. Már-már elfogta a szokásos csalódottság, amikor
az anyja megköszörülte a torkát a háta mögött.
Ööö... - kezdte bizonytalanul Sarah. - Kezdesz szétesni. - Olvashatatlan arckifejezéssel
meredt arra a három sziromra, amelyek azalatt hullottak ki, míg Laurel a leckéjét körmölte.
Egy pillanatra elhallgatott, és úgy tűnt, hogy mindjárt megfordul, és kirobog az ajtón, de
aztán meggondolta magát. Lehajolt, és felvett egy szirmot. Laurel mozdulatlanul ült, még a
lélegzetét is visszatartotta. Nem tudhatta, hogy ez most jót jelent vagy nem. Az anyja az ablak
felé tartotta a szirmot - amelyhez foghatóan hatalmasat Laurel még sohasem látott egyetlen
normális növényen sem -, és figyelte, hogyan szűrődik át rajta a napfény. Némi hallgatás után
megkérdezte: - Magammal vihetem... szóval, nem bánnád, ha magammal vinném a boltba? kérdezte csendesen, majdnem félénken.
- Dehogy, vidd el nyugodtan! - mondta Laurel, és szinte zavarba jött a saját hangjától.
Túlságosan vidám, túlságosan csilingelő volt.
De az anyja látszólag nem vette észre. Bólintott, és óvatosan a táskájába dugta a szirmot,
majd rápillantott az órájára, és felszisszent: - Most már végképp el fogok késni! - kiáltotta, és
nagy hévvel az ajtó leié indult. Tett két lépést, aztán megtorpant és visszafordult. Mintha egy
láthatatlan akadályon kellett volna átküzdenie magát, Laurelhez sietett, és megölelte. Úgy
igazándiból.
Túl rövid ideig tartott - csak pár múló pillanatig -, de igazi volt. Sarah egy szó nélkül
kiviharzott a konyhából, tűsarkú cipője végigkopogott a parkettán, lendületesen kinyitotta a
bejárati ajtót, és hangosan becsukta maga mögött.
Laurel a bárszéken ücsörgött, és mosolygott. Apró lépés volt ez, és lehet, hogy holnapra el is
veszíti minden jelentőségét, de így is nagyon örült neki. Még érezte az anyja érintését a hátán,
az arca melegségét és a parfümje diszkrét illatát a levegőben. Eletre keltették benne az emlékeket, mint egy régen elveszettnek hitt barát látogatása.
A bejárati ajtó hirtelen kivágódott, és olyan erővel taszította vissza Laurelt a valóságba, hogy
a lány ijedtében összegyűrte a spanyolkönyv lapját. Majdnem fel is sikoltott. Beugrott a
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konyhapult mögé. Halk lépéseket hallott közeledni. Mégis sikerült egy trolinak áttörnie a ház
védelmét? Jamison azt mondta, hogy csakis a legerősebb trolloknak sikerülhet, de hát semmi
sem tökéletes.
Laurel a ház körül posztoló őrszemekre gondolt. Hol vannak? A lépések a lépcső aljánál
elhaltak. Az a valaki elállta a hátsó ajtóhoz vezető utat. Laurel kihasználta a pillanatot, hogy
kinyúljon, és elragadjon egy kést a pultról.
Henteskés. Hát ez kiváló.
Talán ha sikerül meglepnie a betolakodót, leszúrhatja, és elmenekülhet a hátsó ajtón
keresztül, mielőtt az utoléri. Kockázatos, de nem volt más választása. Ha kijut a hátsó ajtón,
az őrszemek biztosan észreveszik, és akkor biztonságban lesz. Odalopakodott a konyhaajtóhoz, a kést maga előtt tartva. A lépések közeledtek.
David ismerős alakja bontakozott ki a sarokban. - Ááá! - üvöltötte a fiú, és feltartott kézzel
hátraugrott.
Laurel teljesen lebénult, két keze görcsösen markolta a kést, miközben a sokk, a rettegés, a
megkönnyebbülés és az önvád érzése egyszerre söpört át rajta. Undorodva csapta le a kést a
pultra. - Mi van velem?
David odalépett hozzá, és átölelte, miközben a karját simogatta.
Az én hibám - mondta. - Korábban jöttem. Találkoztam az anyukáddal, éppen a
feljáróról tolatott ki, és mondta, hogy jöjjek be nyugodtan. Lehetett volna annyi eszem, hogy
kopogok, vagy...
- Nem a te hibád, David. Az enyém.
Dehogy a te hibád! Csak sok minden jött össze... A trollok, halloween, Klea... Megsimogatta a lány haját. - Mind a kettőnket megvisel idegileg.
Tudom - mondta Laurel, és karjait a fiú dereka köré fonta. Igyekezett témát váltani,
ezért megjegyezte: - Mielőtt jöttél, volt egy szép pillanatom anyával.
- Tényleg?
Laurel bólintott. - Lassan egy éve várok arra, hogy rendbe jöjjenek a dolgok közöttünk...
talán valami elkezdődött.
- Minden rendben lesz.
- Remélem.
En meg tudom - mondta David, és ajkával a lány arcát, a füle mögött az érzékeny bőrt
simogatta. - Túl szép vagy ahhoz, hogy bár ki hosszasan haragudni tudna rád.
Komolyan beszéltem! - mondta Laurel szaporábban lélegezve, mert a fiú szája már a
nyakát cirógatta.
Én is komoly vagyok - suttogta a fiú, és ujjai a lány meztelen hátát becézgették. Nagyon is komoly.
Laurel felkacagott. - Te sohasem vagy komoly!
Veled kapcsolatban igen - mondta Dávid, és kezei megpihentek a lány csípőjén.
Laurel szinte elolvadt az ölelésében. David végigsimította a hátát, majd hátralépett.
- Mi az? - kérdezte Laurel.
David lefelé mutatott. Két szirom hevert a szőnyegen. - Ezeket felszedhetnénk, mielőtt
Chelsea és Ryan megérkezik - mondta, mintha piszkálódna.
- Nem mondod? Holnapra mind lehull. Hála az égnek!
Mi lenne, ha most lesimogatnám rólad őket? - kérdezte Dávid, és a dívány felé bökött a
fejével.
Jól hangzik - mondta Laurel, miközben ujjaival a fiú mellkasán dobolt -, de Chelsea és
Ryan bármelyik percben megérkezhet.
Nem fognak meglepődni, állandóan nyalják-falják egymást a suliban - mondta a fiú
vigyorogva.
Laurel felvonta a szemöldökét.
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Jól van na! - Dávid még egyszer megcsókolta a lányt, aztán a hűtőhöz ment. - Nem
tarthatnál a Sprite-on kívül valami mást is a változatosság kedvéért? Mondjuk Mountain
Dew-t?
Na persze, igazán divatos haj- és szemszínre tehetnék szert! - mondta gunyorosan
Laurel. - A koffeintől ráadásul megbetegednék.
Nem mondtam, hogy neked kellene meginnod - felelte Dávid, és egy kinyitott sprite-os
dobozt nyújtott a lány felé. - Csak legyen a hűtőben, hátha valaki más kérne. - A fiú
felbontotta a saját dobozát is, és felült egy bárszékre. - Ugye Chelsea nem fogja kitalálni,
hogy öltözzünk be? - kérdezte, és elfintorította az orrát.
Nem, tettem róla, hogy ne tegye - felelte Laurel. - Rajtam kívül senki sem öltözik be.
- Te beöltözöl? - kérdezte kétkedve Dávid.
- Igen. Embernek álcázom magam.
Dávid a szemét forgatta. - Egy-null neked, igaz? - Ránézett az összegyűrt spanyolkönyvre. Tanultál? - kérdezte. - Szegény könyv nagyon megszenvedte.
Igen, tanultam, de aztán felálltam, hogy leszúrhassalak a henteskéssel.
- Ja, az nagyon vicces volt. Meg kellene ismételnünk egyszer.
Laurel felnyögött, és a kezébe temette az arcát. - Meg is ölhettelek volna - mondta.
Kizárt dolog - mondta Dávid vigyorogva. - Mindenre fel voltam készülve. - A háta
mögé nyúlt, és előhúzta a fekete fegyvert.
Laurel leugrott a bárszékről. - Dávid, te fegyvert hoztál a házunkba?
- Persze - mondta a fiú, mintha ez magától értetődő lenne.
- Azonnal vidd ki innen!
Jól van, nyugi! - intette le a fiú, és gyorsan a derekára erősített tokba tette a fegyvert. Még sohasem hoztam magammal. A házatok biztonságos... legalábbis annyira, amennyire az
adott körülmények között lehet. De... - mondta, és körülkémlelt a szobában, mintha azt
gyanítaná, hogy valaki kihallgatja a szavait - Chelsea és Ryan is itt lesz ma este. Es az, hogy
ennyire tartasz a halloweentől, nekem is beültette a bogarat a fülembe. Fel akartam készülni
arra... ha bármi van.
Őszintén szólva, azt hittem, hogy te is jobban érzed majd magad tőle. Nyilvánvalóan
tévedtem.
Felpillantott, és Laurel szemébe nézett. Bocsánatkérő, de határo zott tekintete állta a lány
haragos pillantását. Laurel adta fel először.
- Ne haragudj, de annyira utálom a fegyvereket.
Dávid habozva megszólalt: - Ha akarod, visszaviszem a kocsiba. A fiúnak igaza volt abban,
hogy mindenre fel kell készülni. De Laurel ettől még nem gyűlölte kevésbé a fegyvereket. Megköszönném - mondta csendesen. A csengő éles hangjára összerezzent. - Megjöttek
- mondta idegesen. - Ne mutogasd azt az izét - rendelkezett. - Látni sem akarom többet.
Már a konyhaajtóban volt, amikor Dávid megragadta a karját. - A virágod - suttogta a fiú. Felszedem őket.
A fenébe! Mindjárt jövök! - kiáltotta Laurel a bejárati ajtó felé. Gyorsan leoldotta
csuklójáról a kendőt, és a derekára kötötte. Csak azt akarta, hogy a kókadt szirmok ne
legyenek szem előtt, majd később kioson a fürdőszobába, és rendesen rögzíti őket.
Dávid kidobta a lehullott szirmokat, miközben Laurel széles mosollyal - ami remélhetőleg
nem tűnt túl színpadiasnak - ajtót nyitott Chelsea-nek és Ryannek. - Sziasztok, srácok!
Chelsea és Ryan egy idióta vigyor mellett neonszínű fejpántot viselt, amelyen kigúvadó,
foszforeszkáló szemek rugóztak. Laurel felhúzta a szemöldökét. - Lenyűgöző!
De nem olyan lenyűgöző, mint az ott! - mondta Chelsea, és Laurel válla mögé mutatott.
Mi az? - kérdezte Laurel, és pánikszerűen hátrapillantott, mert azt hitte, hogy az egyik
szirma szabadult el. Abban a pillanatban a fejére is rákerült egy pánt. Amikor felnézett, egy
gülü szempár hajladozott ide-oda a látóterében. - Köszi - mondta undokul.
-
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Jaj, ne már! - mondta Chelsea. - Olyan vicces! Laurel felvont szemöldökkel Ryan felé
fordult.
- Ne rám nézz! - mondta a srác. - Chelsea ötlete volt.
Na jó, magamon hagyom - mondta Laurel cinkos mosollyal. Ha Davidnek is hoztatok
egyet.
Chelsea felmutatta a negyedik hajpántot.
Szuper! - Laurel behúzta Chelsea-t, és kikémlelt a félhomályba mielőtt bezárta az ajtót
Ryan mögött.
-

HUSZONEGY
A REGGELI LEVEGŐ HŰVÖS Es CSÍPŐS VOLT, a nap is csak rózsa színű árnyékként
mutatkozott a felhős keleti láthatáron. Laurel a verandán belebújt a dzsekijébe, és óvatosan
előbányászta a kulcsokat a zsebéből. Igyekezett a lehető legkevesebb zajt csapni.
- Hová mész?
Laurel felsikoltott, és leejtette a kulcsokat. Ennyit az óvatosságról.
Bocs - mondta az apja, és kidugta a fejét a bejárati ajtón. A haja kócos volt, a szeme
meg álmos - reggelente nem volt formában. - Nem akartalak megijeszteni.
Nem ijedtem meg - mondta Laurel, és lehajolt a kulcsokért. - Chelsea-ékhez megyek. Elmondhatta volna az apjának, hogy valójában hová készül, de így könnyebb volt. Kisebb az
esélye annak, hogy David véletlenül megtudja.
-Ja, tényleg, tegnap este említetted. De miért ilyen korán?
Chelsea-nek este randija van Ryannel - csúszott ki egy újabb hazugság Laurel száján.
Kezdett a dolog ijesztően könnyen menni Minden percet ki akarunk használni.
Akkor indíts! Érezzétek jól magatokat! - mondta az apja ásítva - Én visszafekszem.
Laurel a kocsijához sietett, és olyan gyorsan pucolt el, amilyen gyorsan csak feltűnés nélkül
megtehette. Minél hamarabb kiér a városból annál jobb.
Végül úgy döntött, hogy nem mondja el Davidnek, hová megy. Gyűlölt hazudozni, de nem
jutott eszébe más megoldás. A múltkori éjszaka után a fiú túlságosan aggódna, és
ragaszkodna ahhoz, hogy ő lemondja a programot.
Vagy mindenképpen vele tartana azzal a buta pisztollyal.
Laurel még a gondolatát is utálta annak, hogy a fiú mindenhová felfegyverkezve jár. Ha az
eszére hallgatott, nem hibáztatta - hiszen Davidnek kevesebb dolog szolgálta a védelmét,
mint neki -, de tegnap éjjel többször is látta, hogy a fiú a fegyver után kapott, amikor kopogtattak az ajtón. Ami halloweenkor percenként előfordult. Az az egyszerűbb, ha nem
mondja el neki, hová megy. Mind a ketten túlságosan feszültek voltak.
Chelsea számára sem gondolt ki semmit, tehát neki sem fog mondani semmit se. Kis
szerencsével Davidnek fel sem tűnik, hogy ő nincs otthon, és nem fog Chelsea-nél
rákérdezni. Ha kell, inkább korábban lelép az ünnepélyről. Nem csak azért, hogy még azelőtt
hazaérjen, mielőtt David végez a munkahelyén, hanem azért is, mert napnyugta után otthon
akart lenni, a házukban, biztonságban.
Az Orick felé vezető úton egyáltalán nem volt forgalom, de Laurel percenként ellenőrizte az
út szélét, és sűrűbben pislogott a visszapillantó tükörbe is, hogy lássa, nem követi-e valaki.
Megállt Orick egyetlen benzinkútjánál, és miután körülkémlelt a parkolóban, beszaladt a
mosdóba. Kinyitotta a hátizsákját, és elővette a ruhát. Korábban csak akkor volt rajta, amikor
felpróbálta. Jóleső izgalmat érzett, ahogy áthúzta a fején a suhogó anyagot, és eligazgatta
karcsú alakján. Tegnap éjjel az utolsó szirmok is kihullottak, csak egy hegszerű vonal
emlékeztette a virágra sima, alabástromháta közepén. Pont, mint tavaly. Kikukucskált a
mosdóból, hogy megnézze, hányan vannak a boltban. Alig lézengtek benne. Laurel
visszaszaladt a kocsijához, a szoknya csak úgy suhogott flip-flopba bújtatott lába körül. Innen
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már néhány perc alatt eléri a házhoz vezető bekötőút végét. Egy hatalmas fenyőfa mögött
parkolta le az autót, ami így nem látszódott a főútról.
Tamani már várta. Nem a fák között, hanem a kis ház kertjében. A kapunak dőlve állt.
Hosszú, fekete köpeny borította a vállát, térd nadrágja szárát magas, fekete csizmába bújtatta.
Laurelnek elállt a lélegzete, amikor meglátta.
Nem először jutott a lány eszébe, hogy talán hibát követett el, hogy idejött. Még nem késő
meggondolnom magam.
Tamani nem mozdult, miközben a lány közelített felé, csak a szemével követte. Egy szót sem
szólt, amíg Laurel meg nem állt előtte. Olyan közel volt hozzá, hogy akár meg is ölelhette
volna, ha akarja.
Nem voltam biztos benne, hogy eljössz - mondta a fiú, és olyan rekedt volt a hangja,
mintha már nagyon régóta nem beszélt volna. Mintha egész éjjel kinn ácsorgott volna a
hidegben a lányra várva.
Lehet, hogy így is volt.
Most kellene hazamenni. Tamani megbocsátaná - majd egyszer. Laurel felpillantott rá. Volt
valami visszafogottság a fiú viselkedésében, mintha érezné, hogy a lány milyen
gondolatokkal viaskodik.
A fák közül előtörő szél Tamani szemébe fújta a haját. A fiú felemelte a kezét, és a füle mögé
igazította a rakoncátlan, hosszú fürtöket. Csak egy pillanatra, amikor a karja éppen az arca
előtt volt, tetőtől talpig végigmérte Laurelt. Ilyet még nem tett eddig. A pillanatnak abban a
törtrészében megváltozott valami. Laurel képtelen volt rájönni, hogy mi az.
Avalonba? - Tamani a fák irányába mutatott, és keze gyengéden Laurel derekára simult.
A lány lassan elérkezett arra pontra ahonnan már nem volt visszatérés, valahol érezte is ezt
legbelül.
Tamanira nézett, majd a fákra.
Majd lépett egyet előre. Nincs visszaút.
Avalon utcái tele voltak nyüzsgő tündérekkel. Még Tamani körültekintő segítségével sem
volt könnyű haladni a tömegben.
Mi történik egy ilyen ünnepélyen? - kérdezte Laurel, miközben megpróbálta kikerülni a
járda közepén csevegő tündérek egy csoportját.
Az attól függ. Ma a Nyárba megyünk, a Nagyszínházban lesz balettelőadás. Aztán a
közös pázsiton lesz zene, vacsora és tánc. - Tamani habozott, majd folytatta: - Aztán
mindenki eldöntheti, hogy megy vagy marad, és a mulatság addig folytatódik, amíg mindenki
meg nem unja, és vissza nem tér a munkájához. Erre - mondta, és egy lankás domboldal felé
mutatott.
Míg felfelé kaptattak, egy amfiteátrum tűnt fel a szemük előtt. Nem kőből volt, mint az
Akadémia, nem is üvegből, mint a Nyártündérek házai, hanem élő fából, mint amilyenből
Tamani édesanyjának a háza. De ez nem kerek és odvas volt. A fekete kérgű fák laposan
szétterpeszkedtek, és egymásba akaszkodva egy legalább tizenöt méter magas falat alkottak,
a tetején sűrű lombozattal. Elénk színű selyem, csodás falfestmények, márvány- és
gránitszobrok ékítették a falakat, szinte véletlenszerű összevisszaságban, ami ünnepi külsőt
kölcsönzött a masszív képződménynek.
Laurel lelkesedése megcsappant egy kicsit, amikor meglátta a bejutásra váró tündérek hosszú
sorát. Mindannyian nagyon csinosak voltak, de senkin sem látott olyan elegáns ruhát, mint az
övé. Már megint rosszul választott. Felsóhajtott, és Tamanihoz fordult. - Jó ideig itt kell
rostokolnunk.
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Tamani megrázta a fejét. - Ez nem a te bejáratod. - Jobb felé mu tátott, és tovább kalauzolta a
tömegben. Egy kicsi boltívhez érkeztek, a főbejárattól tizenöt méterre. Két magas, sötétkék
egyenruhás őr állt a kapu két oldalán.
Laurel Sewell - mondta Tamani csendesen az őröknek.
Az egyik őr végigmérte Laurelt, majd újra Tamanira meredt. Valami oknál fogva Tamani
fegyverzetét bámulta, és megszólalt: - Ara- fear-faire egy Ősztündérnek?
Fear-gleidhidh - javította ki Tamani, és feszengve Laurelre pillantott. - Tamani de
Rhoslyn vagyok. Hekaté szemére, ide figyelj, mondtam, hogy ez Laurel Sewell.
Az őr kihúzta magát egy kicsit, és odabiccentett a társának, aki kinyitotta a kaput. Beléphettek.
Fear-glájt? - kérdezte Laurel, és érezte, hogy kerékbe töri a szót. Jamisontól hallott már
a rettentündérekről. De ez megint valami új volt.
-Azt jelenti, hogy az izé... a kísérőd vagyok - mondta Tamani összeráncolt homlokkal. Amikor megadtam neki az emberi vezetékneved, azt gondoltam, hogy rájön, ki vagy, és nem
rendez jelenetet. De nyilvánvalóan nem az uradalomban nevelték.
Uradalom? - Hogy lehet az, hogy Tamanival minden beszélgetés a tündérvilágról szóló
gyorstalpaló tanfolyammá változik?
Majd később - mondta szelíden Tamani. - Nem lényeg.
És tényleg, abban a pillanatban, amikor beléptek a hatalmas amfiteátrumba, minden kérdés
kiment a lány fejéből. Az ámulattól elakadt a lélegzete.
Az amfiteátrum falai egy meredek falú mélyedés köré nőttek a domboldalon. Laurel most egy
széles teraszon állt, amely nem volt más, mint az amfiteátrum élő falából kiszögellő,
egymásba fonódó ágak szövevénye. Három díszes aranyszéket leszámítva, amelyek egy
emelvényen álltak a terasz közepén, az ülések fából készültek, vörös selyempárnákkal és a
padlóból kinövő kartámlákkal. Nyilvánvaló volt, hogy az elrendezéskor a rálátást tartották
szem előtt, nem pedig a hatékony helykihasználást.
Tizenöt méternyire tőlük tündérek özönlöttek be a főbejáraton, és elfoglalták a helyüket a
földszinten, mely alig különbözött egy füves domboldaltól. Ülések sem voltak a terasz alatt,
de a tündérek barátságosan megosztoztak a helyeken. Igyekeztek minél közelebb ülni ahhoz a
hatalmas színpadhoz, amelynél nagyobbat Laurel még soha életében nem látott. A színpadot
selymes, hófehér függönyök takarták, melyek kristályok ezreitől ragyogtak. Lágyan
lengedeztek a szélben, és a szivárvány színeibe vonták az egész színházat. Odafentről a
napfény egy áttetsző anyagból varrt, vékony sátortetőn keresztül ömlött be, amely gyengéden
fodrozódott a fuvallatok ritmusára. Tompította ugyan a nap vakító sugarait, de nem zárta ki a
jótékony fényt.
Laurel bármerre nézett, csillogó gyémántokat, aranyló selyemdrapériákat és gondosan
hímzett kárpitokat látott, amelyek Avalon történelmét ábrázolták. A sötét sarkokat olyan
aranyló gömbök világították meg, amilyet Tamani is használt valamivel több mint egy éve,
amikor Laurelt a Chetco folyóba dobták a trollok. Itt-ott virágkoszorúk és gyümölcshalmok
díszítették az elszórtan előbukkanó fa- és kőoszlopokat.
Laurel mély lélegzetet vett, és elindult, nézte, hová ülhetne. Néhány másodperc múlva
észrevette, hogy Tamani már nincs mellette. A fiú ott állt a boltívnél, és látszott rajta, hogy
ott is szándékozik maradni.
- Hé! - kiáltott Laurel, és visszament hozzá. - Gyere már, Tam!
Az a fejét rázta. - Csak az előadás idejére kell itt maradnom. Megvárlak, és együtt megyünk
majd a mulatságra.
Azt már nem! - mondta Laurel. A fiú mellé lépett, és kérőn a karjára tette a kezét. Kérlek szépen, gyere velem! - mondta csendesen.
- Nem lehet - felelte Tamani. - Nem ott van a helyem.
- De ha én mondom, akkor ott van.
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Vitatkozz a Királynővel - mondta cinikusan Tamani.
- Fogok is.
Riadalom érződött a fiú hangjából. - Nem, Laurel. Nem lehet. Csak bajt okoznék.
Akkor itt maradok veled - válaszolta Laurel, és megfogta a fiú kezét.
Tamani megint a fejét rázta. - Ez itt az én helyem. Az meg ott - mutatott a vörös
selyempárnás ülőhelyek felé a teraszra - a tiéd.
-Jamison is mindjárt itt lesz, Tam. Mind a ketten ragaszkodni fogunk ahhoz, hogy velem
üljél. Ez biztos.
Tamani tekintete hol Laurelre, hol a teraszon gyülekező Ősztündérekre, hol a főbejáratnál
torlódó Tavasztündérekre tévedt. - Rendben - mondta egy sóhaj kíséretében.
Köszönöm - ujjongott Laurel, és megszokásból lábujjhegyre emelkedett, hogy egy
csókot nyomjon a fiú arcára. Azonban még meg sem tette, máris megbánta. Pár centit hátrébb
húzódott, és nem tudta, ezek után hogy reagáljon. Tamani feléje fordult, hogy lássa az arcát.
Olyan közel volt, hogy az orruk majdnem összeért. Lehelete cirógatta a lány ajkát, és Laurel
azon vette észre magát, hogy odahajol hozzá.
Tamani elfordította a fejét. - Vezess! - mondta olyan csendesen, hogy a lány alig hallotta a
hangját.
Úgyhogy Laurel elindult a terasz lépcsőjének irányába. A fiú ezúttal követte. De az az ideges,
szinte ijedt Tamani, aki ott lépkedett a nyomában, idegen volt Laurel számára. A vagánysága
eltűnt, a magabiztossága elpárolgott, és úgy tűnt, legszívesebben láthatatlanná válna a
köpönyege alatt.
Laurel megtorpant, és odafordult hozzá. Mindkét kezével megfogta a karját, és addig nem
szólalt meg, ameddig Tamani a szemébe nem nézett. - Mi a baj?
Nem szabadna itt lennem - suttogta a fiú. - Nem tartozom ide.
Te hozzám tartozol - mondta Laurel határozottan. - Szükségem van rád.
Tamani lepillantott a lányra, és olyan rettegés villant meg a szemében, amit Laurel még
sohasem látott. Akkor sem, amikor Barnes meglőtte. - Ez nem az én helyem - győzködte a
fiú. - Én nem akarok olyan tündér lenni.
Milyen tündér?
Olyan, aki egy rangban felette álló lányra tapad, mert nem tud az ambícióinak határt
szabni. Olyan, mint egy közönséges állat. En nem ilyen vagyok, esküszöm neked, hogy nem.
Csak a műsor után szerettem volna veled lenni. Ez nem volt tervbe véve.
Ez megint azért van, mert Tavasztündér vagy? - kérdezte Laurel élesen. A tömeg
zsongása lehetőséget adott nekik arra, hogy magánbeszélgetést folytathassanak, de a lány is
lehalkította a hangját.
Tamani nem nézett a szemébe.
Persze, hogy azért! Nem csak arról van szó, hogy az ő szemükben másodrangú - jaj,
bocsáss meg: negyedrangú - polgár vagy, de te magad is így gondolod! Miért?
Mert itt így mennek a dolgok - dörmögte Tamani, és még mindig nem nézett rá.
De nem így kellene menniük! - füstölgött Laurel. A vállánál fogva megragadta Tamanit,
és kényszerítette, hogy a szemébe nézzen.
- Tamani, te magasan hajazod akármelyik Ősztündért az Akadémián. Nincs senki más
Avalonban, akit jobban szeretnék magam mellett tudni. - Összeszorította a fogát, mielőtt
folytatta volna, mert tudta, hogy meg fogja bántani a fiút. De ha csak így veheti rá, hogy
odafigyeljen arra, amit mond... - Ha csak feleannyira is törődsz velem, mint ahogy állítod,
akkor sokkal többet kellene, hogy számítson neked az, amit én gondolok, mint amit ők.
A szemével találkozó tekintet elsötétedett. Egy hosszú pillanat múlva Tamani bólintott. Rendben - mondta még mindig halkan.
Laurel bólintott, de nem mosolyodott el. Nem volt ebben a helyzetben semmi
mosolyognivaló.
-
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Tamani követte a lányt, fekete köpönyege a lába körül örvénylett. Most már csak magában
borongott, de nagyon.
Laurel! - csendült fel egy ismerős hang. Laurel megfordult, és meglátta Kátyát.
Selyemruhában tündökölt, mely kidomborította az alakját. A válla fölött a ruhája árnyalatával
harmonizáló halvány rózsaszín szirmok ágaskodtak. Világosszőke haja tökéletesen elrendezett fürtökben keretezte az arcát, a bal füle fölé pedig ragyogó kis ezüstfésűt tűzött.
Kátya! - mondta Laurel mosolyogva.
Reméltem, hogy itt leszel! - örvendezett Kátya. - Egész évben ez a legeslegjobb fesztivál!
Igen? - kérdezte Laurel.
Persze! Ez az új év kezdete! Új célok, új tantárgyak, új osztályok. Egész évben erre
vártam! - Karját Laurel karjába fűzte, és a terasz távolabbi végébe húzta a lányt. - Szerintem
Marát holnap végre kinevezi k demonstrátornak - mondta vihogva. A szeme arrafelé
tekintgctcti. amerre a sötét szemű, pompás lila ruhát viselő Osztündér állt. A i u hának akkora
dekoltázsa volt, hogy Laurel ekkorában ki se meiés/i li volna lépni a szobájából. Kátyához
hasonlóan Mara is virágzott. Egy szerény, hatágú, nárciszhoz hasonlító csillag ült a hátán,
amely még jobban kiemelte ruhája színét.
Laurel hátrapillantott, hogy meglesse, ott van-e Tamani, és egy mosolyt villantott rá, amikor
elkapta a tekintetét.
Magaddal hoztad? - kérdezte Kátya suttogva.
Naná! - felelte Laurel teljes hangerővel.
Kátya elmosolyodott, bár kissé erőltetetten. - De buta is vagyok! Neked kell még kíséret.
Még sohasem vettél részt ilyen eseményen. Gondolhattam volna. Műsor után találkozunk,
oké? - Kátya boldogan intett, majd megfordult, és eltűnt az Akadémiáról már ismert tündérek
gyűrűjében. Néhányan szemtelenül megbámulták Laurelt, aki annyira belefeledkezett a
látványba, hogy fel sem tűnt neki, hogy a teraszon gyülekező tündérek lopva mind őt és
Tamanit bámulják. Beletelt egy kis időbe, mire rájött, hogy miért.
Nem csak Kátya és Mara virágzott. A teraszon feltűnő virágok kicsik és jelentéktelenek
voltak azokhoz a hatalmas képződményekhez képest, amelyeket Laurel a nyáron látott.
Egyszínűek és egyszerűek voltak, akár az ő virága. De mindannyian virágoztak, minden
egyes Ősztündér lány.
Öt kivéve.
Laurel Avalon klímájára gondolt. Kicsit hűvösebb volt, mint nyáron, de épphogy csak.
Kíváncsi lett rá, hogy honnan tudja a tündérek szervezete, mikor kell virágot bontani? A nap
állásából? Vagy a hőmérséklet árnyalatnyi változásaiból? Logikusnak tűnt, hogy Avalon
időjárása késlelteti az őszi virágzást, és hogy az így talán tovább is tart, de vajon meddig?
Laurel feljegyezte magában, hogy erre is rá kell kérdeznie jövő nyáron, amikor Avalonba jön.
Addig csak annyi biztos, hogy Avalon és Crescent City valamiben különbözik egymástól. Két
nappal korábban és két fokkal magasabb hőmérséklet mellett talán ő sem lógott volna ki
ennyire a sorból.
Elszántan felszegte az állát, és az erkély felé indult. Megérintette Tamani karját, és
lepillantott a fiú kezére. Igen, volt ideje felvenni a fekete bársonykesztyűt. Tehát ő is
észrevette. Laurel úgy döntött, hogy nem foglalkozik tovább a dologgal, és a földszintet vette
szemügyre. Már nem a dekorációt, hanem a tündéreket figyelte. A megjelenésük nem volt
olyan káprázatos, és Laurel nem látott annyi ékszert sem, de a Tavasztündérek tökéletesen
elégedettnek tűntek. Összeölelkeztek, a kisgyerekeket magukhoz szorítva felkapták,
üdvözölték az újonnan érkezőket, és Laurel még odafent is hallotta, hogy többen jóízűen
kacagnak.
Mindannyian Tavasztündérek? - kérdezte Tamanitól.
A többségük - felelte a fiú. - Néhány Nyártündér is van közöttük, akik túl fiatalok ahhoz,
hogy szerepelhessenek, de a legtöbb Nyártündér részt vesz a műsorban.
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És... - habozott Laurel - ...Rowen is közöttük van?
Igen, valahol ott van a nővéremmel.
Laurel bólintott, és nem tudta, mit mondjon. Arra nem gondolt, hogy ha maga mellé rendeli
Tamanit, akkor a fiú nem ülhet a családjával. Ismerős bűntudat szállta meg. Milyen egyszerű
volt arra gondolni, hogy Tamani csak neki él, hogy nincs élete azon kívül, mint amit ő is
láthat. Laurel szeretett megfeledkezni arról, hogy Tamanit mások is szeretik.
A terem zsongása hirtelen megváltozott, és a terasz alatt álló tündérek várakozásteljesen
felfelé pillantottak.
Laurel Tamani kezét érezte a karján, és hogy félig támogatva, félig rángatva odébb húzza a
terasz közepétől, a jó pár sornyira lévő ülő helyek felé. - Megjöttek a Téltündérek - súgta neki
a fiú. - Jamison, Yasmine és Őfelsége Marion Királynő.
Laurel nyelni is alig tudott az izgalomtól, amikor elfordult Tamanitól, és - mint minden más
jelenlevő tündér - szemét a terasz elején nyíló boltívre függesztette. Hirtelen képtelen volt
eldönteni, hogy azért lepődött-e meg, mert csak három Téltündér létezik, vagy azért, mert
nem is tudta, hogy hárman is vannak. Eddig csak Jamisonról és a titokzatos Királynőről
hallott.
Először az égkék egyenruhás testőrök jelentek meg; Laurel emlékezett rájuk, mert ott voltak
akkor is, amikor utoljára találkozott Jamisonnal. Utánuk rögtön Jamison érkezett mélyzöld
talárban és a szokásos ragyogó mosollyal az arcán. Egy tizenkét év körüli fiatal lányt kísért,
akinek finom, ébenfekete bőre és mesterien elrendezett fürtjei pompásan kiemelték rendkívül
elegáns, halványlila selyemruháját. Az egész amfiteátrum felmorajlott, amikor belépett a Királynő.
A Királynő csillámló fehér ruhát viselt, amelynek fényes szálakkal átszőtt uszályát felkapta
az enyhe szellő. Hollófekete haja lágy hullámokban omlott a hátára, s picit túlért a derekán.
Finom mívű kristálykoronát egyensúlyozott a fején, melynek gyémántfüzérei a tincsei közé
vegyültek, és szikráztak a napfényben.
De Laurel a Királynő arcát akarta látni.
A halványzöld szemek a tömeget pásztázták. Bár Laurel gyanította, hogy minden divatlap
gyönyörűnek találná ezt az arcot, ő mégsem tudta nem észrevenni, hogy a Királynő ajak
biggyesztve, homlokráncolva és egyik szemöldökét felvonva fogadja alattvalói köszöntését.
Mintha utálkozna attól, hogy illik észrevennie, hogy mindenki meghajolt előtte.
Tamani is.
Ami azt jelentette, hogy egyedül Laurel maradt állva.
A lány sietett meghajolni, mielőtt a Királynő észrevenné a botlást. A jelek szerint elég gyors
volt, mert a Királynő végighordozta tekintetét a tömegen, és néhány másodperc múlva az
Ősztündérek már felegyenesedve cseverésztek tovább.
Marion nagy ruhasusogás közepette megfordult, és az emelvényhez sétált, ahol három díszes
szék várt kitűnve a többi közül. Laurel nézte, amint Jamison megfogja a kislány kezét, és
felsegíti a lépcsőn. A kislány a Királynő bal oldalán ült le egy párnás ülésre. Laurel elkapta
Jamison tekintetét. Az idős tündér elmosolyodott, és súgott valamit a kicsi lány fülébe, majd
megindult Laurel felé. A tündérek nem hagyták abba a beszélgetést és a nevetgélést, amikor
Jamison elhaladt mellettük, de önkéntelenül utat nyitottak neki.
Kedves Laurelem - mondta Jamison, és talárjához illő zöld szeme csillogott az örömtől. Olyan boldog vagyok, hogy eljöttél! - Tamanit vállon veregette. - És te, fiam... Hónapok óta
nem láttalak. Biztosan nagyon sokat dolgozol a kapunál.
Tamani felvidult egy kissé, és elmosolyodott. - így van, uram. Laurel bőven ad nekünk
munkát a galibáival.
Azt elhiszem - felelte széles mosollyal Jamison. A vonósok hangolni kezdték
hangszereiket. - Az lesz a legjobb, ha máris elfoglalom a helyemet - mondta. De mielőtt
megfordult volna, felemelte a kezét, és finoman a tenyerébe fogta Laurel arcát. - Annyira
-
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örülök, hogy el tudtál jönni - suttogta. Es már el is tűnt, erős zöld talárja tovasuhogott a
tömegben.
Tamani a nagy erkély másik oldalán lévő ülésekhez kormányozta Laurelt, ahonnan Kátya
integetett nekik.
Ki az a kislány? - kérdezte Laurel. A nyakát nyújtogatta, és látta, hogy Jamison ad
valamit a lánynak, mielőtt elfoglalja a székét.
Yasmine. Téltündér.
Hű! Ő lesz majd a Királynő?
Tamani megrázta a fejét. - Kétséges. Korban túl közel áll Marionhoz. Ugyanez volt a helyzet
Jamisonnal és Corával, az előző Királynővel.
Csak három Téltündér van egész Avalonban?
Csak három. Vagy általában még annyi se. - Tamani elmosolyodott. - Anyám volt a
Kertésze Marionnak és Yasmine-nak is. Yasmine anyám nyugdíjba vonulása előtt néhány
hónappal virágzott ki. Nagyon kevés Kertésznek adatik meg az a megtiszteltetés, hogy két
Téltündért is gondozhat. - Tamani fejével a fiatal Téltündér irányába bökött. - Ismertem egy
kicsit Yasmine-t, mielőtt a Téli Palotába küldték. Édes kislány. Jó szíve van, azt hiszem.
Jamison nagyon kedveli.
Ekkor egy apró, de csinosan öltözött tündér lépett elő a színpad elé húzott súlyos függöny
mögül. A tömeg elcsendesedett.
Készülj! - súgta Tamani Laurel fülébe. - Ilyet még életedben nem láttál!
HUSZONKETTŐ
színpadi díszlet egy csodaszép erdőt ábrázolt, amelyet színes
fénykörök világítottak meg. Laurel észrevette, hogy az amfiteátrumban képtelenség tompítani
a fényeket, de nincs is rá szükség. A színpadon minden mintha belülről világított volna.
Minden élesebb, tisztább és valóságosabb volt, mint amit Laurel maga körül látott. Teljesen
elámult, a Nyártündérek csodát műveltek.
Két ölelkező tündér térdelt a színpad közepén, a zenekar pedig egy lágy, romantikus dallamot
kezdett játszani. A két tündér olyan volt, mint a balett-táncosok. A férfi bőre hibátlan,
tejeskávészínű, a karja izmos, a haja rövid volt. A nő végtagjai hosszúak és karcsúak voltak,
gesztenyebarna haját pedig szoros kontyba csavarta. A táncosok felálltak, és mezítláb
táncolni kezdtek.
És a spicc-cipő? - súgta oda Laurel Tamaninak.
Mi az a spicc-cipő?
Ezek szerint nincs nekik, gondolta Laurel. De ettől még balett volt, amit látott. A táncosok
kecsesek és légiesek voltak, olyan nyújtásokkal és emelésekkel, amelyeket bármely akrobata
megirigyelt volna az emberek világában. De ahhoz képest, hogy ők voltak a nyitótáncosai
egy ilyen fontos előadásnak, mozdulataik kicsikét nehézkeseknek tűntek. A lábuk
megroggyant egy kicsit, a mozdulataik darabosak voltak. De azért elég jól táncoltak. Már
néhány perc eltelt a pas de deux-ből, mikor Laurel rájött, mi zavarja az összképben.
Miért van szakálla? - kérdezte Tamanitól. A férfi táncos ugyanis egy majdnem derékig
érő szakállt viselt, ami szinte beleolvadt a jelmezébe.
Tamani halkan megköszörülte a torkát. Laurel egy pillanatig azt hitte, hogy nem akar
válaszolni a kérdésre. De aztán a fiú suttogni kezdett: - Meg kell értened, Laurel, hogy a
legtöbb tündér még nem látott embert. Az ő elképzelésük arról, hogy néznek ki az emberek,
majdnem olyan torz, mint az emberek elképzelése a tündérekről. A tündéreket... - Tamani a
megfelelő szót kereste - ...elképeszti, hogy az emberek szőrt növesztenek az arcukon. Hiszen
ez inkább az állatokra jellemző.
Laurel hirtelen ráébredt, hogy még egyetlen szakállas tündért sem látott. Eddig fel sem ötlött
benne a dolog. Tényleg, Tamani arca mindig sima és puha volt, a szúrós borosta legkisebb
SZÉTNYÍLT A FÜGGÖNY. A
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jele nélkül, amit pedig Davidnél általában lehetett érezni. Azelőtt igazából fel se tűnt
Laurelnek.
A táncosok is azért mozognak olyan darabosan, mert azt játsszák, hogy állatok, és nem
tündérek - folytatta a fiú.
Laurel újra a színpadot figyelte, a levegőbe emelkedő, majd a színpadon ismét enyhén
megroggyanó lábbal ugró táncosokat. Most, hogy már tudta, hogy szándékosan csinálják,
elismerte a tehetségüket: kecsesen táncolják el a kellem hiányát. Egyelőre sikerült elfojtania
magában a haragot, amelyet a tündérek sztereotipikus gondolkodása miatt érzett. Az még
várhat.
Két újabb szakállas táncos érkezett a színpadra, és a nő megpróbált elbújni a partnere mögött.
- Most mi történik? - kérdezte Laurel.
Tamani az első párra mutatott. - Ő Heather, ő pedig Lotus. Titokban szerelmesek egymásba,
de Heather apja, az ott... - bökött Tamani egy őszes szakállú idősebb tündér felé ...Darnelhez akarja hozzáadni a lányát. Mellesleg, milyen undorító emberi hagyomány az
elrendezett házasság!
Már nem csinálják. Legalábbis ott nem, ahol én élek.
De akkor is!
A két férfi távozott, Heather és Lotus meg egy bánatos duettbe kezdett. Ilyen szívszorító
zenét Laurel még sohasem hallott, és érez te, hogy könnyek gyűlnek a szemébe, miközben a
szerencsétlen sorsú szerelmeseket nézte, akik gyönyörűen táncoltak a gyászos meló diára.
A színpadot megvilágító fények felragyogtak, Lotus pedig felugrott egy sziklára, és szélesen
széttárta a karjait, mintha ki akarna nyilvánítani valamit. - Mi történik? - kérdezte Laurel, és
izgatottan rángatta Tamani ingét.
Lotus eldöntötte, hogy bizonyítani fog Heather apja előtt. Megszerzi az aranyalmát a
Hesperidák szigetéről. Más néven Avalonból tette hozzá a fiú mosolyogva.
A színpad kiürült, a díszlet pedig egy pillanatra felragyogott, és hatalmas kertté változott.
Gyönyörű virágok pompáztak minden elképzelhető színben körben a színpadon. - Ezt meg
hogy csinálták?
Tamani elmosolyodott. - A díszlet a legnagyobb részben illúzió. Ezért lettek a Nyártündérek
felelősek a szórakoztatásunkért.
Laurel előrehajolt, és az új díszletet szemlélte, de nem sok ideje maradt a bámészkodásra,
mert a rögtönzött tisztást élénkszínű, pompás jelmezeket viselő táncoló tündérek lepték el.
Laurel most láthatta csak igazán, mennyi erőfeszítésébe kerülhetett a táncospárnak az cm
berek nehézkes mozgásának utánzása. A tündéri tánckar olyan eleganciával adta elő a
bonyolult koreográfiát, hogy Pavlova5 szégyenben maradt volna mellettük. Néhány percnyi
hihetetlen kartánc után egy magas, testhez simuló ruhás tündérlány lejtett be a színpadra. A
tündérkar térdre hullott, így minden figyelem a lány szólójára összpontosulhatott. Laurel járt
már profi balettelőadásokon San Franciscóban, de ennek a balerinának a zsenialitására és
ügyességére nem volt felkészülve.
Ez ki? - lehelte Tamaninak, de szeme a színpadra tapadt.
Titánia - válaszolta Tamani.
-Az a Titánia? - kérdezte izgatottan Laurel. Tamani karja szorosan a derekára fonódott,
miközben a fejük összeért, hogy senkit se zavarjanak a suttogásukkal. Ám Laurel ezt szinte
észre sem vette.
Nem, dehogy. Titániát játssza.
O! - mondta Laurel, és kicsit csalódott volt, hogy nem a híres tündérlegendát látja
táncolni. Miközben Titánia kivágott egy gyönyörű arabeszket, egy férfi táncos - ezúttal
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Anna Pavlova (1881-1931): legendás orosz balerina és koreográfus.
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szakáll nélkül - lépett a színpadra bal oldalról. A tündérkar csivitelni kezdett, és mélyen meghajtották a fejüket.
Ő lenne Oberon? - kérdezte Laurel a tündérkirályra gondolva, aki gyakran Titánia
férjeként szerepel a tündérmesékben.
Látom, ráismertél - mondta vigyorogva Tamani.
Az Oberont játszó tündér belekezdett a szólójába. Mozdulatai vadak, merészek, majdnem
erőszakosak voltak, de ugyanolyan kifinomultsággal táncolt, mint Titánia. Hamarosan a
duettjük következett. Mindkét táncos igyekezett letáncolni a másikat, miközben a zene egyre
erősebb és hangosabb lett. Aztán felharsantak a rézfúvósok, Titánia elbotlott a saját lábában,
és a földre zuhant. Dühös kézmozdulatokkal és mérgesen toporzékoló lábakkal, a tündérkar
néhány tagjával elhagyta a színpadot. Oberon tündérei üldözték ki őket.
Miért haragszanak rá? - kérdezte Laurel.
Titánia roppant népszerűtlen a történelmünkben - felelte Tamani. - Ősztündér volt,
ráadásul unseelie, és akkor lett belőle királynő, amikor nem volt Téltündérünk. Oberon nem
sokkal később született, és még alig volt húszéves, amikor leváltotta az uralkodásban - túl
korán lett király. Bár többen is voltak, akik úgy vélték, hogy így is túl későn érkezett. Titánia
volt ugyanis a felelőse a Camelotban kialakuló zűrzavarnak.
Camelotot a... trollok pusztították el, ugye?
így van. Emiatt kellett Oberonnak meghalnia, pedig ő lett volna minden idők egyik
legnagyobb királya Avalonban. Gyakorlatilag Titaniát hibáztatják a haláláért.
Ez igazságtalanság.
Lehet.
A színpad újra kiürült, majd ismét az erdei díszlet jelent meg. Lotus szaladt be. Öt Heather
követte, aki minden alkalommal, amikor Lotus hátrafordult, elbújt egy fa mögé. Összevissza
cikáztak a színpadon, amíg két újabb szereplő nem érkezett: Darnel és egy nagyon csinos
tündérlány.
Most megint nem értem, hogy mi van - szólt Laurel, amikor a tündérlány Darnelhez
próbált bújni, aki folyton ellökte magától.
Ez Hazel. Szerelmes Darnelbe. Darnel Heathert üldözi, az pedig Lotust, hogy
visszatartsa a veszélyes úttól a Hesperidák szigetére. Hazel meg akarja győzni Darnelt, hogy
vele legyen boldog.
Laurelnek valami beugrott, amikor a bájos Hazel Darnel kabátjába kapaszkodott, aki aztán
félrelökte. - Te, várj csak! - mondta. Hizzen ez a Szentivánéji álom.
Igazából ebből íródott később a Szentivánéji álom. Shakespeare legjobb darabjaihoz
hasonlóan ez is tündértörténet volt korábban.
Nem mondod!
Tamani szelíden elcsitította Laurelt, mert néhány Ősztündér feléjük pislogott. - De tényleg suttogta halkan a fiú -, te azt képzeled, hogy Shakespeare teljesen magától találta ki a Rómeó
és Júliát? Ezer éve még Rhoeo és Jasmine-nek hívták őket. Shakespeare verziója egy tűrhető
feldolgozás.
Laurel tekintete továbbra is a négy tündérre szegeződött, akik szédítő körökben üldözték
egymást. - Honnan ismerte Shakespeare ezeket a történeteket? - Tamanira nézett. - Ember
volt, nem?
Ó, persze - kuncogott halkan Tamani. - Abban a korban élt, amikor Avalon uralkodói
még szemmel tartották az embereket. Tetszettek nekik Shakespeare királydrámái, a Lear meg
a Richárd, úgy emlékszem. Halálosan unalmas történetek, de a nyelvezetük lenyűgöző. így
aztán a Király idehozatta, és történetekkel traktálta, hogy azokat Shakespeare a maga
gyönyörű nyelvén megfogalmazza. Azt is remélték tőle, hogy helyre teszi a tündérmitológia
egynéhány szarvashibáját. A Szentivánéji álom volt az első, amit avaloni látogatása után írt, a
következő pedig A vihar. Aztán a mester megharagudott a Királyra, mert az nem engedte úgy
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jönni-menni, ahogy neki tetszett. így aztán elment, és soha többé nem jött vissza. Bosszúból
aztán a többi drámájában már nem voltak tündér szereplők. Mindből embert csinált, és saját
képzelete szülötteként adta el őket.
Ez igaz? - kérdezte Laurel döbbenten.
Én így tanultam.
A színpad újra virágos tisztás volt, ahol Puck - egy tehetséges Ősztündér, informálta Tamani
Laurelt - azt az utasítást kapta Oberontól, hogy alkosson egy bájitalt, amelytől Titánia
beleszeret az első jöttmentbe, akit meglát. Ez a bosszú Camelotért. De mivel Oberon jóindulatú uralkodó volt, megpróbált segíteni az embereken is. - Hiszen - magyarázta Tamani nem engedhette be őket Avalonba, hogy elvigyenek egy aranyalmát, de azt sem akarta, hogy
üres kézzel térjenek haza, és semmit se kapjanak cserébe az erőfeszítéseikért.
Laurel bólintott, és újra a színpad felé fordult. A történet az ismert módon folytatódott, így a
lány nagyjából tudta, mi következik majd: Lotus és Darnel mind a ketten Hazelbe lesznek
szerelmesek, és Heather pár nélkül marad. Mindenki komplikált, szédítő figurákat táncolt,
Laurel csak kapkodta a fejét.
Aztán a díszlet ismét visszaváltozott az erdővé. Miután Puck belecseppentette bájitalát
Titánia szemébe, egy hatalmas szörnyeteg lépett a színpadra. Laurel nem tudta eldönteni,
hogy egy remekbe szabott jelmezt lát-e, vagy illúziót. - Ez meg mi? - kérdezte. - Nem egy
szamárfejű emberbe szeretett bele Titánia?
Ez egy troll - mondta Tamani. - A tündéreknél nincs nagyobb megaláztatás annál, mint
beleszeretni egy trollba. Csak komoly elfajulás következménye lehet, vagy valamiféle
mágikus összeesküvésé.
Mikor jön az a rész, amikor a férfiak eljátszanak egy darabot? A pasasnak onnan kell
érkeznie.
Azt Shakespeare tette bele. Az eredeti történetben szó sincs semmi fura darabról.
Mindig is azt gondoltam, hogy ez a történet legbénább része. Szerintem ott kellett volna
befejezni, amikor a szerelmesek felébrednek és felfedik őket - mondta Laurel.
Ott is ér véget - mondta vigyorogva Tamani.
Laurel egy darabig némán figyelte, hogy a táncosok továbbviszik történetet, és lassan
minden a helyére kerül. A legutolsó jelenet előtt Titánia visszajött, és eltáncolta a
leggyönyörűbb szólót, amelyet Laurel valaha látott, egy lágy, panaszos dallamra. Aztán
megperdült, Oberon lába elé vetette magát, és felé nyújtotta a koronát.
Most mi történt? - kérdezte Laurel, amikor a tánc véget ért. A szóló alatt nem akart
kérdezni, túlságosan tetszett neki ahhoz, hogy akár egy másodpercre is levegye a szemét a
színpadról.
Titánia Oberon bocsánatáért esedezik, és felajánlja neki a koronáját. Ez azt jelenti, hogy
elismeri, hogy ő sohasem volt igazi uralkodó.
Camelot miatt?
Amiatt, hogy Ősztündér volt.
Laurel összeráncolta a homlokát, és végiggondolta a dolgot. De a díszlet megint visszaváltott
a tisztásra, ahol a szerelmesek felébredtek bűvös álmukból, és örömükben eljártak egy dupla
pas de deux-t. A végén az egész tánckar csatlakozott hozzájuk. Amikor a táncosok
meghajoltak, a földszinten lévők egyként ugrottak fel és kezdtek tapsolni. Tamani is felállt.
Laurel csatlakozott hozzá, és olyan erősen verte össze a tenyerét, hogy belesajdulta a keze.
Tamani határozottan megragadta a lány karját, és lehúzta maga mellé.
Mi van? - kérdezte Laurel, és elhúzta a karját.
Tamani szeme ide-oda cikázott. - Nem így kell, Laurel! Senki kedvéért nem állhatsz fel, aki
alacsonyabb rangú, mint te. Csak a veled egyenrangúaknak és a feljebbvalóidnak.

http://detty-liber.blogspot.com
Laurel körbenézett. A fiúnak igaza volt. Az erkélyen szinte mindenki lelkesen tapsolt,
minden arcon széles, ihletett mosoly ült, de rajta és Tamanin kívül senki sem állt. Laurel
felvont szemöldökkel Tamanira nézett, és állva tovább tapsolt.
Laurel! - morogta szigorúan Tamani.
Ez volt a legkáprázatosabb dolog, amit életemben láttam, és úgy nyilvánítom ki a
tetszésemet, ahogyan nekem tetszik! - mondta meg kereken Laurel, és folytatta a tapsolást.
Majd gyors pillantást vetett a fiúra. - Le akarsz állítani?
Tamani felsóhajtott, és megcsóválta a fejét. De már nem próbálta leültetni Laurelt.
Lassan alábbhagyott a taps, és a táncosok elegánsan elhagyták a színpadot, ahol a díszletet
elnyelte a vakító fehérség. Vagy húsz fényes zöldbe öltözött tündér sorakozott fel a színpad
végében.
Még van? - kérdezte Laurel, amikor újra elfoglalták a helyüket.
Tűztáncosok - mondta Tamani széles mosollyal. - Tetszeni fognak.
Egy üstdob mély hangja zendült fel. Először csak lassú, egyenletes ritmusban. A zöld ruhás
tündérek lassan meneteltek előre a zenére. Mikor a sorok elérték a színpad elejét, felemelték a
kezüket, és ezerszínű fénynyalábokat küldtek az ég felé. Egy pillanat múlva gigantikus
szikraeső tört ki a közönség feje felett, szinte az erkéllyel egy vonalban. Gyönyörű, élénk
színek a szivárvány minden árnyalatában. Laurelt szinte elvakította a ragyogás. Ez szebb volt,
mint bármely tűzijáték, amit addig látott.
Egy második dob pergőbb, bonyolultabb ritmust kezdett játszani, és a tündérek a színpadon
most ezt követték. A táncuk akrobatikussá vált, menetelés helyett szaltóztak és ugrottak. Egy
harmadik dob is rákezdett, majd egy negyedik, és a tündérek őrült táncba fogtak a ritmusra.
Laurel megbabonázva nézte a tűztáncosok előadását, akik elképesztő ügyességgel pörögtekforogtak. Minden alkalommal, amikor elérték a színpad elejét, egy újabb kompozícióval
rukkoltak elő. Eső- cseppekként hullottak a fénysugarak a nézőtérre, pörgő tűzgolyók cikáztak keresztül az amfiteátrumon, fénylő csíkot húzva maguk után, melyek csillogó
ékkövekké változtak, mielőtt kialudtak. Laurel azt sem tudta, hova nézzen, a táncosokra vagy
a fényekre. Azt kívánta, bárcsak egyszerre láthatná mind a kettőt. Aztán a dobok olyan gyors
ritmusra váltottak át, hogy Laurel nem is értette, a tündérek hogyan képesek lépést tartani
vele. Minden táncos felsorakozott a színpad elején, és felengedték az utolsó fénynyalábokat
is: olyan ragyogó szikrafüggönyt hoztak létre, amely vakított, mint a nap.
Laurel az izgatottságtól elszorult torokkal felpattant, és a tűztáncosokat is ugyanolyan
lelkesen tapsolta meg, mint a balett-társulatot. Tamani egy szó nélkül emelkedett fel mellette
az üléséből. Nem tett megjegyzést, amiért ő áll.
A tűztáncosok végül meghajoltak, és a taps is lassan abbamaradt. Az erkélyen ülő
Ősztündérek felálltak, és a kijárat felé indultak. Laurel látta, hogy a Tavasztündérek alattuk
ugyanígy tesznek.
Mosolyogva fordult Tamanihoz: - Jaj, Tam, ez fantasztikus volt! Annyira köszönöm, hogy itt
lehettem! - Visszanézett az üres színpadra, amelyet immár újra elrejtettek a nehéz
selyemfüggönyök. - Ez életem legcsodálatosabb napja!
Tamani megfogta Laurel kezét, és a karjára helyezte. - Az ünneplés még csak most kezdődik!
Laurel meglepetten pillantott a fiúra. Beletúrt a retikiiljébe, és megnézte a karóráját, amit a
biztonság kedvéért magával hozott. Tulajdonképpen maradhat még egy órácskát. Vagy
többet. Széles mosoly derítette fel az arcát, és várakozásteljesen a kijárat felé kacsintott: Mehetünk! - mondta.
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HUSZONHÁROM
- FANTASZTIKUS VOLT! - lelkendezett ismét Laurel, mikor elnyúltak a párnákon a
hosszú, gyümölcsökkel, zöldségekkel, dzsúszok és mézesköcsögök szédítő színkavalkádjával
megrakott asztal mellett. Zene töltötte be a teret, s a tündérek pihentek, táncoltak és beszélgettek a zöld gyepen. - Korábban el sem tudtam volna képzelni, hogy ilyen is lehet a színház.
És az a tűzijáték a végén! Azok a táncosok hihetetlenek voltak.
Tamani nevetni kezdett. Most már nem érezte magát olyan kényelmetlenül, mert a mezőn a
tündérosztályok szabadabban elvegyülhettek egymással. - Örülök, hogy tetszett. Én sem
voltam már samhain ünnepélyen jó néhány éve.
Miért nem?
Tamani vállat vont, és láthatóan elkomorodott. - Veled akartam lenni - mondta, kerülve a
lány pillantását. - Az, hogy ünnepségekre járjak, nem tűnt olyan fontosnak, ha azzal járt,
hogy ott kell hagyjalak a kapu mögött. Főleg, ha számításba vesszük, miféle tivornyák
vannak napnyugta után.
Miféle tivornyák? - kérdezett vissza Laurel csak félig figyelve, mert közben egy
hatalmas epret mártott a kék színű mézbe.
Ööö... szerintem elég ízléstelennek találnád.
Laurel immár teljes odaadással figyelt, és kacagni kezdett, amikor a fiú nem folytatta. Mondd csak! - biztatta.
Tamani megvonta a vállát, és felsóhajtott. - Azt hiszem, említettem már tavaly, hogy a
beporzás az utódnemzésre való, a szex pedig a szórakozásra.
Emlékszem - mondta Laurel, de nem értette, hogy kapcsolódik mindez a témához.
Ezeken a nagyobb ünnepélyeken a tündérek szeretnek... szórakozni.
Laurel szemei elkerekedtek, aztán kuncogni kezdett. - Tényleg?
-Jaj, ne tegyél úgy, mintha az emberek mások lennének!
Laurel meg akarta cáfolni Tamani feltevését, de aztán eszébe jutott, hogy szilveszterkor az
emberek is megcsókolják egymást. Bár az nem volt ugyanaz. - De tényleg, csak úgy? Es
nincsenek összeházasodva?
Először is, Avalonban senki sem házasodik. Mi kézfogót tartunk. És valóban, a
legtöbben kézfogót sem tartanak. Avalonban a kézfogó arravaló, hogy magoncokat
neveljünk. A tündérek általában úgy... - itt megállt gondolkodni - ...nyolcvan-, talán
százévesen állnak készen erre.
De... - Laurel elharapta a kérdését, és elfordította a fejét.
De micsoda? - bátorította finoman Tamani.
Pillanatnyi hezitálás után Laurel a szemébe nézett. - Sohasem fordul elő a tündéreknél, hogy
fiatalon tartanak kézfogót? Mint például... a mi korunkban?
Szinte soha. - Tamani értette, mire akar a lány rákérdezni, mégha nem is mondta ki
teljesen. Mélyen Laurel szemébe nézett. A lány nem állta a pillantását. - De attól még
egymáshoz tartoznak. Sokan elkötelezik magukat valaki mellett. Nem a többség, de így is
elég gyakran előfordul. A szüleim hetven évig voltak együtt a kézfogójuk előtt. A kézfogó
különbözik egy kicsit az emberek házasságától. Nemcsak arról van szó, hogy két tündér
érzelmileg elköteleződik egymás mellett, hanem arról is, hogy családot alkotnak: magoncot
hoznak létre, és egy társadalmi egységet képeznek.
Laurel kuncogni kezdett, remélve, hogy ezzel oldhatja a kettejük közötti feszültséget. - Ha
belegondolok, hogy a tündérek százévesen vállalnak gyereket...
Itt az még középkorúnak sem számít. Miután elérjük a felnőttkort, nagyjából
száznegyven, százötven éves korunkig nemigen változunk fizikailag. De aztán felgyorsul a
folyamat, legalábbis tündérévekben mérve. Egy nap úgy nézel ki, mint egy harmincéves
ember, alig húsz év múlva pedig már hatvan-hetven évesnek mondanának.
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Mindenki kétszáz évig él? - kérdezte Laurel. Észbontó volt belegondolni, hogy két
évszázadig is élhet.
Többnyire. Néhány tündér tovább is kihúzza, néhányan korábban elhervadnak, de
általában nem sokkal.
Nem lesznek betegek?
Szinte soha. - Tamani előredőlt, és megérintette a lány orra hegyét. - Erről te
gondoskodsz.
Ezt meg hogy érted?
Nem személy szerint te - minden Ősztündér. Olyan ez, mintha a világ legtökéletesebb...
izéje, na, hogy is hívják. Kőház? - Tamani felsóhajtott. - Segíts már, hova kerülnek az
emberek, amikor megbetegszenek?
Kórházba - mondta Laurel.
Na, az. - Tamani megcsóválta a fejét. - Hú, szinte sohasem felejtettem még el emberszót!
Úgy értem, hiába beszélünk velük angolul, azok a szavak, amelyek csak az emberek
világához köthetőek... néha olyanok, mintha más nyelven lennének.
Az őrökkel te is furcsán beszéltél - emlékezett vissza a bejáratnál történtekre Laurel.
Szeretnél még egy történelmi leckét meghallgatni? - mondta Tamani csipkelődve.
Nincs ellenemre - mondta Laurel, miközben egy érett nektarin- szeletet szopogatott. A
szüretnek soha nincsen vége Avalonban.
Azok gael szavak voltak. A kapukon keresztül éveken át kapcsolatban voltunk az
emberek világával. Az am-fear-faire az eredetileg azt jelentette, hogy „őrszem". Még akkor
vettük kölcsön, amikor az emberek, akikkel kapcsolatban álltunk odakint, a gael nyelvet
beszélték. Manapság puszta formalitás az egész.
De hogyhogy mindenki az angolt beszéli? Hiszen Egyiptomban és Japánban is vannak
kapuk.
És Amerikát se feledd! - mondta Tamani mosolyogva. - A bennszülött indiánokkal is
kapcsolatban álltunk, csakúgy, mint az egyiptomiakkal és a japánokkal. Japánban az ainukkal
különösen sokáig éltünk együtt, ők már a japánok előtt azon a szigeten éltek. - Elvigyorodott.
- Bár az ainuk sohasem foghatták fel, mi mennyivel korábban ott voltunk őelőttük.
Több száz évvel? - tippelt Laurel.
Több ezer - mondta Tamani ünnepélyesen. - A tündérség sokkal öregebb, mint az
emberiség. De az emberek gyorsabban szaporodtak és terjeszkedtek, mint a tündérek.
Szívósabbak is. Nyilvánvaló, hogy jobban bírják a szélsőséges időjárást. Ha nem lennének az
Ősztündérek, az őrszemek sem élnék túl a telet a hokkaidói kapunál. De emiatt az
embereknek sikerült meghódítaniuk a világot, így nekünk kell alkalmazkodnunk hozzájuk,
legalább egy kicsit. A nyelv ennek az alkalmazkodásnak a szerves része. Van egy
kiképzőközpontunk Skóciában, ahol - ezt te is tudod - angolul beszélnek. Minden őrszem, aki
kapcsolatba kerül az emberek világával, ott kap kiképzést.
Te és Shar is ott voltatok?
És még sokan mások. - Tamani egyre inkább belelendült, már nyoma sem volt rajta
annak a visszafogottságnak, ami mindig rányomta a bélyegét a viselkedésére, amikor Avalon
földjére lépett. - Az elterelő hadműveleteket mindig a csillagszórók hajtják végre, és nagyon
ritkán, de előfordulhat, hogy egy mixernek olyan hozzávalóra van szüksége, ami Avalonban
nem terem meg. Az uradalmat a kapu köré építették, egy hatalmas vadaskert kellős közepén,
így a kaput is védi, és könnyen kontrollálható kapcsolatot is biztosít az emberekkel.
Évszázadokkal ezelőtt szereztük meg azt a földet is, hasonlóképpen, mint ahogyan most a
tiédet szeretnénk a magunkénak tudni.
Laurel csak mosolygott Tamani lelkesültségén. A fiú a többi tündérnél nyilvánvalóan többet
tudott az emberek világáról, és nemcsak azért, mert ott élt, hanem azért is, mert az emberek
megfigyelésével töltötte az életét.
-
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Azért tette, hogy értsen engem. Tamani éveket szentelt annak, hogy megértse azt a lényt,
akivé Laurel emberként vált. Laurel feláldozta az emlékeit, és az előző Királynő parancsára
elhagyta Avalont, de Tamani követte őt. Mindig mindenben. Ez döbbenetes felismerés volt.
Szóval - kezdte összefoglalni a mondókáját Tamani -, évszázadok óta az uradalom jelenti
a fő kapcsolatot az Avalonon kívüli világgal, így csak természetes, hogy beszéljük a körülötte
élő emberek nyelvét. De néha még az uradalomban élő szakértők is félreértenek egyet s mást,
így aztán nem izgat túlságosan, ha hébe-hóba elfelejtek pár szót.
Szerintem nagyon is jól megy - mondta Laurel, és a mutatóujjával végigsimított Tamani
karján.
A fiú ösztönösen odanyúlt, és megfogta a lány ujjait. Laurel nem tudta levenni a szemét
Tamani kezéről. Olyan ártatlanul nyugodott az ő kezén, de közben meg annyi mindent
elárult! Laurel felnézett, és találkozott a pillantásuk. Hosszú csend telepedett közéjük. Kis idő
múlva Laurel kihúzta a kezét Tamani ujjai közül. A fiú arckifejezése nem változott, de Laurel
ennek ellenére rosszul érezte magát.
A kínos pillanat élét azzal akarta elvenni, hogy italt töltött magának az első kancsóból, ami a
keze ügyébe került, és belekortyolt. Mintha folyékony cukor csúszott volna le a torkán. Hűha, mi ez? - kérdezte, és a poharában csillogó rubinvörös italra bámult.
Tamani odavetett egy pillantást. - Amrita.
Laurel bizalmatlanul vizsgálgatta a poharát. - Tündérbor? - kérdezte, és érezte, hogy máris a
fejébe száll.
Olyasmi. Az Yggdrasil fa6 virágának nektárja. Csak samhainkor isszuk.
Hagyományosan ezzel köszöntjük az új évet.
- Fantasztikusan finom.
- Örülök, hogy ízlik - mondta Tamani nevetve.
Laurel felsóhajtott. - Tele vagyok. - Az avaloni étkekből képes volt betegre enni magát. Most
is sikerült neki.
Végeztél a vacsorával? - kérdezte Tamani, és a tétova elfogódottság visszalopódzott a
hangjába.
Hát persze. Dugig vagyok - mondta Laurel mosolyogva, és hátrahanyatlott a párnák
közé.
Fel... - Tamani elhallgatott, és a mező felé pillantott. - Felkérnél táncolni?
Laurel hirtelen felült. - Micsoda? Hogy én kérjelek fel téged táncolni?
Tamani lesütötte a szemét. - Elnézést kérek, ha túl rámenős voltam.
De Laurel mérgében meg sem hallotta a fiú szavait. - Még egy ünnepélyen sem kérhetsz fel?
- Tehát nem akarsz?
Volt valami Tamani hangjában, ami Laurel dühét bánattá szelidítette tette. Nem a fiú hibája
volt. De Laurel gyűlölte azt, hogy Tamanit még vele kapcsolatban is kötik azok a nevetséges
társadalmi szokásuk Felszegte az állát, és legyűrte a megütközését. Tamanit nem akarta
büntetni. - Tamani, szeretnél táncolni?
A fiú tekintete ellágyult. - Nagyon szeretnék.
Laurel a táncosok felé lesett, és elbizonytalanodott. - Én nem tudom, hogyan kell - mondta
tétován.
Majd én vezetlek... ha akarod.
Rendben.
Tamani felállt, és felkínálta karját Laurelnek. Már órákkal ezelőtt levette a köpenyét, csak a
fekete térdnadrág és a csizma volt rajta a bő fehér inggel, amelynek meglazult szalagjai
mögül kilátszott napbarnított mellkasa. Úgy nézett ki, mint egy mozihős, mint Wesley A
herceg menyasszonyából vagy mint Edmond Dantés a Monté Cristo grójjáöól Laurel
elmosolyodott, és kézen fogta.
6 Világfa a germán és a skandináv mitológiában.
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Közelebb húzódtak a zenészekhez. A legtöbben Laurel számára ismeretlen vonós
hangszereken játszottak. A fúvósokat a lány is felismerte, volt ott fuvola, pánsíp és egy
klarinétra emlékeztető hangszer. Tamani ügyesen megmutatta neki a tánclépéseket,
amelyekre mintha ő is emlékezett volna. Olyan kecsesen mozgott, amelyre korábban
képtelennek tartotta volna magát. Együtt perdült, ugrott és csusszantott a többiekkel. Lehet,
hogy egy picivel nehézkesebb volt náluk, de az emberek között ez így is kiválónak számított
volna. Újabb és újabb zeneszámokat táncolt végig, a végén már nem is tudta, hányat. Az
édesen illatozó mezőn egyre többen kapcsolódtak be a táncba, és Laurel elmerült a karcsú
végtagok, a Nyártündérek mámorító zenéjére ütemesen összeverődő, pergő-forgó testek és az
őrök avaloni tavasz langyos levegőjében hullámzó ruhák tengerében
Tamani többször is megforgatta a lányt, míg Laurel szédülni nem kezdett, és nevetve, zihálva
a mellkasára nem borult. Néhány pillanatig szinte észre sem vette, milyen szorosan simul a
fiúhoz. Más volt ez a közelség, mint Daviddel. Tamani majdnem olyan magas volt, mint
Laurel. Ilyen közelségben együtt ringott a csípőjük.
Laurel érezte Tamani egyre szorosabban ölelő karját a derekán. A fiú valószínűleg elengedte
volna, ha Laurel eltolja magától, de nem tette. Ujjai végigszántottak a lány haján, majd a
nyakára simultak. A lány feje hátrahajlott. Tamani Laureléhez érintette az orrát. Lehelete
hűvös volt a lány arcán, miközben Laurel ujjai a fiú meztelen bőrét érintették az ing fűzői
között.
Laurel - suttogta Tamani olyan halkan, hogy Laurel szinte nem is hallotta a hangját. Es
mielőtt tiltakozhatott volna, a fiú a szájára hajolt és megcsókolta.
Lágy és gyengéd volt az ajka, édes íze egészen átjárta Laurelt. Az őrült forgatag komótos
keringővé szelídült körölöttük, a föld forgása is lassulni látszott, majd talán meg is állt. Csak
neki és Tamaninak.
És csak egy pillanatra.
Az illúzió azonnal szertefoszlott, amikor Laurel elfordította a fejét, és minden erejét
összeszedve elindult. El a mezőtől, el a táncolóktól. El Tamanitól.
Zavaros, dühös érzések támadtak fel benne, ahogy elhagyta a tisztást. Tamani szó nélkül
követte.
Mennem kell - mondta a lány halkan, és nem fordult a fiú felé. Még csak nem is üres
kifogás volt. Laurelnek fogalma sem volt, mióta táncolhattak, de valószínűleg túlságosan
régóta. Haza kell mennie. Arra indult, amerre a kaput sejtette, és remélte, magától is felismeri
a környéket. Várt egy darabig, hátha megérzi Tamani kezének érintését a derekán, hátha segít
neki a helyes irányba fordulni, mint tette ezt már oly sok alkalommal.
De most nem.
Legalább bocsánatot kérhetnél - mondta Laurel. A kedve elromlott, és maga sem értette
igazán, hogy miért. Teljesen össze volt zavarodva.
Egyáltalán nem sajnálom, ami történt - mondta Tamani, és a bocsánatkérésnek a
leghalványabb jele sem volt a hangjában.
Pedig sajnálhatnád! - mondta Laurel, és egy pillanatra Tamanira nézett.
Miért? - kérdezte Tamani bosszantóan nyugodt hangon.
Miért kellene bocsánatot kérnem? Mert megcsókoltam azt a lányt, akibe szerelmes
vagyok? Szeretlek, Laurel!
Laurel alig jutott levegőhöz, a fiú szavai teljesen készületlenül érték. Tamani kinyilvánította
már a szándékát - időnként nagyon is nyíltan de még sohasem mondta ki kereken, hogy
szerelmes belé. Szavai hirtelen komolyságot kölcsönöztek a korábban ártatlan flörtölésnek.
Immár következménnyel járt. így már a hűtlenség határát súrolta.
Meddig kell még karba tett kézzel várnom, hogy észhez térj? Türelmes voltam. Évekig
türelmes voltam, Laurel, és belefáradtam. Tamani gyengéden megfogta a lány két vállát, és
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csak annyira hajolt előre, hogy egyenesen a szemébe nézhessen. - Belefáradtam a várakozásba, Laurel.
De David...
Ne beszélj nekem Davidról! Ha azt akarod, hogy kihátráljak az életedből, mondd azt,
hogy te nem akarsz engem! De azt ne várd tőlem, hogy David érzéseit is tiszteletben tartsam!
Engem nem érdekel David, Laurel! - Elhallgatott, és szaggatottan, hangosan zihált.
- Engem csak te érdekelsz. És amikor annyi gyengédséggel nézel rám
- mondta a fiú, és ujjai egy kicsit erősebben szorították a lány vállát -, és teljesen úgy, mint
aki csókot vár, akkor mégis foglak csókolni. A pokolba Daviddel! - fejezte be csendesebben.
Laurel elfordult, a feje lüktetni kezdett. - Nem teheted, Tam.
Szerinted mit kellene akkor csinálnom? - kérdezte Tamani olyan nyers és elgyötört
hangon, hogy Laurel nem tudott nem rá nézni.
Csak... várj!
Mégis mire? Hogy a szüleid meghaljanak? Hogy David meghaljon? Mire kell várnom,
Laurel? - kérdezte keserűen.
Laurel megfordult, és újra elindult, kétségbeesett kísérletet téve arra, hogy maga mögött
hagyja a fiú szavait. Felért egy magas domb tetejére, de nem tündérházak sorát látta maga
előtt, hanem hófehér homokos tengerpartot, amelyet zafírkék hullámok nyaldostak. Volt
valami furcsa az egészben - a víznek nem volt óceánillata -, de Laurel nem fordulhatott
vissza, mert Tamani ott volt a nyomában. így aztán csak ment és ment, lassú léptekkel a
csillogó, kristályos homokban.
Karba tett kézzel megállt. Odaért a vízhez. Nem mehetett tovább. A tengeri szél kifújta a
haját az arcából. - Nem szeretem, hogy olyan messze vagy - szólalt meg Tamani hosszú
hallgatás után. A hangja ismét nyugodtan csengett, a keserű él nélkül. - Aggódom miattad.
Tudom, hogy vannak őreid, de... Jobban szerettem, amikor a birtokon voltál. Nem szívesen
bízom más őrszemekre az életedet. Bárcsak... bárcsak én magam lehetnék ott veled!
Laurel a fejét rázta. - Nem működne - mondta határozottan.
Azt hiszed, nem végeznék elég jó munkát? - kérdezte Tamani, és szemében annyi
komolysággal nézett a lányra, hogy Laurel kényelmetlenül érezte magát.
Nem működne - ismételte, és tudta, hogy az érvei nagyban különböznek Tamaniétól.
Nem akarod, hogy ott legyek az emberi világodban - mondta Tamani csendesen. Szavait
a szellő sodorta el Laurel füléhez.
Laurel elfordult, mert fájt neki az elsuttogott vádban rejlő igazság.
Félsz attól, hogyha része lennék az emberi világodnak, akkor tényleg igazi döntést
kellene hoznod. Most mind a két világ a tiéd. Ott van a Davided. - Tamani gúnyosan ejtette ki
vetélytársa nevét, hangjába beszivárgott a düh. Ez valamivel kevésbé volt fájó, mint korábbi
sebzettsége. Bárcsak ordítana! - kívánta Laurel. A dühöt könnyebb elviselni, mint a bánatot, a
gyötrelmet. - Aztán szépen idejössz, és én is itt vagyok neked, amikor csak akarod. Tudod,
hogy azonnal felelek a hívásodra. Eszedbe jutott már valaha, hogy én hogyan érzek? Minden
alkalommal, amikor elmész - vissza hozzá -, újra és újra feltéped a sebeimet. Néha... Tamani felsóhajtott. - Néha azt kívánom, bárcsak ne is jönnél többet. - Idegesen kiengedte a
beszívott levegőt. - Nem, igazából nem ezt akarom. De én... olyan nehéz, amikor elmész,
Laurel! Bárcsak megértenéd!
Egy könnycsepp futott végig Laurel arcán, de dühösen letörölte. Nyugodt akart maradni. Nem maradhatok - mondta, és már annak is örült, hogy a hangja nem bicsaklott meg. Amikor ide jövök... és minden alkalommal, amikor ide jövök... végül vissza kell mennem.
Talán tényleg egyszerűbb lenne, ha egyáltalán nem járnék vissza.
De vissza kell jönnöd! - kiáltotta Tamani, és aggodalom csendült a hangjában. - Megkell
tanulnod, amit egy Ősztündérnek tudnia kell. Erre születtél. Ez a sorsod!
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Tudok annyit, amennyivel ellehetek egy darabig - győzködte a fiút Laurel. - Csak
gyakorolnom kell, azt meg otthon is lehet. - Összefonta a karját, hogy remegő kezét
elrejthesse.
Nem így szól a terv - mondta Tamani csaknem dorgálóan. - Rendszeresen vissza kell
járnod.
Laurel erőt vett magán, hogy higgadtan, nyugodtan válaszoljon: - Nem, Tamani. Nem kell.
Farkasszemet néztek, és egyikük sem akarta lesütni a szemét.
Laurel adta fel hamarabb. - Mennem kell. Sötétedés előtt haza kell érnem. Szeretném, ha
elvinnél a kapuhoz.
- Laurel...
A kapuhoz! - parancsolta Laurel, mert tudta, hogy nincs ereje végighallgatni azt, amit a
fiú mondani készül. Az egész nap elromlott a számára, már alig várta, hogy vége legyen.
Tamani kihúzta magát, de a vereség az arcára volt írva. Laurel elfordult. Képtelen volt
ránézni. A fiú Laurel derekára tette a kezét, és egy lépéssel mögötte haladva a helyes irányba
terelte.
Amikor odaértek a kaput körülvevő kőfalhoz, Tamani intett a bejáratnál álldogáló őröknek.
Egyikük elszaladt.
Néhány másodperc múlva Tamani megszólalt: - Csak azt szeretném, hogy biztonságban
legyél - mondta bocsánatkérően.
- Tudom - motyogta Laurel.
És mi van azzal a Klea nevű nővel? - kérdezte a fiú. - Találkoztatok azóta?
Laurel megrázta a fejét. - Mondtam, hogy nem tudom, bízhatok-e benne.
Tudja, hogy mi vagy? - kérdezte Tamani, és hirtelen a lány felé fordult. - Tudja, hogy
tündér vagy?
Igen, Tamani, természetesen mindent elmeséltem neki még az első alkalommal ironizált Laurel. - Nem, persze, hogy nem tudja! Nagyon vigyáztam...
Mert abban a pillanatban, amikor rájön - folytatta a fiú, ismét félbeszakítva Laurelt -, a te
életed is veszélybe kerül.
De nem tudja! - kiáltott fel Laurel, felkeltve ezzel az őrök figyelmét. De nem érdekelte. Es ha tudná, akkor mi lenne? Meggondolná magát, és hirtelen tündérekre kezdene vadászni?
Nem hiszem! - Furcsa volt a Daviddel korábban folytatott vita érveivel szembemenni, de a
logikának itt már semmi keresnivalója nem volt. - Jól vagyok! - kiáltotta kimerülten.
Mindketten megfordultak az őrök lépteinek zajára. Tamani lehajtotta a fejét, és hátralépett,
elfoglalta a helyét Laurel válla mögött. De a lány hallotta, hogy még mindig fújtat az
idegességtől.
A katonák sorfala kettévált, és Yasmine, az ifjú Téltündér tűnt fel közöttük.
O! - kiáltotta meglepetten Laurel. - Azt hittem, valaki mást küldenek majd - nyögte,
amikor a lány ráemelte halványzöld tekintetét.
Yasmine egy szót sem szólt, rögtön a falhoz lépett.
Egyedül is ki tudja nyitni? - suttogta Laurel Tamaninak.
Persze - felelte Tamani picit gúnyosan. - Nem igényel ügyességet. Elég, ha Téltündérnek
születsz.
Az őrök elkísérték őket a négy kapuhoz vezető úton. Tamani egy hang nélkül követte Laurelt,
és hozzá sem ért. Laurel gyűlölte, amikor így kellett viselkednie a fiúval, de nem volt más
ötlete. A két világ, a két élete, amelyeket olyan nagy erőfeszítések árán tudott csak távol
tartani egymástól, most hirtelen összeért a feje felett. Laurel tehetetlenül várta a
következményeket.
-
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HUSZONNÉGY
LAUREL ÉS TAMANI CSENDESEN, borongós hangulatban lépett át a kapun. Ismerős
őrszemek köszöntötték őket. Shar lépett elő. Mérgesen bámulta Laurelt, miközben
Tamanihoz intézte a szót. - Látogatónk van.
Trollok? - kérdezte Tamani. Kihúzta magát, Laurelt pedig a szikrázó kapu felé lökte. Laurel, indíts vissza Avalonba!
Shar a szemét forgatta. - Nem trollok, Tam. Gondolod, átengedtünk volna, ha trollok
várnának tárt karokkal?
Tamani felsóhajtott, és leengedte a karját.
- Az az emberfiú az. Amelyik tavaly ősszel is itt járt.
- David? - kérdezte Laurel elcsukló hangon. Hogyjött rá?
Shar bólintott, Tamani állkapcsa megfeszült. - Odaviszem hozzá Laurelt - mondta Tamani, és
előrelépett. - Hol van?
Megtartja a távolságot - bökött a fejével bizonytalan irányba Shar. - Ott van a háznál.
Nemsokára jövök - mondta Tamani, majd megragadta Laurel karját, és a ház felé húzta.
Amint látótávolságon kívül kerültek, elengedte a lányt.
- Beszélni akarok vele - mondta Tamani halkan.
- Azt már nem! - kiáltotta Laurel. - Nem lehet!
Tudni akarom, mit tesz a biztonságodért - mondta Tamani, kerülve a lány pillantását. Ennyi az egész.
Akkor sem! - szűrte a szót Laurel a fogai közt.
Mennyi mindent vagy hajlandó feláldozni Davidért? kérdezte Tamani felbőszülve. Engem, az nyilvánvaló. És még mit? Az életedet? A szüleid életét? Talán még Davidét is?
Csak nehogy elrontsam a romantikus kis játékodat. Csak beszélni akarok vele.
Meg akarod félemlíteni. Le akarod járatni előttem. Ismerlek, Tamani.
Ha már itt van, akár azt is megtehetném - morogta Tamani, és az ösvény felé pillantott.
Nem én kértem, hogy idejöjjön - mondta Laurel, és maga sem tudta, miért érzi szükségét
a magyarázkodásnak.
Tamani hallgatott.
Még a munkahelyén kellene lennie. Elvileg azt sem szabadott volna megtudnia, hogy itt
vagyok.
Tamani azonnal megállt, és megfordult. - Hazudtál neki? - Olvashatatlan volt az
arckifejezése.
-Én...
Te hazudtál neki, hogy eljöhess engem meglátogatni? - Tamani nevetni kezdett. Miattam hazudtál! Megtisztelve érzem magam. - Éles és csípős volt a hangja, de kihallatszott
belőle valami más is. Hogy értékeli. Hogy elégedett.
Laurel gúnyosan felkacagott, és elindult az ösvényen. - Képzelődsz! Nem miattad volt.
Tamani megragadta Laurel karját, és olyan gyorsan fordította meg a lányt, hogy az a
mellkasának ütközött. Tamani nem próbálta meg átölelni, csak megfogta a karjait. - Biztos,
hogy nem? Mondd ki, hogy nem szeretsz.
Laurel ajka megrándult, de egy szót sem tudott szólni.
Mondd ki! - kiáltotta Tamani. A hangja éles, követelőző volt.
- Mondd ki, hogy David az, akire szükséged van, akit igazán akarsz!
- A fiú arca olyan közel volt Laureléhez, hogy a lány érezte, ahogy a lehelete végigsimít az
arcán. - Mondd azt, hogy sohasem gondolsz rám, miközben őt csókolod! Hogy nem
álmodozol rólam ugyanúgy, ahogyan én álmodozom rólad! Mondd ki, hogy nem szeretsz!
Laurel felnézett a fiúra, és elfogta a teljes kétségbeesés. Kiszáradt a szája, és a szavak,
amelyeket ki akart mondani, képtelenek voltak kicsúszni rajta.
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Látod, nem tudod kimondani - súgta a fiú, és maga felé húzta a lányt. - Akkor szeress
engem, Laurel! Szeress engem!
Olyan gyötrelmes vágyakozás volt Tamani arcára írva, hogy Laurel alig tudta elviselni a
látványát. Nem hagyhatta itt megint a fiút így nem, most - hogy tudja - már nem. Miért nem
tudta jobban elrejteni? Miért jött vissza mindig, tudván, hogy nem maradhat? Jóval több
fájdalmat okozott ezzel a fiúnak, mint saját magának. Ez mitől szerelem? A szerelem nem
lehet ilyen önző.
Tamani ajka az arcát simogatta, aztán a haját. Mintha minden elfojtott érzelem és minden
kísértés, amelynek korábban ellenállt, hirtelen kitört volna, mint amikor egy megvadult folyó
átszakítja a gátat.
Laurel erőt vett magán, és kinyitotta a szemét. Nem számít, ő mit érez, nem maradhat a
fiúval. Most nem. Amíg az emberek világában él, csak félig lehetne Tamanié. Ő maga is
gyűlölné ezt, és a végén - bár ezzel a fiú biztosan nem értene egyet - Tamani sem lenne
boldog. Laurel nem állt készen arra, hogy elhagyja az emberek világát. Le akart érettségizni,
és majd aztán eldönteni, hogy mihez kezdjen. Családja volt, barátai, és egy egész élet - élet,
amelyet nem élhetett Tamanival az oldalán. Ismét lehunyta a szemét, el kellett hessegetnie a
fiúról szóló álmait. Hiszen ha az az álom valóra válna, nem érne boldog véget. El kell
küldenie Tamanit.
Most vagy soha.
Nem szeretlek - suttogta, de majdnem elveszítette az önuralmát, amikor Tamani ajka
végigsimított a nyakán.
Dehogynem, Laurel, szeretsz engem - suttogta Tamani, és ajka már a lány fülét cirógatta.
Nem szeretlek! - mondta Laurel immár hangosabban, a hangja végre engedelmeskedett.
Mindkét kezét Tamani mellkasához érintette, és határozottan eltolta magától a fiút. - Nem
szeretlek. Vissza kell mennem. Te pedig nem jössz velem.
Megfordult, mielőtt meggondolhatta volna magát.
Laurel...
Nem! Megmondtam, hogy nem szeretlek! Hiszen alig... alig ismerlek, Tamani. Néhány
együtt töltött délután, egy ünnepély... az nem szerelem! - győzködte a fiút. Nem tudta, mit
tehetne még. Tamaninak igaza van: kegyetlenség éltetni benne a reményt minden
alkalommal, amikor elmegy. Elmondhatatlanul kegyetlen dolog. El kell hitetnie vele, hogy
amit akar, az sohasem fog megtörténni. Hosszú távon ez lesz a kevésbé fájdalmas. Visszamegyek Davidhez - mondta, megadva ezzel a kegyelemdöfést. Megfordult, hogy ne
lássa, hogyan reagál a fiú. Nem hitte, hogy kibírná a látványt.
A ház felé indult, és arra számított, hogy Tamani egyszer csak elmarad mögüle. De az erdő
szélén még mindig hallotta a fiú lépteit. - Ne kövess! - sziszegte.
Nem vagy abban a helyzetben, hogy parancsolgass nekem! - jelentette ki a fiú nyersen.
Együtt hagyták el a fák vonalát, Tamani szorosan mögötte lépdelt . Laurel elkapta David
pillantását... pont egy másodperccel azelőtt, hogy az megpillantotta Tamanit. David újra
Laurelre nézett, és vádló szeme tele volt fájdalommal. Leugrott a Sentra csomagtartójáról, és
a kocsi felé indult.
- David! - kiáltotta Laurel, és futni kezdett.
Tamani azonban megragadta a csuklóját. Magához rántotta a lányt, és mielőtt az
tiltakozhatott volna, hevesen megcsókolta. A sürgető és követelőző ajkakból áradó forróság
két másodpercre Laurel ellenállását is elhamvasztotta, ezért csak késve tudta durván ellökni
magától a fiút.
Laurel David felé pillantott, remélve, hogy az nem látta, mi történt.
De látta.
David és Tamani farkasszemet nézett.
-
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Tamani még mindig Laurel csuklóját szorongatta. A lány elrántotta. - Tűnj el! - mondta. - Azt
akarom, hogy tűnj el! - Már remegett a hangja. - Tényleg! - kiáltotta. - Menj innen!
Tamani állkapcsa és arcizmai megfeszültek, miközben Laurelre bámult. Laurel alig tudott a
szemébe nézni. Az árulás óceánja viharlott benne. Szinte felnyársalta a fiú tekintete, kereste a
legkisebb jelét annak, hogy Laurel nem gondolta komolyan, amit mondott. Ott égett benne az
a reménysugár, amely sohasem alszik ki.
Laurel nem sütötte le a szemét. Jobb lesz ez így. Egy nap talán... nem is tudott erre gondolni.
A fiúnak mennie kell. El kell tűnnie. Nem lenne fair, ha így folytatnák.
Könyörgöm, menj el, gondolta Laurel kétségbeesetten. Menj, mielőtt meggondolom magam
Menj már!
Tamani, mintha a gondolataiban olvasott volna, megfordult, s szó nélkül a fák felé indult, és
eltűnt a lány szeme elől.
Laurel szüntelenül arra a pontra bámult, ahol egy másodperccel korábban Tamani állt. Tudta,
hogy el kellene indulnia. Minél tovább áll ott merengve, annál nehezebb lesz Daviddel
helyrehoznia a dolgait.
Nagy nehezen elfordította a tekintetét. Dávid már a kocsija ajtajánál volt.
David! - kiáltotta Laurel. - David, várj! - A fiú megállt, de nem fordult meg - David, ne
menj el!
Miért ne? - kérdezte a fiú, és a vezetőülést bámulta. Nem volt hajlandó Laurelre nézni. Láttam, hogy mi történt. Most már csak azt kell hozzáképzelnem, amit nem láttam.
Rosszul láttad! - kiáltotta Laurel. A bűntudat és a szégyen egyszerre söpört át rajta.
Tényleg? - kérdezte David. Most már a lány felé fordult - közönyös arckifejezéssel. Ha
szomorú lett volna, vagy dühös, azt Laurel megértette volna. De ez a közöny... mintha nem
érdekelné az egész.
Tényleg - mondta Laurel, de a hangja bizonytalan volt.
Mit láttam rosszul, Laurel? Elmesélem neked, hogy néz ki ez az egész az én
szemszögemből. Hazudtál nekem, hogy idejöhess és láthasd. Hogy vele lehess!
Nem is hazudtam - tiltakozott Laurel erőtlenül.
Igen, egy szót sem szóltál, de attól még hazugság volt az egész! - David elhallgatott,
állkapcsa és a keze, mellyel a kocsi ajtaját szorongatta, megfeszült. - Bíztam benned, Laurel.
Mindig bíztam benned. Tény, hogy nem hazudtál, hiszen semmit sem mondtál, de ettől
függetlenül aláástad a bizalmamat! - Ránézett a lányra. - Korábban eljöttem a
munkahelyemről, mert aggódtam miattad. Féltettelek. És amikor az anyukád azt mondta,
hogy Chelsea-nél vagy, felhívtam.
Lövése sem volt, miről beszélek. És tudod, mire gondoltam akkor? Hogy meghaltál, Laurel!
Azt hittem, hogy meghaltál!
Laurelnek eszébe jutott, hogy hétfőn neki is ezt volt az első gondolata, amikor Dávid nem
jelent meg az iskolában. Szégyenkezve bámulta a földet.
Aztán rájöttem, hogy van ám egy hely, illetve van valaki - mondta gúnyosan -, akihez
akár suttyomban is elmennél. Idejöttem, hogy lássam, biztonságban vagy-e, és mit láttam?
Hogy megcsókolod!
Nem is én csókoltam meg! - kiáltotta Laurel. - Ő csókolt meg engem!
David hallgatott, csak az arcizmai rángtak szüntelenül. - Talán ez alkalommal igen - mondta
hidegen. - De láttam abból a csókból, hogy nem először történt meg! Gyerünk, tagadd le!
Hallgatlak.
Laurel hol a földet, hol az autót, hol a fákat bámulta. Akárhová szívesebben nézett, mint a fiú
vádló szemébe.
Tudtam. Tudtam!
David beült a vezetőülésbe, és becsapta az ajtót. A motor zúgva azonnal életre kelt. Gyorsan
rükvercbe kapcsolt, és majdnem elütötte a földbe gyökerezett lányt, aki képtelen volt
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megmoccanni. David letekerte az ablakot. - Most... - harapta el a szót. Ez volt a gyöngeség
első jele, amit a beszélgetés alatt mutatott. - Most egy darabig nem akarlak látni. Ne is hívj
fel! Majd... amikor úgy látom jónak, megkereslek.
Laurel látta, hogy a fiú elszáguld. Csak ekkor eredtek el a könnyei. Az erdő felé is vetett egy
pillantást, de ott sem volt már senki. Beült az autójába, és zokogva a kormányra borult.
Hogyan omolhatott össze minden egyszerre?
Laurel az ágyán ült, gitárral az ölében, és a mennyezeten táncoló árnyakat figyelte. Már két
órája ücsörgött ott, miközben a nap lement, és a szobában lassan besötétedett. Melankolikus
akkordokat játszogatott a hangszeren, amelyek - bárhogy küzdött is ellene - az Avalonban
hallott melódiákra emlékeztették.
Ma reggel még minden olyan jó volt. Jó? Remek! És most? Mindent elrontott.
Ráadásul az ő hibája volt az egész. Túl sokáig egyensúlyozott a két világ között. Hagyta,
hogy Tamani iránt érzett vonzalma kicsússzon az irányítása alól. Nem elég testileg hűnek
maradni, David megérdemelte volna azt is, hogy a gondolatai se kalandozzanak másfele.
Eszébe jutott Tamani arckifejezése, amikor megmondta neki, hogy nem szereti. Ez sem volt
fair. Sikerült mindenkit megbántania, és most viselnie kell a következményeket.
Az a gondolat, hogy David nélkül kell leélnie a hátralevő életét - vagy akár csak a hét
hátralévő részét -, elviselhetetlenül fájt Laurelnek. Elképzelte, milyen lenne, ha Davidet egy
másik lánnyal látná csókolózni. Ha úgy csókolna egy másik lányt, ahogyan Tamani csókolta
őt ma reggel. Felnyögött, és az oldalára fordult, a gitár lecsúszott mellé az ágytakaróra. Az
lenne a világ vége. Nem történhet meg. Biztosan megvan annak a módja, hogy mindent
rendbe hozzon.
Am két óra hosszányi gondolkodás után sem jutott semmi eredményre. Nincs más hátra, mint
remélni, hogy a fiú megbocsát neki. Majd egyszer.
Megpróbált elaludni. Általában könnyen ment neki az alvás, miután a nap lement, de most
csak ült az ágyán, és az ébresztőórán változó számjegyeket figyelte, miközben beburkolta a
sötétség.
8:22
8:23
8:24
Laurel lement a konyhába. A szülei szombaton mindig leltároztak, még egy óráig biztosan
nem kerülnek elő. Kinyitotta a hűtőajtót - inkább csak megszokásból, hiszen egy falat sem
ment volna le a torkán. Aztán becsukta az ajtót, és megengedte magának azt a pillanatnyi luxust, hogy Davidet és Tamanit hibáztassa a történtekért. Nem akarta megbántani egyiküket
sem. Azt akarta, hogy mind a ketten boldogok legyenek. Hiszen mind a két fiú fontos volt a
számára. Miért kényszerítették arra, hogy válasszon közöttük?
Hirtelen megmozdult valami az udvaron. De még mielőtt Laurel felfoghatta volna, hogy mit
lát, az üvegfal betörött, és szilánkokkal borította be a padlót. Laurel felsikoltott, és leguggolt,
kezével védve az arcát. De amikor elhallgatott, a szobára halálos csend telepedett. Nem törte
meg se kiáltozás, se több kő, de még csak lépések zaja sem.
Laurel a konyha padlóját borító üvegszilánkokra meredt. Meglátott egy nagy kődarabot,
amely csak az ablakon keresztül kerülhetett a konyhába.
A követ egy papírba burkolták.
Laurel remegő kézzel kibontotta. A lélegzete is elállt, amikor a vérvörös ákombákomot
átfutotta.
Azonnal felpattant, és a bejárati ajtó felé rohant. Miután kinyitotta az ajtót, egy pillanatra
megállt, és kikémlelt az udvarba. Nyugodtnak tűnt - talán még békésnek is - az utcai lámpák
fényében. Laurel minden árnyékot megvizsgált, leste, nem moccan-e.
De a szél sem rebbent.
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Ránézett az autójára, majd a kezében tartott papírdarabra. Tamaninak igaza volt, eddig
mindent egyedül akart csinálni. Ideje beismerni, hogy segítségre van szüksége. Megfordult,
és futni kezdett, de nem az autója, hanem a ház mögötti fák felé. Az erdő szélén egy pillanat
ra megállt, mert nem tudta, hol ér véget a házat védő bűbáj. Rövid habozás után kiabálni
kezdett: - Segítség! Könyörgöm, segítsen már valaki!
A fák mentén az udvar másik végébe futott, és folyamatosan kiáltozott. De csak saját
szavainak visszhangját hallotta. - Kérem! - kiáltotta még egyszer, tudva, hogy senki sem fog
válaszolni a könyörgésére.
Az őrszemek elmentek. Laurel nem tudta, hogy hová és mikor, de abban biztos volt, hogy ha
lett volna akár egy szem tündér is az erdőben, válaszolt volna a hívására. Egyedül maradt.
Elöntötte a kétségbeesés. Tenyerét a szeméhez nyomta, nehogy sírni kezdjen. Most nem
engedheti meg magának, hogy összeomoljon. A kocsijához rohant, beült a kormány mögé, és
becsapta az ajtót. A sötét, üres házra meredt. Hónapok óta ez az épület jelentette számára a
menedéket, már jóval azelőtt óvta, hogy Laurel tudott volna az őrszemekről és a védelmező
bűbájokról. De nem maradhatott itt. El kell hagynia a védőőrizetet. Tudta, hogy a trollok
pontosan ezt akarják. Azonban nem volt más választása, túl sok forgott kockán. Reszketett a
keze, de sikerült bedugnia a slusszkulcsot, és elindítania a motort. Kifarolt, a kerekek
csikorogtak az aszfalton, amikor egyesbe kapcsolt. Szemét le sem vette a visszapillantó
tükörről.
A David házához vezető fél mérföldes út most óráknak tűnt. Laurel leparkolt a ház elé, és az
ismerős épületre pislogott, amely szinte a második otthona volt.
Most idegennek érezte.
Mielőtt meggondolhatta volna magát, sietve kiszállt az autóból, és felszaladt a feljárón. A
csengő hangját visszaverték a nappali falai.
Laurel nem is emlékezett rá, mikor csengetett be utoljára Davidékhez. Olyan hivatalos, olyan
szükségtelen volt.
David anyja nyitotta ki az ajtót. - Laurel - mondta kedvesen. De a mosoly lehervadt az
arcáról, amikor Laurel szemébe nézett. - Mi a baj? Jól vagy?
- Beszélhetnék Daviddel?
David anyja értetlennek tűnt. - Persze, miért ne beszélhetnél vele? Gyere be!
Inkább itt maradnék, köszönöm - mormogta Laurel, és a cipője orrát bámulta.
Oké - válaszolta elbizonytalanodva David anyja. - Akkor szólok neki.
Laurelnek sokáig kellett várnia, míg az ajtó újra kinyílt. A lány felpillantott, tartott tőle, hogy
David anyja tért vissza. De David volt az, kifejezéstelen arccal és villogó szemekkel. A fiú
megállt, vett egy mély lélegzetet kilépett a verandára, és becsukta maga mögött az ajtót.
Ne csináld ezt, Laurel! Csak azért jöttem le, mert anya még nem tudja, hogy mi történt.
De neked tud...
- Barnes elrabolta Chelsea-t.
A harag azonnal eltűnt David szeméből. - Micsoda?!
Laurel odaadta neki a papírt. - A világítótoronynál vannak. Tudom, hogy haragszol rám, de...
- Elfúlt a hangja. Minden lélegzetvétel fájdalmas volt, de sikerült visszaszorítani a rettegést. Itt nem rólunk van szó, hanem sokkal többről. Szükségem van rád, David. Egyedül nem
tudom megcsinálni.
- És mi van az őrszemekkel? - kérdezte Dávid bizalmatlanul.
- Nincsenek ott! Hívtam őket, de elmentek!
Dávid habozott egy pillanatig, majd bólintott, és visszalépett a házba. Laurel hallotta, hogy
valamit odakiált az anyjának, aztán már vissza is tért a verandára. A vállán egyensúlyozta a
hátizsákját, miközben belebújt a dzsekijébe. - Induljunk!
- Vezetnél? - kérdezte Laurel. - Nekem... nekem közben dolgom van.
Kivette a hátizsákját az autójából, és beült Dávid mellé.
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El kell mennünk Tamaniért - mondta Dávid határozottan.
De Laurel hevesen rázta a fejét.
- Laurel, nem érdekel, hogy mi van közöttetek. O az utolsó esélyünk!
Nem erről van szó! Nincs időnk! Ha nem érek oda kilencig a világítótoronyhoz, Barnes
megöli Chelsea-t. Van még... - pillantott az órára Laurel - ...huszonöt percünk.
Akkor te mész a világítótoronyhoz, én meg elmegyek a birtokra, és elhozom Tamanit!
- Arra már nincs idő, Dávid!
Akkor mi legyen? - kiáltotta a fiú, és ideges hangja betöltötte a kocsi utasterét.
Meg tudom csinálni - mondta Laurel, és nagyon remélte, hogy igaza van. - De először
be kell ugranunk anyám boltjába.
Laurel ököllel dörömbölt a Természet Patikája ajtaján. Az anyja végül előbújt a hátsó
szobából, ahol a zárást szokta készíteni. - Laurel, mi az ördög...
Anya, szükségem van szasszafrászgyökérre, biohibiszkuszmagokra és ylang-ylang
olajra, de nem alkoholos, hanem vizes oldatban. Azonnal kellenek, és kérlek, ne kérdezz
semmit!
- Laurel...
Anya, egyetlen perc vesztegetni való időm sincsen. ígérem, hogy mindent, de mindent
el fogok mondani, amikor hazaérek, de könyörgöm, most muszáj megbíznod bennem!
De hova...
Anya!- kiálltotta Laurel, és megragadta anyja mindkét kezét.- Kérlek, figyelj! Nagyon
figyelj! Tündérnek lenni nem csak annyit jelent, hogy időnként virág nő a hátamra. A
tündéreknek ellenségeik is vannak. Hatalmas ellenségek. Ha nem kapom meg tőled a
hozzávalókat, és nem lépek azonnal valamit ellenük, akkor többen megfognak halni!
Szükségem van a segítségedre! Emberek. Segíts! Szükségem van a segítségedre! könyörgött.
Sarah egy pillanatra összezavarodott, de aztán lassan bólintott egyet- Ebben az esetben a jó
öreg rendőrséget hiába is hívnánk.
Laurel szeme teleszaladt könnyel. Nem tudta, mit mondhatna még. Nem volt ideje alkudozni.
Rendben - mondta az anyja immár határozottan, és keresgélni kezdett a polcokon
kiállított üvegcsék között. Gyorsan leemelte a hozzávalókat, és Laurel kezébe nyomta őket.
Köszi - mondta a lány, és rohanni kezdett.
Sarah a vállánál fogva kapta el. Laurel megfordult, és azon nyomban az anyja karjai között
találta magát, aki szorosan megölelte. - Szeretlek - suttogta. - Nagyon vigyázz magadra!
Laurel a vállára borulva bólogatott. - En is szeretlek - mondta. Egy pillanatra elhallgatott,
majd folytatta: - Ha bármi történne velem, még véletlenül se add el a földet! Megígéred?
Sarah szíve megtelt rettegéssel. - Ezt meg hogy érted?
De Laurel nem akart tovább magyarázkodni. Igyekezett meg sem hallani az anyja hangjából
kicsengő kétségbeesést. Sarah a bejáratig követte. - Laurel?
Laurel már az utcán volt, fél lábbal David autójában. - Indulj! - parancsolta, és próbálta
figyelmen kívül hagyni anyja kiáltását.
- Laurel!
A lány ekkor mégis visszanézett. Látta, hogy az anyja arca halottsápadt, az apja pedig
kirohan a könyvesboltból. A szülei a tovaszáguldó autóra meredtek.
-
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HUSZONÖT
- MEGSZEREZTED, AMIT AKARTÁL? - kérdezte Dávid, miközben a Battery-foki
világítorony irányába kormányozta az autót.
Igen - felelte Laurel, és már elő is húzta zsákjából a mozsarat és a mozsártörőt.
Mit csinálsz?
Te a vezetéssel foglalkozz, és reménykedj, hogy nem robbantom fel az autót, oké?
O-o-oké - mondta David nem túl meggyőzően. Csendben folytatták az útjukat. Laurel
mozsártörőjének ritmikus kopogása baljós duettben egyesült az aszfalton csikorgó gumik
hangjával. Crescent City déli része felé vették az irányt. A műszerfalon világító óra könyörtelen pontossággal mutatta az idő múlását.
8:43
8:44
8:45
Behajtottak a Battery-foki világítótorony elhagyatott parkolójába. Laurelnek eszébe jutott,
hogy egy éve már járt itt Chelsea-vel. Emlékezett Chelsea ragyogó mosolyára is, miközben a
város - általa annyira kedvelt - nevezetességéről magyarázott Laurelnek. A szigethez
legközelebb eső helyen parkoltak le. Laurelnek összeszorult a torka, amikor arra gondolt,
hogy annak is megvan az esélye, hogy soha többé nem látja Chelsea-t.
Legalábbis nem élve.
Laurel elhessegette magától a rettenetes gondolatot, és igyekezett magára erőszakolni
ugyanazt a kissé dekoncentrált nyugalmi állapotot, ami szinte véletlenül szállta meg a múlt
héten, amikor az első tökéletes cukorüveg fiolát megalkotta. Beledobott a mozsárba néhány
hibiszkuszmagot is, és határozott mozdulatokkal összezúzta őket. Közben azt erőltette, hogy
csak a Chelsea-vel töltött boldog idők emlékei férkőzhessenek a gondolatai közé. Nem
engedhette, hogy úrrá legyen rajta a rettegés.
Riadtan összerezzent, amikor megérezte David kezét a karján. - Kihívjuk a zsarukat? kérdezte a fiú.
Laurel megrázta a fejét. - Ha a zsaruk idejönnek, Chelsea biztosan meghal. Sőt, valószínűleg
a zsaruk is.
Igazad van - sóhajtotta David. - Es Klea?
Laurel megint a fejét rázta. - Képtelen vagyok bízni benne. Van benne valami... valami
nyugtalanító.
De Chelsea... - csuklott el a fiú hangja. - Bárcsak lenne itt valami... valaki más is! - Ujjai
kapocsként szorultak a lány karjára. - Ne engedd, hogy megöljék!
Laurel porított saguaro kaktusztüskét szórt a mozsárba, és egy utcai lámpa halvány fénye felé
tartotta a keveréket. Úgy tükrözte vissza a halovány fénysugarakat, ahogy az a nagykönyvben
meg volt írva. - Megteszem, amit tudok - mondta Laurel csendesen.
Betöltötte a keveréket egy cukorüveg fiolába, majd egy másik üvegcsébe néhány csepp olajat
cseppentett. Készen is volt a monastuolo szérum. Úgy nézett ki, ahogyan kellett, és Laurel
érezte, hogy mindent jól csinált. Remélte, hogy nem csak a kétségbeesés kergeti hiú
ábrándokba. Ha működik a szérum, Jeremiah Barnes és új csatlósai elalszanak tőle.
Kiszabadítják Chelsea-t, és már mennek is Tamanihoz.
Ő majd tudni fogja, mit kell tenni. Laurel a kabátzsebébe dugta az üvegcséket, és nyitotta
volna az ajtót. Már így is túl sok időt elvesztegettek a parkolóban, miközben ő a szérummal
bajlódott.
Várj! - mondta David, és megragadta Laurel karját.
Laurel gyors pillantást vetett a műszerfalra, amelyen az óra gyorsan pergette a perceket, de
megvárta, mit akar David. A fiú belenyúlt a hátizsákjába, és előhúzta azt a kis Sig Sauert,
amelyet Klea Laurelnek szánt. Laurel néhány másodpercig a fegyverre meredt, majd Davidre
nézett.
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Tudom, hogy gyűlölöd - mondta a fiú csendesen, de határozottan. - De ez legalább
biztosan megállítja Barnest. És ha választani kell Chelsea vagy az ő élete között - mondta, és
Laurel reszkető kezébe nyomta a fegyvert -, tudom, hogy lesz benned elég erő ahhoz, hogy
meghozd a helyes döntést.
Laurel keze annyira remegett, hogy alig tudta ujjait a jéghideg markolat köré fonni, de
bólintott, és a farmerje derekába dugta a fegyvert. Ráhúzta a dzsekijét, hogy takarja.
Kiszálltak az autóból, és feltekintettek a világítótoronyra. A felső emeleten valami halványan
világított. Majd mind a ketten elindultak a toronyhoz vezető ösvényen.
Ami nagyjából egy méterrel az óceán vízszintje alatt volt.
Jaj ne! - suttogta Laurel az orra alatt. - Elfeledkeztem a dagályról! - Újra a
világítótoronyra meredt, amelyhez legalább százméteres út vezetett az örvénylő vízen
keresztül. El tud jutni odáig - hiszen nincs olyan messze -, de a só beenné magát a pórusaiba.
Ettől azonnal legyengülne, és egy hét alatt is alig jönne rendbe.
David szó nélkül a karjába kapta Laurelt. A vízhez lépett, és egy másodpercnyi habozás után
elindult. Hosszú, erős lábai könnyedén megbirkóztak a tajtékzó, örvénylő áradattal.
Felszisszent, amikor a jéghideg víz ellepte a térdét, majd a combját verdeste, és lassan a
derekáig ért. Egy perc múlva Laurel már hallotta is, hogy a fiú fogai vacognak, de aztán
David megfeszített állkapoccsal összezárta a száját. Az egész testén átfutó borzongáson
azonban nem tudott úrrá lenni. Laurel igyekezett tartani a saját súlyát, úgy, hogy karját David
nyaka köré fonta, de aznap éjjel még a szél is ellenük fordult. Vadul szaggatta a kabátjukat,
és beletépett Laurel hosszú hajába, a tengervizet pedig felkavarta.
Az út közepénél, ahol a legmélyebb volt a víz - David derekáig ért -, egy hatalmas hullám
csapott át rajtuk. David elvesztette az egyensúlyát, és majdnem a vízbe zuhantak. De a fiú felnyögve az erőfeszítéstől - összeszedte magát, kiegyenesedett, és folytatta útját.
Hosszú időnek tűnt, mire David felkapaszkodott a kis szigetre, ahol a világítótorony állt.
Gyengéden talpra állította Laurelt, majd karjait összefonta a mellkasa előtt, s csak zihált.
Köszönöm - mondta Laurel. Érezte, milyen keveset fejez ki ez a szó.
Hát, úgy hallottam, hogy az évente egyszeri kihűlés edzi a lelket - mondta David remegő
hangon. Egész testét rázta a reszketés.
Én...
Indulj, Laurel! - vágott a lány szavába David. - Már biztosan tudják, hogy itt vagyunk.
Megálltak az ajtó előtt. Félig nyitva volt. Valóban várták őket.
Kopogjunk? - kérdezte David. - Fogalmam sincs, hogy túszejtéskor mit diktál az etikett.
Laurel megtapogatta a derekát. Egyik oldalon a fegyvert ellenőrizte, a másikon az
üvegcséket. - Nyisd ki teljesen! - mondta, és azt kívánta, bárcsak ne reszketne úgy a hangja.
David engedelmeskedett.
Odabent sötét volt.
Itt nincs senki - suttogta David.
Laurel körbepillantott a szobán. A túlsó falon egy tűhegynyi fényforrásra mutatott. - Ott
vannak - mondta, és eszébe jutott Jamison húsevőnövény-hasonlata. - De csak akkor látjuk
meg őket, amikor már olyan közel érünk hozzájuk, hogy nem lesz lehetőségünk elmenekülni.
Ennek ellenére szép lassan átbotorkáltak a földszinti helyiségen, és óvatosan kinyitották a
lépcsőkhöz vezető ajtót. Valahonnan fentről fény szűrődött ki. Laurel az alsó lépcsőfokra
lépett.
Ne! - mondta David, és megragadta a lány vállát. - Én megyek előre.
Laurelt elöntötte a lelkiismeret-furdalás. Azok után, amit tett, Dávid még mindig hajlandó
feláldozni magát érte. Megrázta a fejét. - Muszáj, hogy engem lásson először. Biztosra kell
mennünk.
Alig tettek meg öt lépcsőfokot, amikor David élesen felkiáltott. Laurel visszanézett, és
meglátta, hogy két troll követte őket a világítótoronyba. Nem azok a mocskos, ápolatlan
-
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szörnyetegek voltak, akik kiüldözték őket Ryanék házából. Ezek mindketten tiszta, fekete farmernadrágot és hosszú ujjú fekete inget viseltek. Fényes, krómozott fegyvereket nyomtak
Dávid hátába - nem mintha szükségük lett volna rá. Laurel tudta, hogy könnyedén
széttéphetik fegyver nélkül is.
Az egyik troll bizarrul aszimmetrikus volt - testének összeaszott bal oldalát görcsösen
vonszolta, míg jobb oldalát egy testépítő is megirigyelte volna. A másik troli arca
meghökkentően emberi volt, de a vállában kificamodtak a csontok. Az egyik válla előre, a
másik hátrafelé állt. A furcsa testtartás miatt a lába is kicsavarodott, csoszogva
bizonytalankodott a lépcsőn.
David tágra nyílt szemmel nézett Laurelre, de a lány megrázta a fejét, újra előrefordult, és
elindult a lépcsőn. Amikor elérték a lépcső tetejét, még két felfegyverzett troli fogadta őket.
Petyhüdt arcizmaikkal, nyomott orrukkal és felemás szemükkel ezek már hasonlítottak
azokra a brutális tahókra, akik tavaly a Chetco folyóba vetették Laurelt és Davidet. Az egyik
hátrafésülve hordta égővörös haját, így jól láthatóvá vált ijesztő arca. Persze nem lehettek
Barnes egykori csatlósai, azokkal Tamani elbánt. Laurel rájuk sem nézett, hanem megfordult,
és belépett a fenti szobába.
Chelsea! - kiáltott fel, mikor meglátta a barátnőjét.
Chelsea szemét bekötötték, és egy székhez kötözték a lányt. A fejéhez pisztolyt tartottak. Na végre! - morogta.
Mondtam én neked, hogy el fog jönni - mondta egy érdes, túlságosan is ismerős hang. Laurel, isten hozott!
Laurel ránézett a férfira, aki Chelsea halántékához fogta a pisztolyt. Ez az arc, ezek a szemek
kísértették az álmaiban - még egy évvel az események után is.
Jeremiah Barnes.
Ugyanúgy nézett ki, mint tavaly - pontosan ugyanúgy. Az amerikai focistákat is
megszégyenítően széles vállak, az enyhén hajlott orr és a szoba másik végéből rámeredő
sötétbarna szempár. Ráadásul megint valami gyűrött inget és öltönyt viselt. Laurelt
hátborzongató déjá vu érzés fogta el, olyan volt, mintha képtelen lenne felébredni a
legszörnyűbb rémálmából.
Kis nemesszívű... Még a régi emberbarátodat is magaddal hoztad, hogy együtt
halhassatok meg. Megható.
A trollok röhögni kezdtek. Közben Laurel észrevétlenül összetörte a cukorüveg fiolákat a
zsebében. A két elixír összekeveredett. Az üvegszilánkok belevágtak a tenyerébe, de ő erőt
vett magán, és továbbra is egyenletesen lélegzett, miközben a szérum összetevői reagálni
kezdtek egymásra. A létrejövő forró pára égette az ujjait, de remélte, Hogy Barnes nem veszi
észre, hogy valamire készül. Még néhány perc... már ha működik a szérum. Légy szíves,
működj, könyörgött magában. - Nem meghalni jöttünk, Barnes. Mit akarsz tőlünk?
Barnes felkacagott. - Hogy mit akarok? Bosszút, Laurel. - Vészjóslóan elmosolyodott. - Mit
szólnál a következőkhöz? Belelövök a válladba, csak hogy tudd, milyen érzés, majd együtt
elmegyünk a régi házhoz, és megmutatod nekem, hol van a kapu. Es akkor, ha netalán- tán
még mindig élnél, talán megszánlak, és véget vetek a szenvedéseidnek.
És mi lesz a barátaimmal? - kérdezte Laurel. Farkasszemet nézett Barnesszal, villámokat
szórt a szemük. - Ha mindenbe beleegyezem - mondta tiszta, határozott hangon -, mi fog
történni velük?
A szérum kínzóan égette Laurel ujjait, és a lány alig várta, hogy kihúzhassa a kezét a
zsebéből, és ledörzsölje róla a folyadékot. De ez most még túl kockázatos lenne.
Összeszorította a fogát, és le sem vette a szemét a föléje magasodó trollról.
Barnes megnyalta a szája szélét, és elvigyorodott. - Őket elengedem.
Nyilvánvaló volt, hogy hazudik, de Laurel belement a játékba. - Engedd el őket most mondta időhúzásképpen -, és már indulhatunk is a birtokra.
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Na persze. Ki van zárva! Ravasz dögök vagytok, ti tündérek, pláne ha a vesztes oldalon
harcoltok. A barátaid akkor - és csak akkor - mehetnek el, amikor megmutattad, hol van a
kapu.
Felejtsd el!
Barnes Laurelre szegezte a fegyverét.
A lánynak a szeme se rebbent.
Nem vagy abban a helyzetben, hogy alkudozz - mondta a troll. - Azt csináljuk, amit én
mondok. Megkötözlek, bedoblak a Hummerembe, és Orickba megyünk. Vagy ez a verzió,
vagy itt haltok meg mindannyian ma este. Ja, a váll dolgot akár most is elintézhetjük mondta Barnes, és leengedte a kezét, hogy a pisztoly csöve Laurel válla felé irányuljon.
Laurel lehunyta a szemét, és megfeszített izmokkal várta a lövést.
Ne! - kiáltotta David, és maga mögé penderítette a lányt. - Nem hagyom!
Barnes felkacagott azzal a nyers, szinte asztmatikusan ziháló nevetéssel, amitől Laurel
hideglelést kapott. Még ennyi idő múltán is jól emlékezett erre a nevetésre. - Nem hagyod?
És mit akarsz csinálni, kisfiú? - gúnyolódott. A többi troli felé intett. - Vigyétek ki innen!
Az egyik troll Laurel vállát ragadta meg, hogy lefogja, a vörös hajú pedig David karját akarta
hátraszorítani, de a fiút ez nem érte készületlenül. Megfordult, kitépte magát a troll kezéből,
és már lendült is az ökle. Az ütés után reccsenő hang hallatszott, és a troll hátratántorodott két
lépést.
Laurel elszörnyedve figyelte, hogy David a kezét kezdi babusgatni, majd újabb ütésre készül.
A lány moccanni sem tudott - és nem is kiabálhatta oda a fiúnak, hogy csak egy picit várjon
türelemmel - nehogy elárulja magát. David megmentette Barnes lövésétől, és most ő szenved
helyette.
David? - kérdezte Chelsea olyan halk, segélykérő hangon, hogy Laurelnek elszorult a
torka.
A másik troll gyorsabb volt, és mellbe rúgta Davidet. Laurel felszisszent, és amikor
meghallotta a bordák reccsenését, próbált kiszabadulni az őt fogva tartó troll szorításából, de
az vasmarokkal tartotta. Laurel Barnesra pillantott, aki szórakozott mosollyal figyelte a
jelenetet, s pisztolyát továbbra is a lányra szegezve tartotta. Laurel gyűlölte ezt az önelégült
vigyort. A férfi látványa elég volt ahhoz, hogy már ne zavarja olyan nagyon a derekába rejtet
fegyver.
David! - kiáltotta újból Chelsea, mikor a fiú elgyötörten felnyögött.
Chelsea, minden rendben - mondta Laurel, de hallotta a rettegést a saját hangjában is. Maradj veszteg! - Laurel nagy megkönnyebbülésére a lány elcsendesedett, már nem próbált
kiszabadulni a nyakát szorongató bütykös ujjak szorításából.
A félig testépítő alkatú troll is megpróbált behúzni egyet a tehetetlenül vergődő Davidnek, de
a mozdulata lassú és ügyetlen volt, így keze lecsúszott a fiú arcáról. Bár az ütés így is elég
kemény volt ahhoz, hogy a bőrét felszakítsa. A troll egyensúlyát vesztve megperdült, botladozni kezdett, majd a padlóra zuhant.
Állj már fel, te félkegyelmű! - kiáltotta Barnes, miközben két troll megragadta David
karját. Az elesett troll nem mozdult. A kificamodott vállú egyed előhúzott egy kötélcsomót,
és meg akarta kötözni Davidét. David azonban kiszabadította a karját a troll szorításából, és
ellökte magától. A troli ugyanolyan eszméletlenül rogyott össze, mint a társa.
Mi a fe... - dadogta Barnes, teljesen összezavarodva. Az égővörös hajú trollnak aztán
csak sikerült hátracsavarnia David karját, és nagy nehezen a lépcsőkorláthoz kötöznie. David
rángatni kezdte a kötelet, próbált volna kiszabadulni, de nem tudott. Kétségbeesetten nézett
Laurelre, az arcán vér csorgott. A lány azonban a mellette álló trollt figyelte. A vörös hajú
kínzó lassúsággal rogyott le a padlóra. Végül a Laurelt szorongató briganti is összeesett
álltában. Néhány másodperc múlva a korláthoz kötözött David lába előtt négy troll hevert.
Barnes figyelme egyből Laurel felé fordult.
-
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A lány előkapta a pisztolyát, és Barnes fejének szegezte. - Vége van, Barnes! - mondta, és
visszatartotta a kitörni készülő hisztériás rohamot. - Tedd le a fegyvert!
Hmm... már nem az a lány vagy, aki tavaly voltál, igaz? - Barnes hidegen vizslatta
Laurelt. - Akkor még annak árán sem voltál képes meghúzni a ravaszt, hogy a kis
zöldségbarátodat megmenthesd. Most meg mind a négy behemótomat legyőzted. Elvigyorodott. - Arra vársz, hogy én is összeessek, ugye?
Laurel egy szót sem szólt, igyekezett a fegyvert egyenesen tartani.
Az a cucc rajtam nem fog - mondta Barnes üres nevetéssel. - Fogalmazzunk úgy, hogy
lepaktáltam az ördöggel, és immúnis vagyok ezekre a dolgokra. - Elhallgatott, és Laurel
szemébe nézett. - Most mi lesz? - kérdezte, és úgy tűnt, remekül szórakozik.
Laurel látta, hogy remek kis terve romokban hever.
Válaszokat akarok - mondta, és próbálta leplezni a karja remegését, miközben Barnes
mellkasát vette célba a pisztollyal. Tudta, hogy nem hiheti el maradéktalanul, amit a férfi
mond neki, de húzni akarta az időt. Csinálni akart valamit, ami mellett ráér gondolkodni.
Válaszokat? - kérdezte a troll. - Csak ennyit akarsz? A válaszadás olcsó mulatság.
Fegyver nélkül is elárultam volna neked őket. - Elhallgatott, és érdeklődve bámulta Laurelt. Tedd fel azokat az égető kérdéseket, Laurel! - mondta gúnyosan a lánynak.
Hol vannak az őrszemek? Megölted őket?
Barnes felkacagott. - Aligha. Hamis nyomon járnak. Remek kis nyom, ha én mondom! Azt
hiszik, éppen megmentenek tőlem. Majd hazatérnek, ha rájönnek, hogy a tündérvérnyom nem
vezet se hová.
Kinek a vére? - kérdezte Laurel, és megreszketett a hangja
Barnes elvigyorodott. - Nem számít.
De miért most? - kérdezte Laurel, és igyekezett a halott őrszemek képét kiüldözni az
agyából. Azokon már nem segíthet. Miért nem egy hónapja? Vagy hat hónapja? Miért most
és miért pont Chelsea-t?
A troli megrázta a fejét. - Milyen egyszerű a te kis világod... Azt hiszed, hogy csak te meg én
állunk egymással szemben. A te sereged az enyém ellen... De te csak egy rövidlátó kis
vakarcs vagy. Egy bábu, egy tégla. Amikor csak egy páran játszanak, könnyű mindent
tökéletesen elrendezni. De amikor számtalan játékos van, végtelen sok tényező, akkor bizony
rengeteg időbe telik, hogy minden a helyére kerüljön. - Vállat vont. - Ráadásul szórakozásnak
sem volt utolsó. Már régen ki akartalak csalogatni a gondosan elbarikádozott kis otthonodból,
de meggyűlt a bajom az őrszemekkel. Így aztán úgy döntöttem, másképpen próbálkozom. Megütögette Chelsea fejét, majd kezét a lány nyakára szorította, az pedig küszködve próbált
szabadulni. - Ezt a szegény Chelsea-t nem védte senki, nem úgy, mint téged. Őt könnyű volt
elragadni. Te meg túlságosan jószívű vagy, magadnak is ártasz vele. Tudtam, hogy el fogsz
jönni. Tehát - mondta, és még erősebben Chelsea fejéhez nyomta a fegyvert - játsszunk! Sőt,
kössünk fogadást! Na, le tudod lőni a nagy, undok trollt, mielőtt még ő végezne a
barátnőddel? Mert most tényleg úgy gondolom, Laurel, hogy szívesen lepuffantanál. A
kérdés az, melyikünk lő először?
Laurel, bármit is akar, meg ne add neki! - kiáltotta Chelsea.
Kussolj, te kis dög! - ordította Barnes. Megmozdította az ujját a ravaszon. Laurel tett egy
lépést előre.
Várjunk, várjunk, várjunk! - mondta Barnes. - Egyelőre nem lövöm le. Még nem
szórakoztam ki magam. - Tett egy gyors, Laurel számára szinte észrevétlen mozdulatot.
Előrántott még egy fegyvert, ami eddig rejtve volt, és Davidre fogta.
Laurel úgy érezte, hogy menten megfullad. Minden reménye elszállt.
Miután tavaly sarokba szorítottál, megtanultam a leckét. Mindig két fegyver van nálam,
Sewell kisasszony. - Barnes egyik kezével Davidre, a másikkal Chelsea-re célzott, miközben
Laurel szemébe nézett. - Nos, gyanítom, hogy megkockáztatnád azt, hogy mentsd a magad és
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a pasasod bőrét a barátnőd élete árán, de vajon kockára tennél-e két életet azért, hogy a
sajátodat megmentsd?
Talán Barnes hajlandó lenne alkuba bocsátkozni. Meg kell próbálnia, nincs más lehetőség. Rendben - mondta Laurel, és hangos koppanással a földre ejtette a pisztolyát. - Feladom.
Laurel! - kiáltotta David. - Ne csináld! - A fiú újult erővel próbált kiszabadulni a
kötelékeiből.
Nincs más választásom. - Laurel a tarkója mögé tette a kezét, de abban a pillanatban
megnyikordult a lépcső.
Barnes azonnal pozíciót váltott. Az egyik fegyvert Laurelre, a másikat pedig a lépcsőfeljáró
irányába szegezte. - Hallottam! - ordította. - Bárki is vagy, tudom, hogy ott állsz a lépcsőn!
Laurel visszafojtott lélegzettel figyelt, de semmit sem hallott.
Barnes beleszagolt a levegőbe. - Azt is tudom, hogy fegyver van nálad! - kiáltotta. - Érzem a
szagát. Háromig számolok, addig hajítsd a fegyveredet elém, a padlóra! Amikor kimondom a
hármat, mindenkit megölök. Értetted?
Hosszú csend.
Egy...
David zihálni kezdett.
Kettő...
Chelsea is vergődni kezdett a székében, és a zokogás, amit eddig sikeresen visszatartott,
immár a vállát rázta. Laurel kétségbeesetten bámulta a földön heverő pisztolyt, és azon
gondolkodott, van-e esély arra, hogy visszaszerezze.
Valami megzörrent a lépcsőn.
Egy hatalmas fegyver és töltényheveder csúszott végig a padlón. Barnes elismeréssel tekintett
a puskára, lassan lehajolt, az egyik revolverét a földre ejtette, és felkapta a jóval nagyobb
fegyvert.
Így már jobb - mondta. - Most pedig bújj elő! Mutasd meg magad, akkor talán életben
hagylak!
Semmi.
Kezdjem elölről a számolást? - fenyegetőzött Barnes. - Megtehetem.
Gyors lépések dübörögtek a lépcsőn. Laurel megfordult, és amúgy is rongyosra tépett idegei
majdhogynem felmondták a szolgálatot, amikor Klea vöröses haja bukkant elő a
lépcsőfordulóban.
Barnes arca is meglepetésről árulkodott. - Te? De...
Laurelnek pislogni sem volt ideje. A másodperc törtrésze alatt tépőzár reccsent, Barnes
homlokán egy nedves, vörös kör tűnt fel, és a lányt szinte megsüketítette az eldördülő fegyver
hangja. Barnes egy szemvillanás erejéig döbbenten meredt a szobára, majd a golyó ereje
hátralökte a fejét, és a troli a földre zuhant. Puskapor fanyar bűze töltötte meg a levegőt.
Laurel és Chelsea torkából egyszerre tört fel a sikoltás. A másodpercek óráknak tűntek,
miközben Laurel levegőért kapkodott, Chelsea pedig elernyedt a székében.
Ezt hívom én tökéletes időzítésnek - mondta Klea majdhogynem szomorúan.
Laurel Dávid és Klea felé fordult. Klea egy ismerősnek tűnő fegyvert szorongatott, és Laurel
látta, hogy aávid inge felgyűrődött a kötelek alatt, felfedve az addig rejtett pisztolytáskát.
Lá-lá-látod, Laurel - dadogta David vacogó fogakkal, talán a hidegtől, talán a sokktól,
vagy ami valószínű, mindkettőtől. - Tudtam én, hogy nem árt azt a pisztolyt magamnál
tartani.
Laurel moccanni sem tudott, testét lebénította a megkönnyebbülés, a rettegés, az undor és a
sokk. Nem tudta levenni a szemét a Barnes feje körül lassan kialakuló vérvörös tócsáról és a
hirtelen halál miatt groteszk pózba csavarodott testről. Bár tudta, hogy a világ Barnes
távozása után sokkal kellemesebb hely lesz, gyűlölte a tudatot, hogy ő a felelős a haláláért.
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Klea felé fordult, és az örökösen viselt napszemüvegre bámult. Hirtelen nagyon ostobának,
paranoiásnak érezte magát a bizalmatlansága miatt, meg amiért sohasem hívta fel a nőt. Klea
már másodjára hozta vissza a biztos halálból. Nemcsak őt, hanem a két legeslegjobb barátját
is. Ezt az adósságot sohasem tudja neki visszafizetni.
De mindennek ellenére Laurel képtelen volt felengedni. A zsigereiben érezte, hogy ebben a
nőben nem bízhat meg.
- Fogd ezt! - mondta Klea nyugodtan, és egy kést nyomott Laurel kezébe. Zavarba ejtően
nyugodt, gondolta Laurel, ahhoz képest, hogy éppen fejbe lőtt valakit. - Vágd el a köteleiket,
aztán lent találkozunk. Szólnom kell a többieknek.
Azzal megfordult, és egy szó nélkül ledübörgött a lépcsőn.
Laurel odarohant Davidhez, és nyiszálni kezdte a kötelet. A borotvaéles pengével könnyedén
átvágta. - Ne mondj semmit! - suttogta. - Chelsea-nek se, de főleg Kleának ne! Majd kitalálok
valamit. Óvatosan megérintette a fiú bordáit. - Amikor az autóhoz érünk, majd megyógyítom
a kezed és a bordáidat is, oké? Egyelőre tűnjünk el innen!
David bólintott, és sápadt arca fájdalmas görcsbe rándult.
Laurel aztán ahhoz a székhez sietett, amelyikhez Chelsea-t kötözték, és gyorsan őt is
eloldozta. Chelsea csuklóját feldörzsölték a kötelek. Laurelnek átfutott a fején, hogy vajon
mennyi ideje ülhetett itt a lány, homlokához szegezett pisztollyal, amíg rájuk vártak. Nem
akart ezen gondolkodni, gyorsan lekapta barátnője szeméről a kendőt.
Chelsea pislogott a hirtelen fényben, és a csuklóját dörzsölgette, miközben Laurel a bokájánál
vagdosta a kötelet.
Lábra tudsz állni? - kérdezte gyengéden Laurel.
Szerintem menni fog - mondta Chelsea, és megtántorodott. Majd Davidre nézett. - Te
sem festesz valami pompásan.
Látnád a többieket - mondta David, és halványan elmosolyodott. Magához húzta
Chelsea-t, és olyan szorosan megölelte, hogy Laurel már a bordáit féltette. De nem hibáztatta
a fiút. - Úgy örülök, hogy életben vagy - mondta David Chelsea-nek.
Laurel mindkettejüket átölelte. - Annyira sajnálom, hogy te is belekeveredtél, Chelsea! Soha
nem akartam, hogy... soha nem állt szándékomban...
Mit nem akartál? - kérdezte Chelsea, és a nyakán vöröslő foltokat simogatta. - Hogy kis
híján megöljenek? Remélem is! ígérd meg, hogy nem válik a szokásoddá, hogy ilyen
helyzetbe hozol. - Felsóhajtott, majd hangosan kifújta a levegőt. - Tulajdonképpen mi történt
itt?
Laurel gyámoltalanul Davidre pillantott. - Hát, ööö, izé... az van...
Parancsolj! - mondta Chelsea, majd leült arra a székre, amelyhez korábban kikötözték, és
keresztbe vetette a lábát. - Hadd üldögéljek itt egy kicsit, amíg kitalálsz valami hihető
hazugságot. - A szoba túlsó vége felé intett. - Akár távolabb is mehettek Daviddel, hogy
egyeztessétek a mondanivalótokat. Mert nem ártana, ha mindketten ugyanazt mesélnétek.
Vagy - tette hozzá felemelt ujjal - akár el is árulhatod végre, hogy minden ősszel egy
hatalmas, kékeslila virág nő a hátadon, mert nyilvánvalóan valami tündérszerűség vagy.
Aztán már könnyebben el tudod magyarázni, miért vadásznak rád ezek a... - mit is mondtak trollok. Szóval, hogy miért rejtegeted azt a kaput előlük. Mert személy szerint én úgy
gondolom, hogy az igazság igencsak megkönnyíti az életet.
Laurel és Dávid tátott szájjal bámulta. Chelsea összezavarodva nézett egyikről a másikra. Jaj ne már! - kiáltotta végül. - Ti komolyan azt hiszitek, hogy nem tudtam?
HUSZONHAT
KLEA EGY LAPOS FENEKŰ, SZÉLES CSÓNAKON EVEZETT ÁT VELÜK a

túloldalra. - Az embereim
mindent elintéznek a világítótoronyban - mondta. - Ti ketten kísérjétek el a barátnőtöket az
autójához, aztán menjetek haza!
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Amikor a csónak kikötött a homokos parton, David fájdalmasan felnyögött. A három barát
kiszállt. A lányok karon fogták Dávidét, és óvatosan vezették, nehogy Klea rájöjjön, milyen
komolyak a sérülései. Bár Klea megmentette az életüket, abban mindannyian egyetértettek,
hogy minél kevesebbet tud Laurelről, annál jobb. Ez jelen esetben azt is jelentette, hogy
gyorsan el kell tűnniük a szeme elől, hogy Dávid minél hamarabb segítséget kaphasson a
tündérlánytól.
Laurel! - kiáltotta Klea.
Ne álljatok meg - suttogta Laurel Chelsea-nek és Davidnek. - Mindjárt visszajövök. Megfordult, és visszasétált Kleához.
Nagyon sajnálom, hogy nem értem ide hamarabb.
Időben érkeztél - mondta Laurel.
De ha csak két perccel később... - Klea felsóhajtott, és megcsóválta a fejét. - Örülök,
hogy figyeltettelek az embereimmel ma este. Bárcsak... - Elhallgatott, és megrázta a fejét. Bárcsak felhívtál volna! De - folytatta, még mielőtt Laurel válaszolhatott volna - hogyan
sikerült elbánnod a másik négy trollal? Le vagyok nyűgözve.
Laurel habozott.
Megvizsgáltam azokat a trollokat. Se törött csont, se golyónyom, se sebesülés.
Egyszerűen elájultak, és valószínűleg még órákig nem térnek magukhoz. Nem mondanád el,
hogy mi történt valójában?
Laurel összeszorította a száját, és imádkozott, hogy eszébe jusson egy hazugság. De
túlságosan kimerült volt ahhoz, hogy valami hihető sztorival álljon elő. Az igazságot viszont
nem árulhatja el Kleának, tehát az a legjobb, ha nem mond semmit.
Rendben - nyugtázta Klea furcsa mosollyal. - Értem én, neked is lehetnek titkaid.
Nyilvánvalóan nem bízol még bennem - mondta halkan. - Remélem, hogy majd az a nap is
eljön, amikor a szíved mélyéből megbízol bennem. Az látszik, hogy egyedül is boldogulsz,
de én annyit segíthetnék neked - többet, mint sejtenéd. Ettől függetlenül - mondta, és újra a
világítótorony felé fordult - nekem az is nagy segítség, hogy néhány példányt foglyul
ejthettünk. Nagy segítség.
Laurelnek nem tetszett, ahogyan Klea a példány szót használta. De meg sem mukkant.
Klea hosszú másodpercekig szemlélte a lányt. - Majd jelentkezem - mondta határozottan. Találékonynak bizonyultál, elkelne a segítséged egy másik, ettől teljesen független ügyben.
De az még ráér. - Mielőtt Laurel válaszolhatott volna, a nő sarkon fordult, visszaugrott a
csónakba, és határozottan megmarkolta az evezőt.
Laurel még szemmel tartotta, ahogy ellöki magát a homokos parttól, majd rohant, hogy
utolérje a barátait. Azok már Dávid autójánál jártak. A fiú feljajdult, amikor bekászálódott az
anyósülésbe. Chelsea megragadta Laurel karját: - Kórházba kell vinnünk! Biztos, hogy eltört
néhány bordája, és a szeme alatti vágást össze kell varrni.
Nem mehetünk kórházba - mondta Laurel, és beletúrt a hátizsákjába.
Laurel! - kiáltotta Chelsea sápadtan. - Davidnek segítségre van szüksége!
Nyugi - mondta Laurel, és kicsomagolt egy apró üvegcsét, amelyben kék folyadék
csillogott. - Megvan annak az előnye, ha az embernek tündér barátai vannak. - Annyira
élvezte, hogy Chelsea előtt is nyíltan beszélhet! Lecsavarta a kupakot az üvegről, kihúzta a
cseppentőt, és David fölé hajolt, aki hangosan, nehezen lélegzett. - Nyisd ki a szád! - kérte
gyengéden.
David kinyitotta az egyik szemét, és az ismerős üvegre pislogott. - Szuper - mondta. - A
legszebb látvány ma este. - Kinyitotta a száját, és Laurel kettőt cseppentett a nyelvére.
Most maradj nyugton - kérte Davidet, és a saját ujjára is cseppentett egyet, majd
beledörzsölte a nyílt sebbe a fiú arcán. - Már sokkal jobb - suttogta, miközben a seb szélei
összezáródtak.
Felállt, és Chelsea felé fordult. - Te nem sérültél meg?
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Chelsea a fejét rázta. - Elég kedves volt hozzám, ahhoz képest, hogy... - Le nem vette volna a
szemét Davidről. - Várj csak! - Közelebb hajolt, és megvizsgálta a bőrt a fiú szeme alatt. Megesküdtem volna rá, hogy...
Laurel kacagni kezdett, és csendesen David is csatlakozott hozzá. - Néhány perc múlva a
keze és a bordái is rendbe jönnek.
Most viccelsz? - kérdezte Chelsea csillogó szemmel.
Laurelt arra a pillanatra emlékeztette, amikor Dávid rájött, hogy ő tündér. Elvigyorodott, és
felmutatta a kék üveget. - Hasznos kis szer ez, Davidet rendszeresen elpáholják a trollok.
A fiú felhördült.
Miért nem gyógyítod meg a saját kezedet is? - kérdezte Chelsea.
Laurel lepillantott megégett ujjaira, és nem is értette, hogy gondolhatta, hogy bármit is
eltitkolhat Chelsea elől. Nem volt egyszerű észrevenni, hogy megsérült, mert az emberekkel
ellentétben az ő bőre nem vörösödött ki, amikor megégett. A színe egyáltalán nem változott.
De apró buborékok - hólyagok, javította ki magát - borították a tenyerét és két ujját.
Csodálkozva meredt lüktető kezére. Még soha életében nem volt hólyagos.
Legalábbis nem emlékezett rá.
Ez csak az embereknek használ - mondta csendesen. - Nekem valami más kell. - Egy
pillanatig tétovázott. - Figyelj, Chelsea! - mondta lassan.
Chelsea és Dávid is felkapta a fejét a komoly hangra.
Laurel mély lélegzetet vett. - Nagyon örülök, hogy tudsz arról, hogy tündér vagyok. Jó érzés,
hogy nem kell az egész világ elől bujkálnom. De aki tud róla, automatikusan veszélybe kerül.
Tehát...
Minden oké, Laurel - mondta Chelsea. - Jobb, hogy tudom. És minden jóban van valami
rossz.
Ennél azért egy kicsit többről van szó - mondta Laurel. - Ami ma este történt... az sajnos
gyakran megtörténhet. Ha te... - Elhallgatott, és Dávid vállára tette a kezét. Örült, hogy a fiú
nem rázta le. - Ha végig akarod ezt csinálni velünk, ha csatlakozol hozzánk, nem tudom
garantálni a biztonságodat. Veszélyes dolog a barátomnak lenni, és nem csak neked. Ryant is
veszélybe sodorhatod. Gondolj csak bele, mi történi ma este is. Semmit sem mondtam neked,
mégis elraboltak. Tehát gondold át, jól gondold át a dolgot, mielőtt úgy döntesz, hogy igazán
ezt akarod.
Chelsea fáradtan Laurelre nézett. - Hát, szerintem ezzel egy kicsit elkéstünk. Benne vagyok,
ha akarom, ha nem, nem igaz?
-De...
Dávid és Chelsea várakozásteljesen nézett Laurelre.
Megtehetem... - Laurel mély lélegzetet vett, és csak kibökte, ami a nyelve hegyén volt. Megtehetem, hogy elfeledtetem veled mindazt, ami ma este történt.
- Laurel, ne már! - kiáltotta David.
- Megkell adnom neki a választás lehetőségét - erősködött Laurel.
- Nem kényszeríthetem bele ebbe a helyzetbe.
El tudnád velem feledtetni? - kérdezte Chelsea halkan, kissé ijedten. - Csak úgy?
Laurel bólintott, de még a gondolatba is belesajdult a lelke.
- De én döntök, ugye?
- Te döntesz - mondta határozottan Laurel.
Néhány feszült másodperc múlva Chelsea szélesen elvigyorodott.
- Apám, nem akarom a világért se!
Laurel megkönnyebbülten felsóhajtott, felugrott, és átölelte Chelsea-t. - Köszi - mondta.
Maga sem volt biztos abban, hogy mit köszön meg. Azt, hogy Chelsea osztozik vele a titkán,
vagy azt, hogy nem kell használnia a memóriaelixírt.
-
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Mindannyian beszálltak az autóba. Laurel ragaszkodott hozzá, hogy ő vezessen, bár Dávid
bordái már majdnem összeforrtak. Elindultak Ryanék házához, ahová Chelsea is igyekezett,
mielőtt Barnes elragadta. Chelsea anyukájának a kocsiját az út szélén, néhány méternyire egy
stoptáblától találták meg. Egyáltalán nem volt feltűnő. Senki se jött volna rá, hogyan került
oda. Laurel kiszállt Chelsea-vel, és elkísérte az autóhoz.
Tökre szürreális ez az egész - mondta Chelsea. - Most szépen beszállok ebbe az autóba,
és hazamegyek, mintha mi sem történt volna. És rajtam kívül senki sem sejti, hogy egy új
világ nyílt meg a számomra. - Habozott egy pillanatig. - Pedig én erre a tündér dologra már
régen rájöttem, tulajdonképpen már tavaly - mondta kuncogva.
- Annyi mindent szeretnék kérdezni! Már ha nem bánod, hogy beszélned kell róla.
Nem bánom - mondta Laurel, és elmosolyodott. - Örülök neki, hogy mindenről tudsz.
Nem szerettem titkolózni előtted. - Hirtelen kijózanodott. - De nem ma éjjel. Menj haza! mondta Chelsea- nek, és megsimogatta barátnője vállát. - Öleld meg a családodat, és aludd ki
magad! Holnap hívj fel, és akkor beszélgethetünk. Mindent elmondok neked, amit csak tudni
akarsz - ígérte őszintén. - Bármit. Mindent. Nem lesznek többé titkaim előtted. ígérem.
Chelsea elvigyorodott. - Oké, részemről rendben van. - Előrehajolt, és megölelte Laurelt. Köszönöm, hogy megmentettél - mondta komoly hangon. - Annyira féltem...
Laurel lehunyta a szemét, érezte Chelsea puha fürtjeinek simogatását az arcán. - Nem csak
te... - mondta csendesen.
A hosszú ölelés után Chelsea hátralépett, és elindult az autója felé. Mielőtt beszállt volna a
kocsiba, visszanézett Laurelre. - Azt ugye tudod, hogy már reggel hatkor hívni foglak?
Laurel kacagni kezdett. - Persze, hogy tudom.
Sejtettem. - tette hozzá -, és ugye azt is elárulod majd, hogy hová tűntél a nyáron?
Laurel gyaníthatta volna, hogy Chelsea nem veszi be a táborozós dumát. Felnevetett, és
integetni kezdett, amikor Chelsea becsukta a kocsi ajtaját, és a csendes éjszakában csikorgó
gumikkal elindult haza.
Mialatt Laurel és Chelsea beszélgetett, David átült a vezetőülésbe. Laurel megkerülte az
autót, a másik ajtóhoz ment, kinyitotta és beszállt. Csendben haladtak, az utcai lámpák fénye
fel-felvillant David borongós arcán.
Laurel azt kívánta, bárcsak mondana a fiú valamit. Bármit.
De az egy szót sem szólt.
Mit fogsz mondani az anyukádnak? - kérdezte Laurel, csak azért, hogy megtörje a
csendet.
David hosszú ideig hallgatott, és Laurel már kezdte azt hinni, hogy nem is fog válaszolni
neki. - Nem tudom - mondta végül a fiú kimerülten. - Belefáradtam a hazudozásba. - Gyors
pillantást vetett Laurelre. - Majd kitalálok valamit.
David ráhajtott a feljáróra, a fényszórók megvilágították a házat. Megnyomott egy gombot a
napellenzőn, és a garázs ajtaja lassan felemelkedett. Mind a két parkolóhely üres volt.
De jó - sóhajtott fel David. - Anya nincs itthon. Ha szerencsém van, egyáltalán nem kell
mondanom neki semmit.
Kikászálódtak a kocsiból. Egy hosszú, kínos pillanatig egyikük sem mozdult meg, kerülték
még a pillantását is a másiknak.
Azt hiszem, az lesz a legjobb, ha átöltözöm - mondta David, és hüvelykujjával az
oldalajtóra mutatott. - Anya megbízik bennem, de valószínűleg érdekelné, miért mártóztam
meg novemberben. - Feszülten nevetni kezdett. - Ráadásul ruhástól.
Laurel bólintott, David pedig lassan elindult.
- David?
A fiú megállt, kezével a kilincsen. Visszanézett Laurelre, de nem szólt egy szót sem.
- Holnap elmegyek a házhoz.
David a földet bámulta.
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Meg fogom mondani Tamaninak, hogy többé nem látogatom meg. Egyszer sem.
David ránézett a lányra. Az állkapcsa megfeszült ugyan, de volt valami a szemében, amitől
Laurelben újjáéledt a remény.
A jövő nyáron vissza kell mennem az Akadémiára, mert sokat kell még tanulnom.
Most, hogy Barnes meghalt, talán még többet is.
Mondott valami fontosat..hogy itt jóval többről van szó, mint róla. Azt sem tudom, mivel kell
szembenéznem a ma éjszaka után. Én... - Érezte, hogy összevissza beszél, ezért vett egy mély
lélegzetet. - Csak azt akarom mondani, hogy többé már nem akarok két világban élni. Én itt
élek. Itt zajlik az életem, itt vannak a szüleim. Te is itt vagy. Nem élhetek két helyen
egyszerre. És ezt a világot választom. - Egy pillanatra elhallgatott. - Téged választalak.
Ezúttal százszázalékosan. - Könnybe lábadt a szeme, de folytatta: - Tamani sohasem fog úgy
megérteni engem, ahogyan te. Azt akarja, hogy olyasvalaki legyek, aki még nem tudok lenni.
Talán soha nem is leszek. De te azt akarod, hogy az legyek, aki én akarok lenni. Azt akarod,
hogy a magam szempontjából döntsek. Szeretem, hogy téged érdekel az, hogy én mit akarok.
És szeretlek. - Megállt. - Én... azt remélem, hogy megbocsátasz nekem. De ha mégsem, akkor
is elmegyek holnap az erdőbe. Egyszer azt mondtad, hogy nekem kell megválasztanom,
hogyan akarok élni, és én választottam. Téged választalak, David, akkor is, ha te már másképpen gondolkodsz kettőnkről.
David a lány szemébe nézett, de nem mondott semmit.
Laurel csüggedten bólintott. Végül is nem várhatta, hogy a fiú azonnal a nyakába ugrik,
ahhoz túlságosan megbántotta. Megfordult, és elindult a kocsija felé.
-Laurel? - Hátranézni sem volt ideje, David megragadta a csuklóját, és magához rántotta.
Gyengéd, forró szája megtalálta Laurel ajkát, ölelő karjai átfonták a lány derekát.
Laurel teljesen belefeledkezett ebbe a csókba, az este minden rettegése elszállt, határtalan
megkönnyebbülést érzett. Barnes meghalt. Nem számít, holnap mi lesz, ma éjjel
biztonságban vannak. Chelsea megmenekült. David is megmenekült. És meg fog bocsátani
neki.
Ez a legjobb az egészben.
David végül kiegyenesedett, és egy ujjával simogatni kezdte Lau- rel arcát.
A lány David mellkasán pihentette a fejét, és a fiú szívverését hallgatta, az egyenletes
dobolást, mely csak miatta, csak érte szólt.
David felemelte Laurel állát, és újra megcsókolta a lányt. Laurel az autónak dőlt, a fiú pedig
forró testét gyengéden a lányéhoz szorította.
A szülők még várhatnak egy keveset.
Már jóval elmúlt tizenegy, amikor Laurel végre felbotorkált a verandára. A kilincsre tette a
kezét, és megállt. Maga is alig hitte, hogy aznap reggel indult el a fesztiválra Tamanival.
Tényleg csak tizenöt órája történt volna? Mintha hónapok teltek volna el.
Évek.
Laurel nagyot sóhajtva lenyomta a kilincset, és belépett a házba.
A szülei a kanapén ültek, őt várták. Az anyja felugrott, amikor kinyílt az ajtó, és letörölte az
arcáról a könnyeket. - Laurel! - A lányához rohant, és megölelte. - Annyira aggódtam
miattad!
Milyen régen nem ölelte így át! Laurel is átkarolta az anyját, és magához szorította, mert jó
volt ez a biztonságérzet, amelynek se a trollokhoz, se a tündérekhez nem volt köze. Az
összetartozás érzése, amelynek nem volt köze Avalonhoz. Szeretet, amelynek nem volt köze
se Davidhez, se Tamanihoz.
Laurel az anyja vállához préselte az arcát. Ez az otthonom, gondolta elszántan. Ide tartozom.
Avalon gyönyörű - tényleg tökéletes -, varázslatos, egzotikus és izgalmas. De ami itt van, az
ott nincsen: a családjának és a barátainak a megértése, szeretete. Avalon még sohasem tűnt
-
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ilyen illékonynak, ilyen illuzórikusnak, mint ebben a pillanatban. Itt az ideje, hogy otthont
válasszon magának. Egyetlen otthont.
Hallotta, hogy az apja is feláll a kanapéról, és amikor megérezte, hogy a férfi mindkettejüket
átöleli, biztos volt benne, hogy jól választott. Nem élhet két világban, és ez az a világ, ahová
tartozik. Rámosolygott a szüleire, majd lerogyott a kanapéra. A szülei a két oldalára ültek.
Mi történt? - kérdezte az apja.
Hát, elég hosszú történet - kezdte habozva Laurel. - Nem voltam veletek teljesen őszinte
már hosszú ideje.
Vett egy nagy levegőt, és mesélni kezdett a trollokról, a tavaly őszi kórházi látogatással
kezdve. Elmondta a szüleinek, miért nem jelent meg Jeremiah Barnes, hogy véglegesítsék a
föld eladását, és hogy miért is akarta megvenni. Mesélt nekik az őrszemekről, akik a
biztonságukról gondoskodtak, a ház mögött „acsargó kutyákról", még Kleát is megemlítette.
Semmit sem hagyott ki. Amikor befejezte az aznap éjjel történtek ismertetését, az apja
megcsóválta a fejét. - És mindezt egyedül csináltad végig?
Mindenki segített, apa. David, Chelsea... - itt habozott egy pillanatig - ...és Klea. Egyedül
nem tudtam volna végigcsinálni. - Laurel elhallgatott, és az anyjára pillantott.
Sarah felállt a kanapéról, és az ablak előtt járkált.
Nagyon sajnálom, hogy nem mondtam el korábban, anya - sóhajtotta Laurel. - Arra
gondoltam, hogy a trollok nélkül is elég nehezen dolgoztad fel ezt a tündér dolgot. És tudom,
hogy beletelik majd egy kis időbe, hogy elfogadd, de a mai naptól kezdve mindent elfogok
mondani nektek, ígérem, ha... ha végighallgattok és... - szipog ta, buzgón visszapislogva a
kitörni készülő könnyeket - ...és szeretlek engem.
Sarah olyan tekintetet vetett Laurelre, amelyet a lány nem igazán értett. - Annyira sajnálom,
Laurel.
Laurel nem erre számított. - Micsoda? Ne csináld, hiszen én hazudtam.
Lehet, hogy voltak titkaid előttünk, de szerintem biztosan úgy érezted, hogy én nem
akarok tudni róluk. Ezt sajnálom. - Sarah lehajolt, és megölelte Laurelt, aki ebben a
pillanatban olyan boldog volt, hogy repülni tudott volna. Azt hitte, többé sohasem lesz ilyen
boldogságban része. Most érezte csak igazán, milyen nehéz volt ennyi mindent titokban
tartania a szülei előtt.
Sarah leült a kanapéra, és átkarolta Laurel vállát. - Amikor elmondtad nekünk, hogy tündér
vagy, furcsa és hihetetlen volt, ráadásul teljesen haszontalannak éreztem magam. Itt voltál te,
ez a csodálatos lény, akinek egész életében minden léptét tündér... őrszemek vagy micsodák
vigyázzák. Úgy éreztem, nincs szükséged rám.
Dehogynem, anya! - mondta Laurel, és a fejét csóválta. - Mindig szükségem lesz rád. Te
voltál és vagy a legklasszabb anya. Mindig.
Annyira dühített! Tudom, hogy nem lett volna szabad így éreznem, de akkor is. Rajtad
töltöttem ki a dühömet. Nem szándékosan
- tette hozzá. - De mégis. Te pedig egész idő alatt - folytatta Sarah - az életedet féltetted, és
ezt a nehéz titkot őrizted. - Laurelhez fordult.
- Annyira sajnálom! Megpróbálom... és próbáltam is...
Észrevettem - mondta Laurel mosolyogva.
Akkor még keményebben próbálom. - Megcsókolta Laurel homlokát. - Amikor ma este
kirohantál a boltból, attól féltem, hogy soha többé nem foglak viszontlátni, és még csak nem
is tudtam, hogy miért. A félelem mellett egy másik dolgot is éreztem: őrületes megbánást,
hogy nem fogod tudni, mennyire szeretlek. Hogy mindig menynyire szerettelek. - Laurel
fejéhez koccantotta az övét.
Én is szeretlek, anya - mondta Laurel, és szorosan átkarolta Sarah derekát.
Én pedig mindkettőtöket szeretlek - vigyorgott Mark, és megölelte a feleségét meg a
lányát. Laurel szinte összepréselődött kettőjük között. Mindannyian kacagni kezdtek, és a
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lány úgy érezte, Hogy az elmúlt egy év összes feszültsége lassan oldódni kezd. Nem fog
egyik napról a másikra menni - egy éjszaka kevés ahhoz, hogy minden rendbe jöjjön -, de
kezdetnek nem rossz. Ennyi most éppen elég.
Nos - szólt Sarah egy perc múlva -, arról nem meséltél, mi történt ma reggel Avalonban.
- Kicsit bizonytalan volt a hangja, kicsit elfogódott, de őszinte érdeklődés csendült ki belőle.
Fantasztikus volt - felelte Laurel vontatottan. - Még életemben nem láttam ilyet.
Sarah megpaskolta a combját, mire Laurel azonnal lefeküdt az anyja ölébe. Az asszony az
ujjaival fésülgetni kezdte Laurel hosszú haját, pont úgy, mint amikor Laurel még kislány volt.
Az apa és az anya is lenyűgözve hallgatta lánya meséjét Avalonról.
HUSZONHÉT
MOST OLYAN VOLT LAURELNEK OTT ÁLLNI AZ ERDŐ SZÉLÉN, mint

egy szakadék szélén. A lány
vett néhány mély lélegzetet, és többszöri bátortalan próbálkozás után csak elindult azon az
ösvényen, amely a ház mögé, az erdőbe vezetett.
- Tamani? - hívta barátját erőtlenül. - Tam?
Továbbsétált, tudván, hogy akár szólítja, akár nem, Tamani már tud az ottlétéről. Mindig
tudja.
- Tamani? - kiáltott újra.
- Tamani nincs itt.
Laurel visszafojtott egy meglepett kiáltást, és a háta mögött hallott mély hang irányába
fordult.
Shar.
A tündér rezzenéstelen arccal vizsgálta Laurelt. Szeme pontosan olyan mélyzöld volt, mint
Tamanié, ovális arcát sötétszőke, a tövénél zöld haj keretezte. Hosszú tincsei a vállát
verdesték.
- Hol van? - kérdezte Laurel, amikor megjött a hangja.
Shar vállat vont. - Azt mondtad neki, hogy menjen el, hát elment.
- Hogy érted azt, hogy elment?
Tamani már nem szolgál a kapunál. Eddig is csak azért volt ide beosztva, hogy rád
vigyázzon, de te már nem laksz itt. Más feladatot kapott.
- Hiszen tegnap még itt volt! - kiáltotta Laurel.
Gyorsan mozgásba lendülnek itt a dolgok, ha úgy hozza a szükség.
Laurel bólintott. Azért jött, hogy elmondja a fiúnak, hogy többé nem találkozhatnak, de meg
is akarta magyarázni, miért jobb ez így; azt akarta, hogy a fiú megértse. Nem szerette volna,
hogy úgy érjen véget a barátságuk, ahogy a múltkor elváltak. Elviselhetetlenül tisztán
visszhangoztak a fejében azok a szavak, amelyeket utoljára Tamaninak kiáltott. Azt akarom,
hogy tűnj el! Tényleg! Menj inneni Dehogy akarta ezt, illetve nem pontosan ezt akarta. Dühös
volt és félt, ráadásul David is ott volt. Mélyen, elborzadva felsóhajtott, és ujjai hegyével
masszírozni kezdte a halántékát.
Elkésett.
Az meg micsoda? - kérdezte Shar, félbeszakítva Laurel gyötrődését.
A tündér a keze után nyúlt, és a lánynak eszébe sem jutott, hogy tiltakozva elrántsa. Örvénylő
gondolatai még mindig Tamani körül jártak. Mennyire megbánthatta a fiút azokkal az éles
szavakkal...
Shar megvizsgálta a hólyagokat. Összeszűkült szemmel nézett Laurelre. - Ilyen hólyagokat a
monastuolo szérum okoz. Lekezelted?
Nem volt rá időm - motyogta Laurel a fejét rázva.
Gyere velem! - mondta Shar, és maga után húzta a lányt.
Laurel bénultan követte, nem volt ereje ellenállni.
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Shar egy tisztásra vezette, ahol felkapott egy táskát, ami pont olyan volt, mint Tamanié.
Laurel alig bírta elviselni a fiú hiányát. Minden őrá emlékeztette. Shar elővett egy sűrű,
borostyánszínű folyadékkal telt üveget, ölébe vette a lány kezét, és kinyomott egy cseppet a
zavaros keverékből.
Ennyi is elég belőle - mondta, és óvatosan bedörzsölte a gyógyírt az apró hólyagokba. Az
égő érzés azonnal megszűnt, még Shar ujjainak durva érintése sem fájt az érzékeny bőrön. Miután befejeztem, ne kösd be, és tartsd a napfénybe, ameddig csak lehet.
Laurel a tündérre meredt. - Miért csinálod ezt? - kérdezte. - Hiszen gyűlölsz.
Shar felsóhajtott, és egy újabb cseppet nyomott a lány kezére, és most a felhólyagzott ujjakat
kezdte masszírozni vele. - Nem téged gyűlöllek. Azt nem szeretem, ahogyan Tamanival
bánsz.
Laurel lesütötte a szemét, mert képtelen volt állni Shar vádló pillantását.
Csak érted él, Laurel, és ne gondold, hogy költői túlzásokba estem. Minden egyes napját
érted éli. Még akkor is, amikor Crescent Citybe költöztetek, mindennap csak és kizárólag
rólad beszélt, aggódott érted, tudni akarta, mi történik veled, és hogy fogtok-e még valaha
találkozni. Mondtam neki, hogy már nagyon unom azt, hogy állandóan rólad beszél. Attól
kezdve hallgatott ugyan, de tudtam, hogy akkor is egyfolytában rád gondol. Minden egyes
nap minden egyes percében.
Laurel a hólyagokat vizsgálgatta a kezén.
Erre te? - emelte fel a hangját Shar. - Semmibe veszed. Néha már arra gondolok, hogy
amikor nincs veled, arról is megfeledkezel, hogy egyáltalán a világon van. Mintha csak annyi
érdekelne vele kapcsolatban, amennyit látsz belőle. - Ránézett Laurelre, és visszalökte a lány
kezét a combjára. - Tudsz róla, hogy tavasszal elveszítette az édesapját?
Tudom - bólintott nagyot Laurel, aki mindenképpen meg akarta védeni magát. - Tudtam
róla. Én...
Az mindennél rosszabb volt - folytatta Shar, mintha meg sem hallotta volna a lányt. - A
legeslegrosszabb. Tamani teljesen kétségbeesett, de tudta, hogy minden szép lesz megint,
mert te eljössz hozzá. „Májusban", mondta nekem. „Májusban eljön majd."
Laurel nagy, mély ürességet érzett a mellkasában.
De májusban nem jöttél. Mindennap várt rád, Laurel. És amikor június végén végre
idefáradtál, abban a percben megbocsátott neked, amikor meglátott. Rögtön, abban a
percben! Te meg minden egyes alkalommal, amikor idejössz, aztán visszamész az
emberfiúhoz, újra és újra összetöröd a szívét. - Shar karba tett kézzel hátradőlt. - És őszintén
szólva, tudod, mit gondolok? Hogy téged ez az egész nem érdekel.
De! - kiáltotta Laurel érzelemtől fűtött hangon. - Nagyon is érdekel.
Dehogy érdekel - mondta Shar nyugodtan, hűvösen. - Azt gondolod, hogy érdekel, de ha
igazán törődnél Tamani érzéseivel, nem tennéd, amit teszel. Nem kezelnéd úgy, mint egy
játékszert, amit ha megunsz, félredobod.
Laurel néhány másodpercig hallgatott, majd felpattant, és útnak indult.
Gondolom, hogy most is azért jöttél, hogy a bocsánatáért esedezz, és újból felcsillantsd
előtte a reményt, aztán meg visszamenj az emberfiúhoz - kiáltotta Shar, mielőtt a lány eltűnt
volna a szeme elől.
Ami azt illeti, nem. - Laurel megfordult, most már ő is dühös volt. - Azért jöttem, hogy
megmondjam Tamaninak, képtelen vagyok két világban élni. Nekem az emberek világában
kell élnem, neki pedig a tündérekében. - Megállt, és vett egy mély lélegzetet, hogy úrrá
legyen a felindultságán. - Igazad van - folytatta immár nyugodtan. - Nem fair, hogy ki-be
járkálok az életében. Ennek... véget kell vetni - fejezte be sután.
Shar hosszú ideig vizsgálgatta a lány arcát, majd halvány mosoly derengett fel a szája
szegletében. - Laurel, ez életed legjobb döntése. - Kicsit előrehajolt. - Pedig fityfiritty korod
óta figyellek.
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Laurel elfintorította az arcát. Kösz, BigBrother.
Szóval, hol szerezted azokat a hólyagokat? - kérdezte Shar, és karba tette a kezét.
Laurel a szemét forgatta, és hátat fordított a tündérnek.
Laurel, ez nem játék! - Shar megragadta a lány csuklóját, nem túl gyengéden. - A
monastuok szérumot egy esetben használjuk, és még véletlenül sem viccből.
Laurel átható pillantást vetett a tündérre. - Belefutottam egy kis problémába - foglalta össze
az előző éjjel történteket röviden. - Megoldottam.
Megoldottad?
Igen, megoldottam. Nem vagyok olyan tehetetlen, mint gondolod.
Elmesélnéd, hogy mi történt?
Megoldottam, már nem számít - mondta a lány, és megpróbálta kirántani a kezét Shar
szorításából.
Talán rosszul hallottál, Laurel. Azt mondtam, hogy ez nem játék. Vagy szerinted igen? kérdezte Shar dühösen villogó szemmel. - Egy kis versenyfutás közted meg a trollok között?
Mert gyanítom, hogy a kis „probléma" ugyanaz a troll, aki tavaly is vadászott rád. Az a troll,
aki tudja, hogy a kapu ezen a birtokon van. Az a troll, aki gondolkodás nélkül megölne téged
és minden tündért, aki az útjába áll, hogy bejuthasson Avalonba. A te kis problémád az
életünket fenyegeti, Laurel.
A lány elrántotta a kezét, majd karba tette, de egy szót sem szólt.
Van egy lányom. Nem tudtad, igaz? Egy kétéves kicsi lány, alig idősebb egy magoncnál.
Szeretnék még legalább száz évig az édesapja lenni, ha nincs ellenedre. De ennek az esélye
percről percre csökken, mert te - az állatokra oly jellemző módon - elhatároztad, hogy majd
egyedül megoldod a dolgokat. Még egyszer megkérdezem, Laurel: hajlandó lennél elárulni,
mi történt?
Bár Shar nem kiabált vele, Laurel mégis úgy érezte, hogy cseng a füle. Ezt már nem bírta
elviselni. A tenyerével megdörzsölte a szemét, hátha gátat tud vetni a könnyeknek, de
hasztalan: elsírta magát. Mindent elszúrt. Mindenkinek csalódást okozott, aki számára egy
kicsit is fontos. Még Sharnak is.
Shar dühösen suttogott valamit, mire Laurel felkapta a fejét. Olyan nyelven szólt a tündér,
amit Laurel nem értett, de mintha nem is hozzá intézte volna a szavait. A lány lenyelte a
könnyeit, és gyors pillantást vetett a környező fákra. De senkit sem látott, Shar pedig
továbbra is várta tőle a választ.
Dermedten bólintott. - Rendben - mondta halkan. - Elmondom neked.
Shar nézte, amint Laurel elhagyja a tisztást, és beül az autójába, miután elmesélte a
Barnesszal történteket. A lány minden kérdésre válaszolt.
Legalábbis azokra, amelyekre tudta a választ.
Shar egy fának dőlve várt, amíg Laurel - idegesítően villogó indexlámpával - ráhajtott a
főútra.
Most már előjöhetsz, Tam - mondta.
Tamani kilépett egy fa mögül, szeme sóváran tapadt Laurel távolodó kocsijára.
Köszönöm, hogy kibírtad, bár volt egy perc, amikor meginogtál - mondta Shar savanyú
képet vágva.
Tamani vállat vont.
Ha te is itt lettél volna, nem mondott volna el ennyi mindent. Azt kellett hinnie, hogy
elmentél. Most már legalább mindent tudunk.
Nem volt más választása - mondta Tamani színtelen hangon. - Ahogyan faggattad... Néhány pillanatra elhallgatott. - Nagyon keményen rászálltál, Shar.
Tam, te is tudod, milyen az, ha én valakire keményen rászállok. Ez nem volt kemény.
- Igen, de...
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Hallania kellett, Tamani - mondta Shar élesen. - Lehet, hogy ő a te feladatod, a kapu
viszont az enyém. Tudnia kell, milyen komoly a dolog.
Tamani állkapcsa megfeszült, de nem szállt vitába Sharral.
- Bocs, hogy megríkattam - mondta Shar kelletlenül.
- Tehát egyetértünk abban, hogy mi a következő feladat?
Shar bólintott.
Tamani elmosolyodott.
- Hónapokba is beletelhet, Tamani. Nagy fába vágtad a fejszédet.
- Tudom.
- Azért jött, hogy elköszönjön tőled.
Tudom - mondta halkan Tamani. Megfordult, és egyenesen Shar- ra nézett. - De ugye
vigyázol rá? Gondoskodsz arról, hogy biztonságban legyen?
Megígérem. - Shar elhallgatott, aztán folytatta: - Több őrszemet küldök a házukhoz. Ha
Barnes tegnap éjjel az egész csapatot félre tudta vezetni, akkor kevesen voltak.
Gondoskodom róla, hogy legközelebb többen legyenek.
- Lesz legközelebb?
Shar bólintott. - Biztos vagyok benne. - Barnes egy gally volt, talán egy egész ág, de a hozzá
hasonló gazok is gyökerekből nőnek. Nem vagyok büszke rá, de beismerem, hogy félek attól,
amit nem látok.
Tamanira pillantott. - Ha nem lennék biztos magamban, nem engedném, hogy megtedd,
amire készülsz.
Mindketten az ösvény, a korhadt falú üres ház és a burjánzó kert felé néztek.
- Készen állsz? - kérdezte Shar.
Igen - mondta Tamani, és széles vigyor ült ki az arcára. - De még mennyire!
-

