


Dean R. Koontz - Az Éjszaka Foglya 
 
A mő eredeti címe: Seize the Night 
Copyright ©Dean R. Koontz 1999 
A fordítás a Bantam Book 1999-es kiadása alapján készült 
Hungarian translation ©Animus Kiadó 
Fordította: Balázs Ildikó 
Borítóterv: Beleznai Kornél 
ISBN 963 8386 85 1 
Kiadta az Animus Kiadó 1999-ben 
Felelıs kiadó: Balázs István 
Szerkesztette: Lehotka Gábor 
 
Christopher Snow e második történetét Richard Abrahamiannak és Richard 

Hellerhek ajánlom, akik a törvény tiszteletére vigyáznak, és akik mindeddig 
megakadályozták, hogy börtönbe jussak. 

 
A bátorság érték, nemcsak az élet árnyékos, de a napos oldalán is. És a 

dolgok nagylelkő elrendezésének köszönhetıen az élet nagyobb része 
napfényes. 

 
A nevem Christopher Snow. Az itt következı mő részlet a naplómból. 

Amikor most ezt olvasod, akkor én valószínőleg már halott vagyok. Ha 
mégsem, akkor az itt elıadott eseményleírás következtében hamarosan a 
leghíresebb lény leszek a bolygón. Ha soha senki nem olvassa e sorokat, az 
azért lesz így, mert a világ megszőnt létezni, és az emberi civilizáció örökre 
eltőnt. Nem vagyok hiúbb az átlagembernél, és a hírnévnél jobban szeretem 
a névtelenséget. Mindenesetre, ha az Armageddon és a hírnév között kell 
választanom, akkor inkább híres szeretnék lenni. 

 
Első Rész 

 
Az Elveszett Fiú 

 
1. 

 
Mindenütt máshol hirtelen lesz sötét, de itt, Moonlight Bayben az éjszaka 

úgy lopódzik körénk, szinte hangtalanul, mint egy lágy, sötétzafír hullám, mely 
a partot nyaldossa hajnalban, mikor az éjszaka visszahúzódik a Csendes-
óceánon keresztül a távoli Ázsia felé, mélyfekete foltokat hagyva a házak 
között, a szők sikátorokban, a parkoló autók árnyékában, a csatornákban és 
a tölgyek levélbaldachinja alatt. 

Egy tibeti hiedelem szerint a szent Himalája egyik titkos szentélyében lakik 
az összes szél, amibıl minden szellı és tomboló hurrikán születik. Ha az 
éjszakának is létezik egy ilyen otthona, akkor az minden bizonnyal a mi 
városunkban van. 



Április 11-én, amikor az éj áthaladt Moonlight Bayen nyugat felé, magával 
vitt egy ötéves fiút, akit Jimmy Wingnek hívnak. 

Éjfél körül éppen bicikliztem a hegyek utcáin, nem messze az Ashdon 
College-tól, ahol annak idején meggyilkolt professzor szüleim tanítottak. Elıtte 
a parton álltam, és bár szél nem fújt, a part mégis nyirkos volt, a víz hullámzott, 
ami nem tette vonzóvá, hogy az ember felöltözzön és hajóra szálljon. 

Orson, a fekete Labrador keverék az oldalamon ügetett. 
Szırös barátom és jómagam nem kalandot kerestünk, csupán egy kis friss 

levegıt akartunk szívni, és kielégíteni mindkettınk mozgásigényét. Lelkünk 
nyughatatlansága az éjszakák többségén erre késztetett minket. Különben is 
csak egy ırült vagy elmebeteg merne kalandot keresni a szépséges 
Moonlight Bayben, mely egyszerre egyike a legcsendesebb, de a 
legveszélyesebb helyeknek is e golyóbison. Itt - ha elég hosszú ideig állsz egy 
helyen - egy életre elég kalandban lehet részed. 

Lilly Wing egy mandulafenyıktıl árnyékolt és illatozó utcában lakik. 
Lámpák híján a fák törzse és csavarodó ágai szénfeketék, kivéve ott, ahol a 
hold fénye átjutott a hajladozó ágakon és beezüstözte a kérgeket. 

Akkor szereztem tudomást a jelenlétérıl, amikor egy villogó fénynyaláb ide-
oda ugrált a fenyık törzse között. Egy fénycsík rohangált össze-vissza elıttem 
a járdán, és a fák árnyéka vándorolt. 

A fiát szólongatta, kiabálni próbált, de az izgatottságtól nem tudott, és a 
kétségbeesett remegés Jimmy nevét legalább hat szótagúvá tette. Mivel sem 
elıttünk, sem mögöttünk nem látszott forgalom az úton, Orson és jómagam 
az úttest közepén haladtunk, miénk volt az egész út. A két járdaszegély között 
cikáztunk. Ahogy Lilly kisietett két fenyı közül az útra, így szóltam hozzá: 
- Mi a gond, Borzacska? 

Tizenkét éve, 16 éves korunktól Borzacskának szerettem becézni ıt. 
Akkoriban még Lilly Travisnek hívták, szerelmesek voltunk egymásba, és hittük, 
hogy a közös jövı a végzetünk. 

Számos szenvedélyünk közül kiemelkedett odaadó rajongásunk Kenneth 
Graham The Wind in the Willow címő könyvéért, melyben a bölcs és bátor 
Borz elkötelezett védelmezıje volt minden jó állatnak a Vad Erdıben. Minden 
barátom ott élt ebben a világban, ahol. 

Mint azok, akik kerültek engem ritka fogyatékosságom miatt, akik 
vámpírnak hívtak, mert öröklött betegségem folytán képtelen voltam a 
nagyon halványnál erısebb fényt elviselni. Azok a tinédzser pszichopaták, 
akik élvezettel kínoztak engem ököllel és durvaságokkal, akik rosszindulatúan 
beszéltek a hátam mögött, mintha én lettem volna a kiválasztott, hogy 
xeroderma pigmentosummal szülessek. Mindegyik azon kapta magát, hogy 
Lillyvel kell elszámolniuk mindenért, akinek az arca kipirult és a szíve izgatottan 
zakatolt a jogos dühtıl, mely az intolerancia minden megnyilvánulásánál 
elöntötte. 

Fiatal fiúként sürgetı kényszerbıl meg tanultam verekedni, és mire Lillyt 
megismertem, biztos voltam benne, hogy meg tudom védeni magam, Lilly 
azonban ragaszkodott hozzá, hogy a segítségemre siessen minden 
alkalommal, és mindig olyan keményen, mint a nemes Borz, aki foggal-
körömmel harcolt a barátaiért. 



Bár vékony volt, mégis erıs. Százhatvanöt centije ellenére minden 
ellenfelénél nagyobbnak tőnt. Félelmet keltı volt, rettenthetetlen és kemény, 
mindamellett bájos és jóságos. 

Mindazonáltal ezen az éjszakán minden könnyedsége elhagyta, és velejéig 
hatoló félelem járta át. 

Mikor megszólítottam, felém fordult, és betőretlen flanelingében úgy nézett 
ki, mint egy borzas madárijesztı, aki valami csoda folytán életre kelt, és most, 
megzavarodva és megrémülve ettıl az állapottól, remegve játssza el élete 
elsı szerepét. 

Zseblámpája egyenesen az arcomba világított, de azonnal a föld felé 
fordította, amint észrevette, hogy én vagyok az. 
- Chris! Úristen! 
- Mi a baj? - kérdeztem újból, miközben leszálltam a biciklirıl. 
- Jimmy elment. 
- Elszökött? 
- Nem - megfordult, és a ház felé sietett. - Erre, itt. Nézd! 

Lilly házát fehér palánkkerítés vette körül, melyet saját kezével épített. A 
bejárat nem kapufélfák, hanem bougainvilleák között volt, melyeket 
megnyesett és lugassá futtatott. 

Szerény, Jóreménység foka feliratú bungalója egy tekervényes mintázatú, 
téglából kirakott sétány végén állt, amit ı tervezett és rakott le, miután saját 
erıbıl kitanulta az építımesterséget. 

A bejárati ajtó nyitva volt. Vakítóan világos, hívogató szobák látszottak 
mögötte. Ahelyett, hogy Orsont és engem behívott volna, Lilly gyorsan 
levezetett minket a sétányról a főre. 

A csendes éjszakában, ahogy toltam a biciklit a frissen nyírt főben, csak a 
kerekek kattogása hallatszott. 

A ház északi oldalához mentünk. A hálószoba egyik ablaka nyitva volt. Belül 
egyetlen lámpa pislákolt, és a falakat borostyánszínő fények és mézszínő 
árnyékok tarkázták. Az ágytól balra a Csillagok háborúja akcióhıs figurái 
álltak a könyvespolcon. 

A hővös éjszakai levegı szívta ki a meleget a szobából, a függöny egyik 
széle az ablakpárkányba akadt, s úgy lebegett, mint egy sápadt, vergıdı 
szellem, mely nem szívesen hagyja itt ezt a világot a következıért. 
- Azt hittem, zárva az ablak, de tévedtem - mondta kétségbeesetten. - Valaki 
kinyitotta, valami ismeretlen, és elvitte Jimmyt. 
- Talán nem olyan vészes a helyzet... 
- Valami elmebeteg... - erısködött. 

A fénycsóva ugrándozott, bár Lilly igyekezett csillapítani keze remegését, 
végül az elemlámpa fényét a ház melletti virágágyásra irányította. 
- Nincs semmi pénzem. 
- Pénz? 
- ... kifizetni a váltságdíjat. Nem vagyok gazdag. Tehát senki nem vinné el 
Jimmyt a váltságdíjra számítva. Itt valami rosszabbról van szó. 

A salamonpecsétet - mely borzas virágoktól roskadozott - letaposta valaki, 
s most csillogott, mint a jég. A lábak rajzát a letaposott levelek és a lágy, 
nedves föld is megırizte. 



Nem egy gyermek lábnyomai voltak ezek, hanem egy sportcipıs felnıttéi, 
és a nyom mélységébıl ítélve, valószínőleg egy magas férfié. 

Láttam, hogy Lilly mezítláb van. 
- Nem tudtam aludni, tévét néztem, valami hülye show-mősort - mondta 
érezhetı önváddal a hangjában, mintha megelızhette volna mindazt, ami 
történt, ha Jimmy ágya mellett marad. 

Orson közénk furakodott, hogy megszagolja a lábnyomokat a földön. 
- Nem hallottam semmit - folytatta Lilly. - Jimmy soha nem kiabált, de volt 
valami rossz érzésem. 

Megszokott szépsége, mely tiszta volt és mély, akár az örökkévalóság 
lenyomata, megtört a félelem és a kétségbeesés súlya alatt, és arcán mély 
barázdákat hagyott a már-már gyászhoz hasonló aggódás. Csupán az 
elkeseredett remény tartotta össze. 

A zseblámpa halvány fényében is alig bírtam elviselni mély fájdalmának 
látványát. 
- Minden rendben lesz - mondtam, miközben szégyelltem ezt az átlátszó 
hazugságot. 
- Hívtam a rendırséget - válaszolt. - Bármelyik pillanatban itt lehetnek. Hol 
vannak már? 

Személyes tapasztalataim megtanítottak arra, hogy ne bízzak Moonlight 
Bay hatóságaiban. Korruptak. És a korrupció nem csupán erkölcsi, nem 
egyszerően a kenıpénz elfogadása, hanem a hatalom villogtatása, mélyebb 
és zavarosabb gyökerő. Egy sziréna sem hallatszott a távolban, és nem is 
számítottam rá, hogy hallok egyáltalán. 

A mi különleges városunkban a rendırség a lehetı legnagyobb 
diszkrécióval válaszol a segélykérı hívásokra, a leghalkabb szirénaszó sem 
hangozhat, mert inkább az a céljuk, hogy eltitkolják a bőntényt és 
elhallgattassák a panasztevıt, mintsem hogy a törvény elé állítsák a bőnözıt. 
- Csak ötéves, csak öt... - szólt Lilly összetörten. - Chris, mi van akkor, ha ez az 
az ember, a hírekbıl? 
- A hírekbıl? 
- A sorozatgyilkos... Az, amelyik... elégeti a gyerekeket. 
- Az nem ezen a környéken él. 
- Mindenhol az országban... Szinte havonta egy-egy kisgyereket élve eléget. 
Mi az, hogy nem 
itt? 
- Mert nem - makacskodtam. - Ez valami más. 

Eltávolodott az ablaktól és végigpásztázta a kertet a zseblámpájával, 
mintha azt remélné, hogy megtalálja kócos, pizsamás fiát a lehullott levelek 
és kéregdarabok között az eukaliptuszfák alatt. 

Orson valami nyugtalanító szagot érezve fájdalmasan vonyított, és hátrálni 
kezdett az ágyastól. Felnézett az ablakpárkány felé. Beleszagolt a levegıbe, 
majd orrát a földön tartva óvatosan a ház felé indult. 
- Valamit megérzett - mondtam. 
- Megérzett? Mit? - fordult meg Lilly. 
- Nyomot fogott. 

Mikor elérte a hátsó kertet, Orson ügetni kezdett. 



- Borzacska - fordultam Lillyhez -, ne mondd meg nekik, hogy Orson és én itt 
voltunk! 

A félelem halkabbá tette a hangját, mint egy suttogás: 
- Kinek ne mondjam el? 
- A rendırségnek. 
- Miért? 
- Visszajövök, és akkor megmagyarázom. Esküszöm, megtalálom Jimmyt! 
Esküszöm, megtalálom! 

Az elsı két ígéretet meg tudtam tartani, a harmadik azonban nemigen volt 
több mint vágyálom, amivel a reményt akartam benne tartani, hogy ne 
hagyja el magát, ne adja fel. 

Igazság szerint, ahogy furcsa kutyám után siettem a biciklit tolva, már úgy 
hittem, hogy Jimmy Wing örökre elveszett. A legtöbb, amit reméltem a 
nyomkövetés végén, az a fiú holtteste volt, és kis szerencsével az a férfi, aki 
meggyilkolta. 

 
2. 

 
Amikor Lilly házának hátsó részéhez értem, nem láttam Orsont. Olyan 

szénfekete volt, hogy még a telihold fénye is kevésnek bizonyult, hogy látni 
lehessen. 

Ám jobbról valami ugatásfélét hallottam, majd még egyet, így elindultam 
a hang felé. A kert végében egy különálló garázs állt, amit csak az alsó 
utcából lehetett megközelíteni. Egy téglával kirakott ösvény vezetett le a 
garázs mellett, mely egy fakapunál ért véget. Orson itt állt, mancsát a kilincsre 
téve. 

Itt jegyzem meg, hogy Orson határozottan okosabb, mint az átlag korcsok. 
Megkockáztatom, néha azt gondolom, nálam is értelmesebb. Ha nem lenne 
kezem, én lennék az, aki a földrıl eszik. İ lenne, aki a legkényelmesebb 
karosszékben ülne, és kezelné a tévé távirányítóját. 

Hogy megmutassam neki kétségtelen felsıbbrendőségemet, egy 
határozott mozdulattal kinyitottam a reteszt, és szélesre tártam a kaput. 

Garázsok, kis raktárak és kerítések sorakoztak az utcának ezen a részén. 
Távolabb a repedezett útburkolat egy eukaliptuszokkal borított 
dombocskánál ért véget, ami egy szakadékban végzıdött. Lilly háza a város 
végén állt, és senki nem lakott a szurdokban, a házon túl. A vadon növı fő és 
a tömzsi tölgyfák a lágyan ereszkedı lejtıkön héjáknak, prérifarkasoknak, 
nyulaknak, mókusoknak, mezei egereknek és kígyóknak adtak otthont. 

Hatalmas orrát követve Orson azonnal nekilátott felderíteni a szakadék széli 
gazt észak, majd dél felé loholva, közben nyüszített. 

A szurdok szélén álltam, két fa között, a sötétségbe bámultam, melyet a 
telihold sugarai sem tudtak megtörni. Egy szikrányi fény sem látszott a 
mélységben. Ha Jimmyt erre vitték el, a gyerekrablónak kifinomult éjszakai 
látása lehetett. 

Orson felnyüszített, majd abbahagyta a kutatást a szakadék peremén, és 
visszatért a dombra. Körbeforgott, mintha a farkát üldözné, de a fejét 
felemelve tartotta, és izgatottan szaglászta a levegıt. 



Neki a levegı az illatok gazdag kavalkádja. Minden kutyának ezerszer 
fejlettebb a szaglása, mint az enyém vagy bármelyikünké. Az eukaliptuszok 
orvosságra emlékeztetı szúrós szaga az egyetlen, amit én is éreztem. Egy 
másik, sokkal gyanúsabb szagtól vezérelve Orson, mint egy vasdarab, amit 
egy mágnes vonz magához, északnak indult a völgy mentén. 

Talán Jimmy Wing mégis él. A természetembıl fakadóan hiszek a 
csodákban. Miért ne hinnék hát ebben? 

Felpattantam a biciklimre, és a kutya után tekertem. Gyorsan és 
határozottan futott, és hogy tartani tudjam a tempót, bizony, erısen kellett 
taposnom. 

Csak néhány, házajtók feletti biztonsági lámpa világított nekünk. 
Reflexszerően elkaptam a szemem erıs fényükrıl, a völgy sötétebb része felé 
fordultam, annak ellenére, hogy 1-2 másodperc alatt elhaladtam mellettük, 
ami nem jelentett semmi kockázatot az egészségemre nézve. 

A xeroderma pigmentosum - XP azoknak, akiknek a nyelve nem pörög elég 
gyorsan - egy öröklött genetikai elváltozás, mellyel rajtam kívül csak mintegy 
ezer amerikai született - vagyis csak minden 280 ezer emberbıl egy. 

Betegségem különösen érzékennyé tesz bármilyen, ultraibolya-sugárzás 
által kiváltott bır- és szemrákra. Napsütés, izzó vagy fluoreszkáló lámpa. A 
tévé erıs fénye. Ha csak egy fél órát mernék eltölteni a nyári napsütésben, 
komolyan megégnék, bár ez még nem ölne meg. 

Az igazi veszélye az XP-nek, hogy a legkisebb ultraibolya-sugárzás is 
megrövidíti az életemet, mert a hatások életem során összegzıdnek. A nem 
észlelhetı sugárzás az évek alatt felhalmozódik, és látható sérülésekben vagy 
daganatokban manifesztálódik. Hatszáz percnyi sugárzásnak - egy egész évre 
elosztva - ugyanolyan hatása van, mint 10 óra folyamatos napozásnak 
júliusban a parton. Az utcai lámpák fénye kevésbé veszélyes, mint a 
kegyetlen napfényé, de nem teljesen biztonságos az sem. Semmi sem az. 

Ti, a megfelelıen mőködı génjeitekkel képesek vagytok a bırötöket és a 
szemeteket érı mindennapos sérüléseket regenerálni. A testetek, nem úgy, 
mint az enyém, folyamatosan enzimeket termel, mely elpusztítja a sejtek sérült 
nukleotidrészeit, és a sértetlen DNS-sel helyettesíti. 

Muszáj árnyékban élnem, míg ti az álomszép kék ég alatt, és én mégsem 
győlöllek titeket. Nem neheztelek rátok, de irigyellek. Nem győlölködöm, 
hiszen ti is emberek vagytok, és ezért megvannak a korlátjaitok. Talán 
csúnyácska vagy, lassú észjárású vagy túl okos, süket, néma, esetleg vak, 
eredendıen hajlamos a kétségbeesésre, győlöletre, vagy lehetséges, hogy 
túlságosan félsz a haláltól. Mindannyiunknak megvan a maga keresztje. 
Másfelıl, ha te szebb, okosabb vagy, mint én, megáldva öt éles érzékszervvel, 
továbbá optimistább, mint én, erıs önbecsüléssel, és ha még vissza is utasítod 
a Nagy Kaszás általi megaláztatást... Nos, akkor majdnem győlölni tudnálak, 
ha nem tudnám, hogy neked is, mint mindenkinek ebben a tökéletlen 
világban, megvannak a magad gyászai, veszteségei és vágyódásai. 

Ahelyett, hogy dühítene, áldásnak érzem a betegségem, így az életen 
átvezetı utam egyedi. 

Például egyedülállóan intim a kapcsolatom az éjszakával. Jobban ismerem 
a szürkület és a hajnal közti világot, mint bárki más, testvérem a bagoly, a 



denevér és a borz. Otthon vagyok a sötétben. Nagyobb elıny ez sokszor, 
mint gondolnád. 

Természetesen semmi nem kompenzálhatja a túl korán bekövetkezı halált 
az XP-ben szenvedı betegeknek. Az öregkor elérése hiú remény, legalábbis 
az elırehaladott idegrendszeri elváltozások, mint például a fej vagy a kéz 
remegése, halláskárosodás vagy akadozó beszéd nélkül. Eleddig büntetés 
nélkül csavartam meg a Halál jéghideg orrát. Az orvosaim által megjósolt 
fizikai fogyatékosságokat is megúsztam ez ideig. Most 28 éves vagyok. 

Ha azt mondom, hogy kölcsönkaptam egy kis idıt az élettıl, az nem 
csupán közhely, hanem a tények megszépítése is. Az egész életem egy 
jelzálogkölcsönökkel igencsak megrakott vállalkozás. De a tiétek is az. Végül is 
mindannyiunkra az elárverezés 
vár. Nagy valószínőséggel én elıbb kapom meg az errıl szóló értesítést, mint 
te, de a tiétek is úton van már. Mindazonáltal legyetek boldogok, míg a 
postás megérkezik! 

Nincs semmi más, ésszerő válasz minderre, mint a boldogság. A szomorúság 
az értékes idı ırült elherdálása. 

Itt és most, ezen a hővös tavaszi estén, a boszorkányok órája után, de a 
hajnaltól még távol, követve nyomozó kutyámat, bízva a csodában, hogy 
Jimmy Wing még életben van, lakatlan völgyek és elhagyott fasorok között 
bicikliztem egy parkon keresztül, ahol Orson nem állt meg egyetlen fát sem 
megszagolni, elhagytuk a gimnáziumot, és az alsó utcára értünk. Végül a 
Santa Rosita folyóhoz vezetett, mely városunkat kettészelte a hegyek lábánál 
az öbölig, Kaliforniának ezen a részén, ahol az évi átlagos 
csapadékmennyiség 350 milliméter, a folyók és a vízesések az év legnagyobb 
részében kiszáradnak. A legutóbbi esıs idıszak sem volt csapadékosabb, 
mint a szokásos, ezért a folyómeder tökéletesen látszott: egy hatalmas, 
sápadt hordaléktenger, mely a holdfényben lágyan csillogott. Sima és puha, 
mint egy ágytakaró, eltekintve a sötét hordalék fáktól, melyek úgy feküdtek 
ott, mint a hajléktalan emberek, akiknek a végtagja rémálmoktól gyötörve 
kifordult. 

Valójában - bár 20-25 méter széles volt - a Santa Rosita kevésbé nézett ki 
folyónak, mint egy emberek által kiépített csatornának vagy kanálisnak. Egy 
kidolgozott állami terv részeként a folyópartot megmagasították, és 
betongátak segítségével biztonságossá tették a város egyik végétıl a 
másikig, hogy megelızzék a rendszeres áradásokat, amikor a víz hirtelen 
elönti a keskeny szakadékot és Moonlight Bay hátsó részét. 

Orson leügetett az útról, keresztül a kopár földnyelven, egészen a töltésig. 
İt követve leereszkedtem két jelzıtábla között, melyek a folyópart mentén 

folyamatosan váltották egymást. Az egyik felhívta a figyelmet, hogy a folyót 
tilos megközelíteni, és a szabálysértıkre, felelısségre vonás vár. 

A másik azokhoz a törvényt nem tisztelı állampolgárokhoz szólt, akiket nem 
riasztott el az elsı felirat, és figyelmeztette ıket, hogy a víz sodrása viharban 
olyan erıs és gyors lehet, hogy bárkit magával ragad, aki a közelben 
merészel tartózkodni. Az összes figyelmeztetés, a veszélyes áramlatok, az erıs 
sodrás és a Santa Rosita közismert tragikus történetei ellenére évente egy-egy 
kalandkeresı valamilyen házi készítéső csónakban vagy egy gumimatracon 



halálát leli. Csak a múlt tél folyamán hárman fulladtak meg. Az emberek 
mindig lelkesen élnek a hülyeséghez való istenadta jogukkal. 

Orson a töltésen állt, nagy fejét felemelve keletre, s a csendes parti út és az 
alatta fekvı, szorosan egymásba kapaszkodó hegyek felé bámult. Teste 
mereven megfeszült az izgatottságtól, és halk, sírós hangot hallatott. Ezen az 
éjszakán sem a víz, sem bármi más nem mozdult a holdfény világította 
csatorna mentén. 

Annyi szellı sem fújt, hogy a homokot megmozgassa a töltésen. A karórám 
világító számlapjára néztem. Aggódtam, hogy bármelyik perc Jimmy 
Wingnek az utolsó lehet, ha egyáltalán életben van. Oldalba böktem Orsont. 
- Na, mi van? 

Nem vett tudomást a kérdésrıl. Inkább a fülét hegyezte, szinte finomkodva 
szaglászott a szélcsendes éjszaka levegıjében, és szoborrá merevedett 
valami távolban levı kıbányából jövı szagtól. 

Mint mindig, most is tökéletesen éreztem, amit Orson. Bár nekem csak 
hétköznapi, emberi orr jutott, egy szimpla emberi érzékszerv, de hogy 
igazságos legyek önmagammal - nagyobb ruhatár és bankszámla -, szinte én 
is éreztem a szagot. 

Orson és én szorosabb kapcsolatban állunk, mint kutya és ember 
általában. Én nem a gazdája vagyok, inkább a barátja vagy a bátyja. 

Amikor korábban említettem, hogy a denevérek, baglyok és a borzok a 
testvéreim, jelképesen beszéltem. Mikor azt mondom, hogy ennek a kutyának 
a bátyja vagyok, akkor valóban ezt értem alatta. 

A folyómedret tanulmányozva, ahogy az felkúszik és elkeskenyedik a 
hegyek közt, megkérdeztem: 
- Megrémültél? 

Orson felpillantott. Ébenfekete szemében a hold ikerfényként tükrözıdött, 
amirıl elıször azt gondoltam, hogy én vagyok, de késıbb rájöttem, hogy az 
én arcom se nem ilyen kerek, se nem ilyen misztikus, és nem is ilyen sápadt. A 
bıröm normális színő, és az arcbıröm is egészen barnás, annak ellenére, hogy 
a nap eddig ritkán érhette. 

Orson horkantott egyet, és nem kell értenem a kutyák nyelvét, hogy 
pontosan tudjam, mit akart mondani. A hanggal azt szándékozta jelezni, 
megsértettem azzal a feltételezéssel, hogy ıt olyan könnyő megrémíteni. 

Az igazság az, hogy Orson bátrabb, mint a legtöbb a maga fajtájából. Két 
és fél év alatt, mióta velem van, kölyökkorától mostanáig, csupán egy 
dologtól láttam megijedni: a majmoktól. 
- Majmok? - kérdeztem. 

Prüszkölt egyet, amit én nemleges válaszként értelmeztem. Ezúttal nem 
majmok. Még nem. 

Orson egy széles betonrámpához kocogott, mely a folyóhoz ereszkedett. 
Júniusban és júliusban daruk és traktorok használták ezt az útvonalat, mikor a 
fenntartási munkálatokat végezték itt, és eltakarították az egy év alatt 
felhalmozódott törmeléket, hogy visszaállítsák az áradást megelızı 
mélységet, mielıtt az esıs évszak újból beköszönt. 

Követtem a kutyát a mederhez. A sötét pettyekkel tarkított betonlépcsın 
alakja olyan volt, mint egy árnyék. 



A halványan megvilágított iszapon azonban élesen kivehetınek tőnt, még 
akkor is, amikor kelet felé kezdett ereszkedni. Mint egy hazafelé tartó szellem. 

Mivel a legutóbbi esı is legalább három hete esett, a meder alja nem volt 
nyirkos, hanem szilárdan összeállt, így gond nélkül tudtam rajta biciklizni. 

Legalábbis olyan tempóban, ahogy a gyöngyházfényő hold látni engedte. 
Biciklim kerekei látható nyomot hagytak az iszapban, de egy nehezebb jármő 
is haladt erre korábban, tisztán kivehetı bordázatot hagyva maga után. 

A nyomok szélessége és mélysége alapján talán valami kisteherautó, 
traktor vagy sportkocsi lehetett. 

A több méter magas sáncokkal körülvéve a városból semmit nem láttam. 
Csupán a magasabb hegyek házainak szögletes körvonalai voltak kivehetık, 
melyek a fák alatt húzták meg magukat, vagy az utcai lámpák fényében 
fürödtek. 

Ahogy lejjebb ereszkedtünk, ezek a házak is eltőntek a látóterünkbıl, 
mintha az éjszaka valami erıs oldószer lenne, amiben Moonlight Bay minden 
élı és élettelen része feloldódik. 

Szabálytalan térközönként egy-egy vízelvezetı csatorna ásítozott a töltés 
falában. Némelyik csak egy-két méter átmérıjő, néhány pedig akkora, hogy 
egy traktor is elfért volna benne. 

A keréknyomok elhaladtak a kivezetı csatornák mellett, és mutatták az 
utat tovább, felfelé a folyómederben, olyan egyenesen, mint a papírra 
gépelt sorok, kivéve ott, ahol egy halom hordalék fa megtörte a vonalukat. 

Bár Orson továbbra is elıre figyelt, én kellı gyanúval méregettem a 
vízelvezetı csatornákat. Felhıszakadáskor hatalmas mennyiségő víz áramlott 
ki belılük, mely az utcákról és a keleti hegyek füves lankáiról győlt össze. De 
ilyenkor, száraz idıben ezek a csövek egy titkos világ földalatti járatai voltak, 
melyekben az ember különös utazókkal találkozhatott. Szinte vártam, mikor 
rohan ki valamelyikük valahonnan. 

Belátom, túlfőtött képzeletem sokszor befolyásolja józan 
ítélıképességemet. Néha bajba kerültem emiatt, de nemegyszer az életemet 
mentette meg. 

Elhaladva a csatornák mellett, melyek elég nagyok ahhoz, hogy egy 
ember kényelmesen elférjen bennük, néha érdekes látvány tárult a szemem 
elé. Furcsák voltak, és rejtélyesek. Olyan dolgok, melyek a legszegényesebb 
képzelető embert is rémülettel töltenék el. 

Mivel a nap elkerülhetetlenül felkel minden reggel, éjszakai életemet 
mindig a város határain belül kell élnem, hogy sötét szobám mindig elérhetı 
közelségben legyen, ha eljön a hajnal. 

Figyelembe véve, hogy városunk lakossága 12 ezer lakosból és 3000 
diákból áll, ez meglehetısen nagy életteret jelent mindannyiunknak, úgyhogy 
nem nevezhetjük jelentéktelen méretőnek. 

Ennek ellenére 16 éves koromra jobban ismertem Moonlight Bay minden 
négyzetcentiméterét, mint a saját fejemet belülrıl. 

Következésképpen, hogy elkerüljem az unalmat, mindig új távlatokat 
keresek ebben a világban, amire a betegségem lehetıséget enged. Egy 
ideig lenyőgözött a látvány, ahogy a csatornákban kúsztam, mint az 



operaház fantomja a párizsi operaház alatt, bár nem hordok köpenyt, 
kalapot, az arcom nem forradásos, és ırült sem vagyok. 

Az utóbbi idıben azonban jobb szerettem a földön járni. Mint mindenki, aki 
erre a világra születik, végül a föld alá kerül. 

Most, egy újabb csatornát elhagyva, anélkül, hogy bármi bántódásunk 
esett volna, Orson gyorsított a tempóján. A nyom forrósodott. 

Ahogy a folyómeder kelet felé nyújtózott, úgy vált egyre keskenyebbé, míg 
mindössze tizenkét méteressé szőkült, ott, ahol az 1-es országút alatt haladt el. 

Ez az alagút több mint harminc méter hosszú, és bár halvány, ezüstös 
holdfény csillogott távoli végében, az elıttünk álló út ijesztıen sötétnek 
látszott. 

Úgy tőnt, Orson megbízható orra nem észlelt semmi veszélyt. Nem 
nyüszített. 

Másrészt viszont mégsem szaladt minden fenntartás nélkül a sötétségbe. A 
bejáratnál megállt. Farka mozdulatlan volt, a fülét hegyezte. 

Évekig csupán kevéske készpénzt tartottam magamnál ritka kiadásaimra, 
egy zseblámpát, arra az esetre, ha a sötétség inkább ellenség lenne, mint 
barát, és egy telefont az övemhez csatolva - éjszakai csatangolásaim során. 
Nemrég azonban még egy dolgot hozzátettem alapfelszerelésemhez: egy 
kilencmilliméteres Glockot. 

A pisztoly a kabátom alatt, egy vállra akasztható pisztolytáskába simult. 
Nem kellett megérintenem a fegyvert, hogy tudjam, ott van még, hiszen súlya 
úgy nyomott, mintha egy daganat nıtt volna a bordáim között. Ennek 
ellenére egyik kezemet a kabát alá csúsztattam, és ujjaimmal körülfontam a 
pisztoly markolatát, mint ahogy egy babonás ember a talizmánját érintené. 

A fekete bırdzsekin kívül fekete pólót, fekete zoknit és fekete farmert 
viseltem, és hosszú ujjú fekete gyapjúpulóvert. Ez a fekete feketével stílus nem 
a vámpírokat, papokat, nindzsa gyilkosokat vagy a hollywoodi sztárokat 
hivatott utánozni. Ebben a városban éjszaka bölcs dolog, ha az ember nem 
csupán fel van fegyverkezve, hanem úgy is öltözik, hogy a lehetı legkisebb 
feltőnést keltse. 

A pisztolyt a tokban hagyva még mindig a biciklin ültem, lábam a földön. 
Leszereltem a kormányhoz erısített elemlámpát. A biciklin nincs elsı lámpa. 
Olyan hosszan éltem már az éjszakában és csak gyertyáktól megvilágított 
szobákban, hogy szememnek többnyire nem volt szükségük segítségre. 

Zseblámpám fénye úgy tíz méter mélyen világított be a betonalagútba, 
melynek egyenes falai, de árkádszerő mennyezete volt. 

Orson elindult befelé. 
Mielıtt követtem volna, hallgattam egy kicsit a fölöttünk lévı 1-es 

országúton elhaladó forgalom zaját. Most is, mint mindig, ez a hang egyszerre 
tőnt számomra izgalmasnak és elszomorítónak. 

Soha nem vezettem autót, és valószínőleg nem is fogok. Még ha kesztyőt és 
maszkot hordanék is, hogy védjem a szemem és az arcom, a szembejövı 
autók reflektora akkor is veszélyt jelentene a számomra. Meg aztán nem is 
tudnék jelentıs távolságot megtenni úgy, hogy még visszaérjek napkelte 
elıtt. 



Élvezve az autók zaját, felnéztem az alagút széles támfalaira. Reflektoruk 
fénye átlátszott a védıkorláton, de ıket nem láttam. 

Amit viszont igen - vagy legalábbis úgy gondoltam, hogy láttam a szemem 
sarkából -, az egy alak volt, aki épp fölfelé mászott, tılem délre. Nem volt 
olyan fekete, mint az éjszaka körülötte, és jól megvilágította az elhaladó 
forgalom. A támfal innensı felén mászott alig látható, de mégis oly vészjósló 
kisugárzással, mint egy vízköpı sárkány egy katedrális homlokzatán. 

Mikor megfordítottam a fejem, hogy jobban szemügyre vegyem, egy 
nagyobb autókonvoj fényei olyan árnyakat vetettek, mint egy hollóraj, mely 
felreppen a villámok fényében vihar idején. E hirtelen felszálló fantomok 
között egy megfoghatóbbnak tőnı alak sietett merılegesen lefelé, 
távolodva tılem és a támfaltól délre, a füves part mentén. 

Pillanatok alatt kiért a kocsik fényébıl, és elveszett a sötétségben. Talán a 
csatorna vége fele tart, hogy aztán a folyómederbe lépjen utánam. 

Vagy talán nem is érdeklem. Bár jó lenne azt gondolni, hogy a világ 
körülöttem forog, nem én vagyok az univerzum központja. 

Igazából lehet, hogy ez a misztikus alak nem is létezik. Olyan rövid ideig 
láttam, hogy nem is lehettem biztos benne, hogy ott volt. 

Ismét a kabátom alá nyúltam, és megérintettem a Glockot. 
Orson annyira bent járt már az alagútban, hogy zseblámpám fénye már 

alig érte el. Miután hátrafordultam a csatorna felé, és láttam, hogy senki nem 
követ, beléptem az alagútba a kutyám után. A biciklit bal kezemmel magam 
mellett toltam. 

Nem örültem neki, hogy a jobb, a pisztolyt tartó kezem foglalt a zseblámpa 
miatt. És persze a fény jól láthatóvá tett, könnyő célponttá. 

Bár a folyómeder száraz, az alagút falából kellemes, nyirkos szag áradt, és a 
hővös levegıbe egy kis mészszag is vegyült. A fölöttünk levı út zümmögése 
végigkúszott lefelé az acél-, beton- és földrétegeken, és visszhangzott a 
boltíven. A forgalom zaja ellenére újra és újra úgy rémlett, valaki titokban 
követ. 

A keréknyomok folytatódtak az alagúton keresztül a Santa Rosita egy 
újabb fedetlen ága felé, ahol lekapcsoltam a zseblámpát, és a környezı 
fényekre hagyatkoztam. A csatorna jobbra kanyarodott, a látótávolságon 
túlra, kelet-délkelet felé, erıteljesebb szögben emelkedve, mint eddig. 

Bár néhány ház még itt-ott elıfordult a környezı hegyeken, közeledtünk a 
város széléhez. 

Tudtam, merre megyünk. Tisztában voltam vele már egy ideje, de nem 
akartam tudomást venni róla. Ha Orson jó szagon van, és Jimmy Wing 
elrablójának kocsija hagyta ezeket a nyomokat, akkor a gyerekrabló Fort 
Wyvernbe menekült, az elhagyatott katonai bázisra, amely Moonlight Bay 
problémáinak többségéért felelıs. 

Wyvern, mely 134 456 hold területen feküdt - jóval nagyobbon, mint a 
városunk -, magas, betonba ágyazott acélkerítéssel volt körülvéve. A kerítés 
kettészelte a folyót, és ahogy követtem a csatorna kanyarulatát, egy sötét 
színő Chevrolet Suburbant pillantottam meg, melyhez a nyomok vezettek, 
amiket követtünk. Bár körülbelül két méterre lehetett, bizonyos voltam abban, 
hogy nem ül benne senki. 



Ennek ellenére igyekeztem óvatosan megközelíteni. Orson halk nyüszítése 
félelmérıl árulkodott. 

A terület felé fordulva, amelyet átszeltünk, nem vettem észre az alakot, akit 
az 1-es országút keleti felén láttam. Ennek ellenére úgy éreztem, mintha 
néznének. 

Biciklimet elrejtettem egy rakás hordalék fa mögé. 
Miután a zseblámpát az övembe tőztem, elıvettem a pisztolyt. Ez egy 

olyan fegyver, melynek csak belsı biztonsági berendezése van: nincsenek kis 
karok, melyeket meg kellene húzni, mielıtt lı az ember. Ez a pisztoly többször 
megmentette az életemet, mégis gyanítom - bár jó érzés, hogy velem van -, 
soha nem fogom tökéletes könnyedséggel használni. Nem a súlya vagy a 
kivitelezése akadályoz meg ebben; ez egy tökéletes fegyver. Ám kisfiúként 
sok emlékezetes szóbeli és testi atrocitásnak voltam kitéve - többnyire 
gyerekektıl, de néha felnıttektıl is, akik elég idısek voltak ahhoz, hogy 
jobban tudják, ezt nem szabad -, és bár ezek a támadások megtanítottak rá, 
hogy megvédjem magam, és egy igazságtalanságot se hagyjak kemény 
megtorlás nélkül, ezek az élmények arra is megtanítottak, hogy az erıszakot, 
mint legkönnyebb megoldást elítéljem. Hogy megvédjem magam és 
szeretteimet, hajlandó vagyok akár ölni is, de ezt élvezni soha nem fogom. 

Orsonnal az oldalamon megközelítettem a Chevroletét. Senki nem 
tartózkodott benne. A motorháztetı még meleg volt, az autó csak pár perce 
parkolhatott itt. Lábnyomok vezettek a vezetı oldaláról az anyósülés felılihez. 
Onnan a kerítés felé folytatódtak. Hasonlónak, ha nem is azonosnak tőntek 
azokkal a lábnyomokkal, amik a Jimmy 

Wing ablaka alatti virágágyásban kirajzolódtak. Az ezüstös hold lassan 
haladt a nyugati horizont sötét öle felé, de fénye elég erıs maradt ahhoz, 
hogy leolvassam a rendszámot a kocsi hátuljáról. Azonnal megjegyeztem a 
számot. 

Megtaláltam a helyet, ahol a kerítést összefogó láncot elvágták. Ez 
egyértelmően még a legutóbbi esızés elıtt történhetett, hiszen a víz által 
elsimított iszap alig volt ráncos. 

Több vízelvezetı csatorna is összekapcsolta Wyvernt Moonlight Bayjel. 
Általában, ha felfedezek egy hajdani katonai bázist, valamelyik titkos bejárón 
jutok be, ahol saját zárvágómat használom. 

Ezen a folyón átívelı kerítésen egy tábla piros-fekete betőkkel arra 
figyelmeztetett, hogy bár e területet - a hidegháború végének 
következményeként - lezárták, a védelmi bázis és az átszervezésért felelıs 
egyesület határozata alapján a tilosban járókra a törvény lecsap, és pénz-, 
de akár börtönbüntetést is ró. Az erre jogosító törvényeket oly hosszan sorolták 
fel, hogy a tábla alsó harmadát ezek foglalták el. A mondatokat 
ellentmondást nem tőrı stílusban fogalmazták, de engem nem térítettek el. A 
politikusok örökké tartó jólétet, békét és igazságot is ígértek nekünk. Ha 
valaha betartották volna az ígéretüket, talán nagyobb tisztelettel lennék a 
fenyegetéseik iránt. 

Itt, a kerítésnél más nyomok is mutatkoztak a gyerekrablóén kívül a 
folyómederben. A halvány fény megakadályozott abban, hogy az újabbakat 
azonosítsam. 



Bár kockázatos volt, bekapcsoltam az elemlámpát. Beárnyékoltam egyik 
kezemmel, és csupán egy-két másodpercig világítottam, de ez is elég volt 
ahhoz, hogy kitaláljam, mi történt itt. 

Bár a kerítést, a bőntényt elıkészítendı, már jó elıre elvágták, a 
gyerekrabló nem hagyott tátongó lyukat. Egy kevésbé feltőnı bejutási 
módszert alkalmazott, és ma csupán meg kellett húznia a lazán visszakötött 
kerítésrészt. Hogy mindkét kezét szabaddá tegye e feladathoz, letette foglyát, 
és hogy megakadályozza elszökését, vagy megbénította fenyegetésekkel, 
vagy megkötözte a fiút. 

Az újabb nyomok jelentısen kisebbek az elsınél. És gazdája nem viselt 
cipıt. Egy gyerek lábnyomai, akit az ágyából hurcoltak el. 

Lelki szemeim elıtt láttam Lilly meggyötört arcát. A férje, Benjámin Wing, 
egy villamos ipari társaság vonalvizsgálója, munka közben vesztette életét, 
megrázta az áram. Jól megtermett, vidám szemő ember volt, olyan; akirıl az 
ember azt hinné, sosem hal meg, ezért még jobban megdöbbentett 
mindenkit a halálhíre. 

Bármilyen erıs is volt, Lilly összetörne, ha még egy, talán még nagyobb 
veszteséget kellene elviselnie ilyen hamar. 

Ugyan már rég nem voltunk szerelmesek egymásba, barátként még mindig 
nagyon szerettem ıt. Imádkoztam, hogy vissza tudjam szerezni a fiát, és 
láthassam, hogy a kétségbeesés eltőnik az arcáról. 

Orson aggodalmasan vonyított. Remegett, és készen állt az üldözésre. 
A zseblámpát újból övembe tőzve, kioldottam a már elvágott láncot. Az 

acélzár lágy, pengı hangot adott, ahogy próbált ellenállni. Vettem egy mély 
lélegzetet, majd Orson keresztülrohant a lyukon. 

3. 
 
Ahogy követtem a kutyát a tiltott területre, a kerítés átvágott drótja 

beleakadt a sapkámba, és lehúzta a fejemrıl. Fölkaptam a földrıl, 
leporoltam a nadrágomban, majd újra feltettem. 

Ez a tengerészkék sildes sapka körülbelül nyolc hónapja került a 
birtokomba. Egy furcsa betonkamrában találtam, három emelet mélyen a 
föld alatt, mélyen a wyverni erıd egyik elhagyatott bérkaszárnyájában. A 
szemellenzı fölé a Mystery Train feliratot hímezték pirossal. Fogalmam sem 
volt, ki hordta a sapkát elıttem, és a rubin piros szavak jelentését sem 
értettem. 

Ez az egyszerő fejfedı kevés értékkel bírt, de valahogy számomra mégis 
tárgyi javaim egyik legértékesebbjének számított. Semmi bizonyítékom nem 
volt arra, hogy a sapka bárhogyan is kapcsolatban állna anyám 
munkásságával, mint tudós a Wyvern erıdben vagy máshol, de 
meggyızıdésem, hogy e kapcsolat létezett. 

Bár már tisztában voltam Wyvern néhány szörnyő titkával, úgy hittem, hogy 
ha megfejteném a hímzett szavak jelentését, még megrázóbb igazságoknak 
jutnék birtokába. Rengeteg hitet merítettem e sapkából. Mikor nem viseltem, 
akkor is magamnál tartottam, mert a mamámra emlékeztetett, és ezért 
megnyugtatott. 



A közvetlenül a kerítésen lévı vágás alatti, megtisztított területen kívül 
hordalék fa és szemét tornyosult a süllyedı kerítésnél. Máskülönben a Santa 
Rosita medre ugyanolyan volt Wyvern oldalán, mint a másikon. 

Ismét csak a gyerekrabló lábnyomai látszottak. Újból cipelni kezdte a fiút 
ettıl a ponttól. 

Orson szaladt a nyom mentén, én pedig szorosan mögötte. Hamarosan 
egy másik bekötıúthoz értünk, mely a folyó északi falán kúszott fel, és Orson 
gondolkodás nélkül felfelé indult. Én nehezebben szedtem a levegıt, mikor a 
tetıre értünk, bár kutyakorban szırös arcú barátom ugyanannyi idıs, mint én. 

Mily szerencsés voltam, hogy megérhettem azt a kort, mikor észre kellett 
vennem, hogy fiatalkori kitartásom és fürgeségem lassan bár, de 
tagadhatatlanul csökken. 

Pokolba azokkal a költıkkel, akik a fiatalkori halál szépségét és szentségét 
dicsıítik! Betegségem ellenére hálás lennék a sorsnak, ha élnék addig, hogy 
élvezhessem a nyolcvan évvel járó rozzantságot, vagy a csodás 
gyengeséget, amit az él meg, akinek születésnapi tortáját száz gyertya 
világítja meg. Mi, emberek akkor vagyunk leginkább elemünkben, akkor 
járunk legközelebb létezésünk jelentéséhez, amikor a legsérülékenyebbek 
vagyunk. Amikor tapasztalataink megszégyenítettek minket, és kigyógyítottak 
az arroganciából, amely, mint egyfajta süketség, megakadályozott minket, 
hogy meghalljuk e világ tanításait. 

Ahogy a hold arcát egy felhı fátyla mögé rejtette, körülnéztem a Santa 
Rosita északi partja mentén. Jimmy és elrablója nem látszott sehol. A vízköpı 
szerő alakot sem láttam. Akármi is lehetett, amit megpillantottam az 
országúton, nem voltam érdekes számára. 

Orson megállás nélkül a raktárházak felé ügetett, melyek a töltéstıl 
valamivel kevesebb, mint fél kilométerre magasodtak. A sötét építmények 
rejtélyesnek tetszettek, annak ellenére, hogy meglehetısen világi célokat 
szolgáltak, és jobbára ismertem ıket. Hatalmas méretük ellenére nem ezek az 
egyetlen raktárházak a bázison, és bár jó néhány lakóház területét 
elfoglalnák egy városban, az épületek jelentéktelen hányadát tették csupán 
ki e körülkerített területen. Mőködése csúcsán Wyvern 36 400 fıs aktív 
állománnyal rendelkezett. Majdnem tizenháromezer tartalékos és négyezer 
civil is az erıdhöz tartozott. A bázison háromezer düledezı családi ház és 
bungaló állt. 

Pár másodperc múlva már a raktárházak között voltunk, és Orsont orra 
szerviz utak labirintusán át a tömb legnagyobb építményéhez vezette. Mint a 
legtöbb környezı épület, ez is négyszögletes volt, és egy majdnem tíz méter 
magas, recézett acélfallal, mely egy betonalapból görbült fémtetıvé. Az 
épület egyik oldalán a felnyitható ajtót - mely elég nagy ahhoz, hogy jól 
megrakott teherautók is átférjenek rajta - zárva találtam, de mellette egy 
ember mérető ajtó tárva volt. 

Eddigi merészsége ellenére Orson ezúttal fenntartással közelítette meg ezt 
a bejáratot. 

A küszöb mögött még nagyobb sötétség fogadott minket, mint ami a 
szerviz utakat borította, melyeket csak a csillagfény világított meg. A kutya - 
úgy tőnt - nem teljesen volt biztos benne, hogy valóban veszélyt érez a 



raktárházban, mintha a szagok, amelyekre hagyatkozott, észrevétlenül 
keveredtek volna a sőrő homállyal a helyiségen belül. 

Hátamat a falhoz szorítva keresztüllopóztam az épületen az ajtónyíláshoz. 
Az ajtófélfától nem messze megálltam, és pisztolyomat az égnek emeltem. 

Visszafojtott lélegzettel hallgatóztam, szinte olyan csendben, mint egy 
halott, eltekintve gyomrom halk morgásától, ami egy sajtból, fokhagymás 
kenyérbıl és paprikából álló éjfél elıtti vacsorát emésztett. Ha bárki is lesben 
állt az ajtó másik oldalán, hogy lecsapjon rám, az csak egy halott lehetett, 
mert ı még nálam is csendesebb volt. Akár halott, akár nem, a lehelete 
kétségkívül frissebb volt az enyémnél. 

Bár Orsont majdnem olyan nehéz volt követni, mint egy tintafolyamot egy 
fekete selyemdarabon, láttam, ahogy megtorpan közel a bejárathoz. Kis 
hezitálás után, mely zavarodottságáról árulkodott, Orson elfordult az ajtótól, 
és tett néhány lépést a szervizúton keresztül a következı ház felé. İ is 
csendben lépdelt - mancsa hang nélkül érintette a földet, nem lihegett, még 
a gyomra sem zajongott, mintha csak egy kutya szelleme lenne. Szándékosan 
vissza-visszatekintett az útra, ahonnan jöttünk, szemén ilyenkor halványan 
megcsillant a csillagok fénye; foga fehérje egy kísértet foszforeszkáló 
vigyorának tőnt. 

Nem gondoltam, hogy tétovázását az elıttünk álló izgalmak okozzák. 
Inkább úgy tetszett, mintha többé nem lenne biztos benne, merre vezetnek a 
nyomok. 

Karórámra pillantottam. Minden másodperc nemcsak az idı múlását, de 
Jimmy Wing életerejének fogyatkozását is jelezte. Mivel szinte bizonyossá vált, 
hogy nem váltságdíj reményében vitték el, valószínőleg sötét vágyakat 
kielégítendı hurcolták el, talán valami barbár, aki gondolkodás nélkül 
cselekszik. 

Vártam, és próbáltam elcsendesíteni élénk fantáziámat. Orson végül újból 
megfordult, a raktárépület nyitott ajtaja felé, és ezúttal sem mutatott 
nagyobb meggyızıdést, hogy arra kellene mennünk. Elhatároztam, 
kezembe veszem a dolgok irányítását. Bátraké a szerencse. Persze a halál is 
rájuk vár... 

Jobb kezemmel az elemlámpáért nyúltam. Összehúzva magam beléptem 
az ajtón, és gyors léptekkel balra indultam. Amikor felkapcsoltam a 
zseblámpát, fényét a földön mozgattam, abban az egyszerő és talán bolond 
reményben, hogy az esetleges lövéséket másfele irányítom. 

Lövés nem dördült, erre a lámpa fényét megállítottam, a raktárt olyan 
dermesztı mozdulatlanság fedte be, mint amilyen mély sötétség egy halott 
bolygón lehet. Valahogy, nagy meglepetésemre, tudtam lélegezni! 

Az épületet nagyrészt egy hatalmas terem foglalta el, olyan hosszú, hogy a 
lámpa fénye nem érte át. Még széltében sem tudtam bevilágítani, annak 
ellenére, hogy errefelé feleakkora volt a szoba. 

Ahogy a termet pásztáztam, úgy nıttek az árnyak egyre sötétebbé és 
bujábbá. De legalább ellenség nem tőnt föl. 

Inkább kétkedve, mint gyanakvóan, Orson rövid habozás után a fénybe 
lépett és tüsszentett egyet. Az ajtó felé tartott. 



Az épület egy másik részébıl jövı tompa kongás törte meg a csendet. 
Végigrezgett a barlangszerő helyiség falán, míg lágy, suttogásszerő hanggá 
szelídült, mint nyáron a rovarok zümmögı neszezése. 

Lekapcsoltam az elemlámpát. 
A vak sötétben éreztem, hogy Orson visszatér hozzám, és teste a 

combomhoz ér. 
Mozdulni akartam. 
Nem tudtam, merre induljak. 
Jimmynek valahol a közelben kell lennie, és bizonyára életben van, mert a 

gyerekrabló még nem érte el a sötét oltárt, ahol rituális játékait akarta 
játszani, és ahol a bárányt feláldozni készült. Jimmyt, aki apró, rémült, és aki 
nagyon egyedül érezhette magát. Akinek az apja olyan volt, mint az enyém. 
Akinek az anyja belehalna a fájdalomba, ha elvesztené ıt. 

Türelem. Ez egyike azon erényeknek, melyekre Isten szándékozik 
megtanítani minket azzal, hogy nem hajlandó megmutatni magát nekünk 
ebben a világban. Türelem. 

Orson és én mereven, éberen álltunk, jóval a visszhang utolsó rezdülésének 
elhalkulása után. Épp amikor a beálló csend elég hosszúra nyúlt ahhoz, hogy 
kíváncsi legyek, vajon annak, amit hallottunk, volt-e jelentısége, egy mély, 
dühödt hang hallatszott, épp oly tompa, mint az elızı. Egyetlen hang. Nem 
egy párbeszéd, egy monológ. Valaki magában beszélt, vagy egy kicsi, ijedt 
fogolynak, aki, nem mert válaszolni. Nem értettem, mit mond, de olyan 
mélyrıl jövı és dörmögı volt, amilyen egy tündérmese koboldjáé lehet. 

A beszélı nem közeledett, de nem is távolodott, és tisztán hallatszott, nem 
vagyunk egy helyiségben. Ám mielıtt megállapíthattam volna, merrıl jönnek 
e morgó szavak, a kobold elcsendesült. 

Fort Wyvernt mindössze tizenkilenc hónapja zárták be, így még adódott 
lehetıség, hogy olyan aprólékosan ismerjem, mint ahogy Moonlight Bay 
minden zegzugát. Ez idáig többnyire a bázis misztikusabb részeit fedeztem fel, 
azokat, ahol nagyobb eséllyel lehetett részem furcsa és meglepı látványban. 
Errıl a raktárházról nem tudtam mást, csak azt, hogy olyan, mint a többi itt a 
tömbben: háromemeletes, gerendamennyezető, és négy helyiségbıl áll: a 
fıterembıl, amiben álltunk, a jobb sarokban lévı irodából, egy terembıl a 
bal sarokban, és egy nyitott padláshelyiségbıl az irodák fölött. Biztos voltam 
benne, hogy sem a hirtelen zaj, sem a hang nem jöhetett e helyekrıl. 
Körbefordultam, megzavarodva ettıl az áthatolhatatlan sötétségtıl. Olyan 
könyörtelen és kifogyhatatlan volt, mint a szemfedél, amit majd egyszer rám 
tesznek, ha az életben ért összes fény hatására tumor keletkezik a 
szememben. 

Az elsınél erısebb zaj, mint amikor fém ütıdik fémhez, rázta meg az 
épületet, és vert olyan visszhangot, mintha a távolban ágyúval lınének. Most 
éreztem a rázkódást a betonaljzaton, melybıl arra lehetett következtetni, a 
hang valahonnan a raktár fıszintje alól jön. Néhány épület titkos világot 
rejtett, amelyrıl látszólag azon katonák nagy többsége, akik Wyvern életének 
törvényes, hétköznapi részét vezették, nem tudott. Ravaszul álcázott ajtók 
vezettek az alagsorokba, mélyebben lévı pincékbe és még lentebbi 
termekbe. Jó néhány e földalatti építmények közül lépcsıházakkal, liftekkel és 



alagutakkal kapcsolódott a többihez, melyeket annak idején jóval nehezebb 
volt felfedezni. 

Igazából, annak ellenére, hogy az erıd sok titkát leleplezték a távozó 
katonák, legjobb felfedezéseimet nem tehettem volna meg eszes kutya 
barátom nélkül. Azon képessége, hogy egy eldugott szoba egyik résébıl 
kiáradó szagot is képes beazonosítani, legalább olyan lenyőgözı, mint 
szörfözési tudománya - bár talán kevésbé csodálatra méltó, mint ahhoz való 
érzéke, hogy kihízelegjen egy második sört barátjától, azaz tılem, aki jól 
tudom, hogy egy második sör már megárt neki. 

Kétségkívül ez az elterpeszkedı, földalatti birodalom még sok titkot rejt 
magában, ennek ellenére, bármennyire is érdekesek voltak felfedezéseim, 
idınként felhagytam velük. Mikor túl sok idıt töltök az erıd árnyékvilágában, 
a levegı fullasztóvá válik. 

Eleget láttam ahhoz, hogy tudjam, ez az alvilág szerteágazó, tiltott ügyletek 
színhelye volt, számos különbözı, „fekete-költségvetéső" kutatás folyt itt, és e 
kísérletek közül számos kifejezetten nagyra törı és egzotikus volt. 

Ám nem e tudás miatt érzem kényelmetlenül magam Fort Wyvern földalatti 
világában. Nyomasztóbb az a benyomásom - alig több mint egy megérzés, 
de mégis hathatós -, hogy néhány az itt történtek közül egy felsıbb parancs 
jó szándékú butasága, nemcsak tudomány az ırült politika szolgálatában, 
hanem egyszerően gonoszság. Mikor több egymást követı estét töltök a bázis 
alatt, meggyızıdésemmé válik, eltemetett termeiben ismeretlen ördögi 
erıket engedtek szabadon, néhány közülük még mindig itt kószál, és arra vár, 
hogy megtalálják. Ilyenkor nem a félelem őz a felszínre. Inkább úgy érzem, 
mintha erkölcsöm és szellemem fulladozna, és ha lent maradok, lelkemen el 
nem múló folt marad. 

Nem gondoltam, hogy e hétköznapi raktárépületek ilyen közvetlen 
kapcsolatban állnak a földalatti koboldvilággal. Ám az erıdben semmi nem 
olyan egyszerő, mint amilyennek elıször látszik. 

Most felkapcsoltam a zseblámpát, kellıképp meggyızıdve arról, hogy a 
gyerekrabló - ha egyáltalán ı az, akit követtem - nem ezen az emeleten van. 

Furcsának tőnt, hogy egy pszichopata idehozza kis áldozatát, ahelyett, 
hogy egy személyesebb, zártabb helyre vinné, ahol teljes kényelemben 
kiélheti bármilyen perverz vágyát. Másrészrıl, Wyvernnek volt egy sajátos 
vonzereje, hasonló Stonehenge-hez, vagy a gizai piramisokhoz, vagy akár a 
Chiehen Itza-i maja romokhoz. Veszélyes csábereje jól illene egy 
elmebeteghez, aki kéjes örömeit nem csupán ártatlan áldozatainak 
molesztálásából, hanem azok kínzásából és brutális meggyilkolásából szerzi. Ez 
a hátborzongató hely bizonyára vonzaná egy ilyen embert, csakúgy, mint 
egy meggyalázott templom, vagy egy öreg, düledezı ház a külvárosban, 
ahol ötven évvel ezelıtt egy ırült baltával feldarabolta a családját. 

Természetesen megvolt a lehetısége, hogy a gyerekrabló egyáltalán nem 
elmebeteg, vagy perverz, hanem egy ember, aki Wyvern egy még mőködı 
részének bizarr, mégis hivatalos megbízásából járt el. E bázis, bár bezárták, 
ideális helynek kínálkozott arra, hogy az emberben paranoiát ébresszen. 



Orsonnal szorosan az oldalamon a szoba távoli sarkában lévı irodák felé 
siettem. Az egyik, ahogy sejtettem, egy sivár szoba volt. Négy sima fal. Egy 
lyuk a plafonon, ahonnan hajdanán a lámpa lógott. 

A másikban egy Darth Vadért formázó, fekete-ezüst, nagyjából nyolc centi 
magas mőanyag bábu feküdt a padlón. Eszembe jutottak a hasonló 
Csillagok háborúja-figurák, amiket Jimmy éjjeliszekrényén láttam. 

Orson megszagolta Vadért. 
- Gyere a sötét oldalra, Luke! - mormoltam. 

Egy nagy, négyzet alakú nyílás tátongott a fekete falban, ahonnan egypár 
liftajtót mentett meg egy távozó katona. Derékmagasságban, félig-meddig 
odaerısítettek egy deszkát a biztonság kedvéért. Számos acélherkentyő még 
mindig ott lógott a falból, ami azt sugallta, hogy amikor még Wyvern a 
védelmet látta el, a lift valami mögé volt rejtve, talán egy befordítható 
könyvespolc vagy szekrény mögé. A liftet és az azt mozgató gépeket szintén 
elvitték. Egy rövid világítással azt is felfedtem, hogy háromemeletnyi mélység 
tátongott alattunk. Az egyetlen lejutási lehetıség a liftakna falához 
támasztott létra volt. Üldözöttem valószínőleg mással volt elfoglalva, így nem 
vette észre az akna alján villódzó fényt. A fénycsóva beitta magát a szürke 
betonba, míg végül alig tette világosabbá, mint egy szeánszon megidézett 
szellem, mely az asztal fölött táncol. 

Ennek ellenére lekapcsoltam a lámpát, és ismét az övembe tőztem. 
Kelletlenül bár, de fegyveremet is visszatettem a tokba. 

Fél térdre ereszkedve, óvatosan belenyúltam a körülöttem lévı sötétségbe, 
mely olyan végtelennek hatott, mint a raktár irodái lehettek, vagy egy sok-sok 
fényévnyi mélyen lévı fekete lyuk, mely különös világegyetemünket egy még 
különösebbel köti össze. Egy pillanatig a szívem majd kiugrott a helyérıl, de 
aztán a kezem megtalálta a jó öreg Orsont, és hogy bundáját 
megsimítottam, megnyugodtam. Orrát térdembe fúrta, biztatott, hogy 
simogassam meg, és vakarjam meg a füleit, melyekbıl az egyik felállt, a 
másik lekonyult. 

Sok mindenen mentünk keresztül együtt. Túl sok szerettünket vesztettük el. 
Egyformán rettegtünk, hogy egyedül maradunk. Voltak barátaink - Bobby 
Halloway, Sasha Goodall és még páran -, de kettınk közt volt valami, a 
legmélyebb barátságnál is több, egy egyedi kapcsolat, mely nélkül egyikünk 
sem lenne teljes. 
- Hé, haver - suttogtam. 

Megnyalta a kezem. 
- Mennem kell - mondtam, és nem kellett hozzátennem, hogy lefelé. 

Arra sem most kellett rádöbbennem, hogy Orson milliárd képessége közül 
hiányzott az, mellyel végigegyensúlyozna egy tökéletesen függıleges létrán 
fokról fokra. Tudott nyomot követni, hatalmas szíve volt, határtalan bátorsága, 
hőségében úgy bízhattam, mint abban, hogy felkel és lemegy a nap, hideg 
orra volt, farka, melyet úgy tudott csóválni, hogy több elektromosságot 
termelt, mint egy kisebb nukleáris reaktor - de mint mindenkinek, neki is 
megvoltak a korlátjai. 

A feketeségben a falon lévı lyuk fele indultam. Vakon megragadva az 
egyik falból kilógó csavart, felhúztam magam, míg mindkét lábbal a nyílás 



elıtt lévı deszkára tudtam állni. Az aknába léptem, egy acél létrafok után 
kutatva ráléptem egyre, majd átlendültem a deszkáról a létrára. 

Be kellett lássam, hangosabb voltam, mint egy macska, de csupán 
annyira, hogy csak egy egér értékelné. Nem akarom azt állítani, hogy 
emberfeletti képességemmel hang nélkül végig tudok menni egy száraz 
avarszınyegen. Hogy jól tudok lopakodni, az három dolog következménye: 
elıször is a türelem, melyre betegségem tanított; másodszor a nagyfokú 
biztonság, mellyel a sötétségben mozgok, és végül, de nem utolsósorban 
annak, hogy hosszú éveken át figyeltem az éjszakai állatokat, akikkel 
megosztom a világomat. Ok egytıl egyig a csend mesterei, ha annak kell 
lenniük, és többnyire annak kell lenniük, mert az éjszaka a ragadozók 
királysága, amikor minden üldözı üldözött is. 

Leereszkedtem a sötétségbıl a sötétségbe, és közben azt kívántam, 
bárcsak ne lenne mindkét kezemre szükségem ahhoz, hogy a létrán 
lemásszak, hanem mint a majmok, le tudnék himbálózni, gyorsan és ügyesen, 
bal kezemmel és két lábammal kapaszkodva, hogy jobb kezemmel a pisztolyt 
foghassam. De ha majom lennék, bölcsebb lennék annál, semmint hogy 
ebbe a helyzetbe keveredjek. 

Mielıtt elértem az elsı szintet, azon töprengtem, vajon a gyerekrabló 
hogyan jutott le ezen a létrán a gyereket cipelve. A vállán tartotta, mint a 
tőzoltók? Ehhez meg kellett kötnie Jimmyt a csuklójánál és bokájánál, 
elkerülendı, hogy akár szándékosan, akár ijedtségbıl rúgkapálni kezdjen, és 
ezzel kibillentse ıt egyensúlyából. Még így is, bár a fiú apró volt, jelentıs súlyt 
kellett elbírnia, és hát az állandó hátrahúzó erınek is szorgalmasan ellen 
kellett tartania, minden alkalommal, mikor újabb létrafokra lépett. 

Az ember, akit üldözök, olyan erıs, fürge és magabiztos, mint amilyen ırült. 
Reményem, hogy egy löttyedt hasú, álmatag és megzavarodott könyvtárost 
üldözök - aki a Dewey decimális rendszer számítógépre vitelekor olyan stressz 
hatás alatt volt, hogy erre az ırült tettre szánta el magát -, szertefoszlott. 

A sötétség ellenére éreztem, mikor értem el a liftaknában az iroda alatti 
elsı szintet. Nem tudom jobban megmagyarázni, miért éreztem, mint ahogy 
egy átlagos Jackie Chan-film cselekményét is összerakom. Talán volt valami 
egész enyhe légáramlat, vagy illat, vagy rezonálás, melybıl tudat alatt 
rájöttem. 

Nem lehettem biztos benne, hogy a gyerekrabló erre a szintre hozta a fiút. 
Talán lejjebb ment. 

Hallgatóztam, azt remélve, hogy újra meghallom a koboldszerő hangot, 
vagy mást, ami elirányítana, és közben úgy lógtam, mint egy pók a hibátlanul 
megszıtt hálóban. Nem volt szándékomban elıvigyázatlan legyeket és 
lepkéket nyeldesni, de minél tovább függtem a homályban, annál inkább 
úgy éreztem, én nem a pók vagyok, nem a vacsorázó, hanem a vacsora, és 
hogy egy lift nagyságú tarantula közeledik a mélybıl és csápjait feni. 

Apám irodalomprofesszor volt, és gyermekkoromban az egész 
irodalomtörténetbıl olvasott nekem, Homérosztól dr. Seussig, Donald Justice-
tól Ogden Nashig, mely részben felelıs barokkos gondolkodásomért. A többit 
nyugodtan a már említett éjfél elıtti vacsorára foghatjuk. 



Vagy itt van a Wyvern erıd kísérteties légköre, ahol még egy racionális 
ember is joggal szórakoztatja magát kiéhezett, hatalmas pókokról szóló 
gondolatokkal. A lehetetlen lehetségessé vált ezen a helyen. Ha a lelki 
szemeim elıtt lebegı rettenetes pók csupán apámnak és vacsorámnak 
lenne köszönhetı, akkor nem egy egyszerő pókot képzelnék el, hanem egy 
vicsorgó szörnyet, mely felém mászik. 

Ahogy mozdulatlanul csimpaszkodtam a létrán, úgy vált a vicsorgó rém 
egyre ijesztıbbé, míg egy újabb kongás rázta meg az épületet, és hozott 
vissza engem a valóságba. Olyan hang volt ez, mint az elsı, mikor egy 
fémajtó egy fémkeretbe csapódik. A két alsóbb szint valamelyikérıl jött. 

Lejjebb mentem még egy szintet a következı aknaajtóig. Még ezen a 
szinten is hallottam a hangot, mely most távolabbinak tőnt, mint ezelıtt. Ám 
kétségkívül errıl a szintrıl jött, inkább, mint a legalsóról. 

A létra teteje felé kémleltem. Orson bizonyára bámul lefelé, és - ugyanúgy 
nem látva semmit belılem, mint ahogy én sem látom ıt - megnyugtató 
szagom után szimatol. Megnyugtató és hamarosan erıteljessé váló szagom 
után, hiszen izzadtam, részben a megerıltetéstıl, részben mert éreztem, hogy 
nehéz éjszaka áll még elıttem. 

Egyik kezemmel a létrába kapaszkodva kitapogattam az akna nyílását, 
majd az egyik sarkában lévı fogantyút megragadva kiemeltem magam. 
Ezen a szinten nem deszkázták be a nyílást, így könnyebben léphettem az 
emeletre. 

A pisztolyt a kezemben tartva a folyosón osontam, hátamat a falhoz 
szorítva. A fal hidege áthatolt még a kabátomon és a gyapjúpulcsimon is. 

Parányi büszkeség töltött el - még ha tiszavirág-élető is -, amiért 
észrevétlenül eljutottam idáig. Ám e jó érzés pillanatok alatt rémületté 
változott, és megfontoltabb énem számon kérte rajtam, mi a fenét keresek itt. 

Valami ırült kényszer vezethetett ide, ebbe a hihetetlen sötétségbe, mely 
olyan volt, mint amilyen sötét lehetett másodpercekkel azelıtt, hogy a 
világegyetem létrejött, és ami testembıl-lelkembıl kipréselte az életerıt. 

Borzasztóan vágytam egy sörre! 
Nem hoztam magammal, és szerezni se tudtam. 
Így sör helyett apró, mély lélegzeteket vettem. A számon keresztül, hogy 

minimálisra csökkentsem a zajt. Arra az esetre, ha a győlöletes kobold, 
bütykös ujjait egy láncfőrész indítógombján tartva, felém közeledne. 

A levegı távolról sem volt olyan kellemes, mint egy hővös Coronita, vagy 
Heineken. Inkább kicsit kesernyés. 

Legközelebb, ha kedvem támad valami gonosztevıt üldözıbe venni, 
magammal viszek egy hőtıtáskát, tele sörrel. 

Egy ideig elálmodoztam a méteres hullámokról, melyek arra várnak, hogy 
meglovagoljam ıket; a jéghideg sörrıl, egy jó rántottáról; a Sashával való 
szeretkezésrıl, mire a nyomasztó, szorító pánikszerő érzés halványulni kezdett. 

Addig azonban nem tudtam teljesen megnyugodni, míg magam elé nem 
idéztem Sasha arcát. Szürke szemei olyan tiszták, mint az esıvíz. Haja 
álomszép mahagóni vörös. Ajkai lágy hajlatát, mikor nevetett. A kisugárzását. 

Mivel elég óvatos voltam, a gyerekrabló nem tudhatta, hogy itt vagyok. így 
pedig nem volt oka, hogy ne gyújtson fényt, míg bőnös játékait játssza. 



Áldozata szenvedése bizonyára fokozná gyönyörét. A teljes sötétségbıl arra 
következtettem, hogy bár valahol errefelé van, nincs veszélyesen közel. 

Mivel sikítás nem hallatszott, még nem nyúlhatott a fiúhoz. Ennek a beteg 
elméjő embernek más kínlódását hallani ugyanolyan gyönyör, mint látni. 
Áldozata kiáltásait zeneként élvezné. 

Ha én sem látom az ı lámpájának fényét, akkor ı sem láthatja az 
enyémet. Elıvettem a zseblámpát, és bekapcsoltam. 

Jobbra egy folyosó volt, úgy három méter széles, hamuszürke 
kerámiacsempével és halványkék falakkal. Egy irányba vezetett: a fentebbi 
helyiség hossza alatt, amit az elıbb végigjártam. 

Nem sok por jutott le ilyen mélységbe, ahol a levegı olyan állott és nyirkos 
volt, mint egy hullaházban. A csempe túl tiszta ahhoz, hogy lábnyomokat 
megırizzen. A villanykörtéket és a drótokat a plafonon hagyták. Nem 
jelentettek veszélyt számomra, mert az épületeket áramtalanítottak. 

Más alkalmakkor már felfedeztem, hogy a távozó katonák nem 
mindenhonnan vitték el az értékeket. Talán a procedúra közepén észbe 
kaptak, hogy a szállítás többe kerül, mint amennyit a tárgyak érnek. 

Tılem balra a folyosón nem volt semmi. Jobbra jelzés nélküli acélajtók 
mögött szobák sorakoztak. 

Bár pillanatnyilag nem tudtam kutya barátommal társalogni, arra magam is 
rájöttem, hogy ezen ajtók valamelyikének becsapódása idézte elı azt a 
hangot, ami ide vezetett. A folyosó olyan hosszan nyúlt el, hogy lámpám 
fénye nem ért el a végéig. Nem láttam, hogy hat vagy hatvan szobát rejt 
magában, de gyanítottam, hogy a fiú és elrablója az egyikben lehet. 

A lámpát forrónak kezdtem érezni, de tudtam, hogy ez nem igazi forróság. 
A fény nem volt erıs, és nem is felém irányult; ujjaimat távol tartottam a 
lencsétıl. Azonban elszoktam már mindenféle fény közelségétıl, s mivel 
hosszú ideig a kezemben szorongattam a lámpát, olyan szerencsétlennek 
éreztem magam, mint ahogy Ikarosz érezhette magát, amikor a naphoz közel 
repülve az égı szárnyak nyaldosták. 

Az elsı ajtón kilincs helyett egy kar volt, és kulcslyuk helyett egy mélyedés, 
amibe mágneskártyát kellett helyezni. Vagy az elektronikus zárat 
hatástalanították, mikor kiürítették a bázist, vagy az automatikusan kikapcsolt, 
mikor az épületet áramtalanítottak. 

Fülemet az ajtóhoz szorítottam. Semmi zaj nem szőrıdött ki. 
Óvatosan lenyomtam a kart. Legjobb esetben egy halk, árulkodó 

nyikorgásra, legrosszabb esetben Händel Messiásából a „Halleluja-kórus"- ra 
számítottam, de az ajtó olyan halkan nyílt ki, mintha tegnap olajozták volna 
meg. 

Testemmel benyomtam az ajtót, egyik kezemben a pisztolyt, másikban a 
lámpát tartva. 

Hatalmas terem tárult elém, jó tíz méter széles és vagy húsz méter hosszú. 
Csak sejtettem a méreteket, mert nem tudtam az egészet bevilágítani. 

Amennyire meg tudtam állapítani, se gépeket, se bútorokat nem hagytak 
itt. Nagy valószínőséggel mindent elhurcoltak Erdély köd fedte csúcsaira, 
hogy ott újra berendezzék Frankenstein laboratóriumát. 



A földön több száz apró csontváz hevert. Egy pillanatig, talán mert olyan 
törékenynek tőntek, azt hittem, madárcsontvázak, de ebben nem sok logika 
volt, hiszen nincs olyan tollas teremtmény, amelyik szeretne a föld alatt lenni. 
Végigpásztáztam lámpámmal a meszes koponyákon, láttam a méretüket és 
azt, hogy nincsen szárnyuk - bizonyára patkányok tetemei. 

A csontvázak többsége önmagában feküdt, távol a többitıl, de néhány 
helyen halmokban is álltak csontok, mintha egy hallucináló rovarraj egyedei 
megfojtották volna egymást, míg egy odaképzelt sajtdarabért versenyeztek. 

A legfurcsább a csontok és koponyák rajzolta mintázat, amit itt-ott 
észrevettem. Ezek a maradványok érdekesen helyezkedtek el - nem mintha 
ezek a patkányok összevissza elterülve pusztultak volna el, hanem mintha 
azon erılködtek volna, hogy olyan bonyolult alakzatban hulljanak el, mint 
ahogyan egy vudu pap helyezi el kellékeit. 

Sokat tudok a vudu vallásról, mert Bobby Halloway barátom egyszer járt 
egy meseszép szörfös lánnyal, Holly Keene-nel, aki híve volt e vallásnak. A 
kapcsolat nem tartott sokáig. 

A vudu szertartás kellékei az égi erı testét és erejét jelképezik. A vudu pap 
öt réztálat készít elı, mindegyikben különbözı anyag: az egyikben sima liszt, a 
másikban kukoricaliszt, a harmadikban vörös téglapor, a negyedikben porrá 
zúzott faszén, az ötödikben por állagú csersav. A pap e kellékekkel készíti el a 
szent mintát a padlón, úgy, hogy egyenként a markába zárva azokat, 
meghatározott módon a földre szórja ıket. A papnak több száz mintát 
kell fejben tartania, és képesnek kell lennie arra, hogy ki is szórja ıket. Még a 
legkevésbé nagyra törı rituálét is többször meg kell ismételni, hogy az istenek 
figyelmét az Oumphorra, a templomra irányítsa, ahol a szertartások folynak. 

Holly Keene a jó szándékú varázslások gyakorlója volt, egy önjelölt 
Hougnon, semmint egy fekete mágiát őzı Bocor. Azt mondta, szörnyő dolog 
zombikat kreálni, halottakat életre keltve, vagy átkokat szórni, mely ellenségei 
dobogó szívét rohadó csirkefejjé változtatja - bár hozzátette, képes megtenni 
ezeket, ha Hougnon esküjét megtagadta. Alapjában véve egy kedves lány, 
ha kicsit furcsa is. Egyszer éreztem kicsit kellemetlenül magam miatta, amikor 
teljes meggyızıdéssel kijelentette, hogy a valaha létezett legjobb rock 
együttes a Partridge Family. 

Visszatérve a patkánycsontokra, régóta lehettek itt, mert semmi hús nem 
borította ıket, már amennyire én láttam, vagy akartam látni. Némelyik fehér 
volt; a többi foltos sárga, rozsdavörös, vagy éppen fekete. 

Néhány elszórt szürke szırgombolyagon kívül a patkányok bundája 
meglepı módon nem kerülte el a rohadást. Ez elgondolkodtatott, vajon nem 
máshol ölték-e meg ıket, s csak késıbb hozták ide kifızött csontjaikat és 
helyezték el valakik baljóslatú céllal. 

Ugyanakkor a sok csontváz alatt láttam, hogy a csempe foltos. Ezeknek a 
törékeny külsejő maradványoknak porladóssá kellett válniuk idıvel, mert 
egyébként elviselhetetlen szagot árasztottak volna. 

Ezeken a szinteken, egy jól eldugott helyen, genetikai kísérletek folytak, 
talán még most is folynak, katasztrofális eredménnyel. Patkányokat gyakran 
használnak orvosi kísérletekhez. Nincs rá bizonyítékom, de jó okkal 



feltételezhettem, hogy ezek a rágcsálók is alanyai lehettek e kísérleteknek, 
bár akkor sem tudtam elképzelni, hogy kerültek így ide. 

A patkányok rejtélye csak egy újabb Fort Wyvern számos misztikuma közül, 
és semmi köze nincs Jimmy Wing különös eltőnéséhez. Legalábbis így 
reméltem. Isten ments, hogy a következı ajtót kinyitva egy ötéves fiú rituálisan 
elrendezett csontjaira bukkanjak! 

Kifelé indultam a híres, elefánttemetıhöz hasonló patkányszobából, és 
olyan lágyan emeltem meg az ajtón lévı reteszt, hogy csak egy holdkóros 
macska hallhatta volna. 

Egy gyors fénycsóvával megállapítottam, a folyosón továbbra sincs senki. 
A következı bejárathoz indultam. Jelzés nélküli acélajtó. Kilincs helyett kar. 

Ugyanolyan, mint az elızı. 
Mögötte azonos mérető helyiség, mint amiben a patkányok voltak. A 

kerámiacsempe és a festett falak úgy ragyogtak, mintha most takarítottak 
volna. 

Megkönnyebbültem az üres padlózat látványától. 
Ahogy kiindultam a második terembıl, és nyitottam az ajtót, ismét 

hallottam a koboldhangot, de megint túl, dörmögın szólt ahhoz, hogy 
megértsem. A folyosón elıttem, mögöttem senki. 

Egy pillanatig jobban hallatszott a hang, és közelebbinek is tőnt, mintha a 
beszélı egy ajtó felé közeledne, és a folyosóra készülne kilépni. 

Lekapcsoltam a lámpát. A sőrő sötét újra körém telepedett, olyan lágyan, 
mint a halál kapucnis köpönyege. 

A hang még egy ideig duruzsolt, aztán hirtelen elnémult, valószínőleg egy 
mondat közepén. Nem hallottam ajtónyitódást, sem más zajt, ami azt jelezte 
volna, hogy a gyerekrabló a folyosóra lépett. Különben is, ha más nem, a 
fény biztos elárulja. Még mindig egyedül voltam, de ösztöneim azt súgták, 
hamarosan társaságom lesz. Közel álltam a falhoz, s a folyosót fürkésztem. A 
kikapcsolt lámpa most hideg volt a kezemben, de a pisztoly égetett. 

Minél hosszabb a csend, annál végtelenebbnek tőnik. Hamarosan olyan 
érzésem támadt, mintha egy örvényben csak süllyednék lefelé, lefelé, akár 
egy mélytengeri búvár, akit ólomsúlyok húznak a mélybe. 

Olyan feszülten hallgatóztam, hogy szinte éreztem, amint az apró szırszálak 
rezegnek a fülemben. De csak egy hangot hallottam, ami viszont 
egyértelmően belülrıl jött: saját szívem ütemes, erıteljes dobogása. 

Ahogy telt az idı, mindenféle zaj vagy fény nélkül, úgy vált egyre 
valószínőbbé, hogy a koboldhang inkább távolodott, semmint közeledett. 
Amennyiben a fiú és elrablója valóban messzebb kerültek tılem, akkor 
elveszthetem a nyomukat, ha nem maradok szorosan a közelükben. 

Már épp készültem bekapcsolni a lámpát, mikor valami babonás félelem 
járt át hirtelen. Ha egy temetıben vagyok, biztosan egy szellemet láttam 
volna, ahogy az a hold ezüstözte füvön siklik a sírok között. Ha a northwesti 
erdıben lettem volna, Nagy Lábat láttam volna, ahogy a fák között táncot 
jár. Ha valami garázsajtó elıtt állok, akkor Jézus és a Szent Szőz arca jelent 
volna meg elıttem, akik az apokalipszisre figyelmeztetnek. 

Ám e helyett Wyvern bugyraiban lapultam, ahol semmit sem láttam, így 
csak az érzéseimre hagyatkozhattam, és amit éreztem, az valami láthatatlan 



lény aurája, ami itt köröz, átsejlik a sötéten, amit egy médium entitásnak 
nevezne, szellemi erınek, ami megfagyasztja véremet és csontvelımet. 

Szemtıl szemben álltam vele. Orrom centikre lehetett az övétıl, feltéve, ha 
van orra. Szerencsére a leheletét nem éreztem, mert annak biztos olyan 
szaga lett volna, mint a rohadó húsnak, égı kénnek, vagy disznótrágyának. 
Nyilvánvalóan élénk fantáziám túlforrósodott. 

Mondogattam magamnak, képzelgésemnek most sincs több alapja, mint 
amikor a hatalmas pókról fantáziáltam a liftaknában. 

Bobby Halloway szerint a fantáziám olyan, mint egy háromszáz porondos 
cirkusz. Most a kétszázkilencvenkilencediken álltam, táncoló elefántokkal, 
cigánykerekezı bohócokkal és tüzes karikán átugró tigrisekkel. Eljött az idı, 
hogy lejjebb menjek, elhagyjam a fı színpadot, kimenjek pattogatott 
kukoricát és kólát venni, és egy kicsit lehőljek. 

Szégyelltem magam, hogy nem mertem felkapcsolni a lámpát. 
Megbénított a lénytıl való félelem, aki talán itt van velem, szemtıl szembe. 

Bár egyik énem hinni akarta, hogy csupán képzeletem láncreakciójának 
áldozata vagyok, volt komolyabb oka is félelmemnek. A már említett 
genetikai kísérletek - melyek közül néhányat anyám tervezett, mint elméleti 
genetikus - végül ellenırizhetetlenné váltak. A nagyfokú biztonsági 
intézkedések ellenére egy retrovírus mégis kikerült a laborból. E vírus kiváló 
tehetségének köszönhetıen Moonlight Bay több lakosa, és kevésbé a 
tágabb világ néhány állata és embere, valahogy... megváltozott. 

Eddig a változások zavaróak, néha rémisztık, de néhány kivételes esettıl 
eltekintve olyan nehezen megfoghatók voltak, hogy a hatóságok sikeresen 
elrejtették az igazságot. 

Még itt, Moonlight Bayben is csak néhány száz ember tudott arról, mi is 
történik valójában. Én csak idén április elıtt néhány hónappal lettem 
tudatában, apám halálakor, aki tudott a rémséges részletekrıl, és aki 
felfedett nekem olyan dolgokat, amikrıl most jobb szeretnék nem tudni. A 
város többi lakója boldog tudatlanságban élt, de lehet, nem sokáig, mert a 
mutáció nem biztos, hogy olyan szolid marad. 

Ez volt az a gondolat, ami lebénított, amikor, ha az ösztönben bízni lehet, 
valami láthatatlan lénnyel találtam szemközt magam. 

Most aztán nemhogy dobogott, de majd kiugrott a szívem a helyérıl. 
Émelygés fogott el, és ha nem fogom vissza magam, valószínőleg az 

ágyam alatt töltöm életem hátralévı részét, csak hogy biztos lehessek benne, 
a mumus nem kúszik az ágy alá, míg alszom. 

Zseblámpámat mutató- és hüvelykujjam szoros győrőjében tartottam, másik 
három ujjamat kinyújtva, hogy bebizonyítsam, ösztöneim súgta félelmemnek 
nincs valós alapja, a sőrő sötétségbe nyúltam - és megérintettem egy arcot. 

 
4. 

 
Egy orrcimpát. Egy szájsarkot. Kisujjam végigsiklott egy gumiszerő ajkon, 

nedves fogakon. 
Felsikoltottam és hátraugrottam. Ahogy hátrafelé botladoztam, sikerült 

felgyújtanom a lámpát. 



Bár a fény a földre irányult, mégis felfedte a lényt elıttem. Nem voltak 
agyarai, szemébıl nem lobogott ördögi tőz, de tömörebb anyagú volt, mint 
az ektoplazma. Vászonnadrágot és dióbarna sportdzsekit viselt. Szóval nem 
valami sírból elıbújó alaknak tőnt, hanem olyannak, mint aki egy divatlapból 
lépett ki. 

Harminc év körüli, úgy két méter magas és olyan köpcös, mint egy bika, aki 
hátsó lábain Nike cipıt visel. Rövidre nyírt fekete hajával, hiénához illı ırült 
sárga szemével és vastag, vörös ajkaival túl, ijesztınek hatott ahhoz, hogy 
hangtalanul átosonjon a koromsötétben. Fogai aprók, mint a kukoricaszemek, 
és mosolya olybá tőnt, mint egy kihőlt fogást nagylelkően felszolgáló pincéré, 
ahogy meglengette a kezében lévı furkósbotot. 

Szerencsére nem valami hatalmas vasrudat szorongatott, és túl közel volt 
ahhoz, hogy egy csonttörı mozdulatot tegyen vele. Ahelyett, hogy 
meghátráltam volna, még közelebb léptem a fickóhoz, és ezzel egyidejőleg 
próbáltam a pisztolyt ráirányítani, gondoltam, a puszta látványától megriad. 

Meglendítette botját, de nem a feje fölül, mint egy ısember lódítaná 
baltáját, hanem oldalról, ahogy egy golfozó. A lágyékomat súrolva a karom 
alatt talált el. Az ütés nem volt megsemmisítı, de kétségkívül fájdalmasabb, 
mint egy japán masszázsterápia. A lámpa kiesett a kezembıl. 

Sárga szemei szikrákat szórtak. Tudtam, észrevette a jobb kezemben lévı 
pisztolyt, és ez kellemetlen meglepetés számára. 

A bukfencezı elemlámpa a falnak csapódott, anélkül, hogy a lencse eltört 
volna, s a fényköröket vetített a kék falra. Mosolygó ellenfelem újabb 
csapásra készült, ezúttal botját, mint egy baseballütıt lendítve. 

Az elsı ütésbıl tanulva, figyelmeztettem: 
- Ne! 

Sárga szemei nem árulkodtak félelemrıl, és érzelem nélküli, széles arcán 
kegyetlen, dühödt kifejezés ült. 

Megeresztettem egy lövést, ahogy kitértem az útjából. Az ütı 
végigszántotta a levegıt, olyan erıvel, hogy ha nem térek ki elıle, szilánkosra 
töri bal halántéklebenyemet, míg a kilencmilliméteres lövedék zajosan 
visszhangzott egyik faltól a másikig a betonfolyosón, anélkül, hogy 
ellenfelemet megsértette volna. 

Nem állította meg az ütıt, hagyta, hogy annak lendülete háromszázhatvan 
fokos szögben megfordítsa. 

Ahogy a falhoz csapódott lámpa forgása lassult, a támadó sziluettje ide-
oda ugrált a folyosón, mint egy körhintaló, és kiugorva saját, ügetı 
árnyékából, felém rontott, míg a csupasz fal felé botorkáltam. 

Olyan összenyomottnak látszott, mint egy roncstelepen összepréselt 
autótömb, fényes, de mélység nélküli szemekkel, haragtól kipirult és 
megráncosodott arccal, stabil, de sótlan mosollyal. Olyannak tőnt, mint aki 
csupán egy céllal született, nevelkedett és tanult, mégpedig azért, hogy 
péppé verjen. 

Nem szerettem ezt az embert. 
Mégsem akartam megölni. Ahogy már említettem, nem vagyok igazi 

gyilkos. Szörfözım, verseket olvasok, néha írogatok, és szeretem azt gondolni 
magamról, hogy valamiféle reneszánsz ember vagyok. Mi, reneszánsz 



emberek nem szeretünk vérontáshoz folyamodni, mint a problémák elsı és 
legkönnyebb megoldásához. Mi gondolkodunk. Mérlegelünk. Merengünk. 
Végiggondoljuk tetteink lehetséges hatásait és bonyolult erkölcsi 
következményeit, jobban szeretünk meggyızéssel vagy vitával megoldást 
találni erıszak helyett, remélve, minden ellenségeskedés kézfogással 
végzıdik, és kölcsönös tisztelettel, ha nem is mindig öleléssel és 
vacsorameghívással. 

Meglengette botját. 
Elkaptam a fejem, és arrébb csusszantam. 
Az ütı olyan erıvel csapódott a falnak, hogy hallani véltem, amint a rezgés 

végigszalad rajta. A bot kiesett elzsibbadt kezébıl, és irgalmatlanul átkozódni 
kezdett. 

Kár, hogy mégsem vasrúd! Az ütı visszacsapódása elég erıs lehetett volna 
ahhoz, hogy kiverje néhány tejfehér babafogát, és a mamájáért sírjon. 
- Rendben van, ennyi elég - mormoltam. 

Valami obszcén utalást tett, majd, behajlítva izmos karját, megragadta a 
földön fekvı botot és nekem rontott. 

Kevés, mondhatni semmi félelmet nem mutatott a pisztoly iránt, talán mert 
látta, hogy egy figyelmeztetı lövésen kívül túl nyúlszívő vagyok ahhoz, hogy 
meghúzzam a ravaszt. Nem keltette különösebben éles elméjő lény 
benyomását, és a buta emberek gyakran túl magabiztosak. 

Testbeszéde, a ravasz pillantás a szemében és egy hirtelen gúnyos mosoly 
elárulta, színlelt támadásba fog lendülni, meglengeti az ütıt, de nem csap le 
vele. Másképp támad majd meg, mikor én a cselre reagálok. Akár egy 
szuronyt, a botot a mellem felé böki, remélve, hogy ezzel leterít, és utána a 
fejemet csépelheti. 

Bár szerettem magam reneszánsz embernek hinni, úgy tőnt, a meggyızés 
vagy tárgyalás itt és most nem lenne gyümölcsözı, és én határozottan 
utáltam annak gondolatát, hogy halott reneszánsz ember legyek. Mikor az 
istenverte cselezett, nem vártam meg, mi a valódi terve. Költık, diplomaták 
és lágyszívő emberek bocsánatát kérve meghúztam a ravaszt. 

Azt reméltem, a vállát vagy a karját találom el, bár gyanítottam, csak a 
filmekben tudják pontosan kiszámítani, hogy csupán megsebesítsenek valakit, 
de ne öljék meg. A valóságban a fizika, a pánik és a sors összekuszálja a 
dolgokat. Többnyire a csak megsebesítésre szánt lövedékek az áldozat 
koponyájába vagy bordái közé fúródnak - és végigszántva a szegycsontot, a 
szívben kötnek ki -, netán a közelben fánkot sütı kedves nagymamát ölik 
meg. 

Ezúttal, bár nem figyelmeztetésnek szántam, elvétettem a vállát, karját, 
koponyáját, szívét és minden mást, ami vérezne. A golyó az ütıbe fúródott, és 
faszilánkokkal terítette be ellenségem arcát. Hirtelen, rádöbbenve saját 
halandóságára és talán felismerve, micsoda mesterlövésszel áll szemben, a 
fickó elhajította megroncsolódott husángját és a liftakna felé szaladt. 
Ahelyett, hogy kitértem volna a bot elıl, ügyesen épp beleugrottam, az 
eltalált a mellemnél, s a földre estem. 

Mire újból lábra álltam, ı a folyosó végénél járt már. Lábam hosszabb az 
övénél, de így sem lesz könnyő utolérnem. Ha ahhoz keresnek valakit, hogy az 



lelıjön egy feketébe öltözött embert a sötétben, akkor nem én vagyok az, a 
körülményektıl függetlenül. 

Támadóm biztonságosan elért a sarokig, és ott felkapcsolta saját lámpáját. 
Bár ártalmatlanná kellett tennem ezt a szörnyeteget, Jimmy Wing 
megmentése elsıbbséget élvezett. A fiú talán megsérült, és valahol haldoklik. 
Különben is, ha a gyerekrabló a létra tetejére ér, fogas meglepetésben lesz 
része, mert Orson biztos nem hagyja, hogy kimásszon az aknából. 

Felkaptam a lámpám, és a folyosón lévı harmadik ajtó felé siettem. Félig 
nyitva találtam, ezért teljesen kitártam. Ez a szoba feleakkora lehetett, mint az 
elızı kettı, így be tudtam az egészet világítani. Jimmy Wing nem volt itt. 

Az egyetlen érdekesség egy összegyőrt sárga anyagdarab, úgy harminc 
centire az ajtótól. Kis híján nem vettem róla tudomást, és indultam volna a 
következı szobába, de aztán visszafordultam, s felemeltem a rongydarabot. 

Ez nem egy rongydarab, hanem egy puha pamut pizsama fölsı. Kerek 
nyakkivágású. Nagyjából egy ötéves mérete. A mellkasnál piros-fekete 
betőkkel egy felirat: Jedi Knight. Rossz az elıérzetem, kiszáradt a szám. 

Mikor Orsont követni kezdtem Lilly házától, úgy gondoltam, a kisfiút nem 
lehet megmenteni, de tudat alatt mégis reménykedtem. Itt, ezen a 
bizonytalan helyen, élet-halál között, és fıleg itt, a világ végén, Moonlight 
Bayben úgy kell a remény, mint máshol az étel, ital, barátság vagy szerelem. 
A trükk azonban emlékezni, a reménykedés kockázatos dolog, az nem egy 
acél- vagy betonhíd a jelen és egy szebb jövı közötti őr fölött. A remény nem 
erısebb, mint a pókháló selyemszálain reszketı harmatcseppek, és 
önmagában nem képes arra, hogy megnyugtassa az aggódó elmét és a 
kínlódó szívet. 

Szerettem Lillyt oly sok éven át, ma már barátként, sokszor pedig még 
jobban, mint ahogy az ember legdrágább barátját szereti, most meg 
akartam ıt óvni a legnagyobb fájdalomtól, attól, hogy elveszítse a fiát. 
Elvakultabban akartam, mint gondoltam, és ezért keresztülrohantam a 
remény függıhídján, amely most úgy szakadt szét, mint egy pókháló, és 
figyelmemet az alattam tátongó szakadékra irányította. 

Kezemben a pizsama fölsıvel visszamentem a folyosóra. Hallottam Jimmy 
nevét suttogni, aztán rájöttem, én suttogok. Újból szólítottam, ezúttal 
hangosan, de akár mormolhattam is volna, mert kiáltásomra sem jött több 
válasz, mint a suttogásra. Nem lepett meg. Nem vártam választ. 

Dühösen összegyőrtem a pizsama fölsıt, és a kabátzsebembe tettem. 
A remény szertefoszlásával tisztábban láttam az igazságot. A fiú nincs itt, 

semelyik szobában, semelyik szinten. Arra gondoltam, nehéz lehetett a 
gyerekrablónak lejönnie a létrán Jimmyvel a vállán, de 

Jimmy nem volt vele. A sárga szemő bőnös egy idı után észrevette, egy 
ember és egy kutya követi. Valahol máshol bújtatta el Jimmyt, mielıtt 
idehozta volna a Jimmy szagával átitatott pizsama fölsıt, ebbe a raktár alatti 
patkánytemetıbe, hogy félrevezessen minket. 

Emlékeztem. Milyen bizonytalanná vált Orson a raktár bejáratánál, ide-oda 
szaladgált a levegıt szaglászva, mint akit megzavartak az ellentmondó 
illatok! 



Miután beléptem az épületbe, Orson hőségesen utánam loholt, ahogy 
követtük a mélyrıl jövı hangokat. Mire megtaláltam a Darth Vader-figurát, 
megfeledkeztem Orson habozásáról, és bizakodtam, hamarosan megtalálom 
Jimmyt. 

A liftakna felé indultam, nem értettem, miért nem hallottam egy vakkantást 
vagy morgást sem. Vártam, hogy a gyerekrabló meglepıdik, amikor egy 
kutyával találja szemben magát a fıszinten. Ám tudta, hogy követik, és vette 
a fáradságot, félrevezetésül idehozta a pizsamát. Talán ara is felkészült, hogy 
Orsonnal elbánjon. 

A lift elıtti rész üres volt. Nem világított a gyerekrabló lámpája sem, amit 
még azelıtt pillantottam meg, mielıtt a harmadik szobába léptem. A 
lámpafényt az aknába irányítottam, fel és le, de ellenfelemnek híre-hamva. 
Talán lejjebb ment. Vagy jobban ismerte Wyvern labirintusának ezt a részét, 
mint én. Ha tudott egy átjárót a raktár legalsó szintje és egy másik épület 
között, már el is hagyhatta az épületet. 

Ennek ellenére felfele indultam, mert Orson hallgatása nyugtalanított. A 
pisztolyt hiába szegeztem volna elıre, ha úgysem látom a közelgı veszélyt, 
így a lámpát tartottam a kezemben. 

Ahogy felfelé másztam az alsóbb alagsorból a felsı felé, bíztam benne, a 
gyerekrabló nem mászott fel a fıszintig. Csak egy szintet ment fel. Ott vár, 
biztos vagyok benne. Ott vár, mint egy citrom savanyú tekintető kobold. 
Lecsap rám, ahogy elkúszom az elsı szint aknabejárata elıtt. Kihajol, rám 
mosolyog babafogaival, és valamivel a fejemre sújt. Lehet, hogy jobb 
fegyvere lesz ezúttal. Egy vasrúd. Egy balta. Vagy búvárszigony, egy tüskés, 
robbanófejes, cápaölı nyíl. Egy atomfegyver. Lassítottam, majd megálltam, 
mielıtt elértem volna a négyzet alakú fekete nyílást. Pár létrafokkal lejjebbrıl 
az emeletre világítottam, de olyan szögben álltam, hogy csak nagyon kis 
területet láttam. 

Bizonytalan lévén, mit tegyek, álltam a létrán és figyeltem. 
Úgy-ahogy felülemelkedtem félelmemen, emlékeztetve magam, hogy 

minden késlekedés halálos kimenetelő lehet. Végül is egy rettenetes, eltorzult 
tarantula mászott felém a mélybıl, csápjait dühödten nyújtogatva, amiért 
lefelé jövet nem tudott megfogni. 

Semmi nem ad nekünk nagyobb bátorságot, mint a vágy, hogy ne nézzünk 
ki teljesen ırültnek. 

Felbátorodva gyorsan felkúsztam az elsı szint bejárata elıtt a fıemeletre, 
ahol Orsont hagytam. Nem csaptak péppé, s nem is evett meg egy óriás 
tarantula. 

A kutyám eltőnt. 
Elıvettem a pisztolyt, és az irodából a hatalmas fıterembe rohantam. 

- Orson! 
Ha a körülmények úgy kívánták, Orson elsı osztályú harcos volt, és mindig 

megbízható. Nem hagyhatta a rablót elmenni, legalábbis nem harc nélkül. 
Vért nem láttam sem az irodában, sem itt. 
- Orson! 

Nevének visszhangja végigremegett a betonfalakon. 



E két szótag ismétlıdése távoli harangzúgást idézett fel bennem, 
temetésekre gondoltam, és egyszerre éles kép hasított belém, amint Orson 
fekszik valahol összetörve, a halál jegyével a szemében. 

Gombócot éreztem a torkomban a félelemtıl, alig tudtam nyelni. 
Az ajtó, ahol bejöttünk, tárva-nyitva állt, ahogy hagytuk. 
Kint az alvó hold továbbra is a felhık bölcsıjében pihent. Csak a csillagok 

világlottak az égen. 
A hővös levegı szinte mozdulatlan, és olyan végzetes ígérető, mint a 

lehullani készülı guillotine. 
A lámpa fénye valami lámpafoglalatra esett, melyet olyan régen hagytak 

itt, hogy narancssárga volt a rozsdától. Egy üres olajoskanna várta a szelet, 
ami elég erıs ahhoz, hogy elfújja valahova. Az aszfaltból egy apró sárga 
virág kukucskált ki, arcátlanul, nem törıdve ezzel a barátságtalan 
termıfölddel. 

Egyébként a szervizút üres volt. Sem ember, sem kutya. 
Bármi is vár rám, könnyebben megbirkózom vele, ha visszanyerem éjszakai 

látásom. Lekapcsoltam a lámpát és az övem alá tőztem. 
- Orson! 

A kiabálással semmit nem kockáztattam. A férfi, akivel a raktár alatt 
találkoztam, már tudta, hol vagyok. 
- Orson! 

Talán a kutya, röviddel azután, hogy itt hagytam, elindult. Felismerte, hogy 
rossz nyomot követünk. 

Talán újra megérezte Jimmy szagát. Miután mérlegelte, utasításaimnak 
tegyen eleget, vagy találja meg a gyereket, elindult, hogy megint 
nyomozásba kezdjen. Lehet, hogy már a fiúval van, kész szembeszállni a 
gyerekrablóval, mikor az visszatér foglyához. 

Mint a kétszínő filozófus, aki önelégülten szónokol a túlzott reménykedés 
kockázatáról, újból azon dolgoztam, hogy felépítsek egyet azok közül a 
pókhálószerő hidak közül. 

Vettem egy mély lélegzetet, de mielıtt kiáltottam volna, Orson kettıt 
ugatott. 

Legalábbis úgy véltem, Orson az. Nem tudtam megállapítani, melyik 
irányból jön az ugatás. 

Újból szólítottam. 
Semmi válasz. 

- Türelem - nyugtattam magam. 
Vártam. Sokszor nincs más választás, mint várni. Igazából legtöbbször nincs 

más. Szeretjük azt gondolni, hogy mi irányítjuk a szövıszéket, ami a jövıt szövi, 
de az egyetlen láb a pedálon a sorsé. 

A távolban a kutya újból ugatott, ezúttal vadul. Elindultam a hang felé, 
szervizútról szervizútra, árnyékból árnyékba, elhagyott épületek között, melyek 
olyan sötétek és hidegek, mint elfelejtett vallások kegyetlen isteneinek 
templomai, majd egy széles betontérre értem, ami valaha parkoló vagy 
rakodóhely lehetett. 

Jókora távot rohantam, le az útról, keresztül a térdig érı füvön, mikor a hold 
megfordult ágyában. A felhıkön átszőrıdı fényben egy sor alacsony 



épületet láttam úgy nyolcszáz méterre. Ezekben a házakban laktak egyszer a 
nıs katonák, akik jobb szerettek családjukkal a többiektıl külön élni. 

Bár az ugatás abbamaradt, tovább futottam, bízva abban, hogy Orson és 
talán Jimmy valahol itt van. A füves rész egy repedezett burkolatú ösvénybe 
torkollott. 

Átugrottam egy avartól, papírtól és más szeméttıl eltömıdött kanálist. Egy 
útra értem, melyet mindkét oldalról rododendronok szegélyeztek. A fák egy 
része virágzott, és alattuk a hold sütötte úttestet leveleik árnyéka mintázta, a 
többi viszont elszáradt, ezek ágai némán, feketén meredeztek az ég felé. 

Ismét hallottam az: ugatást, már közelebbrıl, de még most sem elég 
közelrıl ahhoz, hogy pontosan meghatározhassam, merrıl jön. Ezúttal 
fájdalmasnak tőnt az ugatás. 

Szívem vadul kalapált, levegıért kapkodtam. 
A sétány, amit követtem, a pusztuló, egyemeletes házak között vezetett el. 

Belıle sok más út ágazott el. 
Újabb ugatás, egy nyüszítés, aztán csend. 
Megálltam az út közepén, jobbra-balra forogtam és figyeltem, közben 

próbáltam légzésemet lelassítani. Újabb hangra vártam. 
Az élı fák ugyanolyan mozdulatlanul meredeztek, mint csupasz, korhadó 

társaik. 
Hamarosan nyugodtabban lélegeztem, de az éjszaka is úgy vált még 

csendesebbé. 
Jelen állapotában Fort Wyvern számomra inkább kalandparknak tőnt. 

Valami kifordított Disneylandnek, amit Walt Disney gonosz ikertestvére épített. 
Itt a fı attrakció nem csoda vagy varázslat, hanem veszély és furcsaság, nem 
az élet ünnepi, hanem a halál. 

Ahogy Disneylandet területekre osztották fel, Wyvern is rengeteg 
kombinációt rejt magában. Ez a háromezer apró ház és a hozzá tartozó 
épületek, amelyek között most állok, alkotják azt a részt, amit én Halott 
Városnak hívok. Ha az erıdben valahol szellemek tanyáznak, ez biztos az a 
hely, ahol vadásznak. 

 
 

5. 
 
Mintha a halottak földjére tévedtem volna, de azon szándék nélkül, hogy 

ottmaradjak, halálos csendben végigosontam a csillag világította úton, 
Orsont keresve. Olyan hihetetlenül csendes és magányos ez az éjszaka, olyan 
természetfölöttien mozdulatlan, nyugodtan hihettem volna, hogy az én 
szívem az egyetlen, ami ezer kilométeres körzetben dobog. A csillagok lágy 
fényében a Halott Város úgy tőnt, mintha csak aludna, mivel még nincs itt a 
reggeli ideje. Az egyemeletes házak és bungalók fala és teteje tömörség, 
rendszeresség és célirányosság látszatát keltette. 

Ám csupán egy halvány holdsugár is elég ahhoz, hogy felfedje a 
szellemváros igazi arcát. Néhány utcán ehhez még a félhold is elegendı. 
Rozsdás, lógó ereszcsatornák. Deszkaborítású falak, valaha fehérek és katonai 



szigorral rendben tartották ıket, most foltosak és málladozók. Sok ablak törött, 
mint éhes szájak ásítoznak, és a holdfény üvegfogaikat nyaldossa. 

Mivel az öntözıberendezés már nem mőködött, csak azok a fák maradtak 
életben, melyeknek a gyökere elég mélyre tudott nyúlni, hogy ott elegendı 
víztartalékot találva túlélje Kalifornia hosszú esı nélküli idıszakát. A bokrok 
haldokoltak. A fő csak a nedves télen zöld, és júliusra olyan aranyszínő és 
ropogós, mint az aratásra váró búza. 

A védelmi alosztálynak nincs elég pénze, hogy lerombolja vagy ápolja 
ezeket a házakat, és senki nem akarja megvenni Wyvernt. Számos katonai 
bázist, amit a Szovjetunió összeomlása után bezártak, civileknek eladtak, és 
lakóházzá, üzletközponttá alakították ıket. De a Kalifornia központi partján 
lévı Wyvern jelenleg inkább egerek, gyíkok szemében bír értékkel, semmint 
emberekében. 

Ezenkívül, ha egy vállalkozó szellemő ember ajánlatot tenne a területre, 
nagy valószínőséggel visszautasítanák. Van okom azt hinni, hogy az erıdöt 
soha nem ürítették ki teljesen, és titkos részeiben, jóval a felszíne alatt tiltott 
kísérletek folynak továbbra is, olyan elmebetegekhez méltók, mint doktor 
Moreau és Jekyll. A sajtóban soha nem jelent meg cikk együttérzést 
kifejezendı a munkanélküli, ırült tudósokról, vagy nekik szervezett átképzési 
programról, és mivel legtöbbjük a bázison élt, s nemigen találkozott a 
városlakókkal, a helybélieket nem érdekelte, mi történt velük. A kiürítés itt csak 
jól kigondolt álca, mely mögött régóta folynak ezek a kísérletek. 

Egy útkeresztezıdéshez értem, ahol megálltam és hallgatóztam. Mikor a 
hold ismét kibújt fellegpaplan alól, körbefordultam, tanulmányoztam a 
környezı házakat, a közöttük megbújó, a holdfénynek ellenálló sötétséget és 
ablakaik alatt a homályt. 

Néha, mikor Wyvernben barangoltam, az volt az érzésem, hogy valaki néz - 
nem feltétlenül rossz szándékkal, de odaadó érdeklıdéssel minden 
mozdulatom iránt. Meg tanultam hinni a megérzéseimnek. Ezúttal viszont úgy 
éreztem, egyedül vagyok, nem figyel senki. 

A pisztolyt visszatettem a tokba. Nedves kezemen kirajzolódott a 
lenyomata. 

Órámra néztem: kilenc perccel múlt egy óra. 
Az útról letérve egy rododendronhoz mentem, levettem övemrıl a telefont 

és bekapcsoltam. Hátammal a fának dıltem. 
Bobby Hallowaynek, aki több mint tizenhét éve a legjobb barátom, 

rengeteg telefonszáma van. A legtitkosabbat csupán öt barátjának adta 
meg, és ezen bármikor elérhetı. Beütöttem a számot, majd megnyomtam a 
küld gombot. 

Bobby a harmadik csöngésre vette fel: 
- Remélem, fontos. 

Bár úgy gondoltam, nincs senki a környéken, mégis halkan beszéltem: 
- Aludtál? 
- Kibbyt eszem. 

A kibby egy mediterrán étel: darált marhahús, hagyma, dió és főszerek 
tésztába csomagolva s olajban kisütve. 
- Mivel eszed? 



- Uborkával, paradicsommal és kevés savanyított répával. 
- Legalább nem szex közben hívtalak. 
- Ez rosszabb. 
- Ennyire komolyan veszed a kibbyt? 
- Még ennél is komolyabban. 
- Csak összecsaptak a fejem fölött a hullámok - titokzatoskodtam, ami jó 
hasonlat volt, mert mindketten szörfözünk. 
- A parton vagy? - kérdezte Bobby. 
- Képletesen értem. 
- Ne tedd! 
- Néha ez a legjobb - mondtam azt sugallva, lehet, hogy lehallgatják a 
telefonját. 
- Utálom ezt az alakot. 
- Szokj hozzá, haver! 
- Ünneprontó. 
- Egy eltőnt gyereket keresek. 
- Egy gyereket? 
- Egy egészen kicsi gyereket. 
- Megint nyomozósdit játszol? 
- Valahogy úgy. 
- Te elmebeteg vagy! - állapította meg, hangjában némi gyengédséggel, 
ami majdnem az undorral volt egyenlı. 

Egy hirtelen zajtól megrémülve talpra ugrottam, de csak egy madár szállt a 
fölöttem lévı ágra. Éjszakai sólyom vagy olaj madár, esetleg egy magányos 
csalogány, nem nagyobb, mint egy bagoly. 
- Bobby, ez most halál komoly. Szükségem van a segítségedre! 
- Látod, mivel jár az, ha mindig más dolgába avatkozol? 

Bobby messze kinn, az öböl déli részén lakott, a szörfözés iránt 
elhivatottságot és szenvedélyt érzett, az élete értelme volt, filozófiájának 
alapja, nem csupán a kedvenc sportja, hanem igazi spirituális szórakozás. Az 
óceán a katedrálisa, és Isten hangját csak a hullámok morajlásában hallja. 
Ami Bobbyt illeti, kevés jelentıséggel bíró esemény történik számára az 
életben több mint fél kilométerre a parttól. 

Az ágak felé nézve nem láttam a madarat, bár a hold fénylett, és a 
rododendront nem borította sőrő lombozat. Még egyszer így szóltam 
Bobbyhoz: 
- Szükségem van a segítségedre! 
- Meg tudod te azt nélkülem is oldani. Csak állj egy székre, köss egy kötelet a 
nyakad köré, és ugorj! 
- Nincs székem. 
- Húzd meg a ravaszt a lábujjaddal! 

Bármilyen körülmények között meg tudott nevettetni, és a nevetés 
egészségesen tart engem is. 

Az az elképzelés, hogy az élet egy nagy vicc, közel áll Bobby, Sasha és az 
én életfilozófiámhoz. Elveink egyszerőek: a lehetı legkevesebbszer okozz kárt 
másnak; hozz meg bármilyen áldozatot legjobb barátaidért; légy 
felelısségteljes magaddal, és ne kérj semmit másoktól; élvezd az életet, 



ahogy lehet. Ne töprengj sokat a múlton, ne gondolj a jövıre, élj a 
pillanatnak, és higgy abban, hogy a létezésednek értelme van, akkor is, 
amikor az egész világ komornak és kaotikusnak tőnik. Ha az élet baltával fejbe 
csap, tégy meg mindent azért, hogy úgy válaszolj rá, mintha tortát dobott 
volna neked. Sokszor a fekete humor az egyetlen, ami segít. 

Tovább erısködtem: 
- Bobby, ha tudnád, kirıl beszélek, már itt lennél. 

Sóhajtott. 
- Haver, hogyan leszek én valaha is egy teljes mértékben elismert 
munkakerülı, ha te ragaszkodsz hozzá, hogy van lelkiismeretem. 
- Neked az a végzeted, hogy nem tudsz nem felelısségteljes lenni. 
- Ettıl félek én is. 
- Szırös testvér is eltőnt - folytattam, Orsonra célozva. 
- Aranypolgár? 

Orson, Orson Wellesrıl kapta a nevét, az Aranypolgár rendezıjétıl, akinek 
a filmjeiért Bobby rajongott. 

Nehezen vallottam be: 
- Aggódom érte. 
- Indulok - határozott Bobby azonnal. 
- Remek. 
- Hova menjek? 

Szárnysuhogást hallottam, talán két madárét, akik csatlakoztak a fán 
ülıhöz. 
- A Halott Városba - feleltem neki. 
- Ember, te soha nem hallgatsz rám! 
- Én egy ilyen rossz fiú vagyok. A folyó felıl gyere! 
- A folyó felıl? 
- Egy Chevrolet Suburban parkol ott. Egy pszichopatáé, szóval légy óvatos. A 
kerítést kivágta. 
- A földön kell kúsznom, vagy mehetek normálisan is? 
- A lopakodás nem számít. Csak a fenekedre vigyázz! 
- Halott Város - mondta undorodva. - Mi a fenét csináljak veled, ember? 
- Eltiltasz a tévétıl egy hónapig? 
- Fogd be! - dühöngött. - A Halott Városban hol? 
- Találkozzunk a mozinál! 

Bobby feleannyira sem ismerte Wyvernt, mint én, de a mozit biztosan 
megtalálja. Tinédzserként, mikor még nem volt ennyire megszállottja a 
szörfözésnek, udvarolt egy lánynak, aki a bázison lakott a szüleivel. 
- Megtaláljuk ıket - szólt Bobby. 

Felindult voltam. A saját halálom veszélye jóval kevésbé izgat, mint bárki 
gondolná, hiszen gyerekkorom óta halandóságom tudatával élek, sokkal 
intenzívebben, mint az emberek többsége; de egy általam szeretett élılény 
végzetétıl rettegtem. A gyász élesebb minden fájdalomnál, és egy ilyen 
veszteségnek még a gondolatától is elakadt a szavam. 
- Nyugodj meg! - kérte Bobby. 
- Épp most oldom le a kötelet a nyakamról - mormoltam halkan. 
- Ennyire azért ne! 



Letette a telefont, majd én is. 
Újabb szárnycsapkodás hallatszott, levelek zizegése, ahogy egy következı 

madár a rododendronon tanyázó rajhoz csatlakozott. 
Az éjszakai sólyom, ahogy a levegıben siklik, és rovarokat kap el, 

jellegzetes pí-pí-pí hangot ad. A csalogány hosszan énekel, kemény és lágy 
hangokból szı dallamot. Még a bagoly is, bár többnyire csendes, nehogy 
elriassza a rágcsálókat, amikkel táplálkozik, a bagoly is huhog néha, hogy 
szórakoztassa magát, vagy megerısítse pozícióját a baglyok társadalmában. 

A madarak e csendessége zavaró és félelmetes, nem azért, mert attól 
félek, hogy megtámadni készülnek, mint az egyik Hitchcock-filmben, hanem 
mert arra a rövid, de néma csendre emlékeztet, ami valami közelgı veszély 
elıtt telepszik az élıvilágra. Mikor egy prérifarkas elkap egy nyulat, és eltöri a 
gerincét, vagy mikor egy róka megfog egy egeret, s szétmarcangolja, a 
haldokló áldozat, még ha alig hallhatóan is, de felsír, ami megrázza közvetlen 
környezete levegıjét. Bár az anyatermészet gyönyörő, nagyvonalú és 
megnyugtató, de vérszomjas is. A véget nem érı élethalálharc, melynek 
otthont ad, soha nem szerepelt a falinaptárak képein, vagy nem cikkeztek 
róla szeretettel az újságok hasábjain. Az uralma alatt álló területek mind 
gyilkos zónák, így a hirtelen jövı erıszak idején ezerféle gyermeke gyakran 
elhallgat, vagy, mert van egy ösztönös tisztelete a természet törvényei iránt, 
melyek szerint él; vagy, mert tisztában van az öreglány gyilkos természetével, 
és reméli, nem ı esik legközelebb áldozatául. Éppen ezért a néma madarak 
aggasztottak. Nyugtalan voltam, vajon egy gyilkosság láttán némultak-e el, 
és a kiontott vér vajon egy kisfiúé, vagy egy kutyáé volt. 

Dermesztı csend állott be. 
Otthagytam a rododendront, és egy másik, kevésbé ijesztı helyet 

kerestem, ahonnan még egyet telefonálhatnék. A madaraktól eltekintve 
továbbra sem éreztem, hogy figyelnének, de hirtelen valahogy nem éreztem 
jól magam a szabad ég alatt. A tollas ırszemek nem hagyták el helyüket, 
hogy visszatartsanak. Még csak a fák leveleit sem zizegtették meg. 

Az igazat mondtam, amikor kijelentettem, nem hiszem, hogy rám 
támadnának, mint a Hitchcock-filmben, de azért nem zártam ki a 
lehetıségét. 

Végeredményben Wyvernben, de egész Moonlight Bayben még egy olyan 
ártalmatlannak tőnı teremtmény is, mint egy csalogány, több lehet, mint 
aminek látszik, veszélyesebb lehet egy tigrisnél. A világvége megbújhat egy 
kémény pöffenésében, vagy a legkisebb egér cseppnyi vérében. 

Botorkáltam az úton, s a hold úgy ragyogott, hogy egy halvány árnyékot 
vetettem, mely sem elıttem, sem mögöttem nem sétált, szorosan mellettem 
maradt, mintha csak figyelmeztetni akarna: négylábú barátom, aki általában 
e helyet elfoglalja, most nincs itt. 

 
6. 

 
A bungalók jó részének a Halott Városban csak verandája volt. Ennek a 

tornácára - ahová most érkeztem - téglalépcsı vezetett fel. 



Egy pók hálóját a lépcsık fölé, a tartóoszlopok közé szıtte. Nem láttam a 
sötétben ezt a képzıdményt, de nem lehetett valami óriás, mutáns lénynek a 
lakhelye, mert a szálak olyan finomak és törékenyek, hogy könnyedén, 
ellenállás nélkül adtak utat nekem. Néhány szála az arcomba ragadt, de 
lesöpörtem, és nem törıdtem jobban a pusztítással, amit véghezvittem, mint 
amennyire Godzilla aggódott a felhıkarcolókért, amiket lerombolt. 

Bár az utóbbi hetek eseményei új, mélyrıl jövı tiszteletet ébresztettek 
bennem az állatok iránt, akikkel megosztjuk e világot, mégse tudnék 
panteista lenni. A panteisták az élet minden megjelenését, még a pókokat és 
a legyeket is nagyrabecsüléssel kezelik, de én nem tudok megfeledkezni a 
tényrıl, hogy a pókok, legyek, férgek és minden más izgı-mozgó élılény 
belılem fog táplálkozni, ha meghalok. Nem vagyok hajlandó semmilyen 
élılényt polgártársamként kezelni, és az enyéimmel, egyenlı jogokkal 
felruházni, ha az engem vacsorának tekint. Meggyızıdésem, hogy az 
anyatermészet megérti álláspontomat, és nem bántódik meg. 

A bejárati ajtót, melynek málló festékén megcsillant a holdfény, nyitva 
hagyták. A rozsdás sarokvasak nem nyikorogtak, inkább ropogtak, mint egy 
csontváz kiszáradt csontjai. 

Beléptem. 
Mivel azért húzódtam ide, mert biztonságosabbnak éreztem, mint a szabad 

ég alatt, ésszerőbb lett volna becsukni az ajtót. Hátha a madarak 
felröppennek ırhelyükrıl, és hangos sivítással utánam jönnek, hogy rám 
támadjanak. 

Másrészt viszont egy nyitott ajtó, menekülési lehetıség is. Nyitva hagytam 
hát. 

Bár selymes feketeség vett körül, tudtam, hogy a nappaliban vagyok, 
hiszen a bungalók százainak, a tornácosoknak is, ugyanolyan a beosztásuk és 
az elrendezésük. Nappali, ebédlı, konyha és két hálószoba. 

Még jó állapotban sem nyújtottak ezek a nyirkos házak a minimális 
kényelemnél többet a legifjabb katonacsaládoknak, akik csak néhány évet 
töltöttek itt két átirányítás között. Most portól, penésztıl, rothadástól és 
egerektıl bőzlöttek. 

A padlókat többször lakkozott parketta burkolta, kivéve a konyhát, melyet 
linóleum fedett. Még az olyan önjelölt osonó mesterek alatt is, mint én, 
bizonyosan nyikorgott. 

A laza parketta nem zavart. Biztosított, hogy senki ne tudjon zaj nélkül a 
bungalóba surranni utánam. 

Szemem megszokta annyira a sötétséget, hogy láttam az elülsı ablakokat. 
Bár ezek a tornáctetı alatt voltak, a holdfényben látszottak a hamuszürke 
négyzetek. Egyiket sem törték be. 

A közelebbihez léptem, és egy papír zsebkendıvel kör alakban letöröltem 
a koszt róla. 

Ezeknek a házaknak kicsi az elülsı kertje. Az ablakból látni a 
rododendronok közötti közeli utcát. Nem vártam felvonulást, de mivel 
legalább akkora esélye volt, hogy rövid szoknyás majorette-ek jelenjenek 
meg, mint bármi másnak, bölcsebbnek láttam felkészülni mindenre. 



Bekapcsoltam a telefont, és beütöttem a számot, mely közvetlenül a KBAY-
nál szól, Santa Rosita legnagyobb rádióállomásánál, ahol épp Sasha Goodall 
a lemezlovas az éjféltıl reggel hatig tartó mősorban. İ az igazgató is, de 
mióta az állomás elvesztette katonai hallgatóságát - és egyúttal a 
reklámbevételek egy részét - nem ı az egyetlen, aki kettıs feladatot lát el. A 
telefon nem a fülkében szól, hanem egy kék fény kezd villogni Sasha 
mikrofonjával szemben. Nem volt adásban, mert ahelyett, hogy a kollégáira 
hagyta volna, ı kapta fel a telefont: 
- Hello, Hóember! 

Nem csak nekem van hozzáférésem ehhez a számhoz, és mint sok, 
inkognitóját féltı ember, utasítottam a telefontársaságot, hogy a hívott fél ne 
tudja kideríteni a számomat; ennek ellenére, ha Sasha vette fel a kagylót, 
mindig tudta, hogy én vagyok. 
- Egy dalt adsz most? 
- A Mess of the Bluest. 
- Elvis. 
- Alig egy perc van belıle. 
- Tudom, hogy csinálod... 
- Mit? 
- Amikor azt mondod, hogy „Hello, Hóember!", mielıtt megszólalnék. 
- Szóval? 
- Az esetek felében, mikor ezen a vonalon hívnak, én vagyok a hívó, ezért 
mindig azt mondod, hogy: Hello, Hóember! 
- Nem talált! 
- De talált! - gyızködtem. 
- Soha nem hazudok. 

Ez igaz volt. 
- Maradj vonalban, bébi! - mondta, és félrerakta a kagylót. 

Amíg vártam, hogy visszajöjjön, hallottam a mősort a vonalban. Leadott 
egy közérdekő információt, aztán egy fánkreklámot, majd egy élı kapcsolást 
egy helyi autókereskedıvel. 

A hangja határozott, de mégis bársonyos, lágy és hívogató. Nekem akár 
egy pokolbeli lakást is el tudna adni, amennyiben légkondicionált. 

Próbáltam nem teljesen belemerülni a mősorba, hogy egyik fülemmel a 
nyikorgó padlót hallhassam. Kívül az utca üres maradt. 

Hogy tudjon velem teljes öt percig beszélni, egymás után következı 
számokat tett be. Sinatra It Was a Very Good Year, majd Patsy Cline I Fali to 
Pieces címő számát. 

Mikor visszatért hozzám, így szóltam: 
- Még soha nem hallottam ilyen jól összeválogatott mősort. Elvis, Sinatra, 
Patsy... 
- Ez egy alkalmi program. 
- Milyen alkalomból? 
- Nem figyeltél? 
- Elfoglalt voltam. 
- Az „élı apa éjszakája" - mondta. 
- Nem rossz. 



- Kösz. Mi van veled? 
- Ki a gyártásvezetı most? 
- Doogie. 

Doogie Sassman egy agyontetovált Harley-Davidson ırült, aki több mint 
száznegyven kiló, amibıl harmincat nyíratlan haja és tömör, selymes szakálla 
tesz ki. Annak ellenére azonban, hogy nyaka olyan széles, mint egy kikötıgát, 
és hasán akár egy egész sirályraj megpihenhetne, Doogie mégis a nık 
kedvence, aki San Diego és San Francisco partjai között valaha megfordult 
legszebb lányok közül jó néhánnyal járt már. Bár egy nagyon jó fiú, és 
megvan a kellı sármja, hogy akár egy Disney-rajzfilmben szerepeljen, Doogie 
sikere ezekkel a csodaszép nıkkel - akik általában a külsıt tartják fontosnak - 
Bobby szerint az egyik legnagyobb rejtély. 

Így folytattam: 
- Nem vezethetné Doogie a mősort egypár óráig? 
- Egy gyors randit akarsz? 
- Veled én örökké tartót akarok! 
- Mister Romantika - mondta némi gúnnyal, de titkon kis örömmel a 
hangjában. 
- Egy barátunknak segítségre van szüksége. 

Sasha hangja komorrá vált. 
- Most? 

Nem tudtam neki rendesen elmagyarázni, hátha lehallgatják a 
beszélgetésünket. Itt, Moonlight Bayben olyan mővészien kitalált a rendırség, 
hogy szinte láthatatlan. 

Ha hallgatják, nem szeretném elárulni nekik, hogy Sasha Lilly Winghez 
megy, mert még úgy döntenének, hogy megállítják, mielıtt odaér. Lillynek 
mindenképp segítségre volt szüksége. 
- Ismered... - hirtelen úgy tőnt, mozgást látok az úton, de csak egy felhı 
árnyéka lehetett, ahogy megcsiklandozta a hold arcát. 
- Ismered a Tizenhárom utat? 
- A Tizenhárom utat? 
- Tudod, a fekete madárral - mondtam, újra megtörölve az ablakot a 
zsebkendıvel. A leheletem halvány foltot hagyott az üvegen. 
- A fekete madár, persze hogy ismerem. 

Wallace Stevens Tizenhárom útja egy fekete madár megfigyelésének címő 
versérıl beszéltünk. 

Apám, azon aggódva, hogy betegségem miatt nem boldogulok, egy 
jelzálog nélküli házat és egy életbiztosítás tetemes hozadékát hagyta rám. De 
még egy fontos dolgot hagyott nekem örökül: a modern költészet szeretetét. 
Mivel Sashára ez a szenvedély tılem ragadt, meg tudtuk téveszteni a 
telefonlehallgatókat, úgy, mint Bobbyval, ha a szörfös zsargont használtuk. 
- Van egy szó, amit várnál, hogy használjon - próbáltam Stevensre utalni - de 
amit soha nem használ. 
- Aha - mondta, és tudtam, hogy ért engem. Egy gyengébb költı, aki 
tizenhárom versszakot ír egy fekete madárról, biztosan használná a Wing, azaz 
a szárny szót, de Stevens egyszer sem. 
- Érted, kirıl beszélek, ugye? - kérdeztem. 



- Igen. 
Tudta, hogy Lilly Wing - hajdanán Lilly Travis - volt az elsı nagy szerelmem, 

és egyben az elsı, aki összetörte a szívemet. 
Sasha a második nı, akibe a szó legszorosabb értelmében szerelmes 

vagyok, és aki megígérte, soha nem töri össze a szívemet. Hittem neki. 
Sohasem hazudott. 

Sasha azt is megígérte, hogy ha megcsalom, fogja a Black and Deckerét, 
és a fúró fejét a szívembe döfi. 

Láttam a fúrót. A hozzá tartozó részek egy mőanyag tartóban vannak. A 
fúrófejre, piros körömlakkal, az én nevemet írta: Chris. Biztos vagyok benne, 
hogy ez csak vicc! 

Nincs miért aggódnia. Ha valaha fájdalmat okoznék neki, én magam 
szúrnám szíven magam, és megkímélném az utána esedékes kézmosástól. 

Hívjál csak Mister Romantikának! 
- Mi ez az egész? - kérdezte Sasha. 
- Majd megtudod, ha odaérsz. 
- Bármi üzenet? 
- Remény. Ez az üzenet. Mindig van remény. 

Nem voltam ennyire biztos, mint amilyennek szántam. Talán nem igaz az 
üzenet, amit az imént 

Lillynek küldtem. Nem vagyok büszke, hogy Sashával ellentétben, én néha 
hazudok. 
- Hol vagy? - kérdezte Sasha. 
- A Halott Városban. 
- A fenébe! 
- Nos, te kérdezted. 
- Mindig bajban. 
- Ez a mottóm. 

Orsonról nem mertem beszélni, még a költészetkódot használva se. A 
hangom talán elárulná az idegességemet, amit pedig igyekszem eltitkolni. Ha 
megtudná, hogy Orson nagy bajban van, ragaszkodna hozzá, hogy idejöjjön. 

Nagy segítség lenne. Nemrég döbbentem rá, hogy Sasha önvédelmi 
képességekkel bír, és szakértıje a fegyvereknek, amit pedig a lemezlovas-
iskolában nem tanítanak. Bár nem úgy nézett ki, mint egy amazon, de úgy 
tudott harcolni. De még jobb barát, mint harcos, és Lilly Wingnek nagyobb 
szüksége volt Sasha vigasztalására és együttérzésére, mint nekem a 
segítségére. 
- Chris, tudod, mi a te bajod? 
- Túl jóképő vagyok? 
- Ja persze - mondta gúnyosan. 
- Túl okos? 
- Hogy állandóan aggódsz valakiért. 
- Akkor jobb, ha orvoshoz fordulok aggódás elleni gyógyszerért. 
- Szeretlek ezért, Hóember, de egyszer ez lesz a veszted. 
- Egy barátért teszem - emlékeztettem Lilly Wingre. 
- Különben is, én rendben leszek. Bobby jön ide. 
- Vagy úgy. Akkor kezdem írni a téged dicsıítı himnuszt. 



- Elmesélem neki, hogy ezt mondtad. Szeretlek, Goodall! 
- Szeretlek, Hóember! 

Kikapcsoltam a telefont, és már épp fordultam volna el az ablaktól, mikor 
újra mozgást láttam az utcán. Ezúttal nem a hold elıtt elsuhanó felhı 
árnyéka volt. 

Most majmokat láttam... 
A telefont az övemre csatoltam, hogy mindkét kezem szabad legyen. „A 

majmok nem csoportban, rajban, hanem bandában vonulnak." 
Nemrég egy csomó dolgot tanultam a majmokról, nem csupán azt, hogy 

bandában vonulnak. Ugyanazért az okért, amiért ha Florida Evergladeben 
laknék, aligátor-szakértı lennék. 

Itt, most, mélyen a Halott Városban, egy majombanda haladt el a ház elıtt 
abba az irányba, amerre én tartottam. A holdfényben a bundájuk inkább 
ezüstös, mint barna. 

Annak ellenére, hogy a holdfény miatt jobban láttam ıket, mint egyébként 
láthattam volna, nem tudtam a majmokat rendesen megszámolni. Öt, hat, 
nyolc... Némelyikük négy lábon járt, mások félig felemelkedve, a többi olyan 
egyenesen, mint az emberek. Tíz, tizenegy, tizenkettı... 

Nem haladtak gyorsan, és idırıl idıre körülnéztek, sıt visszafelé is 
tekingettek, ahonnan jöttek. Tempójukból és óvatos körülpillantásaikból akár 
arra is következtethettem volna, félnek valamitıl - de én mégis azt 
gyanítottam, hogy inkább keresnek valamit, vadásznak valamire. 

Talán rám. 
Tizenöt, tizenhat... 
Egy cirkuszban csipke fıkötıs, kötött mellényes majmok talán mosolyt, 

örömet, vidámságot varázsolnák az arcra. De ezek a majmok nem táncoltak, 
szökdécseltek, bukdácsoltak, vagy forogtak. Egyik sem tőnt érdekeltnek a 
szórakoztatóiparban. Tizennyolc... 

Rhesusok voltak, az a faj, amit a leggyakrabban használnak orvosi 
kísérletekhez, és mindegyik a maximális méretet képviselte fajukon belül: több 
mint hetven centi, tíz vagy akár tizenöt kiló csont és izom. 

Tapasztalatból tudtam, hogy a rhesus majmok gyorsak, ügyesek, erısek, 
okosak és veszélyesek. Húsz... 

Világszerte a majmok mindenhol a vadonban élnek, dzsungelben, füves 
területen, hegyekben. Észak-Amerikában nem találhatóak meg - kivéve 
ezeket a Moonlight Bay éjszakáján átmasírozó egyedeket, akikrıl csupán 
néhány ember tudott. 

Most már értem, miért voltak a madarak olyan csendben a felettem lévı 
ágon. Megérezték ennek a természetellenes parádénak a közeledtét. 

Huszonegy, huszonkettı... 
A banda lassan sereggé nıtt. 
Fogakat említettem? A majmok mindenevık, soha nem lehetett ıket a 

vegetáriánusságra rábeszélni. Elsısorban magokat, gyümölcsöt, 
csonthéjasokat, levelet, virágot és madártojást esznek, de mikor húsra 
vágynak, rovarokat, pókokat és kis emlısöket, nyulat, patkányt is 
fogyasztanak. Soha ne fogadj el vacsorameghívást majomtól, hacsak nem 



tudod pontosan, mi lesz a menü! Mivel mindenevık, erıs metszı- és hegyes 
szemfoguk van, mely tökéletes tépésre és marcangolásra. 

Normális esetben nem támadnak emberre. Hasonlóképp, általában a 
majmok nappal aktívak, és éjszaka pihennek, kivéve egy dél-amerikai fajt, 
amelyik éjszakai életet él. 

Azok, amelyek Wyvern erıd éjszakájában meneteltek, nem voltak normális 
majmok. Ezek győlöletes, gonosz, pszichotikus teremtmények. Ha 
választhatnának egy ízletes, szaftos, vajban párolt egér és aközött, hogy 
leszakítsák a fejed, puszta szórakozásból, gondolkodás nélkül lemondanának 
a finom csemegérıl. 

Huszonkét egyedet számláltam meg, amikor hirtelen megfordultak, és így 
összezavarodtam a számolással. A banda megállt. A majmok szinte 
összepréselıdtek, olyan összeesküvésszerően, mintha egyikük az a rejtélyes 
alak lett volna, aki Kennedyt meggyilkolta. 

Bár nem érdeklıdtek jobban a bungaló iránt, mint a többi iránt, de 
közvetlenül elıtte álltak, ami nyugtalansággal töltött el. 

Megvakartam a tarkóm, és azon gondolkodtam, vajon nem lenne-e jobb 
kilopóznom a hátsó ajtón, mielıtt bekopognak, hogy meggyızzenek, fizessek 
elı a majommagazinra. 

Ellenben, ha kimegyek, nem fogom tudni, merre mentek, miután 
abbahagyták ezt a furcsa megbeszélést. Ugyanakkora esélye lenne, hogy 
beléjük botlom, mint hogy elkerülöm ıket - ezen élet-halál múlhat. 

Huszonkettıt számoltam meg, de néhány kimaradt: még harmincan is 
lehetnek. A Glockban tíz lövedék volt, ebbıl kettıt már kilıttem, valamint egy 
póttölténytár a pisztolytáskámban. Még ha hirtelen mesterlövésszé is válnék, 
és mindannyiszor célba találnék, akkor is lenne még tizenkét szörny, aki nekem 
rontana. Százhúsz-száznyolcvan kilónyi visító majommal ökölre menni nem 
lenne igazságos küzdelem. Amit elfogadhatónak tartanék, az egyetlen 
félkarú, fogatlan, rövidlátó öreg majommal szemben én, egy harci 
helikopterrel. 

Az utcán a majmok továbbra is összetömörülve álltak, olyannyira szorosan, 
hogy egyetlen, hatalmas sokfejő és farkú élılénynek tőntek. 

Nem tudtam elképzelni, mit csinálnak. Talán mert nem vagyok majom. 
Közelebb hajoltam az ablakhoz, hogy jobban lássak, és majomul 

gondolkodjam. 
A Gyerünk, játsszunk Istent! típusú, Wyvernben dolgozó emberek egy része 

azon a legizgalmasabb és leginkább bıkezően támogatott kutatáson 
dolgozott, melyben hangsúlyozzák az emberi és állati intelligenciát, valamint 
az emberi ügyességet, gyorsaságot, látást, hallást, szaglást és a hosszú 
életkort. Ezt úgy vélték elérni, hogy válogatott genetikai anyagokat vittek át 
nemcsak emberbıl emberbe, hanem egyik fajból a másik fajba is. 

Bár anyám egy briliáns intellektus, egy zseni lehetett, higgyék el, nem volt 
egy ırült tudós! Mint elméleti genetikus nem sok idıt töltött a laborban. Az ı 
munkahelye az agya volt, olyan jól fölszerelve, mint az ország összes 
egyeteme együttvéve. Az irodájában tartózkodott az Ashdonon - és csak 
ritkán ment a laborba, kormányzati engedéllyel -, ott gondolkodott, míg a 
többiek a gyakorlati teendıket végezték. Az emberiséget meg akarta 



menteni, nem elpusztítani, és biztos vagyok benne, hogy sokáig nem is 
sejtette, milyen aljas, gonosz dolgok zajlanak Wyvernben. 

Géneket átültetni egyik fajból a másikba, abban a reményben, hogy egy 
magasabb rendő lényt hoznak létre. Hogy megteremtsék a tökéletes, 
fáradhatatlan katonát. És intelligens szörnyetegek milliárdjai jöjjenek létre. 
Különös biológiai fegyverek, akár vírusnyi aprók, akár grizzly nagyságúak. Te jó 
Isten! 

Én magam visszasírom a régi szép idıket, amikor még a legambiciózusabb 
nagyfejő emberek egy várost felrobbantani képes nukleáris bomba, 
mőholdra szerelhetı halálsugárzás és ideggáz feltalálásán fáradoztak! 

Ezekhez a kísérletekhez legegyszerőbben állatokat lehetett szerezni, hiszen 
nekik nincs meg a pénzük, hogy ügyvédet fogadjanak, aki megvédené 
jogaikat; érdekes módon azonban embereket sem volt nehéz szerezni. 
Gyilkosság miatt életfogytiglanra ítélt katonáknak ajánlották fel a 
lehetıséget, hogy ha részt vesznek a kísérletekben, akkor büntetésükbıl 
elengednek, amit egyébként egy tökéletes biztonságú börtönben kellett 
volna eltölteniük. 

Aztán valami elromlott. 
Minden emberi kísérletnél valami elkerülhetetlenül, végzetesen elromlott. 

Néhányan azt mondják, azért, mert az univerzum eredendıen kaotikus. 
Mások szerint azért, mert kiestünk az istenek kegyelmébıl. 

A szállítóeszköz, mely új genetikus anyagokat juttatott a kísérleti alanyok 
sejtjeibe, hogy azt a DNS-láncaikhoz kapcsolja, egy retrovírus volt, melyet 
anyám, Wisteria Jane Snow gondolt ki - aki még arra is szakított idıt, hogy 
remek csokis fánkot süssön. Ezt a retrovírust törékenynek, irányíthatónak és 
szelídnek képzelték el, egy egyszerő élı szerszámnak, ami pontosan azt 
csinálja, amit várnak tıle. Miután megtette a kötelességét, meg kellett volna 
halnia. De hamarosan ellenálló, rohamosan szaporodó, fertızı szörnnyé vált, 
ami már bırkontaktussal is terjedt, és ami genetikai változásokat idézett elı 
betegségek helyett. Ezek a mikroorganizmusok DNS-ek ritka kombinációit 
raktározták el különbözı állatfajokból, és bekerültek a kísérletet végzı 
tudósok szervezetébe, akik sokáig nem tudták, hogy lassú, de alapos változás 
megy végbe bennük. Fizikális, szellemi, érzelmi változás. Mielıtt megértették 
volna, mi zajlik le bennük, néhány tudós változni kezdett, és közös vonásokkal 
kezdtek bírni a kísérletben részt vevı állatokkal. 

Aztán hirtelen minden világos lett, amikor egy erıszakos dolog történt a 
laborban. Senki nem magyarázta el nekem, mi történt pontosan. Emberek 
gyilkolták egymást halomra bizarr, brutális módon. Az állatok kiszabadultak, 
vagy egyes emberek kiengedték ıket, akik különös testvériséget éreztek 
velük. 

Ezek között az állatok között voltak rhesus majmok is, az ı intelligenciájukat 
külön kiemelték. Bár én úgy hittem, az intelligencia az agy méretétıl és a rajta 
lévı redık számától függ, ezeknek a majmoknak nem volt nagy koponyájuk; 
eltekintve néhány árulkodó jeltıl, olyanok voltak, mint normál fajtársaik. 

Ezek a majmok azóta szabadon élnek. Menekülnek a katonai és 
kormányzati erık elıl, amelyek ki akarják irtani ıket, és velük együtt a 
nyomokat eltörölni, melybıl a lakosság megsejtené, hogy megszervezték a 



világvégét. Az összeesküvésben részt vevık közül csak nagyon kevesen 
tudnak minderrıl. Mi, akik tudjuk, mi sem tehetünk semmit, mert bár nincs 
bizonyítékunk, mégis ugyanolyan hidegvérrel megölnének, ha szólni mernénk, 
mint a rhesus majmokat tervezik. 

Anyámat is megölték. Azt állítják, öngyilkosság történt. Anyám 
elkeseredésében, amiért a munkáját rossz célra használták, nagy sebességgel 
egy hídfınek hajtott kocsijával. De ı nem volt beijedıs ember. És soha nem 
hagyott volna magamra ebben a rémálomvilágban, ami talán közeleg. Azt 
hiszem, beszélni akart, elmondani az igazságot a médiának, abban a 
reményben, hogy konszenzus jön létre a dolgok helyrehozásáért - nagyobb, 
mint ami Wyvern elıtt és alatt volt -, melyben a világ legjobb genetikusai 
vennének részt. Ezért kitolták a nagy ajtón, majd becsapták mögötte. Így 
gondolom én. De nincs bizonyítékom. Az anyám volt; és azt hiszek errıl a 
dologról, amit akarok, amit hinnem kell. 

Mindeközben a fertızés gyorsabban szaporodik, mint a majmok, és 
valószínőtlen, hogy a kár helyrehozható, vagy legalábbis csökkenthetı. A 
fertızött Wyvern személyzete szétszóródott az országban mindenfelé, 
magukkal vitték a retrovírust, mielıtt bárki is sejtette volna, hogy baj van, és a 
fertızötteket karanténba zárta volna. Genetikai mutáció fog végbemenni 
valószínőleg minden fajnál. Tán az egyetlen kérdés az, vajon lassan megy ez 
végbe, évtizedek, évszázadok alatt, vagy gyorsan következik be. Ez ideig a 
hatások finomak és nem túl kiterjedtek néhány kivételtıl eltekintve, de lehet, 
hogy ez csak a pusztulás elıtti csend. A felelısök, úgy hiszem, folyamatosan 
keresik a gyógymódot, de abba is rengeteg energiát fektetnek, hogy 
eltitkolják a közelgı katasztrófa elıidézıjének kilétét, ne legyen senki, akit 
vádolhatnak. 

A kormányból senki nem akar szembenézni a társadalom haragjával. Nem 
érdekli ıket, ha kirúgják ıket a munkahelyükrıl. A felmondásnál sokkal 
rosszabb várna rájuk, ha kiderülne az igazság. Lehet, hogy bíróság elé 
állítanák ıket az emberiség ellen elkövetett bőncselekményért. Talán azzal 
áltatják magukat, ez az egész titkolózás azért kell, hogy megelızzék a 
pánikot, vagy akár az egész észak amerikai kontinensre kiterjedı karantént - 
de igazából az emberek dühétıl félnek. 

Elképzelhetı, hogy annak a húsz-egynéhánynak némelyike, akik most a 
bungaló elıtt összegyőltek, azon a bizonyos történelmi jelentıségő, 
hátborzongató éjszakán szökött meg. Legtöbbjük leszármazottja a 
szökevényeknek, már szabadban nevelkedtek, de ugyanolyan intelligensek, 
mint a szüleik. 

Az átlagos majmok beszédesek, ezektıl azonban egy szót sem hallottam. 
Egyre felháborodottabbnak mutatkoztak, karjaikkal hadonásztak, farkukkal 
csapkodtak, és ha egyáltalán hallattak valami hangot, az sem az ablakon, 
sem a kicsit arrébb lévı ajtón nem hallatszott be. 

Veszélyesebbnek tőntek, mint az egyszerő majmok. 
Bár a rhesusok nem olyan eszesek, mint az emberek, az elınyünk nem 

akkora, hogy teljes önbizalommal nekiállnék pókerezni nagy tétre bármelyik 
hárommal ezek közül. 



Hacsak elıtte le nem itatnám ıket. Azonban nem ezek a koravén flótások 
a legfenyegetıbbek a wyverni laborokban születettek közül. Ez a 
megbecsülés természetesen a génösszecserélı retrovírusnak jár, mely 
bármelyik élılényt átváltoztathatja. De ami ezeket a gazfickókat illeti, ezek 
egy hihetetlenül jó háttércsapatot képeznek. 

Hogy megvilágítsam a hosszú távú veszélyt, amit e majmok hordoznak, 
gondoljunk csak a patkányokra, ıket veszélyes kártevıként tartjuk számon, 
holott távolról sem olyan intelligensek, mint az emberek. Tudósok becslései 
szerint a rágcsálók az élelmiszer-ellátás húsz százalékát teszik tönkre 
világszerte, annak ellenére, hogy elég hatékonyan tudjuk számukat korlátozni. 
Képzeljük csak el, mi lenne, ha a patkányok akár csak feleannyira 
intelligensek lennének, mint mi, és elınyösebb helyzetbıl versenyezhetnének 
velünk, mint most. Hosszú, nehéz küzdelmet vívnánk, hogy elkerüljük az 
éhínséget. 

Figyelve a majmokat az utcán, azon gondolkodtam, vajon jövendı 
ellenségeinket látom-e egy majdani világvégekor. 

Magas intelligenciájukon kívül van még egy jellemzıjük, ami sokkal 
félelmetesebbé teszi ıket a rágcsálóknál. Míg a patkányok ösztöneik alapján 
cselekednek, és nincs meg az agyi kapacitásuk, hogy akarattal tegyenek 
valamit, addig ezek a majmok forrongó győlölettel viseltetnek irántunk. 

Azt hiszem, azért haragudnak ránk, mert megteremtettük ıket, de csak 
félmunkát végeztünk. Elvettük tılük egyszerő, állati ártatlanságukat, amiben 
jól érezték magukat. Megnöveltük az intelligenciájukat, amíg tisztán nem 
látták a szélesebb világot és a benne elfoglalt helyüket, de nem tettük elég 
intelligenssé ıket ahhoz, hogy elırébb léphessenek a ranglétrán. Csak 
annyira tettük eszessé ıket, hogy elégedetlenné váljanak a majomélettel; 
megajándékoztuk ıket az álmodozás képességével, de álmaik 
beteljesítéséhez kellı kapacitással már nem. Kivettük ıket az állatvilágban 
elfoglalt helyükrıl, és most nem találják az újat. 

Nem hibáztatom ıket, amiért győlölnek minket. A helyükben én is így 
éreznék. 

Ám együttérzésem nem mentene meg, ha kimennék a házból, kedvesen 
megszorítanék egy-egy majommancsot, és felháborodásomat fejezném ki az 
ellenük elkövetett emberi arroganciáért. 

Pillanatokon belül szétszednének. 
Az anyám munkájának eredményeként jött létre ez a majombanda, errıl, 

úgy tőnik, tudnak: régebben vadásztak rám. Anyám halott, tehát rajta nem 
vehetnek elégtételt a keserő életért, amit élniük kell. Mivel én vagyok anyám 
egyetlen fia, a majmok különösen ellenséges érzéseket táplálnak irántam. 
Talán igazuk van. Joggal győlölnek minden Snow-t. Minden ember közül 
nekem van a legkevesebb jogom vitatni elkeseredettségük jogosságát, 
mindazonáltal nem érzem kötelességemnek, hogy én fizessek azért, amit 
anyám a legjobb szándékkal tett. 

Észrevétlen maradva a bungaló ablaka mögött, valami harangkongás 
szerő tőnı hangot hallottam, majd csörömpölést. Figyeltem, ahogy a banda 
tagjai valami köré győlnek, amit nem láttam. Majd több egyed 
nekigyürkızött, hogy az oldalára fordítsa a súlyos tárgyat. 



A mozgolódó majmoktól nem láttam rögtön, mi az, de gömbölyőnek 
látszott. Elkezdték körbetologatni, járdaszegélytıl járdaszegélyig, aztán vissza, 
néhányan nézték, néhányan pedig a tárgy mellett futottak, hogy 
egyensúlyban tartsák. Elıször valami pénzérmének tőnt, ami olyan hatalmas, 
hogy biztosan Babszem Jankó babfájának egyik óriása ejtette ki a zsebébıl. 
Aztán rájöttem, egy aknanyílás teteje, amit a járdáról emeltek le. 

Társalogtak és kiáltoztak, mint a jókedvő gyerekek, akik egy régi 
gumiabronccsal játszanak. Tapasztalataim szerint ez a játékosság egészen 
távol áll a jellemüktıl. A bandával való régebbi találkozásaim közül csak az 
egyik történt szemtıl szembe, és a támadás alatt nem gyerekként, hanem 
kokainfüggı, gyilkos bırfejőként viselkedtek. 

Hamarosan elfáradtak az aknatetı gurgatásában. Aztán hárman 
megpróbálták megpörgetni, mintha tényleg érme lenne, és tökéletes 
együttmőködéssel sikerült is megforgatni. 

A banda megint elnémult. Összegyőltek egy nagy körben a pörgı 
lemeztetı körül, és nagy érdeklıdéssel figyelték. Idırıl idıre valamelyik a 
három közül, akik elindították, lökött rajta egyet, hogy tovább forogjon, de 
mégse essen ki az egyensúlyából. Idızítéseik a fizika törvényeinek legalább 
alapfokú értésérıl tanúskodtak, és mechanikai készségrıl, mely 
meghazudtolta átlagos megjelenésüket. 

A pörgı fedélnek ércesen pengett a széle, ahogy a járdát súrolta. Ez a 
mély, fémes hang volt az egyetlen az éjszakában. 

A forgó aknatetı egyhangú látványa nem magyarázta meg a banda 
intenzív érdeklıdését. Teljesen elmerültek e tevékenységben. Szinte transzba 
estek. Nehezen hittem el, hogy a lemez, pusztán véletlenségbıl, elérte azt a 
forgási sebességet és monoton hangot, ami hipnotikus hatású a majmokra. 

Talán nem egy játéknak voltam szemtanúja, hanem egy rituálénak, egy 
szimbolikus jelentéssel bíró ünnepségnek, melynek célja egyértelmő a 
rhesusoknak, de megfejthetetlen rejtély marad számomra. Rituálé és 
szimbólum absztrakt gondolkodást feltételez, és annak lehetıségét is felveti, 
hogy e majmok életének lehet egy spirituális dimenziója is, és hogy nemcsak 
eszesek, hanem képesek a dolgok eredetén és létezésük célján elmélkedni. 

Ez a gondolat annyira elbizonytalanított, hogy majdnem elfordultam az 
ablaktól. 

Az emberiség elleni ellenséges érzületük és erıszakszeretetük ellenére 
rokonszenvessé kezdtek válni ezek a szerencsétlen állatok, megindított a 
tudat, hogy nincs jogos helyük a természetben. Ha valóban bírnak a 
képességgel, hogy Istenrıl és a kozmosz teremtésérıl elmélkedjenek, akkor 
talán azt a mérhetetlen fájdalmat is átérzik, amelyet az emberiség túl jól ismer: 
a vágyakozást, annak megértését, Teremtınk miért engedi, hogy ilyen sokat 
szenvedjünk; a fájó, beteljesületlen álmodozást, hogy megtaláljuk ıt, lássuk az 
arcát, megérinthessük, és megbizonyosodhassunk róla, hogy valódi. Ha ık is 
részesei ennek a csendes, de mélységes fájdalomnak, akkor átérzem a 
helyzetüket, és sajnálom is ıket. 

És ha sajnálom, hogyan ölhetem meg ıket habozás nélkül, ha egy újabb 
összeütközés önvédelembıl vagy barátomat megvédendı erre 
kényszerítene. Egy régebbi találkozásunkkor láttam, milyen dühödtek lesznek 



a lövésektıl. Halálos fegyvert könnyő használni olyan ostoba ellenséggel 
szemben, mint egy cápa. És könnyő meghúzni a ravaszt rossz érzés nélkül, 
amikor egyformán győlöljük egymást az ellenséggel. A sajnálat hátsó 
gondolatokat, habozást szül. A sajnálat lehet, hogy a mennyország ajtaját 
nyitó kulcs, de nem elıny, ha az életedért harcolsz egy érzéketlen ellenféllel. 

A pörgı fém pengése megváltozott. Az aknafedı veszíteni kezdett 
sebességébıl. 

A banda egyik tagja sem rohant oda, hogy stabilizálja a pörgést. 
Érdeklıdéssel nézték, ahogy imbolygott, és hangja lassan, de biztosan 
elcsendesült. 

A fedı végül megállt, elterült az úton, és ebben a pillanatban a majmok is 
megmerevedtek. Egy utolsó kongás szállt az éjben, majd olyan csend és 
mozdulatlanság lett úrrá a Halott Városon, mintha egy lélek nem lenne jelen. 
Amennyire meg tudtam ítélni, a majmok egytıl egyig megbővölve meredtek 
a fémfedıre. 

Egy idı után mintha felébredtek volna álmukból, álomkórosan a fedél felé 
indultak. Lassanként körülvették, és olyan elmélázó figyelemmel 
tanulmányozták, mint a cigányok a teafüvet, ha jósolni akarnak. Néhányan 
hátrébb húzódtak, vagy azért, mert valami aggasztotta ıket a lemezen, vagy 
azért, mert a sorukra vártak. Ezek a hezitáló egyedek tudatosan másfelé 
fordultak, de a fedı felé nem: az útra, a környezı fákra, a csillagos égre 
néztek. 

Az egyik szörnyeteg a bungalóra tekintett, amiben megbújtam. 
Nem fogtam vissza a lélegzetemet, nem is feszültem meg, mert biztos 

voltam benne, hogy ez a ház semmiben sem különbözik a többitıl, ami a 
környéken áll. Még a bejárati ajtó sem volt különös, minden ház ajtaját 
kikezdte az idı. 

Miután néhány másodpercig a házat bámulta, a majom a fénylı holdra 
emelte tekintetét. Vagy a testtartása sugárzott mély szomorúságot, vagy én 
voltam túl szentimentális hangulatban, és tulajdonítottam több emberi vonást 
ezeknek a majmoknak, mint amit a józanész diktált. 

Aztán, bár meg sem moccantam, a szikár szörny megrándult, megfeszült, 
megunta az ég kémlelését, és újra a bungaló felé nézett. 
- Ne majomkodj velem! - mormogtam. 

Lassú, imbolygó járással elindult az útról egy rododendronoktól árnyékolt 
mellékútra, ahol megállt. 

Ellenálltam a kísértésnek, hogy hátrébb lépjek az ablaktól. A sötétség oly 
tökéletes körülöttem, mint 

Drakula lezárt fedelő koporsójában, így aztán láthatatlannak éreztem 
magam. A tornáctetı megakadályozta, hogy a holdfény megvilágítsa az 
arcomat. 

Az átkozott kis rém nemcsak az ablakot tanulmányozta behatóan, ahol 
álltam, hanem az egész házat, mintha az ingatlanügynököt keresné, mert 
ajánlatot akar tenni az épület megvásárlására. 

Fájdalmasan tisztában vagyok a fény és árnyék kölcsönhatásával, ami 
engem még érzékenyebben érint, mint bármelyik nıi testet. Éppen ezért a 
fény minden megnyilvánulása némi erotikus töltettel bír számomra, és minden 



fénysugár cirógatását megbabonázva élvezem. Itt a bungalóban, biztos 
vagyok benne, mindenki látótávolságán kívül vagyok, és annyira 
összeolvadok a sötéttel, mint a denevér a szárnyával. A majom elırébb lépett 
néhány lépést, a sétányra, mely kettéosztotta a kertet, és a tornác 
lépcsıjéhez vezetett. 

Ahogy megfordította a fejét, elkaptam villogó szemének pillantását. 
Általában piszkos sárga és fenyegetı tekintetük ellenére ennek a majomnak 
dühödt narancssárga és még vészjóslóbb szeme volt ebben a kevéske 
fényben. Ugyanúgy foszforeszkált, mint a legtöbb éjszakai állaté. 

A rododendronok árnyékában alig láttam az állatot, de ide-oda mozgó, 
villogó szeme jelezte, valami érdekli, és leragadt az ablakom bámulásánál. 
Talán csak egércincogást hallott, vagy egy errefelé honos óriáspók 
közeledtét, és egyszerően egy ízletes vacsorát remélt. 

Az utcán a csoport többi tagja továbbra is az aknafedıvel 
foglalatoskodott. 

Az átlagos rhesusnak, mivel nappal aktív, nincs éjszaka foszforeszkáló 
szeme. A wyvernieknek élesebb éjszakai látása volt, mint a többi majomnak, 
de tapasztalataim szerint messze nem olyan éles, mint egy macskáé vagy 
bagolyé. És egy teljesen fénytelen helyen ugyanolyan szerencsétlenek, mint 
én. 

Az érdeklıdı majom három lépéssel közelebb lépett, ki a fa árnyékából 
újra a holdfényre. Amikor megállt, már alig néhány méterre volt tılem. 

A kevéske fejlıdés éjszakai látásukban, mely váratlan mellékhatása a rajtuk 
elvégzett kísérletéknek, nem egyenlı arányú más érzékelésük fejlıdésével, 
legalábbis amennyire én meg tudom ítélni. A normális majmok nem 
nyomkövetı állatok, kifinomult szaglással, mint a kutyák, és ezek sem azok. 
Nem tudnák megérezni a szagomat közelebbrıl, mint én az övéket, ami 
nyolcvan-száz centit jelent, annak ellenére, hogy elég szagos állatok. 
Ugyanígy ezeknek a hosszú farkú terroristáknak a hallásuk sem 
természetellenesen kifinomult, és nem tudnak repülni sem, mint visító 
féltestvéreik, akik a piszkos munkát végzik a gonosz nyugati boszorkány 
helyett. Bár félelmetesek, fıleg, ha ilyen nagy számban győlnek össze, 
mégsem legyızhetetlenek, hiszen egy puskagolyó vagy kriptonit megölné 
ıket. 

A mellékúton Kíváncsi Fáncsi hátsó mancsain ült, az elülsıkkel átkarolva 
magát, mintha vigasztalódna, és még egyszer a hold felé emelte a fejét. 
Olyan hosszan nézett a mennyország felé, úgy hittem, a bungalóról 
megfeledkezett. 

Egy idı után a karórámra néztem. Féltem, hogy túl hosszan leszek itt 
fogságban, és nem tudok Bobbyval idıben találkozni a mozi elıtt. 

Veszélyes lehet, ha ı is belebotlik a csapatba. Még egy olyan találékony 
ember, mint Bobby Halloway, sem tudná legyızni ıket, ha egyedül kellene 
szembeszállni velük. 

Ha a majmok nem mozdulnak hamarosan, meg kell kockáztatnom, felhívni 
Bobbyt a mobilján, hogy figyelmeztessem ıt. Nem lennék túl boldog, ha a 
dallam, amikor beütöm a számot, megszólalna. A Halott Város csendjében ez 



az egyszerő hang úgy rezonálna végig, mintha egy szerzetes megtörné a 
csendfogadalmát egy kolostorban. 

Végül Kíváncsi Fáncsi felhagyott a hold vizslatásával, leeresztette fejét és 
lábra emelkedett. 

Alighogy megkönnyebbülten felsóhajtottam, a kis szörnyeteg felvisított, éles 
hangját nem lehetett másnak értékelni, mint vészkiáltásnak. 

A többiek egy majomként válaszoltak, felemelték a fejüket, otthagyták az 
aknafedıt, ami eddig lefoglalta ıket, és nyakukat nyújtóztatták, hogy lássák, 
mi történt. 

Kíváncsi Fáncsi ugrált, visított, rikított, verte a mellét, száját csücsörítette, a 
bungaló felé rohant, majd vissza az útra. 

Tekintet nélkül arra, milyen primitív lehet a nyelvük, vettem az adást. Bár a 
banda nagyja jó tíz méterre volt a bungalótól, láttam szörnyszerő szemüket, 
mely világított, mint egy raj szentjánosbogár. 

Néhány közülük nyögni, kiáltozni kezdett, de hangjuk sokkal lágyabb volt, 
mint Kíváncsi Fáncsi nyávogása, ám ennek ellenére nem úgy hangzott, mint a 
látogatót üdvözölni érkezett fogadóbizottság. 

Elıvettem a pisztolyt. 
Nyolc golyó maradt benne. 
Plusz tíz lövedék a tölténytárban. 
Tizennyolc lövés harminc majomra. 
Számolgattam már az imént is. Most újra osztottam-szoroztam. Végül is a 

költészet közelebb áll a szívemhez, mint a matematika, tehát volt okom 
ellenırizni számításaimat. Most is ugyanaz jött ki. 

Kíváncsi Fáncsi megint a ház felé indult. Ezúttal nem torpant meg. 
Mögötte az egész banda elindult az útról, keresztül a füvön, egyenesen a 

ház felé. Ahogy jöttek, elcsendesültek, ami fegyelmezettségrıl, 
szervezettségrıl és halálos céltudatosságról árulkodott. 

 
7. 

 
Még mindig nem hittem, hogy a majmok megláttak, meghallottak volna, 

vagy megérezték a szagomat, de valahogy észre kellett venniük, mert 
nyilvánvalóan nem csupán nemtetszésüket nyilvánították ki a bungaló 
különös építészeti jegyei iránt. Valahogy idegesnek tőntek, az emberekre 
voltak mérgesek. 

Ezenkívül, biológiai órájuk szerint, a vacsoraidı is elérkezhetett. Egy egér 
vagy szaftos pók helyett én voltam a húsétel, egy frissítı változatosság a 
szokásos magvak, levelek, bogyók és virágok után. 

Száznyolcvan fokot fordultam az ablaktól, és a nappali felé indultam, 
kezemet magam elé nyújtva. Siettem, vakon bízva abban, hogy eléggé 
ismerem ezeket a házakat. Vállammal nekiütıdtem egy ajtófélfának, és az 
ebédlıbe léptem. 

Bár a majmok továbbra is csendben voltak, támadás elıtti csendben, 
hallottam lépteiket a tornác fapadlóján dobogni. Reméltem, hezitálnak egy 
kicsit a bejárati ajtó elıtt, hogy egy kis elınyhöz jussak. 



Egy rongyos, ferdén lógó sötétítıfüggöny takarta el az ebédlı ablakának 
nagy részét. Túl kevés fényt engedett be ahhoz, hogy jobban láthassak. 

Továbbaraszoltam, mert tudtam, hogy a konyha a nappali ajtajával egy 
vonalban van, amin keresztül az imént beléptem. Ezúttal, ahogy szobából 
szobába léptem, már a vállammal sem értem az ajtófélfát. A konyhában, a 
mosogató fölött lévı ablakot nem takarta függöny. Ahogy egy halvány 
holdsugár befestette, olyan fénye volt, mint a tévének kikapcsolás után 
néhány másodpercig. 

Lábam alatt az öregedı linóleum nyikorgott. Ha a majomsereg valamelyik 
tagja be is lépett a házba, nem hallottam a zajtól, amit én csaptam. 

A levegı bőzös párával telített, amitıl öklendeznem kellett. Egy patkány, 
vagy valami más vadállat bizonyára elpusztult a konyha sarkában vagy 
valamelyik szekrényben, s most rohad el. 

Visszatartva lélegzetemet a hátsó ajtóhoz siettem, mely a felsı részén 
üveges volt. Zárva találtam. 

Amikor ez a hely még katonai bázisként szolgált, a személyes biztonságot 
biztosították, senkinek, aki a kerítésen belül élt, nem volt oka bőnténytıl félni. 
Következésképp az ajtókba egyszerő zárat szereltek, amelyek csak kívülrıl 
zárhatók. 

A gömbkilincsért nyúltam, amin egy zárkiengedı gombnak kellett lennie. 
Megtaláltam. Már majdnem kinyitottam az ajtót, mikor egy majom ugrott el 
az üvegrész elıtt. 

Csendben elengedtem a kilincset, és két lépést hátrébb léptem, közben 
választási lehetıségeimet latolgattam. Kinyithattam volna az ajtót, és egy 
sorozattőzzel vakmerıen a majomtömegbe léphettem volna, mintha Indiana 
Jones lennék - mínusz karikás ostor és kalap -, csupán a határozott fellépésre 
bízván sikeremet... Tehát az egyetlen megoldás az maradt, a konyhában 
maradok, és várom, hogy mi történik. 

Egy majom ugrott a mosogató feletti ablakpárkányra. Kapaszkodott az 
ablakkeretbe, hogy megtartsa egyensúlyát, az üvegnek dılt, és bebámult a 
konyhába. 

Mivel a rühes bajkeverıt hátulról világította a hold, nem láttam az arcát 
rendesen. Csak a tüzes parázsszemét. A humortalan vigyorát. 

Fejét balra, jobbra, majd megint balra fordította, forgatta a tekintetét, 
majd hunyorított, aztán újra tágra nyitotta a szemét. Látva kutató pillantásait, 
azt gondoltam, nem lát engem a sötétben. 

Kilátásaim nem túl rózsásak: maradjak itt, csapdába zárva; vagy merüljek el 
a sötétségben, hogy elkapjanak és szétmarcangoljanak. 

Ezek nem igazi lehetıségek, hiszen mindkettı ugyanazzal a 
végeredménnyel járna. A legelvakultabb szörfös is tudja, hogy akár a 
legyızhetetlen hullámok tartanak tetejükön, vagy levetnek a deszkádról és a 
hínár közt találod magad, az eredmény ugyanaz: K. O. 

Egy újabb majom ugrott egy másik ablak párkányára. 
Mint legtöbbünk ebben a mozitól elbutult, Hollywood-imádó világban, ha a 

nárcizmusnak megadom magam és lelki füleimre figyelek, egy filmzenét 
hallok, mely minden velem történı eseményt kísér: ragadós, érzelgıs vonós 
rész jelzi, mikor bánatos vagy szomorú vagyok; könnyfacsaró, szívszaggató 



zenekari betét, mikor gyızelmet aratok; vidám zongoramuzsika nem ritkán 
elıforduló ırültségeimnél. Sasha ragaszkodik hozzá, hasonlítok James Deanre, 
és bár én nem látom a hasonlóságot, szégyenkezve vallom be, sokszor 
élvezem, hogy egy ilyen népszerő figurához hasonlíthatok. 

Az ajtónál, pár pillanattal ezelıtt, amikor a majomárnyék suhant el az ablak 
elıtt, a Psycho zuhanyzós jelenetének hegedőmuzsikáját hallottam. Most, 
következı lépésemet fontolgatva, majmokkal szorosan körülvéve, egy halk, 
baljóslatú basszushegedő és klarinét kettısének játékát képzelem ide. 

Bár nem vagyok kevésbé hajlamos az önámításra, mint bárki más, a 
legbombasztikusabb választási lehetıséget elvetettem, nem 
nagyképősködöm az éjszakában. Végül is karizmatikus ugyan James Dean, 
de akkor sem Harrison Ford. Filmjeinek többségében elıbb-utóbb jól 
megverték. 

Gyorsan elosontam az ablakoktól, de az ebédlı ajtajától is minél távolabb. 
Pár lépéssel arrébb szekrényekbe botlottam. 

A Halott Város minden házában ugyanolyanok ezek a szekrények: 
egyszerőek, de robusztusak, nyírfa kerettel, hajópadlóból készült ajtajukat 
pedig annyiszor festették újra, hogy az apró hézagokat a festék teljesen 
eltüntette. 

Mielıtt akár csak egy majom is a konyhába lép, el kellett hagynom a 
nyikorgó padlót. Ha a falnak háttal, a sarokban állnék, halálos mozdulatlanul, 
és olyan halkan lélegezve, ahogy egy hal ereszti át a vizet a kopoltyúján, még 
akkor is elárulnám magam. A linóleum olyan hullámos és levegıs, hogy 
nyikorogna, ropogna bármilyen akaratlan nyomás alatt, mely nehezebb egy 
súlyos gondolatnál. Az árulkodó zörej éppen akkor jönne, amikor a majmok 
mereven állnak, és könnyedén észreveszik. 

A szinte ördögi sötétség és a bomló tetem szaga ellenére, ami elég erıs 
ahhoz, hogy elfedje az enyémet - amit egyébként megérezték volna -, nem 
sok esélyét láttam a megmenekülésnek, ha a majombanda végigkutatja a 
konyhát. Még akkor sem, ha csak és kizárólag a tapintásukra 
hagyatkozhatnak. Mindazonáltal meg kellett próbálnom. 

Ha a kredencre feküdnék, a fölsı szekrények közötti szők helyen kellene 
maradnom. A bal oldalamon kellene hasalnom, arccal a szoba felé. 
Térdemet a nyakamba húzva, összekucorodva, mint egy embrió, hogy a 
lehetı legkisebb helyet foglaljam el, és a legnehezebb legyen megtalálni. 
Nem lennék szerencsés helyzetben, ha harcolnom kellene valamelyik tetves 
szörnyeteggel, amelyik megtalál. 

Csak tapogatózással követtem a szekrényeket a sarokig, ahol minden ilyen 
típusú bungaló konyhájában egy seprőtartó áll egy magasabb alsó résszel, és 
polccal felül. Ha bepréselıdnék erre a szők helyre, és be tudnám magam 
mögött csukni az ajtót, legalább nem lennék ezen az alattomos linóleumon, 
és nehezebb lenne megtalálni, mikor a banda végigvizsgálja, végigböködi, 
tapogatja és méricskéli a helyiséget. 

A konyhaszekrényeket elhagyva megtaláltam a „seprőraktárt", ahol 
számítottam rá, de az ajtaja hiányzott! Döbbenten éreztem, hogy a 
sarokvasak a helyükön vannak, és szinte tapintható az ott lévı levegı, mintha 
a helyes varázsigével vissza lehetne illeszteni az ajtót. 



Ha a Kíváncsi Fáncsit követı majomhorda nem a stratégián gondolkodik, 
vagy a kókuszárakról diskurál, akkor kifutottam az idıbıl. 

Sajnos semmilyen megoldás nem kínálkozott. 
Elıvettem a tartalék töltényeket, és a bal tenyerembe fogtam. A Glockkal 

a jobb kezemben hátradıltem a seprős szekrényben, és gondolkodtam, 
vajon ez a halálszag, ami a konyhában terjengett, innen jön-e. A gyomrom 
úgy ugrált, mint egy összekötözött angolna. 

A szekrény pontosan akkora volt, hogy belefértem. Csak a vállamat kellett 
egy kicsit behúznom. Bár száznyolcvankét centi vagyok, nem kellett 
összekuporodnom; ennek ellenére a sapkám gombja a fejembe nyomódott. 

Elkerülendı a hátsó gondolatokat és a klausztrofóbiát, elhatároztam, nem 
azzal töltöm az idım, hogy azon gondolkodom, miben hasonlít búvóhelyem 
egy koporsóhoz. 

Aztán kiderült, hogy nincs is eltöltendı idım. Alighogy befúrtam magam a 
szekrénybe, majmok léptek a konyhába az ebédlıbıl. 

Csupán halk sziszegésüket és morgásukat hallottam. Haboztak, látszólag 
felmérték a helyzetet, aztán hirtelen berontottak a szobába villogó szemükkel, 
mint a krimikben a kommandósok. 

A nyikorgó linóleum megijesztette ıket. Az egyik felvisított meglepetésében, 
és mindannyian megtorpantak. 

Ahogy meg tudtam állapítani, ez az elsı osztag háromtagú lehetett. Csak 
a világító szemüket láttam, azt is csak akkor, ha felém fordultak. Mivel 
mereven álltak, és csak a fejüket forgatva vizsgálták a szobát, biztos lehettem 
benne, nem ugyanazt a szempárt látom, ahogy egyik helyrıl a másikra tekint. 

A számon keresztül aprókat lélegeztem, nemcsak azért, mert ez a módszer 
viszonylag csendes. Az orromon lélegezve a borzasztó bőzt is jobban éreztem 
volna. így is émelyegtem. Most már a számban is kezdtem érezni ezt az 
orrfacsaró bőzt, mely keserő ízővé tette a nyelvemet, és savanyú nyál 
képzıdött a számban, amitıl a hányinger kerülgetett. 

Rövid szünet után, hogy elemezzék a helyzetet, a három majom közül a 
legbátrabb megmozdult, de azonnal megmerevedett, amint a linóleum 
hangosan tiltakozni kezdett. 

Egyik társa szintén tett egy lépést, hasonló eredménnyel, az is rémülten 
megtorpant. 

Egy ideg rángatózni kezdett a bal vádlimban. Fohászkodtam, hogy ne 
váljon fájdalmas görccsé. 

Hosszas csend után a csapat leggyávábbika halkan felnyüszített. 
Rémültnek tőnt. 

Hívj nyugodtan szívtelennek, kegyetlennek, mutáns majmokat győlölınek, 
de az adott körülmények között örültem a hangjából kiérzıdı 
aggodalomnak. 

Félelmük olyan kézzelfogható volt, ha elkiáltom magam, hogy Búúú!, a 
plafonig ugrottak volna, ijedtükben, és körmükkel kapaszkodtak volna benne. 
Majom cseppkövek. 

Természetesen, feldühödve ezen az apró trükkön, végül is lejöttek volna, és 
a banda többi tagjával együttesen kitépték volna a belemet. Ami elrontotta 
volna a viccet. 



Ha tényleg annyira rémültek, amennyire hittem, talán csak felületesen 
vizsgálják át a konyhát, és elhagyják a házat, miután Kíváncsi Fáncsi egyenlı 
lenne a fiúval, aki farkast kiáltott. 

A megnövekedett intelligencia legalább akkora átok ezeknek a 
rhesusoknak, mint áldás. A magasabb intelligenciával együtt jár a világ 
összetettségének tudata, és ez növeli a misztikum és a csodák iránti érzéket. A 
babona a csodák sötét oldala. Egyszerő, állati intelligenciával megáldott 
teremtmények csak valós dolgoktól félnek, mint például természetes 
ellenségeiktıl. De mi, akik magasabb értelmi képességekkel áldattunk meg, 
képesek vagyunk képzeletbeli veszélyek végtelen sorával kínozni magunkat: 
szellemekkel, lidércekkel, vámpírokkal és agyevı földönkívüliekkel. És ami még 
rosszabb, nem tudunk nem kitartani a legszörnyőbb kérdés mellett: Mi van, 
ha...? 

E pillanatban szinte megbénított a Mi van, ha...? kérdések hosszú sora. 
Az egyik majom horkantott egyet, mintha ki akarná tisztítani orrából a bőzt, 

aztán undorodva köpött egyet. 
A félıs újból nyüszíteni kezdett. 
Valamelyik válaszolt rá, de nem nyüszítéssel, hanem egy szigorú 

dörmögéssel, mely megcáfolta abbéli hitemet, az összes majom túl, rémült 
ahhoz, hogy itt töltse az idejét. A dörmögı legalábbis nem volt ijedt, és 
hangja elég keménynek tőnt ahhoz, hogy a másik kettı fegyelmezettségét 
biztosítsa. 

A három gazfickó beljebb jött a konyhába, elhaladt a seprős szekrény elıtt, 
és kikerült a látókörömbıl. Tele voltak aggodalommal, de többé nem 
rémítette meg ıket a linóleum nyikorgása. 

Egy második osztag, szintén háromtagú, lépett a konyhába, és ıket is csak 
a világító szemük árulta el. Megálltak, hogy az áthatolhatatlan sötétséget 
fürkésszék. Egytıl egyig felém néztek, de semmi jelét nem adták, hogy 
észrevettek volna. 

A konyha egy másik részébıl a linóleum folyamatos nyikorgása hallatszott. 
Olyan zajt hallottam, ami egyértelmően arról árulkodott, hogy az egyik 
majom a hőtıszekrényre mászott. 

Sapkám gombja erısen a fejembe nyomódott, úgy éreztem, Isten 
hüvelykujja fúródik a fejtetımbe, hogy figyelmeztessen, az idım 
megszámláltatott, és az élethez való jogosítványomat visszavonja. Ha egy 
kicsit összébb kuporodnék, a nyomás finomabbá válna, de féltem, hallható 
lennék, ahogy hátam és vállam végigcsúszik a szekrény falán. Mindemellett a 
rángó ideg a vádlimban enyhe görccsé nıtt, amitıl tartottam; a legkisebb 
mozdulat is elviselhetetlenné tehetné a fájdalmat. 

A második osztag egy tagja lassan felém indult, szemei ide-oda ugráltak, 
ahogy a sötétben próbált elırébb jutni. Ahogy az okos kis szörny közeledett, 
hallottam, amint jobb kezét ritmikusan a falhoz csapja, hogy irányban 
maradjon. 

Egy másik sarokban rozsdás sarokvasak nyikorogtak. A hajópadló ajtók 
egyike becsapódott. 

Egyértelmő, kinyitogatják a szekrényeket, és belekotornak! 



Reméltem, nem elég intelligensek ahhoz, hogy alaposan végigvizsgáljanak 
minden rést. Vagy túl intelligensek ahhoz, hogy veszélyeztessék életüket azzal, 
hogy vakon nyúlkálnak olyan helyekre, ahol egy fegyveres férfi ülhet, aki arra 
vár, a majompokolba küldje ıket. Rendben van, elég okosak voltak ahhoz, 
hogy alaposak legyenek, de túl izgágák is, hogy a szituációhoz elég óvatosak 
legyenek. Már régebbi találkozásainkkor kiderült ez; de miután bepréseltem 
magam ebbe a seprőkoporsóba, amit szinte azonnal meg is bántam, nem 
akartam mindezt tudomásul venni. 

A falcsapkodó még mindig felém jött, már nem volt messzebb másfél 
méternél. Szemei továbbra is összevissza cikáztak. 

Újabb sarokvasak csikorogtak. Egy szekrényajtó kis ellenállással kinyílt, egy 
másik hangosan becsapódott. 

A vádlimban a görcs hirtelen egyre jobban fájt. Szúrt. Égetett. 
Összeszorítottam a fogam, hogy ne kiáltsak fel. A fejem is sajgott: úgy 
éreztem, mintha a sapkagomb keresztülfúródna a koponyámon, keresztül az 
agyamon, és most ki akarna jönni a jobb szememen. A nyakam 
elgémberedett. Behúzott vállaim sincsenek a legjobb állapotban. Fájt a 
derekam és a fogínyem egy jobb felsı zápfog körül, és volt egy sanda 
gyanúm, hogy aranyerem kezd kialakulni, huszonnyolc évesen, azaz túl 
fiatalon, és különben is, nagyon vacakul éreztem magam a bırömben. A 
falcsapkodó abbahagyta a csapkodást, ahogy elért a sarokig, és felfedezte 
a szekrényt, amiben voltam. Közvetlenül elıttem állt. 

Majdnem százhúsz centivel magasabb és hatvan kilóval nehezebb vagyok 
ennél a majomnál. Bár szokatlanul intelligens, én sokkal testesebb vagyok. 
Mindazonáltal rémülten néztem le rá, még jobban összehúztam magam, és 
nem kevésbé volt halálfélelmem, mintha egy pokolból felemelkedett démon 
állt volna elıttem. 

Könnyő viccelıdni a majombandán, ha kényelmes távolságban van az 
ember tıle. Ám egy közeli találkozás megriaszt, szívedet átjárja a „szörny" 
vérfagyasztó jelenléte, és megtölti a levegıt legszörnyőségesebb 
rémálmaidnak most valós, máskor hihetetlennek tőnı atmoszférája. 

Az együttérzés, amivel korábban viseltettem irántuk, határozottan 
csökkent, és a sajnálat is megszőnıben. 

Világító szemébıl és tapogatózó kezének közeledtébıl ítélve a majom a 
szekrény ajtókeretét fedezte fel, ahol a seprős szekrény ajtajának kellett volna 
lennie. 

A pisztoly nem nehezebb egy kilónál, mégis olyan súlyosnak tőnt, mint egy 
gránit sírkı. Ujjamat a ravaszra csúsztattam. 

Tizennyolc lövedék. 
Igazából tizenhét. 
Számolnom kellene a lövéseket, és az utolsó golyót megtartani magamnak. 
A konyhában lévı más zajokon kívül hallottam, valami nekiütıdik az egyik 

sarokvasnak. 
Halálos búvóhelyem mélysége nem volt több hatvan-hetven centinél, 

csupán néhány araszra álltam az ellenségtıl. Ha benyúl, nincs esélyem, hogy 
ne találjon meg. Csak az átható bőz miatt nem érezte a szagomat. 



Bal vádlimban a görcs szakadatlan rángatózott. Féltem, hogy a lábam, 
akaratom ellenére, kirúg. 

Valahol máshol a konyhában egy szekrényajtó csapódott. 
Aztán egy másik nyikorogva kinyílt. 
A linóleum nyöszörgött az apró, fürge lábak alatt. 
Egy majom köpött, mintha próbálna megszabadulni a gyomorforgató 

szagtól. 
Kezdtem azt hinni, hogy mindjárt felébredek az ágyamban, Sashával az 

oldalamon. 
A szívem kalapált, és most, hogy Sasha arca a tudatomba villant, még 

izgatottabban vert. A lehetıség, hogy soha többé nem hallom a hangját, 
nem tarthatom a karomban, nem nézhetek kedves szemébe, mindez 
ugyanolyan rémisztı, mint hogy a banda darabokra tép. És ami még 
borzasztóbbnak tőnt, az annak a gondolata, nem lehetek mellette, hogy 
segítsek neki megbirkózni az eljövendı furcsa és erıszakos világ 
nehézségeivel - egyedül hagyom. 

Elıttem a majom láthatatlan maradt, csak a szeme villódzott, mely egyre 
világítóbbnak tetszett, ahogy gyanakvón a seprős szekrénybe nézett. Szeme a 
lábfejemtıl a testemen keresztül az arcomig haladt. 

Lehet, éjszakai látása jobb, mint az enyém, de e tenger alatti sötétségben 
egyformán vakok vagyunk. 

Úgy tőnt, farkasszemet nézünk, és nem hittem, hogy csak a fantáziám játszik 
velem. A teremtmény nem a szemöldökömet nézte, vagy az orrlyukamat, 
hanem egyenesen a szemembe bámult. 

És nem nézett félre. 
Bár engem nem árult el szemem csillogása, ahogy ıt, mégis tükörként 

szolgálhattam, melyben az ı szemének ragyogása halványan 
visszatükrözıdött. Talán észrevette szemének izzó, kutató villódzását az 
enyémben, és nem is volt benne biztos, hogy lát egyáltalán valamit, de 
megragadta e misztikum. 

Megfordult a fejemben, be kellene csuknom a szemem, hogy a majom 
tekintete a szemhéjamra essen. De féltem, hogy így elvéteném a pillanatot, 
és nem lınék, mielıtt az bemászna, és kiütné a pisztolyt a kezembıl, vagy az 
arcomba harapna. 

Szembesülve ezzel az intenzív pillantással, ilyen közelrıl, meglepıdve 
tapasztaltam, hogy félelmem és utálatom mellett számos más, erıs érzelem is 
feltört belılem: a harag azok iránt, akik ezt az új élılényt megteremtették; a 
szomorúság, hogy erre az Isten által nekünk adományozott gyönyörő világra 
milyen szörnyőségek várnak; valamint a kíváncsi érdeklıdés e nem emberi, 
de tagadhatatlanul intelligens szempár iránt. A kilátástalanság. A magány. És 
mindennek ellenére...egy vad, alaptalan remény. 

Tőzvonalamban állt, nem tudva, hogy ki van téve egy pisztolyt szorongató 
érzelem halom kényének-kedvének, s a majom lágyan búgott egyet, inkább 
úgy, mint egy galamb, s nem egy rhesus. A hang kíváncsiságra utalt. 

Egy másik szörnyeteg rikoltott. 
Majdnem reflexbıl meghúztam a ravaszt. 
Két másik hang megdorgálta az elızıt. 



Az elıttem lévı majom elhagyta a seprős szekrényt. A konyha belsıbb 
részébe sietett a nyugtalanság hallatán. 

Valójában a zajok arra utaltak, hogy mind a hatan a helyiség távolabbi 
részében tartózkodnak. 

Valami érdekeset találtak. Csak azt tudtam elképzelni, hogy a bőz forrását 
lelték meg. 

Ahogy elengedtem a ravaszt, torkomat valami ragadós massza vonta be - 
talán a szívem, vagy a vacsorám -, és hatalmasat kellett nyelnem, hogy 
lecsússzon, s újból lélegezni tudjak. 

Míg a szememet lehunytam, szinte kiléptem a testembıl, és nem is éreztem 
a vádlimban lévı fájdalmat. Most a fájdalom visszatért, és rosszabb volt, mint 
valaha. 

Mivel a kutató brigád összes tagja elfoglalta magát valamivel, és zajt is 
csaptak, kicsit megmozgattam a begörcsölt izmot, úgy, hogy sarkamról a 
lábujjhegyemre nehezedtem, majd visszalendültem néhányszor. Ez a trükk 
enyhített valamit a fájdalmon, de nem annyit, hogy kecsesen tudjak mozogni, 
ha az egyik majom felkér keringızni. 

A tárgyaló csoport hangosabban kezdett locsogni. Izgatottak voltak. Bár 
nem hiszem, hogy akár távolról is olyan értelmes nyelvük lenne, mint a miénk, 
morgásuk, csevegésük, sziszegésük nyilvánvalóan vitára utalt. Úgy tőnt, 
elfelejtették, miért is jöttek eredetileg. 

Amiért figyelmük ilyen könnyen elterelıdött, rendezetlenség ütötte fel a 
fejét közöttük, és hajlamosak voltak közös érdeküket egy jó kis vitáért 
feláldozni, ezek a fickók elıször tőntek igazán emberszerőnek. 

Minél tovább hallgattam ıket, annál inkább hittem, hogy élve kijutok 
ebbıl a bungalóból. 

Még mindig hintáztam a lábamon, amikor az egyik vitázó kivált a 
csapatból, keresztülment a konyhán az ebédlıajtóig. Amint megláttam a 
szemét, megmerevedtem, és seprőnek tettettem magam. 

A majom megállt az étkezıajtó küszöbén, és felvisított. Úgy tőnt, a 
többieket hívja, akik feltételezhetıen kint vártak, vagy a hálószobát kutatták 
át. 

Válaszhangok jöttek. Egyre közelebbrıl. 
A kilátás, hogy még több majommal, talán az egész bandával meg kell 

osztanom a konyhát, eloszlatta abbéli reményemet, hogy van esélyem a 
túlélésre. Ahogy labilis biztonságtudatomat felváltotta a kétségbeesés, 
megvizsgáltam a lehetıségeimet, de nem találtam újabbat. 

Annyira megrémültem, hogy magamban már azt is megkérdeztem, vajon 
a halhatatlan Jackie Chan mit csinálna ebben a helyzetben. A válasz 
egyszerő: Jackie egy atlétikus mozdulattal kiugrana a szekrénybıl, egyenesen 
a gonosztevık közé, idevágna egyet, odarúgna kettıt, öklök és lábfejek 
látszanának, ahogy villámgyors mozdulatokkal eltöri néhány ellenség kezét, 
lábát, felvenné azt a gumipofát, amit Chaplin és Buster Keaton óta senki nem 
látott, végül keresztülvágna a tetemhalmon, ki az ablakon, és elmenekülne. 
De Jackie Channek soha nem görcsöl be a vádlija. 

Ellenben az enyém már annyira fájt, hogy könnyezett a szemem. 



Újabb majmok léptek a konyhába. Egymással csevegtek, mintha egy 
rothadó tetem megtalálására a legjobb alkalom lenne, hogy minden rokon 
összegyőljön, egy hordó sört csapra verjenek, és nagy dínomdánomot 
rendezzenek. 

Nem tudtam megállapítani, hány csatlakozott a már benn lévıkhöz. Talán 
kettı. Vagy négy. Biztos, hogy nem több ötnél-hatnál. 

Túl sok. 
Semelyik újonnan jövı nem mutatott érdeklıdést az én szobasarkom iránt. 

Csatlakoztak a többiekhez, akik ezt a lenyőgözı, rohadó tetemet nézték, és 
az élénk vita folytatódott. 

A szerencsém nem tarthat sokáig. Bármelyik pillanatban úgy dönthetnek, 
hogy folytatják a szekrények átvizsgálását. A majom, amelyik majdnem 
felfedezett, talán emlékezni fog, hogy valami furcsát érzett ezen a környéken. 

Fontolgattam, hogy kimászok a szekrénybıl, a fal mellett elosonok az 
ajtóig, ki az ebédlıbe, és annak egy minél eldugottabb sarkában keresek 
menedéket. Mielıtt a konyhába jöttek, az elsı kutatóosztag nyilván 
meggyızıdött arról, hogy nincs semmi érdekes az ebédlıben, és kétszer 
ugyanazt a helyet nem kutatnák át. 

A görcsös lábammal nem tudnék gyorsan mozogni, de öreg barátomban, 
a sötétségben akkor is bízhatnék. Másfelıl pedig amúgy sem bírnék már 
sokáig ezen a helyen maradni. 

Alighogy meggyıztem magam, hogy el kell indulnom, az egyik majom a 
bőzölgı valami mellıl, amirıl eszmét cseréltek, az ebédlı ajtajához rohant. 

Visított, talán újabb társakat hívott, hogy jöjjenek be, és nézzék meg, mit 
találtak. 

A tetem köré győlt semmirekellık csevegése, mormolása ellenére 
hallottam a választ a bungaló egy másik részébıl. 

A konyha alig volt kevésbé zajos, mint az állatkert majomháza. Talán 
felgyúlnak a fények, és rádöbbenek, hogy nem is Christopher Snow vagyok, 
az csak egy név, amivel egy elızı életemben éltem, és most egy vagyok 
közülük, egy reinkarnálódott rhesus. Talán nem is a Halott Város egy 
bungalójában vagyunk, hanem egy hatalmas ketrecben, és emberek 
vesznek körül minket, akik nevetgélnek és mutogatnak, ahogy köteleinken 
himbálózunk, és üres hordóinkat kaparjuk. 

Mintha próbára tettem volna a sorsot, csupán gondolva arra, hogy 
világosság gyullad fel, egy halvány fény jelent meg a ház eleje felıl. Elıször 
csak azért vettem észre, mert a majmok az ebédlı küszöbénél kezdtek 
kirajzolódni a sötétségbıl, mint ahogy egy fotó válik lassanként láthatóvá egy 
polaroid fényképen. 

Ez a fejlemény egyáltalán nem lepte vagy ijesztette meg a szörnyetegeket, 
így feltételeztem, hogy számítottak rá. 

Én nem voltam olyan nyugodt a változó körülmények láttán. A sötétség, 
ami eddig elrejtett, szertefoszlóban volt. 

 
8. 

 



Mivel a közelgı fény inkább fehér, mint sárga volt, és mert nem úgy 
mozgott, mint egy szabad láng fénye, legnagyobb valószínőség szerint 
elemlámpa lehetett. A fénycsóva nem az ajtóra irányult; az ott álló majmot 
csak az indirekt sugárzása világította meg. 

Természetesen e majmok is eszközhasználók, már amennyire apró kezük ezt 
lehetıvé teszi. Vagy találták a zseblámpát, vagy lopták, talán az utóbbi, 
hiszen nem tisztelték jobban a törvényt és a tulajdont, mint az etikett 
szabályait. 

Az ebédlı ajtajában álló egyed a kitartóan világosodó szoba felé fordult, 
egyfajta várakozással, és talán egy kis kíváncsisággal. 

A konyha távolabbi végében a többiek, akiket nem láttam, 
elcsendesedtek. Gyanítottam, hogy testtartásuk hasonló az általam látott 
rhesuséhoz, és hasonlóan meg is illetıdtek. 

Mivel a világosság eredete, egy elemlámpa nem lehetett túl egzotikus, 
feltételeztem, hogy a fény tulajdonosa váltotta ki a majmok tiszteletét. 
Érdekelt ez az egyed, de nem akartam igazán az életemet feláldozni 
kíváncsiságom kielégítéséért. 

Mostanra már veszélyesen sok fény ömlött be az ajtón. Az abszolút sötétség 
nem uralkodott tovább. Láttam a konyhaszekrények egyforma alakját. 

Mikor lepillantottam, még mindig árnyékban álltam, de láttam a kezemet 
és a pisztolyt. És ami még rosszabb, a ruhámat és a cipımet, ami pedig 
fekete színő. 

A görcs égette a lábamat. Próbáltam nem gondolni rá. Ez olyan, mintha 
egy grizzly medvérıl szeretnék megfeledkezni, aki épp a lábamat harapja le. 

Hogy tisztábban lássak, megkíséreltem visszatartani a fájdalom könnyeit és 
a hideg verítéket. Hiába aggódom az oszló sötétség okozta veszélyen, ha 
megérzik az Eau de Snow-t a rothadó szag mellett. 

Az ajtóban álló majom két lépést hátrált, ahogy a fény közeledett. Ha a 
szörny felém fordul, biztosan észrevesz. 

Majdnem ott tartottam már, mint gyerekkoromban, hogy tettetem, 
láthatatlan vagyok. 

Aztán az ebédlıben a fényforrás tulajdonosa megállt, és elfordult valami 
más érdekesség felé. A kutató csoport felmorajlott, ahogy a fény halványulni 
kezdett. 

Most már hallottam a hangot, amely lekötötte a majmok figyelmét. Egy 
motor zúgása volt, talán egy teherautóé. Egyre hangosodott. 

A ház elıl vészkiáltás hallatszott. 
Az ebédlıben a fényt tartó valaki lekapcsolta a lámpát. 
A keresı osztag kimenekült a konyhából. A linóleum nyikorgott a lábuk 

alatt, de más hangot nem hallattak. 
Az ebédlıbıl kifelé ugyanúgy lopakodtak, mint ahogy bejöttek, mikor 

elfoglalták a bungalót. 
Olyan csendben tették mindezt, abban sem lehettem biztos, hogy teljesen 

visszavonultak. Azt gyanítottam, játszadoznak velem, és az ebédlıben várnak 
rám. Mikor kibotorkálnék a konyhából, rám rontanának, és Meglepetés! 
felkiáltással kivájnák a szemem, leharapnák a szám, és jósolnának a belsı 
szerveimbıl. 



A motor hangja tovább erısödött, de még mindig egy kicsit távolinak 
hatott. 

Soha, egyetlen éjszakán, mikor Wyvernben barangoltam, nem hallottam 
motor- vagy más mechanikus hangot. Általában ez a hely olyan csendes, 
mint a világ vége, ahol a nap már nem kel fel, a csillagok uralják az égboltot, 
és az egyetlen hang, amit néha hallani, a sehonnan jövı szél zúgása. 

Ahogy óvatosan kimásztam a szekrénybıl, eszembe jutott, Bobby 
megkérdezte, mikor kértem, segítsen, hogy lopakodjon, vagy jöjjön 
normálisan. 

Azt válaszoltam, nem kell lopakodnia. Ezen nem azt értettem, hogy nagy 
dérrel-dúrral érkezzen. És azt is megjegyeztem, hogy vigyázzon magára. 

Bár nem hittem, hogy Bobby kocsival hajt az erıdbe, mégis gyanítottam, 
hogy a közeledı autó az ı dzsipje. Meg kellett volna elıznöm ezt. Végül is 
Bobby az Bobby. 

Elıször azt gondoltam, hogy a majmok a motor zajától ijedtükben 
menekültek el. Idejük többségét a hegyekben töltötték, a vadonban, és 
Moonlight Baybe - nem tudom, milyen rejtélyes indokkal - csak naplemente 
után jöttek, mikor a sötétség és a köd dupla védırétegét élvezhették. Kevés 
kivételtıl eltekintve nem mutatják magukat, a rejtızködés mesterei, olyan 
észrevétlenül mozognak köztünk, ahogy a szú a ház falgerendáiban, vagy a 
giliszták lábunk alatt a földben. Itt, a számukra ismerısebb, füves 
környezetben azonban talán agresszívebben és bátrabban reagálnak egy 
motor hangjára, mint egy városban tennék. Talán nem menekülnek el elıle. 
Talán közel is mennének hozzá. Ha követnék az autót észrevétlenül, és 
várnának a vezetıre, hogy kiszálljon... 

A motorzúgás folyamatosan erısödött. A jármő a közelbe ért, talán csak 
néhány háznyira lehetett. 

Nem törıdve a veszéllyel, próbáltam kirúgni a fájdalmat a lábamból, 
mintha az egy dühödt korcs lenne, akit le lehet rázni magamról, kisántikáltam 
a konyhából, és keresztül a majommentes ebédlın. Amennyire meg tudtam 
állapítani, egyik bolhafészek se bóklászott a nappaliban. 

Az ablaknál, ahonnan korábban néztem ıket, az üveghez szorítottam a 
homlokom, és láttam a banda nyolc-tíz tagját, ahogy egymás után az 
aknába ugranak, ahol valószínőleg a többiek már eltőntek. 

Szerencsére Bobby nem volt veszélyben, hogy szétloccsantják az 
agyvelejét, és koponyáját virágtartóként használja valamelyik majom. 
Legalábbis nem közvetlen veszélyben. 

A gazfickók úgy özönlöttek a lukba, mint a gyors folyóvíz. Nézve ıket, a 
fasorral szegélyezett utca nem tőnt megfoghatóbbnak, mint egy álombeli 
színhely, árnyakkal és halvány fényekkel teli, és majdnem elhittem, hogy a 
banda egyedei nem valóságosabbak, mint egy rémálom szereplıi. 

A bejárat felé indultam, a tartalék töltényeket visszatettem a tokba. A 
pisztolyt a kezemben tartottam. 

Amikor a tornácra értem, hallottam, ahogy az aknafedı a helyére csúszik. 
Csodálkoztam, hogy a majmok elég erısek voltak ahhoz, hogy a fedıt 
kiemeljék a csatornából, hiszen ez egy kemény feladat, még egy megtermett 
embernek is. 



A motorzaj áthallatszott a fákon és bungalókon keresztül. A jármő közel volt, 
de nem láttam reflektorfényt. 

Ahogy kiértem az utcára, próbálván lábamból az utolsó görcsöt is kilazítani, 
az aknafedı a helyére kattant. Idıben érkeztem még, hogy lássam, a 
fedıbıl egy acélkampó lógott ki alul. Közterület-fenntartók hordanak 
magukkal ilyet, hogy ne kelljen emelırúddal felemelni a fedıket. A majmok 
bizonyára találták vagy lopták ezt a kampót; a szervizlétráról csimpaszkodva 
néhányuk be tudta húzni a helyére a fedıt, eltüntetendı a nyomukat. 

Eszközhasználatuk vészjósló, amit vonakodva láttam be. 
Reflektorfény derengett a házak közül. A terepjáró. A szomszédos utcába 

mentem, ami párhuzamos ezzel, és a kis házak mögött van. 
Bár nem láttam az autónak semmi nyomát, biztos voltam benne, hogy 

Bobby megérkezett. A motor zúgása hasonlított az ı autójáéhoz, és a Halott 
Városnak abba a részébe tartott, ahol megbeszéltük találkozónkat. A 
fokozatosan elhaló zaj irányába siettem. Már nem fájt a vádlim, de az ideg 
továbbra is rángatózott, ezért a bal lábamra sántítottam. Attól tartva, hogy a 
görcs kiújul, meg sem próbáltam futni. 

Felülrıl szárnycsapkodás hallatszott, ahogy kettéhasítják az eget. 
Felnéztem, fejemet védekezın behúzva, és egy szoros rendben szálló 
madárrajt láttam, ahogy eltőnik az éjszakában. 

A sötétség és a sebességük miatt nem tudtam megállapítani, hogy milyen 
madarak. Lehet, hogy az a rejtélyes társaság volt, amelyik a fán fölöttem ült, 
amikor Bobbyt hívtam. Tízet, tizenkettıt számoltam meg, többet, mint 
amennyi a rododendronról figyelt. 

A viselkedésük furcsa volt, de nem gondoltam, hogy bántanának. 
Még ha nincs is igazam, és veszélyt jelentenek rám, akkor sem tudom ıket 

kikerülni. Ha megváltoztatnám is az útvonalamat, akkor is könnyedén követni 
tudnának. 

Ahogy a lemenı hold elıtt szálltak, lassabban, mint az imént, elég tisztán 
láttam ahhoz, hogy éjszakai sólymoknak gondoljam ıket. Mivel ezek a 
madarak velem egy napszakban aktívak, ismerem ıket, hetven fajból álló 
családjukat, mint például az amerikai kecskefejı. 

Az éjszakai sólymok rovarokkal táplálkoznak - muslincákkal, legyekkel, 
szúnyogokkal -, és repülés közben fogyasztják el áldozatukat. El-elkapva egy 
rovart ide-oda szállnak, és jellegzetes repülésük jól beazonosíthatóvá teszi 
ıket. 

A telihold ideális körülményeket biztosít nekik egy kiadós lakomához, mivel 
fényében a repülı rovarok jobban láthatók. 

Általában az éjszakai sólymok megállás nélkül aktívak ilyen feltételek között, 
és harsány vijjogásuk betölti az eget. 

A holdlámpás, amit jelenleg nem takart el felhı, sikeres vadászatra adott 
volna alkalmat, de ezek a madarak nem szándékoztak élni az idilli 
feltételekkel. Ösztöneikkel ellentétben monoton csapásokkal repültek egy 
nagyjából ezer méter átmérıjő körben, az épületköz fölött. Legtöbbjük 
magányosan repült, bár három pár egymás mellett haladt, de egyikük sem 
táplálkozott, vagy adott ki bármi hangot. 



Továbbindultam. A távolban a motorzaj hirtelen elhalt. Ha Bobby autója, 
akkor biztosan odaért találkozóhelyünkre. 

Már a következı háztömb harmadánál jártam, mikor a madárraj ismét 
követett. Magasabban repültek, mint az elıbb, de elég alacsonyan ahhoz, 
hogy megint be kelljen húznom a fejem. Amikor ismét egy háztömb végéhez 
értem, a madarak, mint egy ringlispíl, újra körbe-körbe, szálltak a fejem fölött. 
Bár megszámolásuk erısebb szédüléssel járt volna, mint egy üveg tequila 
benyakalása, biztos voltam benne, hogy többen lettek. 

A következı két tömbön keresztül a raj egyre nıtt, míg végül számolás 
nélkül is egyértelmő volt a változás. Mire elértem a háromfelé ágazó 
útkeresztezıdést, amibe ez az utca torkollott, legalább száz madár körözött 
csendben fölöttem. Mostanra többnyire párban repültek, két tollas győrő, 
melyek közül az egyik jóval magasabban repült, mint a másik. 

Megálltam, és néztem ıket. 
Fantáziámnak köszönhetıen képes vagyok a legapróbb nyugtalanító 

megfigyelésbıl is világkatasztrófára következtetni. Mégis, bár a madarak 
izgatottá tettek, nem hittem, hogy veszélyt jelentenének rám. 

Természetellenes viselkedésük baljóslatú volt, mégsem tőnt agresszívnek. Ez 
az egyhangú koreográfiájú, mégis kecses légi balett olyan tiszta és 
félreérthetetlen hangulatot hordozott, mint egy valaha színpadon elıadott 
tánc, olyan megindító, mint bármilyen zenedarab, mely a szívhez szól, s ez a 
hangulat szomorú volt. Olyan szívbemarkolóan szomorú, úgy éreztem, valami, 
a vérnél sokkal keserőbb folyadék áramlik az ereimbe. 

Költıknek - és azoknak is, akiknek a gyomruk görcsbe rándul a költészet szó 
hallatán - a repdesı madarak a szabadság, hit, remény és öröm jelképei. Ám 
e szárnysuhogás olyan üres volt, mint a sarkvidékrıl jövı szél, mely jégtömbök 
sokaságán keresztül jutott el idáig; kétségbeesett hangú, mely jeges súlyként 
húzta szívemet. 

Tökéletes összhangban, mintha szellemi kapcsolat lenne köztük, a dupla 
madárgyőrő egyetlen felszálló spirállá olvadt össze. Mint egy sötét füstfelhı 
emelkedtek föl, körbe-körbe az éjszakába, keresztül a dundi holdon, egyre 
kevésbé láthatóvá válva, míg végül szétoszlottak, akár a füst, és eltőntek a 
háztetık között. 

Minden csendes. Szél sem fújt. Minden halott. 
Az éjszakai sólymok e természetellenes viselkedése nem valami pillanatnyi 

elmezavar, vagy pusztán kíváncsiság. Számítást sugallt légi bemutatójuk, 
jelentése volt. 

Nem könnyő megfejteni e találós kérdést. 
Igazából nem is voltam benne biztos, hogy mindent pontosan érteni 

akarok-e. Nem valószínő, hogy megnyugtató eredménye lenne. Maguk a 
madarak nem jelentettek veszélyt, de bizarr elıadásuk annál inkább. 

Egy jel. Egy ómen. 
Nem az a fajta ómen, hogy lottószelvényt akarsz venni, vagy gyorsan 

Vegasba utazni. Egyértelmően nem az az ómen, mikor még több részvényt 
akarsz venni a tızsdén. Nem, ez olyan, ami arra késztet, hogy felköltözz Új-
Mexikóba, fel a Sangre de Cristo-hegységbe, messze minden civilizációtól, 
élelmiszerrel, húszezer tölténnyel és egy imakönyvvel. 



Visszatettem a pisztolyt a tokba, a dzsekim alá. 
Hirtelen fáradt lettem, erıtlen. 
Vettem néhány mély lélegzetet, de minden belégzés ugyanolyan 

áporodott volt, mint a kilégzés. 
Mikor kezemmel megtöröltem az arcom, remélve, hogy ezzel az aggódást 

is letörlöm, azt vártam, hogy bıröm zsíros lesz. Ám e helyett száraz volt, és 
forró. 

Egy penny mérető dudort találtam a bal arccsontom alatt. Ujjhegyemmel 
finoman masszírozva próbáltam visszaemlékezni, beütöttem-e valahol éjszakai 
kalandom során. Bármilyen ok nélküli fájdalom korai jele lehet a kialakuló 
ráknak, amit eddig csodálatos módon megúsztam. Ha a gyanús dudor a 
kezemen vagy arcomon van, melyek ki vannak téve fénynek, hiába kenem 
be napkrémmel, akkor is nagyobb eséllyel jelenthet rosszindulatú daganatot. 

Leengedtem a kezem az arcomtól, és figyelmeztettem magam, hogy a 
pillanatnak éljek. Betegségem miatt jövı nélkül születtem, és korlátjaim 
ellenére teljes életet élek - talán még jobbat is - azzal, hogy a lehetı 
legkevesebbet gondolok rá, mit hoz a holnap. 

A jelen sokkal vidámabb, sokkal értékesebb és teljesebb, ha tudod, hogy 
ez minden, amid van. 

Carpe diem, mondta Horatius, több mint kétezer évvel ezelıtt. Élvezd a 
jelent! És ne bízz a holnapban! 

A carpe noctem ugyanilyen jól mőködik nálam. Én az éjszakának élek, és 
kiszipolyozok belıle mindent, amit csak nyújtani tud. Nem vagyok hajlandó 
rettegni a ténytıl, hogy végül a sötétségek sötétsége ugyanígy mindent 
kifacsar belılem. 

 
9. 

 
A szomorú madarak bús hangulatot hullajtottak rám, mintha tollak szálltak 

volna alá szárnyaikból. Eltökélten sétáltam ki ebbıl a borúzáporból a mozi 
felé, ahol Bobby Halloway várt. 

A fájó rész az arcomon lehet, hogy soha nem lesz rákos elváltozás. Azért 
volt csupán jó aggódásforrás, mert elvonta a figyelmemet a sokkal 
szörnyőségesebb félelemtıl, amivel nem mertem szembenézni: minél jobban 
elhúzódik Jimmy Wing és Orson keresése, annál nagyobb a valószínősége, 
hogy már nem élnek. 

A Halott Város északi végén lévı lakónegyedet egyik végén foci-, másik 
végén teniszpálya határolja. Középen tölgyektıl árnyékolt piknikezı helyek, 
játszótér hintákkal és csúszdákkal, egy fedetlen csarnok és egy hatalmas 
úszómedence. 

A nagy, ovális csarnok, ahol valaha zenekarok játszottak nyáréjszakákon, 
volt az egyetlen díszes építmény az erıdben: viktoriánus stílusú, korlát veszi 
körül, bordázott oszlopokkal, egy aprólékosan kidolgozott párkánykoszorú és 
egy ékes tetı, mely a csúcsdísztıl az ereszig nyúlik le, olyan cakkos vonalban, 
ami a cirkuszi sátrak himbálózására emlékeztet. Itt, színes karácsonyi fények 
alatt fiatalemberek táncoltak feleségükkel, aztán véres halált haltak a 
második világháborúban, a koreai háborúban, Vietnamban és kevésbé 



számon tartott csatákban. A lámpák még mindig itt lengtek porosan, nem 
világítottak, és gyakran, ha az ember lágyan hunyorított olyan holdfényes 
éjszakákon, mint a mai, szinte láthatta a demokrácia mártírjainak szellemét 
özvegyeik lelkével táncolni. 

Ahogy keresztülvágtam magam a magas füvön, az úszómedence mellett, 
amit sok helyen földig lepusztult kerítés vett körül, gyorsítottam a tempómon, 
és nem csupán azért, hogy a mozihoz érjek. Semmi nem történt, ami 
megijesztett volna, egyszerően az ösztöneim súgták, ne töltsek túl sok idıt a 
betonfallal körülvett mocsárhoz közel. A medence majdnem hatvan méter 
hosszú és huszonöt széles, közepén egy biztonsági szigettel. Most éppen a 
kétharmadáig összegyőlt esıvízzel volt tele. A fekete víz nappal is sötét lenne, 
hiszen tele van rohadó falevelekkel és más szeméttel. Ebben a bőzös fertıben 
még a hold is elveszti ezüstös tisztaságát, és szürkés sárgán tükrözıdik vissza, 
mint egy álombéli kobold arcképe. 

Bár elég távol haladtam tıle, így is éreztem a víz átható szagát. Nem volt 
olyan gyomorforgató, mint a konyhában, de közel járt hozzá. 

Ami a szagnál is rosszabb, az a medence aurája, melyet nem lehetett 
érzékelni az öt érzékszerv egyikével sem, de ami valami hatodik érzéknek 
mégis egyértelmő volt. Nem, túlfőtött fantáziám most nem reagált túlzóan. Ez 
az aura mindenkor tagadhatatlanul valós jellemzıje a medencéknek: egy 
finom, de hideg, vonagló energia, amitıl az elméd összeszőkül, és ami 
keresztülkúszik lelked felszínén, és olyan érzést kelt, mintha a kezedben férgek 
tekergıznének. 

Mintha csobbanást halottam volna, valami megtörte a mocsár felszínét, 
mintha egy úszó hosszokat úszna. Reméltem, ezek a zajok képzeletem 
szüleményei, de mindenesetre, mikor az úszó a hozzám közelebb lévı 
végéhez ért a medencének, futni kezdtem. 

A park alatt feküdt a Comissary sétány, melynek északi oldala mentén 
álltak a szolgáltató cégek és az intézmények épületei, amelyek Moonlight Bay 
más vállalkozásaival együtt kiszolgálták az erıd 36 400 fıs aktív állományát, a 
tizenháromezer tartalékost és a négyezer civilt. Az élelmiszerraktár és a mozi 
az út két szemközti végén állt. Közöttük egy borbélyüzlet, egy vegytisztító, egy 
virágos, bankfiók, klubhelyiség, hivatalnokok klubja, könyvtár, játékterem, 
óvoda, általános iskola, fitneszszalon és más boltok helyezkedtek el - 
mindegyik üres, feliratuk meghalványult és kopott. 

Ezek az egy-két emeletes házak egyszerőek, de pontosan egyszerőségük 
miatt kellemes látványt nyújtanak: fehér faburkolat, festett mőmárvány. A 
katonai építkezések anyagias természetének és a hanyatló kor beosztó 
hozzáállásának ötvözetébıl könnyen ronda, ipari jellegő épületek születhettek 
volna. De a katonai építészek és a kivitelezı csoport keményen dolgoztak 
azért, hogy kecses épületeket építsenek, olyan alapvetı szabályokat 
betartva, mint a harmonikus vonal- és szögvezetés, arányosan elhelyezett 
ablakok és változatos, de egymáshoz illı tetıformák. 

A mozi ugyanolyan szerény, mint a többi épület, ereszteteje az elülsı falhoz 
simul a bejárat felett. Nem tudom, milyen filmet játszottak itt utoljára, vagy, 
hogy milyen színészek szerepeltek benne. Csupán két fekete bető maradt ott, 



ahol egykoron az itt bemutatott film címe és a szereplık neve volt olvasható, 
amelyek azt az egyszerő szót adták: KI. 

E rejtélyes üzenetet egy kétségbeesett kérdésként értékeltem, mely a 
terület titkos laboratóriumaiban zajlott genetikai terrorra utal. Ki vagyok én? Ki 
vagy te? Kik leszünk? Ki tette ezt velünk? Ki menthet meg minket? 

Ki? Ki? 
Bobby fekete dzsipje a mozi elıtt parkolt. A vászontetıt nem csukta le, így 

az autó nyitva volt az éjszakának. 
Ahogy a kocsihoz közeledtem, a hold a felhık mögé bújt nyugaton, olyan 

közel a horizonthoz, már nem nagyon várható, hogy ismét elıtőnik, de még 
egy háztömbnyi távolságból is tisztán láttam Bobbyt, ahogy a kormány 
mögött ül. 

Azonos súlyúak és egyforma magasak vagyunk. Bár az én hajam szıke, az 
övé pedig sötétbarna, az én szemem halványkék, míg az övé olyan 
hollófekete, hogy kék fénye van, elmennénk testvéreknek. 

Tizenegy éves korunk óta a legjobb barátok vagyunk, és talán ezért sok 
mindenben egymáshoz hasonlóvá lettünk. Egyforma tartással ülünk és állunk, 
azonos tempóban megyünk; azt hiszem, ez azért van, mert annyi idıt 
töltöttünk együtt szörfözve, a tengerrel harmóniában. 

Sasha állítja, hogy mindketten kecsesek vagyunk, mint a macskák, ami 
túlságosan hízelgı ránk nézve. De akármilyen macskakecsesek is vagyunk, 
egyikünk sem issza a tejet csészealjból, vagy szereti jobban a szemetes 
kosarat a fürdıszobánál. 

A jobb oldalra mentem és a kocsiba ugrottam, anélkül, hogy az ajtót 
kinyitottam volna. 

Bobby hosszú ujjú pulóvert és egy Hawaii-pólót - nincs neki más stílusú - viselt 
a vékony mellény alatt. 

Egy Heinekent ivott. 
Bár soha nem láttam Bobbyt részegen, megkérdeztem: 

- Remélem, nem vagy túlságosan becsípve. 
Anélkül válaszolt, hogy felém fordította volna a fejét: 

- Becsípve lenni nem olyan, mint csúnyának vagy butának lenni - azt értette 
alatta, hogy a túlságosan szót nem lehet a becsípve elé módosítószóként 
használni. 

Az éjszaka kellemesen hővös, ezért így szóltam: 
- Van nekem is egy söröd? 
- Szolgáld ki magad! 

Kihalásztam egy üveget a jéggel teli rekeszbıl, és lecsavartam a kupakot. 
Nem is vettem eddig észre, milyen szomjas vagyok. A sör kimosta a keserő ízt a 
számból. 

Bobby egy pillanatra a visszapillantó tükörbe nézett, majd ismét az elıttünk 
elnyúló utat figyelte. 

Az ülések között, csövével a sebességváltó felé, egy puska hevert. 
- Sör és fegyver - csóváltam a fejemet. 
- Egyértelmően nem vagyunk nıiesek. 
- A folyó mentén jöttél, ahogy mondtam? 
- Igen. 



- Hogyan törtél keresztül a kerítésen? 
- Megnagyítottam a lyukat. 
- Azt reméltem, besétálsz. 
- Túl nehéz lett volna a sörös rekeszt becipelni. 
- Gyanítom, szükségünk lesz a sebességre is - mondtam, a bejárandó terület 
nagyságára gondolva. 
- Rendesen bőzlesz, barátom! 
- Megdolgoztam érte. 

A visszapillantó tükörrıl egy banán alakú, világossárga illatosító lógott. 
Bobby leakasztotta, és a bal fülemre lógatta. 

Néha túlzásokba esik, ahogy saját magát szórakoztatja. Poénját nem 
jutalmaztam nevetéssel. 
- Ez egy banán, de olyan a szaga, mint egy fenyıfának. 
- A jó öreg amerikai eredetiség. 
- Semmi ilyesmirıl nincs szó. 
- Embert küldtünk a Holdra! 
- Feltaláltuk a csoki íző gabonapelyhet. 
- És ne feledd a mőhányást! 
- Az a legnagyobb poén. 

Bobby és én komoly arccal koccintottunk a sörösüveggel, és nagyokat 
kortyoltunk. 

Bár belülrıl ırülten meg akartam találni Jimmyt és Orsont, a felszínen 
belemerültem Bobby mélabús, lassú stílusába. Annyira nyugodt, hogy ha 
valakit meglátogatna a kórházban, a nıvérkék könnyen lehet, 
összetévesztenék valami kómában lévı beteggel, kikapnák a Hawaii-
pólójából, és egy hátul kivágott hálóköntösbe bújtatnák, mielıtt felhívhatná 
figyelmüket a félreértésre. Kivéve azt, amikor vad hullámok hátán lovagol, 
Bobby szereti a nyugodtságot. Jobban reagál könnyed és indirekt 
párbeszédekre, mint bármilyen sürgetésre. Tizenhét éve tartó barátságunk 
alatt meg tanultam értékelni azt a higgadt mentalitást, annak ellenére, hogy 
ez nekem nem természetes. A nyugalom elengedhetetlen a jó döntéshez. 
Mivel Bobby csak megfontolás után cselekszik, még soha nem hallottam róla, 
hogy kellemetlen meglepetés érte volna. Talán lazának tőnik, néha még 
álmosnak is, de mint egy Zen-mester, képes lelassítani az idı folyását, amíg 
végiggondolja, mi a legjobb teendı a legfrissebb krízishelyzetben. 

Bobby kedvenc antik pólóinak egyikét viselte: egy barna, ázsiai tájképet 
ábrázol. Van néhány száz antik darab a győjteményében, és mindegyik 
történetét hibátlanul tudja. 

Megjegyeztem: 
- Kahala készítette 1950-ben. Selyem, kókuszhéj gombokkal. Ugyanolyan, mint 
amilyet John Wayne viselt A nagy Jim McLainben. 

Olyan hosszan hallgatott, hogy megismételtem a póló adatait. 
Még egyet húzott a sörösüvegbıl: 

- Tényleg csak látni akartál, vagy hülyítesz? 
- Csak hülyítelek. 
- Jó szórakozást hozzá! 

Ahogy ismét a tükröt tanulmányozta, megkérdeztem: 



- Mi az az öledben? 
- Smith and Wesson Modell 29. Egyébként mirıl van szó? 
- Valaki elvitte Lilly Wing fiát. 
- Ki? 
- Valami pszichopata. Kirángatta a hálószobájából, az ablakon keresztül. 
- Tehát Lilly hívott téged? 
- Csak rossz helyen voltam rossz idıben, pont arra bicikliztem, közvetlenül a 
bőntény megtörténte után. 
- Hogy jutottál el onnan idáig? 
- Orson orrát követve. 

Meséltem neki az elmebetegrıl, a gyerekrablóról, akivel a raktárház alatt 
találkoztam. Összeráncolta a homlokát. 
- Sárga szemeket mondtál? 
- Sárgásbarna, azt hiszem. 
- Sötéten csillogó sárga? 
- Nem, barnássárga, égett borostyánszín, de természetesnek ható. 

Nemrég találkoztunk néhány férfival, akikben genetikus változások mentek 
végbe, fickókkal, akik épp kevesebbé vagy többé váltak, mint egy emberi 
lény, és akik szinte teljesen normálisnak tőntek, másságukat a szemükben 
csillogó állati fény, jelezte csak. Ezeket az embereket furcsa, győlöletes 
vágyak vezérlik, és különös kegyetlenségekre képesek. Ha Jimmy egyikük 
fogságába került, akkor a kínok még hosszabb sorát kell elszenvednie, mint ha 
egy pszichopata kezei közé kerülne. 
- Felismered ezt a pszichopatát? - kérdeztem Bobbyt. 
- Azt mondod, úgy harmincéves, fekete haj, sárga szemek, testes. 
- Cuki kis babafogakkal. 
- Nem az esetem. 
- Én sem láttam soha ezelıtt. 
- Tizenkétezer ember él a városban. 
- És ez a fickó nem az a partra járó típus - állapítottam meg sajnálkozva, arra 
utalva, hogy nem nagyon láthattuk a szörfösökkel lógni a parton. - Tehát még 
mindig lehet helybéli, csak mi nem ismerjük. 

Elıször ma éjszaka, egy lágy szellı érkezett, egy finom, part felıli fuvallat, 
ami hozott nekünk egy kis tengerillatot magával. Az úton túli parkban a 
tölgyek összehajoltak, és suttogni kezdtek. 

Bobby kifakadt: 
- Miért pont ide hozta ez az elmebeteg Jimmyt? 
- Talán magányra vágyott. Hogy végezhesse játékait. Meg lehet, hogy a hely 
furcsasága is izgatja a beteg elméjét. 
- Hacsak nem közvetlenebb a kapcsolata Wyvernnel. 
- Lilly a hírekben szerepelt fickó miatt izgul. 
- Milyen fickó? 
- Aki gyerekeket rabol, és bezárja ıket. Mikor összeszedett már hármat-ötöt 
vagy akármennyit egy társaságból, egyszerre elégeti ıket. 
- Az ilyen dolgok miatt nem hallgatom a híreket manapság. 
- Soha nem hallgattad a híreket. 
- Tudom. De régebben más oka volt. 



Bobby körülnézett, majd megkérdezte: 
- Szóval merre lehetnek? 
- Akármerre. 
- Talán túl sok itt az „akármerre" ahhoz, hogy boldoguljunk vele. 

Régen nem néztünk már a visszapillantó tükörbe, ezért hátrafordultam, 
hogy ellenırizzem mögöttünk is a terepet. 

Bobby csak úgy megjegyezte: 
- Láttam egy majmot az úton befelé. 

Levettem a légfrissítıt a fülemrıl, visszaakasztottam a tükörre, és közönyt 
színlelve mondtam: 
- Csak egyet? Nem tudtam, hogy egyedül is elıfordulnak. 
- Én sem. Befordultam épp egy sarkon, egy utcán futott keresztül, a reflektor 
fényében. Az a kis szörny. Nem az evolúciós rokonunk. 
- Másmilyen? 
- Talán százhúsz centi magas. 

A hideg futkosott a hátamon. 
Az összes rhesus, amit eddig láttunk, megközelítıleg hatvan centis lehetett. 

Elég gondot okoztak így is. Százhúsz centisen még sokkal nagyobb veszélyt 
jelentenének. 
- Nagyobb fej - folytatta Bobby. 
- Mi? 
- Százhúsz centi, nagy fej. 
- Milyen nagy? 
- Nem mértem meg. 
- Saccolj legalább! 
- Talán akkora, mint az enyém, vagy a tied. 
- Egy százhúsz centis testen. 
- Kemény. 
- Ijesztı - mondtam én. 
- Nagyon is az. 

Bobby a kormányra hajolt, és kihunyorgott a szélvédın, 
Egy háztömbbel odébb valami mozgott. Olyan majom mérető. Lassan és 

görcsösen közeledett. Egyik kezemet a pisztolyra téve megkérdeztem: 
- Mit láttál még? 
- Ez minden, haver. Gyorsan ideértem. 
- Ez valami új. 
- Lehet, hogy hamarosan egy csomó új dologban lesz részünk... 

Egyikünk sem nyugodott meg. 
A hold eltőnt az égrıl, könnyen elképzelhetı, hogy a park az út mögött 

mind a földön, mind a magas tölgyek ágai közt képzelet szülte alakokkal van 
teli. 

Amikor elmeséltem Bobbynak a majombandával való találkozásomat, akik 
majdnem elkaptak a bungalóban, Bobby így szólt: 
- Harminc? Haver, ezek aztán termékenyek. 

Elmondtam neki, hogy elemlámpát használnak, és meséltem az aknafedı 
kampóról. 



- Legközelebb - mondta Bobby - már autót vezetnek, és az asszonyainkkal 
randevúznak. 

Megitta a sörét, és az üres üveget a kezembe nyomta, amit én fejjel lefelé 
a rekeszbe tettem. 

Valahonnan az utcából lágy, ritmusos nyikorgás hallatszott. Talán csak az 
egyik bolt cégérével játszadozott a szellı. 
- Tehát Jimmy akárhol lehet Wyvernben - kezdte megint Bobby. - Mi van 
Orsonnal? 
- Mikor utoljára hallottam ugatni, úgy gondoltam, valahonnan innen jön a 
hang. 
- Innen a Commissary Wayrıl, vagy a házakon túlról? 
- Nem tudom. Talán csak ebbıl az irányból. 
- Rengeteg ház van arrafelé - Bobby a park távoli végénél fekvı lakóutcák 
felé nézett. 
- Háromezer. 
- Mondjuk, négy perc elég egy házra... Kilenc, tíz napra lenne szükségünk, 
hogy végigkutassuk az összesét, ha egész nap csináljuk. És te nem dolgozol 
nappal. 
- Lehet, hogy Orson nem is azokban a házakban van. 
- De valahol el kell kezdenünk a keresést. Szóval hol? 

Nem tudtam, mi a válasz. Ráadásul nem bíztam magamban, tudok-e 
anélkül beszélni, hogy a hangom megtörne. 
- Szerinted Jimmy Orsonnal van? Ha az egyiket megtaláljuk, a másikat is? 

Megrántottam a vállam. 
- Lehet, hogy ezúttal el kell mondanunk Ramireznek, amit tudunk - javasolta 
Bobby. 

Manuel Ramirez a jelenlegi rendırfınök Moonlight Bayben. Valaha jó 
ember volt, de mint minden rendır ebben a városban, a felsıbb szervek 
befolyása alá került. 
- Talán - merengett Bobby. - Manuel érdeke ezúttal ugyanaz, mint a miénk. 
Neki megvannak az emberei a kutatáshoz. 
- Nem csak a felsı vezetés korrumpálta ıt - mondtam. - Átváltozott. 

Átváltozás. Ez az a szó, amit néhány genetikailag fertızött használ, hogy 
leírja a benne zajló mentális, fizikális és érzelmi változásokat. 

Bobby meglepıdött. 
- İ mondta neked, hogy átváltozott? 
- Nem, ı tagadja. De valami nem stimmel vele. Nem bízom Manuelben. 
- Az ördögbe, én magamban nem bízom! - mondta Bobby, amivel 
megfogalmazta legnagyobb félelmünket, miszerint lehet, nem csupán 
megkapjuk a retrovírust, de még valami embernél kevesebbé is kezdünk 
válni, anélkül, hogy észrevennénk a változást. 

Legurítottam az utolsó korty Heinekent, és az üres üveget a hőtırekeszbe 
préseltem. 
- Meg kell találnunk Orsont! - mondtam. 
- így lesz. 
- Ez nagyon fontos, haver. 
- Meg fogjuk találni! 



Orson nem hétköznapi kutya. Anyám hozta ıt haza a wyverni laborból, 
mikor még kölyök volt. Nem sokkal ezelıttig nem is tudtam, honnan való 
szırös barátom, és milyen különleges is ı, mert anyám nem beszélt róla, Orson 
pedig jól tudott titkot tartani. Az intelligenciakísérletek majmokon és 
életfogytiglanra ítélt katonai foglyokon zajlottak többnyire, de kutyákat, 
macskákat és más állatokat is bevontak néha. Soha nem adtam Orsonnak 
IQ-tesztet; a ceruzát nem mancsba tervezték, és mert nincsenek emberi 
beszédszervei, nem képes beszélni. Ám mindent megért, és a maga módján 
megérteti magát. Okosabb, mint a majmok. 

Gyanítom, hogy emberi intelligenciával bír. Legalább. 
A majmok győlölnek minket, amiért megadtuk nekik az álmodás 

képességét, de nem adtunk kapacitást az álmok valóra váltásához, és ezzel 
kirekesztettük ıket természetes életmódjukból. De ha ez magyarázza 
ellenséges érzéseiket és erıszak utáni szomjukat, Orson, aki szintén kívül esik a 
természet rendjén, miért ilyen jószívő és ragaszkodó? 

Egy testbe van szorítva, mely kevésbé szolgálja intelligenciáját, mint a 
majmoké, Nincsenek karjai, és a látása is viszonylag gyenge, mint minden 
háziasított kutyának. 

A majmok társaságban élnek, de Orson szörnyen magányos. Bár talán más 
kutyák is léteznek, akik olyan okosak, mint ı, de én még nem találkoztam 
eggyel sem. Sasha, Bobby és én nagyon szeretjük ıt, de mi nem vagyunk 
elég vigasz neki, mert soha nem tudjuk teljesen átérezni a helyzetét, a 
tapasztalatait. Mivel Orson, legalábbis jelenleg, egyedülálló, teljes 
magányban él - melyet érzek, de nem érzem át -, magányban, még akkor is, 
amikor a barátaival van. 

Talán kutyatermészete megmagyarázza, miért nem osztozik a majmok 
dühében és győlöletében. Azt hiszem, a kutyák azért születtek erre a világra, 
hogy emlékeztessék az emberiséget, hogy a szeretet, hőség, odaadás, 
bátorság, türelem és jó humor, a becsülettel együtt, a csodálatra méltó 
személyiség alapvonása, és a helyes életfelfogás meghatározása. 

Orsonban anyám munkájának reményteli részét látom, az igazi lehetıségét 
annak, hogy a tudomány fényt hozzon egy gyakran sötét világba, fölemeljen 
bennünket, emlékeztessen minket arra, a világ egy csodálatos hely és 
végtelen lehetıség. 

Anyám igazán remélte, hogy nagy dolgokat visz végbe. Csatlakozott egy 
biológiai fegyverekkel kapcsolatos projekthez, mert ez volt az egyetlen 
módja, hogy elegendı pénzt szerezzen egy olyan génjavító retrovírus 
kikísérletezéséhez, mely sok betegséget és örökölt rendellenességet gyógyított 
volna, köztük az én XP-met. 

Anyám nem minden jó szándék nélkül rombolta le a világot. Azért tette, 
hogy segítsen rajtam. Miattam rohan az egész világ a katasztrófa felé. Az 
anyai szeretet végül szörnyőségek forrásává lett. 

Orson és én a fiai vagyunk. Én a szívéé és méhe gyümölcséé. Orson az 
elméje gyümölcse, de ugyanolyan biztosan teremtette ıt, mint engem. 
Testvérek vagyunk. Nem csak jelképesen. Nem az anyánk vére köt össze, 
hanem annak szenvedélye, és ebben az értelemben közös a szívünk. 



Ha valami történne Orsonnal, egy részem biztosan meghalna, a tisztább, 
jobb felem, és örökre. 
- Meg kell találnunk - ismételtem. 
- Remény, barátom - mondta Bobby. 

Az indítókulcsért nyúlt, de mielıtt indíthatott volna, egy hang hallatszott, 
erısebb, mint az ezernyi falevél zúgása. 

Bobby egyik kezét az ölében lévı Smith and Wessonra tette. 
Én nem nyúltam a pisztolyomért, mert tudtam, mit hallok. Szárnysuhogást. 

Sok szárnyét. Mint szél verdeste cégtáblák az égbolt tetejérıl, a hangtalan 
madárraj szárny verdesve lefelé ereszkedett több mint egy háztömbbel 
odébb, majd az úttal párhuzamosan repülve felénk tartott. A száz madár, én 
már láttam ıket, biztosan része a rajnak, de még száz, vagy lehet akár kétszáz 
is, csatlakozott hozzájuk. 

Bobby, a revolvert félretéve, az ülések közötti puskáért nyúlt. 
- Higgadj le! - nyugtattam. 

Furcsán nézett rám. Általában ı az, aki nyugalomra int engem. 
Tizenhét év barátság elég ahhoz, hogy komolyan vegyen, de azért 

megtöltötte a fegyvert. 
Az utca széltében a raj elterült fölöttünk. Az volt az érzésem, hogy 

megdöbbentı precizitással repülnek, olyan rendezett formában, hogy az már 
hátborzongató. Egy légi felvétel az egész rajról, természetellenes 
rendezettségük miatt, meglepı formákat mutatna, ami zavarba ejtı lenne, 
mert egyszerre lenne jelentéssel bíró és megfejthetetlen. 

Bobby behúzta a fejét, de én felnéztem a sötéten hömpölygı 
szárnyfelhıre, hogy megállapítsam, van-e éjszakai sólymon kívül más faj is a 
sokaságban. A halvány fény és a nagy mozgolódás megnehezítette, hogy 
akár csak felületesen is vizsgálódjon az ember. 

A hatalmas raj utolsó tagja is elrepült, egyikük sem támadott vagy visított 
ránk. Elrepülésükben volt valami másvilági jellegő, szinte úgy éreztem, csak 
hallucinálok, de a kocsira és a vászontetıre szálldogáló tollak megerısítették 
az eset valódiságát. 

Ahogy az utolsó tollpihét is felénk fújta a szellı, Bobby kinyitotta az ajtót, és 
kitántorgott a dzsipbıl. Még mindig a pisztolyt szorongatta, ahogy a távolodó 
madárrajt nézte, de csak egyik kezével fogta a fegyvert, csövét a föld felé 
tartva, és nem szándékozott használni. 

Én is kiszálltam a dzsipbıl, néztem a madarakat, hogy szállnak a magasba 
egy csillagtenger felé, majd eltőnnek e távoli égitestek között. 
- Kimondottan furcsa! - mondta Bobby. 
- Valóban. 
- De félelmetes is. 

Tudtam, mire gondol. Ezúttal a madarak a szomorúságnál többet sugalltak. 
Bár koreográfiájuk lélegzetelállító volt, meg szívderítı is, és bár csodálatra 
méltó csendszövetségük valami furcsa tiszteletet árasztott és váltott ki 
egyszerre, valami veszélyesnek tőnı is volt az elıadásukban, ugyanúgy, 
ahogy a nap sütötte kék tenger olyan szentnek tud mutatkozni, míg a felszín 
alatt már fehér tajtékok készülnek kitörni. Ez volt a félelmetes benne. 



Bár az éjszakai sólymok már kirepültek látókörünkbıl, Bobby és én csak 
álltunk és bámultunk a csillagok felé, ahol eltőntek. Mintha egy korai 
Spielberg-film szereplıiként az anyahajóra várnánk, hogy feltőnjön, és az isteni 
világosságnál alig halványabb fényben fürdessen meg. 
- Láttam már ıket korábban... 
- Hazudsz! 
- Ez az igazság. 
- İrület! 
- Teljesen az. 
- Mikor? 
- Amikor idejöttem - mondtam. - Csak a park másik oldalán. És a raj kisebb 
volt. 
- Mit csinálnak? 
- Nem tudom. De megint jönnek. 
- Nem hallom ıket. 
- Én sem. És nem is látom. De jönnek! 

Habozott, aztán lassan bólintott egyet, és így szólt: 
- Tényleg? 

De ekkor ı is érezte már. 
Csillagok egymás fölött és alatt. Egy nagyobb fény, ami talán a Vénusz. 

Egy, kettı, három egymáshoz közeli fény, mint apró meteorok, amelyek 
becsapódnak, és porig égnek. Egy kicsiny piros pont villogva halad keletrıl 
nyugatnak, talán egy repülıgép, mely a levegıóceán és a világok közötti, 
lég nélküli tengerek között vitorlázik. 

Már kezdtem kétségbe vonni ösztöneim megbízhatóságát, mikor a 
madarak újra feltőntek az égboltnak azon részébıl, ahol az imént elszálltak. 
Hihetetlen módon a madarak lezúgtak az út felé, csigavonalban elrepültek 
fölöttünk, végigtekergıztek a Commissary Wayen, és szárnycsapkodásukkal 
felverték az éjszakát. 

A mutatvány annyira lenyőgözött, hogy elkerülhetetlenül kíváncsiságot 
ébresztett, és a kíváncsiság az örömök magva. Éreztem, hogy a szívem 
kalimpál e csoda láttán, de örömömet beárnyékolta a folyamatosan 
érezhetı rosszaság a madarak viselkedésében. 

Bobby valami hasonlót érezhetett, mert a rövid örömkacajt nem tudta 
fenntartani, amellyel elıször üdvözölte a madarak spirálrepülését. Mosolya 
lehervadt, nevetése megszőnt, és egy grimaszszerő kifejezéssel bámult a 
távolodó raj után. Két háztömbbel odébb a madarak föltekergıztek az égbe, 
mint egy gyengülı tornádó visszavonulóban lévı tölcsére. 

Mutatványuk hatalmas erıfeszítést igényelt, árnyuk csapkodása olyan 
dühödt volt, hogy rezgését éreztem a fülemben, szívemben, csontjaimban. 

A madarak újból eltőntek a szemünk elıl, csak a parti szél suttogása 
maradt velünk. 
- Nincs vége - mondta Bobby. 
- Nincs. 

Hamarabb, mint az elıbb, a madarak visszatértek. Nem onnan jöttek, ahol 
eltőntek. Magasan a part felıl közelítettek. Elıbb a hangjuk jelezte jöttüket, 
mely nem szárnyak csapkodását idézte, hanem úgy hangzott, mint valami 



földöntúli sikoly. Megtörték némasági fogadalmukat, kirobbant belılük a 
hang. Sikoltva, rikácsolva, csiripelve, visítva zúdultak le a csillagok közül. 

Dallamtalan sivításuk lándzsaként szúrta a dobhártyámat. A lelkem 
összeszorult a hideg, átható hang elementáris erejétıl. 

Bobby fel sem emelte a pisztolyt. 
Én sem nyúltam a fegyveremért. 
Mindketten tudtuk: a madarak nem támadnak. Sikolyukban nem harag 

visszhangzott, hanem fájdalom, mély vigasztalanság. 
A hangok e vérfagyasztó fátyla mögül feltőntek a madarak. Nem vették fel 

semelyik elızı alakzatukat, még a legegyszerőbb formációt sem, mindenféle 
kellem nélkül repültek. 

Csak a sebesség számított most, mert csak a sebesség szolgálta céljukat. 
Merültek, merültek hátraszegett szárnyakkal, a gravitációt, mint csúzlit 
használva. Valami céllal, melyet sem Bobby, sem én nem láttunk elıre, 
keresztülszáguldottak a parton, az utcán, egyenesen egy, a mozitól három 
házzal arrébb lévı kétemeletes épületnek zúdultak neki. Olyan elementáris 
erıvel csapódtak a falnak, hogy testük sorozatos puffanása a mőmárványon 
gépfegyverek sorozattüzének hallatszott, éles sikításukkal csaknem elnyomták 
az ablakok törött üvegcserepeinek csilingelését. 

Megrettenve, forgó gyomorral fordultam el a vérontás színhelyétıl, a 
dzsipnek dıltem. 

Figyelembe véve a raj kamikaze száguldását, a halálos lárma nem 
tarthatott néhány másodpercnél tovább, de perceknek tőnt, míg a 
szörnyőséges zaj elcsendesült. A csend, mely ekkor következett, katasztrofális 
jelentést hordozott, mint a némaság egy bombatámadás után. Behunytam a 
szemem, de kisvártatva kinyitottam, mikor csukott szemhéjam mögött újra 
lejátszódott a madarak halálos zuhanása. 

A természet egésze a katasztrófa szélén állt. Tudtam én ezt már néhány 
hónappal ezelıtt, amikor apránként felismertem, mi zajlott Wyvern titkos 
laboratóriumaiban. Most a perem, melyen a jövı állt, keskenyebbnek tőnt, 
mint gondoltam, a szikla pedig jóval magasabbnak, mint egy pillanattal 
ezelıtt, és az alattunk lévı kövek is jóval hegyesebbnek, mint amit 
legrosszabb álmaimban láttam. 

Anyám arca jelent meg elıttem. Olyan bölcs volt. Olyan kedves. 
Elhomályosult a képmása. Minden elhomályosult körülöttem egy pillanatra, 

az utca, a mozi. 
Kis levegıt vettem, ami fájdalmasan hasított a mellkasomba, aztán egy 

mélyebbet, ami már kevésbé fájt, aztán megtöröltem a szememet a 
kabátujjammal. 

Örökségem arra kötelez, hogy tanúságot tegyek, és nem tagadhatom 
meg ezt a felelısséget. 

A nap sugara megtagadtatott tılem, de nem szabad, kibújnom az igazság 
fénye alól, mely szintén éget, de inkább jót tesz, mintsem ártana. 

Megfordultam, hogy az elcsendesült madárrajra nézzek. Apró madarak 
százai feküdtek a járdán szanaszét. Csak néhánynak a szárnya verdesett 
erıtlenül, de azokból is hamar elillant az élet. Legtöbbjük olyan erıvel 
csapódott a járdának, hogy törékeny koponyája és nyaka darabokra tört. 



Mivel hétköznapi éjszakai sólymoknak tőntek, kíváncsi voltam, vajon milyen 
belsı változás lett úrrá ezeken a madarakon. Bár avatatlan szemek számára 
láthatatlanul, mégis olyan nyilvánvaló, a különbség olyan egyértelmően 
látható volt, úgy hitték, nem bírják az életet tovább elviselni. 

Lehet, hogy öngyilkosságuk nem szándékos. Talán irányító ösztöneik nem 
mőködtek, vagy megvakultak, megtébolyodtak. 

Nem. Visszagondolva kifinomult akrobatikájukra, ez a változás sokkal 
mélyebbre nyúlt vissza, sokkal rejtélyesebb és zavarba ejtıbb volt, mint egy 
egyszerő testi rendellenesség. 

Mellettem a dzsip motorja felbıgött, majd üresen járt, amikor Bobby 
felengedte a gázpedált. Nem láttam, hogy a kormány mögé ült. 
- Haver! - mondta. 

Bár Orson és Jimmy Wing eltőnése nem állt közvetlen kapcsolatban a 
madarak önpusztításával, mégis egyre sürgetıbbé vált, hogy megtaláljuk a 
fiút és a kutyát. 

Elıször életében Bobby tudomásul vette az idı múlásának jelentıségét. Így 
szólt: 
- Gyerünk, nézzünk körül! - és nyugodt hangja, laza stílusa ellenére arca 
komolyságot tükrözött. 

Bemásztam a kocsiba és becsaptam az ajtót. Bobby bekapcsolta a 
reflektort, és ahogy elhaladtunk a madarak teste mellett, láttam, már 
egyetlen szárny sem mozog. 

Nem mozdult egy sem, hacsak a szél nem borzolta a tollúkat. 
Sem Bobby, sem én nem beszéltünk róla, mit láttunk. Egyetlen szó sem tőnt 

helyénvalónak. 
Bobby szemét az úton tartotta, egy pillantást sem vetett a halott 

madarakra. Én azonban nem tudtam levenni a tekintetemet róluk, 
megfordultam, hogy még egyszer lássam ıket. Fülemben csak egy csupa 
fekete billentyős zongora disszonáns hangjait hallottam. Aztán elırefordultam. 
A dzsip reflektorának félelmetes csóvája felé haladtunk, mindig a 
sötétségben maradtunk, és reménytelenül üldöztük a fényt. 

 
10. 

 
A Halott Város szomszédságban lehetett a pokollal, ahol az elkárhozottak 

nem tőzbe és forró olajba vettettek, hanem a sokkal nehezebben elviselhetı 
magányra és a múlton való gondolkodásra késztetı végtelen csendre 
ítéltettek. 

Mintha egy természetfölötti mentıakcióban vettem volna részt, hogy 
kimenekítsünk két elkárhozott lelket Hadész karmai közül. Bobby és én kutattuk 
az utcákat, hogy valami jelet találjunk szırös barátomról vagy Lilly fiáról. 

Egy nagy fényerısségő lámpával, melyet Bobby a kocsi szivargyújtó 
csatlakozójába dugott, a sírkövekként egymás mellett sorakozó házak közötti 
réseket kutattam. Bevilágítottam a repedt, félig kitört ablakokon, melyeken a 
fény, mint a szellemek arca tükrözıdött vissza. Végigpásztáztam a bozontos 
sövényeket. A kiszáradt bokrokat, melyek csontos árnyékot vetettek. 



Bár a fény nem felém irányult, sugara elég erıs ahhoz, hogy aggasztó 
legyen. A szemem hamar elfárad. Feltehettem volna a napszemüveget, amit 
néha éjszaka is viselek, de biztos, hogy nem könnyítette volna meg a kutatást. 

Lassan haladtunk, kerestünk az éjszakában, mikor Bobby azt kérdezte: 
- Mi van az arcoddal? 
- Sasha nem mondott semmit. 
- Akkor sürgısen jóízlés-átültetésre van szüksége. Mit piszkálsz? 
- Nem piszkálok semmit. 
- Anyád nem tanított meg rá, hogy ne vakargasd magad? 
- Csak babrálok. 

Míg jobb kezemmel a lámpát fogtam, a bal kezemmel önkéntelenül az 
arcomon levı fájó foltot piszkáltam, amit nemrégiben fedeztem fel. 
- Látod ezt a foltot? - kérdeztem a bal arcomon lévı horzsolásra mutatva. 
- Ilyen sötétben nem. 
- Fáj. 
- Biztos megütötted valahol. 
- Így kezdıdik. 
- Mi? 
- A rák. 
- Talán csak egy pattanás. 
- Elıször érzékeny lesz, aztán horzsolásszerő folt jelenik meg, s mivel a bıröm 
nem tud védekezni, gyorsan áttételes lesz. 
- Csak te gondolod így! - mondta Bobby. 
- Mert én látom reálisan a dolgokat. 

Jobbra kanyarodva egy újabb utcába értünk. Bobby megkérdezte: 
- Mi jóval járt valaha is, ha az ember reálisan gondolkodott? 

Újabb rozzant bungalók, még több elszáradt sövény. 
- A fejem is fáj - mondtam. 
- Te fájdítod meg az enyémet. 
- Egy napon talán soha el nem múló fejfájásom lesz az XP okozta idegi 
károsodás miatt. 
- Haver, neked több pszichoszomatikus tüneted van, mint Scrooge 
McDucknak pénze. 
- Köszönöm az értékelést, doktor Bob. Tudod, soha nem próbáltál 
megnyugtatni a tizenhét év alatt! 
- Soha nem volt rá szükséged! 
- Néha lett volna. 

Egy ideig csendben vezetett, aztán megszólalt: 
- Már soha nem hozol nekem virágot. 
- Mi van?! 
- Soha nem mondod, hogy csinos vagyok. 

Elnevettem magam. 
- Seggfej! 
- Látod, kegyetlen vagy. 

Bobby megállította a dzsipet az utca közepén. Riadtan körülnéztem. 
- Látsz valamit? 
- Ha neoprénbe lennék bugyolálva, akkor nem álltam volna meg - mondta. 



Neoprén alatt a ruhákat értette, amit a szörfös visel, ha a víz túl hullámos 
ahhoz, hogy egy szál fürdıgatyában meg lehessen lovagolni a hullámokat. 

Ha hosszabb ideig vannak a hideg vízben a szörfösök, míg egy üreges vagy 
igazán nagy hullámra várnak, olyankor az amúgy is vizes szörfruhájukban 
könnyítenek magukon. Más szóval vizelnek, és ez a csodás, meleg élvezet 
addig tart, amíg a tenger hullámai le nem mossák. Ha nem a szörf a 
legcsodálatosabb, legromantikusabb sport, akkor nem tudom, mi az! Biztos, 
hogy nem a golf. 

Bobby kiszállt a dzsipbıl, és a járdaszegélyhez lépett, nekem háttal. 
- Remélem, ez a nyomás a húgyhólyagomban nem jelenti azt, hogy rákos 
vagyok. 
- Már megértettem, mit mondtál. 
- Ez a borzasztó kényszer, hogy könnyítsék magamon. Haver, ez valami 
rosszindulatú dolog! 
- Csak igyekezz! 
- Talán túl sokáig tartottam vissza, és most húgysavmérgezést kaptam. 

Lekapcsoltam az elemlámpát. Letettem, és felkaptam a pisztolyt. Bobby 
folytatta: 
- Be fog gyulladni a vesém, kihullik a hajam, lekonyul az orrom. Végem van! 
- Véged bizony, ha nem hagyod sürgısen abba! 
- Még ha nem is halok meg, ki a csuda akarna egy kopasz, lógó orrú pasival 
randevúzni, akinek még a veséje sem mőködik rendesen?! 

A motor zaja, a reflektor és az elemlámpa könnyen nem kívánt 
következménnyel járhatott volna, vagyis hogy egy ellenséges szándékú alak, 
aki a környéken tartózkodik, észrevesz. 

A majmok eltőntek a dzsip hallatán, mikor Bobby Wyvernbe érkezett, de 
azóta lehet, hogy felderítettek egyet, s mást, ebben az esetben tudják, csak 
ketten vagyunk, és még fegyverrel sem vagyunk feltétlenül egyenlı ellenfelei 
egy felbıszült majombandának. Még rosszabb, ha rájöttek, hogy egyikünk 
Christopher Snow, Wisteria Snow fia, akit talán úgy ismertek: Wisteria von 
Frankenstein. 

Bobby felhúzta a cipzárját, és biztonságban visszatért a dzsiphez. 
- Elıször történt meg, hogy valaki készenlétben állt engem fegyverrel fedezni, 
míg pisilek. 
- Szóra sem érdemes. 
- Jobban érzed magad, haver? 

Elég jól ismer ahhoz, hogy tudja, látszólagos hipochondriám valójában az 
Orsonért való aggódásom megnyilvánulása. 
- Sajnálom, hogy anyámasszony katonájaként viselkedem - mondtam. 

Kiengedte a kéziféket, és lassan elindította a dzsipet, majd így szólt: 
- Anyámasszony katonájaként viselkedni emberi dolog, megbocsátani pedig 
a bobbyság esszenciája. 

Ahogy lassan gurultunk elıre, letettem a pisztolyt, és ismét felkapcsoltam az 
elemlámpát. 
- Így nem fogjuk ıket megtalálni! 
- Van valami jobb ötleted? 



Mielıtt válaszoltam volna, valaki felsikoltott. A hang különös volt, de nem 
teljesen idegen, valami ismerıs és ismeretlen keveréke. Egy állat sikolyának 
tőnt, de volt benne valami emberi is, a sóvárgás és a veszteség együttes 
hangja. 

Bobby erıteljesen fékezett. 
- Hol lehet? 

Már felkapcsoltam a lámpát, és átvilágítottam az utca túloldalára, oda, 
ahonnan, úgy gondoltam, a hang jött. 

Az oszlopok árnyékai kinyújtóztak, hogy kövessék a fénysugarat, és ezzel azt 
a látszatot keltsék, mintha mozgás lenne a szemközti ház elıterében. A 
csupasz famaradványok árnya felkúszott a bungaló falán. 
- Riadókészültség! - suttogta Bobby, és elıremutatott. 

Odairányítottam a zseblámpa fényét, ahova mutatott, még éppen 
idıben, hogy lássuk, valami keresztülsiet a magas füvön, és eltőnik a méternyi 
magas sövény mögött, ami a bungalók elıtti gyepet elválasztotta az utcától. 
- Mi lehet az? 
- Talán... amirıl beszéltem neked. 
- Nagy Fej? 
- Nagy Fej. 

A hosszú, forró, esı nélküli hónapok alatt a bukszus sövény csaknem 
kipusztult, és a kevéske téli csapadék nem tudta igazán újraéleszteni. Bár a 
zöld leveleknek nyoma sem maradt, sok-sok kusza ág maradt, melyen itt-ott 
barna levélcsomók csüngtek, mint egy-egy adag darált hús. 

Bobby az út közepén tartotta a kocsit, de lassan gurult elıre a sövénnyel 
párhuzamosan. Bár a hajlásait levetkızte, a kiszáradt bukszus olyan hatalmas 
volt, hogy száraz csontváza teljesen eltakarta az alatta mászó teremtményt. 

Nem gondoltam, hogy egyáltalán ki tudnám szúrni a szörnyet, de aztán 
mégis megláttam, mert bár barnás volt, de testének lágyabb vonalai 
kirajzolódtak a sövény cikcakkos mintázata közül. 

A bukszus kusza ágrendszerén keresztül a fényt az üldözöttünkre 
irányítottam, de a macskákra jellemzı zöld szempáron kívül semmit nem 
láttam. 

Ez a valami túl nagy volt ahhoz, hogy bármilyen más nagymacska legyen, 
mint egy hegyi oroszlán. Amint megláttuk, a macskaféle bıgött még egyet, 
majd a védelmezı sövény mögött olyan gyorsan elfutott, hogy nem tudtam 
a fénycsóvával követni. 

A sövényen tátongott egy rés, ahol egy ösvény vezetett az úttesttıl a 
bungalóhoz, de Nagy Fej vagy Nagy Láb; vagy a farkasember, vagy a Loch 
Ness-i szörny, vagy akármi is volt ez a zöld szemő, gyorsan keresztülvágott a 
résen, egy hajszállal azelıtt, hogy a lámpám fénye utolérte volna. Nem 
láttam semmit, csak a szırös fenekét, még azt sem tisztán, bár hátsó felének a 
tökéletes látása nem biztos, hogy akár informatív, akár jólesı érzéssel eltöltı 
élmény lett volna. 

Csak homályos benyomásaim voltak. Az, hogy félig felemelkedve, mint egy 
majom futott, elıreforduló vállakkal, lehajtott fejjel, míg elsı mancsai a földet 
súrolták. Jóval nagyobb, mint egy rhesus. Még annál is magasabb lehetett, 
mint amekkorának Bobby gondolta, és úgy éreztem, ha feláll, és kinyújtózik 



teljes magasságában, akkor képes lenne a méteres sövény fölött átnézni ránk 
és kinyújtani a nyelvét. 

Ide-oda mozgattam a lámpát, de nem találtam meg a szerencsétlen 
flótást. 
- Ott megy! - súgta Bobby félig kiemelkedve az autóból egy pontra mutatva. 

Mikor odairányítottam a fényt, egy alaktalan figurát láttam keresztülügetni 
a kerten, távolodva az úttól egy bungaló sarka irányába. 

Még amikor magasan tartottam a lámpát, akkor sem tudtam a gyorsan 
mozgó szörnyet megvilágítani, akinek eltőnését egy babérfa lehajló ágai és a 
magas fő is segítették. 

Bobby visszaült az ülésre, négykerék-meghajtásúra váltotta a kocsit, és a 
gázpedálra lépve elindult a sövény felé. 
- Üldözés! - üvöltötte. 

Mivel Bobby a pillanatnak él, és mert arra számít, hogy valami rendkívülibb 
fogja elvinni, mint a borrák, mindig csokoládébarna a bıre. Ennek 
ellentéteként a fogai és a szemei olyan fehéren világítanak, mint a 
Csernobilban plutóniummal megfertızıdöttek csontjai, és ettıl olyan 
elragadónak tőnik, amikor tele van ezzel a cigányos lendülettel - de ez most 
egy grimaszoló elmebeteghez tette hasonlóvá. 
- Hülyeség! - tiltakoztam. 
- Üldözés, üldözés, üldözés! - ismételgette a kormányra hajolva. 

A dzsip felugrott a járdaszegélyre, majd keresztülszáguldott a két lenyúló 
babérág alatt, átvágott a sövényen, ami elég rázósnak bizonyult, ezért a 
sörösüvegek hangosan csörömpöltek a rekeszben. 

Ahogy átvágtunk a gyepen, egy nyers, édeskés szag emelkedett fel a 
letiport főrıl, ami élénkzöld volt és élettel teli a téli esıtıl. 

A teremtmény eltőnt a bungaló oldalánál, amikor mi még csak a sövényen 
jutottunk át. Bobby követte. 
- Ennek semmi köze Jimmyhez vagy Orsonhoz - kiabáltam, hogy meghallja a 
motor zúgása ellenére. 
- Honnan tudod? 

Igaz, "nem tudtam. Talán lehet köze hozzá. Különben is, nem volt semmi 
jobb nyomunk, amit követhettünk volna. Ahogy elhaladtunk két bungaló 
között, azt mondta: 
- Carpe noctem, emlékszel? 

Nemrég mondtam el neki új mottómat. Már bántam, hogy így tettem. Az 
volt az érzésem, a legalkalmatlanabb pillanatokban fogja nekem idézni, 
egészen addig, míg kisebb jelentısége lesz, mint egy kecsketejbıl készült 
turmixnak. 

Úgy hét méter lehetett a két bungaló között, és ezt a keskeny részt nem 
borították bokrok. A reflektor fénye felfedte volna üldözöttünket, ha itt lett 
volna, de már hőlt helye. 

Eltőnése nem befolyásolta Bobbyt. Sıt, még erısebben nyomta a 
gázpedált. Éppen idıben száguldottunk be a hátsó kertrészbe, hogy lássuk 
áldozatunkat, ahogy keresztülmászik a deszkakerítésen, és eltőnik a következı 
bungalónál, ám ezúttal sem láttunk belıle többet, mint egy pillanatra a szırös 
hátsóját. 



Bobbyt nem rémítették meg jobban a széles kerítéslécek, mint a sövény. 
Egyenesen a kerítés felé tartva felkiáltott: 
- Hajrá! 

Bár Bobby lassú, nyugalomszeretı ember, a lazsálásnak legalább olyan 
nagy mestere, mint Szaddam Huszein a diktátorságnak, most mégis egy más 
ember volt, egy elszánt, lelkes gyerek, aki elkötelezte magát valami 
elvégzésére. 

Képes órákig ülni a parton a hullámokat tanulmányozva, várva arra, hogy 
olyanok jönnek, amelyeken megdöntheti saját rekordját, s ilyenkor még a 
mellette elhaladó szebbnél szebb bikiniket sem veszi észre. Annyira 
összpontosít, olyan türelmes, hogy mellette még egy húsvét-szigeti kıfej is 
nyugtalannak tőnne. De amikor meglátja azt, amire várt, és a deszkájára 
pattan, nem ringatózik, mint egy bója, hanem ırült hullámlovassá válik, 
leigázva még a legvadabb hullámokat is, olyan fékezhetetlen 
vehemenciával, hogy ha egy cápa a cimborájának gondolná, azt is a 
hátára fordítaná, és meglovagolná, mint egy szörfdeszkát. 
- Szétrázod a fenekemet! - mondtam, amikor nekimentünk a kerítésnek. 

A fehér lécek szerteszét repültek, nekipattantak a szélvédınek, a kocsi 
oldalához csapódtak, és bennem felrémlett, hogy egyik közülük a szemembe 
fúródik, s átszúrja az agyvelımet. De ez végül is nem következett be. 

Átvágtunk a ház mellett, a következı utcával szemközti ritkás gyepen. 
Az elızı kert egyenletes volt, de ez annyira teli gödrökkel és buckákkal, 

úgy ugráltunk rajta végig, hogy egyik kezemmel a sapkámat kellett tartanom, 
le ne repüljön a fejemrıl. 

A komoly kockázat ellenére, hogy leharapom a nyelvem, amikor éppen 
nagyot huppanunk, megkérdeztem: 
- Látod? 
- A nyomában vagyok! - biztosított, bár a reflektorkörök úgy ugráltak le-fel, 
hogy nem igazán hittem, bármit is látna. 

Lekapcsoltam a lámpát, mert a térdemen kívül nem világítottam meg vele 
semmit, és ha az ölembe hánynék, akkor nem szeretném igazán látni, mi jön ki 
belılem. 

A bungalók közti rész ugyanolyan hepehupás, mint a hátsó kert, és a ház 
elıtti rész sem volt semmivel sem jobb. Ha valaki nem temetett ide elpusztult 
teheneket, akkor a vakondoknak kell hatalmasaknak lenniük. 

Megálltunk, mielıtt az utcára értünk volna. Itt nem nıtt sövény, ami takart 
volna, és a babérfák törzse sem volt elég vastag, hogy egy bulimiás 
szupermodellt elrejtsen. 

Felkapcsoltam a lámpát, és jobbra-balra pásztáztam az úton. Semmi. 
- Azt hittem, a nyomában vagy! 
- Voltam. 
- És most? 
- Most nem... 
- Szóval? 
- Új terv... 
- Várom! 
- Te vagy a tervezı kettınk közül - mondta Bobby, és leállította a motort. 



Újabb furcsa, sikolyszerő hang - mintha valakinek a körme csúszott volna 
végig a táblán, vagy egy macska halálsikolya és egy rémült gyermek 
szipogása egyszerre, összekeveredve szólalt volna meg egy szintetizátoron - 
ugrasztott ki minket az ülésrıl, nemcsak azért, mert elég furcsa volt ahhoz, 
hogy a hideg futkosson a hátunkon, hanem mert mögülünk jött. Nem voltam 
tudatában, hogy felhúztam a lábam, felugrottam, és felálltam az ülésre. Ezt 
kellett tennem, méghozzá olyan gyorsan, mint egy olimpikon tornász, mert így 
találtam magam, mire a hang elhalkult, majd hirtelen abbamaradt. 

Ugyanígy nem vettem észre, hogy Bobby megragadta a pisztolyt, kicsapta 
az ajtót és kiugrott a dzsipbıl, de ott volt, kezében a fegyverrel és arccal 
arrafelé, amerrıl jöttünk. 
- Fényt! - kiáltotta. 

A lámpa még mindig a kezemben. Azonnal felkapcsoltam. 
Semmi különös nem látszott a dzsip mögött. A térdig érı fő halkan susogott 

a szélben. Ha bármilyen ragadozó - a füvet búvóhelyül használva - 
megbontotta volna a szél, főbe rajzolt mintáját, könnyő lett volna észrevenni. 

Ez a bungaló tornác nélküli, csak két lépcsıfok vezetett hozzá a lejtı 
végén, és az ajtaja csukva volt. Három ablaka sértetlen, és semmilyen 
vadember nem kukucskált a poros üvegek mögül. 

Bobby megszólalt: 
- Itt jónak tőnik. 

Szorosan fogta a pisztolyt. Körülnézve az éjszakában ugyanolyan furcsa 
érzése volt, mint nekem, ettıl a szinte tapintható békességtıl, ami itt 
uralkodott. 
- Itt valami bőzlik! - mondta. 

Gyanakvó arckifejezéssel hátrálni kezdett a dzsiptıl. 
Nem tudtam, észrevett-e valamit a kocsi alatt, vagy csak hasra ütésszerően 

cselekszik. A Halott Város még csendesebb, mint ahogy a neve jelezte. Csak 
a gyenge szellıt éreztük. 

Végignéztem - még mindig az ülésen állva - a kocsi mellett a lustán ringó 
főszálakon. Ha valaki kimászna a kocsi alól, be tudna ugrani és megragadni a 
nyakamat úgy, hogy még egy feszületet vagy egy kevésbé vonzó 
fokhagymafüzért sem lenne idom keresni. 

Csak az egyik kezemre volt szükség, hogy a lámpát tartsam. A másikkal 
elıvettem a pisztolyomat. 

Amikor Bobby három-négy lépésre eltávolodott a dzsiptıl, fél térdre 
ereszkedett. Hogy odavilágítsak, ahol kutatni akar, kitartottam a lámpát a 
kocsiból, és az én oldalamon megpróbáltam a kocsi alá világítani, remélve, 
megvilágítom, akármi is bújik meg a kocsi alatt. 

Jellegzetes szörnyvadász pózban Bobby lehajtotta a fejét, hogy a dzsip alá 
lásson. 
- Semmi - mondta. 
- Semmi? 
- Zéró! 
- Pedig elszánt vagyok! 
- Rettenthetetlen! 
- Jól seggbe rúgtam volna. 



Hazudtunk. 
Ahogy Bobby újra talpra állt, megint sikoly süvített át az éjszakán: ugyanaz 

a táblacsikorgató köröm - haldokló macska - szipogó gyermek - hibás 
szintetizátor hangja, ami néhány pillanattal elıbb úgy ugratott minket talpra, 
mintha fenékbe rúgtak volna. 

Ezúttal jobban be tudtam tájolni a hang forrását, a bungaló teteje felé 
néztem, és a lámpa fénye felfedte Nagy Fejet. 

Most már nem vitás: ez az a teremtmény, amit Bobby Nagy Fejnek nevezett 
el, mert a feje tagadhatatlanul nagy. A tetı egyik végén kuporgott, pont a 
csúcsán, talán ötméternyire felettünk, mint King Kong az Empire State 
Buildingen, de egy video feldolgozásban, amihez nem hajtottak fel elegendı 
pénzt, hogy magasabb helyszínt, harci repülıgépeket vagy legalább egy 
veszélyben levı leányt megvegyenek a jelenethez. 

Karjaival eltakarta áz arcát, mintha gusztustalan látványunk elrémisztette 
volna. Nagy Fej Bobbyt és engem tanulmányozott világító zöld szemével, amit 
az ujjai közötti résen láthattunk. 

Bár az arcát nem takarta el, láttam, hogy a feje aránytalanul nagy a 
testéhez képest. Azt is gyanítottam, hogy deformált lehet. Nem csak emberi 
mércével mérve, de egy majom szépségéhez képest is bizonyára. 

Nem tudtam eldönteni, vajon eredetileg rhesus szülıktıl, vagy már 
fıemlısöktıl született-e. Kusza szır borította a testét, ami nem ritka a 
rhesusoknál, hosszú karjai, behúzott vállai egyértelmően emberszabásúra 
vallottak, ám erısebbnek tőnt egy egyszerő majomnál, olyan félelmetesnek, 
mint egy gorilla, pedig egyébként nem hasonlított rá. 

Hiperaktív fantáziám azonnal beindult, látva, hogy e teremtmény mennyi 
élılény jellemzıit hordja magán a gerincesektıl a hüllıkig, és még 
rosszabbakét is. 

A tetın Nagy Fej az ég felé nézett, mintha a csillagokat tanulmányozná, 
arcát továbbra is a keze mögé rejtve. 

Hirtelen azonosultam ezzel a teremtménnyel. A tartása, a viselkedése mind 
azt sugallta nekem, ez a szerencsétlen nem akarja, hogy lássuk, mert tudja, 
visszataszítónak találnánk - bizonyára az is volt. Talán azért tudtam átérezni, 
mit érez, megérteni a viselkedését, mert huszonnyolc éve én is kívülállóként 
élek. 

Soha nem éreztem szükségét, hogy elrejtsem az arcomat, de kisgyerekként 
megismertem a fájdalmat, amit egy kitaszított érez, mikor kegyetlen gyerekek 
Éjszakai Vándornak, Drakulának vagy még rosszabbnak hívtak. 

Amint ezt a szerencsétlent üldöztük, arra emlékeztetett, ahogy az én 
zsarnokaim hajszoltak engem, mikor kisfiú voltam. 

Még akkor is, amikor már meg tanultam védeni magam, és visszaütöttem, 
akkor sem hátráltak meg, sokszor csak azért, hogy ütéseikkel 
megkínozhassanak. 

Persze így, hogy Jimmy és Orson veszélyben van, minden okunk megvolt 
Bobbyval, hogy bármilyen nyomot kövessünk. 

Nem aljas szándék vezérelt minket, ám aggasztott az a furcsa élvezet, 
amivel az üldözésben részt vettünk, 



A csillagbámuló leengedte szemeit az égrıl, és tekintetét felénk fordította, 
bár az arcát még mindig eltakarta. A lámpát a lába alatti zsindelyre 
irányítottam, hogy az állatot még lássam, de ne zavarjam ıt. 

Diszkrét viselkedésem nem bátorította arra Nagy Fejet, hogy felfedje az 
arcát, azonban az elızıtıl eltérı hangot hallatott, a külsejének nagyon 
ellentmondót: egy galamb turbékolásának és egy macska dorombolásának 
keverékéhez hasonlót. 

Bobby elég hosszan nem nézett a szörnyre ahhoz, hogy 360 fokos szögben 
körülnézzek. 

Én is tartottam valamitıl, hogy Nagy Fej eltereli a figyelmünket egy 
közvetlenebb veszélyrıl. 
- Szuper nyugodt minden - jelentette ki Bobby. 
- Most. 

Nagy Fej turbékoló-doromboló hangja hangosabb lett, aztán átváltott 
egzotikus, egyszerő, ritmusos szótagok folyamává, de nem igazán állativá. 

Eltorzult szókapcsolatok voltak ezek, érzelemmel és kényszerrel telve, és 
nem kellett nagyon erılködni, hogy az ember szavaknak gondolja ıket. Ha 
ezt a beszédet nem is egy összetett nyelvként érzékeljük, mint az angolt, a 
franciát vagy a spanyolt, legalább primitív próbálkozás volt, hogy valami 
jelentést tolmácsoljon. 
- Mit akar? - kérdezte Bobby. 

Kérdése - akár átgondolta, akár nem - abból az érzésbıl fakadt, hogy a 
teremtmény beszélt hozzánk. 
- Fogalmam sincs - mondtam. 

Nagy Fej hangja sem mély, sem fenyegetı nem Volt, inkább, mint egy 
reggae-banda dudája, vékony, akár egy tízéves gyermeké, nem teljesen 
emberi, de félúton afelé. Izgatott, különös módon dallamos, mégsem zenei, 
és amolyan könyörgı hangzású, ami szimpátiát vált ki, a hangforrás 
ellenszenves külseje ellenére. 
- Szegény istenverte! - mondtam, amikor elhallgatott. 
- Komolyan gondolod? 
- Szomorú és szerencsétlen állat. 

Bobby gondosan tanulmányozta ezt a Quasimodót, végül belátta: 
- Talán. 
- Boldogtalan. 
- Föl akarsz menni a tetıre, és megöleled? Bekapcsolom az autórádiót. 
Fölmehetsz, és felkérheted táncolni, hogy vonzónak érezhesse magát. 
- Messzirıl sajnálom inkább. 
- Tipikus férfi vagy. Csak beszélni tudsz a szánakozásról, de nem tudsz eszerint 
cselekedni. 
- Félek a visszautasítástól. 
- Az elkötelezettségtıl félsz. 

Elfordulva tılünk Nagy Fej leeresztette a kezét az arca elıl. Négy lábon, a 
tetı vonalát követve, végigfutott a tetıgerincen. 
- Tartsd rajta a fényt! - utasított Bobby. 

Próbáltam, de a szegény pára gyorsabban futott, mint ahogy a menekülı 
kígyó siklik. Vártam, hogy felénk inául, vagy eltőnik a tetı másik oldalán, ám e 



helyett végigment a tetı ormán, és habozás nélkül a házak közötti 
négyméteres résbe ugrott. Macskaügyességgel landolt a szomszédos ház 
tetején, ahol a hátsó lábára emelkedett, még hátrapillantott ránk zöld 
szemével, aztán leereszkedett, majd háztetırıl háztetıre ugrált, míg végül 
eltőnt a házak mögött. 

Többször is sikerült pillanatokra megvilágítanom, de a teremtmény fejét így 
is csak alig láttam: csak elképzeléseim voltak róla, nem pedig tiszta képem. 
Koponyája hátsó része megnyúlt, mint egy csuklya, homloka mélyen ülı, a 
szeme fölé nyúlt. Ragyás arcát valószínőleg csontkinövések torzították el. A 
szája túl nagynak tőnt a fejéhez viszonyítva, még annál is jobban, mint 
amennyire a feje aránytalan volt a testéhez képest. 

Ki tátva gızölgı állkapcsát, hajlott fogak tömkelegét fedte fel, mely 
veszélyesebb Hasfelmetszı Jack késkészleténél. 

Bobby adott még egy esélyt, hogy átgondoljam sajnálatomat Nagy Fej 
iránt. 
- Boldogtalan? 
- Még mindig úgy hiszem. 
- Nincs benned más, csak szív, haver! 
- Blabla. 

Látva a körülöttünk levı házak egyformaságát, megkérdezte: 
- Te meg tudod különböztetni ezeket az utcákat egymástól? 
- Nagyjából... 
- Akkor te betegesen sok idıt töltesz itt, haver! 
- Semmi jó nincs a tévében... 
- Próbáld meg a bélyeggyőjtést! 
- Nem bírnám ki a vele járó izgalmakat. 

Ahogy Bobby lehajtott a kitaposott főrıl, át a járdán, ki az útra, eltettem a 
pisztolyomat, és kértem, forduljon jobbra. Két háztömbbel arrébb ismét 
megszólaltam. 
- Állj! Itt. Itt pörgették a csatornafedelet. Ha elfoglalják a világot, lehet, hogy 
olimpiai számmá teszik. 
- Ez sokkal izgalmasabb, mint a szinkronúszás. 

Amikor kiszálltam a dzsipbıl, megkérdezte: 
- Hova mész? 
- Gurulj elıbbre, és parkolj egyik kerékkel a csatornán! 
- Nem gondolom, hogy még mindig itt vannak. Szerintem elmentek. De azért 
biztos, ami biztos. Nem akarom, hogy feljöjjenek, és utánunk másszanak, amíg 
bent vagyunk. 
- Hol vagyunk bent? 

A kocsi elıtt mentem, és irányítottam Bobbyt, míg a jobb elsı kerékkel 
pontosan a csatornatetıre nem állt. Leállította a motort, és pisztollyal a 
kezében kiszállt. 

A lágy parti szél kissé megerısödött, és a felhık, melyek elnyelték a holdat, 
lassan kelet felé vándoroltak. 
- Hol leszünk bent? - kérdezte újra Bobby. 

A bungalóra mutattam, ahol a seprős szekrénybe bújtam a majombanda 
elıl. 



- Tudni akarom, mi rohad benn. 
- Akarod? 
- Muszáj - mondtam a bungaló felé indulva. 
- Perverz fickó - válaszolt, és utánam indult. 
- A bandát lenyőgözte. 
- Mi is a majomszintre akarunk süllyedni? 
- Lehet, hogy fontos. 

Újra próbálkozott: 
- Tele van a hasam sörrel és virslivel. 
- És? 
- Csak figyelmeztetni akartalak, haver! Pillanatnyilag nagyon alacsonyan van 
a hányási küszöböm. 

 
11. 

 
A bungaló elülsı ajtaja nyitva állt, ahogy hagytam. A nappali még most is 

portól, penésztıl, rothadás és egerek szagától bőzlött, ráadásul most még 
rühes majomszag is terjengett a levegıben. 

Az elemlámpám, amit korábban nem mertem használni, most felfedett egy 
csomó sárgásfehér, hat-nyolc centiméteres gubót a sarokban, ahol a hátsó 
fal a mennyezettel találkozott, amiben molyok, lepkék vagy egy kivételesen 
termékeny pók sarjai fejlıdtek. 

Világosabb, téglalap alakú foltok jelezték, hogy hol lóghattak annak idején 
a képek a falon. 

A vakolat nem olyan repedezett, mint amit az ember egy hatvanéves, két 
éve üresen álló házban várna, de az apró repedezések a falat a kikelés elıtti 
tojás héjához tették hasonlóvá. 

A padlón, a sarokban egy piszkos gyerek zokni. Semmi köze nem lehetett 
Jimmyhez, mert igencsak poros, nyilván réges-rég itt hevert. 

Ahogy az ebédlıajtó felé tartottunk, Bobby megszólalt: 
- Vettem egy új deszkát tegnap. 
- Itt a világvége, ha te vásárolni mész! 
- A Hobie-ban, a barátaim ajánlották nekem. 
- És milyen? - kérdeztem, miközben az ebédlıbe vezettem. 
- Még nem próbáltam ki. 

A plafonról újabb csomó gubó lógott, hasonló a szobában látottakhoz. 
Ezek is nagyok voltak, hét-nyolc centi hosszúak, és a legszélesebb pontnál egy 
igazán vastag virslihez hasonlóak. A bungalón kívül soha nem láttám semmi 
ezekhez hasonló képzıdményt. Közvetlenül alájuk álltam, és megvilágítottam 
ıket. 
- Hátborzongató - mondta Bobby. 

Néhány gubóban sötét alakzatokat láttam, meghajlottak, mint a kérdıjel, 
de úgy körül voltak szıve puha szálakkal, hogy semmilyen apróbb részletet 
nem láttam belılük. 
- Látsz valami mozgást? - kérdezte Bobby. 
- Én nem. 
- Talán meghallottak. 



- Ja - feleltem, bár nem voltam meggyızıdve errıl. 
- Csak néhány halott, félig kész moly. 
- Mi más? - kérdeztem. 
- Hatalmasak. 
- Talán új molyfajta. Új és nagyobb fajta. Egy nagyobb fajta. Ezek változnak. 
- Rovarok? Változnak? 
- Ha az emberek, a kutyák, a madarak, a majmok változnak, akkor miért ne 
változnának a rovarok is? 

Bobby összeráncolta a homlokát, elgondolkodott ezen. Lehet, hogy nem jó 
ezentúl gyapjúpulóvert venni. 

Émelyegni kezdett a gyomrom, mikor ráeszméltem, hogy egy vaksötét 
szobában együtt vagyok ezekkel a kövér gubókkal. 

Nem igazán értem, miért visel meg ez a gondolat ennyire. Végül is nem 
valószínő, hogy néhány rovar a falhoz szegez, és engem is befon egy ilyen 
selymes gubóba. 

Másrészt itt Wyvernrıl van szó, így lehet, hogy pontosan ez a veszély 
fenyeget. 

Émelygésemet részben a konyhából áradó bőz okozta. Már elfelejtettem, 
milyen erıs a szaga. 

Jobb kezével a pisztolyt fogva, bal kezével az orrát és a száját takarva, 
Bobby így szólt: 
- Mondd, hogy ez a szag nem lesz ennél is rosszabb! 
- De rosszabb lesz! 
- Igyekezzünk! 

Alighogy elmozdítottam a lámpát, úgy tőnt, mintha az egyik sötét, görbe 
alakzat megmozdult volna selyemháló zsákjában. Újra rájuk irányítottam a 
fényt. 

Egyik rejtélyes rovar sem mozgott. 
- Ideges vagy? - kérdezte Bobby. 
- Miért, te nem?! 
- Dehogynem! 

Beléptünk a konyhába, ahol a linóleum recsegett, ropogott alattunk, és 
ahol a rothadó szag olyan sőrő volt, mint egy zsíros ételeirıl híres étterem 
konyhájában az avas zsír szaga. 

Mielıtt a szag eredetét kutattam volna, felfelé irányítottam a lámpát. 
A fölsı konyhaszekrény közvetlen a plafon alól lógott, és ahol a szekrény a 

mennyezettel találkozott, a sarokban több gubó csüngött, mint az elızı két 
szobában együttvéve. Harminc vagy negyven. 

Legtöbbje ugyanígy hat-nyolccentis, de volt néhány másfélszer akkora is. 
Újabb húsz a plafon közepén lógó szögletes csillár körül helyezkedett el. 
- Nem semmi! - álmélkodott Bobby. 

Leeresztettem a lámpát, és azonnal felfedeztem a gyomorforgató szag 
eredetét. Egy halott férfi terült el a padlón, a mosogató elıtt. Elıször azt 
hittem, bizonyára az a valami ölte meg, ami a gubókat tette ide. Árra 
számítottam, hogy szája tele lesz selyemfonallal, sárga-fehér gubók lógnak 
majd a fülébıl, vékony szálak az orrából. 

Azonban a gubóknak semmi közük nincs az egészhez. Ez egy öngyilkos férfi. 



A revolver a hasán feküdt, ahova a fegyver visszautasé és a hullagörcs 
hajlította, és jobb kezének felpuffadt mutatóujja még mindig a ravasz köré 
fonódott. A torkán lévı seb alapján a csövet az álla alá helyezte, és egyetlen 
lövést eresztett magába egészen az agyáig. 

Amikor ma éjszaka korábban beléptem a sötét konyhába, egyenesen a 
hátsó ajtóhoz mentem, s ott a kilinccsel a kezemben megtántorodtam, mert 
egy majom ugrott el elıttem. Az ajtó felé tartva és onnan vissza 
centimétereken múlhatott, hogy nem léptem a hullára. 
- Erre számítottál? - kérdezte Bobby, és a hangját eltompította a keze, amivel 
az átható bőzt szőrni próbálta. 
- Nem. 

Nem tudtam, mire számítottam, de biztos voltam benne, hogy ennél valami 
rosszabb ólálkodott képzeletem legmélyebb bugyraiban. 

Mikor megláttam a holttestet, megkönnyebbültem, mintha valami sokkal 
rosszabb felfedezésre készültem volna fél, amivel végül most nem kell 
szembesülnöm. 

Fehér, márka nélküli sportcipıben, piros-zöld skót kockás ingben a halott a 
hátán feküdt, bal keze a teste mellett, tenyerével fölfelé, mintha alamizsnát 
kéregetne. Kövérnek tőnt, mivel a ruhák egy része szorosan feszült a testén, 
de ez a baktériumgáz okozta püffedés következménye is lehetett. 

Arca duzzadt, üveges szeme kidülledt szemgödrébıl, megdagadt nyelve 
kinyújtva, eltorzult ajkai és csupasz fogai között. 

Hozzá nem értık által gyakran vérnek hitt folyadék szivárgott szájából és 
orrlikaiból. Halványzöld és zöldes fekete foltoktól tarkított bırét a vénák és 
artériák hemolízise mintázza. 

Bobby megszólalt: 
- Itt kell lennie, mennyi, egy hete, két hete? 
- Nem olyan régóta. Talán három-négy napja. 

Az idı enyhe volt az utóbbi pár napban, sem meleg, sem hideg, emiatt a 
bomlás még megjósolható sebességben haladt elıre. 

Ha a férfi jóval több, mint négy napja feküdt volna itt, bıre többnyire 
zöldes fekete lett volna, nem halványzöld, néhány teljesen fekete folttal 
tarkítva. 

A hólyagosodás, a bır és a haj rohadása már megindult, de még nincs 
olyan elırehaladott állapotban, hogy ne tudjam nagyjából megtippelni az 
öngyilkosság idıpontját. 
- Még mindig a Törvényszéki patológiával a fejedben sétálgatsz itt fel-alá? - 
mondta Bobby. 
- Aha. 

Tanulmányaim a halál témájában tizennégy éves koromban kezdıdtek. A 
legtöbb fiú, mire tinédzser lesz, valami morbid vonzódást érez hajmeresztı 
könyvek, horror regények, szörnyfilmek iránt. A növekvı hímnemőek azon 
képességükön mérik a férfikor felé való elırehaladásukat, hogyan viselik el a 
legrémesebb látványt, azt, amelyik a bátorságot, kiegyensúlyozott elmét és 
undorodó reflexet teszi próbára. Azonban idıközben Bobby és én rajongtunk 
a mővészetért és a kis költségvetéső mexikói horrorfilmekért is. 



Legalább annyira kinıttünk ebbıl a rajongásból, amennyire más 
kamaszkori dolgokból nem, de akkor én jobban elmélyültem a halál 
témájában, mint Bobby, felcserélve a rossz filmeket a klinikai tanulmányokra. 
Olvastam a mumifikálás és a balzsamozás történetét és technikáját, olyan 
járványok kísérteties részleteit, mint a fekete halál, ami Európa fél lakosságát 
kipusztította 1348-1350 között. 

Ma már tudom, hogy a halál e részletes tanulmányozásával saját 
mulandóságomat próbáltam elfogadni. Már kamaszkorom elıtt tudtam, 
hogy mind- annyian homokszemcsék vagyunk egy homokórában, és 
folyamatosan szóródunk át a felsı részbıl az alsó állandósága felé, és az én 
saját homokórám két rész közötti nyaka szélesebb, a homok ezért gyorsabban 
folyik át rajta. Nehéz igazság ez egy ilyen fiatal, embernek, és azzal, hogy 
tudóssá válok, 
a halál félelmetességét igyekeztem legyızni. 

Az XP-s emberek fiatalkori halandóságának tudatában nagyszerő szüleim 
úgy neveltek, hogy inkább játsszam, ne dolgozzak, élvezzem az életet, és a 
jövıbe ne aggodalommal, hanem kíváncsisággal tekintsek. 

Tılük meg tanultam Istenben bízni, hinni abban, hogy életemnek célja a 
boldogság. Következésképp anyu és apu nem örültek a halál iránti 
érdeklıdésemnek, de tudósok lévén hittek a tudás felszabadító erejében, 
ezért nem akadályoztak kutatásaimban. 

Igazából apámnak köszönhetem, hogy megszerezte nekem a könyvet, ami 
teljessé tette „halálos" tanulmányaimat: Elsevier Törvényszéki patológiáját, azt 
a több vastag kötetbıl álló írást, mely bőnügyi tárgyalásokon részt vevı 
törvényszéki szakértıknek íródott. 

Ez a tekintélyt parancsoló könyvsorozat, melyet gazdagon illusztráltak 
áldozatokról készült fényképekkel, amelyek a legforróbb szívet is 
megfagyasztották és a leghidegebbet is megolvasztották, nem található 
meg egyetlen könyvtár polcán, és nem is gyerekeknek szánták. Tizennégy 
évesen, mikor úgy tőnt, maximum húszéves koromig élhetek, nyugodtan 
mondhattam volna, nem vagyok gyerek, életem felén már túl vagyok. 

A Törvényszéki patológia esetek millióiról ír, amitıl a hideg kiráz bennünket: 
betegség, tőz-, fagy-, mérgezéses, éh-, fojtogatás miatti, lövés okozta, tompa, 
illetve hegyes eszköz általi halál. Mire befejeztem a könyvet, elmúlt a halál 
iránti csodálatom... és félelmem is. 

A bomlásnak indult testeket ábrázoló képek tudatosították bennem, hogy 
azok a tulajdonságok, amiket én szeretek az emberekben - humor, 
szellemesség, bátorság, hőség, hit, együttérzés, könyörület - nem az ember 
húsában vannak. Ezek a dolgok túlélik a testet; tovább élnek a család, a 
barátok emlékezetében, halhatatlanok azzal, hogy másokat kedvességre, 
szeretetre ösztökélnek. Humor, hit, bátorság, együttérzés - ezek nem rohadnak 
és tőnnek el; ellenállnak a baktériumoknak, erısebbek az idınél és a 
gravitációnál: lényegük valami sokkal erısebb anyag, mint a vér és a csont, a 
lélek, ami kikezdhetetlen. Bár hiszem, én e léten túl is élek majd, hogy 
szeretteim ott lesznek, ahova én tartok, mégis félek, ık elıbb lépik át a két 
világ határát, és engem egyedül hagynak. 



Néha rémálom ébreszt fel, amelyben azt álmodom, hogy én vagyok az 
egyetlen élı személy a földön; az ágyban fekszem, remegek, félek Sashától 
segítséget kérni, vagy a telefonért nyúlni, félek, hogy senki nem válaszol, és az 
álom valósággá válik. 

Most itt, a bungaló konyhájában, Bobby így szólt: 
- Nehéz elképzelni, hogy így elrohadt három-négy nap alatt. 
- Az elemeknek kitéve teljesen lecsupaszodhat két hét alatt. Tizenegy-tizenkét 
nap normál körülmények között. 
- Szóval bármikor... két hétre lehetek attól, hogy csak csont legyek! 
- Megsemmisítı érzés, mi? 
- Nagyon! 

Mivel eleget láttam halott férfit, elemlámpám a tárgyakra irányítottam, 
amit egyértelmően ı helyezett el maga köré, mielıtt meghúzta a ravasz. 

Egy fényképes kaliforniai jogosítvány. Egy papírkötéső Biblia. Egy 
hétköznapi, fehér, üzleti boríték, amire sem írva, sem gépelve nem volt semmi. 
Négy, gondosan egymás mellé helyezett amatır felvétel. Egy apró, 
rubinvörös üveg, az a fajta, amibe fogadalmi gyertyát szoktak rakni, bár 
ebben nem állt gyertya. 

Hogy hányingeremet csökkentsem, rózsák illatát képzelem magam köré. 
Lehajoltam, hogy egy közelebbi pillantást vessek a jogosítványra. A bomlás 
ellenére a hulla arca hasonlóságot mutatott az okiratban szereplı képpel 
ahhoz, hogy meggyızzön, a két személy ugyanaz. 
- Leland Anthony Delacroix - mondtam. 
- Nem ismerem. 
- Harmincöt éves. 
- Csak volt. 
- Lakhely: Monterey. 
- Miért jöhetett ide meghalni? - kérdezte Bobby. 

Abban a reményben, hogy választ találok e kérdésre, a fényképekre 
irányítottam a fényt. 

Az elsın egy harminc körüli, csinos szıke hölgy, fehér rövidnadrágban és 
világossárga blúzban egy tengerparti kikötıben állt, mögötte a kék éggel, 
kék vízzel és vitorlás hajókkal. Huncut mosolya vonzóvá tette. A második kép 
egyértelmően máskor és máshol készült. Ugyanez a nı, ezúttal pöttyös 
blúzban és Leland Delacroix, egymás mellett ültek egy piknikasztal elıtt. 
Leland karja a nı vállán nyugszik, a nı mosolyog rá, ahogy a kamera felé 
fordult. Delacroix boldognak tőnt, a szöszi pedig szerelmesnek. 
- A felesége - mondta Bobby. 
- Talán. 
- Jegygyőrőt visel a képen. 

A harmadik fotón két gyerek: egy hat év körüli fiú és egy tündérforma 
leány, aki nem lehetett több négyévesnél. Fürdıruhában, egy felfújható 
medence mellett álltak és a kamerába vigyorogtak. 
- Családja emlékével körülvéve akart meghalni - mondta Bobby. 

A negyedik kép alátámasztani látszott ezt a feltételezést. 
A nı, a gyerekek és Delacroix a zöld gyepen álltak, a gyerekek a szülık 

elıtt a fotósnak pózoltak. Valami különös alkalom lehetett. A nı itt még 



csinosabb nyári ruhájában és magas sarkú cipıben. A kicsi lány mosolygott, 
láthatóan elégedett fehér cipıjével, fehér zoknijával és fodros alsószoknyás 
rózsaszín ruhácskájával. 

Olyan frissen fésülten és mosdatva, hogy szinte érezni lehetett a 
szappanillatot, a fiú kék zakót, fehér inget és piros csokornyakkendıt viselt. 
Katonai egyenruhájában és tiszti kalapjában - rangja nem látszott tisztán, 
talán kapitány lehetett - Delacroix maga volt a megtestesült büszkeség. 
Pontosan azért, mert ezek a képek olyan boldogságot sugároztak, hatásuk 
mérhetetlen szomorúságot sugallt. 
- Az egyik bungaló elıtt állnak - jegyezte meg Bobby a negyedik kép 
hátterére mutatva. 
- Nem valamelyik bungaló elıtt, ez elıtt. 
- Honnan tudod? 
- Érzem. 
- Tehát valaha itt laktak? 
- És visszajött ide meghalni. 
- Miért? 
- Talán ez volt az utolsó hely, ahol boldog volt. 
- Ami azt jelenti, hogy itt kezdett elromlani minden - mondta Bobby. 
- Nem csak nekik. Mindannyiuknak. 
- Mit gondolsz, hol lehetnek a gyerekek és a feleség? 
- Halottak. 
- Ezt is úgy érzed? 
- Igen. 
- ...Én is. 

Valami csillámlott a kicsi, piros gyertyatartóban. Megbökdöstem az 
elemlámpával, és feldöntöttem. Egy nıi házassági és egy eljegyzési győrő 
gurult ki belıle a linóleumra. 

Ez az összes dolog, amit Delacroix szeretett feleségérıl hagyott, a néhány 
fényképen kívül. Talán túl messze mentem a találgatásban, de úgy 
gondoltam, azért választotta az áldozó gyertyatartót a győrők helyéül, mert 
ezzel akarta kifejezni, hogy a nı és a győrők szentek a számára. 

Újra a képre néztem, ami ez elıtt a bungaló elıtt készült. A tündéri kislány 
széles mosolya, egy hiányzó foggal, szívfacsaró volt. 
- Jézusom! - mondtam halkan. 
- Gyerünk, haver! 

Nem akartam megérinteni ezeket a tárgyakat, amiket a halott maga köré 
helyezett, de a boríték tartalma talán fontos lehet. Amennyire meg tudtam 
ítélni, nem volt vérrel vagy más anyaggal szennyezett. Mikor felemeltem, 
éreztem, nincs benne semmiféle írás. 
- Hangkazetta - mondtam Bobbynak. 
- Egy kis halálzene? 
- Talán a végrendelete. 

Régen, még a Fort Wyvern laboratóriumaiból kiinduló lassú világpusztulás 
kezdete elıtt, hívtam volna a zsarukat, hogy jelentsem, egy hullát találtam. 
Nem mozdítottam volna el semmit a helyszínen, annak ellenére, hogy a halál 
oka egyértelmően öngyilkosság, s nem gyilkosság. Ám ma már új idık járnak. 



Ahogy felálltam, a borítékot és a kazettát a belsı zsebembe csúsztattam. 
Bobby hirtelen a plafonra nézett, és két kézzel szorította fegyverét. 

Elemlámpámmal követtem a pillantását. A gubók változatlannak tőntek, 
ezért megkérdeztem: 
- Mi van? 
- Hallottál valamit? 
- Mint például? 

Hallgatózott. Aztán így szólt: 
- Bizonyára képzelıdtem. 
- Mit hallottál? 
- Magamat - mondta rejtélyesen, és további magyarázat nélkül az ebédlı 
felé indult. 

Rosszul éreztem magam amiatt, hogy itt hagyom Leland Delacroix-t, 
különösen azért, mert nem voltam benne biztos, hogy akár csak névtelenül is, 
de jelentem öngyilkosságát a hatóságoknak. Másfelıl persze ı akart itt 
meghalni. Az ebédlı felé tartva Bobby megszólalt; 
- Ez a baba 370 centi hosszú. 

Fejünk fölött a gubók mozdulatlanok. 
- Milyen baba? - kérdeztem. 
- Az új szörfdeszkám. 

Még egy nagyobb szörfdeszka is ritkán hosszabb 270 centinél. 
- Dekoráció? 
- Nincs, ez egy tandem. 

A nappaliban a gubók ugyanúgy lógtak, ahogy utoljára láttuk ıket. 
Bobby aggódó pillantásokat vetett felfelé, ahogy a bejárati ajtóhoz 

közelített. 
- Hatvanhárom centi széles és tizennégy vastag - mondta. 

Egy ekkora szörföt irányítani még százhúsz kilóval megterhelve is komoly 
tehetséget, koordinációt és a jó szándékú univerzumba vetett hitet követelt. 
- Tandem? - kérdeztem, és bekapcsoltam az elemlámpát, ahogy áthaladtunk 
az elülsı tornácon. 
- Mikor váltottál át a hullámlovaglásról a taxizásra? 
- Semmikor. De egy kis tandem kedves lehet néha. 

Ha tandemrıl álmodozik, bizonyára van egy konkrét elképzelése a partnert 
illetıen is. Bár az egyetlen nı, akit szeret, egy szörfös és festı, akit Pia Klicknek 
hívnak, és aki a Waimea-öbölben meditál már három éve, és keresi önmagát, 
miután Bobby ágyából sétálni indult a parton. 

Bobby egészen addig nem tudta, hogy eltőnt, míg Pia az öböl felé repülve 
fel nem hívta, és megmondta neki, elkezdte keresni önmagát. Pia ugyanolyan 
kedves, gyengéd és intelligens, mint bárki más, akit ismertem, egy tehetséges 
és sikeres mővész. Ám ı úgy hiszi, hogy a Waimea-öböl az ı szellemi otthona - 
nem Oskaloosa Kansasben, ahol született és 
nevelkedett, nem Moonlight Bay, ahol szerelembe esett Bobbyval -, és az 
utóbbi idıben azt állítja, hogy ı Kaha Huna, a szörf istennıjének 
reinkarnációja. Ezek még a wyverni katasztrófa elıtti furcsa idık. 

Megálltunk a lépcsı alján és lassú, mély lélegzeteket vettünk, hogy 
kitisztítsuk magunkból a halál bőzét, ami úgy tőnt, teljesen átitatott bennünket, 



mintha valami páclében áztunk volna hosszan. Arra is kihasználtuk ezt a pár 
pillanatot, hogy körülnézzünk az éjszakában, mielıtt beljebb hatolunk benne. 
Nagy Fejet lestük, vagy a majombandát, vagy egy új veszélyt, amit még az 
én túlfőtött fantáziám sem tudott megérezni. 
- Szerezhetnénk egy hajót - mondta Bobby. 
- Milyen hajót? 
- Bármilyet megengedhetnénk magunknak. 
- És? 
- A tengeren élhetnénk. 
- Extrém megoldás, haver. 
- Nappal hajózhatnánk, éjjel buliznánk. Elhagyott partoknál kötnénk ki, és 
elkapnánk néhány trópusi hullámot. 
- Te, én, Sasha és Orson? 
- Felszednénk Piát a Waimea-öbölnél. 
- Kaha Hunát. 
- Nem árt, ha van egy tenger istennıje a fedélzeten. 
- Gázzal? 
- Vitorlával. 
- Kaja? 
- Hal. 
- A hal is hordozhatja a retrovírust. 
- Akkor keresünk egy távoli szigetet. 
- Milyen távolit? 
- A sehol határán. 
- És...? 
- Magunknak megtermelnénk az ételt. 
- Bob, a farmer! 
- Mínusz kertésznadrág. 
- Álmodozó! 
- Csak önbizalom kérdése. Megoldható - jelentette ki Bobby magabiztosan. 
- Igaz ugyan, hogy egy grizzly medvét is meg lehet ölni egy szál lándzsával - 
ellenkeztem -, de te beleesel egy verembe, és a medve Bobby-rántottát fog 
vacsorázni. 
- Nem, ha veszek medveölı leckéket. 
- Szóval, mielıtt vitorlát bontasz, eltöltesz négy évet egy jó mezıgazdasági 
fıiskolán? 

Bobby mélyet lélegzett, hogy kiszellıztesse a tüdejét. 
- Az egyetlen, amit tudok, hogy nem akarom úgy végezni, mint Delacroix. 
- Mindenki, aki valaha erre a világra született, úgy végzi, mint Delacroix - 
mondtam lakonikusan -, de ez nem a vég, ez csak egy kijárat. Oda, ami ez 
után következik. 

Bobby csendben maradt egy pillanatig, aztán megjegyezte: 
- Nem vagyok benne biztos, hogy én is hiszek ebben. 
- Szóval, te azt hiszed, hogy keresztül tudsz jutni a világ végén krumplit és 
brokkolit nevelve, egy térképen nem jelölt trópusi szigeten, valahol Bora 
Borától keletre, ahol ırülten termékeny a talaj, hatalmas, gyönyörő hullámok 
csapdossák a partot, de a túlvilágban nem tudsz hinni... 



Megrándította a vállát: 
- Tudod, Chris, valahogy könnyebb hinni a brokkoliban, mint Istenben. 
- Nekem nem. Utálom a brokkolit. 

Bobby a bungaló felé fordult. Arca összeráncolódott, mintha még mindig 
érezné a bomló Delacroix szagát. 
- Ez, haver, a való élet ördögi darabja. 

Képzeletbeli, apró élısködık mászkáltak a bıröm alatt, ahogy a plafonon 
függı gubókra gondoltam, és egyet kellett értenem vele: 
- Az, barátom... 
- Szuper éghetınek néznek ki azok az izék - találta ki Bobby a gondolataimat. 
- Akármik is, kétlem, hogy ilyen gubók csak itt, ebben a bungalóban 
találhatók. 

Egyformaságukkal és rendezett elhelyezkedésükkel a Halott Város házai 
hirtelen kevésbé ember alkotta építményeknek, inkább termeszdomboknak 
vagy méhkasoknak tőntek. 
- Gyújtsuk fel ezt kezdetnek! - ajánlotta Bobby. 

Susogva, térdig érı főben, zörögve a száraz bokrok száradt ágai között, 
zizegve a babérfák leveleiben a szellı rovarhangok kavalkádját imitálta, 
mintha az elkerülhetetlen jövı képét jósolná meg, amikor csak hat-, nyolc-, 
százlábú élılények uralják a világot. 
- Rendben - egyeztem bele. - Felgyújtjuk a helyet! 
- Kár, hogy nincs kézigránátunk - így Bobby. 
- Felgyújtjuk, de nem most - mondtam. - Rendırök és tőzoltók csıdülnének ide 
a városból, azt pedig nem akarjuk. És az éjszakából sincs már sok hátra, 
igyekeznünk kell. 

Ahogy az út felé haladtunk, megkérdezte: 
- Hova...? 

Ötletem sem volt, hogyan lehetne hatékonyabban keresni Jimmyt és 
Orsont, ezért nem feleltem erre a kérdésre. 

A választ valaki a dzsip utas ülés elıtti ablaktörlıje alá tőzte. Ahogy a kocsit 
elölrıl kerültem meg, akkor vettem észre. Úgy nézett ki, mint egy parkolójegy. 
Kivettem a valamit a gumitörlı alól, s felkapcsoltam zseblámpámat, hogy 
megvizsgáljam. 

Mikor beültem a kocsiba, Bobby felém hajolt, hogy szemügyre vegye 
felfedezésemet. 
- Ki tehette oda? - kérdezte. 
- Nem Delacroix - mondtam, körülnézve még egyszer az éjszakában, mert az 
volt az érzésem, hogy figyelnek. 

Egy négyzet alakú, ruhára tőzhetı azonosító kártyát tartottam a kezemben. 
A jobb oldalán lévı fénykép Delacroix-é volt, de máskor készülhetett, mint a 
jogosítványé, amit a holttest mellett találtunk. Tágra nyílt szemekkel, riadtan 
nézett a kamerába, mintha a vaku fényében látta volna késıbbi 
öngyilkosságát. A fotó alatt a név: Leland Anthony Delacroix. A kitőzı bal 
felén kora, magassága, súlya, szeme és haja színe, valamint 
társadalombiztosítási száma volt feltüntetve. A kitőzıre keresztbe egy 
háromdimenziós hologramot nyomtak, ami nem takarta el sem a képet, sem 
az adatokat, sem két halványkék betőt: V. O. 



- Védelmi osztály - találtam ki, mert az anyámnak volt egy ilyen engedélye, 
bár ehhez hasonló kártyát soha nem láttam nála. 
- Belépéskor aktiválódik - oktatott ki Bobby. - Egy mikrocsip lehet benne. 

Bobby egy számítógépzseni, én soha nem leszek az. Nincs szükségem 
komputerre. Bobby így szólt: 
- Tudod, mikor belép az egységbe, a kártyában lévı mikrocsip aktiválódik. 
- Már honnan tudnám...? 
- Aktiválódik, törli a mikrocsip memóriájában tárolt dolgokat. Aztán 
akárhányszor keresztülmegy a bejáraton, a kártya mikrohullámú 
adóvevıknek válaszol, ezzel, szemmel tartható, hogy viselıje mikor hova 
megy, és milyen hosszan van ott. Aztán mikor elhagyja a helyet, ezek az 
adatok átmentıdnek a fájljába. 
- Megırjítesz, mikor számítógépül beszélsz! 
- Ugyanaz a hülye vagyok még mindig, haver! 

A bungaló felé néztem, ahol Delacroix-t találtuk, félig-meddig arra 
számítva, hogy különös fényeket látok majd, rovarszerő árnyakat és egy 
ingadozó járású hullát, ahogy felénk közelít. 
- Minden lépését ellenırizni, még miután beengedték, akkor is - ez aztán a 
paranoid biztonságmánia! - jegyezte meg Bobby. 
- Bizonyára ez a kitőzı is a többi cucc között lehetett, a földön, a tetem 
mellett. Valaki járt elıttünk a bungalóban, elhozta és idetette. De vajon 
miért? - töprengtem. 

A válasz a kártya alsó sorában volt. Belépési engedély: M. V. 
Bobby így szólt: 

- Gondolod, hogy ezzel jutott be azokba a laborokba, ahol a genetikai 
kísérleteket végezték? 
- Talán. M. V. Mystery Train. 

Bobby a sapkámra hímzett szavakra pillantott, majd ismét a kártyára. 
- Nancy Drew büszke lenne... 

Lekapcsoltam a lámpát. 
- Azt hiszem, tudom, hova akarja, hogy menjünk. 
- Ki akarja, hogy valahova menjünk...? 
- Akárki, aki ezt a kártyát itt hagyta nekünk. 
- De mégis, kicsoda? 
- Én sem tudok mindent, haver! 
- De azért biztos vagy benne, hogy van túlvilág! - jegyezte meg epésen, 
ahogy beindította a motort. 
- A nagy válaszokat tudom, csak néhány kisebb nincs a birtokomban. 
- Oké. Merre megyünk? 
- A tojásszobába. 
- Szóval egy Batman-filmben vagyunk, és te vagy Riddler. 
- Ez nem a Halott Városban van, hanem a bázistól északra, egy hangárban. 
- Tojásszoba... 
- Majd meglátod. 
- İ nem a barátunk - mondta Bobby. 
- Kicsoda? 
- Aki a kitőzıt itt hagyta. Nincsenek barátaink ezen a helyen. 



- Nem vagyok én ebben olyan biztos. 
Ahogy Bobby kiengedte a kéziféket, és lassan gurulni kezdtünk, így szólt: 

- Lehet, hogy csapda. 
- Nem valószínő. Tönkretehette volna a dzsipet, lecsaphatott volna ránk, 
ahogy jöttünk ki a bungalóból, ha csak meg akar ölni minket. 

Kifelé vezetve a Halott Városból, Bobby újra megszólalt: 
- Akkor is lehet csapda. 
- Jó... talán... 

Téged, Chris, nem érdekel annyira, mint engem, mert neked ott van az 
Isten, meg a túlvilág, meg az angyalok kórusa, aranypaloták az égben. 
Nekem azonban csak a brokkoli van. 
- Rendben... Jobb, ha csapdára számítunk - láttam be végül. 

Foltosan és sötéten, mint egy furcsa gombafaj, szivacsszerő felhıcsomók 
szóródtak szét kelet felé. Az égnek csak keskeny sávját hagyták tisztán, ahol a 
csillagok még távolibbnak tőntek, mint amilyen messze valójában voltak. 

Több mint két évig Wisteria Jane Snow én cserélı retrovírusa szabadon 
garázdálkodott a laboratórium falain kívül. Ez idı alatt a természeti rend 
pusztulása majdnem olyan lassan haladt elıre, mint ahogy a nagy bolyhos 
hópelyhek szállnak alá a szélcsendes, téli égbıl, de gyanítottam, a hóvihar a 
közelben van. 

 
12. 

 
A hangár úgy emelkedett fölénk, mint egy idegen, feldühödött Isten 

temploma, melyet három oldalról kisebb épületek vettek körül, ahol a 
szerzetesek és novíciusok laknak. Olyan széles és hosszú, mint egy futballpálya, 
hét emelet magas, és a tetı alatt elhelyezkedı szellızınyílásokon kívül nem 
volt rajta ablak. 

Bobby az épület egyik végénél lévı ajtó elıtt parkolt, lekapcsolta a motort 
és a reflektort. Az ajtót motor mőködtette, de az áramot már rég kikapcsolták. 

A letaglózó épületegyüttes és a hatalmas acélajtók látványa olyan 
félelmetes, mint az az erıd lehet, mely a pokol és e világ között áll, hogy a 
démonok megszökését megakadályozza. 

Az ülés alól egy elemlámpát elıvéve Bobby megkérdezte: 
- Ez a tojásszoba? 
- Ez alatt van. 
- Nem tetszik, ahogy kinéz. 
- Nem kértelek, hogy költözz ide, és élj itt. 
- A repülıtér közelében vagyunk? - kérdezte Bobby, és kiszállt a kocsiból. 

Wyvern erıd kiképzı- és ellátó egységként is mőködött, és rendelkezett 
olyan kifutópályákkal, melyek alkalmasak nagy Jetek és olyan óriás C-13-asok 
fogadására, melyek támadó jármőveket, teherautókat és tankokat 
szállítanak. 
- A reptér arra van, úgy nyolcszáz méterre - mutattam. - Itt nem tároltak 
repülıgépeket, hacsak nem helikoptereket, de azt sem hiszem. 
- Akkor mire használták ezt a helyet? 
- Nem tudom. 



- Talán itt játszottak bingót. 
Az épületet körülvevı negatív kisugárzás valamint annak ellenére, hogy 

ismeretlen, esetleg rossz szándékú ember által vezettettünk ide, nem hittem, 
hogy közvetlen veszélyben lennénk. Különben is, Bobby fegyvere jóval 
hamarabb végezne bárkivel, mint az én 9 milliméteresem. Pisztolyomat a 
tokban hagytam, csak az elemlámpát elıvéve indultam az ajtó felé. 
- Nagy hullám jön - mondta Bobby. 
- Ez tény, vagy találgatás? 
- Tény. 

Bobby pénzt keres azzal, hogy mőholdak segítségével elemzi világszerte a 
szörfözéshez kellı körülményeket, és nagy pontossággal teszi mindezt. 
Vállalkozása naponta szörfösök tízezreinek ad felvilágosítást faxon, e-mailen, 
vagy telefonon, s évente nyolcszázezer hívást kap. Mivel egyszerő életet él, és 
irodája sem hivalkodó, senki nem tudja, hogy multimilliomos, és Moonlight Bay 
leggazdagabb embere. Ha tudnák, többet számítana nekik, mint Bobbynak. 
Számára a vagyon nem más, mint lehetıség mindennap egy jó szörfözésre; 
minden más, amit pénzért lehet venni, csak hab a tortán. 
- Legalább háromméteres lesz - mondta Bobby. 
- Nem szeretem ezt a parti fuvallatot - mondtam, kezemet a szellıbe tartva. 
- Én holnaputánról beszélek. Addigra part felıli lesz. Olyan erejő hullámok, 
hogy tollpihének fogod magad érezni. 

Az ilyen típusú hullámok nem mindennapiak. Ajándékok, szentek, melyeket, 
mikor jönnek, addig lovagolsz, míg a lábad össze nem csuklik, és hasizmod 
nem kezd el remegni, aztán a partra evickélsz, elterülsz a homokba, és várod, 
vajon kimúlsz-e, mint a partra vetett hal, vagy felállsz, és legurítasz két korsó 
sört, és eszel hozzá egy adag sült krumplit. 
- A háromméteresekért... - mondtam vágyakozva, ahogy kinyitottam az ajtót. 
-...amiért érdemes élni - tettem hozzá, ahogy átléptem a küszöböt. 
- Ezért említettem, haver. Motiváció, hogy élve kijussunk innen. 

Még két elemlámpa sem tudta bevilágítani az egész helyiséget, de láttuk a 
fejünk fölött a sínpárt, amin egy mozgatható daru annak idején „dolgozott". 
Ezen acélszerkezet masszívságából látszott, hogy a daru hatalmas súlyokat 
lehetett képes mozgatni. 

Vastag acéllemezeken lépdeltünk át az olaj és vegyszer szennyezte 
betonon. Mély és különös formájú aknák - melyekben hidraulikus gépek 
mőködhettek - tarkították az aljzatot, így csak girbegurba vonalban jutottunk 
el a hangár másik végébe. 

Bobby minden lyukba gondosan belenézett, mintha arra számítana, hogy 
valami lesben áll bennük, és arra vár, leharaphassa a fejünket. 

Ahogy zseblámpáink fénye a daruk között mozgott, úgy születtek 
hieroglifaszerő árnyak, melyek aztán eltőntek a sötétségben, mielıtt 
elolvashattuk volna ıket. 
- Félelmetes - szólt Bobby halkan. 
- Csak várj! 

Én is, mint ı, a suttogásnál alig hangosabban beszéltem, nem mintha attól 
féltem volna, hogy valaki meghallja, hanem mert ennek az épületnek is 



ugyanolyan hangtompító hatása volt, mint a templomoknak, kórházaknak, 
ravatalozóknak. 
- Voltál már itt egyedül? 
- Nem. Mindig Orsonnal. 
- Tıle azt várnám, hogy több esze van. 

Egy üres liftaknához vezettem, és egy széles lépcsısorhoz a hangár 
délnyugati sarkában. 

Mint a raktárházban, ahol a patkánytetemek hevertek, a lejáratot az 
alsóbb szintekre itt is biztosan elrejtették. A hangárban dolgozó alkalmazottak 
döntı többsége - rendes nık és férfiak, akik büszkén és odaadóan szolgálták 
hazájukat - nem tudhatott a lábuk alatt elterülı „alvilágról". 

Az álfalakat és egyéb eszközöket, melyekkel az alsó szintek bejáratát 
takarták, elmozdították. A küszöbön túl döglött bogarakat láttunk a 
betonlépcsıkön, néhány összenyomva, néhány érintetlenül. 

Cipı- és tappancs nyomok is látszottak a porban. Ezek a nyomok le is, fel is 
vezettek. 
- Én és Orson - mondtam, azonosítva a nyomokat. - Korábbi látogatásunkból. 
- Mi van alul? 
- Három földalatti szint, mindegyik nagyobb, mint maga a hangár. 
- Kemény! 
- Igencsak. 
- Mit csináltak ott lent? 
- Rossz dolgokat. 
- Ne részletezd ennyire! 

A folyosók és szobák labirintusát a hangár alatt kiürítették a csupasz 
betonig. Még a légszőrı és az elektromos berendezések is mind hiányoztak: 
minden zsinór, dugó, kapcsoló. Sok építményhez nem nyúltak a kármentık. 
Általában akárhol is zajlott a mentés, azt mindig hozzáértı irányította, aki 
tudta, mit érdemes és lehet a legkönnyebben elszállítani. Ám e hangár alatti 
folyosók és szobák olyan csupaszak voltak, az embernek az az érzése, 
bőntény színhelye lehetett, és a bőnelkövetı herkulesi erıfeszítéseket tett, 
hogy az árulkodó nyomokat eltüntesse. 

Ahogy mentünk lefelé egymás mellett, néhol halk, fémes hangzású 
visszhangként verıdött vissza hangom, néhol pedig a falak úgy elnyelték 
szavaimat, mint a Sasha rádiósfülkéjét körülvevı hangszigetelı anyag. 

Így folytattam: 
- Szinte minden nyomát eltakarították annak, amit itt mőveltek - mindent, 
kivéve egyet -, és nem hiszem, hogy csak a nemzet biztonságát akarták 
védeni. Azt hiszem... De ez csak egy érzés, látva, hogy mindent eltüntettek 
innen, szóval féltek attól, ami itt történt... De nem csak féltek. Szégyellték is. 
- Ezek is genetikai laborok voltak? 
- Nem lehettek. Azok tökéletes biológiai elkülönülést igényelnek. 
- Akkor? 
- Kell lennie fertıtlenítıkamráknak mindenhol a laborok között, minden 
liftbejáratnál, minden lépcsıház kijáratánál. Ezekrıl akkor is megállapítható, 
hogy mik voltak, ha mindent ki is pucoltak belılük. 



- Te aztán jó detektív vagy! - mondta elismerıen Bobby, ahogy leértünk a 
második lépcsıforduló aljára, és haladtunk tovább. 
- Van érzékem hozzá - láttam be. 
- Talán lehetnék a Watsonod. 
- Nancy Drew nem Watsonnal dolgozott. Az Holmes volt. 
- Ki volt Nancy jobb keze? - kíváncsiskodott Bobby. 
- Nem hiszem, hogy lett volna neki. Nancy magányos farkas volt. 
- Egy kemény harcos. 
- Az én vagyok - mondtam. - Csak egy helyiség van itt lent, ami 
fertıtlenítıkamra lehetett, és igencsak furcsa. Majd meglátod. 

Nem beszéltünk többet, ahogy a szintek legalsóbbika felé haladtunk. Az 
egyetlen hang cipınk gumitalpának halk nyikorgása a betonon és a döglött 
bogarak ropogása. 

Annak ellenére, hogy fegyvert szorongatott, Bobby nyugodt viselkedése 
bárkit meggyızött volna, hogy egy cseppet sem fél. Bizonyos fokig még 
élvezte is, amit csinálunk. Bobby szinte mindent élvez, kivéve a 
legszélsıségesebb dolgokat. De olyan régóta ismerem ıt, hogy én - talán 
csakis én -, meg tudtam állapítani, hogy e pillanatban nem olyan nyugodt. 

Egy hónappal ezelıttig nem tudtam, hogy Bobbyt meg lehet lepni vagy 
ijeszteni. Az utóbbi idık eseményei megmutatták, hogy még ennek a 
természet szülte Zen-mesternek is felgyorsul néha a szívverése ötvennyolc fölé 
percenként. 

Nem lepıdtem meg feszültségén, hiszen a lépcsıház éppen elég kietlen és 
nyomasztó ahhoz, hogy még a leghiggadtabb embert is felizgassa. 
Betonplafon, betonfalak, betonlépcsık. Egy feketére festett vascsı a falra 
erısítve fogózkodó gyanánt. A sőrő levegı is, úgy tőnt, betonná változik, 
hiszen hideg volt, vastag, száraz és mészszagú, ami a falak közül áradt. 
Minden betonfelület több fényt nyelt el, mint amennyit visszavert, így 
zseblámpáink ellenére úgy botorkáltunk lefelé, mint a középkori szerzetesek, 
akik a kolostor alatti katakombákban eltemetett halottak lelkéért 
szándékoznak imát mondani. 

A légkört még egy halálfej is javította volna, alatta a felirattal, 
radioaktivitás-veszély. Vagy legalább néhány szabadosan elrendezett 
patkánycsont. 

A legalsó szintnek, ami még nem porosodott be, és ahova nem 
merészkedtek bogarak, különös alaprajza volt; széles folyosóval kezdıdött, 
megnyújtott, ovális alakú, leginkább egy lóversenypályához hasonlított. 
Különbözı szélességő, de azonos mélységő szobák foglalták le a pálya 
belsejét, egyik oldalról e folyosó felé nyíltak, és néhányukon keresztül egy 
második ovális folyosóra lehetett jutni, mely koncentrikus az elsıvel; bár nem 
olyan széles és hosszú, mint a másik, mégis hatalmas. Ez a kisebb versenypálya 
veszi körül az egyetlen központi kamrát, azt a bizonyos tojásszobát. 

E kisebb folyosó zsákutcaként torkollik egy összekötı egységbe, amelyen 
keresztül e legbelsıbb szentélybe léphetünk. A három négyzetméteres átjáró 
helyiségbe egy kör alakú, másfél méter átmérıjő elıtérbıl lehet bejutni. E 
fülkén belül, balra egy másik azonos mérető terem vezet a tojásszobába. Azt 
hiszem, e két helyiség valaha áthatolhatatlan acélajtókkal lehetett védve, 



mint a tengeralattjárókon lévı válaszfal, vagy mint egy bank széfjének ajtaja, 
és hogy ez az összekötı helyiség egykoron zsilipkamra lehetett. 

Bár meggyızıdésem, ezek a szobák nem kutatólaboratóriumok voltak, e 
zsilipkamrák egyik szerepe az lehetett, hogy megakadályozzák a 
baktériumok, csírák, por és más fertızı anyag be- és kivitelét ebbıl a 
legbelsı szentélybıl, amit én tojásszobának hívok. Talán azok az 
alkalmazottak, akik ki-be jártak e kamrából, erıteljes fertıtlenítésnek és 
mikrobaölı ultraviola-sugárzásnak voltak kitéve. 

Az a gyanúm, hogy a tojásszoba nyomás alatt volt, és ez a zsilipkamra 
ugyanazt a célt szolgálta, mint az őrhajókon. Vagy talán légnyomáscsökkentı 
kamrák, melyeket a mélytengeri búvárok használnak a légembóliát 
elkerülendı. 

Akárhogy is, ez az átjáró kamra vagy azért készült, hogy megakadályozza 
valaminek a bejutását a tojásszobába, vagy valaminek a kijutását. 

Bobbyval a zsilipkamrában állva körbevilágítottam az egész helyiségben, 
hogy megállapítsam a tojásszoba falainak vastagságát: másfél méter öntött 
vasbeton. 

Bobby halkan súgta: 
- Igazi erıdítmény. 
- Kétségkívül, ez egy szigetelıkamra. Azt a célt szolgálta, hogy valamit 
eltitkoljon. 
- Például mit? 

Megvontam a vállam. 
- Néha ajándékot hagynak itt nekem. 
- Ajándékot? Itt találtad a sapkádat, igaz? 
- Aha. A padlón volt, pontosan a tojásszoba közepén. Igazából nem hiszem, 
hogy találtam. Azt gondolom, otthagyták, hogy megtaláljam, ami különbség. 
Egy más alkalommal, amíg a másik szobában jártam, valaki a zsilipkamrába 
tette anyám egy fényképét. 
- Zsilipkamrába? 
- Nem úgy néz ki, mintha az lenne? 

Bólintott. 
- Szóval ki tette oda a fotót? 
- Nem tudom. De Orson velem volt akkor, és nem vette észre, hogy valaki 
belépett ide mögöttünk. 
- És neki kiváló szaglása van. 

Bobby óvatosan körbevilágított az elsı nyíláson, a folyosóra, amin az imént 
végigjöttünk. Még mindig üres volt. 

Keresztülmentem a belsı elıszobán, a rövid alagúton, begörbített háttal, 
mert csak egy másfél méternél alacsonyabb valaki tudott volna rajta 
végigmenni kiegyenesedve. 

Bobby követett a tojásszobába, és barátságunk alatt elıször láttam 
megilletıdve. Lassan forgott körbe, elemlámpájával megvilágítva a falakat, 
és bár beszélni próbált, nem jött ki hang a torkán. 

Ez a tojás alakú helyiség harmincöt méter hosszú, és alig kevesebb, mint 
húsz méter átmérıjő a legszélesebb pontjánál. A falak, a plafon és a padló 



egyetlen síkba hajolnak össze, így az embernek az az érzése, hogy egy 
hatalmas tojáshéjban áll. 

Minden felületet egy tejszerő, enyhén aranycsillogású, fényáteresztı anyag 
borított, amely megítélésem szerint úgy egy méter vastagon fedhette a 
betont, melyre olyan biztonsággal vitték fel, hogy szinte összeolvadt vele. 

Lámpáink fénye villódzott a fényesre csiszolt anyagon, de át is hatolt azon. 
Az aranyszemcsék úgy csillogtak a mélyén, mint apró, felfüggesztett 
galaxisok. Az anyag erısen fénytörı hatású, de a fény nem kemény, 
derékszögő vonalakban tört meg, mint egy kristályban tette volna; inkább 
vajszerő áramlatokban haladt, olyan melegen és kígyózóan, mint a 
gyertyaláng, melyet elcsábított egy fuvallat. Úgy folyt és hullámzott keresztül a 
vastag, csillogó felületen, folyadékjelleget kölcsönözve neki, a szoba távoli 
sarka felé, hogy ott szertefoszlódjék, mint nyári viharokkor a villámlás. 
Lepillantva a padlóra szinte elhittem, hogy egy ámbraolajjal teli medencében 
állok. 

E földöntúlian gyönyörő látványtól rabul ejtve Bobby beljebb sétált a 
szobába. 

Bár e fénylı anyag olyan csúszósnak tőnik, mint a nedves porcelán, 
egyáltalán nem csúszik. Valójában néha - nem mindig - olyan, mintha a 
padló belekapaszkodna a lábadba, mintha ragadna, vagy mágnesként 
vonzaná azokat a tárgyakat is, amikben nincs is vas. 
- Szólaltasd meg! - mondtam halkan. 

Szavaim végighullámzottak a plafonon, a falakon, a padlón, és suttogó 
visszhangok áradata tért vissza fülembe, különbözı irányokból. 

Bobby rám kacsintott. 
- Gyerünk! Csináld! A puskád csövével - sürgettem. - Üsd meg! 
- De ez üveg - tiltakozott Bobby. 

Utolsó mássalhangzója elnyúlva visszhangzott fülünkbe. 
- Ha üveg is, nem törékeny. 

Habozva bár, de lágyan megütötte a padlót a lába mellett pisztolya 
csövével. 

Halk csilingelés szólalt meg egyszerre minden sarokból, majd várakozással 
teli csenddé halkult, mintha harangok szóltak volna az imént, melyek valami 
fontos személy közeledtét jelezték. 
- Erısebben - mondtam. 

Mikor újra, ezúttal erısebben megütötte a padlót, a csöngés hangosabb 
lett, és egészen más jellegő, mint a csı alakú harangoké lehet: dallamos, 
elbővölı, mégis legalább olyan furcsa, mint valami távoli világ zenéje. 

Ahogy a hang ismét eltompult, Bobby leguggolt, hogy egyik kezével 
megsimítsa a padlót ott, ahol az elıbb megütötte. 
- Nem tört el. 

Így szóltam: 
- Megütheted egy kalapáccsal, végigszánthatod egy ráspollyal, beleverhetsz 
egy jégcsákányt, mégsem fogsz, még csak egy horzsolást sem ejteni rajta. 
- Kipróbáltad mindegyiket? 
- Még egy kézi fúrót is. 
- Egy huligán vagy! 



- Családi vonás. 
Kezét néhány különbözı ponton a padlóhoz szorítva Bobby ezt mondta: 

- Kicsit meleg. 
Még forró, nyári éjszakákon is, Wyvern e mély betonépítményei olyan 

hővösek, hogy nyugodtan lehetnének borospincék, és a hideg annál jobban 
átjárja csontjaidat, minél hosszabban idızöl bennük. Minden más e 
helyiségeken belül, kivéve e tojásdad szobát, hideg. 
- Ez az anyag mindig meleg - mondtam -, bár a szoba nem az, mintha a hı 
nem terjedne a levegıben. És nem értem, hogy tudja ez az anyag már 
tizennyolc hónapja ırizni a hıt, mióta elhagyták ezt a helyet. 
- Szinte érezni az energiát benne. 
- Itt nincs elektromosság, sem gáz. Nincs kazán, nincs bojler, nincs generátor, 
nincsenek gépek. Mindet elvitték. 

Még két elemlámpával és a szokatlanul nagy fénytörı képességő misztikus 
anyaggal is árnyak uralták a szobát, legtöbbjük aranysárga színő, míg 
néhányuk piros és zafír volt. 

Bobby elámulva szólt: 
- Olyan nagy, mint egy koncertterem. 
- Nem igazán. De nagyobbnak tőnik, mint amekkora, mert minden felület 
elhajlik felıled. 

Ahogy beszéltem, a kamra akusztikája megváltozott. Szavaim suttogó 
visszhangja elhalt, hamarosan hallhatatlanná vált, majd a szavak hangereje is 
csökkenni kezdett. Mintha a levegı sőrőbbé vált volna, és ezért nem vezetné 
úgy a hangot, mint eddig. 
- Mi történik? - kérdezte Bobby, és az ı hangja is elmosódottnak, távolinak 
tőnt, mintha vonalhibás telefonon beszélt volna. 
- Nem tudom. 

Bár megemeltem a hangom, szinte kiabáltam, mégis ugyanolyan halkan 
hallatszott, amit mondtam, mint amikor rendes hangon beszéltem. 

Azt hittem volna, hogy csak képzelem a levegı sőrősödését, ha hirtelen 
nem kezd nehezemre esni a lélegzés. Bár nem fuldokoltam, erısen kellett 
koncentrálnom, hogy be- és kilélegezzek. Reflexszerően nyeltem minden 
egyes belégzéskor; a levegı szinte folyékony, amit le kellett erıltetnem. 
Valójában éreztem is, ahogy végigfolyik a torkomon, mint egy pohár víz. 
Minden apró lélegzetvétel fájdalommal hasított a mellkasomba, mintha a 
tüdım folyadékkal telne meg, és mikor belélegzek, minden alkalommal 
égetı szükségként tör rám, hogy kiürítsem ezt a cuccot magamból, 
meggyızıdve arról, hogy megfulladok benne, mégis minden kilégzésnél 
erılködnöm kellett, mintha öklendeznék. 

Légnyomás. 
Növekvı félelmem ellenére elég tisztafejő maradtam ahhoz, hogy 

kitaláljam, nem a levegı vált folyékonnyá, hanem a légnyomás emelkedett 
drasztikusan, mintha a föld légköre fölöttünk megduplázódna, 
megtriplázódna, és félelmetes erıvel nehezedne ránk. Dobhártyám 
remegett, arc- és homloküregem lüktetni kezdett, képzeletbeli kezek nyomták 
befelé szemgolyómat, és minden belégzésnél orrlukaim összeragadtak. 
Térdem remegni, majd roskadozni kezdett. Vállam meghajolt egy láthatatlan 



súly alatt. Karom mereven lógott testem mellett. Kezem nem tudta tovább 
szorítani az elemlámpát, így az lezuhant a földre, a lábam elé. Csendben ért 
földet, mostanra már semmilyen hang nem létezett a teremben, még 
dobhártyám rezgése és szívem kalapálása sem... 

Hirtelen minden visszaállt a régi állapotba. 
A nyomás eltőnt egy pillanat alatt. 
Hallottam magamat, ahogy levegıért kapkodok. Bobby is zihált. 
Elejtette a lámpát, de a fegyvert kézben tudta tartani. 

- A francba! - tört ki belıle. 
- Hú! 
- Mi volt ez? 
- Nem tudom. 
- Történt már ilyen valaha? 
- Nem. 
- A francba! 
- A francba! - mondtam megkönnyebbülve én is, ahogy mély levegıt tudtam 
venni. 
- Ez a hely nincs lezárva - mondta Bobby. 
- De igen. Te is láttad. 
- „Wyvernben semmi nem az, aminek látszik" - idézett engem. 
- Minden szoba, ahol jártunk, üres, elhagyatott. 
- Mi van a két fölsıbb szinttel? 
- Csak csupasz szobák. 
- És semmi nincs alattunk? 
- Nincs. 
- Valami mégis. 
- Én semmit nem találtam. 

Felvettük a lámpáinkat, és a fény három-négyrétegő, lángszerő mintákat 
rajzolt körénk. Mintha valami díszes felvonuláson lennénk, körülöttünk 
léggömbökkel, csillámló szökıkutakkal, de minden csendes, csak fények, 
semmi hang. 

Bobby megszólalt: 
- Valami még mindig történik. 
- Menjünk! 
- Ne, várjunk! 

Bobby a szüntelenül változó és egyre színesebb fénymintákat 
tanulmányozta, mintha olyan egyértelmő jelentésük lenne, mint egy prózai 
mő bekezdésének egy nyomtatott oldalon, mintha csak olvasni tudná ıket. 

Bár nem gondoltam, hogy az átható fényő, fénytörı anyag több UV-
sugarat bocsátana ki, mint az elemlámpa, mégsem voltam hozzászokva 
ekkora fényességhez. Sugárzó hullámvonalak, pöttyök és négyzetek mintázták 
kezemet és arcomat, és még ha e fényár egy kis halált is zúdít rám, a látvány 
akkor is ellenállhatatlan, lélegzetelállító volt. Szívem vadul vert, egyrészt mert 
féltem, nagyrészt viszont az ámulattól. 

Aztán megláttam az ajtót. 
Olyan elbővölve forogtam körbe, hogy pillantásom keresztülsiklott az ajtón, 

eltérítve a tőzijátéktól, mielıtt felfogtam, mit láttam. Tömör, másfél méter 



átmérıjő, matt fényő acélból, körülötte csiszolt acél hevedergerenda. Olyan 
volt, amilyet egy bank páncéltermébe képzelnél, és kétségkívül légmentesen 
záródó plombával. 

Megrémülve az ajtó felé tántorogtam, de az eltőnt. Gazellagyors fények és 
árnyak kavalkádján át láttam, hogy a kör alakú lyuk, amin keresztül bejöttünk, 
ugyanott van; nyitva, alatta a sötét betonalagúttal. 

Néhány lépést tettem a nyílás felé, mielıtt észrevettem, hogy Bobby beszél 
hozzám. Ahogy felé fordultam, szemem sarkából ismét az ajtóra pillantottam. 
De amikor egyenesen erre az istenverte dologra néztem, nem volt ott. 
- Mi történik? - kérdeztem idegesen. 

Bobby lekapcsolta a lámpáját. Az enyémre mutatott. 
- Kapcsold le te is! 

Úgy tettem, ahogy mondta. 
A szoba, csillogó felületén táncoló tőzijátéknak azonnal el kellett volna 

tőnnie a sötétségben, ám ehelyett újabb és újabb mágikus fények jelentek 
meg, majd halványultak el. 
- Magától mőködik - mondta Bobby. 
- Mőködik? 
- Ez az egész folyamat. 
- Milyen folyamat? 
- A szoba, a gép, a folyamat, vagy akármi is ez. 
- Nem mőködhet magától - mondtam, tökéletesen ellentmondva annak, ami 
körülöttem történik. 
- A fényenergia? - tanakodott. 
- Mi? 
- A lámpák fénye. 
- Tudsz ennél érthetetlenebb lenni? 
- Úgy értem, lehet, ez halmozódott fel. A lámpák energiája. 

Megráztam a fejem. 
- Ennek nincs értelme. Ez az energia szinte semmi. 
- Ez az anyag fürdött a fényben - ragaszkodott igazához -, felnagyítja, majd az 
általa elnyelt energiát újabbak generálására fordítja. 
- Hogyan? 
- Valahogyan. 
- Ez nem tudomány. 
- Rosszabbat is hallottam már a Csillagok háborújában. 
- Ez varázslat. 
- Tudomány vagy varázslat, akkor is igaz. 

Még ha igaz is lenne, amit Bobby mondott - mert nyilvánvalóan van benne 
igazság -, a jelenség nem lehet örökké önfenntartó. A ragyogó minták száma 
csökkenni kezdett, csakúgy, mint a színek gazdagsága és a fényerısség is. 

A szám annyira kiszáradt, várnom kellett egy kicsit, hogy elég nyálam 
termelıdjön ahhoz, hogy meg tudjak szólalni: 
- Miért nem történt ez eddig soha? 
- Voltál itt valaha két elemlámpával? 
- Én egylámpás fickó vagyok. 



- Tehát valószínőleg van egy bizonyos mennyiségő energia bevitel, amitıl 
elkezdıdik. 
- Ez a bizonyos mennyiség csak két vacak elemlámpa? 
- Lehet. 
- Bobby Einstein. 

A fényjáték megszőnése ellenére továbbra is nyugtalanul, a kijárat felé 
néztem. 
- Láttad azt az ajtót? 
- Milyen ajtót? 
- Teljesen masszív páncél, mint egy nukleáris fegyverraktár ajtaja. 
- Érzed a sört? 
- Ott volt, és nem volt ott. 
- Az ajtó? 
- Igen. 
- Ez nem egy kísértet járta ház. 
- De lehet, hogy egy kísértet járta labor. 

Meglepıdtem, hogy a kifejezés, kísértet járta, milyen helyénvalónak és 
igaznak tőnt, hangosan rezegve az ösztön hangvillájában. Ez a ház nem a 
tipikus csúcsos tetejő, nyikorgó padlójú és érthetetlen eredető hideg 
légáramlatok háza volt, mégis éreztem valami láthatatlan jelenlétet, rossz 
szándékú szellemeket, melyek nekipréselıdnek az ı és az én világom közt 
lévı falnak. És a várakozás levegıjét is éreztem, egy győlöletes és erıszakos 
jelenség születését megelızı várakozásét. 
- Az ajtó ott volt, és nem volt ott - ismételtem. - Ez majdnem olyan, mint egy 
Zen-jelenség. 

Hova vezet egy ajtó, ha ott van, és még sincs ott? 
- Nem hiszem, hogy van most idınk meditálni. 

Igazából úgy éreztem, hogy kifutunk az idıbıl, egy kozmikus óra gyors 
tempóban ketyeg a végsı pont felé. 

Ez az elıérzet olyan erıs volt, hogy majdnem rohanni kezdtem az ajtó felé. 
Az egyetlen, ami a tojásszobában tartott, az volt, hogy Bobby biztosan nem 

követett volna. İt nem érdekelte a politika vagy napjaink nagy gazdasági és 
társadalmi kérdései, és semmi nem tudta eltéríteni ıt a naptól és a 
szörfözéstıl, kivéve egy barát. Nem hitt azokban, akiket ı tervezı 
embereknek hívott, azokban, akik úgy hitték, képesek egy jobb világot 
létrehozni, amely mindig azzal járt, hogy másoknak megmondták, mit és 
hogyan kellene csinálniuk. De egy barát, hívó szavára azonnal lıállásba 
helyezkedik, és ha egyszer eltökéli magát - ezúttal Jimmy Wing és Orson 
megtalálása mellett -, akkor soha nem adja meg magát, vagy vonul vissza. 

Ugyanígy én sem tudnék egy barátot magára hagyni. Meggyızıdéseink 
és barátaink az egyedüliek, melyek nehéz idıkben mellettünk állnak. A 
barátok az egyetlenek ebben a pusztuló világban, akikrıl remélhetjük, hogy a 
következıben látjuk ıket. 
- Idióta! - mondtam. 
- Seggfej! - vágott vissza Bobby. 
- Nem hozzád beszéltem. 
- Én vagyok itt egyedül. 



- Magamat hívtam idiótának. Amiért nem megyek ki innen. 
- Ó! Akkor visszavonom a seggfejet. 

Bobby felkapcsolta a lámpáját, és hirtelen a csendes tőzijáték felviláglott a 
tojásszobában. Nem lassanként gyorsultak fel, hanem annál a sebességnél 
kezdték rögtön, ahol abbahagyták. 
- Kapcsold fel a tiédet. 
- Tényleg elég hülyék vagyunk ehhez? 
- Még hülyébbek. 
- Ennek a helynek semmi köze Jimmyhez és Orsonhoz - mondtam. 
- Honnan tudod? 
- Nincsenek itt. 
- De valami talán segíthet, hogy megtaláljuk ıket. 
- Nem segíthetünk nekik, ha halottak leszünk. 
- Légy rendes idióta, és kapcsold fel a lámpád! 
- Ez ırület! 
- Semmit ne félj, haver! Carpe noctem! 
- A fenébe! - mondtam, nyakamba téve a hóhérkötelet. 

Felkapcsoltam a lámpát. 
 
 

13. 
 
Tüzes fények keltek életre a falakon, és könnyő volt azt képzelni, hogy egy 

nagyváros zendülıkkel, bombahajigálókkal, gyújtogatókkal teli utcáin 
vagyunk. Lángoló lázadók, kiket saját fáklyájuk gyújtott meg, rohannak az 
éjszakába, tőznyalábok söpörnek végig az utak mentén, ahol az aszfalt olyan 
folyékony már, mint a láva, magas házak narancsszín lángnyelveket köpnek, 
parázsló épületdarabok röpködnek lángcsíkokat húzva maguk után, ahogy a 
föld felé repülnek. 

Ugyanakkor, csupán egy kicsit más szemszögbıl nézve e látványos 
felfordulást, nemcsak fények, hanem árnyak bemutatójaként is lehetett 
szemlélni, mert minden Molotov-koktél villanásához, minden forró, lávaszerően 
ömlı mintához tartozott egy sötéten mozgó alakzat, mely ugyanúgy 
megfejtésre várt, mint a felhıkbe rajzolt arcok és alakzatok. Ébenfekete 
köpenyek fodrozódtak, fekete kötelek tekeregtek, sötét kígyók kúsztak-
másztak, árnyak repültek, mint dühödt varjúk, vagy mint hollóraj repültek 
fejünk fölött, és lábunk alatt fekete, zörgı csontú csontvázak masíroztak, éjféli 
macskák ugráltak, sötét ostorok csattogtak erre-arra. 

A sötétség és fény e szenvedélyes játékában, mely forgó lángokban és 
bukdácsoló árnyakban testesült meg, teljesen megzavarodtam. Bár lábamat 
szétvetve, mereven álltam, úgy éreztem, mintha mozognék, pörögnék, mint 
szegény Dorothy, mikor Kansasbe repült Ózhoz. Elıre, hátra, jobbra, balra, fel, 
le - mindezt egyre nehezebb volt különválasztani. 

Szemem sarkából újra az ajtóra pillantottam. Mikor határozottabban 
odanéztem, akkor is ott volt, tekintélyt parancsolóan, csillogón. 
- Bobby! 
- Látom. 



- Nem jó. 
- Nem igazi ajtó - jegyezte meg. 
- Azt mondtad, itt nem járnak szellemek. 
- Varázslat. 

A fények és árnyak vihara felgyorsult. Úgy tőnt, elsöprı erejő crescendóvá 
gyorsul. 

Féltem, hogy e dühödt mozgás, az egyre ijesztıbb és furcsább minták a 
falon egy közelgı esemény elıjelei, mely e felgyőlt energiát hirtelen valami 
erıszakos történéssé formálja. Ez a tojásdad szoba olyan furcsa, hogy ötletem 
sem volt, milyen jellegő veszélyt tartogathat még számunkra, az irányt sem 
tudtam megtippelni, ahonnan a veszély érkezhet. Ez egyszer túlfőtött 
fantáziám cserbenhagyott. 

A páncélajtót errıl az oldalról rögzítették; ezért befelé kell nyílnia. Innen 
nincs zár az ajtón, csak az a szoba és a zsilipkamra közötti alagútról lehetett 
kinyitni, a másik oldalról, ami azt jelentette, hogy bent ragadtunk. 

Nem. Nem ragadtunk be. 
Próbálva ellenállni elhatalmasodó klausztrofóbiámnak, igyekeztem magam 

meggyızni, hogy az ajtó nem valódi. Bobbynak van igaza: csak egy 
hallucináció, egy látomás, varázslat. 

Egy jelenés. 
Érzésemet, miszerint a tojásszoba elvarázsolt, egyre nehezebben tudtam 

levetkızni. Az ábrák most ırült táncot járó szenvedı alakoknak tőntek, akik 
meg akarnak szökni az elkárhozás elıl, és ablakokat láttam magam körül, 
melyek mintha mind a pokolra néztek volna. 

Amikor a szívem már olyan erısen vert, hogy azt hittem, szétszakadnak az 
ereim, azt mondtam magamnak, nem olyannak látom a tojásszobát, amilyen 
most, hanem mint amilyen volt, mielıtt Wyvern buzgó manói le nem 
csupaszították az egész egységgel együtt a puszta betonig. A tömör 
páncélajtó akkor itt állt; de most nem volt itt, annak ellenére, hogy láttam. Az 
ajtót lebontották, elszállították, beolvasztották, merıkanalakat és 
fogszabályzókat készítettek belıle. Most csak egyszerően látomás, és olyan 
könnyedén átsétálhattam volna rajta, mint a Halott Városban a bungaló 
pókhálóin. 

Nem kimenni akartam, csak ellenırizni feltételezésem igazát, s a kijárat felé 
indultam. Két lépés után elszédültem. Majdnem elájultam, arccal egyenesen 
a földre zuhanva, az orrom biztos összetörik, és kitörnek a fogaim, hogy 
kellemes mosolyom legyen. Egyensúlyomat az utolsó utáni pillanatban 
visszanyerve lábamat szétvetettem, erıteljesen a padlóhoz nyomtam, mintha 
cipım gumitalpát össze akarnám olvasztani a padlóval. 

A szoba nem mozgott, annak ellenére, hogy úgy tőnt, mintha egy tengeren 
hánykódó hajón lennénk. A mozgás csak képzeletem szüleménye, egyre 
növekvı zavarodottságom tünete. 

Eredménytelen próbálkozásként bámultam az ajtót, hátha el tudom onnan 
nézni, és azon gondolkodtam, vajon térdre essek-e és odamásszak, amikor 
valami furcsát vettem észre rajta. Az ajtó egyetlen sarokvasra volt rögzítve, 
mely húsz-huszonöt centi átmérıjő. A csuklópántot, mely a középsı rögzítı 
csap körül forogna, mikor az ajtót kinyitják vagy becsukják, összekapcsolták 



más sarokvasakkal. A csuklópántot vasalt acélréteg borította, és a forgó 
csapszeg ebbe a felületbe ágyazódott, mintha az lenne a célja, hogy 
megakadályozzon bárkit, aki megpróbál átjutni a zárt ajtón, errıl az oldalról 
feszítıvassal vagy kalapáccsal igyekezve meglazítani a sarokvasat. Ha az ajtó 
kifelé is nyílhatott volna, nem tettek volna sarokvasat belülre, a tojásszoba 
felıl, de mivel a falak másfél méteresek voltak, az ajtó az alagútnak ebben a 
végében csak befelé nyílhatott. Ez a tojás alakú terem és a kapcsolódó 
zsilipkamra azért készülhetett, hogy nagyobb nyomást és esetleges biológiai 
fertızı anyagokat tartsanak benne. De minden bizonyíték azt a 
következtetést támasztotta alá, azzal a szándékkal is készült, hogy valakit, 
legalábbis bizonyos körülmények között, bebörtönözzenek ide. 

Eleddig a falakon táncoló fényeket nem kísérte hangjelenség. Most, bár a 
levegı halálosan nyugodt maradt, egy kongó, gyászosan nyöszörgı szél kelt 
fel, mely kietlen pusztákon járva csapja meg az ember fülét. 

Bobbyra néztem. Még az arcára rajzolódott fények és árnyak ellenére is 
láttam, hogy aggódik. 
- Hallod ezt? 
- Hátborzongató. 
- Az - értettem egyet, hiszen nekem sem tetszett jobban. 

Ha ez a hang is hallucináció, mint aminek az ajtó tőnt, akkor legalább 
mindketten hallucináltunk. Abban az örömben lehetett részünk - bármennyire 
kétes is ez -, hogy egyszerre ırülünk meg. 

Az érzékelhetetlen szél hangosabbá vált, már nem csupán egy hangon 
szólt. A bugás folytatódott, de egy, az esık közeledtét jelzı északnyugati szél 
hangjához hasonló vékonyabb süvöltés is kivehetıvé vált. Aztán a tomboló 
téli szél magányos, dallamtalan fütyülése következett, mintha jégtrombitákon 
játszana. 

Amikor a szelek kórusának elsı szólamait meghallottam, azt hittem, csak 
képzelıdöm, de hamarosan hangosabban és tisztábban hallatszott. Férfiaké: 
féltucatnyi, vagy még több. Hangjuk kongott, mintha egy acélcsı távoli 
végébıl beszélnének. A szavak szaggatottan, zörejektıl megszakítva, sétáló- 
magnóból vagy rádióból jöhettek. 
- ...Itt valahol, pont itt... 
- ...Siess, az Isten szerelmére! 
- ...Adj! ...Ne! 
- ...Fedezz, Jackson, fedezz! 

A szél okozta egyre növekvı hangzavar majd- nem olyan zavaró volt, mint 
a fények és árnyak kiéhezett denevérek ırült repüléséhez hasonló, villódzó 
tánca. Nem tudtam megállapítani, honnan jönnek a hangok. 
- Csoport... ide... csoport és védelem... 
- Pozíciót áthelyezni... 
- ... csoportba, az ördögbe! Mozogj, seggfej! 
- ...Most helyezd át! 
- ... Fordítsd, fordítsd el... 

Szellemek. Szellemeket hallgattam. Halott embereket, akik már azelıtt 
meghaltak, mielıtt ezt az épületet kiürítették, és ezek voltak az utolsó szavaik 
közvetlenül azelıtt, hogy eltávoztak e világról. 



Nem tudtam pontosan, mi elıtt álltak ezek a halálraítéltek, de ahogy 
hallgattam, semmi kétségem nem volt afelıl, valami szörnyőséges végzet 
sújtott le rájuk, ami most valami spirituális térben újra lejátszódott. 

Hangjuk egyre kétségbeesettebbé vált, és egymás szavába vágva 
beszéltek már: 
- ...Fordítsd el! 
- ...Hallod ıket? Hallod, hogy jönnek? 
- ...Siess...Mi az ördögöt... 
- ...Nem jó! Jézusom, mi a baj? 

Mostanra már kiabáltak, néhányan rekedtesen, mások sivítva, de 
mindegyik hang pánikot sugárzott. 
- Fordítsd el! Nyisd ki! 
- Szabadíts ki minket! 
- Ó, Istenem, ó Istenem, Istenem! 
- Szabadíts ki minket innen! 

A széllel jövı szavak helyett kiáltások hallatszottak, olyanok, amilyeneket 
még sohasem hallottam, és amihez hasonlót, remélem, nem is fogok még 
egyszer, haldokló emberek kiáltása, akik nem gyorsan és kegyelettel halnak 
meg. Akiknek a kiáltásában benne van az elnyújtott szenvedés, ami olyannak 
tőnt, mintha kínlódásuk legalább annyira spirituális, mint fizikai lenne. 
Sikoltásuk alapján nem egyszerően megölték ıket; lemészárolta, 
szétmarcangolta ıket valami, ami tudta, hol lakik a lélek a testben. Hallottam 
- vagy nagyobb valószínőséggel azt hittem, hogy hallom - egy rejtélyes 
ragadozót, aki kitépi a lelket a húsból, és élvezettel falja fel, mielıtt a test 
maradványaihoz látna. 

Szívem olyan vadul vert, hogy szinte megkettızıdött a látásom, mikor az 
ajtó felé néztem. 

Ha a sarokvas tokja fedetlen is maradt, akkor is egy rakás nagy 
teljesítményő szerszámra - úgymint gyémánthegyő fúrófejre - lenne 
szükségünk, és egy csomó idıre, hogy széttörjük e fémdarabokat, és kitekerjük 
a forgó csapszeget. 

A szoba minden szegletében a fény és az árnyék közt dúló háború még 
dühödtebben tombolt, árnyak serege csapott össze még elszántabban a 
fények csapatával az érzékelhetetlen szél sziszegésére-süvítésére és a szőnni 
nem akaró, hátborzongató sikoltásokra. 

És még ha a sarokvasat el is lehet törni, a páncélajtó akkor is a helyén 
maradna, mert a pántok, melyek tartották, mozdíthatatlanul kapaszkodtak az 
acél csapágy egész felületén egyenletesen elhelyezkedı lyukakba. 

A sikoltás. A sikoltásnak szinte érezhetı anyaga volt, és csak úgy ömlött a 
fülembe, míg annyira el nem telített, hogy nem tudtam visszatartani, ki kellett 
robbannia belılem. Kinyitottam a számat, mintha ezzel kiengedhetném 
magamból e kísérteties kiáltások sötét energiáit. 

Erılködve, hogy koncentrálni tudjak, hunyorogva, tisztábban lássam az 
ajtót, rájöttem, egy csapat profi kasszafúró sem lenne képes átjutni ezen az 
akadályon robbanószer használata nélkül. Csupán egyszerő emberek fogva 
tartásához az ajtó vitathatatlanul túlbiztosított volt. 



Végül a félelmetes igazság eljutott a tudatomig. A túlpáncélozott ajtó 
emberek és levegı benn tartásán kívül valami más elzárását is szolgálta. 
Valamilyen, egy vírusnál nagyobb, erısebb, fortélyosabb dologét. Valami 
istenverte dologét, aminek felfedéséhez az én fantáziám nem bizonyult 
elegendınek. 

Elemlámpámat lekapcsolva elfordultam az ajtótól, Bobbyt szólongattam. 
Megigézve a fény-árny bemutatótól, letaglózva a szél zajától és a 

kiáltásoktól, nem hallott engem, bár csupán három méterre állt. 
- Bobby! - kiabáltam. 

Ahogy fejét felém fordította, a szél hirtelen erıre kapott, keresztülzúgott a 
tojásszobán, hajunkat csapkodta, dzsekimet és Bobby Hawaii-pólóját tépte. 
Forró volt, nyirkos, rothadás- és kátrányfüst szagú. 

Nem tudtam azonosítani a légáram eredetét, mert e kamrának nincs 
szellızınyílása, még hajszálnyi repedés sincs az üvegburkolatán, kivéve a kör 
alakú bejáratot. Ha az acélszerkezet, mely e bejáratot eltömítette, nem más, 
csak egy látomás, akkor a szél jöhetett a zsilipkamrát és a tojásszobát 
összekötı alagúton át, keresztülfújva a nem létezı ajtón; bár a szél minden 
oldalról süvített, nem csupán egy irányból. 
- A lámpád! - kiáltottam. - Kapcsold le! 

Mielıtt Bobby megtehette volna, amit kértem, a nedves szél egy újabb 
jelenést hozott magával. Egy alak jött keresztül a falon, mintha a másfél méter 
vastag acélbetétes beton nem lenne valódibb egy ködfátyolnál. 

Bobby mindkét kezével megragadta fegyverét, elejtve lámpáját anélkül, 
hogy lekapcsolta volna. 

A kísértetszerő látogató ijesztıen közel ért, kevesebb, mint hat méterre. A 
nyüzsgı fények és árnyak miatt, melyek folyamatosan változó rejtekül 
szolgáltak, elıször nem láttam tisztán a betolakodót. A villódzó fényben 
elıször emberszerőnek tőnt, aztán inkább egy géphez hasonlított, végül már 
nem másnak, mint egy nehézkesen járó rongybabának. 

Bobby nem lıtt, talán mert még mindig hitte, hogy amit látunk, csak illúzió, 
egy szellem, vagy hallucináció, vagy e kettınek valami furcsa ötvözete. 
Feltételezem, én is kétségbeesetten reménykedtem valami hasonlóban, mert 
nem hátráltam el elıle, mikor felénk botladozott. 

Mire három bizonytalan lépést tett, elég tisztán láttam ahhoz, hogy 
megállapítsam, ez egy fehér, őrhajósruhába öltözött férfi. 

Nagyobb valószínőséggel az öltözet egy átszabott változata volt a NASA 
által asztronautáknak kifejlesztett őrruhának, melynek célja nem elsısorban 
az, hogy az őrhajóst megvédje a jeges, bolygóközi vákuumtól, hanem hogy 
halálos fertızésekkel szemben nyújtson neki védelmet egy biológiailag 
fertızött területen. 

A nagy bukósisakon volt egy mőanyag szemvédı, de nem láttam az alatta 
lévı embert, mert a fények megcsillantak a plexin. A sisak homlokrészén egy 
név olvasható: HODGSON. 

Talán a fények miatt, még nagyobb valószínőséggel elvakult félelmében 
Hodgson nem úgy viselkedett, mintha látta volna Bobbyt vagy engem. 

Kiabálva lépett be, és sikítása messze hangosabb volt bármelyik szél hozta 
hangnál. Néhány lépést botorkálva arccal a fal felé fordult, mindkét kezét 



feltartva, mintha valami olyan támadást akarna kivédeni, ami számomra 
láthatatlan. 

Teste rázkódott, mintha géppisztollyal lıtték volna. 
Bár nem hallottam lövést, reflexszerően összehúztam magam. 
Mikor a padlóra rogyott, Hodgson hátrafelé esett. Az oxigénpalack és a 

bırönd mérető tisztító és helyreállító berendezés közé szorult, félig ülı 
helyzetben. Karja erıtlenül zuhant teste mellé. 

Nem kellett megvizsgálnom ahhoz, hogy tudjam, halott. Semmivel nem 
tudtam magyarázni, mi ölhette meg, és nem voltam elég kíváncsi, hogy 
megkockáztassam e rejtély megfejtését. 

Ha már szellem, hogy halhatott meg még egyszer? 
Néhány kérdést jobb megválaszolatlanul hagyni. A kíváncsiság az emberi 

elırehaladás mozgatórugója, de nem igazán túlélést segítı, ha arra ösztönöz, 
hogy megnézd, milyen egy oroszlán fogsorának hátsó része. 

Leguggoltam, felkaptam Bobby lámpáját, és lekapcsoltam. 
A szél erısségének hirtelen csökkenése azt a feltételezést látszott 

alátámasztani, miszerint minden bizarr jelenséget az elemlámpák csekélyke 
energia kibocsátása idézett elı. 

A gızölgı kátrány- és rothadásszag szintén enyhült. 
Újból felemelkedve az ajtóra pillantottam. Még mindig ott volt. Hatalmas és 

fényes. Túl valódi. 
Ki akartam jutni, de nem indultam a kijárat felé. Féltem, az ajtó valóban ott 

van, minek következtében ez az éber álom éber rémálommá válna. 
A tőzijáték töretlenül folytatódott minden felületen. Korábban, mikor 

lekapcsoltuk a lámpákat, ez a különleges látvány önfenntartó volt egy ideig, 
és valószínőleg ezúttal még hosszabb ideig tart. 

Gyanakodva néztem körül a falakon, a plafonon és a padlón. Arra 
számítottam, hogy egy másik alak válik ki a fénybıl, a szüntelenül változó 
körképbıl, valami fenyegetıbb, mint a biztonsági ruhába öltözött férfi. 

Bobby Hodgson felé közelített. Láthatóan az ı higgadtságát nem 
befolyásolta a zőrzavaros fények figyelemelterelı hatása úgy, mint az 
enyémet. 
- Haver! - figyelmeztettem. 
- Nyugi! 
- Nem nyugi! 

Nála volt a pisztoly. Úgy hitte, az megvédi. 
Én azonban úgy véltem, a pisztoly legalább olyan veszélyes, mint az 

elemlámpák. Bármelyik ólomgolyó, melyet nem állít meg a célpont, nagy 
valószínőséggel összevissza csapódna a fal, a plafon és a padló között halálos 
sebességgel. És minden alakalommal, mikor egy golyó a szoba egy 
felületéhez érne, ez az üvegszerő anyag magába szívná kinetikus energiáját, 
és újraélesztené ezeket a furcsa fény-árnyék tüneményeket. 

A szél szellıvé csendesült. Kék fényő minták és piros-narancs tölcsérek 
cikáztak még mindig a falon. 

A páncélajtó ijesztıen szilárdnak tőnt. 
Szellem nem nézhetett volna ki valódibbnak, mint az őrruhás férfi. Hamlet 

apja sem, és pláne nem Casper. 



Meglepıdve tapasztaltam, visszanyertem az egyensúlyom. Talán a rövid 
bizonytalanság nem a pörgı fények eredménye volt, hanem csak egy újabb, 
múló történés, hasonló a légnyomáshoz, mely korábban elhalkította a 
hangunkat és nehézzé tette a légzést. 

A forró szellı - és a bőz, amit magával hozott - eltőnt. A levegı újra hővössé 
és nyugodttá vált. 

Legközelebb talán a padlón fekvı őrruhás férfi változik pörgı, jeges 
fuvallattá, majd tőnik el, mint egy kísértet, mely visszatér a szellemvilágba, 
ahova tartozik. Hamarosan. Mielıtt közelebbrıl meg kellene néznünk. 

Tudva, hogy Bobbyt úgysem lehetne eltántorítani, követtem Hodgson 
teteméhez. Ugyanolyan eltökélt, mint ahogy a hatméteres behemótokat 
lovagolja: egy kamikaze maximális elkötelezettsége, olyan tökéletes, mint 
amilyen elszánt munkakerülı. Ha a deszkáján volt, addig lovagolta a 
hullámokat, míg teljesen ki nem merült, és amíg egyszer az életébıl is ki nem 
hullám lovagol. 

Mivel a fények az üveges anyagba ivódtak, és csak keveset engedtek ki 
világítóerejükbıl, 
Hodgsont nem láttam jól. 
- Elemlámpa, nem túl okos ötlet. 
- Ez vagyok én. 

Vonakodva, acélozva magam, hogy az imént említett oroszlánfogsor hátsó 
felére egy közelebbi pillantást vessek, óvatosan a hulla jobb oldalához 
léptem, míg Bobby a balhoz. Felkapcsoltam az egyik elemlámpát, és 
bevilágítottam a túlságosan merev szellemet. Elıször a fény ugrált, mert 
remegett a kezem, de gyorsan megállítottam. 

A sisak plexije sötétített. Az egyetlen lámpa nem volt elég ahhoz, hogy 
Hodgson arcát vagy állapotát felfedje. 

Olyan mozdulatlan és csendes, mint egy sírkı, és akár szellem volt, akár 
nem, vitathatatlanul halott. 

Ruházata mellkasi részén egy amerikai zászlódarab, és közvetlenül a zászló 
alatt egy másik minta, egy száguldó mozdonyt ábrázoló, mely egyértelmően 
e kutatóprogram lógójául szolgált. Bár a kép merész és dinamikus, mindenféle 
misztikát nélkülözı, a fél tüdımben fogadtam volna, hogy ez a logó 
Hodgsont a Mystery Train csapatának egy tagjaként azonosítja. 

A másik megkülönböztetı jel a ruházat elsı felén lévı hat-nyolc lyuk az 
alhason és a mellen. Visszaemlékezve arra, hogyan fordult Hodgson a fal felé, 
amibıl jött, hogyan emelte fel védekezın kezét, és hogyan rázkódott, mintha 
géppisztolyból lınék, elıször azt feltételeztem, hogy ezek a lyukak 
lövésnyomok. 

Ám közelebbrıl szemügyre véve megállapítottam, hogy túl szabályosak 
voltak ahhoz, hogy lövésnyomok legyenek. Nagy sebességő ólomlövedékek 
szétroncsolták volna az anyagot, és szabálytalan mintákat ütöttek volna e 
vágottnak vagy lézerrel égetettnek tőnı lyukak helyett. Eltekintve a ténytıl, 
hogy nem hallottunk puskalövést, ezek a lyukak túl nagyok is voltak lıtt 
sebnek; bármilyen ekkora kaliberő lövedék, mely ilyen nagy sebet tud ütni, 
átszáguldott volna Hodgsonon, megölve Bobbyt, vagy 
engem, vagy mindkettınket. 



Nem láttam vért. 
- Használd a másik lámpát! - szólt Bobby. 

Csend váltotta fel a szél utolsó mormogó hangjait. 
Jelentés nélküli írásfoszlányok, feleannyira káprázatosak, mint egy perccel 

ezelıtt, cikáztak végig a falon. A tapasztalat azt mutatta, hogy ez a 
tünemény is elcsendesedik, és én nem szándékoztam újraéleszteni. 
- Csak egy pillanatra, hogy jobban lássuk - sürgetett Bobby. 

Minden ösztönöm tiltakozása ellenére úgy tettem, ahogy Bobby akarta, és 
a beöltöztetett alak fölé hajoltam. 

A sötétített plexi továbbra is félig eltakarta, ami alatta volt, de azonnal 
megértettem, miért nem láthattuk egyetlen elemlámpával szerencsétlen 
Hodgson arcát: nincs többé arca. 

A sisakon belül egy habzó anyag látszott, mely úgy tőnt, mohón falja a 
halott ember maradékát: gyomorforgató kúszó-mászó-tekergızı valamik, 
hasonlóak a férgekhez, de nem férgek, hasonlóak a kitinpáncélú 
bogarakhoz, mégsem bogarak, valami fehér, megnevezhetetlen massza, 
mely ellepte sisakját, és ı így nem kevésbé hamar halt meg, mintha szíven 
lıtték volna. És most ezek a rángatózó valamik reagáltak a fénysugárra, és a 
plexi belsı falához rajzottak. 

Lábra állva hátratántorodtam, mert azt hittem, mozgást látok a Hodgson 
megbecstelenített testén lévı lyukakban, mintha a valamik, amik megölték, 
kiözönleni készülnének. 

Bobby szintén hátrált, anélkül, hogy meghúzta volna a ravasz, amit 
ijedtében könnyen megtehetett volna. Hál' istennek, nem lıtt! Egy, két vagy 
akár tíz lövés sem ölte volna meg a nyüzsgı rajt, ám lehet, hogy még 
ırültebb öldöklésre késztette volna ıket. 

Ahogy szaladtam, lekapcsoltam a lámpát, mert a fényjáték ismét kezdett 
erıre kapni a falakon. 

Bár Bobby messzebb állt a kijárattól, mint én, hamarabb ért oda. 
A páncélajtó olyan merev volt, mint egy istenverte páncélajtó. 
Amit messzirıl láttam, az közelrıl is megerısítést nyert: nincs sem kerék, sem 

egyéb, amivel ki lehetett volna oldani a zárat. 
 

14. 
 
A szoba közepe felé, úgy tíz méterre a páncélajtótól, Hodgson őrruhája ott 

volt, ahol hagytuk. Mivel a ruha nem esett még össze, gyanítottam, hogy még 
mindig tele van a tekergızı, rémálombeli csapattal, ami Hodgson 
maradékait falta. 

Bobby puskacsövét a páncélajtóhoz nyomta. A hang olyan valódi volt, 
mint mikor acél ér acélhoz. 
- Varázslat? - kérdeztem cinikusan, utalva az általa tett kijelentésre, és egyik 
lámpát az övem alá, másikat a zsebembe tettem. 
- Ez valami csalás! 

Válaszul kezemmel megütögettem az ajtót. 
- Csalás! - ismételte. - Nézz az órádra! 

Az idı kevésbé érdekelt, mint bármi, ami Hodgson ruhájából kijöhet. 



Hamarosan észrevettem, hogy a dzsekim ujját dörzsölöm, a nyakamat 
törölgetem, az arcomat vakarom, hogy megszabaduljak azoktól a tekergızı 
dolgoktól, amik nincsenek is ott. 

A kúszó-mászó élılények képe lelki szemeim elıtt arra ösztökélt, hogy 
ujjaimat az egyik vájatba akasszam, és meghúzzam. Húztam, vontam, 
erılködtem, mintha bármi esélyem is lenne, hogy megmozdítsak néhány 
tonna acélt, csupán a reggelire evett fánkból és forró csokiból nyert 
energiával. 
- Nézz az órádra! - ismételte Bobby. 

Felgyőrte pulóvere ujját, hogy ı is a saját órájára nézzen. Ez meglepett. 
Soha azelıtt nem viselt idımérı eszközt magán. 

Mikor digitális órám világító számlapjára néztem, délután 4 óra 08 percet 
mutatott. A helyes idı persze hajnali négy óra elıtt pár perccel lehetett. 
- Az enyém is - mondta, és mutatta, hogy óránk ugyanazt az idıt mutatja. 
- Mindegyik rossz? 
- Nem. Ennyi idı van. Itt. Most. Ezen a helyen. 
- Boszorkányos! 
- Tiszta Salem. 

Aztán megnéztem órám számlapján a dátumot. Április tizenkettedike volt 
aznap. Órám azonban február 19-ét mutatott, hétfıt. Bobbyé is. 

Kíváncsivá tett, vajon milyen évszámot mutatna, ha négy számjegynyivel 
szélesebb lenne. Valami múltbélit. Egy emlékezetes, szörnyő délutánt, mikor a 
Mystery Train csapatának tudósai meghaltak. 

A falon villódzó fények lassan, de észrevehetıen halványultak. 
A védıruha felé néztem, mely nem bizonyult hatékonyabb védelemnek a 

gonosz organizmusok ellen, mint egy papírcsákó és egy fügefalevél, és 
láttam, hogy a valamik, melyek ellepték, szüntelenül mozognak, tekeregnek. 
A karok bénán hevertek a test mellett a padlón, az egyik láb rángatózott, és 
az egész test úgy remegett, mintha erısáramot vezettek volna belé. 
- Sehogyan sem jó ez! - mondtam. 
- El fog tőnni. 
- Vagy úgy?! 
- A kiáltások eltőntek, a hangok is, a szél is. 

Puskacsövemmel megütögettem a páncélajtót. 
- El fog tőnni - állította Bobby. 

Bár a fényjáték csökkent, Hodgson, vagy helyesebben Hodgson ruhája, 
egyre mozgékonyabb lett. Cipıi sarkát verte a földhöz. Karjait csapdosta. 
- Próbál felkelni - mondtam. 
- Nem tud bántani minket. 
- Ezt komolyan gondolod? - józan eszem meggyızhetetlen volt. - Ha a 
páncélajtó elég valódi ahhoz, hogy fogva tartson minket, akkor ez a valami is 
elég valódi, hogy kárt tegyen bennünk. 
- El fog tőnni. 

Hodgson ruháját láthatóan nem informálta senki, hogy minden erıfeszítése 
hiábavaló, hiszen úgyis eltőnik, mert továbbra is csapkodott, forgott, míg 
levetette oxigénpalackját és az oldalára fordult. A sötétített plexire néztem, és 
éreztem, hogy onnan valami visszabámul rám, nem egyszerően egy féreg, 



vagy bogár halom, hanem egy összefüggı, félelmetes jelenség, egy 
ellenséges tudat, ami olyan érdeklıdve nézett, mint amennyire én 
megrémültem tıle. 

Ez nem az én túlfőtött fantáziám szüleménye. 
Ez egy olyan megkérdıjelezhetetlen, valódi érzékelés volt, mint ahogy a 

hideget éreztem volna, ha valaki egy jégkockát szorít a tarkómra. 
- El fog tőnni - ismételte Bobby, és a rémület apró jele hangjában mutatta, ı is 
tisztában van vele, hogy figyelik. Nem nyugtatott meg a tény, hogy a 
Hodgson-dolog tíz méterre van tılünk. Akkor sem lettem volna nyugodt, ha tíz 
kilométerre esik tılünk, és én egy teleszkópon át tanulmányozom. 

A fények energiájuknak talán harmadát vesztették el. 
Az ajtó továbbra is merev és hideg volt kezem alatt. 
Ahogy a fény show utolsó villanásaihoz közeledett, a látási feltételek 

romlottak, de még a lassan mélyülı homályban is láttam, hogy Hodgson 
oldaláról a hasára fordul, és megpróbál négykézlábra állni. 

Ha helyesen értékeltem a plexi alól feltáruló látványt, akkor önálló lények 
százait vagy ezreit láttam, akik bevették a védıruhát, egy húsevı sokaságot, 
ami fészket képezett belıle. 

Egy bogárraj kidolgozott munkamegosztásban dolgozott volna, a 
rangokhoz igazodva, és együtt munkálkodtak volna a túlélésért és a 
fejlıdésért. De nem tudtam elképzelni még akkor sem, ha Hodgson 
csontváza megmarad tartószerkezetnek, hogy a kolónia képes lenne 
emberszerővé válni, és úgy összedolgozni, olyan erıvel, hogy képesek 
legyenek sétálni a védıruhában, lépcsıt mászni és nehéz gépeket 
mőködtetni. 

A Hodgson-dolog lábra állt. 
- A francba! - mormogta Bobby. 

Nyirkos tenyerem alatt egy rövid rezgést éreztem áthaladni a páncélajtón. 
Furcsábbat, mint egy remegést. Jellegzetesebbet. Egy erıtlen, hullámzó... 
rázkódást. Az ajtó nemcsak egyszerően zümmögött vele; az acél reszketett 
egy-két másodpercig, mintha nem is acél lett volna, hanem zselatin, aztán 
megmerevedett - látszólag bevehetetlenné válva - újra. 

A valami a védıruhában botladozott, mint egy kisgyerek, aki még 
bizonytalanul jár. Bal lábát elırecsúsztatta, megállt, majd a jobbat a bal után 
vonszolta. Cipıje súrlódása az üveges padlóhoz csak halk, suttogó hangot 
adott. 

Bal láb, jobb láb. 
Felénk jön... 
Talán Hodgson túlélte, és nem csak a csontváza közelít. Talán a kolónia 

nem falta fel teljesen az embert, meg sem ölte, hanem beleköltözött, mélyen 
a húsába és a csontjaiba fészkelte magát, szívébe, májába és agyába, egy 
szörnyőséges szimbiózist alkotva, míg idegrendszerét szigorú irányítás alatt 
tartja az agyától a legvékonyabb idegszáláig. 

Ahogy a tőzijáték a falakon borostyánszínbe, barnába és vérvörösbe 
sötétült, Hodgson elırevonszolta bal lábát, majd utána húzta a jobbat. 

Kezem alatt a páncélajtó újra megremegett, majd hirtelen megpuhult. 



A szám is tátva maradt, mikor egy fájdalmas hidegség, szúrósabb, mint a 
tő, bökött a kezembe, mintha valami jeges víznél is jóval hidegebbe dugtam 
volna. Csuklótól az újhegyemig eggyé váltam a páncélajtóval. Bár a 
tojásszoba fényei rohamosan halványultak, láttam, hogy az acél félig 
átlátszóvá vált. Mint egy lusta örvény, pörgı áramlatok kavarogtak benne. És 
az ajtó szürke anyagában ott mutatkoztak ujjaim halványabb szürke alakjai. 

Megrémülve kirántottam kezemet az ajtóból, és amint kirántottam, az acél 
visszanyerte szilárdságát. 

Emlékeztem arra, mikor az ajtót csak a szemem sarkából láttam, de ha 
közvetlenül rá néztem, nem. Fokozatosan vált valódivá, és valószínőleg 
lépésenként fogja elveszteni anyagát, nem egy szempillantás alatt. 

Bobby bizonyára látta, mi történt, mert hátrébb lépett, mintha attól félne, 
hogy az acél hirtelen örvénnyé válik, és az örök feledésbe szippantja. 

Ha nem rántom ki a kezemet idıben, letört volna a csatlakozási pontnál, és 
csak egy fröcskölı csonk maradt volna a helyén? Nem szükséges tudnom a 
választ! Hagyjuk, hogy ez a kérdés örökre megválaszolatlan maradjon. 

A hideg azonnal elhagyta a kezem, amint kihúztam, de még sokáig 
lihegtem, és minden egyes levegıvételnél ugyanazt a hétbetős szót 
ismételtem, mintha a Tourette-szindróma egy halálos fajtájában szenvednék, 
és életem hátralévı részében képtelen lennék ugyanannak az obszcén 
szónak a kiabálását abbahagyni. 

A halvány, vérszínő fényben elırehaladva, mint egy őrhajós, aki egy 
misszióról tért vissza a Pokol bolygóra, a Hodgson-dolog már megtette az 
eredetileg köztünk lévı távolság felét. Öt méterre lehetett, elszántan 
vonszolta magát elıre, és nyilvánvalóan nem bántódott meg mosdatlan 
szavaimon, hanem csak jött, olyan, szinte tapintható éhségtıl őzetve, mint 
amilyen a szél hozta forró kátrány és rothadás szaga volt. 

Idegességében Bobby a fegyver csövével belevágott az ajtóba. Az acél 
kongott, mint a harangok. 

Nem is próbálkozott Hodgson célba vételével. Láthatóan ı is rájött, hogy 
egy lövéssel újra aktiválhatja a helyiség energiáját, amitıl csak még tovább 
leszünk fogságban. 

A fénybemutató véget ért, és teljes sötétség borult ránk. 
Ha meg tudtam volna állítani vadul kalapáló szívemet, és visszatartani a 

lélegzetemet, bizonyára hallottam volna a gumitalpak suttogó hangját, de 
olyan voltam, mint egy egyszemélyes dobfelszerelés. 

Mikor a világító fény kialszik a falakon, a fantazmagórikus motor biztosan 
leáll, úgy, ahogy van, biztosan visszatérünk a realitásba, a Hodgson-dolog 
olyan hirtelen eltőnik, ahogy jött. Biztosan. 

Bobby újra megütögette az ajtót. Most nem kongott. A hang ezúttal lapos, 
kevésbé visszhangzó, mintha egy fadarabot ütött volna meg kalapáccsal. 

Az ajtó talán elindult az anyagtalanná válás útján, de továbbra is 
eltorlaszolta a kijáratot. Nem kockáztathattuk meg, hogy keresztüljussunk 
rajta, míg nem vagyunk biztosak abban, nem akkor válik cseppfolyóssá, mikor 
épp átmegyünk rajta, és viszi magával testünk néhány molekuláját, amint 
eltőnik az örökkévalóságban. 



Vajon mi történne, ha Hodgson akkor ragadna meg, amikor anyaga 
változni kezd. Ha, csupán egy pillanatra is, a kezem eggyé vált a 
páncélajtóval, talán egy részem eggyé válna a védıruhával és a benne lévı 
tekergızı valamivel: közeli, túl személyes találkozás lenne ez, ami 
egészségemre is hatással lehetne, ha valami csodálatos módon egyáltalán 
túlélném. 

A sötétség úgy vett körül, mintha mélyen, víz alatt lennék. Bár erılködtem, 
hogy akár a legkevesebbet is lássam a közeledı alakból, olyan vak voltam itt, 
mintha a patkányokkal teli szoba elıtti folyosón lennék. 

Persze a babafogú gyerekrabló képe is bevillant az agyamba, akinek az 
arcát megérintettem a koromsötétben. 

Mint akkor, most is éreztem valaminek a jelenlétét a közelemben, és ezúttal 
több okom volt rá, mint akkor. 

Azok után, ami a Mystery Train e végállomásán történt, a pokol 
elıcsarnokában, többé nem voltam hajlandó félelmeimre, mint hiperaktív 
fantáziám szüleményeire gondolni. Ezúttal nem nyúltam magam elé, hogy 
bebizonyítsam, legsötétebb gyanakvásaim alaptalanok, mert tudtam, 
ujjbegyem végigcsúszna a plexi sima felületén. 
- Chris! 

Meglepetésemben beleremegtem, mielıtt felismertem, hogy ez Bobby 
hangja. 
- Az órád! - mondta. 

A világító számlap a sőrő sötétségben is látszott. 
Az órán lévı zöld számok változtak, olyan gyorsan pörögtek elıre, hogy 

órák múltak el másodpercek töredéke alatt. A napot és hónapot jelzı betők is 
folyamatosan változtak. 

A múlt utat engedett a jelennek. 
Az ördögbe, nem tudtam, mi történik pontosan! 
Talán egyáltalán nem értettem a helyzetet, és az idıben beállt változásnak 

semmi köze nincs ahhoz, aminek tanúi vagyunk. 
Lehet, hogy teljesen kábák vagyunk, mert valaki LSD-t kevert a sörünkbe. 

Talán az ágyamban fekszem otthon, alszom és álmodom. Vagy a fent lent 
van, a bent kint, és a fekete fehér. Csak azt tudtam, hogy akármi is történik 
most, az sokkal jobb, mint egy hirtelen ölelés Hodgsontól. 

Ha valóban két évet visszautaztunk a múltba, és ha most tényleg április felé 
rohanunk, az éjszaka felé, mikor elkezdtük e bizarr kalandot, azt gondoltam, 
valami változást kellene éreznem magamban - éneklést a csontjaimban, 
lázat az ırült sebességgel múló idı súrlódásától, annak érzetét, hogy 
visszaöregszem a rendes koromba, valamit. De egy lassú liften való 
leereszkedésnek is nagyobb fizikális hatása lett volna, mint ez a robogás az 
idı expressz vonatán. 

Karórámon a hónap hirtelen megállt áprilison. Egy másodperccel késıbb a 
nap és a dátum is megfagyott, majd rögtön azután az óra megállt hajnali 
3.58-kor. 

Otthon voltunk. 
- Végre! - mondta Bobby. 
- Cuki! - értettem egyet. 



A nagy kérdés az, vajon volt-e útitársunk egy védıruhás, féregarcú 
jelenség személyében, aki senkihez sem hasonlított Kansasben. 

A logika azt diktálta, hogy Hodgson nem tőnt el a múltban. 
Bár lehet, hogy naiv dolog ebben a helyzetben a logikára hagyatkozni. 
Kivettem övem alól a lámpát. Nem akartam felkapcsolni. Mégis 

felkapcsoltam. 
Hodgson nem állt szemtıl szembe velem, amitıl féltem. 
Egy gyors mozdulat a lámpával felfedte, hogy Bobbyval kettesben voltunk, 

legalábbis a tojásszoba egy részében, amit a lámpa be tudott világítani. 
A páncélajtó eltőnt. Nem láttam sem úgy, hogy egyenesen a kijárati alagút 

felé néztem, sem úgy, hogy periferikus látásomra hagyatkoztam. 
Láthatólag a szoba olyan fényérzékeny lett, hogy újra, egyetlen 

fénysugártól halvány, világító minták kezdtek el pulzálni a falakon, padlón és 
plafonon. 

Azonnal lekapcsoltam a lámpát, és az övem alá tőrtem. 
- Gyerünk! - sürgettem Bobbyt. 
- Megyek. 

Ahogy újra besötétült, hallottam, Bobby átvergıdik a magasított küszöbön, 
és tapogatja az utat a rövid, másfél méter magas alagútban. 
- Tiszta - mondta. 

Meggörnyedve követtem ıt oda, ami annak idején zsilipkamra volt. 
Nem kapcsoltam fel a lámpát addig, míg ki nem jutottunk a zsilipkamrából 

a folyosóra, ahonnan egyetlen fénysugár sem juthatott vissza a tojásszoba 
üvegborítására. 
- Mondtam neked, hogy eltőnik - mondta Bobby. 
- Miért is kételkedem benned valaha is?! 

Egyikünk sem szólalt meg még egyszer, míg végigmentünk a három 
földalatti szinten, keresztül a hangáron a dzsiphez, mely a sőrő felhıktıl 
borított ég alatt állt. 

 
15. 

 
Délnyugat felé haladtunk, keresztül Wyvern erıdön, a Halott Városon, a 

raktárépület elıtt, ahol a gyerekrablóval hadakoztam. Lekapcsolt reflektorral, 
amint elértük a Santa Rositát, le a rámpán, a töltés fala mentén a kiszáradt 
folyómederbe, egyetlen stoptáblát sem vettünk figyelembe, egyetlen 
sebességkorlátozást sem tartottunk be. Töltött fegyverrel egy mozgó 
jármőben, egy elrejtett pisztollyal a hónom alatt, ám egyetlen hivatalos papír 
sincs nálam, egy sörös rekesszel a lábam között, áthágva minden szabályt, 
amit csak lehetett. Két Clyde voltunk, Bonnié nélkül. 

Bobby kitágította a kerítésen lévı lyukat, átfértünk rajta úgy, hogy még volt 
körülöttünk hely. 

Azonnal megállt az erıdön kívül, kiszálltunk a dzsipbıl, és megpróbáltuk 
visszafőzni a kerítést. 

Közelrıl észre lehetne venni a rést. Ám négy méternél nagyobb távolságból 
a kerítésben tett kár már nem látható. 

Nem akartuk hirdetni, hogy törvényt szegtünk. 



A kerítésen keresztül vezetı guminyomok elárultak bennünket, de nem 
lehetett volna gyorsan és hatékonyan eltüntetni ıket. Remélnünk kellett, hogy 
a szellı széllé erısödik, és elsimítja a nyomunkat. 

Néhány óra alatt többet láttunk, mint amit fel tudtunk volna dolgozni, 
elemezni és felhasználni problémánk megoldására - dolgokat, amikrıl buzgón 
kívántuk, bárcsak sohase láttuk volna ıket. Boldogan lemondtunk volna az 
erıd újabb látogatásáról, de míg nem találjuk meg Jimmy Winget és Orsont, 
kötelességünk visszatérni a rémálmok fészkébe. 

Most elmentünk, mert erınk végén jártunk, és azt sem tudtuk, merre 
folytassuk a keresést, így újabb stratégiát kellett kidolgoznunk. És szükségünk 
lett volna segítségre, hogy akár csak Wyvern ismert épületeit átfésüljük. 

És persze a hajnaltól is kevesebb, mint egy óra választott el minket, én 
pedig nem viseltem a kapucnis védıöltözetemet. 

A kocsi, amit a gyerekrabló parkolt le a kerítésnél, eltőnt. Nem lepıdtem 
meg, hogy eltőnt. Szerencsére emlékeztem a rendszámra. 

Bobby a kerítéstıl húsz méterre lévı hordalékkupachoz vezetett. Én 
megfogtam a biciklit, és a dzsip csomagtartójába tettem. 

Az 1-es országút alatti sötét alagúton Bobby reflektor nélkül repesztett 
végig. A motor zaja, mint légvédelmi ágyúk sorozata visszhangzott a 
betonfalakon. 

Emlékeztem a rejtélyes alakra, akit korábban az út nyugati végénél láttam 
leereszkedni, és feszültségem egyre nıtt, ahelyett, hogy csökkent volna, 
ahogy a távolabbi vég a közelebbi lett. 

Mikor a szabadba száguldottunk, támadásra számítottam, de nem várt 
ránk semmi. Az országúttól száz méterre, nyugatra Bobby megállította a 
kocsit, és lekapcsolta a motort. 

Nem szóltunk egymáshoz a tojásszoba elıtti folyosó óta. Most így szólt: 
- Mystery Train... 
- Mindenki a fedélzetre! 
- A kutatócsapat neve, he? 
- Leland Delacroix kitőzıje szerint. 

Kihalásztam a kabátzsebembıl, a sötétben játszottam vele, és a családi 
fényképekkel, jegygyőrővel és áldozati gyertyával körülvett halott emberre 
gondoltam. 
- Szóval a Mystery Train adta nekünk a majomhordát, a retrovírust, ezeket a 
mutációkat. Az anyád kis teaparti-társasága. 
- Talán. Nem hiszem. 
- Akkor mi? İ egy elméleti genetikus volt, igaz? 
- Az anyám egy kezdı isten. 
- Vírustervezı, teremtményalkotó. 
- Orvosilag értékes apró teremtmények, jó szándékú vírusok teremtıje - 
mondtam. 
- Kivéve egyet. 
- A családod nem kitüntetett - emlékeztettem. 

Tettetett büszkeséggel a hangjában ezt mondta: 
- Hé, ık jóval hamarabb lerombolták volna a világot, mint az anyád, ha 
lehetıségük lett volna rá. 



Övék volt a megye egyetlen újsága, a Moonlight Bay Gazette, és vallásuk 
a politika; istenük a hatalom. Elszánt emberek voltak, akik határtalanul hittek 
elveikben. Bobby nem osztotta utópikus nézeteiket, így tíz éve megszakították 
vele a kapcsolatot. Láthatólag az utópia megköveteli a gondolatok és célok 
teljes uniformitását, mint a méneknél a kasban. 
- A lényeg az - mondta -, hogy nem végeztek ott biológiai kísérleteket. 
- Hodgson légmentes védıruhában volt, nem tenisznadrágban - 
emlékeztettem. - Tipikus fertızés biztos ruhában. Hogy megvédjék bármilyen 
fertızéstıl. 
- Teljesen világos, igen. De te magad mondtad, hogy nem baktériumokkal 
való ırültködésre építették ezt a helyet. 
- Nem alapvetı fertıtlenítıfolyamatok ellátására - értettem egyet. - Nincs 
fertıtlenítımodul, kivéve talán a zsilipkamrát. És a felépítés is túl, nyitott a 
nagy biztonságú laborokhoz képest. 
- Ez az ırültekháza, ez a fényokádó szoba nem labor. 
- A tojásszoba. 
- Hívd, ahogy akarod! Ez soha nem volt labor Bunsen-égıkkel és agymőtétek 
nyomát viselı fehér egerekkel. Tudod, mi volt ez... Mindketten tudjuk. 
- Töprengtem rajta. 
- Ez a szállítás - mondta Bobby. 
- Szállítás! 
- Telepumpálták energiával a szobát, és mikor teljesen tele lett, elvitte 
Hodgsont valahova. Hodgsont és néhány másikat. Hallottuk ıket segítségért 
kiáltani. 
- Hova vitte ıket? 

Ahelyett, hogy válaszolt volna, ezt mondta: 
- Carpe cervisi! 
- Miszerint? 
- Ragadd meg a sört! 

Kivettem egy jeges üveget a rekeszbıl, és odaadtam neki, haboztam, 
aztán végül magamnak is kinyitottam egyet. 
- Nem bölcs dolog inni és vezetni - hívtam fel a figyelmét. 
- Ez apokalipszis. Nincsenek szabályok. 

Nagyot nyeltem, majd ezt mondtam: 
- Fogadok, hogy Isten szereti a sört. Persze biztos van sofıré, 

Az öt méter magas csatornapart mindkét oldalról fölénk tornyosult, és a 
csillagtalan ég olyan keménynek tőnt, mint az acél, nyomulva lefelé, mint egy 
kannatetı. 
- Hová vitték? 
- Emlékezz az órádra! 
- Talán javításra van szüksége. 
- Az enyém is elromlott. 
- Apropó, mióta hordasz órát? 
- Az elsı alkalom óta, mikor azt éreztem, hogy kifutok az idıbıl - mondta, és 
ezzel nemcsak saját halandóságára utalt, de arra is, hogy az idı 
mindannyiunknak rohan, az egész világnak, mint tudtuk. 



- Az órákat, haver, utálom, győlölök mindent, amit képviselnek. Ördögi 
szerkezetek. De az utóbbi idıben elkezdett érdekelni, mennyi az idı, bár 
régebben soha nem foglalkoztatott, és ha nem találok egy órát, ideges 
leszek. Szóval most viselek órát, és ezzel ugyanolyan lettem, mint a többi 
ember, a fene megeszi. 
- Az idı felpörgött a tojásszobában - mondtam. 
- Az a szoba egy idıgép. 
- Ezt nem feltételezhetjük. 
- Én igen. Én egy feltételezés gyártó ırült vagyok. 
- Az idıutazás lehetetlen. 
- Középkori hozzáállás, haver. A repülıgépeket is lehetetlennek tartották 
egyszer, a holdjárást is, a nukleáris bombákat, a tévét, a koleszterinmentes 
tojáspótlót. 
- A vita kedvéért, tegyük fel, lehetséges. 
- Mert lehetséges! 
- Ha ez csak idıutazás, mi szükség a védıruhára? Az idıutazók nem 
akarnának elıvigyázatosak, lenni? Szuper óvatosak lennének, hacsak nem a 
Star Trek-kongresszusra utaznának vissza 1980-ba. 
- Tudod, hogy a jövıbe mentek. 
- Nem tudom, és te sem tudod. 
- A jövıbe - ragaszkodott Bobby igazához; a sör abszolút magabiztosságot 
adott neki meggyızıképességét illetıen. - Úgy gondolták, szükségük van az 
őrruhára, mert... a jövı egészen más lehet. És egyértelmően az is. 

Egy halvány ezüstös fénysugár világította be a folyómeder partjait. 
Egyébként az áprilisi éjszaka sőrő és csendes. 

A tizenhetedik században Thomas Fuller azt mondta, hogy mindig hajnal 
elıtt közvetlenül van a legsötétebb. Háromszáz évvel késıbb még mindig 
igaza van, bár már rég halott. 
- Milyen messze a jövıbe? - kérdeztem, szinte érezve a forró, nyirkos levegıt. 
- Tíz év, egy század, egy ezred. Kit érdekel? Teljesen mindegy, milyen messze 
mentek, valami tökéletesen eltiporta ıket. 

Visszaemlékeztem a tojásszobabeli hangokra: a pánikra, a 
segélykiáltásokra, a visításokra. 

Megvontam a vállam. Húztam egyet a sörömbıl, majd ezt mondtam: 
- A dolog Hodgson ruhájában... vagy dolgok. 
- Ez a jövınk része. 
- Semmi ehhez hasonló nem létezik a világon. 
- Még nem. 
- De azok a dolgok furcsák voltak... Az egész ökológiai rendszernek meg 
kellene változnia. Drasztikusan megváltoznia. 
- Ha találsz egyet, kérdezz meg egy dinoszauruszt, hogy lehetséges-e ez. 

Elment a kedvem a sörtıl. Kitartottam az üveget a kocsiból, fejjel lefelé 
fordítottam, és kiöntöttem a tartalmát. 
- Még ha idıgép is volt - vitatkoztam -, akkor is már szétszerelték. Tehát 
Hodgson megérkezése, ahogy történt, a semmibıl, és a páncélajtó újbóli 
megjelenése... minden, ami velünk történt... Hogy történhetett mindez? 
- Van egy hátra maradt hatás. 



- Hátra maradt hatás... 
- Úgy van. 
- Ha kiveszed egy Ford motorját, szétszeded, eldobod az akkumulátort, akkor 
nincs az a visszamaradó hatás, ami azt az istenverte kocsit csak úgy magától 
Vegasba vezetné. 

A keskenyedı, halványan megvilágított folyómedret bámulva, mintha az 
idı lenne, mely bizonytalan jövınk felé kanyargózik, Bobby tovább 
gondolkodott: 
- Egy lyukat vágtak a valóságba. Egy lukat, ami talán nem javítja meg 
önmagát. 
- Mit jelent ez? 
- Amit jelent. 
- Titokzatos. 
- Vérzéscsillapító. 

Talán arra utalt, hogy bár magyarázata rejtélyes, de legalább egy 
elképzelés, amibe kapaszkodhattunk, egy ismerıs ötlet, ami megırizte 
elménket a megtébolyodástól, csakúgy, mint a timsó egy vérzéscsillapító 
ceruzában, mely meg tudja állítani a borotválkozáskor ejtett seb vérzését. 

Vagy csak kifigurázta elvemet - ami az apámtól örökölt költészet iránti 
vonzódásból adódott -, hogy mindenki metaforákban beszél, és a világ 
mindig jóval bonyolultabb, mint amilyennek látszik. 

Nem szereztem meg neki azt az örömöt, hogy megkérdezzem, mit jelent itt 
a vérzéscsillapító. 
- İk nem tudtak errıl a hátra maradt hatásról? 
- Úgy érted, a részt vevı agyasok? 
- Aha. Azok, akik építették, majd lerombolták. Ha van visszamaradó hatás, a 
falba építették volna, és betemették volna tonnányi betonnal. Nem sétáltak 
volna csak úgy el, és hagyták volna, hogy a magunkfajta seggfejek 
megtalálják. 

Megrántotta a vállát. 
- Akkor talán a hatás nem derült ki addig, míg el nem tőntek. 
- Vagy talán mindent csak képzeltünk - vetettem fel. 
- Mindketten? 
- Lehetséges. 
- Azonos hallucináció? 

Nem jutott jobb az eszembe, így azt mondtam: 
- Vérzéscsillapító. 
- Elliptikus. 

Ezen már nem voltam hajlandó gondolkodni. 
- Ha a Mystery Train egy idıutazó program, akkor annak semmi köze nincs az 
anyám munkásságához. 
- És? 
- És ha nem volt köze anyám munkásságához, akkor miért hagyta valaki 
nekem ezt a sapkát a tojásszobában? Miért hagyta a fényképét a 
zsilipkamrában egy másik alkalommal? Miért hagyta valaki Leland Delacroix 
biztonsági kitőzıjét az ablaktörlı alatt, és küldött minket oda? 
- Te egy kérdezı gép vagy. 



Megitta az utolsó korty sört, és én a rekeszbe tettem az üres üvegeket. 
- Lehet, hogy a felét nem tudjuk annak, amirıl azt hisszük, igen - mondta 
Bobby. 
- Mint például? 
- Talán minden, ami elromlott Wyvernben, a genetikai laborokban romlott el, 
és talán az anyád teóriái juttattak minket ebbe a helyzetbe, pontosan úgy, 
ahogy gondoltuk. Vagy talán nem. 
- Úgy érted, hogy az anyám nem tette tönkre a világot? 
- Nos, biztosak lehetünk, hogy segített benne, haver. Nem mondom, hogy az 
anyád egy senki volt. 
- Köszönöm. 
- Másrészt viszont talán csak egy része az egésznek, és talán még a kisebb 
része is. 

Apám egy hónappal ezelıtti halála után - rák, de most már gyanítom, 
hogy nem természetes oka volt - megtaláltam a kézzel írt beszámolóját Orson 
eredetérıl, az intelligenciakísérletrıl és anyám kétes értékő retrovírusáról. 
- Olvastad, amit az apám írt. 
- Lehet, hogy nem volt tisztában az egész történettel. 
- Neki és anyámnak nem voltak titkaik egymás elıtt. 
- Persze, két testben egy lélek. 
- Igen, így van - mondtam, megbántódva szarkazmusán. 

Rám pillantott, megrázkódott, majd figyelmét ismét az elıttünk lévı 
folyómederre összpontosította. 
- Sajnálom, Chris. Teljesen igazad van. A te anyád és apád nem olyanok 
voltak, mint az enyémek. İk... különlegesek voltak. Mikor gyerekek voltunk, 
azt kívántam, bárcsak testvérek lennénk, és a te szüleid lennének az én 
szüleim is. 
- Testvérek is vagyunk, Bobby. 

Bólintott. 
- Fontosabb kötelékek vannak köztünk, mint a vér - mondtam. 
- Ne érzelgısködd túl a dolgot. 
- Bocs. Túl sok cukrot ettem az utóbbi idıben. 

Vannak igazságok, amikrıl Bobby és én soha nem beszélünk, mert 
egyetlen szó sem alkalmas rá, hogy kifejezze ıket, és ha beszélnénk róla, az 
csökkentené az értékét. Egy ezen igazságok közül barátságunk mélysége és 
szentsége. Bobby folytatta: 
- Azt próbálom mondani, hogy talán az anyád sem ismerte az egész 
történetet. Nem tudott a Mystery Train programról, amely legalább annyira 
felelıs, ha nem jobban, minden rosszért, mint ı. 
- Kellemes gondolat. De hogyan? 
- Nem vagyok Einstein, haver. Csak kattog az agyam. 

Beindította a motort, és elindultunk lefelé a folyón, még mindig a reflektor 
nélkül, így szóltam: 
- Azt hiszem, tudom, mi volt Nagy Fej. 
- Világosíts fel! 
- A második csapat egy tagja. 



Az elsı csapat egy hátborzongató éjszakán szökött meg a wyverni 
laborból, jó két évvel ezelıtt, és tagjai olyan megfoghatatlannak bizonyultak, 
hogy minden próbálkozás, mely elfogásukra vagy kiirtásukra irányult, 
meghiúsult. Kétségbeesésükben, hogy megtalálják a majmokat, mielıtt 
túlságosan elszaporodnak, a tudósok szabadon engedtek egy második 
csapatot, hogy az megkeresse az elsıt, azt gondolva, hogy majomra van 
szükség majom megtalálásához. Ezen egyedek közül mindegyikbe egy 
radarkészüléket ültettek mőtéti úton, hogy nyomon lehessen ıket követni, és 
végül elpusztítani a megtalált csapattal együtt. Bár e majmokról úgy hitték, 
nem tudnak arról, hogy megmőtötték ıket, amint elengedték ıket, kirágták 
magukból a radart, kiszabadítva magukat. 
- Azt gondolod, hogy Nagy Fej majom? - kérdezte hitetlenkedve. 
- Egy radikálisan átszabott majom. Talán nem teljesen rhesus. Talán volt benne 
valami babuin féle. 
- Talán egy kis krokodil is - mondta Bobby cinikusan, majd összeráncolta a 
homlokát. - Azt hittem, a második csapatnak sokkal jobban tervezettnek 
kellett lennie. Hogy kevésbé legyen erıszakos. 
- És? 
- Nagy Fej nem úgy nézett ki, mint egy szobacica. İt a csatamezıkre 
tervezték. 
- Nem támadott meg minket. 
- Csak azért, mert elég okos ahhoz, hogy tudja, mit tehetne vele egy lövés. 

Elıttünk volt a rámpa, amin korábban, ma éjszaka keresztülmentem 
Orsonnal az oldalamon. Bobby efelé kormányozta a dzsipet. 

Visszaemlékezve a szomorú szörnyre a bungaló tetején, ahogy eltakarta 
arcát összefont karjaival, azt mondtam: 
- Nem hiszem, hogy gyilkos. 
- Aha, azokat a fogakat csak sonkakonzerv felnyitására használja. 
- Orsonnak is veszélyes fogai vannak, mégsem öl. 
- Ó, meggyıztél, teljesen meggyıztél. Hívjuk meg Nagy Fejet bulizni! Készítünk 
egy nagy tál pattogatott kukoricát, rendelünk egy pizzát, egymás hajába 
hajcsavarókat teszünk, és a nıkrıl beszélgetünk. 
- Seggfej! 
- Egy perccel ezelıtt még testvérek voltunk. 
- Az akkor volt. 

Bobby felhajtott a rámpára a töltés tetejére a folyó viharos idıbeni 
veszélyeire figyelmeztetı táblák között, keresztül a terméketlen földterületen 
az utcára, ahol végre felkapcsolta a reflektort. Lilly Wing háza felé vette az 
irányt. 
- Azt hiszem, Pia és én újra együtt leszünk - mondta Bobby, Pia Klickre utalva, 
a mővészre és 
élete szerelmére, aki azt hiszi, hogy ı Kaha Huna, a szörf istennıjének 
reinkarnációja. 
- İ azt mondja, hogy Waimea az otthona - emlékeztettem. 
- Kitalálok valami jó mojót. 



Földanyánk buzgón forgott a hajnal felé, de Moonlight Bay utcái olyan 
kihaltak és olyan csendesek, mint a Halott Város, mintha csak szellemek és 
hullák laknák. 
- Mojo? Most már a vuduban utazol? 
- Freudista mojót. 
- Pia túl okos ahhoz, hogy beugorjon ennek. 

Mielıtt Bobby megismerte, summa cum laude végzett a UCLA-n. 
Manapság hiper realista festményeit vagyonokért adják el, és a cikkek, 
melyeket különbözı mővészeti magazinoknak ír, lényeglátóak és briliánsán 
megfogalmazottak. 
- Mesélni fogok neki az új tandemdeszkámról. 
- Aha. Arra utalva, hogy van egy csaj, akivel együtt lovagolod. 
- Neked realitás-transzfúzióra van szükséged, haver! Piát nem lehet így 
manipulálni. Azt mondom neki, hogy megvan a tandemdeszkám, és készen 
állok, amikor ı. 

Mióta Piát meditációi arra a felfedezésre juttatták, hogy ı Kaha Huna 
reinkarnációja, úgy döntött, hogy istenkáromlás lenne, ha földi halandóval 
létesítene kapcsolatot, ami azt jelenti, hogy cölibátusban kellene leélnie élete 
hátralévı részét. Ez elcsüggesztette Bobbyt. 

Egy csalóka remény csillant meg akkor, mikor Pia a következı alkalommal 
arra jött rá, hogy Bobby Kahuna reinkarnációja, a szörf hawaii istenéé. A 
Kahuna-legenda egy ısi boszorkánydoktor életére épülı, a modern szörfösök 
által kitalált történet, aki nem volt semmivel sem istenibb, mint bármelyikünk 
helyi csontkovácsa. Mindazonáltal, Pia azt mondja, hogy mivel Bobby 
Kahuna, ı az egyetlen férfi a földön, akivel szeretkezhet - bár ahhoz, hogy ott 
folytathassák, ahol abbahagyták, Bobbynak el kell ismernie halhatatlan 
voltát, és elfogadnia a sorsát. 

Azonban újabb probléma adódott, mikor vagy hiúságból, hogy ı igenis a 
halandó Bobby Halloway, vagy egyszerően makacsságból, amibıl van neki 
jócskán, Bobby nem volt hajlandó elfogadni, hogy ı a szörfözés egy igaz 
istene. 

A modern románc nehézségeihez képest Rómeó és Júlia problémája 
elenyészı. 
- Szóval végül is be fogod látni, hogy te vagy Kahuna - mondtam, ahogy 
keresztülhajtottunk a fenyık övezte utcákon a város magasabb hegyei felé. 
- Nem. Rejtélyes leszek. Nem fogom azt mondani, hogy nem vagyok Kahuna. 
Tuti ötlet. Misztikumba bugyolálom magam, mikor felhozza a témát, és 
hagyom, hogy úgy értsen mindent, ahogy akar. 
- Nem elég jó. 
- Van még valami. Mesélek neki arról az álmomról, amiben egy csodaszép 
kék-arany selyem holoku volt rajta, ahogy a kétméteres hullámok fölött lebeg, 
és azt mondja nekem: Papa he'e nalu - ami hawaii nyelven annyit tesz, 
szörfdeszka. Egy lakónegyedben voltunk, két háztömbnyire, délre az Ocean 
Avenue-tól, Moonlight Bay fı kelet-nyugati útjától, mikor egy autó 
kanyarodott be a sarkon az útkeresztezıdésnél, és felénk közeledett. Egy új 
típusú Chevrolet Sedan volt, fehér vagy bézs színő, hagyományos kaliforniai 
rendszámtáblával. 



Becsuktam a szemem, hogy megvédjem a közelgı reflektorok fényétıl. Le 
akartam csúszni az ülésen, hogy az arcomat is védjem, de nem tehettem 
volna semmi feltőnıbbet ennél, talán attól eltekintve, ha egy papírzacskót 
húzok a fejemre. 

Ahogy a Chevy elhaladt mellettünk, reflektorai már nem jelentettek 
veszélyt, kinyitottam a szemem, és két embert láttam az elsı üléseken, egyet 
a hátsón. Nagydarab fickók, sötét ruhát viseltek, és mindannyian minket 
néztek. Élıhalott szemükkel bambán, hidegen és zavaróan egyenesen ránk 
meredtek. 

Valami okból kifolyólag az árnyszerő alakra gondoltam, akit a lejtıs 
támfalon láttam, az 1-es országút alatt elvezetı alagút felett. 

Az oldaltükörbe néztem, és így szóltam: 
- Nem követnek minket. Kíváncsi vagyok, mit keresnek. 
- Talán Elvist. 

Mikor a Chevi nem fordult meg és indult utánunk, azt mondtam: 
- Szóval azt fogod mondani Piának, hogy álmodban a hullámok fölött 
lebegett, és azt mondta: Papa he'e nalu. 
- Úgy van. Álmomban azt mondja nekem, hogy vegyek egy tandemdeszkát, 
amin együtt lovagolhatunk. Ezt profetikusnak gondoltam, ezért vettem egy 
tandemdeszkát, és most készen állok. 
- Micsoda badarság! - mondtam barátságosan kritizálva. 
- Ez igaz. Tényleg megálmodtam. 
- Na, ne! 
- De tényleg. Valójában három egymást követı éjszaka ezt álmodtam, ami 
kikészített egy kicsit. Mindezt elmondom neki, és hagyom, hogy úgy 
értelmezze, ahogy akarja. 
- Szóval rejtélyest játszol, nem belátva, hogy te vagy Kahuna, de isteni 
karizmát sugározva. 

Aggodalmasnak látszott. Megállva egy stoptáblánál, azután, hogy az 
összes eddigit figyelmen kívül hagyta, ezt mondta: 
- Az igazat mondd! Nem hiszed, hogy meg tudom csinálni, igaz? 

Ami a karizmát illeti, soha senkit nem ismertem, aki Bobbyhoz hasonló. Úgy 
árad belıle, hogy szinte lubickolhatna benne. 
- Haver - mondtam -, neked annyi karizmád van, ha egy öngyilkossági 
mozgalmat akarnál indítani, emberek ezrei jönnének, hogy veled együtt 
levessék magukat a szikláról. 

Örült. 
- Tényleg? Nem csak hülyítesz? 
- Nem hülyítelek - biztosítottam. 
- Mahalo. 
- Szívesen. De van egy kérdésem. 
- Mondd! 
- Miért nem mondod egyszerően Piának azt, hogy eldöntötted, te vagy 
Kahuna? 
- Nem hazudhatok neki. Szeretem ıt. 
- De ez egy ártatlan hazugság. 
- Te hazudsz Sashának? 



- Nem. 
- És ı hazudik neked? 
- İ nem hazudik senkinek - mondtam. 
- Egy szerelmes nı és férfi között nincs hazugság, mely apró vagy ártatlan 
lenne. 
- Folyton meglepsz engem. 
- A bölcsességem? 
- A Teddy mackó szíved. 
- Szoríts magadhoz, és eléneklem a Boldog szülinapot! melódiáját. 
- Szavadon foglak. 

Már csak néhány tömbnyire voltunk Lilly Wing házától. 
- Hátulról menj be, a völgy felıl! - irányítottam Bobbyt. 

Nem lepıdtem volna meg, ha egy rendır kocsi vagy valami jelzés nélküli 
nagy autó vár minket, tele könyörtelen szemő emberekkel, de az út üres volt. 
Sasha Goodall Ford Explorerje Lilly garázsajtaja elıtt állt, és Bobby mögé 
parkolt. 

Az óriáseukaliptuszok alatt keletre a széles szakadékot sötétség borította. A 
hold lámpása nélkül akármi lehetett volna ott lent: feneketlen mélység 
inkább, mint egy egyszerő szakadék, egy hatalmas, sötét tenger, a föld széle, 
ásítozó végtelen. 

Ahogy kiszálltam a dzsipbıl, eszembe jutott, ahogy jó öreg Orson barátom 
végigszaglászta a szakadék menti növényzetet, Jimmyt keresve. Emlékeztem 
izgatott vonyítására, mikor szagot fogott. Gyors és önzetlen elkötelezettségére 
az üldözés iránt. 

Csupán órákkal, mégis évekkel ezelıtt. 
Az idı, úgy tőnt, itt is kibillent egyensúlyából, távol a tojásszoba falaitól. 
Ahogy Orsonra gondoltam, fájdalom mardosta a szívemet, és egy 

pillanatig nem tudtam lélegezni. 
Visszaemlékeztem arra, amikor apám mellett ültem gyertyafényben a 

Mercy kórházban, ez év januárja elıtt két évvel, és az anyám testét hozó 
halottaskocsira vártunk, mely majd Kirk halottasházába viszi ıt. Úgy éreztem, 
mintha az én testem tört volna össze menthetetlenül elvesztésének súlya alatt, 
és szinte féltem megszólalni vagy megmozdulni, attól tartva, hogy darabokra 
esek, mint egy kerámiaszobor, melyet kalapácsütés ért. És apám kórházi 
szobájára, mindössze egy hónapja. A szörnyő éjszakára, mikor meghalt. Kezét 
kezembe fogtam, és az ágy fölé hajoltam, hogy halljam utoljára elsuttogott 
szavait - Ne félj semmitıl, Chris! Ne félj semmitıl! -, és aztán keze elernyedt az 
enyémben. Megcsókoltam a homlokát, érdes arcát. Mivel én magam egy 
két lábon járó csodának számítok, azzal, hogy még mindig egyben és 
egészséges vagyok betegségem ellenére, huszonnyolc évesen, hiszek a 
csodákban és abban, hogy szükségünk van rájuk. Szorosan megfogtam 
apám kezét, megcsókoltam borostás arcát, mely még mindig forró volt a 
láztól, és egy csodára vártam, egy bizonyos csodára. Isten bizony, azt vártam, 
hogy apám magával visz, mert az elvesztésével járó fájdalom 
elviselhetetlennek tőnt számomra, a világ elképzelhetetlenül keménynek és 
ridegnek, így, bár számtalan csodával áldattam meg életem során, még 
egyre áhítoztam, még egyetlenegyre. Imádkoztam Istenhez, könyörögtem 



neki, alkudoztam vele, de a dolgoknak van egy természetes rendje, mely 
fontosabb a mi vágyainknál, és végül el kellett fogadnom ezt a rendet, 
akármilyen keserő is volt ez akkor, és nagy nehezen elengedtem apám 
élettelen kezét. 

Most, akadozó lélegzettel álltam a völgyben, újra érezve azt a félelmet, 
hogy túl kell, éljem Orsont, a fivéremet, ezt a különleges és nagybecső 
élılényt, aki még kirekesztettebb volt ebben a világban, mint én. Ha egyedül 
kellene meghalnia, egy barát, nyugtató közelsége nélkül, egy bátorító hang 
nélkül, mely azt mondja neki, hogy szerették ıt, örökre üldözne, tönkretenne 
magányos szenvedésének és kétségbeesésének tudata. 
- Haver - mondta Bobby, egyik kezét a vállamra téve, és gyengéden 
megszorítva. - Minden rendben lesz. 

Egy szót sem szóltam, de Bobby, úgy tőnt, érzi, milyen félelmek jártak át, 
ahogy az eukaliptuszok alatti koromsötét szakadékba bámultam. 

Hirtelen újra tudtam lélegezni, és ezzel együtt egy veszélyesen komoly 
remény született bennem, olyan, ami ha nem teljesül be, képes összetörni a 
szívedet; remény, mely valóban ırült és oktalan meggyızıdés volt, melyhez 
nincs jogom itt, a világ végén: megtaláljuk Jimmy Winget és 

Orsont, sértetlenül, épségben, egészségben, és azok, akik bántani akarták 
ıket, örökre a pokol tüzén fognak égni. 

 
16. 

 
Belépve a fakapun, ahogy a keskeny kikövezett úton közeledtem a ház 

felé, a hátsó, jázmintól illatozó kertbe, azon aggódtam, hogyan fogok átadni 
legalább egy kicsit új kelető hitembıl, miszerint megtaláljuk a fiát élve és 
sértetlenül. Kevés dolog jutott eszembe, mit is mondhatnék, mely 
alátámasztaná ezt az optimista elképzelést. Igazából, ha csak egy töredékét 
is elmondanám annak, amit Bobbyval Wyvernben láttunk, Lilly minden 
reményét elvesztené. 

Érkezésemre számítva csak egy halvány gyertyafény pislákolt hátul, a 
konyhaablakban. 

Sasha a hátsó tornác legfelsı lépcsıfokán várt minket. Bizonyára a 
konyhában lehetett, amikor meghallotta a dzsipet a garázs mögé hajtani. 

A kép, amit Sasháról hordok magamban, idealizált, mégis, minden 
alkalommal, mikor meglátom ıt, még lenyőgözıbb, mint az én 
legelfogultabb elképzeléseim. Bár látásom alkalmazkodott a sötéthez, annyira 
kevés volt a fény, hogy nem láttam rabul ejtıen szürke szemét, hajának 
mahagóni árnyalatát, vagy enyhén szeplıs arcának ragyogását. Mégis: 
sugárzott. 

Megöleltük egymást, ezt suttogta: 
- Szia, Hóember. 
- Szia. 
- Jimmy? 
- Még nincs meg - mondtam én is suttogva. - És Orson is eltőnt. 

Erısebben megölelt. 
- Wyvernben? 



- Igen. 
Megcsókolta az arcomat. 

- Nem csak szívbıl és farkcsóválásból áll ı. Kemény fickó. Tud vigyázni 
magára. 
- Visszamegyünk értük. 
- És én veletek megyek. 

Sasha szépsége nem elsısorban fizikális. Arcán látom bölcsességét, 
könyörületességet, bátorságát és az ı örök dicsıségét. Ez a másik szépség, ez 
a spirituális - mely az ı legmélyebb lényege - tartja bennem a lelket, mikor 
félek, vagy bánatos vagyok. Nem látok semmi istenkáromlást abban, hogy 
Sasha báját Isten kegyelméhez hasonlítom, minthogy az egyik a másik 
visszatükrözıdése. Az önzetlen szerelem, mellyel egymás iránt viseltetünk, 
egészen addig, hogy mindketten feláldoznánk életünket a másikért, az igazi 
bizonyítéka számomra annak, az ember többre képes, mint az állat, akit csak 
önös érdekei vezérelnek. Magunkban hordozunk egy isteni szikrát, és ha úgy 
döntünk, hogy felismerjük, akkor életünknek értelme, jelentése, célja lesz. 
Sashában ez a szikra ragyog, egy fény, mely inkább gyógyít, semmint 
megsebesítene engem. 

Mikor megölelte Bobbyt, aki kezében tartotta a pisztolyt, Sasha ezt suttogta 
neki: 
- Jobb, ha ezt kint hagyod! Lilly nagyon ingatag lelkiállapotban van. 
- Én is - morogta Bobby. 

Fegyverét a párkányra tette. 
Sasha kék farmert, pulcsit és egy bı farmerdzsekit viselt. Amikor ölelkeztünk, 

éreztem, hogy a válla alatt ott feszül a pisztolya. 
Nálam pedig a 9 milliméteres Glock. 
Ha anyám géncserélı retrovírusa puskalövéssel megsebesíthetı lenne, 

akkor már kivégeztük volna, elmarad a világvége, és mi egy tengerparti bulin 
táncolunk. 
- Zsaruk? - kérdeztem Sashát. 
- Jártak itt. Már elmentek. 
- Manuel? - kérdeztem Manuel Ramirezre gondolva, a rendırség kapitányára, 
aki egykor a barátomnak számított, mielıtt a wyverniek befolyása 
alá került. 
- Igen. Amikor meglátott bejönni az ajtón, úgy nézett ki, mint aki épp a 
vesekövétıl szabadul meg. 

Sasha a konyhába vezetett minket, ahol olyan némaság honolt, hogy halk 
lépteink hangosnak, fülsértınek tőntek, mintha egy kápolnában szteppeltünk 
volna. 

Lilly aggodalma úgy járta át a házat, mintha Jimmyt már holtan találták 
volna. 

Betegségemre való tekintettel fény mindössze a tőzhely digitális órájából 
derengett, a teáskanna alatt égı kék gázlángból és egy pár vastag, sárga 
gyertyából. 

A gyertyák, melyek csészealjban álltak az ebédlıasztalon, vaníliaillatot 
árasztottak, ide nem illıen ünnepit ezen a sötét helyen és ebben a szomorú 
hangulatban. 



Az asztal egyik fele az ablak mellett állt, így három széknek volt hely 
körülötte. Ugyanabban a farmerben és flanelingben, melyet korábban viselt, 
Lilly a velem szemközti széken ült. 

Bobby az ajtónál maradt, a hátsó kertet figyelte, Sasha pedig a tőzhelyhez 
ment, hogy ellenırizze a teavizet. 

Kihúztam egy széket, és leültem Lillyvel szembe az asztalhoz. A gyertyák a 
csészealjban épp közöttünk pislákoltak, ezért félretoltam ıket. 

Lilly elırehajolva ült a széken, kezét a fenyıasztalon tartva. 
- Borzacska! - kezdtem. 

Összehúzott szemöldökkel, szemét hunyorítva, ajkait szorosan összeszorítva 
ökölbe szorított kezét bámulta, olyan intenzíven, mintha gyermeke sorsát 
akarná kiolvasni ujjízületei éles vonalaiból, csontjai, erei, szeplıi mintázatából, 
mintha a keze tarokk kártya lenne. 
- Soha nem adom fel! - ígértem neki. 

Levert hangulatomból már megállapította, hogy nem találtam meg 
Jimmyt, így meg sem kérdezte. 

Vakmerıen megígértem neki: 
- Újra összeállunk, többen, visszamegyünk és megtaláljuk ıt. 

Végre felemelte a fejét, és rám nézett. Az éjszaka könyörtelenül 
megöregítette. Még a gyertyafényben is látszott, milyen nyúzott, megviselt, 
mintha sok kegyetlen év telt volna el, és nem csupán néhány sötét óra. Egy 
fénysugárban szıke haja fehérnek tőnt. Kék szeme, mely valaha élettel teli, 
most félelemtıl, bánattól, haragtól sötét. 
- Nem mőködik a telefonom - mondta Lilly érzelem nélkül és halkan, mely 
ellentmondott a szemében tükrözıdı erıs érzelmeknek. 
- A telefonod? - elıször azt hittem, megtébolyodott félelme súlya alatt. 
- Miután elmentek a zsaruk, felhívtam anyámat. 

Újra férjhez ment apám halála után. Három év múlva. San Diegóban lakik. 
A hívásom nem sikerült. Egy kezelı beleszólt. Azt mondta: a hívott szám 
pillanatnyilag nem kapcsolható. Idılegesen. Mőszaki hiba. Hazudott. 

Megdöbbentett furcsa és kifejezetten rá nem jellemzı beszédstílusa: 
mondatainak szaggatottsága. Úgy tőnt, csak úgy tud beszélni, hogy 
mindössze néhány szóra koncentrál egyszerre, információtöredékekre, mintha 
attól félne, hogy ha hosszabb mondatot mondana ki, hangja elcsuklana, és 
szabadjára engedné elfojtott érzelmeit, majd visszatarthatatlan zokogásba 
kezdene. 
- Honnan tudod, hogy a kezelı hazudott? - piszkáltam, mikor elhallgatott. 
- Nem is volt igazi kezelı. Ezt meg lehet állapítani. Nem volt megfelelı 
zsargonja. A hangja. A hangszíne. A modora. Mind egyformán hangzanak. 
Betanítják ıket. Ez nem olyan volt. 

Szeme mozgása beszéde ritmusát követte. Újra és újra rám nézett, de 
mindig hamar elkapta a tekintetét; lelkiismeret-furdalástól gyötörve azt 
gondoltam, biztosan nem bír a szemembe nézni, amiért csalódást okoztam 
neki. Ha elmozdította tekintetét összekulcsolt kezeirıl, nem tudott semmit egy-
két másodpercnél tovább nézni, talán mert a konyha minden apró részlete 
Jimmyre emlékeztette, és ha hosszabban merészelne nézni rájuk, elveszítené 
minden önkontrollját. 



- Szóval megpróbáltam egy helyi hívást. Ben, megboldogult férjem anyjának. 
A városban lakik. Még vonalat sem kaptam. Most is süket. Nincs egyáltalán 
telefonom. 

A konyha távoli sarkából porceláncsörömpölés és evıeszköz csilingelése 
hallatszott, ahogy Sasha kiskanál után kutatott a fiókban. 

Lilly így szólt: 
- A rendırök sem voltak igazi rendırök. Úgy néztek ki, mint a rendırök. 
Egyenruha. Jelvény. Fegyver. Emberek, akiket egész életemben ismertem. 
Manuel. Úgy nézett ki, mint Manuel. De nem úgy viselkedett. 
- Mi volt más? 
- Feltettek néhány kérdést. Lefirkantottak néhány választ. Ujjlenyomatot vettek 
Jimmy ablakánál. Ujjlenyomatot vizsgáltak, de nem mindenhol, ahol kellett 
volna. Nem volt alapos egyáltalán. Még a hollót sem találták meg. 
- Hollót? 
- Valahogy... nem törıdtek az egésszel - folytatta, mintha nem hallotta volna 
a kérdésemet, hanem közömbösségük fölött igyekezett volna napirendre 
térni. - Lou, az apósom rendır volt. İ alapos munkát végzett. És törıdött 
azzal, amit csinált. Különben is, mi köze van neki ehhez az egészhez? İ jó 
rendır volt. Rendes ember. Az ember mindig bízhatott benne. Nem, mint... ık. 

Sasha felé fordultam, egy kissé értetlenkedve a holló és Lilly miatt. Bólintott, 
amit úgy értelmeztem, hogy ı ért mindent, és fel fog világosítani késıbb, ha 
Lilly aggodalmában nem magyarázta meg nekem az összefüggéseket. 

Az ördög ügyvédjét játszva, ezt mondtam Lillynek: 
- A rendırségnek függetlennek és személytelennek kell lennie, és jól kell 
végeznie munkáját. 
- Nem errıl van szó. Keresni fogják Jimmyt. Nyomozni fognak. Meg fogják 
próbálni. Azt hiszem, megteszik. De... irányítani is akartak. 
- Irányítani? 
- Azt mondták, ne beszéljek senkinek. Huszonnégy óráig. Hogy az 
veszélyeztetné a nyomozást. A gyerekrablás megrémisztené a társadalmat, 
tudod? Pánikot okoz. A rendırség telefonvonalai izzanának. Azzal töltenék az 
idıt, hogy nyugtatják az embereket. Nem tudnának teljes erıvel Jimmy 
keresésére koncentrálni. Baromság! Nem vagyok hülye. Én itt összerogyok... 
összerogyok, de nem vagyok hülye! - majdnem elvesztette lélekjelenlétét, egy 
mély levegıt vett, és ugyanabban a lapos, fegyelmezett hangnemben 
fejezte be. - Csak azt akarják, hogy fogjam be a számat. És nem tudom, miért. 

Én értettem, miért akarja Manuel, hogy Lilly hallgasson. Idıre volt szüksége, 
míg megállapítja, hogy ez egy hagyományos bőntény-e, vagy köze van a 
wyverni eseményekhez, mert ez utóbbit buzgón titkolta. Azt remélte, hogy a 
gyerekrabló egy közönséges szociopata, egy pedofil, vagy sátánista, vagy 
valaki, aki haragot táplál Lilly iránt. De az elkövetı lehet, hogy egy azok közül, 
akinek a DNS-ét a retrovírus egy agresszív fajtája fertızte meg, ami miatt 
elméje elborult, emberiessége teljesen eltőnt, és a legvadabb vágyaknál is 
erısebb kényszer lett rajta úrrá. Vagy talán más kapcsolata volt Wyvernnel, 
hiszen ezekben a napokban a sok rossz dolog, ami Moonlight Bayben történt, 
kapcsolatba hozható a wyverni kerítések mögött történtekkel. 



Ha Jimmy elrablója egy a fertızöttek közül, soha nem állítják bíróság elé. 
Ha elkapnák, az erıd jól elrejtett genetikai laborjaiba vinnék, ha, ahogy mi 
gyanítottuk, még mindig mőködnek; vagy valami hasonlóan titkos helyre 
szállítanák, hogy tanulmányozzák és teszteljék a gyógymód felfedezésére tett 
hatalmas erıfeszítések részeként. Ebben az esetben Lillyt arra kényszerítenek, 
hogy fogadjon el egy hivatalosan kiagyalt történetet arról, mi történt a fiával. 
Ha nem lehetne meggyızni, kényszeríteni, akkor megölnék vagy 
elmegyógyintézetbe zárnák a nemzet biztonsága és a társadalmi jólét 
lobogója alatt, bár igazából nem másért áldoznák fel, mint hogy megvédjék 
azokat, akik ezt a bajt ránk hozták. 

Sasha az asztalhoz jött egy csésze teával, melyet Lilly elé tett. A csészealjon 
egy gerezd citrom, a csésze mellé Sasha egy tej- és cukortartó készletet tett 
egy kis ezüstkanállal a cukorhoz. 

Ahelyett, hogy a földön tartottak volna, ezek a házi történések álomjelleget 
adtak az eseményeknek. 

Feltehetıen Lilly kért teát, de most a legkevésbé sem látszott rajta, hogy 
felfogta volna, elé tettek egy csészével. Visszafojtott érzéseinek ereje olyan 
kisugárzóan fokozódott, hogy már nem sokáig tarthatja vissza ıket, mégis 
változatlanul higgadt hangnemben megszólalt: 
- A telefon halott. Rendben. Mi van, ha elmegyek az anyósomhoz? Hogy 
meséljek neki Jimmyrıl. Megállítanak útközben? Tanácsolják majd, hogy 
maradjak csöndben? Jimmy biztonsága kedvéért? És mi van, ha nem állok 
meg? Ha nem hallgatok? 
- Mennyit mondott el neked Sasha? - kérdeztem. 

Lilly a szemembe nézett, majd rögtön elkapta a tekintetét. 
- Valami történt Wyvernben. Valami furcsa. Rossz. Valahogy ez hatással van 
ránk. İk próbálják ezt eltitkolni. Ez megmagyarázhatja Jimmy eltőnését. 

Sasha felé fordultam, aki visszahúzódott a konyha távolabbi részébe. 
- Ez minden? 
- Nincs nagyobb veszélyben, ha többet tud? - kérdezte Sasha. 

Figyelembe véve Lilly szorongását, egyetértettem azzal, hogy nem lenne 
bölcs elmondani neki minden részletet, amit tudunk. Ha megtudná, milyen az, 
aki elveszi tıle az utolsó kapaszkodót. 

Mindemellett azt is felfedeztem a konyhaablakon kinézve, hogy a hajnal 
elıfutára már megérkezett, amit más az én kifinomult fény-árnyék, 
érzékelésem nélkül még nem észlelt volna. Szaladtunk ki az idıbıl. 
Hamarosan el kell bújnom a nap elıl, és 
azt jobb szerettem saját otthonom jól elıkészített óvóhelyén megtenni. 

Lilly így szólt: 
- Megérdemlem, hogy tudjam. Hogy mindent tudjak. 
- Igen - helyeseltem. - Mindent. De most nincs elég idı. 
- Félek - suttogta. 

Félretoltam a teáscsészéjét, és mindkét kezemmel keresztülnyúltam az 
asztalon. 
- Nem vagy egyedül. 

A kezemre nézett, de nem nyúlt érte, talán azért, mert félt, hogy ha 
hozzáér, elveszíti érzelmei felett az uralmát. 



Kezemet az asztalon tartva, tenyérrel fölfelé, ezt mondtam: 
- Az, ha többet tudsz, most nem segít neked. Késıbb mindent elmesélek. 
Mindent. De most... Ha annak, aki elvitte Jimmyt, semmi köze nincs a 
Wyvernben történtekhez, akkor Manuel mindent megtesz, hogy visszahozza ıt 
neked. Tudom, hogy megteszi. De ha köze van Wyvernhez, akkor a rendırök 
közül senkiben sem bízhatunk, Manuelben sem. Akkor rajtunk áll a dolog. És 
azt kell, feltételezzük, hogy rajtunk áll. 
- Ez annyira rossz! 
- Igen. 
- İrület! 
- Igen. 
- Annyira rossz! - ismételte, és lapos hangja egyre idegesebb lett. Erılködése, 
hogy uralkodjon magán, arcát teljesen összepréselte, olyan szorosan, mint 
egy ököl. 

Nem bírtam elviselni, hogy ilyen hatalmas fájdalomban látom, de nem 
fordítottam el a tekintetem. Amikor képes volt rám nézni, akartam, hogy lássa 
az eltökéltséget a szememben; talán megnyugtatja egy kicsit. 
- Itt kell maradnod - mondtam -, hogy tudjuk, hol keressünk, ha... mikor 
megtaláljuk Jimmyt. 
- Miben reménykedsz? - kérdezte, és bár a hangja érzéketlen maradt, egy 
kicsit megremegett. - Te, ki az ellenség? A rendırség? A hadsereg? 
Mindannyiuk? 
- Nem reménytelen a helyzet. Semmi sem reménytelen ezen a világon - 
hacsak nem akarjuk, hogy az legyen. De Lilly... neked itt kell maradnod! Mert 
ha ennek nincs köze Wyvernhez, akkor a rendırségnek szüksége lehet a 
segítségedre. Vagy talán jó hírt hoznak. Még a rendırséggel is elıfordulhat. 
- De nem szabad egyedül lenned - mondta Sasha. 
- Mikor elmegyünk - folytattam Bobby -, idehozom neked Jennát. 

Jenna Wing Lilly anyósa. 
- Jó lesz így? 

Lilly bólintott. 
Nem fogta meg a kezemet, így összekulcsoltam én is, ahogy az övé volt. 

Így szóltam: 
- Kérdezted, mit tehetnének veled, ha úgy döntesz, hogy nem hallgatsz, és 
nem az ı szabályaik szerint játszol. Akármit. Ez az, amit tehetnek veled. 

Haboztam, majd megjegyeztem: 
- Nem tudom, anyám hova indult aznap, mikor meghalt. A városból kifelé 
vezetett. Talán azért, hogy nyilvánosságra hozzon mindent. Mert ı tudta, Lilly. 
İ tudta, mi történt Wyvernben. Soha nem juthatott el odáig, ahova indult. Te 
sem jutnál. 

Szemei kitágultak. 
- A baleset, az autóval. 
- Nem baleset volt... 

Elıször nézett Lilly több mint két-három szó erejéig a szemembe, mióta 
szemben ültem vele az asztalnál: 
- Az anyád. Genetikus. A munkája. Ezért tudsz te ennyi mindent errıl! 



Nem éltem a lehetıséggel, hogy tovább magyarázzak Lillynek, mert 
féltem, a helyes következtetésre jut, hogy az anyám nemcsak egy tisztességes 
kutató, hanem hogy ı is felelıs a Wyvernben történtekért. És ha Jimmy 
elrablása kapcsolatba hozható az erıddel, Lilly talán a logikusan következı 
lépésig is eljut, miszerint a fiával történtek anyám munkásságának közvetlen 
eredménye. Bár mindez valószínőleg igaz, könnyen a már logikátlan 
feltételezésig is elérhet, miszerint én egy voltam a konspirálók, az ellenség 
közül, és távol tartja magát tılem. Tekintet nélkül arra, hogy mit tehetett az 
anyám, Lilly barátja voltam, és egyetlen reménye, hogy megtalálom a 
gyermekét. 
- A legnagyobb esélyed, Jimmy legnagyobb esélye, ha bízol bennünk. 
Bennem, Bobbyban, Sashában. 
- Nincs más választásom. Nincs - mondta keserően. 

Összeszorított arca megváltozott, bár nem a megkönnyebbüléstıl, hogy 
meg tudta e terhet osztani egy baráttal. Ehelyett a fájdalom, mely eltorzította 
vonásait, még erısebb lett, ahogy az egyszerre csüggesztı és dühítı 
felismerésre jutott, hogy milyen tehetetlen. 

Mikor a férje, Ben, három évvel ezelıtt meghalt, Lilly otthagyta tanársegédi 
állását, mert nem tudta Jimmyt abból a keresetbıl eltartani, és az 
életbiztosításból nyert pénzbıl egy ajándékboltot nyitott a turisták által 
kedvelt kikötı területén. Kemény munkával üzletét nyereségessé tette. Hogy 
túljusson magányán és gyászán, szabad idejét Jimmyvel és önképzéssel 
töltötte: egyedül rakta le a ház körüli kis utat; kerítést csinált, felújította a 
konyhaszekrényeit, és elsı osztályú kertész lett a környék legszebb kertjének 
elkészítése közben. Megszokta, hogy vigyázzon magára, hogy bírja a 
győrıdést. Nehéz idıkben is optimista maradt; az a típus, aki mindig tett, 
harcolt, bármit megtett, csak áldozatnak képzelni magát nem volt képes. 

Talán életében elıször, Lilly tökéletesen tehetetlennek érezte magát, kitéve 
olyan körülményeknek, amit nem értett teljesen, és nem is tudott sikeresen 
szembeszállni velük. Ezúttal az önbizalom nem elég; és ami rosszabb, nincs 
semmi teendı, amit véghezvihetne. Mivel nem akart az áldozatiságban 
tetszelegni, az önsajnálatban sem talált megnyugvást. Csak várhatott. 
Várhatta, hogy Jimmyt élve megtalálják. Vagy, hogy holtan leljék meg. Vagy 
ami mindennél rosszabb, várhat egész életében, anélkül, hogy tudná, mi 
történt a fiával. Az elviselhetetlen tehetetlenség miatt düh, félelem és gyászos 
hangulat kínozta. 

Szemében könnyek csillogtak, melyeket igyekezett visszatartani. 
Arcát kezébe temette, és szipogva ezt mondta: 

- Ó, Chris, úgy szégyellem magam! 
Nem tudtam, a tehetetlenségét szégyelli, vagy azt, hogy elvesztette az 

önuralmát. 
Odamentem hozzá, és megpróbáltam megölelni. Egy pillanatig ellenállt, 

majd felállt és megölelt. Arcát a vállamra hajtva, fájdalmas hangon ezt 
mondta: 
- Olyan kegyetlen... ó, Istenem, olyan kegyetlen voltam veled! 

Megdöbbenve, összezavarodva válaszoltam: 
- Nem, nem, Lilly, Borzacska, soha nem voltál az. 



- Nem volt bátorságom hozzá - remegett, mint a nyárfalevél, a szavak 
akadozva jöttek ki belıle, fogai vacogtak, és úgy kapaszkodott belém, mint 
egy elveszett és megrémült gyerek. 

Szorosan öleltem, és képtelen voltam beszélni, mert a fájdalma 
megbénított. Nem értettem, miért mondta, hogy szégyelli magát; bár így 
visszagondolva, azt hiszem, már kezdtem kapiskálni. 
- Minden nagy szavam... - mondta, s hangja még jobban eltorzult a fullasztó 
bőntudattól. - Csak beszéltem. De nem, nem tudtam... Amikor számított 
volna... nem tudtam - levegıért kapkodott, és még erısebben szorított. - Azt 
mondtam neked, hogy nem számít a másság, de végül számított. 
- Elég! - suttogtam. - Minden rendben van, minden. 
- Az, hogy más voltál - tört fel belıle, és már tudtam, mit ért ez alatt. - A végén 
számított. És elfordultam tıled. De te itt vagy. Itt vagy, mikor szükségem van 
rád. 

Bobby a konyhából a hátsó tornácra lépett. Nem egy gyanús zaj forrását 
kereste, és nem is azért ment ki, hogy egyedül hagyjon minket. 
Közömbössége csak álca volt, mely eltakarta a vajszívő, szentimentális Bobby 
Hallowayt, akirıl azt gondolta, senki nem ismeri, még én sem. 

Sasha Bobby után indult. Mikor rám nézett, megráztam a fejem, hogy 
bátorítsam, maradjon itt. Láthatóan kényelmetlenül érezte magát, újabb tea 
készítésébe kezdett, mert az elızı adag kihőlve, érintetlenül állt az asztalon. 
- Soha nem fordultál el tılem, soha - mondtam Lillynek, átölelve ıt, egyik 
kezemmel a haját simogatva, és azt kívánva, bárcsak soha se érkezett volna 
el ez a pillanat, hogy úgy érezze, így kell beszélnie. 

Négy évig azt reméltük, együtt fogunk élni, de felnıttünk. Elıször is 
rájöttünk, hogy közös gyermekünk nagy valószínőséggel XP-s lenne. Én már 
megbékéltem a korlátjaimmal, de azt mégsem vállalhattam magamra, hogy 
egy gyermeket nemzek, akit ugyanezen korlátok elviselésére kényszerítek. És 
ha a gyerek XP nélkül született volna, akkor is már fiatalon elveszti az apját, 
hiszen nem volt valószínő, hogy túlélem a tinédzserkorát. Bár én boldogan 
éltem volna gyerek nélkül is Lillyvel, ı családra vágyott, ami természetes és 
jogos. Küszködött annak tudatával is, hogy milyen fizikális és neurológiai 
problémák fognak engem sújtani utolsó pár évem alatt: elmosódó beszéd, 
halláskárosodás, a fej és a karok remegése, még talán szellemi leépülés is. 
- Mindketten tudtuk, hogy véget kell érnie, mindketten - mondtam Lillynek, 
ami igaz is, mert bár késın, de felismertem, milyen szörnyőséges kötelezettség 
lettem volna neki végül, csupán a szerelem nevében. 

Hogy ıszinte legyek, én önzı módon még a házasságra is rávettem volna, 
és hagytam volna, hogy velem szenvedjen a végsı elgyengülésemhez és 
bénulásomhoz vezetı úton, mert a vigasztalás és biztonság, amit ı tudott 
volna nekem adni, haldoklásomat kevésbé félelmetessé, és könnyebben 
elviselhetıvé tette volna. Talán becsuktam volna a szemem, ne lássam, azért 
teszem tönkre az életét, hogy az enyémet javítsam. Nem vagyok szent, nem 
vagyok önzetlen. Hangot adott elsı kételyeinek, kedvesen és 
bocsánatkérıen; hallgatva ıt heteken át, fokozatosan beláttam, bármilyen 
áldozatot meghozott volna értem, és bár én hagyni akartam, hogy meghozza 
értem ezeket az áldozatokat, halálom után az irántam érzett szerelmét 



neheztelés és jogos keserőség halványította volna el. Mivel nem leszek hosszú 
élető, mélyrıl jövı és tökéletesen önzı célom az, hogy akiket ismertem, 
megtartsanak emlékezetükben. És elég hiú vagyok ahhoz, hogy azt akarjam, 
ezek az emlékek szépek legyenek, tele szeretettel és nevetéssel. Végül 
megértettem, legalább annyira miattam, mint Lilly miatt, le kell mondanunk 
közösen szıtt álmainkról, vagy megkockáztatjuk, hogy álmunk rémálommá 
válik. 

Most, Lillyvel a karomban, megértettem, mivel ı volt az elsı, aki hangot 
adott kételyeinek kapcsolatunkat illetıen, úgy érezte, ı az egyedüli felelıs 
azért, hogy elváltunk. Mikor már szakítottunk, és elhatároztuk, barátok 
maradunk, az én folytonos vágyódásom utána és az álmunk vége fölött 
érzett bánatom gyászosan feltőnı lehetett, mert nem voltam sem elég 
figyelmes, sem elég férfi ahhoz, hogy megkíméljem ıt ezektıl. Tudat alatt 
hegyeztem a szívében lévı tüskét egyre élesebbre, és nyolc évvel késıbb 
meg kellett gyógyítanom a sebet, amit okoztam. 

Mikor mindezt meg akartam neki mondani, Lilly tiltakozni próbált. Szokásból 
magát okolta, és az évek folyamán meg tanulta mazohisztikus módon 
egyedül viselni a bőnösség terhét, amelyet most nehezen tudott lerakni. 
Korábban, helytelenül, azt hittem, az, hogy nem tud a szemembe nézni, azért 
van, mert nem találtam meg Jimmyt; mint ı, én is hamar vádolni kezdtem 
magam. 

Szorosan öleltem ezt a drága nıt, és próbáltam meggyızni, lássa meg 
bennem azt az önzı bolondot, aki vagyok. Ragaszkodtam hozzá, értse meg, 
milyen közel voltam én ahhoz nyolc éve, hogy rávegyem ıt arra, áldozza fel 
az életét az enyémért. Szorgalmasan piszkítottam be a ragyogó képet, melyet 
magában rólam hordozott. Ez volt az egyik legnehezebb dolog, amit 
életemben valaha tennem kellett, mert, ahogy öleltem és csitítgattam, 
rájöttem, mennyire szeretem ıt még mindig, mennyire fontos nekem, és 
mennyire azt akarom, csak jót gondoljon rólam, annak ellenére, hogy mi már 
soha nem leszünk szeretık. 
- Azt tettük, ami helyes volt. Mindketten. Ha nem hozzuk meg azt a döntést 
nyolc évvel ezelıtt - összegeztem -, te nem találtad volna meg Bent, és én 
nem találkoztam volna Sashával. Ezek fontos pillanatok az életünkben, a te 
találkozásod Bennel, és az enyém Sashával. Szent pillanatok. 
- Szeretlek, Chris! 
- Én is szeretlek. 
- Nem úgy, ahogy annak idején. 
- Tudom. 
- Jobban annál. 
- Tudom, 
- Tisztábban. 
- Nem kell elmagyaráznod. 
- Nem azért, mert lázadóvá és nemessé tesz az, hogy az összes gondoddal 
együtt szeretlek. Nem azért, mert más vagy. Azért szeretlek, mert az vagy, aki. 
- Borzacska! - mondtam. 
- Mi az? 

Mosolyogtam. 



- Pofa be! 
Egy hangot adott ki, ami inkább nevetésnek hatott, mint sírásnak, bár 

mindkettı vegyült benne. Arcon csókolt, és visszaült a székébe, elgyengülve a 
megkönnyebbüléstıl és a fia iránti aggódástól. 

Sasha hozott egy friss csésze teát az asztalhoz, Lilly megfogta a kezét, és 
megszorította. 
- Ismered a The Wind in the Willows címő könyvet? 
- Nem ismertem, míg nem találkoztam Chrisszel - mondta Sasha, és még a 
halvány gyertyafényben is láttam, hogy könnycseppek gurulnak az arcán. 
- Borznak hívott, mert kiálltam mellette. De most ı az én Borzom. A te Borzod. 
És te az övé vagy, igaz? 
- Meg fogjuk találni Jimmyt - mondta Sasha, levéve rólam annak terhét, hogy 
egyedül ismételgetem ezt a lehetetlen ígéretet -, és hazahozzuk ıt neked. 
- Mi van a hollóval? - kérdezte Lilly Sashát. 

Egyik zsebébıl Sasha elıvett egy papírt, amit Lilly széthajtogatott. 
- Miután a zsaruk elmentek, átkutattam Jimmy hálószobáját. Nem végeztek 
alapos munkát. Gondoltam, hátha találunk valamit, ami elkerülte a 
figyelmüket. Ez az egyik párna alatt lapult. 

Mikor a papírt a gyertyához tartottam, egy szálló madarat ábrázoló rajzot 
láttam oldalnézetbıl, hátracsapott szárnyakkal. A madár alatt egy szépen írt 
üzenet állt: Louis Wing a szolgám lesz a pokolban. 
- Mi köze van ehhez az apósodnak? - kérdeztem Lillyt. 

Újabb rémület jelent meg az arcán. 
- Nem tudom. 

Bobby belépett a tornácról. 
- Ideje indulnunk, haver. 

Mostanra a hajnal közeledte egyértelmő lett mindannyiunk számára. A nap 
még nem tőnt fel a keleti hegyek fölött, de az éjszaka olvadni kezdett, a 
koromsötétbıl a halványszürkébe. 

Megmutattam Bobbynak a rajzot. 
- Lehet, hogy ez az egész nincs kapcsolatban Wyvernnel. Lehet, hogy valaki 
neheztel Louisra. 

Bobby tanulmányozta a papírt, de nem gyızıdött meg róla, hogy a 
gyerekrablás egyszerően csak bosszú. 
- Mindennek köze van Wyvernhez, vagy így, vagy úgy. 
- Mikor hagyta ott Louis a rendırséget? - kérdeztem. 

Lilly így válaszolt: 
- Négy éve ment nyugdíjba, egy évvel azelıtt, hogy Ben meghalt. 
- És mielıtt minden elromlott Wyvernben - jegyezte meg Sasha. - Szóval lehet, 
hogy ennek nincs köze Wyvernhez. 
- Köze van hozzá - állította Bobby. Egyik ujjával a hollóra mutatott. - 
Túlságosan furcsa ez ahhoz, hogy ne legyen köze. 
- Beszélnünk kellene az apósoddal - mondtam Lillynek. 

Lilly a fejét rázta. 
- Nem tudtok. Shorehavenben fekszik. 
- Az idısek otthonában? 



- Három agyvérzése volt az elmúlt négy hónap alatt. A harmadik után 
kómába esett. Nem tud senkivel sem beszélni. Nem valószínő, hogy sokáig él 
még. 

Amikor újra a rajzra néztem, megértettem, hogy Bobby „túlságosan furcsa" 
megállapítása nem csupán az írásra, hanem a hollóra is vonatkozik. A rajznak 
volt valami baljós kisugárzása: a szárnytollak felborzolva, a csır nyitva, mintha 
épp sikoltana, a karmok széttárva, és a szemei, bár csak fehér karikák voltak, 
dühöt és gonoszságot árasztottak. 
- Megtarthatom? - kérdeztem Lillyt. 

Bólintott. 
- Piszkos, nem is akarnám megérinteni. 

Otthagytuk Lillyt egy csésze teával, és csupán annyi reménnyel, ami, ha 
mérni lehetett volna, alig lehetett több mint a kipréselt citromlé. 

A tornáclépcsın lefele menet Sasha így szólt: 
- Bobby, a legjobb, ha minél elıbb idehozod Jenna Winget. 

Odaadtam a rajzot. 
- Mutasd meg neki! Kérdezd meg, emlékszik-e Louisnak bármilyen ügyére, ami 
magyarázatot adhat erre. 

Ahogy keresztülmentünk a hátsó kerten, Sasha megfogta a kezemet. 
Bobby megkérdezte: 
- Ki nyomja a zenét, amíg te itt vagy? 
- Doogie Sassman fedez engem - felelte Sasha. 
- Mr. Harley-Davidson, az emberhegynyi szerelemgép - mondta Bobby, a 
garázs mellett vezetve minket. - Milyen típusú zenét szeret, fejrázós heavy 
metalt? 
- Valcert - mondta Sasha. - Foxtrottot, tangót, rumbát, csacsacsát. 
Figyelmeztettem, hogy ahhoz a zenei világhoz kell tartania magát, amit én 
szoktam leadni, mert különben csak tánczenét játszana. Imádja a báltermi 
zenét. 

Bobby megállt, kinyitotta a kaput, megfordult, és hitetlenkedve nézett 
Sashára. Majd hozzám fordult: 
- Te tudtad ezt? 
- Nem. 
- Báltermi zene? 
- Nyert néhány díjat - mondta Sasha. 
- Doogie? De hát ı akkora, mint egy bogárhátú Volkswagen. 
- A régi bogár, vagy az új? - kérdeztem. 
- Az új - mondta Bobby. 
- Igen, nagydarab fickó, de nagyon kecses - mondta Sasha. 
- Kis forgási szöge van - vigyorogtam Bobbyra. 

Ami oly könnyen történik közöttünk, ami ennyire közel hoz minket 
egymáshoz, most megint megtörtént. Ez a szellemiség, vagy ritmus, hangulat, 
vagy akármi is ez - amelybe egymással olyan könnyedén beleestünk -, most 
ismét visszatért közénk. Bármivel megbirkózol, még a világvégével is, ha 
vannak barátaid, akikkel egy hullámhosszon vagy. 

Bobby folytatta: 
- Azt hittem, Doogie bárban utazik, nem bálteremben. 



- A poén kedvéért hetente kétszer igen - mondta Sasha -, de nem hiszem, 
hogy egyébként is eljárna ilyen helyekre. 

Ahogy követtük Bobbyt a völgybe, újra megszólalt: 
- Ez a fickó egy tehetséges hangmérnök, úgy üli meg a Harley-Davidsonját, 
mintha már azon jött volna ki az anyaméhbıl, félelmet keltı nıkkel 
randevúzik, poénból verekszik néha, és báltermi díjakat nyer - mindez úgy 
hangzik, hogy ı az az ember, aki jó lenne, ha csatlakozna hozzánk, mikor 
visszamegyünk Wyvernbe. 

Erre én: 
- Aha, az egyetlen aggodalmam úgyis csupán az, hogy mit csinálunk, ha 
tangóverseny lesz. 
- Pontosan. 

Bobby Sashához szólt: 
- Gondolod, hogy benne lesz? 

Bólintott. 
- Szerintem Doogie mindenben benne van. 

Arra számítottam, hogy egy rendırautót vagy egy felirat nélküli szedánt 
találunk a garázs mögött, és hivatali embereket, akik ránk várnak. A völgy 
üres volt. 

A keleti hegyeket halványszürke felhıcsomó vette körül. A szellıben 
hajladozó eukaliptuszok suttogása mintha arra figyelmeztetett volna, hogy 
siessek haza, mielıtt a reggel rám talál. 
- És Doogie-nak vannak azok a tetoválásai, - mondtam. 
- Ja - mondta Bobby. - Több tetkója lehet, mint egy részeges tengerésznek, 
akinek négy anyja és tíz felesége van. 

Sashához fordultam: 
- Ha belekeveredsz valami veszélyes szituációba, amiben egy hatalmas, 
teletetovált fickó is részt vesz, akkor szereted, ha az a te oldaladon áll. 
- Ez a túlélés egyik alapszabálya - értett velem egyet Bobby. 
- Minden biológiakönyvben megtalálható - mondtam. 
- A Bibliában is - riposztozott Bobby. 
- Mózes 3. könyve - mondtam. 
- Mózes 2. könyvében is benne van - kontrázott Bobby -, és az 5.-ben. 

Észbe kapva egy szempár csillanásától, Bobby lövésre kész pozíciót vett fel, 
Sasha is, én is elıvettük a pisztolyunkat, úgy haladtunk az észlelt veszély felé. 

Hat méterre tılünk északra, a völgy keleti része mentén prérifarkasok 
jelentek meg, anélkül, hogy a szél süvítésén túl hallható hangot adtak volna 
ki. A szakadék gerincén jöttek, keresztül a füvön és vad lenen, dús 
tündérfürtök között. 

Ezek a prérifarkasok, bár kisebbek az igazi farkasoknál, keskenyebb 
pofacsonttal és könnyebb tarka bundával, rendelkeznek a farkasok 
szépségébıl a legtöbbel a kutyafélék közül. Azonban még kedves 
pillanataikban is, miután vadásztak és jóllaktak, mikor egy réten játszanak 
vagy napoznak, még mindig látszik rajtuk, hogy veszélyesek és ragadozók 
annyira, hogy ne készítsenek mintájukra ölelgetni való plüssállatkákat, és ha 
valamelyiküket egyszer valaki háziállatul választja, biztosak lehetünk benne, 
hogy az Antikrisztus már közel jár hozzánk. 



Kiólálkodva a szakadék felıl a fák közé, a kora reggel felhı homályosította 
fényében a völgybe, a prérifarkasok utó apokaliptikusnak tőntek, mint ördögi 
vadászok egy, az ítélet napján már rég túlhaladt világban. Fejüket 
elıreszegezve, világító, sárga szemekkel, fülüket hegyezve, összeszorított 
állkapoccsal jöttek, összegyőltek, és álomszerő csendben álltak meg szemben 
velünk, mintha agavébor inspirálta látomásból szöktek volna meg. 

Normális esetben a prérifarkasok csak családjukkal járnak, de ezek 
hordában jöttek, és a völgyben szorosabban álltak, mint bármilyen kutyaféle 
tenné, összetömörülve, mint egy patkánycsapat. Leheletük, ami forróbb, mint 
a mienk, füstölgött a hővös levegıben. Nem próbáltam megszámolni ıket, 
de biztos, hogy harmincnál többen lehettek, mind felnıtt, kölyök egy sem. 

Megpróbálhattunk volna bevágódni Sasha Explorerjébe, és magunkra zárni 
az ajtót, de mindannyian éreztük, hogy bármilyen hirtelen mozdulat vagy 
félelmünk kimutatása támadásra késztetheti ıket. A legtöbb, amit meg 
mertünk tenni, az volt, hogy néhány lépést hátráltunk, amíg hátulról félig-
meddig védve voltunk a két kocsi által. 

Prérifarkasok támadása felnıtt emberre ritka, de nem példa nélküli. Még 
párban vagy hordában is csak akkor támadnak emberre, ha már 
elviselhetetlenül éhesek, mert az aszály megritkította az egerek, nyulak és más 
apróbb rágcsálók számát. 

Kisgyerekeket, akiket egyedül hagynak egy nyitott területtel szomszédos 
parkban vagy kertben, gyakrabban támadnak meg és hurcolnak el, de az 
ilyen esetek is ritkák, fıleg akkor, ha figyelembe vesszük, mekkora területen 
élnek együtt prérifarkasok és emberek a nyugati részen. 

Nem attól aggódtam, amit ezek az élılények általában csinálnak, hanem 
attól, hogy ezek az egyedek nem hétköznapiaknak tőntek. Nem várhattuk 
tılük, hogy a maguk fajtához hasonlóan viselkedjenek; veszélyességük 
különbözıségükbıl fakadt. 

Bár mindannyiuk feje felénk fordult, nem éreztem úgy, hogy mi állnánk 
figyelmük középpontjában. Úgy tőnt, elmerülten bámulnak el mellettünk, 
valami távoli dolog felé, bár nyolc-tíz háztömbnyi hosszan az út üres volt és 
csendes. 

Hirtelen megmozdult a horda. 
Bár családban élnek, a prérifarkasok, meglehetısen individualisták, saját 

szükségleteik és hangulatuk vezérli ıket. Függetlenségük még közös 
vadászatokkor is egyértelmő, de ez a horda meglepı összhangban mozgott, 
ugyanazzal az ösztönösséggel, ahogy a piranhák teszik, mintha egy elméjük, 
egy céljuk lett volna. 

Fülüket hátracsapták, állkapcsukat kitárták, mintha harapni készülnének, 
válluk behúzva, farkukat begörbítették és alacsonyan tartották, a 
prérifarkasok felénk futottak, de nem egyenesen felénk. A völgy keleti része 
felé tartottak, többségük az aszfalton, de néhányuk a poros útszegélyen, 
elbámulva mellettünk, egyenesen elıre, mintha valami emberi szemmel nem 
látható prédát lesnének. 

Sem Bobbynak, sem nekem nem jutott eszünkbe a hordára lıni, mert 
azonnal az éjszakai sólymok jutottak eszünkbe. Elıször a madarakról is azt 
hittük, rossz szándékkal győltek össze, aztán, hogy valamit ünnepeljenek, és 



végül az egyetlen céljuk az önpusztítás volt. Ezeknél a farkasoknál nem 
éreztem azt a szomorúságot és bánatot, ami a sólymokból sugárzott; nem 
éreztem, valami végsı megoldást keresnének maguknak arra, hogy az ıket 
égetı láztól megszabaduljanak. Veszélyt jelentettek valakire vagy valamire, 
de nem ránk. 

Sasha két kézzel szorította a fegyverét, ahogy a horda felénk közeledett. 
De amint az állatok elhaladtak mellettünk anélkül, hogy egy pillantást 
vetettek volna ránk, vagy egy hangot is kiadtak volna, szép lassan 
leeresztette a pisztolyt. 

Ha nincs mancsaik csattogása és bundájuk szaga, ezek a farkasok könnyen 
lehettek volna csak szellemek, akik összeálltak egy utolsó vadászatra e 
szellembarát éjszakában, mielıtt visszatérnek a durva mezıkre és völgyekre, 
ahol bomló csontjaik várják ıket. 

Ahogy az utolsó egyedek is elhaladtak mellettünk, utánuk fordultunk. Egyre 
halványultak a távolban, kelet felıl a szürke fénytıl üldöztetve, mintha az 
éjszakét követnék nyugat felé. 

Paul McCartneyt idézve - végül is dalszövegíró is volt, nem csak lemezlovas 
- Sasha így szólt: 
- Baby, le vagyok nyőgözve! 
- Sok mesélnivalóm van - mondtam. - Sokkal többet és furcsábbat láttunk 
ennél ma este. 

A sötétebb távolban, úgy látszott, a farkasok eltőnnek, bár gyanítottam, 
kiosontak a völgybıl, hogy visszatérjenek a mélyebb világba, ahonnan jöttek. 
- Nem ez volt az utolsó furcsaság, amit láttunk - jósolta Sasha, és hangjában 
nyugtalanító elıérzet sejlett. 
- Lehet. 
- Biztosan - mondta halk meggyızıdéssel. - És legközelebb, mikor elıjönnek, 
rosszabb hangulatban lesznek. 

Kitárazott, és a töltényeket a markába szórva Bobby így szólt: 
- Íme, a nap. 

Nem irodalmi idézetként kellett ezt értelmezni; a nappal közelgett. A reggel 
lassan levetette az éjszaka fekete kapucniját, és halott szürke arcát felénk 
fordította. 

Egy vékony felhıréteg nem véd meg engem a nap káros sugaraitól. Az 
ultraviola-sugárzás áthatol még a legvastagabb viharfelhın is. A naptej jól 
véd a bırrák kevésbé súlyos formáitól, de kevés, vagy semmi haszna nincs a 
melanoma megelızésében. Következésképp menedéket kell keresnem még 
felhıs, szürke napokon is. 

Így szóltam Bobbyhoz: 
- Használhatatlanok vagyunk egy kis alvás nélkül. Szunyálj egy kicsit, aztán 
találkozzunk nálam éjfél és egy óra között! Kigondolunk egy tervet, és 
felállítunk egy kutatócsapatot. 
- Te nem mehetsz vissza Wyvernbe napnyugta elıtt, de talán néhányunk igen 
- válaszolta. 
- Támogatom az ötletet. De nincs értelme felosztani Wyvernt, és minden 
milliméterét átkutatni. Túl hosszan tartana, örökké. Soha nem találnánk meg 
ıket idıben - mondtam, kerülve azt a lehetıséget, hogy lehet, már most 



elkéstünk. - Nem megyünk vissza addig, míg nincs meg a nyomkövetı, amire 
szükségünk van. 
- Nyomkövetı? - kérdezte Sasha, és revolverét a farmerdzsekije alatti tokba 
tőzte. 
- Mungojerrie - szóltam, és én is eltettem a pisztolyomat. 

Bobby kacsintott. 
- A macska? 
- İ több mint egy macska - emlékeztettem Bobbyt. 
- Ja, de... 
- İ az egyetlen reményünk. 
- A macskák tudnak nyomot követni? 
- Biztos vagyok benne, hogy ez az egy tud. 

Bobby megrázta a fejét. 
- Én soha nem leszek otthon ebben a szép, új, okos állatvilágban, haver. Ez 
olyan, mintha egy kiszámíthatatlan Donald kacsa rajzfilmben élnék, ahol a 
nevetések között a szereplık felmetszik egymás hasát. 
- A világ ilyen Disney szerint - vetettem oda lakonikusan. - Apropó, Mungojerrie 
a tengerparti sétány felé kószál. Látogasd meg Roosevelt Frostot! Neki tudnia 
kell, hol találjuk meg a nyomolvasónkat. 

A szakadékbeli árnyéktengerbıl, kelet felıl prérifarkasok vonyítása 
hallatszott, egy hang, mely a földön semmihez sem hasonlítható, mint a 
szenvedı és éhes kísérteteké, melyek egy családtag elvesztését jelzik elıre. 

Sasha jobb kezét a pisztolytokra tette, mintha megint elı akarná venni. 
Ez az ırült farkas kórus nem szokatlan éjszakánként, és általában azt jelzi, a 

vadászat sikerrel járt, és valami szarvas nagyságú áldozatot legyőrt a horda; 
vagy telihold van, és azt ugatják, de ritkán lehet ilyen hátborzongató 
vonyítást hallani így napfelkeltekor. Ugyanúgy, mint bármi, amit eddig 
tapasztaltunk, ez a baljóslatú szerenád, mely egyre hangosabban és 
szenvedélyesebben szólt, rossz elıérzettél töltött el. 

Az Explorer utas ülésére másztam, és mire Sasha beindította a motort, 
Bobby elhajtott mellettünk dzsipjével, Jenna Wing háza felé tartott. 

Számítottam rá, hogy nem látom ıt legalább hét óráig, de itt és most, 
április 12-e hajnalán, nem tudtuk, hogy rémmesébe illı rossz hírek napjára 
virrad. 

17. 
 
Sasha a feljárón parkolta le a kocsit, mert a garázsban apám autója állt, 

mint ahogy a dobozokba rakott ruhái és személyes dolgai is ott voltak. Majd 
eljön a nap, mikor halála elég távoli lesz ahhoz, hogy ne érezzem úgy, azzal, 
ha kidobom a cuccait, az emlékét becstelenítem meg. Ez a nap még nem 
érkezett el. 

Ez ügyben, tudom, nem vagyok következetes. Apám emlékének, mely erıt 
ad nekem mindennap, semmi köze nincs ahhoz, hogy milyen ruhát viselt 
bizonyos alkalmakkor, nincs köze a kedvenc pulóveréhez vagy az 
ezüstkeretes szemüvegéhez. Nem ezek a dolgok tartják életben ıt bennem; a 
kedvessége, a szellemessége, a bátorsága, a szeretete és a vidámsága miatt 
marad velem. Mégis, az elmúlt három hétben, mióta összepakoltam a 



ruhákat, kétszer bontottam ki a dobozokat, egyszerően azért, hogy lássam azt 
a szemüveget vagy pulóvert. Ezekben a pillanatokban nem menekülhetek el 
az igazság elıl, hogy nem viselem olyan jól apám elvesztését, mint ahogy 
mutatom. A gyász zuhataga hosszabb, mint a Niagara-vízesés, és gyanítom, 
én még nem értem el az alján csordogáló elfogadás folyóját. 

Mikor kiszálltam az Explorerbıl, nem siettem a házba, bár a szürkés reggel 
már a nyakunkon volt. A nappal nem tett sokat azért, hogy visszahozzon egy 
keveset az éjszaka által elrabolt színekbıl; valójában mindent szürkés 
homályba burkolt. Az összegzıdı UV-károsodás, amit ilyen napfény nélküli 
nappalokon szerzek, megérte a kockázatot, hogy eltöltsek egy percet a 
kertben a két tölgyfát csodálni. 

Ezek a Kaliforniában honos tölgyek, csodálatos koronájukkal, fekete 
ágbaldachinjukkal a ház fölé tornyosulnak, és beárnyékolják minden 
évszakban. A keleti tölgyekkel ellentétben ezek nem hullajtják el télen a 
leveleiket. Mindig szerettem ezeket a tölgyeket, sokszor másztam rájuk 
éjszakánként, hogy közelebb legyek a csillagokhoz, de az utóbbi idıben még 
többet jelentenek számomra, mint valaha, mert a szüleimre emlékeztetnek, 
akiknek volt erejük ahhoz, hogy felneveljenek engem a betegségem okozta 
nehézségek ellenére, és akik az életmentı árnyat adták nekem. 

Az ólomszínő hajnal súlya kiszorított minden szelet. A tölgyek olyan 
mozdulatlanok voltak, mint a szobrok, a leveleket mintha bronzból öntötték 
volna. 

Egy perc elteltével, megnyugodva a fák mozdulatlanságától, 
keresztülmentem a ház gyepén. 

Ez az épület egymásra rakott kılapokból és idıjárás ezüstözte 
cédrusgerendákból épült, palatetı borította, hatalmas elülsı tornáccal, 
mindenhol modern vonalak, mégis természetesek, és nem hivalkodóak. Ez az 
egyetlen hely, ami valaha otthonom volt, és figyelembe véve az XP-sek 
átlagos élettartamát, valamint tehetségemet, hogy bajba keveredjek, 
kérdésen felül áll, hol fogok élni, míg meghalok. 

Sasha már az ajtóban állt, mire odaértem, és én követtem ıt az 
elıszobába. 

Az ablakokat mindenhol behúzott sötétítıfüggöny takarta napközben. 
Mindegyik fényforrást lehet szabályozni, és ha muszáj ıket felkapcsolnunk, 
akkor is halványan tartjuk. Életem legnagyobb részét itt élem, borostyán- vagy 
rózsaüveggel lefedett gyertyafényében, ebben az árnyvilágban, mely 
bármely médium elismerését kiváltaná, aki azt állítja magáról, hogy 
halottakkal tud kapcsolatot teremteni. 

Sasha a múlt hónapban költözött ide, apám halála után. De már most 
biztosan mozog a lakásban, csupán a napfényt követve szobáról szobára, 
ami átszőrıdik a függönyökön. 

İ úgy gondolja, az én elszigetelt világom megnyugtatja a lelket, hogy az 
élet, az alig megvilágított Snow-földön simogató, sıt romantikus. Bizonyos 
mértékig egyetértek vele, bár idırıl idıre enyhe bezártság érzés tör rám, és 
ezek az örökké jelen levı árnyak ilyenkor a síromra emlékeztetnek. 

Anélkül, hogy villanyt kapcsoltunk volna, felmentünk a fürdıszobába, és 
együtt lezuhanyoztunk egy díszes olajlámpa pislákoló fényében. Ez a közös 



fürdızés most nem volt ugyanolyan élvezetes, mint általában, még csak 
annyira sem, mint a páros szörfözés, mert fizikailag teljesen kimerültünk, 
érzelmileg elcsigázottak voltunk, legfıképp pedig aggódtunk Orsonért és 
Jimmyért; egyszerően csak megfürödtünk, mialatt, bár jócskán tömörítve, 
meséltem Sashának a gyerekrablóval való találkozásomról, Nagy Fejrıl, 
Delacroix-ról és a tojásszobában történtekrıl. 

Felhívtam Roosevelt Frostot, aki a Nostromo fedélzetén lakik, egy hosszú 
partjárón, mely Moonlight Bay kikötıjében horgonyzott. Üzenetrögzítı, 
jelentkezett, így üzenetet hagytam neki, hogy jöjjön át hozzám a lehetı 
legkorábban éjfél után, és ha tudja, hozza Mungojerrie-t is magával. 

Manuel Ramirezt is kerestem. A titkárnıje közölte, jelenleg nem tartózkodik 
az irodában, és kérésemre kapcsolta a hangpostáját. Miután lediktáltam a 
Suburban rendszámát, amit megjegyeztem, ezt mondtam: 
- Ez a rendszáma a kocsinak, amit Jimmy Wing elrablója vezetett. Ha érdekel 
más is, hívj föl éjfél után. 

Épp megágyaztunk Sashával, mikor csöngettek. Sasha beleugrott egy 
fürdıköntösbe, és lement megnézni, ki az. 

Én is köntösbe bújtam, és mezítláb a lépcsı tetejéhez osontam, hogy 
hallgatózzam. 

Pisztolyomat magammal vittem. Moonlight Bay nincs annyira tele erıszakos 
támadásokkal, mint a Jurassic Park, de nem lepıdtem volna meg, ha egy T. 
Rex csengetett volna. 

Ehelyett Bobby volt az, jóval korábban a megbeszéltnél. Mikor 
meghallottam a hangját, lementem. 

Az elıszoba homályba borult, de az asztal fölött Maxfield Parrish Hajnal 
címő képe úgy világított, mintha ablak lenne egy mágikus, jobb világba. 

Bobby nyomottnak látszott. 
- Nem maradok sokáig. De ezt tudnotok kell! Miután Jenna Winget elvittem 
Lillyhez, elmentem Charlie Dai háza elıtt. 

Charlie Dai - akinek a neve vietnami nyelven Dai Tran Gi volt, mielıtt 
amerikanizálta volna - a Moonlight Bay Gazette társszerkesztıje és vezetı 
újságírója, a lapnak, ami Bobby szüleié. A Hallowayek elidegenedtek 
Bobbytól, de Charlie a barátja maradt. 
- Charlie nem írhat Lilly fiáról - folytatta Bobby -, legalábbis addig nem, míg 
engedélyt nem kap rá, de úgy gondoltam, el kell mesélnem. Igazából azt 
hittem, talán már tud is róla. 

Charlie azon kevesek közé tartozik Moonlight Bay lakosai közül - a néhány 
száz közé a tizenkétezerbıl -, akik tudják, hogy biológiai katasztrófa történt 
Wyvernben. Felesége, dr. Nora Dai - régebben Dai Minh Thuha - egy 
nyugalmazott ezredes; míg a hadsereg egészségügyi egységében dolgozott, 
ı irányította az összes orvosi ellátást Wyvernben, hat éven keresztül, ami 
felelısségteljes beosztás egy ötvenezres bázison. Az ı orvos csapata kezelte a 
sebesülteket és haldoklókat azon az éjszakán, mikor néhány kutató a 
genetikai laborokban dolgozók közül elérte a krízisállapotot az ott történtek 
nyomán kialakult betegségben, és rátámadott a többiekre. Nora Dai túl sokat 
tudott, és mindössze néhány órával e különös események után Charlie-t és ıt 
is megvádolták, hogy a huszonhat éve elfogadott bevándorlási papírjaik 



hamisak. Ez hazugság, de ha nem mőködnek közre a wyverni tragédia és 
következményeinek eltitkolásában, minden figyelmeztetés nélkül kitoloncolták 
volna ıket, a törvényes keretekre fittyet hányva, vissza Vietnamba, ahonnan 
soha nem tudtak volna visszatérni. Ezenkívül megfenyegették ıket azzal is, 
hogy gyerekeik és unokáik életével játszanak, mert azok, akik ezt a fedıakciót 
vezényelték, nem hisznek a félmegoldásokban. 

Bobby és én nem tudjuk, miért engedték Bobby szülei, hogy a magazin 
korrumpálódjon, és csupán egy jól megszőrt részérıl számoljon be a 
Moonlight Bay-i eseményeknek. Talán hisznek az eltitkolás jogosságában. 
Talán nem látják át a történtek horror íző voltát. 

Vagy egyszerően csak félnek. 
- Charlie-t elhallgattatták - mondta Bobby -, de még mindig van tinta az 
ereiben, még mindig hall dolgokat, és még mindig győjti a híreket, 
függetlenül attól, hogy leírhatja-e ıket, vagy sem. 
- İ ugyanolyan szenvedélyes a papíron, mint te a deszkán. 
- Egy tökéletes hírpatkány - értett velem egyet Bobby. 

Bobby a bejárati ajtónál egy fényforrás mellett állt: téglalap alakú festett 
ablak, piros, borostyánszín, zöld és áttetszı részekkel. Itt nincs sötétítı- 
függöny, mert a tornác túlnyúló teteje és a hatalmas tölgyek 
megakadályozzák, hogy a napfény közvetlenül ideérjen. Bobby kikukucskált 
az egyik átlátszó mozaikdarabon, mintha arra számított volna, hogy egy 
váratlan látogatót pillant meg a tornácon. 
- Szóval - folytatta - úgy gondoltam, ha Charlie hallott Jimmyrıl, lehet, hogy 
tud valamit, amit mi nem, valamit Manueltıl vagy valakitıl, valahol. De arra 
nem készültem föl, amit mondott nekem. Jimmy csak egy volt a három közül 
múlt éjszaka. 

A gyomrom összerándult a döbbenettıl. 
- Három gyereket raboltak el? - kérdezte Sasha. 

Bobby bólintott: 
- Del és Judy Stuart ikreit vitték még el. 

Del Stuart az Ashdonon dolgozik, hivatalosan a tanulmányi osztály 
alkalmazottja, de azt beszélik, hogy a védelmi minisztérium egy sötét 
tagozatának vagy a környezetvédelmi ügynökségnek dolgozik, és 
valószínőleg ı maga terjeszti a pletykákat, hogy megakadályozza a 
találgatások túlságos igazság közeliségét. Úgy véli, ı a nagy elımozdító, 
amely legalább annyira félrevezetı, mint egy verıember organikus 
hulladékeltávolító specialista titulusa. Hivatalosan annyi a dolga, hogy 
elvégezze a papírmunkát, és intézze az államilag támogatott kutatóknak a 
bejövı pénzekkel kapcsolatos ügyeit. 

Okunk van feltételezni, hogy ezeknek a kutatásoknak a nagy része 
rendhagyó fegyverek kifejlesztésére irányul, hogy a fıiskola Mars, a háború 
istenének nyári lakja lett, és Del az összekötı a titkos, fekete fegyvergyártást 
támogató pénzösszegek és a tudósok között, akik könnyedén gyarapodnak e 
pénzekbıl. Mint anyám. 

Nem volt kétségem afelıl, hogy Del és Judy Stuart összetörtek gyermekeik 
eltőnése miatt. De szegény Lilly Winggel ellentétben, aki ártatlan volt, és 
semmit nem tudott Moonlight Bay sötét oldaláról, a Stuartok elkötelezett lakói 



az ördög zsebének, és tudták, hogy az alku, amit kötöttek, megkövetelte 
tılük, még ezt a szenvedést is szó nélkül tőrjék. Következésképp 
meglepıdtem, hogy Charlie mégis tudott a gyerekek elrablásáról. 
- Charlie és Nora Dai a szomszédjaik - magyarázta Bobby -, de nem hiszem, 
hogy túl gyakran járnának össze. Az ikrek hatévesek. Kilenc óra körül, tegnap 
éjszaka, Judy betakarja a kölköket, valami neszt hall, és mikor megfordul, egy 
idegen áll a háta mögött. 
- Köpcös, rövidre nyírt fekete hajjal, sárga szemekkel, vastag ajkakkal és 
kukoricaszemnyi fogakkal - mondtam, leírva a gyerekrablót, akivel a rak- 
tárház alatt találkoztam. 
- Magas, atlétikus, szıke, zöld szemő, ráncos sebhely a bal arcán. 
- Új fickó - állapította meg Sasha. 
- Teljesen új. Egy kloroformmal átitatott rongy volt a kezében, és mielıtt Judy 
észbekapott volna, a fickó rajta volt, mint zsír a sajton. 
- Mint zsír a sajton? - kérdeztem. 
- Ezt Charlie mondta így. 

Charlie Dai, Isten áldja, kiváló újságcikkeket ír, de annak ellenére, hogy 
huszonöt éve az angol az elsı nyelve, a mai napig nem sikerült neki a köznapi 
nyelvet úgy elsajátítani, mint a hivatalost. Idiómák és metaforák gyakran 
kifogtak rajta. 

Egyszer azt mondta nekem, hogy egy, augusztusi éjszaka olyan forró, mint 
három, varangyos béka egy konyhai remekmőben - aminek értelmén még 
két nap múlva is töprengtem. 

Bobby újra kikukucskált a festett üvegő ablakon, most hosszabban nézett ki, 
mint az elıbb, aztán újra felénk fordult: 
- Mire Judy magához tért, Aaron és Anson, az ikrek, eltőntek. 
- Két fickó hirtelen elkezd gyerekeket rabolni, ugyanazon az éjszakán? - 
mondtam, némi szkepticizmussal a hangomban. 
- Moonlight Bayben nincsenek véletlenek! - mondta Sasha. 
- Ez rossz nekünk, de még rosszabb Jimmynek - gondolkodtam hangosan. - Ha 
nem tipikus perverzekkel van dolgunk, akkor ezek a gazemberek valami 
különös szükségletnek tesznek eleget, aminek semmi köze az abnormális 
elmékrıl szól könyvekben írtakhoz, mert ez több mint abnormitás. Változnak, 
és akármivé is változnak, az készteti ıket arra, hogy ugyanazt a dolgot 
cselekedjék. 
- Vagy - vetette fel Bobby -, vagy még furcsább dologról van szó, mint hogy 
két fickó szörnyeteggé válik. A rabló egy rajzot hagyott az ikrek ágyán. 
- Egy holló? - kérdezte Sasha. 
- Charlie varjúnak nevezte. A varjú egy kövön ül, szárnyait széttárja, mintha 
repülni akarna. De az üzenet ugyanaz. „Del Stuart a szolgám lesz a pokolban." 
- Van valami ötlete Délnek, mit jelenthet ez? - kérdeztem. 
- Charlie Dai szerint nincs. De úgy hiszi, hogy Del rájött, ki lehet az, akit Judy 
leírt. Talán ezért engedte a fickó, hogy Judy lássa ıt egy pillanatra. Azt 
akarta, hogy Dél felismerje. 
- De ha Del tudja - mondtam -, akkor elmondja a zsaruknak, és ezzel a dolog 
el van intézve, elkapják a fickót. 
- Charlie azt mondja, nem jelentette nekik. 



Sasha hangjából hitetlenség és undor hallatszott. 
- A gyerekeit elrabolták, ı pedig elhallgat fontos információkat a rendırök 
elıl? 
- Del alaposan benne van a wyverni ügyben - mondtam. - Talán be kell 
fognia a száját a rabló személyérıl, ameddig engedélyt nem kap a fınökétıl, 
hogy elmondja. 
- Ha az én gyerekeim lennének, felrúgnék minden szabályt! - Sasha nem bírt 
napirendre térni a történtek fölött. 

Megkérdeztem Bobbyt, hogy Jenna Wing tudott-e valamit mondani a 
Jimmy párnája alatt talált rajzról a hollóval és az üzenettel, de nem volt ötlete. 
- Viszont hallottam valami mást - mondta Bobby -, és ez az egész ügyet még 
zavarosabbá teszi. 
- Mit? 
- Charlie megtudta, hogy úgy két héttel ezelıtt az iskolai nıvérkék és a 
megyei egészségügyisek az éves vizsgálatot tartották minden gyereknél, 
minden iskolában és óvodában. Normálisan az ilyen ellenırzı vizsgálat szem-, 
hallásvizsgálatból és a TBC-t kiszőrendı tüdıszőrésbıl áll. De ezúttal vért is 
vettek. 

Sasha összeráncolta a szemöldökét. 
- Mindegyik gyerektıl vért vettek? 
- Néhány iskolai ápoló úgy vélte, illenék engedélyt kérni erre a szülıktıl, de a 
megyei hivatal olyan szöveggel állt elı, hogy volt egy kisebb hepatitis járvány 
a térségben, ezért szükség van megelızı szőrésekre. 

Mint ahogy én is, Sasha is tudta, milyen következtetést vont le ebbıl Bobby, 
és átkarolta saját magát, mintha fázna. 
- Nem a hepatitis miatt szőrték ıket. A retrovírust keresték. 
- Hogy lássák, mennyire terjedt el a társadalomban - tettem hozzá. 

Bobby még messzebb menı és még rémisztıbb következtetésre jutott: 
- Tudjuk, hogy az agyasok keresik a gyógymódot, igaz? 
- Úgy van - értettem vele egyet. 
- Mi van, ha felfedezték, hogy a fertızöttek egy apró százaléka rendelkezik 
egy természetes védelemmel a vírus ellen? 
- Lehet, hogy néhány emberben a vírus nem képes kiereszteni a genetikus 
anyagot, amit hordoz - mondta Sasha. 

Bobby megrántotta a vállát. 
- Vagy akármi lehet. Nem lehet, hogy tanulmányozni akarják azokat, akik 
immúnisak? 

Betege voltam a gondolatnak, ahova ez a párbeszéd vezet. 
- Jimmy Wing és a Stuart ikrek... Lehet, hogy a vérükbıl kiderült, hogy ık 
rendelkeznek ezzel az antitesttel vagy enzimmel, akármi is ez. 

Sasha nem akart tovább mélyedni ebbe a párbeszédbe. 
- A kutatáshoz nem lenne szükségük a gyerekekre. Csak szövetmintákra, 
vérmintákra néhány hetente. 

Habozva bár, de emlékezve arra, hogy ezek az emberek együtt dolgoztak 
anyámmal, ezt mondtam: 



- De ha nincsenek morális korlátjaid, ha már használtál azelıtt is emberi 
kísérleti alanyokat, mint ahogy ık a rabokat, akkor sokkal egyszerőbb simán 
csak elrabolni a gyerekeket. 
- Így kevesebbet kell magyarázkodni - értett egyet velem Bobby. - így nincs 
esély arra, hogy a szülık nem mőködnek együtt. 

Sasha káromkodott, amit elıtte soha nem hallottam tıle. 
- Haver - mondta Bobby -, tudod, az autó- és repülıgép-tervezésnél van az a 
mőszaki kifejezés, hogy tönkremenésig tesztelni. 
- Tudom, hova akarsz kilyukadni. Biztos vagyok benne, néhány biológiai 
kutatásnál van ehhez hasonló dolog. Tesztelik az organizmust, hogy 
valamilyen anyagból mennyit tud elnyelni, míg végül elpusztítja önmagát. 

Sasha újból káromkodott, és most már nem mondhattam, hogy még nem 
hallottam tıle ezt a szót használni, hátat fordított nekünk, mintha látni és 
hallani minket, ahogy beszélgetünk, túl, zavaró lenne. 

Bobby így szólt: 
- Talán egy gyors módszer lenne, ahhoz, hogy megértsék, különbözı egyedek 
- az egyik gyerek például - miért immúnisak. Folyamatosan megfertızik ıt a 
vírussal, és tanulmányozzák az immunrendszere reakcióit. 
- Míg végül megölik? Egyszerően megölik ıt? - kérdezte Sasha ingerülten, újra 
felénk fordulva, és bájos arca úgy kipirult, mintha bohócnak akarná festeni 
magát. 
- Míg végül megölik ıt - ismételtem. 
- Nem tudjuk, hogy ezt csinálják-e - próbálta vigasztalni Bobby Sashát. - Nem 
tudunk semmit. Csak hülye teóriákat gyártunk. 
- Hülye, álbölcs teóriákat - mondtam én is. - De mi köze van annak az 
istenverte hollónak ehhez az egészhez? 

Egymásra bámultunk. 
Egyikünknek sem volt ötlete. 
Bobby ismét gyanakvón kinézett az ablakon. 
Így szóltam: 

- Mi az, haver, rendeltél egy pizzát? 
- Nem, de a város tele van szardellákkal. 
- Szardellákkal? 
- Gyanús alakokkal. Mint a zombi klub, amit múlt éjszaka láttunk Wyvernbıl 
Lilly háza felé jövet. Az üres tekintető fickókat a szedánban. Láttam belılük 
újabbakat. Az az érzésem, hogy valami készül, valami nagyon rossz dolog. 
- Rosszabb, mint a világvége? - kérdeztem. 

Rám nézett, grimaszolt egyet: 
- Igazad van. Ennél már nem lehet rosszabb. Ennél már csak jobb lehet. 
- Maradhat ugyanilyen is. Egyik pokolból a másikba - mormolta maga elé 
Sasha komoran. 

Bobby hozzám fordult: 
- Látom, mit szeretsz benne. 
- Az én saját napsugaram. 
- Cipıbe bújt édesség. 

Erre én: 
- Ötvenöt kiló, két lábon járó méz. 



- Ötvenkettı - mondta Sasha. - Lefekszem. Hacsak Bobbynak nincs még pár 
rossz híre, ami a maradék álmot is kiveri a szemembıl. 

Bobby megrázta a fejét. 
- Ez minden. 

Majd elment. 
Miután bezártam mögötte az ajtót, kikukucskáltam az ablakon, és 

megvártam, míg beszáll a dzsipbe és elhajt. 
Ha elválok egy baráttól, mindig ideges leszek. 
Lehet, hogy neurotikus vagy paranoiás vagyok. E körülmények között 

természetesen, ha nem lennék neurotikus vagy paranoiás, akkor 
nyilvánvalóan ırült lennék. 

Ha örökké tudatában lennénk annak, hogy azok az emberek, akiket 
szeretünk, milyen ijesztıen halandóak, milyen hihetetlenül apró dolgokon 
múlik az életük, akkor talán kedvesebbek lennénk velük, és hálásabbak 
lennénk a szeretetért és barátságért, amivel megajándékoznak bennünket. 

Sashával felmentünk az emeletre, hogy lepihenjünk. Egymás mellett 
feküdtünk csöndben, a sötétben, kézen fogva. 

Féltünk. Aggódtunk Orsonért, Jimmyért, a Stuart ikrekért, magunkért. 
Kicsinek éreztük magunkat. Tehetetlennek. Ezért aztán pár percig a kedvenc 
mártásainkat rangsoroltuk. A mogyorós Pesto szósz majdnem nyert, de végül 
mindketten a Marsalára voksoltunk, mielıtt elhallgattunk. 

Amikor már azt hittem, hogy elaludt, Sasha megszólalt: 
- Te alig ismersz engem, Hóember. 
- Ismerem a szívedet, hogy mi van benne. Ez elég. 
- Soha nem beszéltem a családomról, a múltamról, hogy ki voltam és mit 
csináltam, mielıtt a KBAY-hoz jöttem. 
- Most mesélsz róla? 
- Nem. 
- Jó. Ki vagyok elégítve. 
- Neander-völgyi. 
- Ti cro-magnoniak mind azt hiszitek, hogy felsıbbrendőek vagytok. 

Kis csend után folytatta: 
- Lehet, hogy soha nem fogok beszélni a múltról. 
- Úgy érted, még a tegnapról sem? 
- Te tényleg nem érzed fontosnak, hogy tudj róla, igaz? 

Ezt válaszoltam: 
- Szeretem azt az embert, aki vagy. Biztos vagyok benne, hogy szeretném azt 
is, aki voltál. De én azzal élek együtt, aki most vagy. 
- Neked senkirıl nincsenek elıítéleteid. 
- Mert egy szent vagyok! 
- Komolyan mondom. 
- Én is. Szent vagyok. 
- Seggfej! 
- Jobb nem beszélni így egy szentrıl. 
- Te vagy az egyetlen ember, akit valaha ismertem, aki csak a tettei alapján 
ítéli meg az embereket. És megbocsát nekik, mikor hibáznak. 
- Nos, Jézus és én. Ketten vagyunk ilyenek. 



- Neander-völgyi. 
- Nana, óvatosan! - figyelmeztettem. - Jobb nem megkockáztatni egy isteni 
büntetést. Villámcsapásokat. Hólyagosodást. Sáskajárást. Békaesıt. 
Aranyeret. 
- Zavarba hozlak, igaz? 
- Igen, Moe, zavarba hozol. 
- Egyszerően csak azt mondom, hogy ettıl vagy más, Chris. Ez tesz téged 
különlegessé. Nem az XP. 

Nem válaszoltam. İ folytatta: 
- Most kétségbeesve keresel valami szellemes megjegyzést, amiért megint 
seggfejnek nevezlek. 
- Vagy legalábbis leneandervölgyizel. 
- Ezért vagy más. Na, aludj jól! 

Elengedte a kezemet, és az oldalára fordult. 
- Szeretlek, Goodall! 
- Szeretlek, Hóember! 

A sötétítıfüggönyök ellenére halvány fénycsíkok keretezték az ablakokat. 
Még ez a felhıs reggel is csodálatos volt. Vágytam kimenni, a nappali ég alá 
és arcokat, formákat, állatokat felfedezni a felhıkben. Vágytam a 
szabadságra. 

Megszólaltam: 
- Goodall? 
- Hm? 
- A múltadról! 
- Igen? 
- Nem voltál kurva, ugye? 
- Seggfej! 

Elégedetten sóhajtottam, és becsuktam a szemem. 
Annyira izgatott voltam Orson és a három gyerek miatt, nem számítottam 

rá, hogy jól fogok aludni, de álom nélkül, mélyen aludtam. 
Mikor öt órával késıbb fölkeltem, Sasha nem feküdt mellettem az ágyban. 

Felöltöztem és elindultam megkeresni. 
A konyhában a hőtıszekrényre egy cetlit ragasztott: Ügy intézek. Sietek 

vissza. Az Isten szerelmére, ne azokat a sajtos pogácsákat edd reggelire! Egyél 
müzlit! Moe. 

Míg a sajtos pogácsák a sütıben melegedtek, az ebédlıbe mentem, ami 
most Sasha zeneszobája, mióta a konyhaasztalnál eszünk. Az ebédlıasztalt, a 
székeket és más bútorokat a garázsba tettük, hogy az ebédlıben elférjen a 
szintetizátora, az állvány a szaxofonnal, a klarinét, a fuvola, a két gitár (egy 
elektromos és egy akusztikus), a csellója és a csellós sámlija, a kottatartók és a 
zeneszerzıasztal. Hasonlóképp, a lenti dolgozószobát átalakítottuk 
edzıteremmé. Itt van a szobabiciklije, az evezıpadja és egy csomó kézi 
súlyzó a középen lévı tornamatrac körül. Nagyon érdekli a homeopátia; 
következésképp a polcok tele vannak szépen elrendezett vitaminos, ásványi 
anyagos, gyógynövényes üvegekkel meg szárított denevérszárnnyal, 
varangyos béka szemkenıccsel és leguán májlekvárral. 



Kiterjedt könyvgyőjteménye elızı lakásában a nappaliban volt, itt az egész 
házban szétszórva. 

İ egy sok szenvedéllyel rendelkezı nı: fız, zenével foglalkozik, tornázik, 
olvas, és ott vagyok még én is. Errıl tudok. Soha nem kérném meg, hogy 
rangsorolja a szenvedélyeit. Nem azért, mert attól félnék, hogy engem tenne 
ötödiknek. Boldog vagyok, ha ötödik lehetek, mert örülök, hogy legalább a 
szenvedélyei közé tartozom. 

Körbejártam az ebédlıt, megérintettem a gitárjait és a csellót, aztán 
kezembe vettem a szaxofont, és lejátszottam egypár taktust. Sasha tanított 
meg játszani. Azt nem állítom, hogy ıstehetség vagyok, de nem játszom 
rosszul. 

Valójában nem azért vettem kézbe a szaxit, hogy gyakoroljak. Azért 
fogtam meg a hangszert, hogy odatehessem a számat, ahol az övé volt. 
Rómeó vagyok, vagy Hannibal Lecter. 

Reggelire három nagy sajtos pogácsát ettem, és egy jéghideg Pepsivel 
öblítettem le. Elég hosszan élek ahhoz, hogy az anyagcserém egyszer 
ellenem forduljon, és lehet, hogy egy nap bánni fogom, amiért nem tanultam 
meg másért enni, mint a puszta élvezetért. Jelenleg azonban abban a 
korszakomban vagyok, mikor semmilyen „bőnözés" nem változtathatja meg a 
hetvenhat centis derékbıségemet. 

Az emeleten lévı vendégszobában, ami a dolgozómul szolgált, az 
asztalomnál ültem a gyertyafényben, és pár percig anyám és apám 
bekeretezett képét néztem. Anyám arcából kedvesség és intelligencia 
sugárzott. Apáméból kedvesség és bölcsesség. 

Én ritkán láttam a saját arcomat teljes fényben. A néhány alkalommal, 
mikor egy világos helyen egy tükör elıtt álltam, nem láttam semmit az 
arcomon, amit kiolvashatnék belıle. Ez zavart. Hogyan lehet, hogy a szüleim 
tekintetébıl ilyen erkölcsi tisztaság sugárzik, az enyém pedig ilyen 
megfejthetetlen. 

İk is megfejthetetlennek látták magukat? 
Nem hiszem. 
Nos, megpróbálok abból vigasztalást nyerni, hogy Sasha szeret engem, 

talán annyira, mint amennyire a fızést, talán még annyira is, mint egy jó 
aerobikozást. Azt már nem merem kijelenteni, hogy ugyanannyira értékel, 
mint a könyveket és a zenét. Bár azért remélem. 

Dolgozószobámban verses- és irodalomtudományi könyvek százai között - 
apám és az én győjteményem együtt - van egy vastag latinszótár. 
Megkerestem benne a sör szót. 

Bobby azt mondta: Carpe cervisi! Élvezd a sört! A cervisi szó helyesnek 
bizonyult. 

Elég régóta voltunk barátok ahhoz, hogy tudjam, Bobby soha nem vett 
latinleckéket. Éppen ezért meghatódtam. Vette a fáradságot, hogy 
utánozzon engem, ez az igaz barátság jele. 

Becsuktam a szótárt, és félretettem annak a könyvnek egy példánya mellé, 
amit életemrıl, mint a sötétség gyermekének életérıl írtam. Nagy hazai 
sikerré vált úgy négy évvel ezelıtt, amikor még azt hittem, tudom, mi az 
életem jelentése, még mielıtt rájöttem, anyám, pusztán anyai szeretetbıl és 



abból a vágyából kifolyólag, hogy megszabadítson a betegségemtıl, nem 
szándékosan ugyan, de az ítéletnap poszter figurájává tett. 

Két éve nem nyitottam ki ezt a könyvet. Valószínőleg az asztalom mögötti 
polcok egyikén állt. Feltételeztem, hogy Sasha vette kézbe, és nem rakta 
vissza oda, ahol találta. 

Az asztalon állt még egy kis fémdoboz, amit kutyafejek díszítettek. A doboz 
közepén, Elizabeth Barrett Browning e sorai voltak olvashatóak: 

Ezért ezt a kutyát 
Kedvesen, nem mérgesen 
Fogom dicsérni és áldani 
Kezemet a fejére téve 
Áldani fogom 
Ezért és örökké. 
Ezt a fémdobozt anyámtól kaptam ajándékba, akkor, mikor hazahozta 

Orsont. Különleges kekszet tartok benne, amit Orson nagyon szeret, és idırıl 
idıre adok neki néhányat, nem azért, hogy megjutalmazzam egy megtanult 
mutatványért, és nem azért, hogy oktassam, mert nincs is szüksége tanításra, 
hanem egyszerően azért, mert szereti. 

Mikor anyám hazahozta Orsont, még nem tudtam, milyen különleges is ı. 
Anyám nem fedte föl ezt a titkot, csak jóval a halála után tudtam meg. 
Anyám ezekkel a szavakkal adta nekem a dobozt: 
- Tudom, hogy szeretni fogod ıt, Chris. De amikor szüksége van rá - és 
szüksége lesz rá -, könyörülj rajta. Az ı élete sem könnyebb, mint a tiéd. 

Akkor úgy értelmeztem mindezt, hogy az állatoknak is, mint nekünk, vannak 
félelmeik és bánataik. Most már tudom, hogy sokkal mélyebb és összetettebb 
mondanivaló állt a szavai mögött. 

A dobozért nyúltam, mag akartam gyızıdni róla, hogy tele van keksszel, 
amivel majd megünnepelhetjük Orson gyızedelmes hazatérését. A kezem 
azonban úgy elkezdett remegni, hogy végül érintetlenül hagytam a dobozt. 

Összekulcsoltam az asztalon. Kezemet bámulva rájöttem, ugyanabban a 
pózban tartom, mint ahogy Lilly Wing tartotta az övét, mikor elıször 
megláttam ıt, amikor Bobbyval visszatértünk Wyvernbıl. 

Orson. Jimmy. Aaron. Anson. Nevük ide-oda cikázott a fejemben. Az 
elveszett fiúk. 

Úgy éreztem, tartozom nekik, mely nem volt teljesen megmagyarázható - 
eltekintve attól, hogy szerencsés voltam a szüleimmel, és mély barátságokat 
kötöttem -, én is elveszett fiú voltam, és bizonyos mértékig az is maradok, 
addig a napig, míg elhagyom e sötét világot, és megérkezem valahova, ahol 
fény vár rám. 

Türelmetlenség töltött el. Hagyományos kutatások alkalmával, mikor 
elveszett turistákat, a hegyek közt eltőnt kis repülıgépeket vagy hajótörést 
szenvedett roncsokat keresnek, a kutatócsoportok csak szürkülettıl hajnalig 
pihennek. Mi azonban csak a sötét órákban kutathattunk, nemcsak a 
betegségem miatt, hanem mert össze kellett győjteni erıinket, és mindezt a 
legnagyobb titokban. Kíváncsi voltam, vajon egy hagyományos 
mentıcsapat tagjai is az órájukra néznek-e percenként, harapdálják-e az 
ajkukat, és megırjíti-e ıket az izgalom, míg az elsı fénysugárra várnak. Az én 



órámra folyamatosan egy szempár tapadt, az ajkaim cserepesek, és 12.45-re 
már félig megtébolyodtam. 

Alig valamivel egy óra elıtt, ahogy jó tempóban vesztettem el ép elmém 
maradék részét, csengettek. 

Pisztollyal a kezemben lementem. Az egyik festett üvegmozaikon keresztül 
Bobbyt láttam a tornácon. Félig hátrafordulva állt ott, és az utcát kémlelte, 
mintha a parkoló kocsik közt egy rendırautót keresne, vagy egy elhaladóban 
halott szemő férfiakra számítana. 

Ahogy belépett, becsuktam mögötte az ajtót, majd megjegyeztem: 
- Jó a pólód. 

Egy piros-szürke, kék páfrányokkal övezett tengerparti tájt ábrázolt, ami 
nagyon jól mutatott a hosszú ujjú fekete pulóver fölött. 
- Lolani készítette - mondtam. - Kókuszhéj gombok, 1955-ös születéső. 

Ahelyett, hogy reagált volna mőveltségemre, akárcsak egy szemvillanással, 
egyenesen a konyha felé indult, és így szólt: 
- Megint találkoztam Charlie Daijal. 

A konyhát csak a sötétítıfüggönyön áthatoló szürkés, kinti fények, a 
tőzhelyen lévı digitális óra és az asztalon lévı két vaskos gyertya világította 
meg. 
- Még egy gyerek eltőnt - mondta Bobby. 

A kezem ismét remegni kezdett, ezért le is raktam a pisztolyt az asztalra. 
- Ki, mikor? 

Kivéve egy Sprite-ot a hőtıbıl, ahol a hagyományos villanykörtét egy 
kisebb teljesítményő, rózsaszínőre festett körtére cseréltem ki, Bobby válaszolt: 
- Wendy Dulcinea. 
- Ó! - jajdultam föl, és mást is akartam mondani, de nem voltam rá képes. 

Wendy anyja, Mary, hat évvel idısebb nálam; amikor tizenhárom éves 
lehettem, a szüleim fizettek neki, hogy tanítson engem zongorázni, és én 
kemény diónak bizonyultam. Akkor még abban a hitben éltem, hogy egy 
nap rock and rollt fogok zongorázni, mint Jerry Lee Lewis, és egy 
zongorafenomén leszek, akinek az ujjai alatt csak úgy füstölnek a billentyők. 
Végül azonban a szüleim és Mary arra a következtetésre jutottak, annak 
valószínősége, hogy én egyszer rendes zongorista leszek, 
összehasonlíthatatlanul kisebb, mint annak, hogy egyszer csak felemelkedek 
és szállni kezdek, mint egy madár. 
- Wendy hétéves - folytatta Bobby. - Mary iskolába vitte ıt. Kitolatott a 
garázsból. Aztán eszébe jutott, hogy valamit bent felejtett a házban, ezért 
bement érte. Mire két perc múlva visszajött, a kocsi eltőnt. Wendyvel együtt. 
- Senki nem látott semmit? 
- Senki nem látott vagy hallott semmit - válaszolta. - A szomszédok vakok és 
süketek. Néha azt hiszem, valami fertızıbb dolog terjed itt, mint anyád vírusa. 
A nelássnehalljnebeszélj influenzajárvány van kialakulóban. Egyébként a 
rendırök megtalálták Mary kocsiját üresen a Nine Palms Plaza mögötti kis 
úton. 

A Nine Palms egy bevásárlóközpont, ami elvesztette összes vásárlóját, mikor 
felszámolták Fort 



Wyvernt, és ezzel együtt eltőntek a dollármilliók is, amit minden évben a 
megye gazdaságába fektetett. Ma a kirakatok be vannak deszkázva, a 
parkoló aszfaltjának repedéseibıl gaz nı, és hat a névadó pálmák közül 
teljesen kiszáradt, olyannyira, hogy még a patkányok is kiköltöztek belılük. 

A gazdasági kamara szereti Moonlight Bayt a közép-kaliforniai partvidék 
ékkövének nevezni. A város valóban vonzó maradt szép épületeivel, bájos, 
fasorokkal szegélyezett utcáival, de Wyvern bezárásának a gazdaságra 
gyakorolt hatása mindenhol érezhetı. Az ékkı már nem ragyog úgy, mint 
régen. 
- Átkutatták az összes üres üzlethelyiséget a Nine Palmsban - mondta Bobby -, 
attól tartva, hogy megtalálják valamelyikben Wendy hulláját, de nem találtak 
semmit. 
- Wendy életben van. 

Bobby sajnálkozón nézett rám. 
- Mindannyian életben vannak - hajtogattam. - Életben kell lenniük. 

Nem meggyızıdésbıl beszéltem. A csodákba vetett hitem mondatta ezt 
velem. 
- Újabb holló - mondta Bobby. - Mary fekete madárnak hívta. A kocsi ülésén 
volt. A rajzon a madár éppen lecsap egy áldozatára. 
- Üzenet? 
- „George Dulcinea a szolgám lesz a pokolban". 

Mary férjét Frank Dulcineának hívták. 
- Ki a fene az a George? 
- Frank nagyapja. Már meghalt. A megyei bíróságon bíráskodott. 
- Hány éve halott? 
- Tizenöt. 

Idegesen és értetlenül néztem. 
- Ha ez a fickó bosszúból rabol, miért viszi el Wendyt, hogy egy tizenöt éve 
halott emberrel elszámoljon? Wendy dédapja már jóval az ı születése elıtt 
meghalt. Soha nem ismerte Wendyt. Mi lehet abban a jó, hogy elégtételt 
veszel egy halott emberen? 
- Talán tökéletesen érthetı mindez, ha elmebeteg vagy - mondta Bobby -, ha 
becsavarodtál. 
- Gyanítom, igazad van. 
- Vagy lehet, hogy ez az egész hollóügy csak valami fedezék, hogy mindenki 
azt higgye, a gyerekeket az általad is „hétköznapinak" gondolt perverz 
rabolta el. És lehet, hogy mindeközben fogva tartják ıket egy 
laboratóriumban valahol. 
- Lehet, lehet! Állandóan ezeket az istenverte,,lehet"- eket hajtogatod! - 
idegeskedtem. 
- Lehet... - megvonta a vállát. - Ne keress bennem bölcsességet! Én csak egy 
hülye hullámlovas vagyok. A gyilkos, akit említettél. A fickó a hírekbıl. İ hagy 
maga után ilyen hollókat? 
- Nem, amennyire én tudom. 
- A sorozatgyilkosok nem hagynak néha ilyen dolgokat maguk után? 
- De. Aláírás. Így hívják ıket. Mint az újságírók. Magára vállalja a tettét. 



Az órámra néztem. Öt órán belül besötétedik. Addigra kész kell lennünk a 
wyverni visszatérésre. És ha nem vagyunk készen, akkor is elindulunk. 
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Bobby a csellószéken ült, de a hangszerhez nem nyúlt. 
A hangszereken és a zeneszerzıasztalon kívül a hajdani ebédlıben állt egy 

cédélejátszós magnó is. Kétkazettás, hogy Sasha át tudja másolni saját 
szerzeményeit. Bekapcsoltam a hifit, ami ugyanolyan gyenge fényt adott, 
mint a halvány napsugár, mely bekúszott a függöny résein. 

Néha, miután komponált egy dallamot, Sashának az az érzése, hogy 
egyszerően csak egy másik szerzıtıl koppintott. Hogy megnyugtassa 
önmagát, képes órákig bele-belehallgatni azokba a zenékbe, amelyekrıl azt 
gondolja, hogy lopta ıket, míg végül hajlandó belátni, hogy szerzeménye 
nem másnak, csupán saját tehetségének köszönhetı. 

A zene az egyetlen, amiben Sasha az egészségesnél több 
bizonytalanságot tanúsít. Fızıtudományát, irodalmi mőveltségét, szeretkezni 
tudását és minden mást, amit oly nagyszerően tud csinálni, egészséges 
önbizalommal kezeli, és csak a rend kedvéért van benne néha egy kis gátlás. 
Azonban a zenével való kapcsolatában néha egy elveszett gyerek; mikor 
ettıl szenved, olyankor mindennél jobban szeretném magamhoz ölelni és 
megvigasztalni, de pont ilyenkor a legvalószínőbb, hogy visszautasítja a 
nyugtatgatást, és a fuvolájával vagy bármi egyéb, mozgatható 
„zenefegyverrel" csapkodva engem, kiüldöz a szobából. 

Szerintem minden kapcsolatot gazdagíthat egy kis feszültség. A miénket 
biztosan. 

Betettem a kazettát a magnóba. Azt a kazettát, amit Leland Delacroix 
bomló teteme mellett egy borítékban találtam. 

A széket elfordítottam az asztaltól, leültem, és a távirányítóval 
bekapcsoltam a magnót. 

Egy fél percig csak az üres kazetta surrogását hallottuk, ahogy a magnó 
tekerte elıre. Egy halk kattanás, és a surrogás megváltozása jelezte a felvétel 
kezdetét, amely elıször csak néhány mély, ritmikus lélegzetvétel volt - 
gondolom Delacroix-é -, mintha meditálna, vagy terápiás kezelésben venne 
részt. 

Bobby megszólalt: 
- Valami érdekesebbre számítottam, mint lihegésre. 

A hang egyértelmően evilági, félelemnek vagy fenyegetettségnek nyoma 
sem volt benne. Mégis, a nyakam libabırözött, mintha ezek a lélegzetvételek 
egy közvetlenül mögöttem állóé lettek volna. 
- Próbálja összeszedni magát - mondtam. - Mélyen, egyenletesen veszi a 
levegıt, hogy összeszedje magát. 



Egy pillanattal késıbb ki is derült, hogy igazam van, amikor a lélegzés 
szaggatottá és kétségbeesetté vált. Delacroix megtört, nyöszörögni kezdett, 
próbált uralkodni magán, de nem bírt a fájdalmával, zokogni kezdett. 

Bár soha nem ismertem ıt, hátborzongató volt hallgatni ezt a határtalan 
szenvedést. Szerencsére nem tartott sokáig, mert kikapcsolta a magnót. 

Egy újabb halk kattanással a felvétel megint elkezdıdött, és bár Delacroix 
nehezen szedte össze magát, azért tudott beszélni. Hangja annyira tele volt 
érzelmekkel, hogy néha a beszéde egybefolyt, és amikor fennállt annak a 
veszélye, hogy teljesen összetörik, szünetet tartott; vagy azért, hogy vegyen 
néhány mély lélegzetet, vagy azért, hogy igyon valamit, feltehetıleg whiskyt. 
- Ez egy figyelmeztetés. Egy végrendelet. Az én végrendeletem. Egy 
figyelmeztetés a világnak. Nem tudom, hol kezdjem. A legrosszabbul kezdem. 
Halottak, és én öltem meg ıket. De ez volt az egyetlen módja, hogy 
megmentsem ıket. Az egyetlen módja, hogy megmentsem ıket. Meg kell 
értened... Megöltem, mert szerettem ıket. Istenem, segíts! Nem 
engedhettem, hogy szenvedjenek, hogy használják ıket. Hogy használják 
ıket. Istenem, nem hagyhattam, hogy így használják ıket! Semmi mást nem 
tehettem... 

Eszembe jutottak a fényképek Delacroix teteme mellett. A tündérszerő, 
hiányos fogú kislány. A fiú a kék zakóban és piros csokornyakkendıben. A 
csinos, szıke nı a szép mosolyával. Gyanítottam, ık azok, akiket megölt, 
hogy megmentse ıket. 
- Mindannyiunknál megjelentek ezek a tünetek, ma, vasárnap délután, és 
holnap terveztünk orvoshoz menni, de nem tettük meg. Hıemelkedés. 
Hidegrázás. És egyszer-egyszer ez a... remegés... ez a furcsa remegés a 
mellkasban... vagy néha a hasban, aztán legközelebb a nyakban, a gerinc 
mentén... ez a remegés, mintha valami rángó ideg, vagy szívdobogás lenne, 
vagy... nem, semmi ehhez hasonló. Istenem, nem, semmi olyan, amit el 
tudnék magyarázni... nem komoly... enyhe... egy enyhe remegés, de olyan... 
zavaró... hányinger... nem tudtunk igazán enni... 

Delacroix ismét megállt. Rendbe szedte a légzését. Ivott egy kortyot abból 
a valamibıl, akármi is volt az. 
- Igazság. El kell mondanom neked az igazságot. Nem mentünk volna a 
doktorhoz holnap. A „tervellenırzés"- t kellett volna hívnom. Hogy tudassam 
velük, nincs vége. Tudtam. Valahogy tudtam, hogy nincs vége. Mindannyian 
ugyanúgy érezzük magunkat, úgy, ahogy eddig soha. Jézusom, én tudtam! 
Túlságosan féltem ahhoz, hogy szembesüljek vele, de tudtam. Nem tudom 
mit, de tudtam valamit, tudtam, hogy ez Wyvern, ami visszatér hozzám 
valahogy, valamilyen módon, Jézusom, Wyvern visszatér hozzám ennyi idı 
után! Maureen lefektette Lizzie-t, betakargatta... és hirtelen Lizzie elkezdett... 
elkezdett... sikoltozni... 

Delacroix megint nyelt egyet az italából. A pohár úgy kongott, ahogy 
letette, mintha üres lenne. 
- A konyhában voltam, és hallottam az én Lizzie-met... az én kicsi Lizzie-m 
olyan rémült volt, úgy... sikoltozott. Futottam... befutottam a hálószobájába. És 
ı... ı... rángógörcsben volt... csapkodott... csapkodott és rugdosott... 
hadonászott a kis ökleivel. Maureen nem tudta megnyugtatni ıt. Azt 



gondoltam... rángógörcs... féltem, hogy elharapja a nyelvét. Fogtam... 
lefogtam ıt. Amíg kinyitottam a száját, Maureen összehajtogatott egy zoknit... 
hogy azt 
használjuk... hogy megakadályozzuk, hogy Lizzie megharapja magát. De volt 
valami... volt valami a szájában... nem a nyelve, valami a torkában... ez a 
valami jött föl a torkából, valami élı volt a torkában. És... és aztán... aztán 
szorosan becsukta a szemét... de aztán... kinyitotta... és a bal szeme tiszta 
vörös volt... vérben forgó... és valami élı volt a szemében is, valami istenverte 
tekergızı valami a szemében... 

Delacroix szipogva lekapcsolta a magnót. Isten tudja, mennyi idıre volt 
szüksége a szerencsétlennek, hogy összeszedje magát. Természetesen nem 
volt hosszadalmas üres rész a kazettán, csak egy újabb halk kattanás, ahogy 
Delacroix megnyomta a felvétel gombot, és folytatta: 
- A mi hálószobánkba szaladtam, hogy hozzam,.. hozzam a revolveremet... és 
visszajövet, elhaladva Freddie szobája mellett, láttam ıt... ahogy az ágya 
mellett áll. Freddie... szemei tágra nyitva... félt Ezért mondtam neki... 
mondtam neki, hogy feküdjön vissza az ágyába, és várjon rám. Lizzie 
szobájában... ott volt Maureen, háttal a falnak támaszkodva, és kezét Lizzie 
halántékára szorította. Lizzie... még mindig. .. ó, még mindig csapkodott. ...az 
arca... az egész arca meg volt dagadva... rángatózott... az egész 
csontszerkezet... többé már nem Lizzie... Már nem volt remény. Ez volt az az 
istenverte hely, a másik oldal, ahogy jött át, és Lizzie volt a kapu. Jött keresztül. 
Ó, Jézusom, győlölöm magam. Győlölöm magam. Részem volt benne, én 
nyitottam ki az ajtót, kinyitottam az ajtót az itteni és a másik hely között, közöm 
volt hozzá, hogy ez megtörténhetett. Kinyitottam a kaput. És most itt van 
Lizzie... ezért le kell... ezért én... lıttem... rálıttem... kétszer. És ı halott, és olyan 
mozdulatlan az ágyban, olyan kicsi és mozdulatlan... De nem tudom, hogy 
van-e valami élı benne, valami élı, bár ı már nem él. És Maureen, ı mindkét 
kezével a fejét fogja. ...és azt mondja, „A remegés", és én tudom, hogy arra 
utal, hogy most a fejéhen van, mert én is érzem, a remegést a gerincem 
mentén... szimptómás remegés... azzal az akármivel, ami Lizzie-ben volt, Lizzie-
ben van. És Maureen a... legcsodálatosabb dolgot mondja... a 
legcsodálatosabb dolgot mondja... azt mondja „Szeretlek", mert tudja, mi 
történik, meséltem neki a másik oldalról, a misszióról, és most már tudja, hogy 
valahogy mindig fertızött voltam, minden szunnyadt két évig, de fertızött 
vagyok, és most ık is, mindegyikünket tönkretettem, mindegyikünket 
megfertıztem, és ı tudja. Tudja, mit... mit tettem velük... és hogy most mit kell 
tennem... ezért azt mondja „Szeretlek", amivel engedélyt ad nekem, és én is 
azt mondom neki, hogy szeretem, hogy nagyon, nagyon szeretem, hogy 
sajnálom, és ı sír, és aztán lelövöm ıt, egy lövéssel, gyorsan, az én édes 
Maureenomat, nem engedem ıt szenvedni. Aztán... ó... visszamegyek... 
lemegyek... Freddie szobájába. Hanyatt fekszik az ágyában, izzad, haja tiszta 
víz, és mindkét kezével a pocakját fogja. Tudom, hogy érzi a remegést... mert 
én most a mellkasomban érzem és a bal bicepszemben, és mindenhol a 
heréimben, és most újra a gerincem mentén. Mondom neki, hogy szeretem, 
és hogy csukja be a szemét... csukja... csukja be a szemét... hogy segíthessek 
neki... és aztán nem gondolom, hogy meg tudom tenni, de meg tudom. A 



fiam. Az én fiam. Bátor fiam. Megnyugtatom, és mikor lövök, minden remegés 
eltőnik belılem, egyszerően abbamarad. De tudom, hogy nincs vége. Nem 
vagyok egyedül... nem vagyok, egyedül a testemben Érzem... az utasokat... 
valami... nehezet magamban... valami 
jelenlétét. Csendes. Csendes, de nem sokáig. Újratöltöttem a revolvert. 

Delacroix lekapcsolta a magnót, hogy rendbe szedje magát. 
A távirányítóval leállítottam a kazettát. Nem a néhai Delacroix volt az 

egyetlen, akinek meg kellett nyugodnia. 
Bobby szó nélkül felállt a székrıl és a konyhába ment. 
Egy pillanattal késıbb én is követtem ıt. A mosogatóhoz ment és hideg 

vizet ivott. 
- Ne zárd el! - szóltam. 

Míg Bobby kidobta az üres dobozt a szemetesbe és kinyitotta a hőtıt, a 
mosogatóhoz léptem. A csap alá tartottam a kezem, és legalább egy percig 
hideg vizet locsoltam az arcomra. 

Miután megszárítottam néhány papírtörlıvel, Bobby egy üveg sört nyomott 
a kezembe. Nála is volt egy. 

Tiszta fejjel akartam visszamenni Wyvernbe. De azután, amit a kazettáról 
hallottam, és figyelembe véve, mi mindent kell még hallanom, valószínőleg 
hat üveggel is meg tudtam volna még inni, mindenféle hatás nélkül. 
- Ez az „istenverte hely", ez a „másik oldal" - mondta Bobby Delacroix-t idézve. 
- Ez az, ahova Hodgson ment az őrruhájában. 
- És ahonnan visszajött, mikor láttuk ıt. 
- Vajon Delacroix csak megırült, hallucinált, és megölte az egész családját 
minden indok nélkül? 
- Nem. 
- Gondolod, hogy amit a lánya szemében meg torkában látott, igazi volt? 
- Teljesen. 
- Én is így gondolom. Amiket Hodgson ruhájában láttunk... Lehet, hogy azok 
okozták ezt a remegést? 
- Talán igen. Talán valami rosszabb. 
- Rosszabb - mondtam, és próbáltam nem elképzelni. 
- Az az érzésem, hogy akárhol is van az a másik oldal, az tiszta állatkert. 

Visszamentünk az ebédlıbe. Bobby leült a székre. Én is visszaültem a 
zeneszerzıasztalhoz. Pillanatnyi habozás után elindítottam a kazettát. 

Mire Delacroix ismét elkezdte a felvételt, a modora megváltozott. Nem volt 
olyan érzelmes, mint az elıbb. A hangja néha elcsuklott, és idırıl idıre kis 
szünetet kellett tartania, hogy összeszedje magát, többnyire keményen 
küzdött, hogy el tudja mondani, amit el kell mondani. 
- A garázsban kertészkedéshez szükséges dolgokat tartok, köztük egy kanna 
Spectracide-ot. Kártevık elleni szer. Fogtam a kannát, és a három testre 
öntöttem a tartalmát. Nem tudom, hogy ennek volt-e értelme. Semmi nem... 
mozgott bennük. A testekben, úgy értem. És hát ezek nem is rovarok. Nem 
olyan rovarok, amilyeneket mi ismerünk. Nem is tudjuk, mik ezek. Senki nem 
tudja. Egy csomó nagy feltételezés. Talán valami... meta fizikálisak. Szerinted? 
Kiszívtam egy kis benzint a kocsiból. Volt néhány liter egy kannában is. A 
benzint fogom használni, hogy meggyújtsam a tüzet, mielıtt... mielıtt végzek 



magammal. Nem fogom hagyni, hogy mi négyen a „tervellenırzés" néhány 
túlképzett ajtónállójának a kezébe jussunk. İk csak valami hülyeséget 
csinálnának. Például becsomagolnak minket és felboncolnak. És terjesztik 
ezzel ezt az istenverte valamit. Fel fogom hívni ıket, miután lementem a 
sarokra, és postáztam neked ezt a kazettát, mielıtt meggyújtom a tüzet... és 
megölöm magam. Bennem minden csendes most. Nagyon csendes. 
Pillanatnyilag. Milyen hosszan? Szeretném hinni, hogy... 

Delacroix megállt a mondat közepén, visszatartotta a lélegzetét, mintha 
hallgatózna, aztán megállította a felvételt. 

Lekapcsoltam a magnót. 
- Nem küldte el senkinek a kazettát. 
- Meggondolta magát. Mit ért az alatt, hogy valami meta fizikális? 
- Ez lett volna az én következı kérdésem is - mondtam. 

Mikor Delacroix visszatért a felvételhez, a hangja keményebb volt, lassabb, 
mintha túl lenne a félelmén, a gyászán, mintha a szomorúság beszélne belıle. 
- Azt hittem, hallottam valamit a hálószobából. Képzelıdés. A tetemek ott 
vannak... ahol hagytam ıket. Mozdulatlanok. Nagyon is mozdulatlanok. Csak 
a képzeletem. És most jövök rá, hogy te nem is tudod, mirıl is van szó. Az 
egészet rosszul kezdtem. Annyi mindent kellene elmondanom neked, ha 
képes leszel majd terjeszteni ezt, de olyan kevés az idı. O. K. Amit tudnod kell, 
a gyökerét ennek az egésznek, az az, hogy volt egy titkos terv Wyvern 
erıdben. A terv fedıneve: Mystery Train - titokzatos vonat. Mert azt 
gondolták, hogy egy mágikus utazáson dolgoznak. Degeneráltak! 
Beképzeltek. Velem együtt. A Rémálom vonat jobb lett volna. A Pokoli vonat 
még jobb. És én boldogan szálltam a fedélzetre a többiekkel együtt. Nem 
érdemlek semmi dicséretet, nagy testvér, nem én. Szóval... Íme, a 
kulcsszemélyzet. Nem mindenki. Csak azok, akiket ismertem, vagy azok, akik 
most így eszembe jutottak. Sokuk már meghalt. Sokan még életben vannak. 
Talán az egyik az élık közül beszélni fog, az egyik a fejesek közül, aki sokkal 
többet tud, mint én. Bizonyára mindannyian félnek, és néhányuknak a 
lelkiismerete is rossz lehet. Te jó vagy a felelısök megtalálásában. 

Delacroix felsorolt több mint harminc nevet, mindegyik nıt vagy férfit civil 
tudósként vagy katonai hivatalnokként azonosítva: dr. Randolph Josephson, 
dr. Sarabjit Sanathra, dr. Miles Bennel, Deke Kettleman hadnagy... 

Az anyám nem volt közöttük. 
Csak két nevet ismertem fel. Az egyik William Hodgsoné volt, aki kétségkívül 

az a szegény ördög volt, akivel a tojásszobában találkoztunk. A második dr. 
Roger Stanwycké, aki feleségével, Marie-vel az utcánkban lakott, hét házzal 
keletre a miénktıl. Dr. Stanwyck egy biokémikus, egyike anyám kollégáinak, 
akik Wyvernben a genetikai kísérleteken dolgoztak. Ha a Mystery Trainnek 
nem volt köze anyám munkájához, akkor dr. Stanwyck több mint egy fizetést 
győjtött be magának, és ezzel megduplázta szerepét a világ elpusztításában. 

Delacroix hangja lágyabb lett, és beszéde lassabb az utolsó hat-nyolc név 
felsorolása alatt, és az utolsóé szinte a nyelvéhez ragadt, és majdnem 
kimondatlan maradt. Nem voltam benne biztos, hogy elérte listája végét, 
vagy abbahagyta a felsorolást anélkül, hogy befejezte volna. 



Csendben volt egy fél percig. Aztán hirtelen, energikussá vált hangon, 
elhadart néhány mondatot valami idegen nyelven, majd leállította a 
felvételt. 

Megállítottam a magnót, és Bobbyra néztem. 
- Mi volt ez? 
- Nem latin. 

Visszatekertem a kazettát, és újból meghallgattuk. 
Nem olyan nyelv, amit azonosítani tudtam volna, és bár számomra úgy 

tőnt, hogy Delacroix valami zagyvaságot beszél, meg voltam róla gyızıdve, 
jelent valamit, amit mond. Bírt a beszéd jellegzetes ritmusával, és bár egy szót 
sem ismertünk fel, különös módon mégis ismerısen hangzottak. 

A kemény, lassú, nyomott hang után, melyen felsorolta a Mystery Train 
tagjait, ezeket a mondatokat egyértelmően érzelmektıl főtve mondta ki, 
talán még szenvedélyesen is, mely újabb jele annak, hogy beszédének célja 
és jelentése volt. 

Mikor Leland Delacroix újra elkezdte a felvételt, hangja bénító és veszélyes 
depresszióról árulkodott: olyan lapos, hogy szinte nem volt semmilyen változás 
a hanghordozásában, olyan halk, hogy alig több egy suttogásnál, a 
reménytelenség érzıdött belıle. 
- Nincs értelme megcsinálni ezt a kazettát. Nem tehetsz semmit, hogy 
megváltoztasd, ami történt. Nincs visszaút. Minden kibillent az egyensúlyából. 
A lepel lehullott. A realitásnak vége. 

Delacroix elhallgatott, és csak a kazetta halk surrogása hallatszott. 
Bobbyra néztem. İ is ugyanolyan tanácstalan, mint én. 

- Idıben áthelyezı. így hívják. 
Bobbyra néztem megint, aki elégedett mosollyal az arcán ennyit mondott: 

- Idıgép. 
- Tesztmodulokat küldtünk át, felszereléscsomagokat. Néhány visszajött. 
Néhány nem. Érdekes, de rejtélyes adatok. Olyan furcsa adatok, melyekbıl 
kiderül, a modul jóval messzebb járt minden elképzelt végpontnál. Hogy 
milyen messze mentek elıre ezek a csomagok, senki nem tudta megmondani 
vagy akarta kitalálni. A késıbbi tesztekben videokamerák is részt vettek, de 
amikor visszajöttek, mindegyik számláló a nullán állt. Talán felvettek valamit... 
aztán visszajövet visszatekercselıdtek, letörlıdtek. De végül lettek képeink. A 
felszereléscsomagoknak mobilisnak kellett lenniük. Mint a Mars-járók. Ez 
valamin fennakadt. A csomag maga nem mozgott, de a kamera elıre-hátra, 
pásztázott, az égnek ugyanazon a keskeny sávján, amit benyúló fák 
kereteztek. Nyolcórányi anyag volt, elıre-hátra, és nem volt egy felhısem. Az 
ég piros volt. Nem csíkos piros, mint naplementekor. Egyenletes piros, mint 
ahogy az ég normálisan egyenletes kék, de nem volt fénycsökkenés vagy 
erısödés, egyáltalán nem, nyolc órán keresztül. 

Delacroix mély hangja elcsendesült, de nem kapcsolta le a magnót. 
Egy hosszú szünet után a csempén végighúzott szék csikorgását lehetett 

hallani, talán a konyhapadló volt, amit elhalkuló lépéshangok követtek, 
ahogy Delacroix elhagyta a szobát. Enyhén vonszolta a lábait, mintha a 
határtalan depresszió fizikailag is lehúzná. 
- Piros ég - mondta Bobby elgondolkodón. 



Mozdulatlan és szörnyő piros, gondoltam én, 
Coleridge The Rime of the Ancient Mariner címő versének egy sorára 

emlékezve, ami a kedvenc versem volt, amikor kisfiú voltam, és még 
szerettem a terror és a könyörtelen sors gondolatát. Meg nem volt rám 
semmilyen hatással - ugyanazért, amiért akkor annyira szerettem. 

Egy ideig hallgattuk a csendet a kazettán, aztán hallottuk Delacroix 
hangját a távolban, egyértelmően valami másik szobából. 

Felcsavartam a hangerıt, de így sem tudtam kitalálni, mit mond a férfi. 
- Kihez beszél? - érdeklıdött Bobby. 
- Talán magához. 
- Vagy a családjához. A halott családjához. 

Delacroix bizonyára járkált, mert hangja hol fel- erısödött, hol elhalkult, 
függetlenül attól, hogy én merre tekertem a hangerıszabályzót. 

Egy ponton elment a konyha mellett, vagy keresztülment rajta, így elég 
tisztán hallottuk ahhoz, hogy megállapítsuk, ugyanazt a furcsa nyelvet 
használta megint. Meglehetıs érzelemmel beszélt, nem azon a lapos, halott 
hangon, amin utoljára, mikor a magnó mellett ült. 

Végül elhallgatott, és röviddel késıbb visszajött a magnóhoz. Lekapcsolta, 
és gyanítom, visszatekerte a szalagot, hogy megnézze, hol hagyta abba a 
beszédet. Mikor újból elkezdte a felvételt, a hangja halk volt, összefolyó, újra 
bánattól terhes. 
- A számítógépes vizsgálat kiderítette, hogy az ég piros színe igazi volt. Nem a 
video rendszer meghibásodása. És a fák, amik az ég képét keretezték... 
szürkék voltak és feketék. Nem álltak árnyékban. Ez volt az igazi színük. A 
kéregnek. A leveleknek. Többnyire feketék, szürke foltokkal. Nem azért hívtuk 
ıket fáknak, mert úgy néztek ki, mint áfák, hanem mert jobban hasonlítottak 
a fákhoz, mint bármi máshoz. Olajosan csillogtak... nedvdúsak voltak... Mintha 
inkább hús lett volna, nem növény. Talán valami gombafajta. Nem tudom. 
Senki nem tudta. Nyolc órán keresztül változatlanul piros ég, és ugyanazok a 
fekete fák - aztán valami megjelenik az égen. Repül. Ez a valami alacsonyan 
repül. Nagyon gyorsan. Csak kevés látszott belıle, mert a kép homályos volt a 
sebessége miatt. Kirögzítettük persze. A számítógépekkel. Egész tiszta volt így. 
Rengeteg variáció volt. Rengeteg értelmezés. Veszekedések. Viták. Én 
tudtam, mi volt. Azt hiszem, a többség tudta, valahol mélyen, amikor 
kirögzítve láttuk. Csak nem tudtuk elfogadni. Pszichikus blokk. 
Keresztülvitatkoztunk az igazságon, míg az 
igazság mögénk került, és nem kellett többé látnunk. Becsaptam magam, 
mint a többiek, de nem csapom be tovább magam. 

Elhallgatott. Bugyogás és loccsanás jelezte, hogy valamit kitölt egy üvegbıl 
egy pohárba. Ivott belıle. 

A csendben Bobby és én a sörünkbe kortyoltunk. 
Elgondolkodtam, vajon lehet-e sört kapni ebben a piros egő világban, ahol 

olajos feketék a fák. Bár alkalmanként szeretem a sört, semmi nehézséget 
nem okozna, ha nélküle kellene élnem. Most azonban ez az üveg Coronita a 
kezemben hétköznapjaim minden szerény élvezetének a megtestesülése, 
mindegyiknek, mely elveszhet az emberi butaság miatt, és szorosan fogtam, 



mintha olyan értékes lenne, mint egy gyémánt, ami bizonyos értelemben így 
is volt. 

Delacroix megint azon az érthetetlen nyelven kezdett el beszélni, és ezúttal 
ugyanazt a néhány szót mormolta, mintha suttogva kántálna. Mint ahogy az 
elıbb, bár nem értettem egyetlen szót sem, a beszéd ritmusa és a szótagok 
ismerısek voltak, amiért a hideg futkosott a hátamon. 
- Részeg, vagy kezd megtébolyodni - mondta Bobby. - Lehet, hogy 
mindkettı. 

Mikor aggódni kezdtem, hogy Delacroix nem folytatja a vallomását, 
angolra váltott. 
- Nem lett volna szabad ember vezette expedíciót küldeni oda. Nem 
szerepelt a tervekben. Évekig nem volt, de lehet, hogy soha. De zajlott egy 
másik kísérlet is Wyvernben, egy a sok közül, ahol valami baj történt, nem 
tudom, mi. Valami nagy baj. A legtöbb a kísérletek közül, szerintem... csak 
egyszerő pénzpazarlás. De valami túl jól sikerült ennél. A fejesek be voltak 
szarva. Rengeteg nyomás nehezedett ránk, nyomás a Mystery Trainre, hogy 
húzzunk bele. Látni akarták, hogy szép lesz a jövı. Hogy egyáltalán lesz jövı. 
Nem pontosan így mondták, de mindenki, akinek köze volt a „vonat"- hoz, azt 
gondolta, hogy ez volt a céljuk. Hogy lássák, ennek, galibának ebben a másik 
kísérletben lesz-e komoly következménye. így mindenki józan megítélése 
ellenére, vagy majdnem mindenkinek, megszerveztük az elsı expedíciót. 

Újabb csend következett 
Aztán megint ritmusos, suttogó kántálás. 
Bobby megszólalt: 

- Ott van az anyád, haver. A másik kísérletben, ahol a fejesek beszartak. 
- Tehát nem vett rész a Mystery Trainben. 
- A „vonat" csak... felderítés volt. Vagy csak annak szánták. De valami ott is 
elromlott. Igazából, ami a „vonat"- nál történt, talán a nagyobbik baj a kettı 
közül. 
- Mit gondolsz, mi volt a videokazettán? Úgy értem, mi lehetett az a repülı 
valami. 
- Remélem, a fickó elmondja nekünk. 

A suttogás folytatódott még egy-két percig, és a közepén Delacroix 
megnyomta az állj gombot. 

Mikor újra elkezdte a felvételt, már egy másik helyen volt. A hangminıség 
nem olyan jó, mint az elıbb, és volt egy állandó háttérzaj is. 
- Autómotoré - mondta Bobby. 

Motorzaj, halk szélsüvítés és a gumik surrogása, ahogy az aszfalton 
gördülnek: Delacroix úton volt. 

A jogosítványban találtunk egy montereyi címet, ami néhány órányira 
felfelé van a parton. Bizonyára otthagyta családja tetemeit. 

Suttogás hallatszott. Delacroix olyan halkan beszélt magában, hogy alig 
tudtuk megállapítani, hogy az ismeretlen nyelven beszél. Lassanként a 
motyogás elnémult. 

A csend után, amikor hangosabban és angolul kezdett beszélni, a hangja 
nem volt olyan tiszta, mint szerettük volna. A mikrofon messzebb esett a 
szájához, mint kellett volna. A magnó a mellette lévı ülésen lehetett, esetleg - 



nagyobb valószínőséggel - a mőszerfalon. Gyorsabban beszélt, és a hangja 
gyakran elcsuklott az idegességtıl. 
- Az 1-es számú országúton vagyok, dél felé tartok. Valami dereng arról, hogy 
beszálltam a kocsiba, de... arra nem emlékszem, hogy ilyen messze 
elvezettem. Leöntöttem ıket benzinnel. Meggyújtottam ıket. Félig-meddig 
emlékszem erre. Nem tudom, miért nem... miért nem öltem meg magam. 
Levettem a győrőket a feleségem ujjáról. Hoztam néhány képet a 
fotóalbumból. Nem akarta, hogy megtegyem. Fogtam a magnót. Nem 
akarta, hogy megtegyem. Azt hiszem, tudom, hova megyek. Azt hiszem, 
tudom, rendben van. 

Delacroix sírt. 
Bobby megszólalt: 

- Kezdi elveszteni a kontrollját. 
- De nem úgy, ahogy te érted. 
- Mi? 
- Nem az eszét veszti el. Valami... más fölött kezdi elveszteni az uralmát. 

Ahogy hallgattuk Delacroix sírását, Bobby folytatta: 
- Úgy érted, a...? 
- Igen! 
- A valami fölött, ami rángatózik. 
- Igen. 
- Mindenki meghalt. Mindenki az elsı expedíció tagjai közül. Három férfi és 
egy nı. Blake, Jackson, Chang és Hodgson. És csak egy jött vissza. Csak 

Hodgson jött vissza. De nem Hodgson volt a ruhában. 
Delacroix felkiáltott egy hirtelen fájdalomtól, mintha kést szúrtak volna belé. 
Az elkínzott kiáltást döbbenetes szitkozódás követte: minden káromkodás, 

amit valaha hallottam vagy olvastam, és még azon kívül is, amelyek vagy 
nem voltak részei taníttatásomnak, vagy Delacroix találta ki ıket, egy egész 
sor gyalázatos mocskolódás és istenkáromlás. Ez a mocsokáradat dühödten 
lövellt ki Delacroix-ból, aki olyan elvetemültén ordított, hogy még így is ijesztı 
volt, pedig csak felvételrıl hallgattuk. 

Természetesen Delacroix dühkitörését ámokfutó-vezetés is kísérhette. 
Átkozódásába néha behallatszott az elhaladó autók és kamionok harsogó 
dudája. 

A szitkozódás abbamaradt. Az utolsó dudahang is elhalkult. Egy ideig 
Delacroix szaggatott lélegzése volt a leghangosabb a kazettán. Aztán: 
- Kevin, talán emlékszel, egyszer azt mondtad nekem, hogy a tudomány 
önmagában nem tud értelmes életet adni nekünk. Azt mondtad, a 
tudomány valójában elviselhetetlenné teszi az életet, ha megmagyaráz 
nekünk mindent, és elveszi tılünk a misztikum mindenséget. Nagy szükségünk 
van a misztikumra, mondtad. A misztikumban van a remény. Ez az, amit te 
hiszel. Nos, amit én a másik oldalon láttam... Kevin, amit ott láttam, az 
nagyobb rejtély, mint amit a tudósok akár egymillió év alatt meg tudnának 
magyarázni. A világegyetem különösebb, mint valaha is gondoltuk... és 
mégis, furcsamód nagyon is hasonló a róla alkotott legprimitívebb 
elképzeléseinkhez. 



Egy-két percig csendben vezetett, aztán megint elkezdett magában 
motyogni azon az érthetetlen nyelven. 

Bobby megszólalt: 
- Ki az a Kevin? 
- A bátyja? Korábban, mint „nagy testvér" utalt rá. Szerintem Kevin riporter 
lehet valahol. 

Még mindig a számunkra halandzsának tőnı nyelven beszélve Delacroix 
leállította a felvételt. Féltem, hogy ez volt az utolsó töredéke egy hiányos 
vallomásnak, de Delacroix folytatta. 
- Ciángázt pumpáltak a szállítókapszulába. Ez nem ölte meg Hodgsont, vagy 
ami visszajött Hodgson helyett. 
- Szállítókapszula - mondta Bobby. 
- A tojásszoba - tippeltem. 
- Kiszívtuk az összes levegıt. A kapszula egy óriási vákuumcsı. Hodgson még 
mindig életben volt. Mert ez nem élet... nem úgy élet, ahogy mi ismerjük. Ez 
Anti élet. Mőködésben tartottuk a kapszulát, elindítottuk, és Hodgson, vagy 
akármi is volt az, visszament oda, ahonnan jött. 

Lekapcsolta a magnót. Csupán négy részlet maradt még a vallomásából, 
és mindegyiken egyre zavarodottabb és ijedtebb hangon beszélt. Éreztem, 
hogy ezek Delacroix még görcsösen kierıltetett ép pillanatai. 
- Nyolcan voltunk a második expedíción. Négy jött vissza élve. Köztük én. Nem 
fertızötten. Az orvosok minden fertızéstıl mentesnek nyilvánítottak minket. 
De most... 

A következı: 
- ... fertızött, vagy birtokba vett. Vírus? Parazita? Vagy valami egyszerőbb. 
Csak hordozom... vagy terjesztem is? Valami bennem van, vagy keresztüljön 
rajtam? Kinyitottak... nyitva vagyok... nyitva vagyok, mint egy ajtó? 

Aztán csökkenı összeszedettséggel: 
- ... soha nem mentem elıre... oldalra. Nem is tudtam, hogy van oldalt. Mert 
hosszú idıvel ezelıtt mindannyian... már nem gondoltunk rá... nem hittünk a 
mellékutakban... 

Végül: 
- ... el kell hagynom a kocsit... be kell mennem... de nem oda, ahova akarja. 
Nem a szállítókapszulába. Nem, ha megtehetem. A ház. A házba. Mondtam 
már, hogy mind meghaltak? Az elsı expedíció. Mikor meghúzom a ravaszt... 
becsukom majd az ajtót... vágy kinyitom nekik? Mondtam már, hogy mit 
láttam? Mondtam már, hogy kit láttam? Meséltem a szenvedésükrıl? Tudod, 
mi repül és mászik? A piros ég alatt? Elmondtam már, hogy kerültem... ide? 
Ide? 

Az utolsó szavak a kazettán már más nyelven szóltak. 
A számhoz emeltem a sörösüveget, de észrevettem, hogy már kiittam. 

Bobby megkérdezte: 
- Szóval ez a hely a piros éggel és fekete fákkal, ez az anyád jövıje, haver? 
- Oldalra, ezt mondta Delacroix. 
- De mit jelent ez? 
- Nem tudom. 
- İk tudták? 



- Nem úgy hangzik - mondtam, közben megnyomtam a visszatekerés gombot 
a távirányítón. 
- Megsemmisítıén ijesztı gondolataim vannak. 
- A gubók? - találgattam. 
- Akármi is rakta azokat a petéket, vajon Delacroix-ból jöttek ki? 
- Vagy rajta keresztül, ahogy mondta. Mintha ı lett volna a kapu. 
- Akárhogy is, számít ez valamit? Belıle vagy rajta keresztül, nekünk egy és 
ugyanaz. 
- Azt hiszem, ha a teste nem lett volna ott, a gubók sincsenek - mondtam. 
- Szereznem kell néhány feldühödött falulakót, és fáklyákkal felszerelkezve a 
kastélyhoz kell vonulnunk - mondta Bobby, és a hangja komolyabbnak 
hallatszott, mint a szavak, amiket választott, hogy kifejezze magát. 

Amikor a kazetta visszacsévélt és egy kattanással megállt, így szóltam: 
- Vállaljuk a felelısséget? Nem tudunk eleget. Talán valakinek beszélnünk 
kellene a lárvákról. 
- Úgy érted, valami hivatalos szervnek? 
- Például. 
- Tudod, mit csinálnának? 
- Becsavarodnak - mondtam. - De legalább nem mi csavarodunk be. 
- Nem fogják mindet elégetni. Majd megtartanak néhányat, hogy 
tanulmányozhassák. 
- Biztos vagyok benne, hogy elıvigyázatosak lennének. 

Bobby nevetett. 
Én is nevettem, legalább annyira meglepve, mint keserően. 

- Rendben. Vegyél fel engem is a kastélyhoz vonulók közé. De elıször a 
gyerekeket és Orsont keressük meg. Mert ha egyszer tüzet gyújtunk, nem 
tudunk olyan szabadon mozogni Wyvernben. 

Egy üres kazettát tettem a másik kazettatartóba. Bobby megütközött: 
- Lemásolod? 
- Az soha sem árt - mikor a magnó elkezdett dolgozni, felé fordultam. - 
Valami, amit korábban mondtál. 
- Azt várod tılem, hogy minden hülyeségre emlékezzem, amit mondtam? 
- A bungaló konyhájában, Delacroix teteme mellett. 
- Még most is érzem a szagát. 
- Hallottál valamit. Felnéztél a gubókra. 
- Biztos a fejemben volt. 
- Rendben van. De mikor megkérdeztem, mit hallottál, azt mondtad: 
„Magamat". Mit értettél ez alatt? 

Bobbynak még volt egy kis söre. Kiitta. 
- Zsebedbe tetted a kazettát. Készen álltunk az indulásra. Azt hittem, valakit 
hallok, aki azt mondja: Maradj! 
- Valakit? 
- Több valakit. Hangokat. Mindegyik egyszerre beszélt, mindegyik azt mondta: 
Maradj, maradj, maradj! 
- Maurice Williams és a Zodiacs. 
- Szóval lemezlovasnak tanulsz. Az igazság az... aztán rájöttem, hogy ezek a 
hangok mind az enyémek voltak. 



- Mind a tiéd? 
- Nehéz ezt megmagyarázni, haver. 
- Persze hogy az. 
- Nyolc-tíz másodpercig hallottam ıket. De még késıbb is... Éreztem, hogy 
még beszélnek, csak már halkabban. 
- Tudat alatti? 
- Talán. Valami hátborzongató. 
- Hangok a fejedben. 
- Nos, nem azt mondták nekem, hogy áldozzak fel egy szüzet a sátánnak, 
vagy, hogy öljem meg a pápát. 
- Csak „Maradj, maradj, maradj!" - mondtam. - Mintha elakadtak volna a 
gondolataid. 
- Nem, ezek a hangok mintha a rádióból jöttek volna, olyan igaziak. Elıször 
azt hittem, valahonnan... a bungalóból jönnek. 
- Végigpásztáztad a plafont az elemlámpáddal - emlékeztettem. - A lárvák. 

A hifi halvány fénye megcsillant a szemében. Nem fordult el tılem, de nem 
mondott semmit. Mély levegıt vettem. 
- Miután felhívtalak téged a Halott Városból, sebezhetınek kezdtem érezni 
magam a szabadban. Ezért mielıtt felhívtam Sashát, elhatároztam, 
bemegyek a bungalóba, ahol nem leszek annyira szabad préda. 
- Az összes ház közül miért pont azt választottad? Delacroix tetemével a 
konyhában. A lárvákkal. 
- Ez az, amire kíváncsi voltam - mondtam. 
- Te is hangokat hallottál? Amik azt mondják - Gyere be, Chris, gyere be, ülj le, 
gyere be, legyél velünk, nemsokára kikelünk, gyere be, vegyél részt a buliban! 
- Nem voltak hangok - mondtam. - Legalábbis nem olyan, amirıl tudtam 
volna. De talán nem véletlen, hogy azt választottam. Talán valami húzott 
ehhez a helyhez, a következı ajtó helyett. 
- Pszichikus hatás? 
- Mint a szirének éneke, hogy az óvatlan tengerészeket a pusztulásba 
csábítsák. 
- Ezek nem szirének. Ezek bogarak gubókban. 
- Nem tudjuk, hogy bogarak-e. 
- Én meglehetısen biztos vagyok benne, hogy nem kölyökkutyák. 
- Azt hiszem, még pont idıben jöttünk ki a házból. 

Rövid csend után Bobby így szólt: 
- Ez szemétség, hogy minden élvezetet elvesznek a világvégébıl. 
- Ja, én is kezdem magam úgy érezni, mint egy szerencsétlen flótás a 
kalapácsfejőek iskolájában. 

A másolás befejezıdött. A másolatot az asztalra vittem, és megfogtam egy 
vékony hegyő tollat, majd megkérdeztem: 
- Mi lenne jó cím egy új Buffet-dalnak? 
- Új Buffet? 
- Amilyeneket Sasha ír mostanában. Jimmy Buffet. Trópusi hangulat, színes 
papagájok, buli a napon, de sötétebb mondanivalóval, közelebb a 
valósághoz. 
- Tequilavesék - javasolta. 



- Elég jó. 
A címet a kazettatokra írtam, majd a kazettát becsúsztattam az egyik üres 

kazettatartó rekeszbe, ahol Sasha a szerzeményeit tartotta. Egy csomó 
felvétel volt ott, ami pont úgy nézett ki, mint ez. 
- Haver - mondta Bobby -, ha valaha sor kerül rá, lecsapnád a fejemet, ugye? 
- Bármikor. 
- Várd meg, míg megkérlek rá! 
- Persze. És te az enyémet? 
- Csak szólj, és halott vagy. 
- Az egyetlen remegés, amit érzek, az a hasamban van - mondtam. 
- Azt hiszem, az most érthetı. 

Egy kemény kattanást hallottam, majd néhány csattogást, aztán a hátsó 
ajtó összetéveszthetetlen nyikorgását. 

Bobby rám kacsintott. 
- Sasha? 

A gyertyával megvilágított konyhába mentem, s Manuel Ramirezt láttam 
meg az egyenruhájában. Tudtam, hogy a hangok, amiket hallottam, egy 
rendırségi zárkioldó pisztolyból jöttek. A konyhaasztalnál állt, és a 
pisztolyomat bámulta, amit rögtön kiszúrt a halvány fény ellenére. Akkor 
tettem a fegyveremet az asztalra, mikor Bobby Wendy Dulcinea elrablásáról 
beszélt. 
- Az az ajtó zárva volt - mondtam Manuelnek, hogy Bobby belépett a 
konyhába mögöttem. 
- Igen - felelte Manuel. A pisztolyra mutatott. 
- Legálisan vetted? 
- Az apám vette. 
- Az apád költészetet tanított. 
- Az veszélyes foglalkozás. 
- Hol vette? - kérdezte Manuel, és felemelte a pisztolyt. 
- Thor fegyverboltjában. 
- Van róla blokkod? 
- Mindjárt hozom. 
- Nem érdekes. 

A konyha és az elıszoba közötti ajtó kicsapódott. Frank Feeney, Manuel 
egyik helyettese a küszöbön habozott egy kicsit. Egy pillanatra azt hittem, 
látom a szemeiben a sárgás fényt megcsillanni, de eltőnt, mielıtt biztos 
lehettem volna benne, hogy valóban ott volt-e. 
- Találtam egy puskát és egy 38-ast Halloway dzsipjében - mondta Feeney. 
- Ti, fiúk, valami jobboldali tömörülésbe tartoztok, vagy mi? - kérdezte Manuel. 
- Egy irodalmi kurzusra fogunk beiratkozni - mondta Bobby. - Van házkutatási 
engedélyed? 
- Tépj le egy papír törlıkendıt - mondta a fınök. - írok neked egyet. 

Feeney mögött a folyosó távoli végén, a festett üvegablaktól megvilágítva, 
állt egy másik rendır is. Nem láttam elég jól ahhoz, hogy megállapítsam, ki az. 
- Hogy jutottatok ide? - kérdeztem. 

Manuel elég hosszan bámult rám, hogy emlékeztessen, már nem a 
barátom. 



- Mi folyik itt? - akadékoskodtam. 
- A személyes jogaid intenzív megsértése - mondta Manuel, és mosolya 
körülbelül olyan melegséget sugárzott, mint egy hasba állított tır. 

 
19. 

 
Frank Feeneynek kígyóarca volt, csak a méregfog hiányzott, de nem is volt 

szüksége rá, mert minden pórusából mérget lövellt. A szemei hidegen 
meredtek elıre, mint a kígyóé, a szája csak egy egyenes vonal, amibıl 
bármikor elıbukkanhatott volna a villás nyelv, anélkül, hogy akár egy idegent 
meglepett volna. A wyverni történések elıtt Feeney volt a rohadt alma a 
rendırségen, és még mindig elég mérgezı ahhoz, hogy akár ezer Hófehérkét 
is kómába ejtsen egyetlen pillantással. 
- Fegyvereket akarsz keresni a lakásban, fınök? - kérdezte Feeney Manuelt. 
- Igen. De ne forgassatok fel mindent. Mr. Snow egy hónapja vesztette el az 
apját. Árva lett. Tartsuk ezt tiszteletben. 

Mosolyogva, mintha csak most vett volna észre egy egeret vagy 
madártojást, amivel csillapíthatja hüllıi étvágyát, Feeney megfordult, és a 
másik rendır felé indult az elıszobában. 
- Minden lıfegyvert elkobzunk - szólt hozzám Manuel. 
- Ezek legálisan birtokolt fegyverek. Egyiket sem használtuk bőntény 
elkövetéséhez. Semmi jogod nincs hozzá, hogy elkobozd ıket! - tiltakoztam. - 
Ismerem a törvény adta jogaimat! 

Manuel Bobbyhoz fordult: 
- Te is úgy gondolod, hogy túllépek törvény adta kereteimen? 
- Azt csinálhatsz, amit akarsz - dünnyögte Bobby. 
- A szörfdeszka fejő barátod okosabb, mint amilyennek látszik - mondta 
Manuel nekem. 

Hogy próbára tegye Manuel önuralmát, és megállapítsa, van-e a 
rendırség törvénytelen cselekedeteinek határa, Bobby hozzátette: 
- Egy ocsmány, elmebeteg seggfej egy kitőzıvel mindig azt csinálja, amit 
akar. 
- Pontosan! - mondta Manuel. 

Manuel Ramirez nem ocsmány és nem elmebeteg - kicsit alacsonyabb, tíz 
kilóval nehezebb, tizenkét évvel idısebb, és észrevehetıen spanyolosabb, 
mint én. Szereti a countryt, míg én a rock and rollért élek-halok; beszél olaszul, 
spanyolul és angolul, míg az én nyelvtudásom csak az angolra korlátozódik, 
és néhány latin mondásra. Tele van politikai meggyızıdéssel, míg én a 
politikát felületesnek és unalmasnak találom. Jól fız, ám az egyetlen dolog, 
amit én az étellel tudok tenni, azaz hogy megeszem. Az összes különbség 
ellenére azonban az élet és az emberek szeretete barátokká tett minket 
valaha. 

Évekig ı volt az éjszaka vezetı zsaruja, de mióta Lewis Stevenson 
rendırfınök meghalt egy hónapja, 

Manuel lépett a helyébe. Az éjszaka világában, ahol megismertem és a 
barátom lett, valaha egy jó rendır volt és egy jó ember. A dolgok változnak, 



különösen itt Moonlight Bayben, és bár most nappal dolgozik, a szívét a 
sötétségnek adta, és már nem az, akit valaha ismertem. 
- Van valaki más is itt? - kérdezte Manuel. 
- Nincs. 

Hallottam, ahogy Feeney és a másik rendır a folyosón beszélget, aztán 
lépéseket a lépcsın. 
- Megkaptam az üzeneted. A rendszámról. 

Bólintottam. 
- Sasha Goodall Lilly Wingnél járt tegnap. 
- Talán buliztak - mondtam. 

Manuel kivette a tárat a pisztolyomból, majd így szólt: 
- Ti ketten csak hajnalban jöttetek meg. A garázs mögött parkoltatok, és 
hátulról mentetek be. 
- Mi is bulizni akartunk - mondta Bobby. 
- Hol voltatok egész este? 
- Újságokat nézegettünk - válaszoltam. 
- Csalódást okozol nekem, Chris. 
- Azt hitted, hogy inkább könyvet olvasok? 
- Soha nem gondoltam, hogy ilyen tudálékos vagy - mondta Manuel. 
- Én egy ezerarcú ember vagyok. 

Bármilyen meghunyászkodó válasz a kérdéseire azt mutatta volna, hogy 
félek, és ha ezt látta volna, keményebben bánt volna velem. 

Mindketten tudtuk, a harcias törvény, amit velünk szemben alkalmaztak, 
soha nem létezett, és bár valószínőtlen, hogy Manuelt vagy az embereit 
elkapják az általuk elkövetett bőntényekért, soha nem lehetett biztos abban, 
hogy nem lesznek következményei törvényellenes cselekedeteinek. 
Mindemellett pedig valaha törvénytisztelı ember hírében állott, és tudat alatt 
még mindig lelkiismeretes volt. Tudálékos megjegyzéseink Bobbyval azért 
voltak fontosak, hogy emlékeztessük Manuelt arra, mi is ugyanolyan jól tudjuk, 
mint ı, törvényellenesen cselekszik. 
- Én nem okozok csalódást? - kérdezte Bobby. 
- Azt mindig tudtam, hogy te mi vagy! - mondta Manuel, és a pisztolytárat 
egyik zsebébe tette. 
- Csakúgy, mint én is rólad. Piperemárkát kellene cserélned. Nem, Chris? 
- Ami jobban takar - kontráztam. 
- Aha - mondta Bobby Manuelnek - még mindig látom a ráncokat a 
homlokodon. 

Manuel anélkül, hogy válaszra méltatott volna, pisztolyomat az övébe 
tőzte. 
- Ellenırizted a rendszámtáblát? - kérdeztem. 
- Fölösleges. A Suburbant tegnap este lopták el. 

A kikötı mellett találtuk meg ma délután. 
- Bármilyen nyom? 
- Az nem tartozik rád. Két dolog van, amit mondanom kell neked Chris. Két ok, 
amiért itt vagyok. Maradj ki ebbıl! 
- Ez az egyes számú? 
- Mi? 



- Ez az egyes vagy a kettesszámú? Vagy ez egy bonusz? 
- Két dolgot meg tudunk jegyezni, de ha túl sok bónusztanácsot kapunk, 
jegyzetelnünk kell - mondta Bobby. 
- Maradj ki ebbıl! - ismételte Manuel nekem, Bobbyról tudomást sem véve. 

Nem villogott a szemében természetellenes fény, de hangjának 
keménysége ugyanolyan vérfagyasztó volt, mint az állati szemcsillogás. 
- Elhasználtad az összes börtönelkerülı kártyádat, amit elvárhattál tılem. 
Komolyan beszélek, Chris. 

Csattanás hallatszott föntrıl. Egy nehéz bútort borítottak fel. 
Az elıszoba ajtaja felé indultam. 
Manuel a gumibotját elıhúzta, és keményen az asztalra csapva 

megállított. A koppanás olyan hangos volt, mint egy puskalövés. így szólt: 
- Hallottad, hogy mondtam Franknek, ne szedje szét a helyet túlságosan. Csak 
nyugi! 
- Nincs több fegyver - mondtam mérgesen. 
- Az olyan költészetkedvelıknek, mint neked, lehet, hogy egy egész 
győjteményük van. A társadalom biztonsága érdekében biztosnak kell 
lennünk. 

Bobby a tőzhely melletti kredencre hajolt, kezeit összefonta a melle elıtt. 
Úgy tőnt, teljesen elfogadta a tehetetlenségünket, és hajlandó olyan hővösen 
elszenvedni ezt az egészet, hogy akár szén lehetett volna a szeme és répa az 
orra helyén. Ez a póz kétségtelenül félrevezette Manuelt, de én elég jól 
ismertem Bobbyt ahhoz, hogy lássam, olyan, mint egy szárazjég bomba, mely 
nemsokára eléri a robbanáshoz szükséges nyomást. A közvetlenül jobbra 
mellette lévı fiókban egy késkészlet hevert, és biztos lehettem benne, hogy a 
késekre gondolva tudatosan választotta magának azt a helyet. 

Itt és most nem nyerhettünk csatát, az egyetlen fontos dolog az volt, hogy 
szabadok maradjunk, és megkereshessük Orsont s az eltőnt gyerekeket. 

Amikor üvegcsörömpölés hallatszott fentrıl, nem vettem róla tudomást, 
uralkodtam a dühömön, és ezt mondtam Manuelnek: 
- Lilly elvesztette a férjét. És most lehet, hogy az egyetlen gyerekét. Nem érint 
ez meg téged? Pont téged? 
- Sajnálom ıt. 
- Ez minden? 
- Ha vissza tudnám szerezni a fiát, megtenném. 

A szavai megrémisztettek. 
- Ez úgy hangzik, mintha már halott lenne, vágy valami olyan helyen, ahova 
nem tudsz utánamenni. 

Minden szánalom nélkül, ami valaha Manuel lényege volt, ezt mondta: 
- Mondtam már. Maradj ki ebbıl! 

Tizenhat évvel ezelıtt Manuel felesége, Carmelita meghalt második 
gyermekük szülése közben. Huszonnégy évesen. Manuel, aki soha nem nısült 
újra, nagy szeretettel és bölcsen nevelte lányát és fiát. Toby Down-kóros. 
Annyira, mint bárki, és jobban, mint néhányan, Manuel ismeri a szenvedést; 
tudja, mit jelent kemény felelısség és korlátok közt élni. Mindazonáltal, bár 
fürkésztem a szemét, mégsem láttam a szánalmat, ami elsı osztályú apává és 
rendırré tette. 



- Mi van a Stuart ikrekkel? - kérdeztem. 
Kerek feje, melyhez inkább a nevetés illett, mint a düh, kemény volt, mint a 

jég. 
Folytattam: 

- Mi van Wendy Dulcineával? 
Idegesítette, hogy ennyit tudok. A hangja lágy maradt, de gumibotjával a 

jobb tenyerét csapkodta: 
- Ide figyelj, Chris! Mi, akik tudjuk, mi történt, vagy lenyeljük, vagy 
megfulladunk tıle. Szóval csak nyugi, és nyeld le! Mert ha fuldokolni kezdesz 
tıle, senki nem fog elsısegélyben részesíteni. Értetted? 
- Hogyne. Hé, én okos fickó vagyok. Értem én. Ez egy halálos fenyegetés volt! 
- Szépen tálalva - jegyezte meg Bobby. - Kreatív, jól álcázott, semmi 
kellemetlen érzelgısség, bár a gumibotcsapkodás egy kicsit közhelyszerő. 
Gestapós módszer egy csomó régi filmbıl. Hitelesebb fasiszta lennél nélküle. 
- Kapd be! 

Bobby mosolygott. 
- Tudom, hogy álmodsz róla... 

Manuelen látszott, kevés választja el attól, hogy megüsse Bobbyt a 
gumibotjával. 

Bobby elé lépve, hogy ne legyenek szemtıl szembe egymással, és 
remélve, hogy valami csodálatos módon felébresztem Manuel bőntudatát, 
ezt mondtam: 
- Ha nyilvánosságra hozom a dolgot, ha ott okoskodok, ahol nem kellene, ki lı 
fejbe, Manuel? Te? 

Egy pillanatnyi fájdalom suhant végig az arcán, de csak pár másodpercre 
lágyultak meg a vonásai. 
- Én nem tudnálak. 
- Kedves tıled! Sokkal kevésbé leszek halott, ha valamelyik helyettesed ereszti 
a golyót a fejembe helyetted. 
- Egyikünknek sem könnyő ez. 
- Úgy tőnik, azért neked könnyebb, mint nekem. 
- Te védettséget élveztél azért, mert az anyád az volt, aki, amiatt, amit elért. 
És mert... mert valaha a barátom voltál. De ne kísértsd a szerencséd, Chris! 
- Négy kölyköt raboltak el tizenkét óra alatt, Manuel. Ez a jelenlegi árfolyam? 
Négy másik gyerek egy Tobyért? 

Be kell vallanom, kegyetlen dolog, hogy azzal vádolom, feláldozza más 
gyerekek életét a fiáéért, de volt valami igazság ebben a kegyetlenségben. 

Arca elsötétült, és a szemében a győlölet lángja égett. 
- Igen. Van egy fiam, akiért felelıs vagyok. És egy lányom. Az anyám. Egy 
család, akikért felelısséggel tartozom. Ez nem olyan könnyő nekem, mint egy 
magadfajta tudálékos seggfejnek. 

Émelyegtem a gondolattól, hogy mi, akik valaha barátok voltunk, idáig 
jutottunk. 

Moonlight Bay egész rendırségét azok a magasabb hatóságok 
irányították, melyek felelısek azért, hogy a wyverni történések ne kerüljenek 
napvilágra. A rendıröket több dolog is motiválta, hogy együttmőködjenek: 
számos, száz dollárokról kiállított csekk, amiket csak feketén lehetett 



megszerezni. Aztán az is, hogy több mint két évvel ezelıtt, amikor a 
kísérletben részt vevı rhesusok és emberek elszöktek, ıket is bevonták a 
kutatásba, és ezen a szörnyőséges éjszakán legtöbbjüket megharapták, 
megmarták, vagy másképpen fertızıdtek meg. Életveszélyben voltak, ezért 
beleegyeztek az együttmőködésbe, abban a reményben, hogy ık lesznek az 
elsık, akiket meggyógyítanak, ha megtalálják a retrovírus ellenszerét. 

Manuelt nem lehetett csupán pénzzel megvenni. Az ı hazafisága nem 
csak látszólagos. Elegendı félelem minden embert képes bármire rávenni, de 
Manuel nem félelembıl korrumpálódott. 

A wyverni kutatások katasztrófához vezettek, de pozitív felfedezésekhez is. 
Néhány kísérlet ígéretes genetikai gyógykezelések megtalálásához vezetett. 

Manuel a reményért cserébe adta el a lelkét, hogy egy ezen kísérleti 
kezelések közül átváltoztatná Tobyt. És gyanítom, arról álmodik, hogy a fia 
intellektuális és fizikális átváltozáson megy majd keresztül. 

Az intellektuális fejlıdés még be is következhet. Tudjuk, hogy néhány 
wyverni kísérlet az intelligencia növelését tőzte ki céljául, és lenyőgözı 
eredményeket értek el, mint például Orson esetében. 
- Hogy van Toby? - kérdeztem. 

Ahogy beszéltem, a hátam mögül halk, de árulkodó hangokat hallottam. 
Egy fiók kinyílik. A késes. 

Amikor Bobby és Manuel közé álltam, csupán a kettejük közt erısödı 
feszültséget akartam csökkenteni, és nem fedezéket nyújtani Bobbynak, hogy 
felfegyverkezzen. Meg akartam neki mondani, higgadjon le, de nem tudtam, 
hogyan jelezhetnék neki anélkül, hogy Manuel észrevenné. 

Mindamellett vannak esetek, amikor Bobby ösztönei jobbak, mint az 
enyém. Ha úgy gondolja, ez a helyzet elkerülhetetlenül erıszakba torkollik, 
lehet, hogy igaza van. 

Úgy tőnt, a kérdésem Toby hogylétérıl eltakarta a fiók hangját, mert 
Manuel semmi jelét nem adta, hogy hallotta volna. 

A büszkeség, mely megható és rémisztı egyszerre, nem tudta dühét 
kioltani; a két érzés szigorúan egyenrangú volt. 
- Olvas. Jobban, gyorsabban. Jobban érti. Matekból is jobb. Mi a baj ezzel? 
Bőntény ez? 

Megráztam a fejem. 
Bár néhány ember viccet csinál Toby megjelenésébıl, vagy szándékosan 

elkerülik, ı a gyengédség mintaszobra. Vastag nyakával, kerek vállaival, rövid 
karjaival, és tömzsi lábaival azokra a jóságos manókra emlékeztet engem, 
akik gyerekkorom kedvenc olvasmányaiban szerepeltek. Vastag szemöldöke, 
alacsonyan lévı fülei, lágy vonásai, csüngı szemhéja álmodozó külsıt 
biztosítottak neki, ami jól illett kedves és barátságos természetéhez. 

Terhei ellenére Toby mindig vidám és elégedett. Félek, a wyverniek 
megnövelik az intelligenciáját annyira, hogy elégedetlen legyen, de annyira 
nem, hogy átlagos IQ-ja lehessen. Ha ellopják az ártatlanságát, megátkozzák 
az öntudattal, és két személyiség közé szorítják, tönkremehet bele. 

Tudom milyen az, mindhiába vágyakozni arra, hogy valamilyenné váljunk, 
amilyenek soha nem lehetünk. 



És bár nehezen hiszem el, hogy Tobyt genetikailag teljesen át tudnák 
alakítani, félek, ha bármilyen erre irányuló próbálkozás történne, lehet, hogy 
olyanná válna, akit nem bírna a tükörben viszontlátni. Azok, akik nem képesek 
meglátni a szépet egy Down-kóros ember arcán, azok minden szépségre 
vakok, vagy annyira félnek a másságtól, hogy menekülnek a velük való 
szembesülés elıl. Minden arcban - még a legegyszerőbben vagy a 
legszerencsétlenebb vonásokkal megáldottban is - ott van Isten képe, és ha 
nyitott szívvel nézel, hátborzongató szépségeket fedezhetsz fel, olyan 
sugárzót, mely örömet okoz neked. De megmarad majd ez a sugárzás Toby 
arcán, ha a wyverni tudósok átalakítják? 
- Most már van jövıje! - mondta Manuel. 
- Ne dobd el a fiadat! - ellenkeztem. 
- Fölemelem. 
- Az már nem a te fiad lesz többé. 
- Az lesz végre, akinek mindig kellett volna lennie. 
- Már most az, akinek lennie kell. 
- Te nem ismered a fájdalmat! - mondta Manuel keserően. 

A saját fájdalmáról beszélt, nem Tobyéról. Toby békében van a világgal. 
Illetve volt. Ezt mondtam: 
- Mindig olyannak szeretted, amilyen. 

A hangja éles volt, és remegett: 
- Annak ellenére, amilyen volt. 
- Nem vagy korrekt magaddal. Tudom, hogy éreztél iránta egész idáig. 
Imádtad. 
- Szart sem tudsz arról, hogyan éreztem! - tört ki, és a levegıbe suhintott a 
botjával, mintha nyomatékosítani akarná mondandóját. 

Sziklanehézségő szomorúsággal a szívemben ezt mondtam: 
- Ha ez igaz, ha nem tudom, hogyan éreztél Toby iránt, akkor nem ismertelek 
egyáltalán. 
- Talán nem ismertél - mondta. - Vagy csak nem bírod elviselni, hogy Tobynak 
esetleg normálisabb élete lesz, mint a tiéd. Mindannyian szeretjük, ha van 
valaki, akire lenézhetünk, igaz, Chris? 

A szívem sajgott, mintha tövis fúródna belé. Dühe olyan mértékő 
fájdalomról és kínokról tett tanúbizonyságot, hogy nem tudtam válaszolni erre 
a kicsinyes vádaskodásra. Túl sokáig tartott a barátság ahhoz, hogy győlöljem 
ıt, így csak sajnálatot éreztem iránta. 

Beleırült a reménykedésbe. Normális mértékben a remény erıt ad nekünk. 
Nagy mennyiségben azonban eltorzítja az érzékeinket, eltompítja az agyat, 
megzavarja a szívet, nem kevésbé, mint a heroin. 

Nem hiszem, hogy félreismertem Manuelt ilyen hosszú ideig. A nagy 
reménykedésben megfeledkezett arról, mit szeretett, és ehelyett jobban 
szereti az elképzeltet, mint a valóságot, mely minden szörnyőségnek az 
okozója, amit az emberiség maga idéz elı. 

Közeledı lépések hallatszottak a lépcsı felıl. Az elıszoba felé néztem, 
ahogy Feeney és a másik rendır föltőntek a lépcsı alján. Feeney a 
nappaliba ment, a másik a dolgozószobába, ahol felkapcsolták a lámpát, és 
felhajtották a lámpaernyıt. 



- Mi a második dolog, amit mondani akartál nekem? - kérdeztem Manuelt. 
- Meg fogják oldani. 
- Mit? 
- Ezt a sorscsapást. 
- Mivel? - kérdezte Bobby. - Egy üveg Lysollal? 
- Néhány ember immúnis. 
- Nem mindenki - vetette oda Bobby, míg üvegcsörömpölés hallatszott a 
nappaliból. 

Manuel válaszolt: 
- De az immunfaktort már elkülönítették. Nemsokára lesz gyógyszer, és 
meggyógyul mindenki, aki fertızött. 

Az eltőnt gyerekekre gondoltam, de nem említettem ıket. 
- Néhányan még mindig megfertızıdnek. 
- És tudjuk, hogy csak annyi változáson mennek keresztül, amit még el tudnak 
viselni. 

Igyekeztem erıs lenni, hogy ellenálljak a reménynek, ami magával 
söpörhetne. 
- Mennyi? 
- Van egy küszöb... Pontosan tisztában vannak a bennük történı 
változásokkal. Aztán félelem tölti el ıket. Egy elviselhetetlen félelem maguktól. 
Saját maguk győlölete. Az öngyőlölet addig fokozódik, míg... szétrobban az 
elméjük. 
- Szétrobban az elméjük? Mi a fenét jelent ez? 

Aztán rájöttem. 
- Öngyilkosság? 
- Több mint öngyilkosság. Erıszakos... ırült önpusztítás. Láttunk... egy csomó 
esetet. Érted, mit jelent ez? 
- Mikor elpusztítják önmagukat, többé nem hordozói a retrovírusnak. A csapás 
önkorlátozó. 

A hang alapján Feeney épp egy kisasztalt vagy széket vágott a nappali 
falához. Úgy tippeltem, hogy a másik rendır épp Sasha vitaminos tégelyeit 
söpri le a polcról a dolgozószobában. Kötelességtudóan tanították meg 
nekünk a leckét és a törvény tiszteletét. 
- Legtöbbünk épen túl fog esni ezen - mondta Manuel. 
- És ki nem közülünk? - kérdeztem. - Az állatok is. İk is ön pusztítanak. 

Gyanakodva nézett rám: 
- Mi láttunk jeleket. Te mit láttál? 

A madarakra gondoltam. A patkányokra, már rég halottak. A prérifarkasok 
is kétségkívül közel álltak az elviselhetı változás küszöbéhez. 
- Miért mondod nekem mindezt? - kérdeztem. 
- Hogy ne avatkozz, az ördögbe is, ebbe az egészbe. Hagyd, hogy a 
hozzáértı emberek oldják 
meg a helyzetet! Azok, akik tudják, mit csinálnak. Akiknek van tapasztalatuk. 
- A szokásos nagyfejőek - mondta Bobby. 

Manuel felénk lendítette a gumibotot. 
- Lehet, hogy azt gondoljátok, hısök vagytok, de csak útban lesztek. 
- Én nem vagyok hıs - biztosítottam. 



Bobby csatlakozott: 
- Én is csak egy szörfırült, napbarnított, sörszeretı deszkafej vagyok. 

Manuel így szólt: 
- Túl sok forog itt kockán nekünk, hogy megengedhessük, bárki a saját 
szakállára cselekedjen. 
- Mi van a majmokkal? - kérdeztem. - İk nem pusztították el önmagukat! 
- İk mások. İket a laborban fejlesztették ki, és ık nem azok, amiknek 
látszanak. Azok, amikké tették ıket, amivé születtek. Még mindig 
megfertızıdhetnek, ha érzékenyek a mutáns vírusra, de talán nem azok. 
Miután mindennek vége lesz, ha egyszer minden embert beoltanak, és a 
járvány megfékezi magát, megkeressük és kiirtjuk ıket. 
- Eddig ebben nem sok sikert könyvelhettek el - emlékeztettem. 
- Fontosabb problémák foglalták le az erıinket. 
- Persze - mondta Bobby. - Elpusztítani a világot kemény feladat. 

Nem véve róla tudomást, Manuel így szólt: 
- Ha egyszer megoldjuk ezt a dolgot, akkor a majmoknak meg lesznek 
számlálva a napjaik. 

Fény világított a szomszédos ebédlıbıl, ahova Feeney tartott a nappaliból, 
és én elugrottam a fénybıl, mely az ajtón keresztül beáramlott. 

A másik rendır megjelent az elıszobaajtóban, egy olyan valaki, akit még 
soha nem láttam. Azt hittem, ismerem az összes rendırt a városban, de lehet, 
hogy Wyvern pénzügyesei nemrég bıvítették az állományt. 
- Találtam néhány doboz lıszert - mondta az új fickó. - Fegyvert nem. 

Manuel szólt Franknek, aki megjelent az ebédlı ajtajában: 
- Igen, fınök! 
- Végeztünk - mondta Manuel. 

Feeney csalódottnak látszott, de az új ember elfordult a konyhától és 
azonnal elindult az elıszobában kifelé a házból. 

Lenyőgözı sebességgel Manuel Bobby felé csapott, botjával a fejét 
célozva meg. De Bobby ugyanilyen gyorsan behúzta a fejét. A gumibot 
végigszántotta levegıt ott, ahol Bobby volt, és hangosan a hőtı oldalába 
csapódott. 

Bobby felemelkedett, közvetlen Manuel arca elıtt, és azt hittem, megöleli, 
ami furcsa lett volna, de aztán láttam a henteskés villanását, a hegyét 
Manuel torkának szegezve. 

Az új rendır visszarohant a konyhába, és ı is meg Feeney is elırántotta a 
fegyverét, és két kézzel Bobbyra szegezte. 
- Hátrébb! - mondta Manuel a rendıreinek. 

İ is hátrált, hogy távolabb kerüljön a kés hegyétıl. 
Egy ırült pillanatig azt hittem, hogy Bobby belemártja a hatalmas pengét 

Manuelbe, bár jobban ismertem ennél. 
A rendırök éberen hátrébb léptek egy-két lépést, és leengedték a kezüket 

a lı tartásból, de egyikük sem tette el a pisztolyát. 
Az ebédlıbıl beszüremlı fény többet engedett látni Manuel arcából, mint 

amennyit akartam. Düh torzította el, egyre erıteljesebb düh, vonásai egészen 
furcsa alakot öltöttek, szemei kidülledtek, a bal szeme jobban, mint a jobb, 
orrcimpái remegtek, szája egyenes vonal a baloldalon, de grimaszba hajló a 



jobbon, mintha Picasso egy ırült pillanatában 
festett portréja lenne, ahol négyzetek és geometrikus alakzatok jelennek meg, 
amelyek nem illenek össze. A bıre többé nem meleg barna volt, hanem 
olyan színő, mint a sonkáé, amit túl sokáig füstöltek, sötét foltokkal tarkított 
vörös. 

Manuelben olyan erıs győlölet bugyogott, hogy azt Bobby epés 
megjegyzései nem válthatták ki önmagukban. Ez a győlölet felém is irányult, 
de Manuelt nem vitte rá a lélek, hogy megüssön ennyi év barátság után, 
ezért Bobbyt akarta bántani, mert tudta, az nekem is fáj. Talán haragjának 
egy része maga felé irányult, amiért megfeledkezett az elveirıl, és tizenhat év 
felgyülemlett dühét láttuk kitörni, az Isten iránti haragét Carmelita haláláért, és 
amiért Toby Down-kóros lett. Úgy hiszem, érzem, tudom, egy része ennek a 
Toby iránt érzett düh, amit nem tudott, akart, mert bevallani, a drága Toby 
iránt, akit eszméletlenül szeretett, de aki annyira megnehezítette az életét. 
Végül is megvan az oka annak, hogy azt mondják, a szeretet kétélő penge, 
mert a szeretet éles, döfni képes, a szeretettő, mely összevarrja a szívünk 
sebeit, ami meggyógyítja a lelkünket - de vágni is tud, mélyen vágni, 
megsebezni, és ölni is akár. 

Manuel küzdött, hogy visszanyerje önuralmát, tisztában lévén azzal, nézzük 
ıt, de elvesztette a csatát. A hőtı oldala megrepedt, ahova belevágta a 
gumibotját, de a kár, még akkor sem, ha ilyen nagy háztartási géprıl volt szó, 
nem enyhítette a benne még most is győlı feszültséget. Néhány perccel 
ezelıtt Bobbyra gondoltam, mint egy felrobbanni készülı szárazjég bombára, 
de most Manuel robbant fel, nem Bobbyn vagy rajtam, hanem a vitrin négy 
üvegajtaján, betörve mindet a botjával, aztán feltépte az egyik ajtót, és 
kisöpörte a porcelánokat és az Evesham készletet, amit anyám úgy szeretett. 
Csészék, csészealjak, tányérok, salátástálak, öntetes tálkák, vajtartó zuhant a 
kredencre, majd onnan a padlóra, porcelánszilánkok csörömpöltek a 
mosogatóban, a székeken, a szekrényeken. A mikrohullámú sütı a vitrin 
mellett állt, és Manuel belevágta a botját, egyszer, kétszer, háromszor, 
négyszer, de az ajtó ablaka egyértelmően mőanyag lehetett, mert nem 
roppant össze, bár a gumibot bekapcsolta a sütıt és beprogramozta az idıt. 
Ha egy kicsit elırelátóbbak vagyunk, és beteszünk egy csomag pattogatott 
kukoricát, az készen lett volna, mire Manuel befejezi az ırjöngést. Kihúzta az 
acél teáskanna dugóját a konnektorból, és keresztülhajította a szobán, 
megragadta a pirítóssütıt, a földhöz vágta, amikor a teáskanna még mindig 
pörgött a padlón, azzal az ırült energiával, amilyen a videojátékok figuráinak 
van. Belerúgott a pirítóssütıbe, és az végigbukdácsolt a padlón, nyüszítve, 
mintha egy megrémült kiskutya lenne, zsinórját, mint farkat csóválva, és ezzel 
Manuel végzett. 

A konyha közepén állt, vállai beesve, fejét elırehajlította, a szemhéjai olyan 
nehezek, mintha most kelt volna mély álomból, szája petyhüdt, és nehezen 
lélegzett. Körülnézett, mintha kicsit meg lenne zavarodva, mint egy bika, aki 
nem érti, hova az ördögbe tőnhetett az idegesítı piros rongy. 

Manuel pusztító ırjöngése alatt azt vártam, hogy a démonikus sárga fény 
megcsillan a szemében, de nem vettem észre. 



Most harag izzott a tekintetébıl, zavarodottság és szívszorító szomorúság, 
de ha valami változáson menne is át, akkor sem érte el azt a fázist, hogy 
sárga szemvillanást produkáljon. 

A névtelen rendır éberen figyelt, szemei olyan sötétek, mint egy 
elhagyatott ház ablakai, de Frank Feeneyé ragyogóbbak, mint a halloweeni 
töklámpások, tele dühödt fenyegetéssel. 

Bár ez a ravasz csillogás nem állandósult, hol eltőnt, hol megjelent, a 
gonoszság, amit sugárzott, olyan kitartóan égett, mint egy ırláng. Feeneyt 
hátulról világította meg az ebédlı csillárja, s árnyékban lévı szeme néha úgy 
csillogott, mintha a szomszédos szobából jövı fény áthatolna a koponyáján 
és kisugározna a szemüregébıl. 

Féltem, hogy Manuel vandalizmusa kitörésre bátorítja a helyetteseket, hogy 
mind a három férfi már változik, és egy gyorsan elırehaladó téboly lesz úrrá 
rajtuk, amikor is egy vérszomjas farkasemberhorda magas biotechnikájú 
megfelelıjével lennénk körülvéve. Amiért hülye módon nem fontunk koszorút 
magunknak farkas ölı főbıl vagy ezüsttöltényekbıl, arra lennénk 
kényszerülve, hogy anyám teáskészletével védjük meg magunkat, amit 
elıször ki kellene csomagolnunk a spájzban lévı dobozból, és esetleg le is 
törölgetni puha ronggyal, hogy biztosan halálos legyen. 

Azonban úgy tőnt, hogy Feeney jelentette az egyetlen veszélyt, de egy 
töltött fegyverrel rendelkezı farkasember más kaliberő, és egy olyan, mint ı, 
hasonlóan halálos tud lenni, mint egy egész horda. Remegett, csillogott az 
izzadságtól, zihálva lélegzett. Izgalmában elharapta a száját, és fogai ás ajkai 
saját vérétıl vöröslıitek. Két kézzel fogta a pisztolyát, csövét a földre irányítva, 
míg ırült szeme látszólag célpontot keresett, figyelme hol rám, hol 
Manuelre irányult, a másik rendırre, Bobbyra, rám, megint Manuelre, és ha 
Feeney úgy dönt, mindannyian célpontok vagyunk, lehet, hogy 
mindannyiunkat meg tudott volna ölni, még ha rendırtársai vissza is lıttek 
volna rá. 

Észrevettem, hogy Manuel Feeneyhez és a másik rendırhöz beszél. A 
szívem lüktetése egy ideig megsüketített. 

A hangja ezekben a szavakban halkult el: 
- ... itt végeztünk, végeztünk ezekkel a seggfejekkel, gyerünk! Frank, Harry, 
gyerünk, ennyi volt, gyerünk, ezek a söpredékek nem érik meg, menjünk vissza 
dolgozni, el innen, gyerünk! 

Manuel hangja látszólag megnyugtatta Feeneyt, mint egy ima ritmusos 
sorai, egy litánia, mely benne visszhangzott. A tőz továbbra is cikázott a 
szemében, de halványabbá vált. Már csak a jobb kezével tartotta a 
revolvert, és végül a tokba rakta. Meglepetten pislogva megízlelte a vért, 
letörölte a kezével, és értetlenül bámulta a vörös foltot a tenyerén. 

Harry, a másik rendır, akit Manuel legalább megnevezett, már a tornácon 
járt, mire Feeney elindult a konyhából, s az elıszobába lépett. Manuel követte 
Feeneyt, én pedig Manuelt, bár kellı távolságból. 

Elvesztették gestapós jellegüket. Gyengének és kimerültnek látszottak, mint 
három kisfiú, akik nagy beleéléssel játszottak rendırösdit, de mostanra 
elfáradtak, és hazafelé vánszorognak, hogy igyanak egy kis forró csokit, 



pihenjenek, esetleg átöltözzenek, és kalózosdit játsszanak. Ugyanolyan 
elveszettnek tőntek, mint az elrabolt gyerekek. 

A tornácon Frank Feeney követte Harry X-et a lépcsık felé, amikor is ezt 
mondtam Manuelnek: 
- Látod, igaz? 

Az ajtónál megállt és felém fordult, de nem válaszolt. Még mindig mérges 
volt, de egyben lesújtott is. Néhány másodperc múlva a düh eltőnt a 
szemébıl, ami most csupa szomorúság. 

A tornácra a dolgozószobából és a nappaliból kiáramló fényben sokkal 
sebezhetıbbnek éreztem magam, mint a pisztoly csövével szemben és 

Feeney sárga pillantásai alatt a konyhában, de volt valami, amit el kellett 
mondanom Manuelnek. 
- Feeney - kezdtem, bár Feeneynek semmi köze nem volt a köztünk lévı 
feszültséghez. - Látod, hogy fertızött, és romlik az állapota? Ezt nem tagadod, 
ugye? 
- Van gyógymód. Nemsokára megtaláljuk. 
- A vége felé jár. Mi van, ha nem találnak gyógyszert idıben? 
- Akkor majd foglalkozunk vele - észrevette, hogy még mindig fogja a 
gumibotot. Az övén lévı hurokba csúsztatta. - Frank közülünk való. A magunk 
módján fogjuk átsegíteni. 
- Megölhetett volna. Engem, Bobbyt, téged, mindannyiunkat. 
- Maradj ki ebbıl, Snow! Nem mondom még egyszer! 

Snow. Már nem Chris. Feldúlni egy fickó házát azt jelenti, hogy a finito 
szóban felkerült az i-re a pont, és a t-t áthúzták. 
- Lehet, hogy az a gyerekrabló fickó a hírekbıl - mondtam. 
- Milyen fickó? 
- Gyerekeket rabol. Három, négy, öt kiskölyköt. Egyszerre elégeti ıket. 
- Itt nem ez történik. 
- Miért vagy olyan biztos? 
- Ez Moonlight Bay. 
- Nem minden rossz ember azért rossz, mert megfertızıdött. 

Rám meredt, úgy érezte, megjegyzésem a személyére utal. 
A kettınk közti befejezetlen beszédre tértem: 

- Toby nagyszerő kölyök. Szeretem ıt. Aggódom amiatt, ami történik. Szörnyő 
kockázat ez. De végül, Manuel, remélem, hogy minden úgy történik vele, 
ahogy te szeretnéd. Tényleg ezt remélem. Jobban, mint bármi mást. 
Habozott, aztán így szólt: 
- Maradj, ki ebbıl! Komolyan beszélek, Snow! 

Egy pillanatig néztem, ahogy elsétál egy olyan világba, ami még inkább 
darabjaira tört, mint az anyám porcelánja. Két rendırautó állt az úton, 
beszállt az egyikbe. 
- Gyere bármikor! - mondtam, mintha hallana engem. - Még vannak 
poharaim, amiket összetörhetsz, és étkészletem is. Iszunk egy kis sört, 
összetörheted a tévét, vagy foghatsz egy fejszét, hogy a jobb 
bútordarabokat felaprítsd! A szınyegre is pisilhetsz, ha akarsz! Összeütök 
valami kaját, nagy buli lesz... 



Bármilyen sötét és szürke volt a délután, mégis szúrta a szememet. 
Becsuktam az ajtót. 

Mikor egy szeretett személy meghal - vagy ebben az esetben más okból 
elvész számomra -, én viccet csinálok a fájdalomból. Még azon az éjszakán is, 
amikor hın szeretett apám megadta magát a ráknak, különbözı poénokat 
találtam ki a halálról, a koporsóról, a betegségrıl. Ha túl nagyot kortyolok a 
gyász poharából, hamar kétségbeesem. A kétségbeesésbıl önsajnálatba 
süllyednék, ami olyan mély lenne, hogy belefulladnék. Az önsajnálat túl sok 
elmélkedésre ösztönözne azokról, akiket elvesztettem, amiket elvesztettem, a 
korlátjaimról, amelyekkel mindig együtt kell élnem, az éjszakai létre való 
kényszerítettségemrıl... és végül azzá a szörnnyé válnék, aminek gyerekkori 
kínzóim neveztek. Istenkáromlásnak tartom, ha valaki nem ragaszkodik az 
életéhez, de hogy sötét idıkben is ragaszkodjak hozzá, ahhoz meg kell 
találnom a szépséget a tragédiában, a szépséget, ami mindig ott van, és 
amely a humoron keresztül fedi fel nekem magát. Tisztelhetjük a halottakat 
nevetéssel és szeretettel is, ahogy életükben tiszteltük ıket. Istennek bizonyára 
célja, hogy keresztülnevessük magunkat a fájdalmon, mert egy nagy adag 
abszurditást kevert a világegyetembe, mikor meggyúrta. Be kell vallanom, sok 
szempontból reménytelen vagyok, de amíg tudok nevetni, addig 
reménykedem. 

Gyorsan végigtekintettem a dolgozószobán, hogy lássam, mekkora kárt 
csináltak, lekapcsoltam a lámpát, aztán ugyanezt megcsináltam az 
ebédlıben. Kisebb kárt okoztak, mint Belzebub a pokolból egy kétnapos 
vakációja során, de nagyobbat, mint egy átlagos szellem. 

Bobby már lekapcsolta a lámpát az ebédlıben. A porcelántörmelékeket 
söpörte fel és öntötte egy nagy szemeteszsákba egy gyertya fényénél. 
- Nagyon házias vagy! - mondtam, és segítettem a takarításban. 
- Azt hiszem, uralkodói házvezetı lehettem elızı életemben. 
- Melyik uralkodóé? 
- Miklós cáré Oroszországban. 
- Az rosszul végzıdött. 
- Aztán Betty Grable-ként születtem újjá. 
- A filmcsillag? 
- Az egyetlen, haver. 

Ahogy próbáltam összekötni az elsı szemeteszsákot, míg Bobby kinyitott 
egy másodikat, ezt mondtam: 
- Haragudnom kellene. 
- Miért? Mert nekem ennyi csodálatos életem volt, míg te csak te voltál? 
- Idejön, hogy seggbe rúgjon, mert igazából saját magát akarja seggbe rúgni. 
- Kígyóembernek kell lennie. 
- Győlölöm ezt mondani, de ı erkölcsileg kígyóember. 
- Haver, ha te mérges vagy, akkor nagyon mocskos szájú leszel. 
- Tudja, hogy értelmetlen kockázatnak teszi ki Tobyt, és ez élve megemészti, 
még ha nem is látja be. 

Bobby sóhajtott. 
- Sajnálom Mamiéit. De jobban megrémiszt a fickó, mint Feeney. 
- Feeney fertızött - mondtam. 



- Nem érdekel. De Manuel azért ijeszt, mert azzá lett, ami, fertızés nélkül. 
Érted? 
- Értem. 
- Gondolod, hogy igaz, amit a gyógyszerrıl mond? - kérdezte Bobby, és 
visszatette a törött pirítóssütıt a kredencre. 
- Igen. De vajon úgy mőködik-e majd, ahogy ık gondolják? 
- Eddig semmi nem mőködött úgy. 
- Azt tudjuk, hogy a másik fele igaz. A pszichológiai szétrobbanás. 
- A madarak. 
- Lehet, hogy a prérifarkasok is. 
- Teljesen nyugodt lennék az egésszel szemben - mondta Bobby, és visszatette 
a henteskést az evıeszközös fiókba -, ha nem tudnám, hogy anyád vírusa 
csak egy része a problémának. 
- Mystery Train - mondtam, és arra a valamire vagy valamikre gondoltam, 
amik Hodgson ruhájában voltak, és Delacroix testében, a vallomásra a 
kazettán, a lárvákra. 

Megszólalt az ajtócsengı, és Bobby így szólt: 
- Mondd meg nekik, hogy ha be akarnak jönni és feldúlni a lakást, új 
szabályaink vannak. Százdolláros beugró és mindenki nyakkendıt visel. 

Az elıszobába mentem, és kikukucskáltam a festett mozaikablakon. 
Az alak az ajtó elıtt olyan hatalmas volt, az ember azt hihette volna, hogy 

az egyik tölgyfa húzta ki a gyökereit, felmászott a lépcsın, és megnyomta a 
csengıt, hogy tíz liter permetezıszert kérjen. 

Kinyitottam az ajtót, és hátrébb léptem, hogy beengedjem a látogatónkat. 
Roosevelt Frost magas, izmos, fekete és meglehetısen tekintélyt 

parancsoló. Mungojerrie-vel, egy halványszürke cicával a bal karján belépett, 
és bevágta maga mögött az ajtót. 

Figyelemre méltóan mély, férfias és kellemes hangján megszólalt: 
- Jó napot, fiam. 
- Köszönöm, hogy eljött, uram. 
- Már megint bajba keveredtél! 
- Én mindig bajba keveredek. 
- Sok halál vár ránk - mondta komoran. 
- Hogyan? 
- Ezt mondja a macska. 

Mungojerrie-re néztem. Kényelmesen befészkelıdve Roosevelt hatalmas 
karjába, gerinctelennek tőnt. Petyhüdt volt, akár egyujjas kesztyőnek vagy 
stólának is lehetett volna nézni, ha Roosevelt olyan ember lenne, aki kesztyőt 
és stólát visel, eltekintve attól, hogy aranypettyes zöld macskaszeme éber 
volt, figyelmes, összetéveszthetetlen és elbátortalanító intelligenciát sugárzott. 
- Sok halál - ismételte Roosevelt. 
- Kié? 
- A miénk. 

Mungojerrie a szemembe nézett. Roosevelt folytatta: 
- A macskák megéreznek dolgokat. 
- Nem mindent. 
- A macskák tudják - ragaszkodott igazához Roosevelt. 



A macska szeme tele volt szomorúsággal. 
 

20. 
 
Roosevelt az egyik konyhaszékre tette Mungojerrie-t, hogy a macska ne 

vágja el a mancsát a törmelékeken, amibıl még mindig jócskán volt a 
földön. Bár Mungojerrie egy wyverni szökevény, akit a laborokban 
tenyésztettek, de talán van olyan értelmes, mint Orson, és egész biztosan van 
olyan értelmes, mint a Szerencsekerék átlagos versenyzıje. Értelmesebb, mint 
a Fehér Ház politikai tanácsadóinak többsége az elmúlt száz év folyamán, 
mégis eléggé macska ahhoz, hogy összekuporodjon, és azonnal elaludjon. 
Tegye ezt jóslata ellenére, miszerint ez a végítélet napja, és nem valószínő, 
hogy még hajnalban is életben leszünk. A macskák talán tudnak dolgokat, 
ahogy Roosevelt állítja, de nem szenvednek hiperaktív fantáziától és szuper 
érzékeny idegektıl, mint én. 

Ha már a tudásnál tartunk, Roosevelt maga is igen sok dolgot tud. Tud 
focizni, mert a hatvanas-hetvenes években nagy futballsztár volt. Most, túl a 
hatvanon, sikeres üzletember, akinek van egy férfiruhaboltja, egy kis 
szupermarketje, és a Moonlight Bay Country Clubnak felerészben tulajdonosa. 
A tengerrıl és a hajókról is sokat tud így a 

Nostromo fedélzetén élve, amely Moonlight Bay tengeri sétányának utolsó 
kikötıhelyén horgonyozik. És persze jobban tud beszélni az állatokkal, mint dr. 
Doolittle, ami hasznos képesség itt, ebben a Disneylandben. 

Roosevelt ragaszkodott hozzá, hogy segítsen feltakarítani a maradék 
rendetlenséget. Bár bizarrnak tőnt vállvetve házimunkát végezni egy nemzeti 
emlékmővel és Szent Ferenc örökösével, a kezébe adtuk a porszívót. 

Mungojerrie felébredt a porszívó zajára, nyújtózott egy nagyot, 
nemtetszésének jelét adva kivillantotta fogait, aztán ismét elaludt. 

A konyhám nagy, de aprónak tőnik, ha Roosevelt benne van, függetlenül 
attól, hogy porszívózik-e, vagy sem. Majd két méter magas, és nyakának, 
vállainak, mellkasának, hátának és karjának félelmetes méretét látva nehéz 
elhinni, hogy Roosevelt egy olyan törékeny dologban fogant, mint az 
anyaméh; inkább olyan, mint akit gránitfejtıbıl bányásztak ki, vagy 
öntımőhelyben öntöttek, vagy talán egy traktorgyárban készítettek. Jóval 
fiatalabbnak látszik, mint amennyi, csupán néhány ısz hajszál árulkodott a 
halántékán. Nemcsak azért volt sikeres a fociban, mert nagydarab, hanem 
mert az agya is nagy; így, hatvanévesen majdnem ugyanolyan erıs, mint 
annak idején, és - úgy hiszem - még okosabb, mert ı az a fajta ember, aki 
állandóan tanul. 

Porszívózni is pokoli jól tud. így hárman együtt hamarosan végeztünk a 
konyha rendberakásával. 

Soha nem lesz ugyanolyan rendes, mint ezelıtt, attól félek, nem lehet az a 
megkopasztott polcokkal. A polcok szomorú látványt nyújtottak. Az anyám 
imádta ezeket a finom porcelánokat: a kézzel festett almák és szilvák lágy 
színeit a csészéken, az áfonyákat és körtéket a salátástálakon. Anyám 
kedvenc dolgai voltak, nem ı, csupán az ı dolgai... Mégis, bár szeretjük hinni, 
hogy az emlékek olyan tartósak, mint az acélba vésett írás, még a szerelem 



nagyszerő emléke is ijesztıen röpke élető részleteiben, és azokra emlékezünk 
leginkább, akik valami helyhez vagy dologhoz kötıdnek. Az emlék 
beágyazódik a valós tárgyak alakjába, súlyába, anyagába, és ott úgy marad 
meg, hogy egy érintéssel életre kelthetı. 

Volt egy másik étkészletem, egy hétköznapi, és míg Roosevelt kitette a 
csészéket az asztalra, én fıztem agy adag kávét. 

A hőtıben Bobby felfedezett egy nagy süteményes dobozt, dugig tele 
fahéjas-diós fánkokkal, az egyik nagy kedvencemmel. 
- Carpe custulorum! - kiabálta. 

Roosevelt megkérdezte: 
- Ez mit jelent? 
- Ne kérdezze! - válaszoltam. 
- Ragadd meg a süteményt! - fordította le Bobby. 

Hoztam néhány párnát a nappaliból, és az egyik székre tettem ıket, hogy 
Mungojerrie - aki most éberen figyelt - elég magasan tudjon ülni, részt 
vehessen a tanácskozásunkban. 

Miközben Roosevelt fahéjas fánkokat aprított egy csésze tejbe, amit a 
macskának töltött, Sasha hazaérkezett. Roosevelt lányomnak hívja, 
ugyanúgy, ahogy engem és Bobbyt néha fiamnak, ami egyszerően csak a 
stílusából adódik, bár annyira, nagyra értékeli Sashát, hogy azt gyanítom, 
szívesen örökbe fogadná. Mögötte álltam, mikor felemelte és megölelte 
Sashát; mintha egy apró kislány lenne, teljesen eltőnt mackós karjai között, 
csak egy himbálózó gumitalp látszott ki belıle, három centire a föld felett. 

Sasha az ebédlıbe hozta a komponáló asztal elıtti székét, majd Bobby és 
az én székem közé tette. Megmorzsolta Bobby pólójának ujját, és elismerıen 
megjegyezte: 
- Klassz. 
- Kösz. 
- Találkoztam Doogie-val - mondta Sasha. - Összeállít egy felszerelést 
hadianyagból. Most... 
éppen három óra múlt. Készen leszünk az indulásra, mire besötétedik. 
- Hadianyag? - kérdezte Bobby. 
- Doogie-nak sikerült néhány csúcstechnikához jutnia. 
- Csúcstechnika? 
- Fel kell készülnünk a váratlan eseményekre. 
- Váratlan eseményekre? - fordult hozzám Bobby. - Haver, te G. I. Jane-nel 
élsz együtt? 
- Emma Peellel - helyesbítettem. 

Aztán Sasha-Emmához szóltam: 
- Lehet, hogy szükségünk lesz némi hadifelszerelésre. Manuel és két rendır 
elkobozta a fegyvereinket. 
- Eltörtek néhány porcelánt - tette hozzá Bobby. 
- Felaprítottak néhány bútort - mondtam én. 
- Körberugdosták a pirítóssütıt - jegyezte meg Bobby. 
- Számíthatunk Doogie-ra - mondta Sasha. - Miért pont a pirítóssütıt? 

Bobby megrándította a vállát. 
- Kicsi volt, védtelen és sebezhetı. 



Leültünk - négy ember és egy szürke macska -, ettünk, ittunk és terveztünk a 
gyertyafényben. 
- Carpe custulorum! - mondta Bobby. 

Meglóbálva a villáját, Sasha így szólt: 
- Carpe furcam! 

Megemelve a csészéjét, mintha tósztot mondana, Bobby folytatta: 
- Carpe coffeum! 
- Összeesküvés! - motyogtam. 

Mungojerrie élénk érdeklıdéssel figyelt minket. Roosevelt a macskát 
tanulmányozta, míg az minket, majd így szólt: 
- Úgy gondolja, hogy furcsák vagytok, de lenyőgözıek. 
- Furcsák, mi? - kérdezte Bobby. - Nem hiszem, hogy az egérfogás és evés 
lenne a tipikus emberi viselkedés. 

Roosevelt Frost már jóval azelıtt beszélt az állatok nyelvén, hogy a wyverni 
laborok négylábú városlakókat gyártottak volna nekünk, akik talán 
értelmesebbek, mint azok, akik létrehozták ıket. Amennyire én látom, az 
egyetlen különös mániája az, hogy nemcsak a genetikailag megváltoztatott 
állatokkal, hanem a hétköznapiakkal is lehet kommunikálni. Roosevelt nem 
állítja, hogy földönkívüliek rabolták el és vetették vizsgálat alá; nem járja az 
erdıket, hogy megtalálja Nagy Lábat; a kék ökröt; nem ír novellát, amit 
Truman Capote diktál neki szellemi csatornákon; és nem visel alumíniumfólia 
sapkát, megakadályozandó az Amerikai Főszeresek Szakszervezetének, hogy 
mikrohullámokkal befolyásolják a gondolatait. 

Egy Gloria Chan nevő nıtıl tanulta az állati kommunikációt, Los 
Angelesben, jó pár évvel ezelıtt, miután az segített neki beszélgetni szeretett 
kuvaszával, Sloopyval, aki idıközben meghalt. Gloria olyan dolgokról tudott 
Roosevelt hétköznapi életébıl, amikrıl nem tudhatott volna, ha nincs 

Sloopy, aki ismerte ezeket a szokásait, és elmondta neki. 
Roosevelt azt állítja, hogy az állatokkal való kommunikáció nem kíván 

semmi különleges tehetséget, hogy ez nem egy szellemi képesség. Szerinte ez 
a más fajok iránti érzékenységrıl szól, ami mindannyiunkban megvan, csak 
elfojtottuk; a legnagyobb akadálya, hogy az ember elsajátítsa ezt a 
tudományt, a kétkedés, a cinizmus és az elıítélet. 

Néhány hónapos kemény munka után, Gloria Chan tanítványaként 
Roosevelt képessé vált megérteni Sloopy és más állatok gondolatait. 
Hajlandó tanítani engem, és meg is próbálkozom majd vele. Semmi nem 
okozna nagyobb örömet, mint az, hogy jobban megértem Orsont; az én 
négylábú barátom sokat hallott rólam az évek folyamán, de én egy szót sem 
hallottam tıle. Roosevelt leckéi vagy ajtót nyitnak a csodára, vagy 
meghagynak engem abban az érzésben, hogy ırült vagyok és rászedhetı. 
Mint ember intim módon ismerem az ırültség és hiszékenység érzetét, tehát 
nincs mit vesztenem. 

Bobby poénkodott Rooseveltnek az állatokkal való cöcögésén, és a 
focipályán szerzett fejsérüléseinek tudta be; de az utóbbi idıben, úgy tőnik, 
csökkent valamit a szkepticizmusa. A wyverni események sok leckét 
megtanítottak nekünk, és ezek közül az egyik biztosan az, hogy a tudósok bár 
sok minden, az emberiségnek fontos dolgot tudnak fejleszteni, mégsem 



képesek minden igényünket kielégíteni. Az életnek dimenziói vannak, 
amelyeket a biológusok, fizikusok és matematikusok térképeztek fel. 

Orson több mint egy éve vezetett engem Roosevelthez, azzal a kutyái 
megérzéssel, hogy ı egy különleges ember. Néhány wyverni macska és az 
Isten tudja, milyen más, Wyvernbıl szökött állatfaj kereste fel ıt, és beszélt 
vele, hogy így mondjam. Orson kivétel. İ ugyan meglátogatja Rooseveltet, 
de nem beszél vele. öreg szfinxkutya, így hívja ıt Roosevelt, néma eb, a 
szőkszavú Labrador. 

Úgy hiszem, anyám - akármilyen okból is -, de úgy hozta el nekem Orsont, 
hogy meghamisította a papírokat, ás halottnak nyilvánította. Talán Orson 
attól fél, hogy erıszakkal visszaviszik a laborba, ha valaki rájön, hogy ı egy a 
sikeres munkájuk közül. Akármi is az ok, Orson többnyire eljátssza az „én csak 
egy jó öreg, buta kutya vagyok" játékot, ha Bobbyn, Sashán vagy rajtam kívül 
valaki a közelében van. Amikor nem akarja így félrevezetni Rooseveltet, akkor 
is hallgat, mint a sír, jóllehet olyan sír, aminek farka van. 

Most egy széken és az arra helyezett párnákon ülve, méltóságteljesen 
falatozva a tejbe áztatott fahéjas fánkból, Mungojerrie nem is próbált átlagos 
macskának látszani. Ahogy felidéztük az elmúlt tizenkét óra eseményeit, zöld 
szeme érdeklıdve követte a párbeszédet. Mikor valami olyat hallott, ami 
meglepte ıt, szeme kikerekedett, amikor pedig valami sokkoló hatással volt 
rá, vagy elfordította, vagy hátrahúzta a fejét, felemelte, mintha azt mondaná: 
Haver, ti gyöngymenta koktélt nyakaltatok, vagy csak születetten vagytok 
ilyen hülyeséggyártók? Néha fintorgott, általában akkor, ha Bobby és én 
valami olyanról ejtettünk szót, hogy hülyeséget csináltunk, vagy mondtunk; 
úgy vettem észre, Mungojerrie túl gyakran fintorgott. Bobby leírása arról, mit 
láttunk Hodgson sisakján keresztül az őrruhájában, úgy 
tőnt, egy pillanatra elveszi a macska étvágyát, de mégis elsısorban macska 
volt, egy macska étvágyával, és mire befejeztük a beszámolónkat, kiesdekelt 
és kapott is még egy tál tejes fánkot Roosevelttıl. 
- Meggyızıdésünk, hogy Orson és a gyerekek valahol Wyvernben vannak - 
mondtam Rooseveltnek, mert még mindig furcsán éreztem magam amiatt, 
hogy egy macskához beszéljek közvetlenül, ami hülyeség, hiszen Orsonhoz 
állandóan beszélek. 
- De a hely egyszerően túl nagy, hogy átkutassuk. Szükségünk van egy 
nyomkeresıre. 

Bobby folytatta: 
- Mivel nincs felderítı mőholdunk, nem ismerünk egy tapasztalt indián 
cserkészt, és nincsenek vészhelyzetben a kamrából leakasztható vérebeink... 

Mindhárman várakozóan néztünk Mungojerrie-re. 
A macska a szemembe nézett, aztán Bobbyéba, aztán Sasháéba. Egy 

pillanatra becsukta a szemét, mintha fontolóra venné rejtett kérdésünket, 
végül Roosevelthez fordult. 

A kedves óriás arrébb tolta a tányérját és kávéscsészéjét, elırehajolt, jobb 
könyökét az asztalra támasztotta, állát az öklére támasztva, és pillantásokat 
váltott bajszos vendégünkkel. 

Egy perc múlva, mialatt én sikertelenül próbáltam felidézni Az az istenverte 
macska címő film betétdalát, Roosevelt így szólt: 



- Mungojerrie szeretné tudni, hogy figyeltetek-e arra, amit mondtam, mikor 
megjöttem. 
- Sok halál - idéztem. 
- Kié? - kérdezte Sasha. 
- A miénk. 
- Ki mondja? 

A macskára mutattam. 
Mungojerrie úgy nézett ki, mint egy hindu bálvány: 
Bobby megszólalt: 

- Tudjuk, hogy veszélyes. 
- İ nem csak azt mondja, hogy veszélyes - magyarázta Roosevelt. - Ez egy... 
jóslat. 

Csendben ültünk, a macskát bámulva, aki olyan megfejthetetlen 
ábrázattal nézett, mint az egyiptomi sírok szobrai, és végül Sasha szólalt meg: 
- Úgy érti, Mungojerrie a jövıbe lát? 
- Nem - mondta Roosevelt. 
- Akkor hogy érti? 

Még mindig a macskát bámulva, aki most komor tekintettel a kanócon 
lévı láng, hullámzó táncát nézte, mint aki a jövıt olvassa, Roosevelt azt 
mondta: 
- A macskák tudnak dolgokat. 

Bobby, Sasha és én egymásra néztünk, de egyikünk sem tudta 
felvilágosítani a másik kettıt. 
- Pontosan mit tudnak a macskák? - kérdezte Sasha. 
- Dolgokat - mondta Roosevelt. 
- Hogyan? 
- Egyszerően tudják. 
- Milyen hangja van az egy kézzel tapsolásnak? - kérdezte Bobby, csak úgy 
retorikusán. 

A macska elfordította a fülét, és ránézett, mintha azt mondaná: Na, most 
legalább már érted. 
- Ez a macska túl sok Deepak Choprát olvas - mondta Bobby. 

Sasha hangját és arcát aggodalom torzította el: 
- Roosevelt? 

Mikor az elfordította a vállát, szinte éreztem az elmozdított levegıt 
végigfújni az asztalon. 
- Lányom, ez az állatokkal való társalgás nem mindig olyan, mintha telefonon 
beszélgetnél valakivel. Néha van, hogy egyszerően ennyire világos az egész. 
De van, hogy... ellentmondásos. 
- Nos - mondta Bobby -, mit gondol ez az egérvadász, van esélyünk 
megtalálni Orsont és a kölyköket s élve visszatérnünk valamennyi esélyünk 
egyáltalán? 

Bal kezével Roosevelt megvakarta a macska füle tövét, majd 
megsimogatta a fejét. 
- Azt mondja, mindig van esély. Semmi sem reménytelen. 
- Ötven-ötven százalék? - érdeklıdtem. 

Roosevelt felnevetett. 



- Mr. Mungojerrie azt mondja, ı nem egy bukméker. 
- Szóval - mondta Bobby - a legrosszabb, ami történhet, hogy mindannyian 
visszamegyünk Wyvernbe, és mind meghalunk, felaprítanak minket, löncshúst 
csinálnak belılünk. Nekem úgy tőnik, eddig is ez volt a legrosszabb, ami 
történhetett volna, szóval semmi sem változott. Én benne vagyok. 
- Én is - mondta Sasha. 

Nyilvánvalóan, továbbra is a macskához beszélve, aki dorombolt és az 
ölébe feküdt, Roosevelt megkérdezte: 
- Mi van, ha „a" lyukban vannak? 
- Ha egy helyet „a" lyuknak hívnak, az a józanész alapján nem lehet jó hely - 
jegyezte meg Bobby. 
- Így hívják a genetikai kutatóegységet. 
- Kik? - kérdeztem. 
- Az emberek, akik ott dolgoznak. Azért hívják „a" lyuknak, mert... - Roosevelt 
megbillentette a fejét, mint ha valami halk hangot akarna hallani. - Nos, az 
egyik ok, gondolom, hogy mélyen a föld alatt van. 

Azon kaptam magam, hogy a macskához beszélek. 
- Akkor tehát valahol még mindig mőködik, kint Wyvernben, ahogy 
gyanítottuk? 
- Igen - mondta Roosevelt a macska állát simogatva. - Teljesen felszerelt... 
Minden hat hónapban teljes titokban ellátják, amivel kell. 
- Tudod, hol van? - kérdeztem Mungojerrie-t. 
- Igen. Tudja. Végül is onnan való - mondta 

Roosevelt, hátradılve a székében. 
- Onnan szökött el... azon az éjszakán. De ha Orson és a gyerekek a lyukban 
vannak, semmi esélyünk, hogy lejutunk hozzájuk, vagy kihozzuk ıket. 

Mindannyian csendben töprengtünk. 
Mungojerrie felemelte az egyik elsı mancsát és nyalni kezdte a szırét 

ápolandó. Eszes volt, tudott dolgokat, nyomot olvasni, de azért macska is. 
Teljes mértékben egy élılénytıl függtünk, aki bármelyik pillanatban 
felköhöghetett egy szırcsomót. Az egyetlen ok az, amiért nem nevettem 
vagy sírtam, hogy nem tudtam a kettıt egyszerre csinálni, pedig úgy 
szerettem volna. 

Végül Sasha megoldotta a kérdést: 
- Ha nincs esélyünk, hogy kihozzuk ıket a lyukból, akkor csak az a reményünk 
marad, hogy valahol máshol vannak Wyvernen belül. 
- A nagy kérdés még mindig ugyanaz - fordultam Roosevelthez. - Hajlandó-e 
Mungojerrie segíteni nekünk? 

A macska mindössze egyszer találkozott Orsonnal, a Nostromo fedélzetén, 
azon az éjszakán, mikor apám meghalt. Úgy tőnt, kedvelik egymást. És hát 
ugyanonnan is származtak, és ha az anyám bizonyos értelemben Orson anyja 
volt, mert az ı agyának és szívének szülötte, akkor ez a macska is érezhetné, 
hogy az elveszett anyja neki is, a teremtıje, akinek az életét köszönheti. 

Kezemmel szorosan fogva az üres kávéscsészémet ültem és 
kétségbeesetten hinni akartam, hogy Mungojerrie nem okoz nekünk 
csalódást, és magamban soroltam az érveket, miért kell neki csatlakoznia 
mentıcsapatunkhoz, elszánva arra is, hogy kijelentsem, ı az én szellemi 



testvérem, Mungojerrie Snow, csakúgy, ahogy Orson is a testvérem. És hogy 
ez egy családi krízis, amellyel szemben kötelességei vannak, és muszáj 
emlékeznem arra, amit Bobby mondott errıl az új, eszes állatvilágról, hogy 
olyan, mint egy Donald kacsa rajzfilm, ahol, bár kiszámíthatatlanul, de mégis 
gyakoriak a fizikális, morális és spirituális következmények. 

Mikor Roosevelt kimondta az igent, olyan lázasan terveztem érveimet 
kérésünk várt visszautasítása ellen, hogy nem fogtam föl azonnal, mit is 
mondott barátunk, az állati beszéd mestere. 
- Igen, segítünk - magyarázta Roosevelt válaszul értetlen pislogásomra. 

Úgy mosolyogtunk egymásra, mintha egy tál kekszet adtunk volna körbe az 
asztal körül. 

Aztán Sasha Roosevelt felé fordult, és így szólt: 
- Hogy? 
- Szükségetek lesz rám, hogy tolmácsoljak. 
- A Mungo haver megy, mi meg követjük - vélte Bobby. 
- Lehet, hogy ez nem ilyen egyszerő - mondta Roosevelt. 

Sasha a fejét rázta. 
- Nem kérhetjük rá, hogy ezt tegye. 

Roosevelt mosolyogva megfogta a kezét és megsimogatta. 
- Lányom, ti nem kértek. Én ragaszkodom hozzá. Orson az én barátom is. És 
ezek a gyerekek a szomszédjaim gyerekei. 
- Sok halál - idéztem megint. 

Roosevelt is felidézte a macska egy korábbi mellébeszélését: 
- Semmi nem reménytelen. 
- A macskák tudnak dolgokat - mondtam én. 

Most ı idézett engem: 
- Nem mindent. 

Mungojerrie ránk nézett, mintha azt mondaná: A macskák tudják. 
Úgy éreztem, sem a macska, sem Roosevelt nem kötelezheti el magát 

ennek a veszélyes vállalkozásnak anélkül, hogy elıször hallanák Leland 
Delacroix szaggatott, befejezetlen és néha összefüggéstelen, mégis 
ellenállhatatlan végsı vallomását. Függetlenül attól, megtaláljuk-e Orsont és 
a kölyköket, visszatérünk az éjszaka végén abba a lárva fertızte bungalóba, 
hogy tisztítótüzet gyújtsunk, de meggyızıdésem volt, kutatásunk során a 
Mystery Train más következményeivel is találkozunk, melyek közül néhány 
bizonyosan halálos lehet. Ha, miután hallották Delacroix bizarr történetét, 
Roosevelt és Mungojerrie megváltoztatja a véleményét, hogy velünk 
tartanak, még mindig megpróbálnám meggyızni ıket, segítsenek, de 
legalább úgy érezném, tisztességes voltam velük. 

Az ebédlıbe mentünk, ahol lejátszottam az eredeti kazettát. 
Amikor az utolsó szavak elhalkultak ezen az ismeretlen nyelven, Bobby 

megszólalt: 
- A dallam jó, de nincs meg a ritmusa, amire táncolni lehetne. 

Roosevelt a magnó elıtt állt, és a szemöldökét ráncolta: 
- Mikor indulunk? 
- Amint besötétedik - feleltem. 



- Ami hamarosan bekövetkezik - mondta Sasha a függönyre nézve, amin 
kevesebb fény szőrıdött be, mint mikor Bobby és én elıször hallgattuk meg a 
kazettát. 
- Ha azok a gyerekek Wyvernben vannak - mondta Roosevelt -, a pokol 
kapujánál is lehetnek. Mindegy, milyen veszélyes, nem hagyhatjuk ıket ott. 

Nagy gallérú fekete pulóvert viselt, fekete vászonnadrágot és fekete 
tornacipıt, mintha elıre látta volna a titkos akciónkat, ami elıttünk állt. 
Félelmetes méretei és durva vonásai ellenére úgy nézett ki, mint egy pap, egy 
ördögőzı, aki kíméletlenül elszánt, hogy kiőzze a gonoszt. 

Mungojerrie-hez fordulva, aki Sasha komponáló asztalán ült, 
megkérdeztem: 
- És te hogy döntesz? 

Roosevelt az asztalnál guggolt és a macska szemébe nézett. 
Nekem Mungojerrie totálisan érdektelennek tőnt, mint bármelyik macska, 

aki meg akar felelni a fajtája hírnevének, miszerint ık érdektelenek, 
misztikusak és földöntúli bölcsességgel rendelkeznek. 

Láthatólag Roosevelt egy olyan szemüvegen keresztül beszélt a szürke 
egerésszel, amilyen nekem nem volt, vagy olyan frekvencián, amit én már 
nem hallottam, mert ezt jelentette: 
- Mungojerrie két dolgot mondott. Elıször is megtalálja Orsont és a 
gyerekeket, ha Wyvernben vannak, mindegy, milyen veszélyes, és mindegy, 
milyen áron. 

Megkönnyebbülve, és hálásan a macska bátorságáért, megkérdeztem: 
- És mit mondott még? 
- Hogy pisilnie kell. 

 
21. 

 
Szürkületkor kimentem a fürdıszobába, nem sikerült hánynom, pedig 

hányingerem volt, ehelyett kétszer megmostam az arcomat, egyszer forró 
vízzel, egyszer hideggel. Aztán a kád szélére ültem, kezemet a térdemre téve, 
megadással viseltem azt a remegésrohamot, amilyen a maláriával jár együtt. 

Nem attól féltem, a wyverni missziónk rengeteg halálos áldozatot követel 
majd, ahogy azt jövıbe látó macska barátunk megjósolta, vagy attól, 
meghalok az elıttünk álló éjszakán. Inkább attól, túlélem, de Orson és a 
gyerekek nélkül térek haza, vagy, hogy kudarcot vallanék a mentésben, és 
elvesztem Sashát, Bobbyt, Rooseveltet és Mungojerrie-t. 

Barátokkal körülvéve ez egy klassz világ; barátok nélkül elviselhetetlenül 
rideg lenne. 

Megmostam az arcomat harmadszorra is, pisiltem, hogy szolidaritást 
vállaljak Mungojerrie-vel, megmostam a kezem (mert anyám, a világ leendı 
elpusztítója higiéniára tanított), és visszamentem a konyhába, ahol a többiek 
vártak. Gyanítom, hogy a macska kivételével ık is hasonló rituálékon mentek 
keresztül. 

Mivel Sasha - csakúgy, mint Bobby - gyanús alakokat látott a városban, és 
úgy gondolta, valami nagy, dolog készülıdik, sejtette, hogy a házunkat 
megfigyelik majd a hatóságok, ha nem másért, akkor a Lilly Winggel való 



kapcsolatunkért. Éppen ezért úgy szervezte, hogy Doogie Sassmannel egy 
adott helyen találkozzunk, távol a kíváncsiskodó tekintetektıl. 

Sasha Explorere, Bobby dzsipje és Roosevelt Mercedesé a ház elıtt állt. 
Biztosan követnének minket, ha valamelyik autóval hajtanánk el; gyalog kell 
elindulnunk, méghozzá nagyon óvatosan. 

A házunk mögött, a hátsó kert alatt, van egy ösvény, amely elválasztja a 
házunkat az eukaliptusz csemetéktıl és a fák alatt a Moonlight Bay Country 
Clubtól, aminek Roosevelt félig a tulajdonosa. A megfigyelés lehet, hogy 
kiterjedt az ösvényre is, és semmi esélye nem volt annak, hogy a számunkra 
kijelölt kukkolókat le lehetne kenyerezni egy vasárnapi ebédre szóló 
meghívással a countryklubba. 

A terv az volt, hogy kertrıl kertre haladunk egy ideig, megkockáztatva a 
szomszédok és kutyáik érdeklıdı tekintetét, míg ki nem jutunk mindenféle 
megfigyelı látókörébıl, amit kijelölhettek nekünk. 

Manuel elkobzó hadjáratának köszönhetıen Sashának volt egyedül 
fegyvere, egy 38-as Chief Special. Nem adta volna át a világért sem 
Rooseveltnek, sem Bobbynak vagy nekem, még Mungojerrie-nek sem. 
Ellentmondást nem tőrı hangon kijelentette, hogy ı csinálja mindig a 
veszélyes helyzeteket. 
- Hol találkozunk Doogie-val? - kérdeztem, ahogy Bobby elrakta az utolsó 
darab fahéjas fánkot a hőtıbe, én pedig betettem az összes csészét és 
csészealjat a mosogatóba. 
- Kinn a Haddenbeck útnál - mondta Sasha -, a Holló-hegy alatt. 
- Holló-hegy - ízlelgette a szót Bobby. - Nem tetszik ez nekem. 

Sasha nem értette egy pillanatig. Aztán leesett a tantusz: 
- Ez csak egy hely. Mi köze lehetne azokhoz a rajzokhoz? 

Én inkább a távolság miatt aggódtam. 
- Gyerekek, az legalább tizenegy-tizenkét kilométer. 
- Majdnem tizennégy - mondta Sasha. - Ebben a helyzetben sehol máshol 
nem tudnánk Doogie-val találkozni anélkül, hogy felhívnánk magunkra a 
figyelmet. 
- Túl sok idıt fog igénybe venni, hogy ekkora távolságot gyalog megtegyünk - 
tiltakoztam. 
- Ó - mondta Sasha - csak néhány háztömbnyit megyünk gyalog, addig, míg 
nem tudunk elkötni egy autót. 

Bobby rám mosolygott és kacsintott. 
- Neked aztán fasza csajod van, haver! 
- Kinek az autóját? - kérdeztem. 
- Bárkiét - felelte ragyogva. - A márka nem érdekel, csak a gyorsaság. 
- Mi van, ha nem találunk egy autót sem, amiben benne hagyták a kulcsot? 
- Én beindítom. 
- Be tudod indítani? 
- Cserkész voltam. 
- A lánynak van egy autótolvaj-érdemrendje - mondta Roosevelt Mungojerrie-
nek. 

Bezártuk a hátsó ajtót kifelé menet, a függönyöket behúztuk és néhány 
lámpát égve hagytunk. 



Nem viseltem a Mystery Train sapkámat. Többé nem éreztem úgy, ezzel 
közel vagyok az anyámhoz, és különben sem hiszem, hogy szerencsét hoz. 

Az este enyhe és szélcsendes, és enyhén só és rohadó tengeri növény 
szaga terjengett. 

Sötét felhı takarta el a holdat. Itt-ott a város fényei, mint megavasodott 
sárga zsírfoltok maszatolódtak szét a felhıkön, de az éjszaka sötét volt, és 
szinte ideális a céljainkhoz. 

Az ezüstcédrus kerítés, ami körülveszi a házunkat, olyan magas, mint én; 
nincsenek rések a lécek között, ezért olyan tömör, mint egy fal. Egy kapu nyílik 
az ösvényre. 

Kikerültük a kaput, és a kert keleti felébe mentünk, ahol az én territóriumom 
szomszédos a Samardian családéval. 

A kerítés roppant erıteljes, mert a függıleges lécek három vízszintes 
karóval vannak megtámasztva. Ezek a karók létrának is jók lesznek most 
nekünk. 

Mungojerrie fölszaladt a kerítésre, mintha könnyebb lenne még a levegınél 
is. Hátsó lábával a legfelsı karóra lépve, elsı lábait a fölsı lécen tartva 
ellenırizte a szomszédos kertet. 

Mikor a macska lenézett ránk, Roosevelt ezt suttogta: 
- Úgy tőnik, senki nincs otthon. 

Egyenként és a tılünk telhetı legnagyobb csendben követtük a macskát a 
kerítésen keresztül. A Samardianok kertjébıl egy másik cédruskerítésen át a 
Landbergékébe jutottunk. Fények látszottak a házban, de észrevétlenül 
átértünk itt is, és egy alacsony deszkakerítésen át a következı kerthez értünk, 
ahonnan folyamatosan kelet felé tartottunk, házról házra, minden probléma 
nélkül, eltekintve Bobótól, egy golden retrievertıl, aki nem ugatós, de 
mindent megtesz azért, hogy a földre kényszerítse az embert és ott halálra 
nyaldossa. 

Átmásztunk egy magas kerítésen a Stanwyckék mögötti kertbe, magunk 
mögött hagyva a szerencsére hangtalanul nyáladzó és farkcsóváló Bobot, aki 
izgatottan táncolt összevissza. 

Roger Stanwyckrıl mindig azt gondoltam, hogy egy tisztességes ember, aki 
a legnemesebb célok érdekében adta minden tehetségét a wyverni 
kutatásokhoz, a tudományos elırehaladásért, ugyanúgy, mint anyám. Az 
egyetlen bőne is ugyanaz volt, mint anyámnak: az önhittség. Tagadhatatlan 
intelligenciája miatti büszkesége és abbéli hibás bizodalma miatt, hogy a 
tudomány megold minden problémát és megmagyaráz mindent, sajnos ı is 
a világvége egyik elıidézıje lett. 

Most már nem voltam olyan biztos a jó szándékúságában. Ahogy Leland 
Delacroix kazettája felfedte, Stanwyck részt vett anyám munkájában és a 
Mystery Trainben is. Sötétebb figura, mint amilyennek korábban látszott. 

Mindannyian bokortól fáig ugráltunk Stanwyckék birtokán, remélve, senki 
nem néz ki az ablakon. A következı kerítéshez értünk, mikor észrevettük, hogy 
Mungojerrie nincs velünk. 

Megrémülve visszafordultunk, és kutattunk a fák és bokrok között, a nevét 
suttogva, ami nem könnyő feladat, és végül megtaláltuk Stanwyckék 
tornácánál. Olyan volt, mint egy szürke szellem a fekete pázsiton. 



Apró csapatvezetınk köré guggoltunk, és Roosevelt átkapcsolta az agyát 
a „furcsa csatornára", hogy megtudja, mire gondol a macska. 
- Be akar menni - suttogta Roosevelt. 
- Miért? - kérdeztem. 
- Valami nem stimmel bent - mormolta Roosevelt. 
- Mi? - kérdezte Sasha. 
- A halál lakik itt - mondta Roosevelt. 
- Szépen gondozza a kertjét - szólt közbe Bobby. 
- Doogie vár ránk - emlékeztette Sasha a macskát. 
- Mungojerrie azt mondja, hogy a házban lévı embereknek segítségre van 
szükségük - mondta Roosevelt. 
- Honnan tudja? - döbbentem meg, de rögtön tudtam rá a választ is, és azon 
kaptam magam, hogy Sashával és Bobbyval együtt kórusban suttogjuk: 
- A macskák tudnak dolgokat. 

Erıs kísértést éreztem, hogy a macskát a hónom alá kapjam, és elfussak 
vele innen, mintha egy focilabda lenne. Persze vannak fogai, karmai és lehet, 
hogy tiltakozna. És ami még fontosabb, szükségünk volt rá, hogy önszántából 
együttmőködjön velünk az elıttünk álló kutatásban. Lehet, elvenné a kedvét 
a segítségnyújtástól, ha úgy bánnék vele, mint egy sporteszközzel, még akkor 
is, ha nem állt szándékomban, hogy elhajítsam, vagy belerúgjak, mint egy 
labdába. 

Kényszerítve lévén, hogy egy közelebbi pillantást vessek a viktoriánus házra, 
észrevettem, a ház olyan, mintha az élet és a halál közötti határmezsgyén 
állna. A fölsıbb szinten, az ablakok mögötti szobákból a televízió villódzó 
fénye szőrıdött ki. A földszintet - valószínőleg a konyhát és az ebédlıt - 
gyertya vagy olajlámpa narancsszínő fénye világította meg. 

Macskavezérünk talpra ugrott, és a házhoz rohant. Vakmerı módon 
felment a lépcsın, és eltőnt a hátsó tornác árnyai között. 

Lehet, hogy Mr. Mungojerrie-nek, a fenomenális macskának erıteljes 
polgári felelısségtudata van. Talán olyan erıs benne a szánalom, hogy nem 
tud elfordulni azoktól, akiknek segítségre van szükségük. Azonban gyanítom, 
hogy a legkényszerítıbb hajtóerı mégis a fajtájára oly igen jellemzı 
kíváncsiság, amely gyakran vezet aztán a halálukhoz. 

Mind a négyen félkörben guggolva maradtunk még egy pillanatig, míg 
Bobby meg nem szólalt: 
- Tévedek, ha úgy gondolom, hogy valami bőzlik itt? 

Egy nem hivatalos felmérés százszázalékos egyetértést mutatott a „valami 
itt bőzlik" elmélettel. 

Lassan, osonva, elindultunk Mungojerrie után a hátsó tornácra, ahol ı 
kitartóan kaparta az ajtót. 

Az ajtó üvegbetétjén keresztül tisztán láttuk a konyhát, ami olyan viktoriánus 
volt, minden részletében, még a csecsebecsék is, hogy nem lettem volna 
meglepve, ha meglátom Charles Dickenst, William Gladstone-t és 
Hasfelmetszı Jacket, ahogy épp teáznak. A szobát az ovális asztalon lévı 
olajlámpa világította meg, mintha a bent lakó hozzám hasonlóan XP-s lenne. 

Sasha kezébe vette a kezdeményezést, és bekopogott. 
Senki nem válaszolt. 



Mungojerrie folytatta az ajtó kaparását. 
- Térjünk a lényegre! - mondta Bobby. 

Sasha megpróbálkozott a kilinccsel, ami engedett. 
Remélve, hogy egy retesz megakadályoz minket a bejutásban, rémülten 

tapasztaltuk, hogy az ajtó nem volt bezárva. Kitárult egypár centire. 
Mungojerrie keresztülfurakodott a keskeny résen, mielıtt Sasha 

meggondolhatta volna magát. 
- Halál, sok halál - mormogta Roosevelt, egyértelmően a macska jóslatait 
idézve. 

Nem lettem volna meglepve, ha dr. Stanwyck megjelent volna az ajtóban 
ugyanolyan őrruhában, mint Hodgson, arcán gusztustalan, tekergızı 
parazitákkal, vállán pedig egy fehér szemő hollóval. Ez az ember, aki valaha 
bölcsnek és kedvesnek tőnt, még ha különösnek is képzeletemben, mint a 
hívatlan vendég Poe A piros halál álarca címő mővében. 

Roger és Marie Stanwyck furcsa, de kedves, ötvenes éveik végén járó 
házaspár, akiket évek óta ismertem. A férfi pajeszt viselt, ápolt bajuszt, és 
ritkán láttam másban, mint öltönyben és nyakkendıben. Érezhetı volt, hogy 
szívesen hordana magas nyakú inget és láncon lógó zsebórát, de úgy érezte, 
túl különc dolgok ezek ahhoz képest, amit egy neves tudóstól elvárnak; 
mindazonáltal gyakran megengedte magának, hogy furcsa mellényeket 
hordjon. Marie, a rózsaszínő, kerek arcú matróna antik keleti teáskészleteket és 
tizenkilencedik századi, tündéreket ábrázoló festményeket győjtött; 
ruhásszekrénye jól mutatta, kelletlenül bár, de elfogadta a huszadik századot, 
tekintet nélkül arra, hogy mit viselt, vágya a gombos cipık, a nyüzsgés és a 
napernyık után egyértelmő volt. Roger és Marie nem illett Kaliforniába és 
ebbe a századba, noha volt egy piros Jaguarjuk, kegyetlenül hülye, nagy 
költségvetéső filmeket néztek meg a moziban, és egész jól mőködtek, mint az 
ezredforduló polgárai. 

Sasha Stanwyckéket szólította a konyhaajtón keresztül. 
Mungojerrie gondolkodás nélkül keresztülkígyózott a konyhán, és eltőnt a 

beljebb lévı szobákban. 
Mikor Sasha nem kapott választ a harmadik „Roger, Marie, hello!"- ra, 

elıvette a 38-asát a pisztolytáskából, és belépett. 
Bobby, Roosevelt és én követtük. Ha Sasha szoknyát viselt volna, lehet, 

hogy szívesen mögé bújtunk volna, de azért nagyobb biztonságban éreztük 
magunkat a Smith and Wesson fedezékében. 

A tornácról a ház csendesnek látszott, de ahogy áthaladtunk a konyhán, 
hangokat hallottunk az elülsı szobából. 

Megálltunk, és hallgattuk, de nem igazán tudtuk kivenni a szavakat. 
Hamarosan azonban egyértelmő lett, hogy nem élı hangokat hallunk, 
hanem a tévé vagy a rádió szól. 

Sasha ebédlıi belépıje érdekes volt, és nem kevésbé lenyőgözı. Két keze 
a fegyveren. Karok összeszorítva, kinyújtva. A fegyver épp a szemvonal alatt. 
Belépett az ajtón, gyorsan balra ugrott, háttal a falnak. Miután nagyjából 
eltőnt a látókörünkbıl, még mindig eleget láttam a karjából ahhoz, hogy 
tudjam, a 38-ast balra lendíti, majd jobbra, megint balra, minden oldalról 



számítva a veszélyre. Profi elıadás, ösztönös, és nem kevésbé meggyızı, 
mint a rádióbeli szereplése. 

Biztosan sok rendırfilmet nézett az elmúlt évek folyamán. 
- Tiszta a levegı - suttogta. 

Magas, gazadagon díszített szekrények vettek körül minket, és az üvegajtók 
mögül ezüst- és porcelándíszek ragyogtak a sötétben. A kristálycsillár nem 
égett, de a közelben lévı gyertya fényei megcsillantak gyöngysorain és 
himbálózó függıin. 

Az ebédlıasztal közepén, nyolc-tíz gyertyával körülvéve, állt egy hatalmas 
puncsos tál, félig tele gyümölcslének tőnı valamivel. Néhány tiszta vizespohár 
állt az egyik oldalon, és elszórva az asztalon volt jó néhány mőanyag 
gyógyszeres doboz. 

A fény nem volt elég erıs ahhoz, hogy el tudjuk olvasni az üvegeken lévı 
címkét úgy, ahogy feküdtek, és egyikünk sem akart hozzájuk érni. A halál lakik 
itt, mondta a macska, és talán ez adta az ötletet mindannyiunknak az elsı 
pillanattól kezdve, amint beléptünk, hogy egy bőntény helyszínén vagyunk. 
Látva az ebédlıasztalon lévı dolgokat, egymásra néztünk, és mindannyian 
gyanítottuk a bőntény természetét, bár nem neveztük meg. 

Használhattam volna a zseblámpámat, de ezzel nem kívánt feltőnést 
kelthettünk volna. Jelen körülmények között minden feltőnés nemkívánatos. A 
gyógyszer neve különben sem fontos. 

Sasha a nagy nappaliba vezetett minket, ahol a villódzó fény egy lakkozott, 
díszes, francia szekrénybe helyezett tévé képernyıjébıl jött. Még ebben a 
gyenge megvilágításban is láttam, hogy a szoba olyan zsúfolt, mint egy 
roncstelep, de nem roncs- autókkal, hanem viktoriánus mértéktelenséggel; 
agyonfaragott és aprólékosan lefestett neorokokó bútor; gazdagon mintázott 
brokátkárpit; gótikus stílusban díszített tapéta; nehéz selyemdrapériák fonott 
rojtokkal; egyiptomi fotel damaszt díszpárnákkal; mór lámpák, melyek fekete 
angyalkákat formáztak aranyozott turbánban; és csecsebecsék egymás 
hegyén-hátán minden polcon és asztalon. 

A díszek sokasága között a tetemek szinte csak további díszítıelemek. 
Még a villódzó fényben is láttuk, hogy egy férfi fekszik az egyiptomi 

kanapén. Fekete, bı nadrág volt rajta, és fehér ing. Mielıtt lefeküdt, levette a 
cipıjét és a padlóra tette, a cipıfőzıket gondosan eligazítva, mintha nem 
akarta volna összekoszolni az üléshuzatot. A cipık mellett egy pohár állt, 
ugyanolyan, mint az ebédlıasztalon lévık, amiben maradt egy ujjnyi 
gyümölcslé. Bal keze lelógott a kanapéról, tenyérrel felfelé a 
perzsaszınyegen nyugodott. A másik keze a mellkasán. A feje két kis 
brokátpárnán, arca egy fekete selyemdarab alá volt rejtve. 

Sasha fedezett minket hátulról, és inkább egy esetleges támadásra 
összpontosított, mint a hullákra. 

Az arcán lévı fekete selyemdarab nem mozgott, még csak nem is rezgett. 
Az alatta fekvı férfi nem lélegzett. 

Tudtam, hogy halott, hogy mi ölte meg - nem egy ragályos betegség, 
hanem egy altatóoldat, vagy annak halálos megfelelıje. Mégis habozva 
nyúltam a selyemdarabhoz, hogy felemeljem, mint a gyerek, aki hisz a 



mumusokban, nehezen emeli meg a lepedıt, emeli fel a matracot, és 
kukucskál az ágy alá. 

Végül megcsíptem a selyem egyik sarkát a hüvelyk- és mutatóujjammal, és 
lehúztam a férfi arcáról, 

Él! Ez volt az elsı benyomásom. A szemei kidülledve, azt hittem, életet látok 
bennük. 

Egy lélegzet-visszafojtott pillanat után rájöttem, hogy pillantása 
mozdulatlan. Csak azért hittem azt, hogy mozog, mert a tévé képernyıjén 
villogó képek megcsillantak benne. 

A fénypont elég volt ahhoz, hogy azonosítsam a halottat. Tom Sparkman 
volt az. Roger Stanwyck kollégája, professzor az Ashdonon. Biokémikus, aki 
kétségkívül mélyen benne volt a wyverni ügyekben. 

A tetem nem indult még bomlásnak. Nem lehetett itt régóta. 
Nagy nehezen megérintettem Sparkman homlokát a kézfejemmel. 

- Még meleg - suttogtam. 
Követtük Rooseveltet egy faragott karfájú és támlájú fotelhez, amin egy 

másik ember feküdt, karjai összefonva a hasán. İ magán hagyta a cipıjét, 
és üres pohara mellette volt a szınyegen, ahova leejtette. 

Roosevelt megemelte a fekete selymet, ami eltakarta az arcát. A fény nem 
elég erıs itt, a tetem nem feküdt olyan közel a televízióhoz, mint Sparkman, 
ezért nem tudtam megállapítani, ki az. 

Két másodpercre felkapcsoltam az elemlámpámat. A kettesszámú tetem 
Lennart Toregardé volt, egy svéd matematikusé, aki négyéves szerzıdést 
kötött, hogy szemeszterenként egy órát tartson az Ashdonon, ami nyilván 
fedezékül szolgált a wyverni munkásságához. Toregard szeme csukva. Arca 
nyugodt. Egy halvány mosoly azt sugallta, kellemeset álmodott, mikor a halál 
elragadta. 

Bobby két ujjal megfogta Toregard csuklóját, hogy kitapintsa a pulzusát. 
Megrázta a fejét: semmi. 

Denevérszárnyszerő árnyak suhantak végig a plafonon. 
Sasha követte a mozgást. 
A dzsekim alá nyúltam, de se pisztolytáska, se pisztoly nem volt ott. 
Az árnyak csak árnyak, és egy hirtelen mozdulat szülte ıket a tévébıl. 
A harmadik test égy nagy karosszékben hevert, lába egy hozzá illı 

lábtartón, karja a szék karfáján. Bobby félrehúzta a selymet, én fel- majd 
lekapcsoltam a lámpát, Roosevelt suttogta: 
- Ellway tábornok. 

Eaton Ellway második volt Wyvern ranglistáján, s az erıd bezárása után 
vonult vissza Moonlight Baybe. Nyugdíjasként. Vagy titkos munkálatokban vett 
részt civil ruhában. 

Mivel nincs több tetem a szobában, végül megnéztem, mi megy a 
tévében. Egy kábelcsatornára állították, amin az Oroszlánkirályt adták. 

Egy pillanatig nem mozdultunk, hallgatóztunk. 
Más zenék és hangok jöttek a többi szobából. 
Sem a zene, sem a hangok nem voltak emberiek. 
A halál lakik itt. 



A nappaliból óvatosan a dolgozószoba elıterébe mentünk. Sasha és 
Roosevelt megállt az ajtóban. 

Az ajtó egy könyvespolcok közé rejtett szórakoztató központra nyílt, a 
televízióban itt is az Oroszlánkirály ment, de lehalkítva. Natan Lane és társai 
épp a „Hakuna Matatá"- t énekelték. 

A szobában Bobby és én két újabb tagját találtuk meg ennek az öngyilkos 
klubnak, szintén fekete selyem borította az arcukat. 

Egy férfi ült az asztalnál, egy nı a széken, mindegyikük mellett üres 
poharak. 

Valahogy nem akaródzott többé felemelni a fátylukat. A fekete selyem 
talán egy kultikus tárgy, melynek szimbolikus jelentését csak azok érthetik, akik 
idejöttek együtt, hogy részt vegyenek ebben a közös, rituális önpusztításban. 
Azonban arra is gondoltam, legalábbis részben, a fekete selyem szégyenüket 
kifejezendı van az arcukon, amiért részt vettek a wyverni munkákban, ami az 
emberiséget idáig juttatta. Ha megbánást éreztek, akkor haláluknak van egy 
méltósága, és megzavarni ıket tiszteletlenségnek tőnt. 

Mielıtt elhagytuk a nappalit, újra betakartam Sparkman, Toregard és 
Ellway arcát. 

Bobby megértette habozásomat, és fölemelte a fátylat az asztalnál ülı 
ember arcáról, míg én felkapcsoltam a lámpát, remélve, hogy azonosítani 
tudom. İt egyikünk sem ismerte, egy jóképő férfi szépre nyírt, szürke bajusszal. 
Bobby visszatette a selymet. 

A nı a széken szintén idegen, de mikor ráirányítottam a lámpát, nem 
kapcsoltam le rögtön. Bobby halkan felszisszent, és én is felnyögtem: 
- Istenem! 

Erılködnöm kellett, hogy ne remegjen a kezem, és a lámpát mozdulatlanul 
tudjam tartani. 

Rosszat sejtve, Sasha és Roosevelt bejött az elıtérbıl, és bár egyikük sem 
mondott egy szót sem, arcuk mindent elárult döbbenetükrıl és undorukról. 

A halott nı szeme nyitva volt. A bal normális barna. A jobb szeme zöld, és 
távolról sem normális. Szinte nem volt benne fehér. A szivárványhártya 
hatalmas, és aranyszínő, a szemgolyó aranyos zöld. A fekete pupilla nem kör 
alakú, hanem ovális, mint a kígyóké. 

A szemüreg, mely körülvette ezt a szörnyőséges szemet, erıteljesen 
eldeformálódott. Igazából apró, de mégis félelmetes változások látszottak 
valaha szép arcának egész jobb felén: szemöldök, halánték, orca, áll. 

Ajka csendes sikolyban maradhatott nyitva. Fogsora nagyrészt normálisnak 
hatott. Azonban néhány fog a jobb oldalon hegyes volt, és az egyik szemfog, 
úgy tőnt, méregfoggá kezdett átalakulni. 

Végigvilágítottam a testén, az ölében nyugvó kezén. Arra számítottam, 
hogy valami mutációt látok majd, de mindkét keze normális volt. Szorosan 
összekulcsolva egy rózsafüzért szorongatott; fekete gyöngyök, ezüstlánc és 
egy apró ezüst kereszt. 

Kétségbeesést, pátoszt sugárzott, ahogy sápadt kezében tartotta, ezért 
lekapcsoltam a lámpát. Elérzékenyültem. Tolakodásnak, illetlenségnek tőnt, 
hogy utolsó fájdalmas pillanataiban így kutakodunk. 



Megtalálva az elsı testet a nappaliban, a fekete selymek ellenére tudtam, 
ezek az emberek nem bőntudatból lettek öngyilkosok, amiért részt vettek a 
wyverni kutatásokban. Néhányuknak lehetett bőntudata, talán 
mindannyiuknak, de elsısorban azért vettek részt ebben a harakiriben, mert 
megfertızıdtek, és nagyon féltek ennek következményeitıl. 

Egy ideig, ahogy az aljas retrovírus más fajok DNS-ét szállítja az emberi 
sejtekbe, a tünetek korlátozottak. Csak pszichológiailag jelentkeznek, ha 
jelentkeznek egyáltalán, eltekintve az árulkodó állati szemcsillogástól a 
legelırehaladottabb eseteknél. 

A nagyfejőek közül sokan biztosak benne, hogy a fizikai változások 
lehetetlenek. Hiszik, ahogy a test sejtjei elhasználódnak, és rutinszerően 
kicserélıdnek, az új sejtek nem fogják tartalmazni az állati DNS-eket, mely 
megfertızte az elızıket, még akkor sem, ha a gyökérsejtek - amelyek az 
emberi test növekedéséért felelısek - fertızöttek. 

Ez a deformált nı a székben bizonyította, hogy ezek az emberek nagyot 
tévedtek. Rettenetes fizikális változás kísérheti a szellemi pusztulást. 

Mindegyik fertızött a többiekétıl különbözı, idegen DNS-eket kap, ami azt 
jelenti, hogy a hatás mindegyik esetben egyedi. Néhány a fertızöttek közül 
lehet, hogy nem megy keresztül érzékelhetı változáson mentálisan vagy 
fizikailag, mert olyan sok helyrıl kapnak különbözı DNS-töredékeket, nincs 
más összegzıdött hatás, mint az immunrendszer destabilizációja, mely 
gyorsan áttételezıdı rákos elváltozásokat és halálos immun-
rendellenességeket eredményez. Mások megırülhetnek, szellemileg 
emberhez méltatlan szintre süllyedhetnek, és gyilkos düh, 
megfogalmazhatatlan vágyak vezérelhetik ıket. Azok, akik mindehhez fizikális 
metamorfózison is átmennek, radikálisan különböznek egymástól: egy 
rémálombeli állatkert ez. 

Olyan volt, mintha port nyeltem volna. A torkom összeszőkült és kiszáradt. 
Még a szívizmom is elgyengült, legalábbis a szívdobogásom élettelennek, 
száraznak és furcsának tőnt. 

Az Oroszlánkirály éneklı, vicces figurái nem töltöttek el varázslatos, királyi 
vidámsággal. 

Reméltem, hogy Manuel tudta, mit beszél, mikor megjósolta, hogy 
hamarosan megtalálják a vakcinát, a gyógymódot. 

Bobby visszahelyezte a selymet a nı deformált arcára. 
Ahogy Bobby kezei a közelébe értek, megfeszültem, és azon találtam 

magam, hogy megragadom a már eloltott lámpámat, mintha fegyverként 
akarnám használni. Félig-meddig arra számítottam, hogy a nı szeme kidülled, 
felhorkant, hogy hegyes fogait húscafatok és vér szennyezi, még arra is, hogy 
a rózsafüzért Bobby nyaka köré tekeri, és lehúzza halálos ölelésbe. 

Nem én vagyok az egyetlen, akinek hiperaktív fantáziája van. Aggodalmat 
láttam Bobby arcán is. Keze idegesen remegett, ahogy visszahelyezte a 
selymet. 

Miután elhagytuk a dolgozószobát, Sasha megállt, majd visszafordult, hogy 
még egyszer ellenırizze a szobát. Már nem fogta két kézzel a 38-ast, de 
készenlétben tartotta. 



A földszinten volt még egy varrószoba, és egy mosókonyha, de mindegyik 
üres. 

Az elıszobában Roosevelt Mungojerrie nevét suttogta, mert nem láttuk a 
macskát azóta, hogy beléptünk a házba. 

Egy halk nyávogás volt a válasz, majd még kettı, és elindultunk a hang 
irányába. Mungojerrie a lépcsı alján ült. A homályban világító szemei 
Rooseveltet nézték, aztán Sashát, mikor is Sasha halkan, de sürgetıen azt 
javasolta, hogy tőzzünk el innen a francba. 

A macska nélkül nincs sok esélyünk, hogy sikeres kutatást végezzünk 
Wyvernben. Ki voltunk szolgáltatva a kíváncsiságának, vagy akárminek, ami 
arra ösztökélte, hogy hátat fordítson nekünk, és fürgén felszaladjon a korláton, 
fel a lépcsıkön, és eltőnjön a fenti szinten. 
- Mit csinál? - kérdeztem Rooseveltet. 
- Bárcsak tudnám! A beszélgetéshez két ember kell - morogta. 

 
22. 

 
Mint eddig is, Sasha ment elöl, ahogy haladtunk fel a lépcsın. Én hátul 

maradtam. A szınyeggel borított lépcsıfokok nyikorogtak egy kicsit a lábunk 
alatt, és nem is kicsit Roosevelt alatt, de a nappaliból és a dolgozószobából 
hallatszó filmzene és az emeletrıl jövı hasonló hangok hatékonyan 
elnyomták az általunk csapott zajt. 

A lépcsı tetejénél megfordultam és lenéztem. Nem állt egy hulla sem az 
elıszobában, fekete selyemmel a fején. Én ötre számítottam. 

Hat ajtó nyílt az emeleti folyosóról. Öt nyitva volt, háromból villódzó fény 
áramlott ki. A hangok arról árulkodtak, hogy nem minden öngyilkosjelölt az 
Oroszlánkirályt választotta utolsó szórakozásul. 

Sasha - mivel nem akart elhaladni egy veszélyt jelentı szoba mellett sem, 
ami esetleg egy támadót rejthet - az elsı ajtóhoz ment, amit csukva talált. Én 
háttal az ajtó rögzített felénél álltam, ı pedig a másik oldalon. 
Keresztülnyúltam, megragadtam a kilincset és lenyomtam. Mikor kinyílt az ajtó, 
Sasha gyorsan belépett, jobb kezében a fegyvert tartotta, bal kezével pedig 
kitapogatta a villanykapcsolót. 

Fürdıszoba. Senkit nem rejtett. 
Kihátrált a folyosóra, lekapcsolta a lámpát, de az ajtót nyitva hagyta. 
Mellette egy szerszámoskamra volt. 
Négy szoba maradt. Az ajtajuk nyitva. Háromból fény, hangok és zene 

szüremlett ki. 
Egész határozottan nem vagyok fegyverszeretı ember, hiszen csak egyszer 

lıttem életemben, egy hónappal ezelıtt. Még mindig attól félek, nehogy 
lábon lıjem magam, és inkább lábon lıném magam, mint ismét arra legyek 
kényszerítve, hogy megöljek egy embert. De most eszméletlenül vágytam egy 
pisztolyra, nem kevésbé, mint egy éhezı ember az ételre, mert nem tudtam 
elviselni, hogy Sasha vállalja az összes kockázatot. 

A következı szobát Sasha gyorsan felfedezte. Mivel nem záporoztak 
puskagolyók, Bobby és én követtük. Roosevelt a folyosót nézte a küszöbrıl. 



Egy olvasólámpa halványan világított. A televízióban egy természetfilm 
ment, mely bizonyára nyugtató és elégikus lehetett, amikor bekapcsolták, 
hogy elterelje a halálraítéltek figyelmét, ahogy a mérgezett gyümölcslevüket 
kortyolgatták; de ebben a pillanatban egy róka éppen egy fogoly beleit 
tépdeste ki. 

Ez volt a háló, saját, innen nyíló fürdıszobával, és bár nagy volt, világosabb 
színekkel, mint a lenti szobáké, mégis fuldokoltam ettıl a tömérdek elvakult, 
viktoriánus vidámságtól. 

A falak, a drapériák és a négyoszlopos ágy baldachinja mind egyforma: 
krémszínő háttér rózsákkal és szalagokkal sőrőn mintázva, melyek rózsaszín, 
zöld és sárga színekben pompáztak. A szınyeget sárga krizantémok, rózsaszín 
rózsák és kék szalagok díszítették, sok kék szalag, olyan sok, hogy nekem 
vénák és felboncolt belsı szervek jutottak róla eszembe. A festett és részben 
aranyozott bútor legalább annyira nyomasztó, mint a lenti, sötétebb darabok, 
és a szobában annyi kristály papírnehezék volt - porcelán, apró bronzszobor, 
ezüstkeretes fénykép és más csecsebecsék,-, hogy ha mint fegyvereket 
nézem ıket, egy népes zúgolódó tömeget halálra lehetett volna dobálni 
velük. 

Az ágyon, teljes ruházatban, egy férfi és egy nı feküdt, a szokásos fekete 
selyemmel az arcukon, mely most már egyre kevésbé látszott kultikusnak vagy 
szimbolikusnak, hanem inkább egészen viktoriánusnak és ideillınek, melyek 
azért kerültek a szörnyőséges arcokra, hogy az esetleges megtalálót ne érje 
akkora sokk. Biztos voltam benne, hogy ez a két ember - hanyatt fekve, 
egymás mellett, kéz a kézben - Roger és Marie Stanwyck, és mikor Bobby és 
Sasha lehúzták a fátylat, mindez bebizonyosodott. 

Valamilyen okból megvizsgáltam a plafont, félig-meddig arra számítva, 
hogy tíz centis, kövér lárvákat látok majd a sarkokban. Természetesen egy 
sem lógott fölöttünk. Éber rémálmaim kezdtek összezavarni. 

Hogy megelızzem kezdıdı klausztrofóbiám kialakulását, Bobby és Sasha 
elıtt elhagytam a szobát, és csatlakoztam Roosevelthez a folyosón, ahol 
örömmel tapasztaltam - bár meglepve -, hogy továbbra sincsenek ott hideg, 
fehér arcukat fekete selyemcsuklyával letakaró, járkáló halottak. 

A következı szobában a két tetem - a faragott, fehér muszlinnal és 
zsinórokkal díszített mahagóni ágyban - modernebb pózban feküdt, mint 
Roger és Marie; oldalukon feküdtek, arccal egymás felé, összeölelkezve e 
földön töltött utolsó perceik alatt. Megvizsgáltuk alabástromfehér arcukat, de 
egyikünk sem ismerte fel ıket, Bobby és én visszahelyeztük a selymeket. 

Ebben a szobában is bekapcsolva a tévé. Stanwyckék, távoli és elıkelıbb 
idık iránti szeretetük ellenére, tipikus tévémániás amerikaiak voltak. Ezért 
bizonyára butábbak is voltak, mint lehettek volna, hiszen köztudott és 
valószínőleg bizonyított is, hogy minden egyes televízióval, mely egy házban 
található, a család minden tagja öt pontot veszít IQ-jából. Az ágyon fekvı 
ölelkezı pár a Csillagok háborúja egy, már századszor vetített epizódját 
választotta a mősorok közül. E pillanatban éppen Kirk kapitány tartott komoly 
elıadást arról, hogy a szánalom és tolerancia ugyanolyan fontos egy 
intelligens faj evolúciójához és túléléséhez, mint a látás vagy a mozgatható 



ujjak... Erısen kellett uralkodnom magamon, hogy ne kapcsoljam át ezt az 
istenverte mősort a természetfilmre, ahol a róka a foglyot marcangolja szét. 

Nem akartam ítélkezni e szerencsétlenek fölött, hiszen nem tudhattam, 
milyen félelem és testi szenvedés juttatta ıket idáig. De ha én is 
megfertızıdnék, és az öngyilkosság lenne az egyetlen választásom, nem úgy 
szeretnék meghalni, hogy a Disney-birodalom egyik mővét nézem a tévében, 
vagy egy dokumentumfilmet a természet vérontásáról, és nem is a Csillagok 
háborúját, hanem Beethoven, Johann Sebastian Bach, talán Mozart vagy 
Brahms végtelen zenéjét hallgatva; Chris Issak rockzenéje is megtenné. 
Nagyon is. 

Idıközben visszaértem az emeleti folyosóra, a - jelenleg - kilenc tetem 
megszámlálása után a bezártság érzésem fokozódott, a fantáziám teljes 
erıvel mőködött, és a fegyver utáni vágyam addig erısödött, míg végül 
szinte szexuális vággyá lett és a heregolyóim vissza nem húzódtak a 
herezacskómba. 

Tudtam, hogy élve nem jutunk ki mindannyian ebbıl a házból. 
Christopher Snow tud dolgokat. 
Tudtam. 
Tudtam. 
A következı szoba sötéten tátongott, és hamar megállapítottuk, hogy 

fölösleges viktoriánus bútorok és dísztárgyak tárolására használták. Két-három 
másodpercre felkapcsoltam a lámpámat: festményeket, temérdek széket, 
terrakotta figurákat, urnákat, Chippendale stílusú, pácolt faasztalt láttam. 
Mintha Stanwyckék utolsó szándéka az lett volna, hogy a ház minden 
szobáját úgy telepakolják, míg egyetlen ember sem fér be, míg a berendezés 
súlya és sőrő elhelyezése megváltoztatja a tér-idı anyagát, és a ház ki nem 
robban ebbıl a századból, Sir Arthur Conan Doyle és Lord Chesterfield 
kellemesebb korába. 

Mungojerrie, akit látszólag nem érintett meg ez a rengeteg halál és a 
túlzsúfolt ház, a folyosón állt, az utolsó szobából kiszőrıdı villódzó fényben, és 
szándékosan elnézett az utolsó küszöb mellett. Aztán hirtelen nagyon izgatott 
lett: Begörbítette a hátát, nyakán felállt a szır, mint egy boszorkány rokona, 
aki most látta magát az ördögöt egy gızölgı üstbıl kiemelkedni. 

Elhatároztam, nem engedem Sashát elsıként bemenni ezen az ajtón, mert 
arra számítottam, hogy akárki is lép be ebbe a szobába elsıként, azt vagy 
lelövik, vagy feldarabolják, mint a zellergyökeret. Hacsak nem az utolsó négy 
tetem olyan helyen deformálódott, amit a ruha eltakart, nem találkoztunk 
még egy szökevénnyel Dr. Moreau szigetérıl a széken ülı nı óta, így 
esedékes volt, hogy újabbat találjunk ebbıl a gyomorforgató típusból. 
Kísértést éreztem, hogy felkapjam Mungojerrie-t, és behajítsam magam elıtt 
a szobába, ıt lıjék le, de emlékeztettem magamat, ha valamelyikünk túléli e 
kalandot, szükségünk lesz erre az egérfalóra, hogy keresztülvezessen minket 
Wyvernen, és még ha sértetlenül is érne földet a macskák idıtlen idık óta 
tartó hagyományai szerint, azok után nem lenne hajlandó együttmőködni. 

Elhaladtam az egerész mellett, és abszolút szakértelem nélkül, rögtönözve 
és némi adrenalintól vezérelve nekilódultam a szobának. Sasha szorosan 
mögöttem állt, komoly rosszallással suttogva a nevemet, mintha valóban 



dühös lenne, mint aki elvesztette utolsó, legjobb lehetıségét, hogy megöljék 
ebben a szentimentális csodavilágban. 

A szobában szövetek, csecsebecsék kavalkádja és a tévéképernyı 
fogadott, melyen az Oroszlánkirályban a kedves préri lakók ugrándoztak. A 
Disney-marketing szakértıinek bomba üzletet kellene abból csinálnia, hogy 
egy külön kiadást készít a halálos betegeknek, visszautasított szerelmeseknek, 
érzékeny lelkő tinédzsereknek és részvényügynököknek, ha egy újabb fekete 
hétfı beköszöntene, becsomagolnia egy fekete selyembe, egy notesszel és 
tollal együtt az öngyilkos gondolatoknak, valamint a dalszövegekkel, hogy a 
haldokló együtt énekelhessen a szereplıkkel, míg a méreg nem hat. 

Két test, a tízes számú és a szerencsés tizenegyes, feküdt a steppelt 
bútorszöveten, de ık kevésbé érdekesek, mint a halál alakja, aki az ágy 
mellett állt. A Nagy Kaszás, kasza nélkül, az elhunytak fölé hajolt, és fekete 
selyemnégyzeteket helyezett gondosan az arcukra, hogy eltakarja azokat, 
lecsipegetve a szöszöket az anyagról, elsimítva a ráncokat, ami meglepı 
alaposságra vallott a pokol kegyetlen zsarnokától, ahogy Alexander pápa 
hívta ıt. Bár azok, akik elérik szakmájuk csúcsát, tudják, hogy az ördög a 
részletekben rejlik. 

Alacsonyabb is volt, mint ahogy a halált képzeltem, úgy százhetven centi 
magas. Egyértelmően súlyosabb, mint a róla festett képeken, bár lehet, hogy 
látszólagos súlyproblémája csak illúzió, a másodosztályú férfiruha-kereskedı 
hibája, aki rátette ezt a laza kötelet, ami persze nem emelte ki az alakját. 

Mikor észrevette, hogy behatolók tornyosulnak a háta mögött, lassan 
megfordult, hogy szembenézzen velünk - és kiderült, nem a halál, hanem Tom 
Eliot atya, a Szent Bernadett katolikus templom papja, mely megmagyarázta, 
miért nem viselt kapucnit; a kötél pedig valójában reverendája tartozéka. 

Mivel én mindig a költészetben gondolkodom, eszembe jutott, ahogy 
Róbert Browning a halálról ír - „a néma emberek sápadt papja" mely illett erre 
a kisbetős kaszásra. Még a tévé afrikai fényétıl megvilágítva is, Tom atya 
arca sápadtnak és kereknek látszott, mint az áldozóostya, melyet a nyelvre 
helyeznek úrvacsorakor. 
- Nem tudtam meggyızni ıket, hogy halálukat adják Isten kezébe - mondta 
Tom atya, hangja remegett, és szemei könnytıl csillogtak. Nem törıdött 
hirtelen megjelenésünkkel, mintha tudta volna, hogy valaki rajtakapja e tiltott 
munkálkodás közben. 
- Ez egy szörnyő bőn, Isten megsértése ez az élettıl való elfordulás. Ahelyett, 
hogy tovább szenvedjenek e világon, a kárhozatot választották, igen, attól 
tartok, ezt tették, és az egyetlen dolog, amit meg tudtam tenni, hogy 
vigasztaltam ıket. A tanácsomat visszautasították, bár megpróbáltam. 
Megpróbáltam. Vigasztalás. Ez volt az összes, amire képes voltam. Vigasztalás, 
értitek? 
- Igen, értjük - mondta Sasha óvatosan, de szánakozva. 

Normális idıkben, mielıtt az utolsó napokhoz értünk, Tom atya egy lelkes 
fickó, istenfélı, anélkül, hogy begyepesedett lett volna, és ıszintén 
gondoskodott másokról. Kifejezı és pirospozsgás arcával, vidám szemeivel és 
mosolyával született komédiás volt, de tragédiák idején megbízható erıforrás 



mások számára. Nem tartoztam a felekezetéhez, de tudtam, hogy hívei 
nagyra becsülik ıt. 

Az utóbbi idıkben nem mentek jól Tom atya dolgai, és vele is gondok 
voltak. A nıvére, Laura, anyám kollégája és barátja volt. Tom rajong érte - és 
nem látta több mint egy éve. Okunk van azt hinni, hogy Laura fertızött, elég 
elırehaladott állapotban, és alaposan megváltozott már. A lyukban 
tarthatják Wyvernben, és folyamatosan tanulmányozzák. 
- Négy közülük katolikus - folytatta Tom atya. - A nyájam tagjai. A lelkük a 
kezemben volt. A többiek lutheránusok, metodisták. Egyikük zsidó. Kettı 
ateista... mostanáig. Mindannyiuk lelke az enyém volt, hogy megmentsem. 
Hogy elveszítsem. 

Gyorsan, idegesen beszélt, mintha tudna egy idızített bombáról, mely 
megállás nélkül halad a robbanás ideje felé, és még halála elıtt meg akarna 
gyónni mindent. 
- Kettı közülük, egy félrevezetett fiatal pár, magáévá tette fél tucat amerikai 
indián törzs hitének néhány összefüggéstelen részletét, és úgy értelmezte 
azokat, ahogy az indiánok soha. Ez a kettı olyan sokféle dologban hitt, olyan 
összevisszaságokban, a bivalyt imádták, a folyó, a föld szellemét, a kukoricát. 
Olyan korban élek, ahol az emberek a bivalyt imádják és a kukoricát? Én itt 
elvesztem. Értitek? Értitek? 
- Igen - válaszolt Bobby, belépve utánunk a szobába. - Ne aggódjon, Eliot 
atya, értjük! 

A pap egy bı kertészkesztyőt viselt a bal kezén. Ahogy beszélt tovább, 
szüntelenül a kesztyőjét rángatta a jobb kezével, az ujjait, mintha nem lenne 
kényelmes ökölben tartani a kezét. 
- Nem adtam nekik utolsó kenetet, egy utolsó szertartást, nem adtam nekik 
utolsó kenetet - a hangja szinte már hisztérikussá vált -, mert öngyilkosok lettek. 
De lehet, hogy fel kellett volna nekik adnom, lehet, hogy felül kellett volna 
bírálnom a doktrínát, mert az egyetlen dolog, amit értük tettem... Az egyetlen 
dolog, amit ezekért a szerencsétlen emberekért tettem, hogy vigasztaltam 
ıket, vigasztaló szavakat mondtam nekik, semmi mást, csak üres szavakat, 
ezért nem tudom, hogy a lelkük miattam veszett el, vagy tılem függetlenül. 

Egy hónappal ezelıtt, apám halálának éjszakáján, egy furcsa és 
nyugtalanító találkozásom zajlott le Tom Eliot atyával. Akkor még kevésbé volt 
ura az érzelmeinek, mint itt, a Stanwyck-mauzóleumban, és azt gyanítottam, 
már elkezdıdött benne a változás. Noha találkozásunk végére úgy vettem ki, 
nem valami rejtélyes dologtól gyötrıdik, hanem az eltőnt nıvére iránti 
szívszorongató aggódástól és saját spirituális kétségbeesésétıl. 

Most is, mint akkor, a természetellenes sárga csillogást kerestem a 
szemében, de nem láttam. 

A televízió fényei mintákat rajzoltak az arcára, mintha egy templombéli 
festett üvegablakon keresztül nézném ıt, melyre nem szentek, hanem állatok 
képei kerültek. 

Ez a különös, oda nem illı fény a szemében is visszatükrözıdött, de ez sem 
rejtette volna el a sárga, állati szemragyogást. 

Még mindig kesztyőjét igazgatva, verejtéktıl csillogó arccal, Tom atya 
feszült hangon folytatta: 



- Számukra volt kiút, még ha rossz út is, még ha ez a legnagyobb bőn is, de 
nem követhetem ıket, túlságosan félek, mert ott van a lélek, amire gondolni 
kell, mindig ott van a halhatatlan lélek, és én jobban hiszek a lélekben, mint a 
szenvedésektıl való megszabadulásban, ezért számomra nincs most kiút. 
Rettenetes gondolataim vannak. Szörnyő gondolataim. Álmok. Álmok tele 
vérrel. Álmomban dobogó szíveket eszem, elharapom nık torkát... és 
megerıszakolok... megerıszakolok kisgyerekeket, és aztán felébredek 
émelyegve, de mégis, mégis felvillanyozva, számomra nincs kiút. 

Hirtelen lehúzta a kesztyőt a bal kezérıl. A valami azonban, ami felbukkant 
a kesztyő alól, nem emberi kéz. Egy kéz, ami a változás folyamatában volt; 
még mindig viselte az emberi jegyeket magán színében és anyagában és az 
ujjak elhelyezkedésében, de az ujjak inkább ujj mérető karmokhoz 
hasonlítottak, vagy nem is igazán karmokra, mert mindegyik osztódni kezdett 
tengeri rákok fogazott ollójához hasonló nyúlványokká. 
- Csak Jézusban bízhatok - mondta a pap. 

Arcát könnyek áztatták, melyek kétségkívül ugyanolyan keserőek, mint az 
ecet, melyet, kereszthalált halt megmentıjének adtak. 
- Hiszek. Hiszek Jézus kegyelmében. Igen, hiszek. Hiszek Krisztus kegyelmében. 

Sárga fény világlott a szemében, 
Világlott. 
Tom atya rám támadt elıször, talán mert én álltam az ajtó és közte, talán, 

mert az én anyám volt Wisteria Jane Snow. Végül is, bár olyan csodákkal 
ajándékozott meg minket, mint Orson és Mungojerrie, az ı munkássága tette 
lehetıvé, hogy az a rángatózó valami megjelenhessen a pap bal keze 
helyén. Bár Tom atya emberi oldala biztosan hitt a lélek halhatatlanságában 
és Krisztus édes kegyelmében, érthetı, ha a másik, sötétebb oldala a véres 
bosszúra esküdött. 

Mindegy, mi más még, Tom atya továbbra is pap volt, és a szüleim nem 
arra neveltek, hogy megüssek egy papot, vagy kétségbeesésükbe beleırült 
embereket. A tisztelet, a sajnálat és a szülıi nevelés gyızedelmeskedett 
túlélési ösztönömön - mely Darwin nagy csalódásává tett -, és ahelyett, hogy 
agresszíven szembeszálltam volna Tom atya támadásával, karomat 
összefontam az arcom elıtt, és próbáltam elfordulni tıle. 

Tom atya nem tapasztalt harcos. Mint egy általános iskolás fiú a játszótéri 
verekedésben, vadul nekem ugrott, egész testét fegyverként használva, és 
jóval, nagyobb erıvel rohant nekem, mint azt egy átlagos paptól várná az 
ember, még annál is nagyobbal, mint ami egy jezsuitától várható. 

Hátratántorodva nekiestem egy magas szekrénynek. Az egyik kilincs a 
hátamba fúródott, a bal lapockám alá. 

Tom atya jobb kezével csapott felém, de engem jobban aggasztott a 
furcsa bal nyúlvány. Nem tudtam, milyen élesek lehetnek azok a csipkézett kis 
ollók, de ami még fontosabb, nem akartam, hogy megérintsen azzal a 
valamivel, ami tisztátalannak tőnt. Nem higiéniai szempontból. Tisztátalannak, 
mint egy démon hasított patája vagy szırtelen, csigavonalszerő farka. 

Ahogy ütött engem, Tom atya mániákusan ismételgette vallásos 
elkötelezettségérıl tanúbizonyságot tevı mondatát: 



- Hiszek Krisztus kegyelmében, Krisztus kegyelmében, hiszek Krisztus 
kegyelmében! 

A nyála az arcomba fröccsent, és a lehelete zavaró módon mentoltói 
bőzlött. 

A szüntelen kántálásnak nem lehetett célja, hogy meggyızzön engem 
vagy bárki mást - még csak Istent sem - a pap megrendíthetetlen hitérıl. 
Inkább saját magát próbálta meggyızni, emlékeztetni, hogy reménykedett, 
és e reményt használhatná arra, hogy újra uralkodni tudjon magán. A 
szemében lévı kaján, sárga fény ellenére, a kényszer ellenére, megölje ezt a 
fortélyos erıt megvadult testében. Én láttam az elesett és sebezhetı 
teremtményét Istennek, aki küzdött, hogy elnyomja a benne lakó dühöngı 
szörnyeteget, és visszataláljon a méltóságához. 

Kiabálva, szitkozódva Bobby és Roosevelt a papnak esett, és próbálták 
leszedni rólam. Míg szorosan kapaszkodott belém, a pap addig ıket 
rugdosta, könyökével pedig a hasukat és a bordájukat célozta. 

Nem bizonyult tehetséges harcosnak, mikor nekem vetette magát, 
másodpercekkel ezelıtt, de gyorsan fejlıdött. Vagy lehet, hogy kezdte 
elveszteni a csatát a benne kifejlıdı szörnnyel szemben, ami mindent tudott 
a harcról és az ölésrıl. 

Éreztem, valami a pulóveremet húzza, és biztos lehettem benne, hogy a 
győlöletes olló az. Az ollók beleakadtak a pulóver anyagába. 

Hirtelen felindulással megragadtam a pap csuklóját, hogy visszatartsam. A 
kezemben lévı hús furcsán forró, zsíros, és olyan rossz tapintása volt, mint egy 
régóta bomló tetemnek lehet. Helyenként húsa gusztustalanul puha, míg 
máshol a bıre mintha páncéllá keményedett volna. 

Mostanáig bizarr küzdelmünk kétségbe ejtett, de legalább ennyire 
lenyőgözı is volt számomra, valami olyan, amin most nem tudnék nevetni - de 
késıbb, egy sör fölött a parton annál inkább: ez a csata egy kövérkés 
pappal, egy viktoriánus stílusban berendezett hálószobában, egy rajzfilm 
zenéjével a háttérben. De abban a pillanatban a pozitív végkifejlet nem 
látszott biztosítottnak, és a csata többé nem volt lenyőgözı, még a 
legkevésbé sem. 

A csukló ízülete már nem hasonlított arra, amit egy biológiaórán, egy 
csontvázrajzon tanulmányozol, inkább valami olyasmire, amilyet egy delirium 
tremens alatt látni, míg szárad ki a megivott tíz üveg Bourbon konyak 
fogyasztójából. Az egész kéz hátrafordult a csuklón, ahogy egy emberi kéz 
nem tud, mintha gömbcsuklón mőködne, és az ollók az ujjam felé vágtak, 
arra kényszerítve engem, hogy elengedjem ıket. 

Bár úgy éreztem, elég hosszú ideje harcolok a pappal ahhoz, hogy nevét a 
bicepszemre tetoválva hordhassam, csupán fél perce kezdett püfölni, amikor 
Roosevelt leszedte rólam. A mi mindig szelíd állatkommunikátorunk úgy 
kommunikált a Tom atyában lévı állattal, hogy felemelte a padlóról és 
elhajította ıt, mintha nem lenne nehezebb az igazi halálnál, aki végül is nem 
más, mint csontok egy köpenyben. 

Tom atya, pörgı reverendaszoknyával az ágy lábtartójának ütközött, 
amitıl az öngyilkos pár megremegett, mintha valami halál utáni öröm érné 



ıket. Arccal a padlónak csapódott, de azonnal lábra ugrott emberfeletti 
fürgeséggel. 

Már nem kántált a hitérıl, hanem röfögött, mint egy vadkan, köpködött, 
dühödt hangokat adott ki, majd megragadott egy diófa széket, melynek 
kárpitját és karfáját liliomok díszítették, és egy pillanatig úgy tőnt, hogy 
mindent összezúz vele, ami a közelében van, de aztán Roosevelt felé 
hajította. 

Roosevelt épp idıben helyezkedett még úgy, hogy a szék széles hátát 
találja el, és ne az arcát. 

A televízióból Elton John mézédes hangja hallatszott, ahogy teljes zenekari 
és kóruskísérettel a Can You Feel the Love Tonight? címő dalt énekli. 

A szék még repült Roosevelt felé, amikor Tom atya már egy szépítkezı 
ülıkét dobott Sasha felé. 

Sasha nem húzódott el idıben. Az ülıke a vállát találta el, és egy 
díványnak csapta. 

Ahogy a bútor ledöntötte Sashát, a megtébolyult pap már felém 
dobálózott, majd Bobby és Roosevelt felé. És bár továbbra is bestiális hangok 
jöttek ki a torkán, gonosz vidámsággal átitatva, néhány is merıs szót is 
hörgött támadásait kísérendı. Egy ezüst ruhakefe, egy ovális kézi tükör - „Az 
Atya nevében!" -, egy nehéz, ezüst ruhakefe - „És a Fiúéban!" -, néhány díszes 
ékszeres doboz - „És a Szentlélekében!" -, egy porcelánváza, ami olyan erısen 
találta el Rooseveltet, hogy megtántorodott, mintha balta találta volna el. 
Egy parfümös üveg süvített el a fülem mellett és csapódott egy távoli 
bútornak, amitıl aztán rózsaolaj illata lengte be a szobát. 

A repülı tárgyakat kikerülni igyekezvén Bobby és én Tom Eliot felé 
próbáltunk közelíteni. Nem igazán tudom, miért. Talán azt gondoltuk, hogy 
közösen le tudjuk fogni ezt a nyomorult gazembert, míg vissza nem nyeri 
emberi mivoltát. Ha maradt neki olyan egyáltalán. 

Amikor a pap elhajította az utolsó tárgyat is a pipereasztalról, Bobby 
odarohant hozzá, én pedig utána egy másodperc töredékével késıbb. 

Ahelyett, hogy hátrált volna, Tom atya elırerontott, és mikor összeütközött 
Bobbyval, a pap felemelte ıt a földrıl. Ez már egyáltalán nem Tom atya. 
Valami természetfeletti erı volt benne, egy hatalmas, feldühödött, ırült bika 
ereje. Keresztülszáguldott a szobán, de megbotlott egy székben, és Bobbyt 
olyan erıvel csapta a sarokba, hogy Bobby vállainak el kellett volna 
repednie. Bobby felkiáltott fájdalmában, a pap pedig fölé hajolt, és ütötte, 
vágta, ahol érte. 

Aztán én is része lettem a verekedésnek, Tom atya hátára ugrottam, jobb 
karomat a nyaka köré fontam, a ballal pedig a jobb csuklóját szorítottam. 
Fojtófogásban tudtam megfogni. Hátrahúztam a fejét. Majdnem 
összepréseltem a légcsövét, hogy eltántorítsam Bobbytól. 

Elhátrált, de ahelyett, hogy térdre esett volna, és megadta volna magát, 
úgy tőnt, nincs szüksége levegıre, amit kifojtogattam belıle, vagy az agyából 
kiszorított vér pótlására. Bakolt, hogy levessen a hátáról a fején át, majd újra, 
még dühösebben. 

Hallottam, hogy Sasha kiabál, de nem figyeltem rá, mit mond, míg a pap 
negyedszer nem bakolt, és hajított majdnem a földre. A fogásom 



megcsúszott, a pap felhördült, mintha gyızelmet szagolna, és végül 
megértettem, hogy Sasha mit mond: 
- Állj el az útból, Chris! Chris! Állj el az útból! 

Ahhoz, hogy azt tegyem, amit kér, bizalomra volt szükség, de végül is 
minden a bizalomról szól, legyen szó halálos csatáról vagy egy csókról. Ezért 
engedtem a fojtófogáson, és a pap levetett magáról, még mielıtt én le 
tudtam volna ugrani. 

Tom atya felegyenesedett, magasabbnak látszott, mint az elıbb. Vagy 
csak illúzió? Démonikus dühe olyan erıteljes volt, olyan lángoló erejő, hogy ha 
elektromos szikrák jelentek volna meg közte és a fémtárgyak között, az sem 
lett volna meglepı. A düh nagyobbnak láttatta, mint amekkora volt. Sugárzó, 
sárga pillantása ragyogóbbnak hatott, mint egy egyszerő szemfény, mintha a 
koponyáján belül nem csupán egy teremtmény születne, de egy teljesen új 
univerzum nukleáris energiája. 

Hátrahúzódtam, zihálva, és ırülten kerestem a pisztolyt, amit Manuel elvett 
tılem. 

Sasha egy párnát fogott a kezében, amit nyilvánvalóan az egyik hulla feje 
alól húzott ki. Ez ugyanolyan ırültségnek látszott, mint bármi, ami történt, 
mintha egy zsák libatollal akarná lenyugtatni, vagy megadásra kényszeríteni 
Tom atyát. De amikor azt parancsolta a papnak, menjen hátra és üljön le, 
rájöttem, a párnát a pisztolya köré tekerte, hogy fel fogja a revolver hangját, 
ha használni kényszerülne, ugyanis a hálószoba a ház utca felıli oldalára 
esett, ahonnan könnyen kihallatszana a hang. 

Látszott, hogy a pap nem figyel Sashára. Lehet, hogy mostanára már nem 
is tudott másra figyelni, mint ami benne történik, arra, hogy a hurrikán 
sebességével változik. 

Szája kinyílt, fogai kilátszottak. Egy földön kívüli kiáltás hagyta el a torkát, 
aztán még egy, egy még vérfagyasztóbb, mint az elızı, amit sikítás, hörgés, 
nyüszítés követett, mely hangok mindegyike fájdalmat és örömöt, 
kétségbeesést és vidámságot, vad dühöt és keserő megbánást tükrözött, 
mintha egy egész sokaság lenne ebben az elkínzott testben. 

Parancs helyett Sasha kérte Tom atyát, hogy adja meg magát. Talán nem 
akarta használni a puskát. Talán félt, hogy a pap ırült kiabálása kihallatszik az 
utcára, s ezzel felhívja ránk a figyelmet. Sasha hangja remegett, szemei 
könnyben úsztak, de tudtam, bármit képes lenne megtenni. 

A visító pap felemelte kezeit, mintha a mennyek haragját hívná 
mindannyiunkra. Irtózatosan remegni kezdett, mintha vitustáncot járna. 

Bobby a sarokban kucorgott, ahova Tom atya hajította, mindkét kezével 
bal lágyékát szorítva, mintha egy seb vérzését akarná elállítani. 

Roosevelt az ajtóban állt, egyik kezével az arcát fogta, ahol a váza 
eltalálta. 

Láttam az arckifejezésükbıl, nem én hittem egyedül úgy, hogy a pap egy 
olyan erıszakrobbanás felé tart, ami jóval félelmetesebb, mint bármi, amit 
eddig tapasztaltunk. Nem gondoltam, hogy Tom atya metamorfózison megy 
át a szemünk elıtt, hogy szörnyeteggé válik egy pillanat alatt, mint egy 
alakváltoztató földönkívüli egy sci-fiben, és félig koronás gyíkként, félig 



pókként végigverekszi, üti, vágja magát rajtunk, majd felfalja Mungojerrie-t, 
mintha a szerencsétlen macska lenne a vacsora utáni desszert. 

Hús és csont biztosan nem tud olyan gyorsan átváltozni, mint a pattogatott 
kukorica a mikrohullámú sütıben. Másrészrıl viszont egy ehhez hasonló 
fantasztikus változás, amint a papból ragadozó lesz, sem lepett volna meg. 

Tom atya azonban meglepett mindannyiunkat, mikor dühét maga ellen 
fordította; bár így utólag rájöttem, eszembe juthattak volna a madarak, a 
patkányok és Manuel szavai a pszichológiai robbanásról. A lelkész kiengedett 
magából egy üvöltést, mely egyszerre volt dühödt és gyászos, és bár nem 
olyan hangos, mint az elızı sikolyok, mégis sokkal ijesztıbb, amiért olyan 
reménytelennek hangzott. E velıtrázó ordítás után elkezdte arcul csapdosni 
magát a jobb öklével és valami ahhoz hasonlóval is, amilyet formálni tudott a 
torzult kezébıl. Mindezt olyan erıvel, hogy az orra betört, a szája felszakadt. 

Sasha még mindig kérlelte ıt, ámbár nyilván észrevette, hogy Tom atya 
nem fogja, amit mond, és senki nem tud rajta segíteni ezen a világon. 

Mintha le akarná sikálni a gonoszt magáról, elkezdte kaparni az arcát, 
körmeit mélyen belenyomva a húsba, és azzal az ollóval jobb szemének esett, 
mintha ki akarná vájni. 

Tollak repdestek hirtelen a levegıben, a pap körül pörögve, és néhány 
pillanatig összezavarodtam, megdöbbentem, míg belém nem hasított a 
felismerés, hogy Sasha elsütötte a fegyverét. A párna nem foghatta fel 
teljesen a lövés hangját, de én semmi mást nem hallottam, mint Tom atya 
üvöltését, mely a koponyámban visszhangzott. 

A pap megtántorodott a lövéstıl, de nem esett össze. Önmaga kínozását 
sem hagyta abba. 

Hallottam a második lövést, és a harmadikat. 
Tom Eliot a földre rogyott, rövid ideig rugdalózott, mint egy kutya, aki 

álmában nyulat kerget, aztán mozdulatlanná vált. 
Sasha megszabadította a fájdalmától, és megmentette attól, hogy 

elpusztítsa önmagát, ami hite szerint halhatatlan lelkét örök kárhozatra ítélte 
volna. 

Annyi minden történt, mióta a pap Roosevelthez vágta a széket, Sashához 
pedig az ülıkét, hogy meglepett, mikor hallottam, még mindig Elton John 
énekel. 

Mielıtt eldobta volna a párnát, Sasha lıtt még egyet, ezúttal a 
tévéképernyıre. 

Amilyen jólesı érzés, hogy megszabadultunk ettıl az ide nem illı zenétıl és 
képtıl, annyira megrémültünk a sötétségtıl, ami úrrá lett a szobán, miután a 
kivégzett tévé már nem hányt több szikrát. Feltételeztük, hogy a pap halott, 
hiszen bármelyikünk férgek étke lenne három mell-lövés után, de ahogy 
Bobby elızı éjszaka megjegyezte, itt és most nincsenek szabályok, az 
apokalipszis éjszakáján. 

Mikor a lámpámért nyúltam, már nem volt az övem alatt. Bizonyára 
elejtettem a dulakodás közben. 

Képzeletemben a pap már újraéledt, és valami olyanná vált, amit egy 
tengeri hadsereg sem tudna megölni. 

Bobby felkapcsolta az egyik állólámpát. 



A hulla még mindig nem volt más, mint egy ember, aki halott, és akire jobb 
nem ránézni, hiszen rendesen összeroncsolódott. 

Sasha eltette a pisztolyát, beesett vállal, lógó fejjel állt, háttal a tetemnek, 
egyik kezével az arcát takarva. Próbálta összeszedni magát. 

Bobby a lámpát a legkisebb fokozatra kapcsolta. A bura rózsaszínő 
selyembıl volt, így a szoba nagyrészt homályban maradt, de körvonalakat 
azért láttunk. 

Észrevettem a zseblámpát a földön, felkaptam, és újra az övem alá tőztem. 
Próbáltam nyugodtabban lélegezni, a két ablak közül a hozzám 

közelebbihez léptem. A függönyök súlyos szövetbıl voltak, és olyan vastagok, 
mint az elefántbır. Ez is legalább olyan hatékonyan felfogta a lövés hangját, 
mint a plüsspárna, amin keresztül Sasha lıtt. 

Félrehúztam a függönyt az egyik oldalon, és kilestem a megvilágított 
utcára. Senki nem mutogatott vagy rohant a Stanwyck-rezidencia felé. Nem 
állt meg semmilyen jármő a ház elıtt. Igazából az út teljesen üresnek látszott. 

Semelyikünk sem szólt egy szót sem, míg le nem értünk újra a földszintre, a 
konyhába, ahol a macska az olajlámpa fényében várt. 

Bobby levette a Hawaii-pólóját és fekete pulóverét, mindkettı csupa vér. 
Bal oldalán négy vágás, sebek, melyeket a pap torz keze ejtett rajta. 

Ez egy hasznos szó, amit anyám genetikai tudománya világából tanultam. 
Valami irtózatost jelentett, egy szerv vagy szervrész leírására használták, ami 
valami genetikai károsodás miatt deformálódott. Gyerekként mindig 
érdekeltek anyám kutatásai és elméletei, mert, ahogy mindig mondta, min-
denben Istent kereste. Azt gondoltam, hogy ez lehet a legfontosabb dolog, 
amit ember tehet. De Isten jobb szereti azt látni, mit hozunk ki magunkból 
önállóan, és nem teszi könnyővé számunkra, hogy megtaláljuk ıt a halál 
innensı oldalán. Az úton, ahol úgy gondoljuk, megtaláltuk az ajtót, ami 
mögött ı vár, nem valami istenit találunk, hanem valami torzát. 

A fürdıben Sasha talált egy elsısegélyládát és egy üvegcse aszpirint. 
Bobby a mosogatónál állt, s egy tiszta konyharuha meg folyékony szappan 

segítségével a sebeit tisztogatta, miközben gyakran felszisszent. 
- Fáj? - kérdeztem. 
- Nem. 
- Semmiség. 
- Te? 
- A sebeid. 

A négy vágás nem volt mély, de elég erısen vérzett. 
Roosevelt leült egy székre az asztal mellett. Kivett néhány jégkockát a 

mélyhőtıbıl, és egy konyharuhába csomagolta ıket. Ezt a pakolást a bal 
szeméhez szorította, mely úgy bedagadt, hogy mát nem tudta kinyitni. 
Szerencsére a váza nem tört el, mikor eltalálta ıt, mert különben könnyen 
porcelánszilánkok kerülhettek volna a szemébe. 
- Rossz? - kérdeztem. 
- Volt már rosszabb. 
- Foci? 
- Alex Karras. 
- Nagyszerő játékos. 



- Nagy. 
- Neked ment? 
- Nem is egyszer. 

Sasha átitatott egy ruhát hidrogén-peroxiddal, és többször Bobby sebeihez 
nyomta. Akárhányszor elvette a ruhát, a sekély vágások véres habot 
bugyborékoltak. 

Nem sajgott volna több testrészem, ha az utolsó hat órát egy ipari 
szárítógépben hánykolódva töltöm. 

Lenyeltem két aszpirint néhány korty narancslével, amit Stanwyckék 
frizsiderjében találtam. A doboz olyan erısen remegett a kezemben, hogy 
több folyadékot öntöttem az arcomra és a ruhámra, mint amennyit innom 
sikerült - mintha a szüleim hibát követtek volna el, amikor megengedték, hogy 
partedli nélkül igyak ötéves koromban. 

Több peroxidos kezelés után Sasha alkoholra váltott, és azt nyomta Bobby 
sebeibe. Bobby már nem is sziszegett; csak a fogát csikorgatta. Végül, mire 
Bobby már elég fogát elkoptatta ahhoz, hogy egy életre pépes ételekre 
legyen kényszerítve, Sasha Neosporint kent a még mindig vérzı sebekbe. 

A hosszas kezelés mindenféle kommentár nélkül zajlott. Mindannyian 
tudtuk, miért van szükség ennyi antibakteriális anyag alkalmazására sebei 
kezeléséhez, és ha beszélünk róla, akkor csak még jobban megijedünk. 

Az elkövetkezı hetekben, hónapokban Bobby több idıt fog tölteni a tükör 
elıtt magát ellenırizve, és nem azért, mert hiú. A kezére különösképp figyelni 
fog, hogy nem lát-e valami... torzulást rajta. 

Roosevelt szeme tovább dagadt. Mégis, kitartóan hitt a jégben. 
Míg Sasha Bobby sebeit tekerte gézbe, én találtam egy üzenı táblát és 

egy kulcstartót az ajtó mellett, ami a konyhát kötötte össze a garázzsal. A 
kulcstartón autókulcsok lógtak. Legalább Sashának nem kell kulcs nélkül 
beindítani a kocsit. 

A garázsban egy piros Jaguar és egy fehér Ford Expedition állt. 
Lámpám segítségével leengedtem az Expedition hátsó ülését, hogy 

megnagyobbítsam a rakteret. Így Roosevelt és Bobby le tud feküdni az ablak 
vonala alá. Ha csoportban utazunk, talán inkább figyelmet keltünk, mint ha 
Sasha látszólag egyedül vezet. 

Mivel Sasha tudta pontosan, a Haddenbeck út melyik részére megyünk 
pontosan, neki kellett vezetni. 

Mikor Bobby a garázsba lépett Sashával és Roosevelttel, már ismét viselte a 
Hawaii-pólóját és a pulóverét, de a járása kissé merev volt. 
- Jól leszel itt hátul? - kérdeztem az Expedition hátsó részére mutatva. 
- Majd pihenek egy kicsit. 

Az elsı utas ülésen, mikor lehúzódtam az ablak vonala alá, hirtelen minden 
zúzódást megéreztem magamon tetıtıl talpig. De éltem. Korábban nem 
bíztam benne, hogy nem hagyjuk el mindannyian dobogó szívvel és mőködı 
aggyal a Stanwyck-házat, de tévedtem. Mikor tragédiát érzek, a macskák 
talán tudnak dolgokat, Christopher Snow elıérzetében nem feltétlenül lehet 
bízni - ami végül is megnyugtató. 

Mikor Sasha beindította a motort, Mungojerrie a két elsı ülés közé fészkelte 
magát. Feszesen ült, füleit hegyezte, és elırenézett. 



Sasha kinyitotta a távirányítóval az elektromos garázsajtót, én pedig 
megkérdeztem: 
- Jól vagy? 
- Nem. 
- Jó. 

Tudtam, hogy testileg sértetlen, és válasza lelkiállapotára utal. Azzal, hogy 
megölte Tom Eliotot, Sasha az egyetlen dolgot tette, amit tehetett, talán 
megmentette egyikünk vagy többünk életét, míg a papot a szörnyőséges 
önpusztítástól váltotta meg, ez a három lövés mégis megviselte; súlyos erkölcsi 
felelısség nyomta a vállát. Nem bőntudat. Elég okos ahhoz, hogy tudja, 
bőntudatot nem kell éreznie. De azt is tudta, a jogos cselekedetek is nyomot 
hagyhatnak az ember szívében és elméjében. Ha mosolyogva azt válaszolta 
volna, hogy jól van, akkor nem az a Sasha Goodall lett volna, akit én szeretek, 
és ezért okom lett volna feltételezni, hogy megfertızıdött. 

Csendben haladtunk Moonlight Bay útjain, mindegyikünk elfoglalta magát 
a saját gondolataival. 

Néhány kilométerre a Stanwyck-háztól, a macska megunta a szélvédın 
való kibámulást. Meglepetésemre a mellkasomra lépett, és a szemembe 
nézett. 

Zöld pillantása intenzív és mozdulatlan volt, különösképp hosszú ideig 
álltam, azon tőnıdve, vajon mit akarhat. 

Milyen különbözı lehet a gondolkozása a miénktıl, még ha hasonlóan 
intelligens is. Olyan más perspektívából szemléli ezt a világot, mint ahogy mi 
szemlélnénk egy másik bolygó világát. Anélkül ébred mindennap, hogy az 
emberiség történelmének, filozófiájának, gyızelmének, tragédiájának, nemes 
szándékainak, ırültségének, kapzsiságának, irigységének és önteltségének 
súlya nyomná a vállát. Felszabadító érzés lehet e terhek nélkül élni. Egyszerre 
civilizált és civilizálatlan. Közelebb van a természethez, mint mi; ezért 
kevesebb illúziót táplál iránta, tudja, hogy az élet nehéz kezdettıl fogva, a 
természet szép, de rideg. És bár Roosevelt azt mondja, Mungojerrie fajtársai 
közül többen megszöktek Wyvernbıl, számuk nem lehet nagy. Mungojerrie 
nem egyedi példány, amilyennek Orson tőnik, és míg a macskák 
természetüknél fogva inkább alkalmasak a magányra, mint a kutyák, ez a kis 
teremtmény néha piszok módon egyedül lehet. 

Mikor simogatni kezdtem, Mungojerrie megtörte kontaktusunkat, és 
összekuporodott a mellemen. Kicsi volt, meleg, és éreztem a szívdobogását 
mind a mellemen, mind pedig simogató kezem alatt. 

Nem értek az állatok nyelvén, de azt hiszem, tudom, miért vezetett minket a 
Stanwyck-házba. Nem azért jártunk ott, hogy lássuk a halottakat. Azért 
mentünk oda, hogy megtegyük Tom atyával, amit meg kellett tenni. 

Emberemlékezet óta gyanították, hogy néhány állatnak legalább eggyel 
több érzéke van, mint nekünk. Adjunk ehhez a különleges érzékeléshez 
intelligenciát, és tegyük fel, hogy magasabb értelemmel kifinomultabb tudat 
jár. Elhaladva a Stanwyck-ház elıtt, Mungojerrie talán megérezte Tom Eliot 
atya testi-lelki szenvedését, és talán kötelességének érezte, hogy 
megkönnyebbülést adjon a szenvedı embernek. 

Vagy lehet, hogy tiszta hülye vagyok. 



Megvan az esélye, hogy egyszerre vagyok hülye, és egyszerre van igazam 
Mungojerrie-vel kapcsolatban. 

A macskák tudnak dolgokat. 
 
 
 
 

23. 
 
A Haddenbeck út két sávjával néhány kilométeren át kelet felé fut, 

párhuzamosan a Wyvern erıd déli peremével, de aztán délkelet felé fordul, 
hogy ott jó néhány farmnak adjon otthont a tartomány legnépszerőtlenebb 
részén. A nyári forróság, a téli esık és Kalifornia legkegyetlenebb vendége - a 
földrengés - egyenetlenné, göröngyössé és repedezetté tették az utat. Vad 
főcsomók és kora tavasszal egy rövid ideig vadvirágok választják el az utat az 
érzékien ringó mezıktıl, melyek körülölelik. 

Mikor már jó ideje haladtunk úgy, hogy nem találkoztunk szembejövı 
forgalommal, Sasha hirtelen lefékezett, és így szólt: 
- Ezt nézzétek! 

Felültem, csakúgy, mint Bobby és Roosevelt, és az éjszakát kémleltem 
zavarodottan, míg Sasha hátramenetbe tette a kocsit, és tolatott néhány 
métert. 
- Majdnem átmentem rajtuk - mondta Sasha. 

Az úton elıttünk, a reflektor fényétıl megvilágítva, annyi kígyót láttunk, 
hogy az ország összes állatkertjének összes hüllıházát meg lehetett volna 
velük tölteni. 

Bobby elırehajolt az elsı ülésre, halkan füttyentett, és ezt mondta: 
- Egy pokolra nyíló ajtónak kell valahol lennie itt. 
- Mindegyik csörgıkígyó? - kérdezte Roosevelt, levéve a jeget dagadt 
szemérıl, hogy azt is befoghassa a megfigyelésbe. 
- Nehéz megmondani - válaszolta Sasha. - De azt hiszem. 

Mungojerrie hátsó lábaival jobb térdemen állt, elsı lábaival a mőszerfalon, 
fejét egyenesen tartotta. Egy hangot adott ki azon macskahangok közül, 
melyek félig sziszegések, félig morgások, de teljesen irtózatosak. Még ebbıl az 
öt-hat méteres távolságból sem lehetett pontosan megszámolni, hány kígyó 
tekereg az úton, és nem állt szándékomban közéjük állni, hogy pontos 
összegzést végezhessek. Legalább hetven-nyolcvan és legfeljebb száz 
lehetett megítélésem szerint. 

Tapasztalatom szerint a csörgıkígyók magányosan vadásznak, és 
normálisan nem vándorolnak csapatosan. Csak akkor láthatsz többet 
egyszerre, ha szerencsétlenül a fészkükbe botlasz, és kevés fészekben lehetne 
ennyi példány, ha egyáltalán lenne olyan fészek. 

E kígyóknak a viselkedése még furcsább, mint maga a tény, hogy így 
Összegyőltek a nyílt úton. Egymás köré, alá, fölé tekeredtek, és e nyálkás 
masszából nyolc vagy tíz fej emelkedett ki egyszerre, hatvan, nyolcvan, száz 
centire a levegıbe, állkapcsukat csikorgatva, méregfogukat felvillantva, 



nyelvüket nyújtogatva, aztán visszasüllyedtek a masszába, amikor is másik 
nyolc-tíz fej emelkedett ki a tömegbıl. 

Olyan volt ez, mintha Medúza a klasszikus görög mítoszból a Haddenbeck 
úton feküdt és pihent volna, míg kígyóparókája saját magát fésülte volna. 
- Keresztülvezetsz rajtuk? - kérdeztem. 
- Inkább nem - válaszolta Sasha. 
- Zárd be a nyílásokat, pörgesd fel a motort - mondta Bobby -, és vigyél 
minket keresztül ezen a csörgıkígyóúton! 

Roosevelt is megszólalt: 
- Anyukám mindig azt tanította, hogy a türelem rózsát terem. 
- A kígyók nem miattunk vannak itt - mondtam. - Nem törıdnek velünk. Nem 
minket akadályoznak. Csak véletlenül rossz idıben jöttünk errefelé. 
Továbbállnak, talán elıbb, mint utóbb. 

Bobby megböködte a vállamat: 
- Roosevelt mamája jóval tömörebben fogalmaz, mint te, haver. 

Minden kígyó, amelyik kiemelkedett a tömegbıl, hirtelen ránk figyelt. Attól 
függıen, hogy milyen szögbıl világította ıket a reflektor, szemük piros vagy 
ezüstszínben, néha meg zöldben ragyogott, mint egy apró ékszer. 

Feltételeztem, hogy a fény keltette fel a figyelmüket. A sivatagi 
csörgıkígyók, mint a legtöbb csúszómászó, majdnem olyan süketek, mint az 
ágyú. A látásuk jó, különösen éjszaka, mikor ovális pupillájuk kitágul, hogy 
érzékeny retinájukat nagyobb felületen érje a fény. Szaglásuk talán nem 
olyan fejlett, mit a kutyáké, mivel ritkán használják ıket nyomkeresésre, vagy 
kábítószer kiszimatolására a csempészek bıröndjében. Azonkívül, hogy jó 
orruk van, a szaglószervük is jó - a Jacobson-szerv, mely két zsebbıl áll, amit 
érzékeny szövet köt össze -, 
ami a szájpadlásukban helyezkedik el. Ezért mozog a kígyók villás nyelve 
szüntelenül: mikroszkopikus szagrészecskéket nyalnak le vele a levegıbıl, 
ezeket a molekulákat a szájukban lévı zsebekbe viszik, hogy ott megízleljék és 
analizálják. Most ezek a csörgıkígyók buzgón nyaldosták a levegıt a 
szagunkért, hogy megállapítsák, ízletes préda lapul-e a reflektorok mögött. 

Egy csomó dolgot tanultam a sivatagi csörgıkígyókról, akikkel az est korai - 
melegebb - szakaszát osztom meg. Ördögi megjelenésük ellenére lenyőgözı 
szépséggel bírnak. 

A furcsa még furcsább lett, mikor az egyik tekergı kígyó megfordult, és a 
mellette felemelkedıre támadt. A megharapott kígyó visszaharapott; 
összetekeredtek, majd az útra estek. A kígyózó csapat összezárult felettük, és 
egy percig nagy felfordulás lett úrrá az összetekeredett sokaságon, izgatottan 
tekeregtek és csavarodtak, nem olyan ábrándosan, mint korábban, hanem 
ırült sebességgel, mint a pattogó ostorok, mintha a kényszer, hogy 
megharapják az övéiket, elhatalmasodott volna rajtuk, mintha a két elıbb 
egymásnak esı forradalmat szított volna a kolóniában. 

Mikor a megvadult csapat lenyugodni látszott, Sasha megszólalt: 
- Megharapják a kígyók normális esetben egymást? 
- Valószínőleg nem - mondtam. 
- Nem hiszem, hogy érzékenyek lennének a saját mérgükre - mondta 
Roosevelt, visszatéve a jeget a bal szemére. 



- Nos - kezdte Bobby -, ha valaha arra kényszerülünk, hogy megint 
középiskolások legyünk, készíthetünk dolgozatot errıl a kérdésrıl. 

A kiemelkedı kígyók egyike, mely a többi fölött tekergett, és a levegıt 
nyaldosta, megint rátámadott egy társára, aztán egy harmadik megtámadta 
az elsıt. A trió visszasüllyedt a csapatba, és egy újabb görcsös rángatózás 
söpört keresztül a hullámzó tömegen. 
- Ezek is olyanok, mint a madarak - mondtam. - Vagy mint a prérifarkasok. 
- Vagy a Stanwyckéknél lévı emberek - tette hozzá Bobby. 
- Szellemi szétrobbanás - jegyezte meg Sasha. 
- Nem hiszem, hogy a kígyóknak lenne logikusan mőködı elméjük - mondta 
Bobby -, de valóban úgy néz ki, mintha ugyanarról a jelenségrıl lenne szó. 
- Mozognak - szólalt meg Roosevelt. 

Valóban, a tekergı sereg, hogy úgy mondjam, menetelt. Elindultak a 
kétsávos úton, keresztül az apró földhalmon, majd el a magas főben és 
vadvirágok között, az út jobb oldalán. 

Az egész folyamatban azonban nem csak az a nyolcvan-száz egyed vett 
rész, akiket figyeltünk. Ahogy a kígyók eltőntek a főben a jobb oldalon, a 
Haddenbeck út bal oldalán újabbak jelentek meg, mintha egy örökmozgó, 
kígyógyártó gépbıl áradnának. Talán három-négyszáz, egyre házsártosabb 
és zaklatottabb csörgıkígyó vonult át a déli vadasokba, míg végül letisztult az 
út. Mikor befejezték, és már egyetlen tekergı élılény sem volt az úton, egy 
pillanatig csendben pislogtunk, mintha álmunkból ébredtünk volna. 

Mama, szeretlek, és mindig szeretni foglak. De mi a fenét gondoltál? 
Sasha sebességbe tette a kocsit, és elindultunk. 
Mungojerrie megint irtózatának adott hangot. Pózt váltott az ölemben, így 

az elsı lábait az ajtón nyugtatta, és az oldalsó ablakon nézett kifelé, a sötét 
mezıkre, ahol a kígyócsapat a feledésbe veszett. 

Két kilométerrel késıbb elértük a Holló-hegyet, ami alatt Doogie 
Sassmannek kell várnia minket. Hacsak a kígyók nem keresztezték az útját, 
mielıtt a miénket keresztezték volna. 

Nem tudom, miért hívják Holló-hegyet Holló-hegynek. Az alakja semmiképp 
sem hasonlít a madárra, és hollók sem rajzanak erre nagyobb számban, mint 
máshol. Ez a név nem utal sem egy prominens helyi családra, sem egy hírhedt 
csirkefogóra. A holló indiánok Montanában élnek, nem Kaliforniában. 
Egyszóval nincs számomra magyarázata, miért így hívják ezt a helyet. 

A hegy tetején egy hatalmas, kinyúló szikla emelkedik ki a körülötte elnyúló, 
lágy körvonalú termékeny földbıl, egy magányos, szürke-fehér kidudorodás, 
mint egy részben elıbukkanó csont egy eltemetett behemót csontvázából. E 
jelenség egyik oldalába egy hollót karcoltak, de ez nem a név gyökere, mint 
én azt valaha gondoltam. 

Ez a véset a madár arcátlanságát jelzi, mégis bír valami ominózus 
jelentéssel, mintha egy gyilkos törzs toteme lenne, egy figyelmeztetés az erre 
járóknak, hogy kerüljék el a felségterületüket, vagy viseljék szörnyő 
következményeit annak, hogy bemerészkedtek. Negyvennégy évvel ezelıtt 
egy, júliusi éjszakán a holló képét egy ismeretlen ember - vagy emberek - 
véste a kıbe. Míg a kíváncsiságom el nem vezetett odáig, hogy 
megismerjem eredetét, azt gondoltam, egy másik századból való, talán még 



az európaiak bejövetele elıttrıl származik. Az öregek azonban azt mondják, 
hogy a Holló-hegyet legalább nagyszüleik kora óta így hívják, és a népi 
feljegyzések idı sárgította oldalai alátámasztják állításukat. A karcolat valami, 
a civilizált emberek számára rég elveszett primitív tudást látszik megtestesíteni, 
bár a hegy neve elıbb született, és nyilvánvalóan a névtelen karcolatkészítı 
csupán egy képi jelet akart a tájon készíteni. 

A rajz nem olyan, mint a Lilly Wingnek hagyott üzeneten lévı madár, 
eltekintve attól a hasonlóságtól, hogy mindkettınek rossz a kisugárzása. 
Charlie Dai leírása szerint a többi rablás helyszínén hagyott fekete madarak 
sem hasonlítottak a karcolatra. 

Charlie utalt volna a hasonlóságra, ha lett volna ilyen. 
Mindenesetre a véletlen egybeesés hátborzongató. 
Ahogy közeledtünk a hegygerinchez, olyan volt, mintha a madár nézne 

minket. Testének kiemelkedı vonalai fehéren csillogtak a reflektorfényben, 
míg a karcolat készítıje által hasított mély vonalakat árnyék töltötte be. Egy 
kolloid kı ez, és csillogó ásványtörmelékek - talán csillámkı - voltak 
szétszóródva benne. A karcolatot mővészi módon úgy helyezték el, hogy a 
legnagyobb ilyen csillogó törmelék legyen a madár szeme, amely most az 
állatokéhoz hasonló fényben ragyogott. Valami különös volt benne, valami, 
amirıl azt mondják, a tiltott tudás tükrözıdik benne, bár én soha nem 
értettem, hogy lehet egy szikladarabnak tudása. 

Megfigyeltem, hogy mindenki az autóban, a macskát is beleértve, 
nyugtalan arckifejezéssel figyelte a hollót. 

Ahogy elhaladtunk a madár mellett, a mélyedésekben megbújó 
árnyékoknak rohamos tempóban kellett volna összemenniük, minthogy az 
egész karcolat sötétben állt. Azonban, hacsak a szemem be nem csapott, az 
árnyékok egy pillanatra megnyúltak, ellentmondva a fizika törvényeinek, 
mintha a fényt akarnák követni. És ahogy a holló elhomályosult az éjszakában 
mögöttünk, megesküdtem volna rá, hogy az árnyék kiszabadult a kıbıl, és 
elrepült, mintha igazi madár lenne. 

Ahogy haladtunk lefele Holló-hegy keleti lankáján, visszafogtam magam, 
és nem tettem említést az árnyék, aggasztó elrepülésérıl, de Bobby 
megszólalt: 
- Nem tetszik nekem ez a hely. 
- Nekem sem - helyeselt Roosevelt. 

Bobby folytatta: 
- Egy embernek nem lenne szabad ilyen messzire utaznia a parttól. 
- Ja - így Sasha -, valószínőleg veszélyesen közeledünk a föld széléhez. 
- Pontosan - mondta Bobby. 
- Láttál valaha térképet azokból az idıkbıl, mikor azt hitték, hogy a föld 
lapos? - kérdeztem. 

Bobby nem hagyta annyiban: 
- Aha, látom már, szóval te is egy vagy a föld kerek mániákusai közül. 
- A térképkészítık valójában megmutatták a föld szélét, ahol a tenger egy 
feneketlen mélységbe zuhan alá, és néha figyelmeztették a világot: "Itt 
szörnyek laknak." 

Rövid, de mély csend után Bobby szólalt meg: 



- Rosszul választottál a történelmi apróságok közül, haver. 
- Úgy van - mondta Sasha, fokozatosan lassítva, ahogy a Haddenbeck út 
sötét, északi mezıi felé nézegetett, természetesen Doogie Sassmant kutatva. 
- Nem tudsz semmi lenyőgözı anekdotát Marie Antoinette-rıl a guillotine 
elıtt? 
- Ez az - értett egyet Bobby. 

Roosevelt elrontotta a hangulatot azzal, hogy közölte azt, amit nem kellett 
Volna: 
- Mr. Mungojerrie azt mondja, a holló elrepült a szikláról. 
- Minden tiszteletem ellenére - csattant föl Bobby -, könyörgöm, Mr. 
Mungojerrie csak egy nyavalyás macska! 

Roosevelt egy általunk nem hallható hangra figyelt. Aztán még hozzátette: 
- Mungojerrie azt mondja, lehet, hogy ı csak egy nyavalyás macska, de ezzel 
a társadalmi ranglétrán két lépcsıfokkal feljebb van egy deszkafejőnél. 

Bobby nevetett. 
- Nem mondott ilyet! 
- Nincs másik macska itt - mondta Roosevelt. 
- Te mondtad ezt! - vádaskodott Bobby. 
- Én nem - ellenkezett Roosevelt. - Én nem használom ezt a nyelvezetet. 
- A macska? - kérdezte Bobby szkeptikusan. 
- A macska - gyızködte Roosevelt. 
- Bobby csak az utóbbi idıben kezdett el hinni ebben az egész „értelmes 
állat" ügyben - magyaráztam Rooseveltnek. 
- Hé, macska! - szólt az állatnak Bobby. 

Mungojerrie megfordult az ölemben, hogy hátranézzen Bobbyra. 
Bobby megszólalt: 

- Igazad van, haver. 
Mungojerrie felemelte az egyik elsı mancsát. 
Egy pillanattal késıbb Bobby vette az adást. Arca csodálattól ragyogott, 

és kinyújtotta a jobb kezét az ülés támláján keresztül. İ és a macska adtak 
egymásnak egy ötöst. 

Jó munka, anyám, gondoltam Nagyon jó. Csak reméljük, hogy amikor 
minden elmondatott és megtétetett, több okos macska lesz, mint 
megtébolyult hüllı. 
- Megérkeztünk - mondta Sasha, mikor elértük a hegy alját. A kocsit négy 
kerék meghajtásba kapcsolta, és északnak kanyarodott a fıútról, lassan 
haladva, mert a reflektort lekapcsolta, és csak a sokkal halványabb fényő 
helyzetjelzı világított. 

Keresztülhajtottunk egy dús kaszálón, majd egy tölgyfasoron, 
megközelítettük Wyvern kerítését, és megálltunk a legnagyobb, sporteszközt 
szállító autó mellett, amit valaha láttam. Ezt a fekete Hummert, a katonai 
Humvee civil változatát, átszabták rendesen, miután kigurult az autószalonból. 
Túlméretezett kerekeivel még magasabb volt, mint az eredeti modell, és a 
rakterét is megnyújtották úgy hatvan centivel. 

Sasha lekapcsolta a lámpát és a motort, kiszálltunk a kocsiból. 
Mungojerrie belém kapaszkodott, mintha attól félne, hogy esetleg lerakom 

a földre. Megértettem, miért nem akarta ezt. A fő térdig ért. Még nappal is 



nehéz lenne egy kígyót kiszúrni, mielıtt támad, pláne figyelembe véve azt, 
hogy milyen gyorsan mozog, mikor támadni készül. Roosevelt kinyújtotta a 
kezét, odaadtam neki a macskát. 

A Hummer vezetı felöli oldala kinyílt, és Doogie Sassman szállt ki; hogy 
üdvözöljön minket, mint egy szteroidokkal felpumpált Mikulás a Pentagon 
tervezte szánkójából. Becsukta maga mögött az ajtót, hogy eloltsa az 
utasteret megvilágító lámpát. 

Doogie Sassman alacsonyabb, mint Roosevelt Frost, de ı az egyetlen 
ember, aki mellett Roosevelt törékenynek tőnik. Sassman vagy negyvenöt 
kilóval nehezebb Rooseveltnél, de még soha nem láttam olyat, hogy a 
negyvenöt kilónak nagyobb hatása lett volna. Kétszer akkorának látszik, több 
mint kétszer akkorának, mégsem igazi szörnyeteg; egy fickó, aki 
megbeszélhetné Godzillával ebéd közben, hogyan rombolják le a várost. 

Doogie hatalmas súlyát meglehetıs kecsesen cipeli, és nem tőnik 
kövérnek. Doogie nagydarab, de nem puhány. Az embernek az a 
benyomása, hogy eleven betonból készült, és érzéketlen az 
érelmeszesedésre, a puskagolyókra és az idı múlására. 

Van valami legalább olyan rejtélyes Doogie-ban, mint a sziklába karcolt 
madárban a hegy tetején. 

Talán a haja és a szakálla is hozzájárul ahhoz, hogy az ember azt higgye, ı 
a Skandináviában valaha a viharok és esı isteneként tisztelt Thor 
reinkarnációja, ahol most jelentéktelen popsztárokat imádnak, csakúgy, mint 
bárhol máshol. Természetesen szıke haja olyan sőrő, hogy az már sérti a 
Krisna-hívık érzékenységét, a háta közepéig lóg, és a szakálla olyan sőrő és 
hullámos, lehet, hogy nem is tudná főnyírón kívül mással leborotválni. A nagy 
haj radikálisan meg tudja erısíteni egy férfi hatalomauráját - és biztos vagyok 
benne, hogy Doogie hajának és szakállának nem kevés köze van a 
természetfölötti benyomáshoz, amit kivált, bár az igazi, benne rejtızı 
misztikum nem a szakállának, hajának, a testét borító tetoválásoknak, vagy a 
gázlánghoz hasonlító szemeinek köszönhetı. 

Ezen az éjszakán egy cipzáras, fekete anorákot viselt, amelyet fekete 
bakancsba tőrt, és ezért úgy kellett volna kinéznie, mint egy óriás 
csecsemınek pizsamában. Ehelyett olyan volt, mint egy fickó, akit a sátán 
lehívhatna, hogy kikormolja a kazán kéményét, amely eldugult tíz 
sorozatgyilkos félig égett, perlekedı lelkétıl. 

Bobby üdvözölte ıt: 
- Hello, Sassman! 
- Bobster - válaszolta Doogie. 
- Klassz járgány - méregettem. 
- Nem rossz - ismerte el Doogie. 
- Azt hittem, csak Harleyban utazol - jegyezte meg Roosevelt. 
- Doogie-nak - mondta Sasha - rengeteg fajta autója van. 
- Én egy kerékmániás vagyok - vallotta be Doogie. - Mi történt a szemeddel, 
Rosie? 
- Harcoltam egy pappal. 

A szeme jobb állapotban volt, még mindig dagadtan, de már nem 
annyira. A jég használt. 



- Mozognunk kell - folytatta Sasha. - Különös itt kint ma éjszaka, Doogie. 
Doogie egyetértett. 

- Hallottam a prérifarkasokat, ahogy azelıtt soha. 
Bobby, Sasha és én egymásra néztünk. Visszaemlékeztem Sasha jóslatára, 

hogy nem utoljára láttunk prérifarkasokat, mikor a Lilly Wing háza alatti 
szakadékból jöttek elı. 

A templomcsendes mezık és hegyek a borult ég alatt feküdtek, és a 
nyugat felıl jövı szellı olyan erıtlenül fújt, mint egy haldokló apáca lehelete. 
A mögöttünk lévı tölggyel levelei a képzeletnél alig hangosabban zizegtek, 
és a magas fő alig mozdult. 

Doogie az átszabott Hummer hátuljához vezetett minket, és kinyitotta a 
csomagtartót. A belsı világítás nem volt olyan erıs, mint szokott lenni, mert a 
lámpa felét fekete szigetelıszalaggal lefedte, de még ez a csökkentett 
világítás is fényárnak tőnt ezen a csillagtalan, holdfény nélküli mezıségen. 

A csomagtartóban két vadászpuska hevert. Két pisztolymarkolatú 
Remington, még szebbek, mint a Mossberg, amit Manuel elkobzott Bobby 
dzsipjébıl. 

Doogie megszólalt: 
- Nem hiszem, hogy ti, deszkafejőek képesek lennétek, lyukat lıni egy 
ezüstdollárba egy kézi lıfegyverrel, szóval ezek jobban passzolnak nektek. 
Tudom, hogy ismeritek a vadászpuskákat. De Magnum-töltényeket fogtok 
használni, készüljetek fel rá, hogy visszaüt. Ezzel a fegyverrel nektek, 
cowboyoknak nem kell a célzás miatt aggódni, és szinte bármit 
megállíthattok vele. 

Adott egy vadászpuskát Bobbynak, egy másikat nekem, és 
mindkettınknek egy-egy doboz töltényt. 
- Töltsétek tele a tárat, a többit pedig ürítsétek a zsebetekbe! - mondta. - Ne 
hagyjatok egy darabot sem a dobozban! Lehet, hogy az utolsó darab menti 
meg a seggeteket. 

Sashára nézett, mosolygott, és ezt mondta: 
- Mint Kolumbiában. 
- Kolumbia? - kérdeztem. 
- Volt némi ügyünk ott egyszer - vetette oda sejtelmesen Sasha. 

Doogie hat, Sasha pedig két éve lakott Moonlight Bayben. Kíváncsi voltam, 
vajon ez az út 
mostanában volt, vagy azelıtt, hogy valamelyikük is letelepedett volna a 
középsı part e gyöngyszemén. Eddig azt hittem, hogy a KBAY-nál találkoztak. 
- Kolumbia. Az ország? - kérdezte Bobby. 
- Hát nem a lemeztársaság! - biztosította Doogie. 
- Mondd, hogy nem kábítószerügy! - mondta Bobby. 

Doogie megrázta a fejét. 
- Mentıakció. 

Sasha titokzatos mosollyal kérdezte: 
- Érdekel mégis a múlt, Hóember? 
- E pillanatban csak a jövı. 

Roosevelthez fordulva Doogie megszólalt: 
- Nem tudtam, hogy te is jössz, ezért nem hoztam neked fegyvert. 



- Nekem itt a macska. 
- Gyilkos. 

Mungojerrie felszisszent. 
Ez a sziszegés a kígyókra emlékeztetett. Idegesen körülnéztem, hogy nem 

látom-e a hüllıket, amikkel korábban találkoztunk. 
Doogie becsukta a csomagtartót, majd kiadta a parancsot: 

- Gyerünk! 
A raktérben két gázpalackon, két kartondobozon és egy jól megtömött 

hátizsákon kívül nyolc embernek volt ülıhely. A két raliülés-jellegő mögött két 
széksor, mindegyik három felnıttnek, bár nem akkoráknak, mint Doogie. 

Doogie vezetett, Roosevelt mellette, ölében hosszú farkú nyomkeresınkkel. 
Közvetlenül mögöttük Sasha, Bobby és én. 
- Miért nem a folyónál megyünk Wyvernbe? - érdeklıdött Bobby. 
- Az egyetlen út a Santa Rositához - mondta Doogie - a városban lévı egyik 
töltésrámpán vezet. De ma éjszaka a város gyanús elemekkel van tele. 
- A fekete figurák - fordította Bobby. 
- Kiszúrnának és megállítanának - mondta Sasha. 

Csak a helyzetjelzıvel világítva Doogie keresztülhajtott egy, a kerítésen lévı 
hatalmas lyukon. 
- Ezt egyedül vágtad ki? - kérdeztem. 
- Szétdurrantottam - válaszolta Doogie. 
- Robbanóanyaggal? 
- Csak egy apró mennyiséggel. 
- Nem keltett feltőnést? 
- Ha az anyagot szépen, pontosan oda helyezed, ahol a robbanást akarod, 
akkor csak olyan keveset kell használnod, hogy a hangja nem nagyobb, mint 
egy igazi nagy ütésé egy basszusdobon. 
- Még ha valaki elég közel is van ahhoz, hogy hallja - mondta Sasha -, olyan 
hamar vége van, hogy nem tudja beazonosítani, honnan jött, 

Bobby megszólalt: 
- A hangmérnököknek több képességgel kell bírniuk, mint gondoltam. 

Doogie megkérdezte, merre menjen, és én leírtam a bázis délnyugati 
negyedében lévı raktárházakat, ahol utoljára láttam Orsont. Úgy tőnt, ismeri 
Wyvernt, mert kevés eligazításra volt szüksége. 

A nagy felnyitható ajtó mellett parkoltunk. Az ember mérető ajtó a nagy 
mellett nyitva maradt, ahogy elızı éjszaka hagytam. 

Kiszálltam a kocsiból, kezemben a vadászpuskával. Roosevelt és 
Mungojerrie csatlakozott hozzám, míg a többiek a kocsiban vártak, hogy ne 
tereljék el a macska figyelmét, miközben nyomot keres. 

Árnyakkal borítva, olajtól bőzölögve, gazokkal, melyek az aszfalt 
repedéseibıl nıttek, szétszórt olajoskannákkal és papírokkal, meg a 
levelekkel, melyeket a tegnapi esti szél vert le, az otromba házak rozsdás 
acélhomlokzataival körülvéve, a szervizút soha nem lehetett egy szép hely, 
nem királyi esküvık kedvelt színtere, de az atmoszféra most egyenesen 
baljóslatú. 

Tegnap éjszaka a zömök fickó, a rövidre nyírt fekete hajjal, tudva, hogy 
Orson és én a nyomában voltunk a Santa Rositánál, bizonyára a 



mobiltelefonján segítséget kért - talán a magas, szıke, atlétikus fazontól, a 
ráncos sebhellyel a bal arcán, aki a Stuart ikreket elrabolta néhány órával 
ezelıtt. Különben is, odaadta Jimmyt valakinek, és Orsont és engem a 
raktárházba vezetett, azzal a szándékkal, hogy ott megöl. 

Egy belsı zsebbıl elıvettem Jimmy Wing jól ki- bélelt pamut pizsama 
felsıjét, amivel a rabló összezavarta a szagnyomokat. Hogy tisztességes 
legyek, azért azt hozzá kell tennem, hogy Orson, bár rövid ideig kicsit 
megzavarodott, de nem tudták teljesen félrevezetni, és én akartam a 
raktárházba menni a furcsa zajokat és a tompa hangokat hallva. 

A ruhadarab túl kicsinek tőnt, majdnem, mint egy babaruha. 
- Nem tudom, hogy ez segít-e - kétkedtem. - Végül is a macskák nem 
vérebek. 
- Meglátjuk - mondta Roosevelt. 

Mungojerrie finoman, mégis érdeklıdve megszagolta a pizsama felsıt. 
Aztán nekiindult a közvetlen környezetnek, az utat szagolva, egy üres 
olajoskannát, amitıl tüsszögnie kellett, aztán az apró sárga virágokat, amik a 
repedésekben nıttek, amiktıl újra tüsszögnie kellett, ezúttal még erısebben. 
Visszatért a pizsamához, hogy újabb szagmintát vegyen, aztán ismét az út 
mentén haladt szaglászva, egyre szélesedı spirálvonalban, idırıl idıre 
felemelte a fejét, hogy a levegıbe szagoljon, és mindvégig meglehetısen 
komikus volt. A raktárházhoz kocogott, ahol egyik lábát felemelve könnyített 
magán. Megszagolta a folyadékot, amit kieresztett, visszatért a pizsamához 
egy újabb szimatra, fél percet az úton heverı rozsdás csavarkulcs 
tanulmányozásával töltött, megállt, hogy egyik mancsával megvakarja a 
jobb füle tövét, visszament a sárga virágokhoz, amiktıl megint tüsszögnie 
kellett. Már épp azon lista elejére került nálam, amin azok az emberek 
szerepelnek, akiket könyörtelenül megfojtanék, mikor hirtelen 
megmerevedett, zöld szemét gazdájára emelte, és sziszegett egyet. 
- Megvan! - mondta Roosevelt. 

Mungojerrie elindult a szervizúton, mi pedig utána. Bobby velünk tartott 
gyalog, kezében a vadászpuska, míg Doogie és Sasha a kocsival követtek. 

Különbözı útvonalat választott, mint én elızı éjszaka, a fıúton haladtunk 
elıre, keresztül a már elgazosodott sportpályán, át egy poros felvonulási 
téren, mely megrongálódott barakkok között terült el, keresztül a Halott Város 
szomszédságában lévı lakónegyeden, amit soha nem fedeztem fel, ahol a 
házikók és bungalók ugyanolyanok, mint a többi utcában, majd egy újabb 
szolgáltató negyedbe. Több mint fél óra kocogás után megérkeztünk arra a 
helyre, ami az utolsó lett volna, ahova menni akarok: a hatalmas, 
hétemeletes, fél henger tetejő hangárhoz, ami akkora, mint egy futballpálya, 
és mint egy földön kívüli templom áll a tojásszoba felett. 

Amikor világossá vált, hová tartunk, úgy döntöttem, nem lenne bölcs dolog 
a bejáratig hajtani a kocsival, mert a Hummer motorja észrevehetıen 
hangosabb, mint egy svájci óra. Doogie-t egy szervizút mellé irányítottam, két 
kisebb szolgáltatóház közé a sok közül, mely körülvette a hatalmas épületet, 
úgy száz méterre a célállomásunktól. 

Mikor Doogie lekapcsolta a helyzetjelzıt és leállította a motort, a Hummer 
szinte eltőnt a zugban. 



Ahogy összegyőltünk a kocsi mögött, hogy a hatalmas hangárt távolról 
tanulmányozzuk, a halott éjszaka lélegezni kezdett. Néhány kilométerre, 
nyugatra, a Csendes-óceán egy hővös fuvallatot lélegzett ki, amitıl az egyik 
közeli tetı fémpalája megrezdült. 

Eszembe jutott Roosevelt Mungojerrie-tıl származó mondata, melyet a 
Stanwyck-ház elıtt mondott: halál lakik itt. Azonos, de sokkal erısebb érzés 
kerített hatalmába a hangárt illetıen. Ha a halál a Stanwyck-házban lakott, 
akkor az csak a nyaralója. Ez az elsı számú otthona. 
- Ez nem lehet igaz - mondtam reménykedve. 
- Itt vannak! - állította Roosevelt. 
- De itt voltunk tegnap éjszaka! - tiltakozott Bobby. 
- Nem voltak a gyerekek ezen az istenverte helyen tegnap éjszaka! 

Roosevelt felkapta a macskát, megsimogatta a fejét és az állát, 
mormogott valamit neki, aztán közölte: 
- Itt voltak akkor is, és most is itt vannak, ezt mondja a macska. 

Bobby morcosan nézett. 
- Ez bőzlik. 
- Mint egy pöcegödör - értettem egyet. 
- Nem, bízzatok bennem! - mondta Doogie. - Egy pöcegödörhöz nincs 
fogható. 

Úgy határoztam, hogy nem feszegetem tovább ezt a nyilvánvaló kérdést. 
Ehelyett ezt mondtam: 
- Ha ezeket a gyerekeket azért rabolták el, hogy tanulmányozzák ıket, mert a 
vérük azt mutatta, hogy valamiért immúnisak a retrovírusra, akkor a genetikai 
laborokba kellett vinniük ıket. Azok akárhol is vannak, biztos, hogy nem itt. 

Roosevelt válaszolt: 
- Mungojerrie szerint a labor, ahonnan jött, messze keleten van, egy végtelen 
földterületnek tőnı helyen, ami annak idején tüzérségi lıtér lehetett. Nagyon 
mélyen a föld alatt, valahol kinn. De Jimmy itt van. És Orson. 

Rövid habozás után megkérdeztem: 
- Élve? 
- Mungojerrie nem tudja - válaszolta Roosevelt. 
- A macskák tudnak dolgokat - emlékeztette 

Sasha. 
- De nem ezt. 

Ahogy a hangárt bámultuk, biztosan mindannyiunknak eszébe jutottak 
Delacroix kazettára rögzített szavai a Mystery Trainrıl. A piros égrıl. A fekete 
fákról. Arról a bizonyos remegésrıl belül... 

Doogie kivette a kocsiból a hátizsákot, a vállára tette, becsukta a 
csomagtartót, és így szólt: 
- Menjünk. 

A rövid idı alatt, míg a kocsi belsı lámpája világított, megláttam a 
fegyvert, amit szorongatott. Gonosz külsejő egy darab. 

Tudván, hogy érdekelnek a fegyverek, megszólalt: 
- Uzi géppisztoly. Megnagyobbított tárral. 
- Legális ez? 
- Az lenne, teljesen automatikus tüzelésővé téve. 



Doogie a hangár felé indult. Ahogy a szellı szıke sörényét és hullámos 
szakállát borzolta, úgy nézett ki, mint egy viking harcos, aki maga mögött 
hagyva egy meghódított falut, vállán egy rabolt értékekkel teli zsákkal hosszú 
tutaja felé tart. Az egyetlen, ami hiányzott róla, a sisak a szarvakkal. 

Elképzeltem Doogie-t szmokingban és egy ilyen sisakban, ahogy egy 
szupermodellel tangózik egy táncversenyen... 

A tízméteres acélajtók egyikébe beépített ember mérető ajtót csukva 
találtuk. Nem emlékeztem, hogy Bobby vagy én becsuktuk volna, amikor 
kijöttünk tegnap este. Valószínőleg nem csuktuk be. Nem voltunk „tisztítsd el a 
nyomaidat, kapcsold le a lámpát és csukd be az ajtót" hangulatban, mikor 
elmenekültünk innen. 

Az ajtóban Doogie elıvett két elemlámpát, amiket Sashának és 
Rooseveltnek adott, hogy Bobby és az én kezem szabad legyen, ha lıni kell. 

Doogie megnyomta az ajtót. Befelé nyílt. 
Sasha küszöbátlépı technikája még gördülékenyebb, mint a KBAY-n 

folytatott élı beszélgetései. Az ajtó bal oldalára állt, mielıtt felkapcsolta a 
lámpát, és a kongó hangárba világított, ami túl nagy ahhoz, hogy a lámpa 
fénye teljes egészében bevilágítsa. De nem lıtt senkire, és rá sem lıtt senki, 
szóval úgy tőnt, eddig nem vették észre, hogy itt vagyunk. 

Bobby követte ıt, puskáját készenlétben tartva. A macskával a kezében 
Roosevelt lépett be Bobby után. Ezután én következtem, majd Doogie zárta a 
sort, és csendesen becsukta magunk mögött az ajtót, úgy, ahogy találtuk. 

Várakozóan Rooseveltre néztem. 
A macskát simogatta, és így suttogott: 

- Le kell mennünk. 
Mivel tudtam az utat, én vezettem a csapatot. 
Keresztülmentünk a hatalmas termen a tengely alatt, ami valaha egy 

mozgatható daru része lehetett, el a tömör acélgépek mellett, óvatosan 
kerülgetve a padlózatban lévı mélyedéseket, ahol annak idején a hidraulikus 
gépeket tarthatták. 

Ahogy haladtunk elıre, az acéldaru tengelyérıl fények és árnyak ugráltak 
le, és csendben összefonódtak a falakon és a görbe plafonon. A legtöbb 
szellızınyílás üvege betört, de a maradék néhányban úgy csillant meg a 
fény, mintha összecsapó pengék szikráztak volna. 

Hirtelen valami rossz érzés miatt megtorpantam, amit nem igazán tudok 
leírni: a levegı változott meg, de olyan kevéssé, hogy azt nem lehetett 
meghatározni; valami enyhe csiklandást éreztem az arcomon; a 
füljárataimban lévı vékony szırök megremegtek, mintha valami olyan 
hangtól vibrálnának, amit én nem vagyok képes meghallani. 

Sasha és Roosevelt is érezte, mert körbeforogtak, lámpájukkal kutatva. 
Doogie mindkét kézzel fogta a pisztolyát. 
Bobby közel volt az egyik henger alakú acéloszlophoz, ami a darut tartotta. 

Kinyúlt, megérintette, majd ezt suttogta: 
- Haver! 

Ahogy melléértem, hallottam a nagyon halk kongást, mely hol 
elcsendesedett, hol újraéledt. Mikor ujjbegyemmel megérintettem az 
oszlopot, éreztem, hogy az acél vibrál. 



Hirtelen a levegı hımérséklete megváltozott. A hangár eddig 
kellemetlenül hővös volt, szinte hideg; de egyik pillanatról a másikra tizenöt-
húsz fokot melegedett. Ez még akkor is lehetetlen lett volna, ha az épületben 
még mőködik a főtıberendezés. 

Sasha, Doogie és Roosevelt csatlakozott Bobbyhoz és hozzám, és ezzel 
ösztönösen egy kört alkottunk, hogy bármelyik irányból jön is a veszély, 
felkészüljünk rá. 

Az oszlopban a vibrálás erısödött. 
A hangár keleti vége felé néztem. Az ajtót, amin bejöttünk, úgy húsz 

méterre hagytuk el. Az elemlámpák fénye elért idáig, bár az összes árnyékot 
nem tudták elkergetni. Ebben az irányban láttam a daru rövidebb részének 
végét, és minden olyannak tőnt, mint amikor bejöttünk az épületbe. 

A lámpák azonban az építmény nyugati végét nem érték el; ez már 
lehetett vagy nyolcvan-száz méterre is. Amennyire én láttam, semmi rendkívüli 
nem volt erre sem. 

Ami aggasztott, az a sőrő sötétség, mely az utolsó húsz-harminc métert 
borította. Nem egyöntető feketeség volt. A fekete minden árnyalata és 
sötétszürke, egy árnymontázs. 

Úgy képzeltem, hogy valami hatalmas tárgy rejtızik ebben a montázsban. 
Egy tornyosuló és sok részbıl álló tárgy. Valami fekete és szürke, ami emiatt 
olyan jól beleolvad a sötétségbe, hogy az ember szeme nem képes meglátni. 
- Sasha, a lámpádat! - suttogta Bobby. - Ide! 

Sasha a földre irányította a lámpáját, ahova 
Bobby mutatott. 
A fény megcsillant az egyik betonhoz rögzített saroklemezen, ahol valaha a 

nehézgépeket tárolták. Innen aztán továbbtükrözıdött a szoba több részébe. 
Nem értettem, miért hívja fel Bobby a figyelmünket egy ilyen jelentéktelen 

tárgyra. 
- Tiszta - mondta. 

Ekkor megértettem. Mikor a múlt éjszaka itt jártunk - azaz végül is minden 
alkalommal, mikor keresztülmentem ezen a hangáron -, ezek a saroklemezek 
és az ıket rögzítı szegek piszkosak és zsírosak voltak. Ez az egy tiszta, mintha 
valaki nemrég letisztogatta volna. 

A macskát egyik kezében fogva Roosevelt körbevilágította a padlót, majd 
az acéloszlopot és a darutengelyt. 
- Minden tisztább - mormogta Doogie, és ı nem a tegnap estéhez képest 
értette, hanem ahhoz képest, mint mikor bejöttünk. 

Bár levettem a kezemet az oszlopról, tudtam, hogy a vibrálás az acélban 
erısödött, mert hallottam a halk zúgást az egész dupla oszlopsorból, amely 
körülvett minket, és a darutengelybıl, amit az oszlopok tartottak. 

Az épület sötét, távoli vége felé néztem, és meg mertem volna esküdni rá, 
hogy valami hatalmas mozog a feketeségben. 
- Haver! - mondta Bobby. 

Odafordultam. 
A karóráját bámulta. 
Az enyémre néztem, és láttam, hogy a digitális kijelzı visszafelé rohan. 

Hirtelen félelem járt át. 



Furcsa, homályos piros fény kezdte bejárni a hangárt, egyenletesen, 
mindenféle látható fényforrás nélkül, mintha a levegı molekulái fénylenének. 
Lehet, hogy veszélyes fény ez nekem, mint XP-snek, de pillanatnyilag ez 
izgatott legkevésbé. A piros levegı rezgett, és bár a sötétség visszahúzódott 
az egész épületben, alig lehetett jobban látni. Ez a furcsa fény legalább annyi 
mindent eltakart, mint amennyit felfedett, és szinte úgy éreztem, mintha víz 
alatt lennék, egy elsüllyedt világban...a vízben, mely vértıl vöröslik. 

A lámpák fénye többé nem használt. Fényük, mintha a lencsék közé szorult 
volna, ott erısödött egyre és egyre, de nem volt képes az üvegen áthatolni, 
és megvilágítani a piros levegıt. 

Itt-ott, az oszlopsor között sötét alakok kezdtek életre kelni, ott, ahol semmi 
más nem volt, csak a padló. Valamilyen gépek. Valódinak is tőntek, meg nem 
is, mint a varázslatokban részt vevı tárgyak. Fantomgépek ebben a 
pillanatban...amelyek épp igazivá válnak. 

A vibrálás hangosabb lett, és a tónusa megváltozott, mélyebbé és 
vészjóslóbbá. Egy moraj. 

A helyiség nyugati végében, ahol eddig áthatolhatatlan sötétség 
uralkodott, most egy daru állt a tengelyeken, és az aljáról lógott egy súlyos... 
valami. Egy motor talán. 

Bár láttam a daru alakját a homályos, piros fényben, ugyanúgy, mint a 
tárgyat, amit emelt, de keresztül is láttam rajtuk, mintha üvegbıl lennének. 

A mély morajlásban, ami a halk zúgásból lett, felismertem a vonat 
kerekeinek kattogását, ahogy az acélkerekek gurulnak az acélsíneken. 

A daru acélkerekei. Vezérkerekek a tengely fölött, az alsó kerekek pedig, 
hogy a sínhez rögzítsék. 
-  ... el az útból! - mondta Bobby, és mikor ránéztem, a tengely alól ugrott ki, 
egy támasztóoszlop mögé csúszva. 

Roosevelt, ugyanolyan tágra nyitott szemmel, mint a macskája, szintén 
mozgott. 

A daru most tömörebbnek hatott, mint egy pillanattal ezelıtt, kevésbé 
átlátszónak. A nagy motor - vagy akármi is volt az, amit a daru szállított, a 
darukaron lógott a tengely alá; ez a rakomány akkora, mint egy összesajtolt 
autó, és azon volt, hogy keresztülsöpörjön ott, ahol álltunk. 

És jött, nagyobb sebességgel, mint amilyennel egy ekkora tömör gép 
normálisan mozogni tudna, mert igazából, fizikálisan nem tartott felénk; 
inkább azt hiszem, hogy az idı haladt visszafelé addig a pillanatig, amikor mi 
és ez a gép ugyanazt a helyet foglaljuk el ugyanabban a pillanatban. Az 
ördögbe, végül is nem az a fontos, hogy a daru mozog-e, vagy az idı, mert 
mindkettınek ugyanaz lenne a végeredménye: két test nem foglalhatja el 
ugyanazt a helyet, ugyanabban az idıben! Ha megpróbálnák, akkor vagy 
olyan erejő nukleáris energia szabadulna fel, melynek robbanása még 
Clevelandben is hallatszana, vagy az egyik test - én, vagy az autó mérető, 
ami a darun himbálózik - megszőnne létezni. 

Bár mozogni kezdtem, megragadva Sashát, hogy magammal rántsam, 
tudtam, hogy nincs esélyünk idıben biztonságba érni. 

Idı. 



Ahogy pörögtünk vissza addig a pillanatig a múltban, mikor a hangár tele 
volt mőködı gépekkel, épp, ahogy a daru kezdett teljesen valódivá válni... a 
hımérséklet hirtelen visszaesett. 

A homályos, piros fény elhalványult. A nagy acélkerekek kattogása ismét 
magasabb tónusú zúgassa lett. 

Arra számítottam, a daru visszagurul az épület nyugati végébe, ahogy 
egyre valótlanabbá válik. Amikor azonban fölnéztem, felénk tartott egy rezgı 
daru-délibáb, és a teher, amit szállított, mely ismét olyan átlátszó, mint az 
üveg, megütötte Sashát, majd megütött engem. 

A „megütni" nem a legmegfelelıbb szó. Nem igazán tudom, mit csinált 
velem. A szellemdaru elsuhant a fejem fölött, a szellemszállítmány pedig 
keresztülment rajtam, és eltőnt a másik oldalamon. Egy hideg szél rázott meg 
hirtelen. De még a hajamat sem kócolta össze. Teljesen belül volt, egy jeges 
fuvallat a sejtjeim között, mely úgy játszott a csontjaimon, mintha fuvolák 
lennének. Egy pillanatig azt hittem, szétfújja a molekuláimat, amikbıl állok, 
széthint, mintha soha nem lettem volna más, mint por. 

Az utolsó piros fény is kihunyt, és a zseblámpákban rekedt fénysugarak 
kiáradtak. 

Még mindig éltem, és egyben maradtam, mind mentálisan, mind fizikailag. 
Sasha felsóhajtott: 

- Ez kemény volt! 
- Gyilkos! - helyeseltem. 

Sasha remegve az egyik tartóoszlopnak dılt. 
Doogie nem több mint két méterrel mögöttem állt. Látta, ahogy a 

szellemrakomány keresztülmegy rajtunk, és eltőnik, mielıtt elérne hozzá. 
- Ideje hazamenni? - kérdezte, csak félig viccelıdve. 
- Kellene egy pohár meleg tej? 
- És hat Prozac. 
- Üdvöz légy az elvarázsolt laboratóriumban! - mondtam. 

Csatlakozva hozzánk, Bobby így szólt: 
- Akármi is történt tegnap este a tojásszobában, az most már az egész 
épületre hatással van. 
- Miattunk? - kérdeztem. 
- Nem mi építettük ezt a helyet, haver. 
- De mi indítottuk el azzal, hogy energizáltuk. 
- Nem hiszem, hogy csak azért, mert használtunk itt két elemlámpát, már 
gonosztevık vagyunk. 

Roosevelt megszólalt: 
- Mozognunk kell. Az egész hely kezd... szétesni. 
- Ezt Mungojerrie gondolja? - kérdezte Sasha. 

Normális idıkben Roosevelt olyan komor ábrázattal tudott az emberre 
nézni, hogy azt bármelyik sírásó megirigyelné. Egyik szemében még mindig a 
sötét ámulattal, attól, amit látott, másik szemével pedig, ami bedagadt, és 
csupa vér, Roosevelt gondolkodásra késztetett, vajon nem lenne-e jobb 
összepakolnom és elindulnom a glória övezte vonat 
felé. Magyarázta: 
- Mungojerrie ezt nem gondolja. Tudja. Itt minden szét fog... esni. Hamarosan. 



- Akkor gyerünk, menjünk le, és találjuk meg Orsont és a gyerekeket! 
Roosevelt bólintott: 

- Menjünk le! 
 

24. 
 
A hangár délnyugati sarkában az üres liftakna ugyanolyan volt, mint elızı 

éjszaka. De az acél csuklópántokat és a küszöböt a lépcsıfordulóban lévı 
ajtónyílás elıtt lezsírtalanították és portalanították, ami még soha nem történt 
meg, mióta elıször jártam ebben az építményben egy évvel ezelıtt. Sasha 
lámpájának fényében látszott, hogy az elsı néhány lépcsıfok már nem 
poros, és a döglött muslincák is eltőntek. 

Vagy egy kedves gnóm járt itt elıttünk, aki a szemnek tetszetısebbé 
varázsolta ezt a helyet, vagy a jelenség, amit elızı este Bobbyval láttunk a 
tojásszobában, szivárgott át a rejtélyes szoba falain kívülre. Én nem a gnómra 
fogadtam volna. 

Mungojerrie a második lépcsıfokon állt, lefelé bámult a beton 
lépcsıházba, füleit hegyezve és a levegıt szaglászva. Aztán elindult lefelé. 

Sasha követte a macskát. 
A lépcsık elég szélesek ahhoz, hogy két ember elférjen rajtuk, és még így is 

maradt hely mellettük, így én Sasha mellett lépdeltem, megkönnyebbülve, 
hogy megosztom vele az elsıség kockázatát. Roosevelt jött mögöttünk. Aztán 
Doogie, kezében a géppisztollyal. Bobby a hátsó fegyveresünk, aki háttal a 
falnak, oldalazva ereszkedett le a lépcsın, nehogy valaki észrevétlenül 
mögénk surranjon. 

Eltekintve attól, hogy gyanúsan tiszta volt, az elsı néhány lépcsıforduló 
olyan, mint elızı látogatásom alkalmával. Csupasz beton minden oldalon. 
Egyenletesen elhelyezett lyukak a plafonon, ahonnan annak idején lámpák 
lógtak. Az egyik falon egy vascsı, amely korlátként szolgált. A levegı hideg 
volt, sőrő és a falból szivárgó mészszagtól terhes. 

Mikor a pihenıhöz értünk és a második lépcsısorra fordultunk, egyik 
kezemet Sasha karjára tettem, hogy megállítsam ıt, és macska társunknak 
így suttogtam: 
- Ácsi, macska! 

Mungojerrie megállt a negyedik lépcsın, és várakozó tekintettel ránk 
meredt. 

Az elıttünk lévı plafonon fluoreszkáló csillárok lógtak. Mivel nem égtek, 
nem jelenthettek veszélyt számomra. 

De nem voltak itt azelıtt. Leszedték és elvitték ıket, mikor bezárták Wyvern 
erıdöt. Valójában ezt az épületet már jóval a bázis bezárása elıtt a puszta 
betonig csupaszíthatták, mikor a Mystery Train kisiklott, és tervezıit arra a 
felismerésre késztette, hogy munkájukat valóban egy lokomotív, azaz ırült 
motiváció hajtotta. 

A múlt és a jelen itt egyszerre létezett, és a jövınk is itt volt, bár azt nem 
láthattuk. Minden idı, mondja a költı, T. S. Eliot, örökké tartó jelen, mely 
feltartóztathatatlanul halad egy vég felé, melyrıl azt hisszük, hogy 
cselekedeteink eredménye, de csak illúzió, hogy fölötte rendelkezünk. 



E pillanatban Eliot e véleménye túl zord volt nekem. Míg a fluoreszkáló 
fényeket tanulmányoztam, és próbáltam elképzelni, mi vár ránk, felidéztem a 
Micimackóról szóló valaha született egyetlen költemény elsı néhány sorát - 
„Egy medve, akármit is tesz. Mozgás nélkül hasas lesz" -, de Milne nem tudta 
kiverni a fejembıl Eliotot. 

Nem tudtunk volna könnyebben meghátrálni a ránk váró veszélyek elıl, a 
jelen és múlt e hátborzongató egyvelege elıl, mint visszatérni a 
gyerekkorunkba. Pedig milyen szép lenne a Micimackós és tigrises ágynemőm 
alatt játszani, és elképzelni, hogy mi hárman barátok vagyunk, még mikor én 
százéves is vagyok, és Micimackó kilencvenkilenc. 
- Rendben - mondtam Mungojerrie-nek, és folytattuk az utunkat lefelé. 

Mikor elértük a következı pihenıt, ami az elsı földalatti szint bejáratánál 
volt, Bobby suttogott nekem: 
- Haver! 

Hátrafordultam. A fluoreszkáló csillárok eltőntek mögülünk. A 
betonmennyezeten csak lyukak tátongtak, ahonnan a csillárok és vezetékek 
lógtak. 

A jelen ismét inkább jelen, mint múlt, legalábbis pillanatnyilag. 
Doogie így motyogott: 

- Kolumbia semmi ehhez képest! 
- Vagy Kalkutta! - mondta Sasha. 

Mungojerrie szavait tolmácsolva Roosevelt sürgetett: 
- Sietnünk kell. Vérfürdı lesz, ha nem sietünk. 

Félelmet nem ismerı macska, kísérınk vezetésével további négy 
lépcsıfordulót mentünk lefelé, a harmadik és egyben legalsó földalatti szintig. 
Nem találtunk újabb mumusra vagy rémképre utaló jelet, míg elértük az utolsó 
lépcsısor alját. Ahogy Mungojerrie épp az egész, ovális alakú szintet 
körülvevı külsı folyosóra akart vezetni minket, a homályos, piros fény, amit 
elıször a hangár földszinti emeletén láttunk, felvillant az ajtónyílásban. Csak 
egy pillanatig tartott, és utána sötétség lett. 

Általános rémület lett úrrá a kis csapaton, mely leginkább halk 
káromkodásokban jutott kifejezésre, míg a macska fújt egyet. 

Más hangok visszhangoztak valahonnan ebben a földalatti világban, 
mélyek és eltorzítottak. Olyanok, mint amikor a magnó húzza a 
kazettaszalagot. 

Sasha és Roosevelt lekapcsolták a lámpájukat, így teljes lett a sötétség. 
Az ajtónyílásban a piros fény ismét felvillant, és még jó párszor, mint a 

rendırségi autó szirénája. Mindegyik villanás hosszabb, mint az elızı, míg a 
folyosó sötétsége megadta magát, és a hátborzongató fényesség 
gyızedelmeskedett. 

A hangok erısödtek. Még mindig eltorzítva, de már majdnem érthetıen. 
Érdekes módon egy apró piros fénysugár sem hatolt a lépcsı aljához, ahol 

álltunk. Az ajtónyílás, úgy tőnt, a két valóság közötti kapu: teljes sötétség ezen 
az oldalon, a piros világ a másikon. A vérszínő fény vonala a padlón, a 
küszöbnél, olyan éles, mint a kés pengéje. 

Mint fönt a hangárban is, a piros fény bevilágította a helyet, ahol volt, de 
nem igazán világította meg azt, amihez hozzáért: egy homályos fény, mely 



csak a szem sarkából észrevehetı fantomalakoktól és azok mozgásától életre 
kel, több misztikumot teremt, mint amennyit eloszlat. 

Három magas alak haladt el az ajtónyílás elıtt, sötétbarna figurák a piros 
fényben, talán férfiak, de lehet, hogy rosszabbak. Ahogy ezek a személyek 
elhaladtak a látókörünkben, a hangok erısebbé váltak, és kevésbé 
torzítottak, aztán elhalkultak, ahogy az alakok távolodtak tılünk. 

Mungojerrie belépett az ajtón. 
Arra számítottam, hogy a macska egy halálos sugártól porrá ég, és nem 

marad más utána, mint az égett szır átható bőze. Ehelyett egy apró, barna 
alakká vált, megnyúlt, eltorzult, és nem igazán lehetett látni rajta, hogy 
macska, hacsak nem négy lába, farka és testtartása miatt. 

A folyosó fénye pulzálni kezdett, egyszer sötétebb vörös volt, mint a vér, 
máskor pirosas rózsaszín, és minden egyes sötétbıl világosra váltáskor egy 
lüktetı, elektronikus bugás rázta meg az épületet, halk és vészjósló. 

Mikor megérintettem a betonfalat, az halványan 
vibrált, mint az acéloszlop a hangárban. 

Hirtelen a folyosó fénye pirosból fehérbe váltott. A pulzálás abbamaradt. 
Benéztünk a folyosóra, mely a fluoreszkáló mennyezet fényében fürdött. 

Ezzel együtt a fülem pattant egyet, mintha hirtelen légnyomáscsökkenés 
állt volna be, és egy meleg fuvallat suhant végig a lépcsıházban, magával 
hozva a friss, tavaszi vihar illatát. 

Mr. Mungojerrie a folyosón áll, már nem barna, és bámult valamit jobbra. 
Nem puszta betonon állt, hanem tiszta, fehér csempén, ami nem volt azelıtt 
itt. 

Felnéztem a mögöttünk lévı sötét lépcsıkre, melyek megragadtak a mi 
idınkben, a jelenben inkább, mint a múltban. Nem az egész épület ugrált a 
jelenbıl a múltba; a jelenség mindig egy bizonyos helyen történt meg. 

Erıs kísértést éreztem, hogy felrohanjak a sötét lépcsıkön a hangárba, és 
onnan ki az éjszakába, de már nem volt visszaút. Ezt a pontot akkor hagytuk 
el, mikor Jimmy Winget elrabolták, és Orson eltőnt. A barátság arra ösztökélt 
minket, hogy lelépjünk az ismert világ térképérıl, olyan helyekre, amilyeneket 
az ısi térképrajzolók sem tudtak elképzelni, mikor e szavakat írták: Itt szörnyek 
laknak. 

Hunyorogva kikerestem a napszemüveget az egyik belsı zsebembıl, és 
feltettem. Nincs más választásom, az arcomat és a kezemet mindenképp érte 
a fény, de mivel nagyon erıs, a szemem biztosan könnyezett volna. 

Mikor óvatosan a folyosóra léptünk, minden kétséget kizáróan tudtam, 
hogy a múltba léptünk, azokba az idıkbe, mikor még mőködött az erıd. Az 
egyik falon egy napirendi tábla, egy hirdetıtábla és egy kétkerekő kocsi, rajta 
furcsa eszközök. 

A lüktetı zúgás nem csendesült el a piros fény eltőnésével egy idıben. 
Gyanítottam, hogy a tojásszoba hangja ez, mőködés közben. Olyan, mintha 
átfúrná a dobhártyámat, áthatolna a koponyámon, és közvetlenül az agyam 
felszínén vibrálna. 

Fémajtók jelentek meg az eddig ajtó nélküli szobák elıtt, melyek a 
kanyargó folyosó belsı faláról nyíltak, és a legközelebbi ezek közül tárva-
nyitva volt. A kis helyiségben két üres forgószék állt egy ellenırzıpult elıtt, 



olyasmi, mint amilyen a keverıpult, amit a rádiósok használnak. A pult egyik 
oldalán egy kólás doboz és egy zacskó chips állt, bizonyítva, hogy az ítélet 
napjának építészei is esznek néha-néha egy kis rágcsálnivalót és isznak egy kis 
üdítıt. 

A lépcsıtıl jobbra, két-három méterre a folyosón, három férfi távolodott 
tılünk, nem tudva, hogy mögöttük vagyunk. Az egyik farmert és feltőrt ujjú 
fehér inget viselt. A második sötét öltönyt, a harmadik pedig katonaruhában 
és fehér laborköpenyben. Szorosan egymás mellett sétáltak, fejük lehajtva, 
mintha tanácskoznának, de az elektronikus hang miatt nem hallottam, mit 
beszélnek. 

Biztosan az a három barna figura az, akiket a lépcsıházból láttunk, a piros 
fényben, de olyan elmosódottan, hogy azt sem tudtam megmondani, 
emberek-e egyáltalán. 

Balra pillantottam, attól tartva, hogy valaki más is megjelenik, észrevesz 
minket, és riadót fúj. E pillanatban azonban a folyosó üres volt. 

Mungojerrie még mindig a távolodó triót nézte, és láthatóan nem 
szándékozott tovább vezetni minket, míg azok el nem tőnnek a versenypálya 
alakú folyosó kanyarulatában, vagy az egyik szobában. Ez az egyenes 
szakasz mintegy kétszáznegyven méter hosszú, kanyartól kanyarig, és 
legalább ötven métert kellett még megtennie a három férfinak, mielıtt 
kifordulnának a látókörünkbıl. 

Veszélyesen feltőnıek lehettünk. Vissza kellett húzódnunk valahova, míg a 
Mystery Train legénysége eltőnik. Mindemellett pedig már most aggódtam a 
fénymennyiség miatt, ami az arcomat érte. 

Elkaptam Sasha tekintetét, és a lépcsıház felé intettem. 
A szeme tágra nyílt. 
Mikor követtem a pillantását, láttam, hogy egy ajtó zárja le a lépcsıházat. 

A lépcsıházból nézve nem volt itt ajtó; egyenesen az elıször piros, majd 
fluoreszkáló folyosóra láttunk. Akadály nélkül jutottunk át onnan ide. Errıl az 
oldalról azonban a sorompó létezett. 

Gyorsan az ajtóhoz siettem, kinyitottam, és majdnem átléptem a küszöbön. 
Szerencsére megtorpantam, mert volt egy rossz érzésem az ott tátongó 
sötétséggel szemben. 

Orrom hegyére csúsztattam a napszemüvegem, kilestem fölötte, és azt 
vártam, hogy egy beton lépcsıházat látok, fölfelé vezetı lépcsıkkel. Ehelyett 
a tiszta éjszakai égbolt tárult elém, ragyogó csillagokkal és a tündöklı 
holddal. Az ég volt az egyetlen dolog ott kint, ahol a lépcsık voltak, mintha 
ez az ajtó az őrbe nyílt volna. Vagy talán valami olyan idıbe, amikor a föld 
már nem létezett. Nincs padló a küszöbön túl, semmi, csak a csillagokkal 
felékszerezett őr, egy hideg és végtelen világ. 

Ijesztı. 
Becsuktam az ajtót. Mindkét kezemmel kapaszkodtam a puskámba, nem 

mintha arra számítottam volna, hogy hamarosan használnom kell, hanem 
mert az legalább valódi volt, szilárd és megváltoztathatatlan, egy vasmacska 
a furcsaságok tengerében. 

Sasha most közvetlenül mögöttem állt. 



Mikor szembefordultam vele, tudtam, hogy ı is látta az égi panorámát, ami 
miatt földbe gyökerezett a lábam. Szürke szeme tiszta, mint mindig, de 
sötétebb, mint az elıbb. 

Doogie nem látta ezt a hihetetlen látványt, mert a géppisztolyát tartotta 
készenlétben, és a három távolodó embert figyelte. 

Ökölbe szorított kézzel, a homlokát ráncolva, Roosevelt a macskát 
tanulmányozta. 

Ebbıl a pozícióból Bobby sem láthatott ki az ajtón, de tudta, hogy valami 
nem stimmel. Az arca olyan komor, mint egy nyúlé, aki épp a nyúlleves 
receptjét olvassa egy szakácskönyvben. 

Mungojerrie az egyetlen, aki nem szándékozik összegabalyodott rugókat 
köpni, mint egy túlhúzott kakukkos óra. 

Próbáltam nem gondolni arra, amit a lépcsıház ajtaján túl láttam, és azon 
tőnıdtem, vajon hogyan fogja a macska megtalálni Orsont és a gyerekeket, 
ha ık a jelenben vannak, mi pedig a múltban ragadunk. De aztán kitaláltam, 
hogy ha mi egyik idıbıl a másikba tudunk lépni, és megragadni a körülöttünk 
lévı idısíkokban, akkor négylábú öcsém és a gyerekek is meg tudják tenni 
ugyanezt. 

Különben is, minden jel arra mutat, hogy valójában nem visszautaztunk az 
idıben. 

Inkább a múlt és a jelen - esetleg a jövı - párhuzamosan zajlik, 
összepréselve az erıtıl vagy erımezıtıl, amit a tojásszoba motorja generált. 
És talán nem csak egy éjszaka szivárgott át a múltból a jelenünkbe; lehet, 
hogy a tojásszoba mőködésének idejébıl, különbözı nappalok és éjszakák 
különbözı pillanatait tapasztaltuk meg. 

A három férfi még mindig sétált. Bandukoltak. Lassan, kényelmesen. 
A hol erısödı, hol elhalkuló elektronikus hangnak különös pszichológiai 

hatása volt. Enyhe szédülés lett úrrá rajtam, és a folyosó - ez az egész földalatti 
szint - mintha pörgött volna velem, akár a ringlispíl. 

Fájt a fejem. Nem a Tom atyával való verekedés miatt, hanem mert ezeken 
az idısíkokon töprengtem, és próbáltam megfejteni, mi történik. Ehhez érteni 
kellene a matematikához és az elméleti fizikához; azonban - bár a csekk-
könyvemet vezetni tudtam - nem örököltem anyám matematika és a 
tudományok iránti szeretetét. A legáltalánosabb értelemben értem az 
emelıerı elméletét, ami alapján egy üvegnyitó mőködik, vagy, hogy a 
gravitáció miatt miért nem okos ötlet leugrani egy magas épületrıl, sıt azt is, 
hogy miért nem lesz nagy hatással egy téglafalra, ha az ember, fejjel 
nekirohan. Ezenkívül azonban bízom a világegyetemben, hogy anélkül is 
hibátlanul mőködik, hogy én megérteném, ami igaz a karórákra, elektromos 
borotvákra és kenyérsütı gépekre is, vagy más mőszaki berendezésekre. 

Az egyetlen lehetıség, ha ezeket az eseményeket, mint természetfeletti 
történéseket kezelem, mint ahogy egy szeánszbéli jelenést - a szék 
felemelkedik, az ajtót becsapja valami láthatatlan erı, vagy egy félig 
átlátszó, porladó tetem jelenik meg, ahogy éjfélkor egy temetıben sétál. Ha 
túl sokat gondolkodnék ezeken az idımezıkön, azon, hogyan mőködnek, mi 
a logikájuk, abba csak beleırülnék, amikor pedig arra van igazán szükségem, 
hogy higgadt legyek. Nyugodt. Éppen ezért ez a ház csak egy szellem járta 



épület. A legnagyobb esélyünk az, hogy emlékezünk. A szellemek nem 
tehetnek kárt az emberben, hacsak nem mi adjuk ehhez az erıt azzal, hogy 
létezésüket félelmünkkel tápláljuk. Ez a klasszikus teória jól ismert a 
szellemidézık és szellemirtók körében a világon mindenhol. Azt hiszem, egy 
vicckönyvben olvastam. 

A három szellem már csak tizenöt méterre volt attól, hogy eltőnjenek a 
szemünk elıl a versenypálya-folyosó egyik kanyarjában. 

Megálltak. Fejüket összedugták. Beszélgettek. 
A farmeres, fehér inges kísértet egy ajtóhoz fordult, és kinyitotta azt. 
Aztán a másik két jelenés - az öltönyös és a katonai ruhás, laborköpenyes - 

folytatta útját a folyosó vége felé. 
Ahogy kinyitotta az ajtót, az elsı szellem észrevehetett minket periferikus 

látásával. Felénk lódult, mintha ı látott volna szellemeket. 
Tett néhány lépést az irányunkba, aztán megállt, talán mert észrevette, 

hogy fegyverünk van. 
Kiáltott. Szavait nem értettem tisztán, de biztos, hogy nem a kávézóba 

hívott minket. 
Nem is hozzánk szólt, hanem a két fantomnak, akik már a kanyarnál jártak. 

Megfordultak, és úgy bámultak ránk, mintha elképedt tengerészek lennének, 
akik a Marie Celeste hajó szellemét látják tovaringani a könnyő ködben. 

Megdöbbentettük ıket, ugyanúgy, ahogy ık minket. 
Az öltönyös nyilvánvalóan nem csupán egy jól öltözött tudós vagy 

bürokrata volt, és egész biztosan nem Jehova tanúja, mert egy fegyvert 
rántott elı a kabátja alól. 

Nyugtattam magam, hogy a szellemek nem tudnak kárt tenni bennünk, 
hacsak félelmünkkel nem növeljük hatalmukat. Azt kívántam, bárcsak 
tudnám a könyv címét, melybıl szert tettem a bölcsességre, mert ha ez az 
információ a Történetek a kriptából címő kötetbıl van, akkor lehet, hogy igaz, 
de ha a Donald Kacsa kalandjai egyik darabjából, akkor nem sok hasznát 
veszem. 

Ahelyett, hogy tüzet nyitott volna ránk, a felfegyverzett kísértet otthagyta 
két fantombarátját, és eltőnt az ajtó mögött, amit a farmeres kinyitott. 

Lehet, hogy a telefonhoz szaladt, hogy hívja a biztonságiakat. Közel voltunk 
ahhoz, hogy felaprítsanak, felsöpörjenek, szemeteszsákba rakjanak és 
kitegyenek minket a többi szemét közé. 

Körülöttünk a folyosó hullámzott, és a dolgok megváltoztak. 
A fehér csempe eltőnt alólunk, és már csak a csupasz betonon álltunk, bár 

én nem éreztem, hogy bármi mozgott volna. 
Itt-ott maradta egy-két csempefoszlány a folyosón, melyek belemosódtak 

a betonba, mintha a múlt tócsái lettek volna, amik még nem párologtak el a 
jelen padlójáról. 

A folyosó belsı falairól nyíló szobáknak már nem volt ajtajuk. 
Árnyékok jelentek meg, ahogy a fluoreszkáló csillárok kezdtek eltőnni a 

mennyezetrıl. Néhány azonban megmaradt a folyosó egyes részein. 
Levettem a napszemüvegemet és zsebre raktam, miközben a napirendi 

tábla felszívódott a falról. A hirdetıtábla viszont változatlanul ott lógott a 
helyén. 



Az egyik kerekes kocsi a szemem elıtt tőnt el. A másik itt maradt, bár 
néhány a rajta lévı furcsa eszközök közül átlátszóvá vált. 

A farmeres és a laborköpenyes szellem most tényleg kísértetnek tőnt, akik 
egy fehér ködfoltból váltak ki. Habozva indultak felénk, aztán futásnak eredt, 
talán mert mi is kezdtünk délibábbá válni, csakúgy, mint ık, Csak félúton 
lehettek, mikor teljesen eltőntek. 

A fegyveres öltönyös visszatért az irodából a folyosóra, miután értesítette a 
biztonságiakat, hogy macska és tréningruhás vikingek vannak az épületben, 
de már nagyon gyenge volt, egy reszketı kísértet. Amint felemelte a 
fegyverét, nyom nélkül eltávozott a jelenbıl. 

A lüktetı, elektronikus zaj alig fele olyan hangos már, de mint néhány a 
lámpák és padlócsempék közül, ez sem szőnt meg teljesen. 

Semelyikünk nem könnyebbült meg a történtektıl, sıt azzal, hogy a múlt 
visszasüllyedt a múltba, ahova tartozott, még szorongatóbb helyzetben 
voltunk. 

Mr. Mungojerrie rátapintott a lényegre: ez a hely szétesıben van. A Mystery 
Train visszamaradt hatása erıt győjtött, saját magából táplálkozva a 
tojásszoba falain kívülre terjeszkedett, és gyors tempóban szivárgott át az 
egész épületen. Hogy mi lesz ennek a végsı eredménye, azt nem lehetett 
tudni, de biztosan katasztrofális. 

Hallottam egy óra ketyegését. Nem más volt ez, mint ösztöneim 
megbízható idımérıje, mely arra figyelmeztetett, hogy nem sok van vissza a 
pusztulásig. 

Amint a szellemek eltőntek, a macska azonnal akcióba lépett, és a közeli 
liftaknához ügetett. 
- Le! - tolmácsolta Roosevelt. - Mungojerrie szerint még lejjebb kell mennünk. 
- Nincs semmi ez alatt a szint alatt - ellenkeztem, miközben mindannyian a lift 
köré győltünk. - A legalsó szinten vagyunk. 

A macska rám nézett világító, zöld szemével, és Roosevelt így szólt: 
- Nem, még van három szint ez alatt. Még biztonságosabb helyre volt 
szükségük, ezért elrejtették ıket. 

Felfedezı útjaim során soha nem jutott eszembe, hogy a liftaknába nézzek, 
hátha rejtett világok vannak ott, amiket nem lehet a lépcsıkön 
megközelíteni. 

Roosevelt folytatta: 
- Az alsóbb szinteket... meg lehet közelíteni a bázis néhány másik épületébıl 
alagúton keresztül. Vagy ezen a liften. A lépcsık nem vezetnek tovább. 

Ez a fejlemény némi problémát okozott, hiszen a liftakna nem volt üres. 
Nem tudtunk csakúgy egyszerően lemászni egy létrán, és lejutni, ahogy 
Mungojerrie gondolta. Mint ahogy a csempemaradványokon, a fluoreszkáló 
lámpákon, vagy a halkabb, de mégis vészjósló elektronikus zúgáson, mely az 
egész épületben lüktetett, a múlt rendületlenül gyakorolta hatalmát a liften is. 
Egy acél tolóajtó állt az akna elıtt, és nagy valószínőséggel egy fülke lehetett 
mögötte. 
- Elpusztulunk, ha sokáig téblábolunk itt - figyelmeztetett Bobby, és már nyúlt, 
hogy megnyomja a lifthívó gombot. 
- Várj! - mondtam, és megállítottam a kezét, mielıtt megtehette volna. 



- Bobsternek igaza van, Chris. Néha a vakmerıké a szerencse - szólt Doogie. 
Megráztam a fejem. 

- Mi van, ha beszállunk a liftbe, és mikor becsukódik az ajtó, az egész 
istenverte kóceráj eltőnik alólunk, úgy, mint a csempe tette? 
- Akkor az akna aljába zuhanunk - találgatott Sasha, de ez nem rémisztette 
meg. 
- Néhányunk talán kitöri a bokáját - jósolta Doogie. - Nem feltétlenül mindenki. 
Talán csak másfél méter mély. Szép kis zuhanás, de túlélhetı. 
- Mozognunk kell - figyelmeztetett Roosevelt, és Mungojerrie türelmetlenül 
kaparta a liftajtót, ami makacsul mozdulatlan maradt. 

Bobby megnyomta a hívógombot. 
A lift elindult felénk. Az épületet betöltı vibráló hang miatt nem tudtam 

eldönteni, hogy a lift emelkedik vagy ereszkedik. 
A folyosó hullámzott. 
A padlócsempék újra megjelentek a lábam alatt. 
A liftajtó lassan-lassan kinyílt. 
Fluoreszkáló csillárok tőntek fel újra a plafonon, és én hunyorítottam a 

fénytıl. 
A fülke pirosban úszott, ami valószínőleg azt jelentette, hogy az akna 

belseje más idısíkban volt, mint a hely - vagy helyek -, amit elfoglaltunk. 
Utasok álltak a fülkében, sok utas. 

Hátraléptünk az ajtótól, arra számítva, hogy a tömeg gondot okozhat 
nekünk. 

A folyosón a lüktetı hang felerısödött. 
Sok homályos, barna alakot láttam a fülkében, de nem tudtam 

megállapítani, hogy kifélék, mifélék. 
Egy lövés dördült, majd még egy. 
Lıttek ránk, de nem a liftbıl, hanem a folyosó végérıl, ahonnan korábban 

az öltönyös gazfickó felénk tartott a pisztolyával. 
Bobby elıvett egy töltényt. Valami az arcomra spriccelt. Bobby 

hátrazuhant, a pisztoly kirepült a kezébıl. Még mindig zuhant, mikor rájöttem, 
hogy forró vér fröccsent az arcomra. Bobby vére. Uramisten! Ahogy haladtam 
a lövések irányába, már kilıttem az összes töltényemet, és azonnal újra 
töltöttem. 

Az öltönyös fickó helyett két ır került elı, akiket nem láttunk azelıtt. 
Egyenruhában feszítettek, de nem katonaiban. Semmi olyanban, amit 
felismertem volna. A Mystery Train biztonsági ırei. 

A múlt egy újabb részlete szilárdult meg körülöttünk, és Doogie meghúzta 
géppisztolyának ravaszát, ahogy Bobby a földre zuhant. A fegyver 
tökéletesen teljesítette küldetését. 

Émelyegve fordultam el a két halott ırtıl. 
A liftajtó becsukódott, mielıtt bárki kiszállt volna a tömött fülkébıl. 
A lövések újabb biztonságiakat riasztanak. 
Bobby a földön feküdt. Vér borította a csempét körülötte. Túl sok vér. 
Sasha a bal oldalára állt. Én a jobbjára térdeltem. 
Sasha megszólalt: 

- Egyszer találták el. 



- Leütöttek - nyögte Bobby, amit akkor mondanak a szörfösök, ha egy hullám 
erısen eltalálja 
ıket. 
- Kitartás - suttogtam. 
- Teljesen kicsináltak - mondta ı, és köhögött. 
- Nem teljesen - gyızködtem rémültebben, mint valaha, de elhatároztam, 
hogy nem mutatom. 

Sasha felhúzta Bobby pólóját, és szétszakította a lövés roncsolta anyagot, 
hogy szabaddá tegye a sérült bal vállát. A lövedék túl mélyen fúródott a 
vállba, túlságosan a jobb oldalon, inkább a mellkas sérült, nem is a váll, de 
Istenem, nem akartam bevallani! 
- Vállseb - közöltem Bobbyval. 

A pulzáló hang halkulni kezdett, a csempék eltőntek Bobby alól, és 
magukkal vitték a vérfoltokat, a fluoreszkáló lámpák is tünedezni kezdtek, bár 
nem az összes. A múlt ismét megadta magát a jelennek, ami ad nekünk egy-
két percet, mielıtt újabb egyenruhás fickók rontanak ránk, fegyverrel 
felszerelkezve. 

Sőrő vér, olyan sötétpiros, hogy szinte fekete, ömlött a sebbıl. Semmit nem 
tehettünk, hogy megállítsuk egy ilyen erısségő vérzést. Sem egy ércsiptetı, 
sem egy borogatás nem segített volna. Sem hidrogén-peroxid, vagy ha 
alkoholt dörzsölünk a sebbe, sem a Neosporin, vagy fásli, egyik sem, még ha 
lett volna bármelyik is velünk. 
- Nem valami kellemes...- mondta. 

A fájdalom lemosta a napbarnított színt az arcáról, és nem is fehér volt, 
hanem mintha sárgaság gyötörte volna. Rosszul nézett ki. 

A folyosón kevesebb fluoreszkáló lámpa maradt, és a lüktetı zaj is halkult. 
Féltem, hogy a múlt teljesen eltőnik a jelenbıl, és csak egy üres liftaknát 

hagy itt nekünk. Nem voltam benne biztos, hogy le tudjuk vinni Bobbyt úgy, 
hogy ne okozzunk benne több kárt. 

Lábra állva Doogie-ra pillantottam, akinek komor ábrázata idegesített, 
mert Bobby rendbe jön, az Isten verje meg! 

Mungojerrie ismét a liftajtót kaparta. 
Roosevelt újra megnyomta a hívógombot. 
A kijelzı az ajtó felett csak négy szintet mutatott - F, A-1, A-2 és A-3 -, bár 

tudtuk, hogy hétemeletes. A fülke feltehetıleg a földszinten volt - F, mint 
földszint -, ami a hangár e földalatti világ fölött. 
- Gyerünk, gyerünk! - duruzsolta Roosevelt. 

Bobby megpróbálta felemelni a fejét, de Sasha gyengéden visszatolta a 
fejénél fogva. 

Lehet, hogy sokkos állapotba kerülne. Legjobb lett volna, ha a feje lejjebb 
van, mint a többi testrésze, de nem volt semmink, amivel alátámaszthattuk 
volna a lábát és az altestét. A sokk legalább olyan biztosan öl, mint a golyó. 
Ajkai enyhén kékek. Nem ez a sokk korai jele? 

A lift A-1-nél járt, az elsı alagsornál a hangár alatt. Mi az A-3-on voltunk. 
Mungojerrie rám bámult, mintha azt mondaná: Én figyelmeztettelek! 

- A macskák szart sem tudnak! - mordultam rá dühösen. 



Meglepı módon Bobby nevetett. Erıtlen nevetés, de nevetés volt akkor is. 
Haldokolhat valaki, vagy sokkba eshet, aki nevet? Lehet, hogy minden 
rendben lesz... 

A lift A-2-höz ért, a fölöttünk lévı szinthez. 
Felemeltem a puskámat arra az esetre, ha most is vannak utasok a liftben, 

mint az elıbb. 
A tojásszoba motorjának - vagy akárminek is - a pulzáló zúgása 

felerısödött. 
- Jobb lesz, ha sietünk! - türelmetlenkedett Doogie - mert ha a múltnak egy 
rossz pillanata mosódik a jelenbe, könnyen magával hozhat néhány dühödt, 
fegyveres embert. 

A lift megállt az A-3-nál, a mi szintünkön. 
A folyosó körülöttem egyre világosabb lett. 
Ahogy kinyílt a liftajtó, arra számítottam, a piros fényt látom majd a 

fülkében, aztán hirtelen attól féltem, azt a lehetetlen, csillagokkal tarkított 
hideg, fekete őrt pillantom meg, amit a lépcsıház ajtaja mögött láttam 
korábban. 

A fülke csak egy üres liftfülke volt. 
- Gyerünk! - sürgetett Doogie. 

Roosevelt és Sasha már lábra állították Bobbyt, szinte maguk közt vitték, és 
igyekeztek a legkevesebb nyomást gyakorolni a vállára. 

Én tartottam a liftajtót, és ahogy Bobby elhaladt mellettem, arcát 
eltorzította a fájdalom. Ahelyett, hogy felkiáltott volna fájdalmában, 
visszafogta magát, és csak ennyit mondott: 
- Carpe cervisi! 
- Késıbb sörözünk! - ígértem. 
- Most sörözzünk, bulizzunk! - hörögte. 

Levéve a hátizsákját, Doogie követett minket a liftbe, amiben úgy tizenöt 
utas férhetett el. A lift megingott Doogie súlya alatt, és mindannyian 
ügyeltünk, nehogy rálépjünk Mungojerrie-re. 
- Föl és ki! - mondtam. 
- Le! - tiltakozott Bobby. 

A liftben nem volt gomb a feltehetıleg alattunk lévı három szinthez. Egy 
felirat nélküli mágneskártyának való rés volt csupán, amellyel valaki, akinek 
volt engedélye, átprogramozhatta az irányítógombokat, hogy lejjebb 
mehessen. Nekünk nincs ilyen mágneskártyánk. 
- Nincs mód, hogy lejjebb menjünk! - mondtam megkönnyebbülve. 
- Mindig van mód! - morogta Doogie a hátizsákjában kotorászva. 

A folyosó fényes. A hangos, lüktetı hang felerısödött. A liftajtó 
becsukódott, de nem indultunk el semerre, és mikor kinyúltam, hogy 
megnyomjam az F gombot, Doogie rácsapott a kezemre, mintha gyerek 
lennék, aki engedély nélkül akart a sütibıl venni. 
- Ez ırület! - toporzékoltam. 
- Nagyon is! - értett velem egyet Bobby. 

A lift hátsó falának támaszkodott, oldalán Sashával és Roosevelttel. Most 
szürke volt. 
- Haver - mondtam -, nem kell hısnek lenned! 



- De kell! 
- Nem, nem kell! 
- Kahuna. 
- Mi? 
- Ha én vagyok Kahuna, nem lehet beszarni. 
- De te nem vagy Kahuna. 
- A szörfkirály - hörögte. Köhögött, és a száján vér buggyant ki. 

Kétségbeesve így szóltam Sashához: 
- Kivisszük innen most azonnal! 

Egy nyikorgás, aztán egy csikorgás hallatszott a hátam mögül. Doogie 
leszerelte az irányítópanel tetejét, és feltárta a vezetékeket. 
- Melyik emeletre? 
- Mungojerrie azt mondja, hogy a legalsóra - javasolta Roosevelt. 

Én tiltakoztam: 
- Orson és a kölykök, nem is tudjuk, hogy életben vannak-e! 
- Életben vannak - mondta Roosevelt. 
- Nem tudjuk] 
- De tudjuk! 

Sasha felé fordultam támogatásért: 
- Te is ugyanolyan ırült vagy, mint a többiek? 

Nem mondott semmit, de a szánalom a szemében olyan szörnyő volt, hogy 
elfordultam tıle. Tudta, hogy Bobbyval olyan szoros a kapcsolatunk, 
amennyire csak egy barátság szoros lehet, hogy testvérek vagyunk, még ha 
nem is vér szerint, olyan közeliek, mint az egypetéjő ikrek. Tudta, hogy egy 
részem meghal, ha Bobby itt hagy, egy őrt hagyva bennem, amit még ı sem 
tudna betölteni. Látta a gyengeségemet; megtett volna bármit, bármit, 
bármit, hogy megmentse Bobbyt, de nem tehetett semmit. 
Tehetetlenségében saját tehetetlenségemet láttam, amivel nem akartam 
szembenézni. 

A macskára néztem. Egy pillanatig meg tudtam volna fojtani Mungojerrie-t, 
kipréselni belıle az életet, mintha ı lenne felelıs azért, hogy itt vagyunk. Azt 
kérdeztem Sashától, hogy ı is olyan ırült-e, mint a többiek, de valójában én 
kezdtem megırülni, még a gondolatától is, hogy elvesztem Bobbyt. 

Egy nyekkenéssel a lift elindult lefelé. Bobby felnyögött. 
- Kérlek, Bobby! - könyörögtem. 
- Kahuna... - emlékeztetett. 
- Te nem vagy, Kahuna, te ırült! 

Hangja vékony volt és remegı: 
- Pia szerint igen. 
- Pia elvesztette az eszét! 
- Ne kritizáld a nımet, haver! 

Megálltunk a hetedik, legalsó szinten. 
Az ajtók sötétségbe nyíltak. De nem a csillagos égre, csupán egy 

megvilágítatlan folyosóra. 
Roosevelt lámpájával kivezettem a többieket egy hideg, nyirkos 

helyiségbe. 
Itt lent az elektronikus hang szinte teljesen hallhatatlan volt. 



Bobbyt a lift bal oldalán a hátára fektettük. Sasha és az én dzsekimet 
alátettük, hogy a lehetı legjobban elszigeteljük a betontól. 

Sasha megpiszkálta az irányítóvezetékeket, ezzel átmenetileg 
mőködésképtelenné téve a liftet, hogy az itt legyen, mikor visszatérünk. Persze, 
ha a múlt teljesen eltőnik a jelenbıl, akkor a liftet is magával viszi, és akkor 
másznunk kell. 

Bobby nem tudna mászni. És soha nem tudnánk felcipelni egy létrán, az ı 
állapotában nem. 

Ne gondolj erre! A szellemek nem bánthatnak, ha nem félsz tılük, és rossz 
dolgok nem történhetnek, ha nem gondolsz rájuk! 

A gyerekkor minden védıeszközébe belekapaszkodtam. 
Doogie kivette a cuccokat a táskájából. Roosevelt segítségével 

összehajtogatta az üres táskát, és Bobby csípıje alá tette, felemelve ezzel az 
altestét legalább egy kicsit, bár nem eléggé. 

Mikor Bobby mellé raktam a lámpát, így szólt: 
- Lehet, hogy biztonságosabb, ha sötétben maradok, haver. A fény 
figyelemfelkeltı lehet. 
- Kapcsold le, ha bármit hallasz! 
- Te kapcsold le, mielıtt elmész. Én nem tudom. 

Mikor megfogtam a kezét, megrázott, milyen gyenge a szorítása. A szó 
szoros értelmében nem volt ereje ahhoz, hogy a zseblámpát kezelje. 

Nincs értelme fegyvert hagyni neki, hogy megvédhesse magát. 
Nem tudtam, mit mondjak. Ilyen még soha nem fordult elı. A szám mintha 

homokkal lett volna tele, mintha már saját síromban feküdtem volna. 
- Nesze - mondta Doogie, és a kezembe adott egy túlméretezett szemüveget 
és egy különös lámpát. - Infravörös szemüveg. Izraeli hadifelszerelés. Infravörös 
szemüveg. 
- Minek? 
- Hogy ne lássa, hogy jövünk. 
- Ki? 
- Aki elrabolta a gyerekeket és Orsont. 

Úgy bámultam Doogie-ra, mintha egy viking lenne a Marsról. 
Bobby fogai vacogtak, mikor így szólt: 

- A fickó báltermi táncos is. 
Egy rezgı hang hallatszott, mintha egy vonat ment volna el a fejünk felett, 

és a padló rázkódott alattunk. Lassan a hang elhalkult, és a remegés 
megszőnt. 
- Jobb, ha indulunk! - mondta Sasha. 

İ, Doogie és Roosevelt a szemüveget lencséjével a tarkójukon viselték 
ahelyett, hogy a szemükre tették volna. 

Bobby becsukta a szemét. 
Megrémülve felszisszentem: 

- Hé! 
- Hé! - válaszolta, és újra rám nézett. 
- Ide figyelj! - mondtam. - Ha meghalsz nekem, akkor te vagy a seggfejek 
királya! 

Mosolygott: 



- Ne aggódj! Nem szeretném ezt a címet elvenni tıled. 
- Nemsokára visszajövünk. 
- Itt leszek - biztosított, de a hangja nagyon halk volt. - ígértél nekem egy sört. 

Szemei kimondhatatlanul kedvesen csillogtak. 
Annyi mindent kellett volna mondanom. De semmit sem lehetett. Még ha 

rengeteg idınk lett volna, akkor sem tudtam volna elmondani, ami a 
szívemben volt. 

Lekapcsoltam az elemlámpáját, de mellette hagytam. 
A sötétség általában a barátom, de győlöltem ezt az éhes, hideg, 

követelızı feketeséget. 
A divatos szemüvegen egy méretre állítható szíj volt. A kezem olyan 

bizonytalan volt, kellett néhány pillanat, hogy a fejemre igazítsam a 
szemüveget, és lencséit a szemem elé illesszem. 

Doogie, Sasha és Roosevelt felkapcsolták az infravörös lámpájukat. A 
szemüveg nélkül nem láttam ezt a hullámhosszúságú fényt, de most az 
elıcsarnok feltárult a zöld minden árnyalatában. 

Felkapcsoltam a lámpát és megvilágítottam Bobby Hallowayt. Hátán 
feküdt a földön, karjai a teste mellett, zöld fényben ragyogva, akár már 
szellem is lehetett volna. 
- A pólód világít ebben a furcsa fényben - mondtam. 
- Igen? 
- Baromira. 

A vonatdübörgésre emlékeztetı hang ismét hallatszott, ezúttal 
hangosabban. Az épület beton és acélcsontjai megremegtek. 

A macska szemüveg nélkül kivezetett minket az elıcsarnokból. Követtem 
Rooseveltet, Sashát és 

Doogie-t, mint három zöld szellem, akik egy katakombában kísértenek. 
A legnehezebb dolog, amit valaha tennem kellett életemben - nehezebb, 

mint anyám temetésére menni, nehezebb, mint apám halálos ágyánál ülni - 
az volt, hogy Bobbyt egyedül kellett hagynom. 

 
25. 

 
Az elıcsarnokból egy három méter átmérıjő alagút ereszkedett le, úgy 

tizenöt méternyire. Miután az aljáig értünk, egy teljesen vízszintes, de igencsak 
kanyargós szerpentin következett, melynek építészeti jegyei minden kanyarnál 
az érdekesbıl furcsává, majd abból meglehetısen idegenszerővé váltak. 

Az elsı mellékút betonfalak között vezetett, de minden ezután következı 
alagút falát fémmel is bevonták. Még ebben a mulatságos, infravörös 
fényben is elég különbséget vettem észre e hajlott falakon, hogy bizonyos 
legyek afelıl, különbözı fémeket használtak. Ha felemeltem volna a 
szemüveget, és felkapcsolok egy rendes elemlámpát, gyanítom, hogy acélt, 
rezet, bronzot és egy sor nemesfémet láttam volna, amelyeket kohászati 
diploma nélkül nem tudtam volna azonosítani. 

A legnagyobb az e fémmel bevont alagutak közül úgy két és fél méter 
átmérıjő, de jártunk feleekkorában is, amiben kúsznunk kellett. E henger 
alakú töltés utak falán megszámlálatlanul helyezkedtek el a kisebb nyílások; 



néhányuk két-három centiméteres, mások hatvan centisek; az infravörös 
lámpa nem fedett fel belılük többet, mintha egy lefolyó vagy egy 
puskacsıbe néztem volna. Akár egy hatalmas, felfoghatatlanul aprólékosan 
felépített hőtıberendezésben vagy vízvezeték-hálózatban is lehettünk volna, 
mely az összes ısi mítosz istenének palotájába elég lett volna. 

Kétségkívül valami egyszer végigfolyhatott ezen a kolosszális labirintuson: 
folyadék vagy gáz. Számos mellékfolyó mellett elhaladtunk, melyekbe 
turbinákat rögzítettek, amelyeket bizonyára az e rendszeren átfolyó valami 
hajtott. Sok torkolatnál gigantikus mérető, elektromos vezérléső zsilip állt, 
készen arra, hogy megállítsa, visszatartsa vagy elirányítsa e csatornák 
áramlatát. Mindegyik szelep nyitott vagy félig nyitott állapotban volt, de 
ahogy elhaladtunk elıttük, minden alkalommal attól féltem, hogy ha 
lecsukódnának, akkor bebörtönöznek. 

Ezeket az alagutakat nem csupaszították le a betonig, mint a hangár alatti 
három szint minden szobáját és folyosóját. Következésképp, mivel láthatólag 
nem volt semmilyen világítóberendezés, feltételeztem, hogy az itt dolgozók 
mindig tartottak maguknál lámpát. 

Idırıl idıre egy-egy fuvallat járta át e furcsa, földalatti csatornarendszert, 
de többnyire olyan nyugodt a légkör, mint egy harangtoronyban. 

Két alkalommal parázsló kıszén szagát éreztem, de különben csupán 
enyhe orrfacsaró szagot, ami keserő égés ízt hagyott az orrsövényemben. 

A vonatkattogás-szerő moraj hol felerısödött, hol elhalkult, és a felerısödés 
minden alkalommal hosszabb lett, míg a hangok közti szünet egyre rövidebb. 
Minden alkalommal, mikor ez a hang felerısödött, arra számítottam, leszakad 
a mennyezet, és olyan menthetetlenül maga alá temet, ahogy néha 
szénbányászok rekednek egy antracit halom alatt. Egy másik, kifejezetten 
vérfagyasztó hang rezgette meg a falakat alkalmanként, egy éles csikorgás, 
mely valami gépbıl jöhetett, ami a tönkremenetelig hajtotta magát, vagy 
valami másik élılény is mászott ezeken az utakon, akit még nem hallottam, és 
akivel reméltem, soha nem találkozom. 

Legyıztem a klausztrofóbiámat, aztán újabb gondolatok kötöttek le, azon 
elmélkedtem, vajon a pokol hatodik vagy hetedik bugyrában vagyok-e. De a 
hetedik nem a Bugyogó vér tava? Vagy az az égı sivatag után jön? Sem a 
vértó, sem a nagy, égı homoktenger nem lenne zöld, míg itt minden nagyon 
is az volt. Mindegy, a poklok alja nem lehet messze, csak a falatozó után, ahol 
kizárólag pókokat és skorpiókat szolgálnak fel, a sarkon, a férfiruhabolt mellett, 
ahol szedercserje ingeket és borotvapenge béléső cipıket árulnak. Vagy 
nem is a pokol ez; lehet, hogy csak egy bálna gyomra. 

Azt hittem, egy kicsit megırültem - de aztán magamhoz tértem, mielıtt 
elértük a végállomásunkat. 

Az biztos, hogy elvesztettem minden idıérzékemet, és úgy éreztem, itt a 
purgatórium órája mőködik, melynek perc- és óramutatója úgy forog, hogy 
nem halad elıre. Néhány nappal késıbb Sasha majd azt állítja, hogy 
kevesebb, mint tizenöt percet töltöttünk azokban a csatornákban. Soha nem 
hazudik. Mégis, mikor majd készen állunk, hogy visszatérjünk azon az úton, 
amin jöttünk, és ı próbálna arról meggyızni, az út nem lesz több tizenöt 



percnél, azt feltételezném, hogy beteges hazudozó, hiszen végtelen hosszú út 
áll elıttünk. 

Az utolsó szakasz - melynek a gyerekrablókhoz és foglyaikhoz kellett 
vezetnie minket - az egyik legnagyobb alagút. Mikor beléptünk, felfedeztük, 
hogy a gazfickók, akiket kerestünk - vagy legalábbis egyikük -, perverz 
tetteirıl készített nekünk kiállítást. Újságcikkeket és néhány rövidebb híradást 
ragasztott a hajlott fémfalakra; a szöveg nehezen olvasható, de a fı- és 
alcímek, néhány kép egészen tiszta volt. 

Gyorsan végigvilágítottunk a „kiállítás" tárgyain, és próbáltuk megérteni, 
miért helyezték oda. 

Az elsı újságkivágás a Moonlight Bay Gazette-bıl való, július 18-i 
dátummal, negyvennégy évvel ezelıtti. Bobby nagyapja volt akkor a kiadó, 
mielıtt az újság Bobby apjáé és anyjáé lett. A fıcím így szólt: Egy kisfiú 
bevallja, hogy megölte a szüleit. Az alcím pedig ez: Egy tizenkét évest nem 
lehet bíróság elé állítani. 

Ugyanebbıl a magazinból más kivágások ugyanarról a nyárról és a 
következı ıszrıl, ennek a gyilkosságnak a következményeirıl írnak, amelyet 
ezek szerint egy zavarodott fiú, John Joseph Randolph követett el. Végül egy 
fegyházban tartották fogva, míg eléri a tizennyolc éves kort, amikorra 
pszichikailag érettnek számít. Ha elmebetegnek nyilvánítják, akkor hosszú 
kórházi, pszichiátriai kezelésnek vetik alá. 

A Johnról készült három gyerekkori kép egy hirtelenszıke kisfiút ábrázolt, aki 
korához képest magas, halványszínő szemekkel, vékony, de atletikus 
termettel. Mindegyik fényképen, amelyek valószínőleg a gyilkosság elıtt 
készült családi fotók lehettek, a fiúnak megnyerı a mosolya. 

Ezen a júliusi éjszakán fejbe lıtte az apját. Ötször. Aztán agyoncsapta az 
anyját egy baltával. 

A név, John Joseph Randolph, nyugtalanítóan ismerıs nekem, bár nem 
tudtam megmondani, miért. 

Az egyik újságkivágáson észrevettem egy alcímet, ami a fiút letartóztató 
rendırre utalt, Louis Wingre. Lilly apósára. Jimmy nagyapjára. Aki most egy 
gondozóotthonban fekszik kómában, miután három agyvérzése volt. 

Louis Wing a szolgám lesz a pokolban. 
Nyilvánvaló, hogy Jimmyt nem azért rabolták el, mert az iskolában tıle vett 

vérminta felfedte, hogy rendelkezik az immunfaktorral, amely megvédi ıt a 
retrovírustól. Ehelyett egyszerően a bosszú a motiváció. 
- Itt! - mondta Sasha. Egy másik kivágásra mutatott, melyen az alcím felfedte 
az elnöklı, bíró nevét: George Dulcinea. 

George Dulcinea a szolgám lesz a pokolban. 
Semmi kétség, Del Stuart, vagy valaki a családjából, keresztezte John 

Joseph Randolph útját valahol, valamikor. Ha ismernénk a kapcsolódási 
pontot, fényt derítene a bosszú okára. 

John Joseph Randolph. Ez a különös módon ismerıs név továbbra is 
aggasztott. Ahogy követtem Sashát és a többieket a galérián keresztül, 
halásztam az emlékeim közt, de üres hálóval jöttem fel. 

A következı újságcikk harminchét évvel ezelıtt íródott, és egy tizenhat 
éves kislány San Francisco külvárosában történt meggyilkolásáról és 



feldarabolásáról szólt. A rendırség, az alcím bizonysága szerint, a sötétben 
tapogatózott. 

Az újság közölte a lány középiskolai fényképét. Az arcára kijelölı filccel 
valaki négy betőt írt: ENYÉM. 

Eszembe jutott, ha John Joseph Randolphot nem nyilvánították 
közveszélyes elmebetegnek tizennyolcadik születésnapja elıtt, akkor 
elengedték a fiatalkorúak börtönébıl ebben az évben - egy kézfogással, 
kitörölt feljegyzésekkel, zsebpénzzel és egy imával. 

A következı harmincöt évet is újságkivágás illusztrálta, melyek harmincöt 
felderítetlen, brutális gyilkosságról szóltak. Kétharmadukat Kaliforniában 
követték el, San Diegótól kezdve La Jollán keresztül Sacramentóig és 
Yucapáig; a többi gyilkosság helyszíne Arizona, Nevada és Colorado, 
szétszórva. 

Az áldozatok személye - képüket egytıl egyig az ENYÉM szó takarta el - 
nem mutatott könnyen megfejthetı logikai összefüggést. Férfiak és nık. 
Fiatalok és öregek. Feketék, fehérek, ázsiaiak és spanyolok. Heteroszexuálisak 
és homokosok. Ha mindegyiküket ugyanaz az ember végezte ki, és ha ez az 
ember John Joseph Randolph, akkor a mi Johnnynk egy elıítéletektıl mentes 
gyilkos. 

A kivágások felületes megvizsgálása alapján csupán két részletet figyeltem 
meg, amely összekötötte ezeket a gyilkosságokat. Elıször a borzasztó 
brutalitás, amivel elkövették ıket, akár tompa, akár valami éles tárggyal. A 
fıcímek olyan szavakat használtak, mint brutális, ördögi, vadállati, 
könyörtelen. Másodszor: egyik áldozatot sem zaklatták szexuálisan; Johnny 
egyetlen célja az ölés és vérontás volt. 

De csak egy gyilkosság egy naptári évben. Mikor Johnny hozzálátott 
aktuális, éves gyilkolásához, tényleg elengedte magát, kiadta minden 
felgyülemlett, fölös energiáját és elfojtott mérgét. Mindazonáltal egy ilyen 
csodás karrierrel rendelkezı sorozatgyilkosnak ez a háromszázhatvannégy 
napos önmegtartóztatása, azért az egy nap mészárlásért, biztosan példa 
nélküli a gyilkosok évkönyvében. Mit csinálhatott vajon az önmegtartóztatás 
napjai alatt? Min vezette le azt a csomó felgyülemlett erıszakos energiát? 

Ahogy átfutottam Johnnynak ezt az újságkivágásokkal teli noteszét, 
kevesebb, mint két perc alatt elementáris erıvel tört rám a bezártság érzése. 
A halk, de állandó elektronikus zúgás, a vonatéhoz hasonló zaj és a kevésbé 
gyakori, de félelmetes éles csikorgás így, együttvéve elfedett minden zajt, 
amit csaptunk, ahogy a gyilkos búvóhelyéhez közeledtünk, de ugyanez a 
hangzavar elnyomhatja Johnny lépteinek hangját is, ahogy felénk lopakodik. 

Én mentem leghátul, és akárhányszor hátrapillantottam, arra, ahonnan 
jöttünk - úgy tíz másodpercenként -, biztos voltam benne, ott lesz Johnny 
Randolph, készen arra, hogy rám támadjon, kígyószerően csúszva a földön 
vagy pókszerően mászva a plafonon. 

Nyilvánvalóan brutális gyilkos volt egész életében. Lehet, hogy fertızött? 
Lehet, hogy ezért rabolta el a gyerekeket, és hurcolta ıket erre a furcsa 
helyre - azon kívül, hogy bosszút álljon azokon, akik bebizonyították, megölte 
a szüleit, és bezárták ıt? Ha egy olyan jó ember, mint Tom atya, ilyen mélyre 
tud süllyedni, John Randolph vajon a sötétségnek milyen bugyraiba 



ereszkedhet le? Milyen elképzelhetetlen szörnnyé válhat, figyelembe véve, 
hogy honnan indul? 

Tudatosan fantáziáltam, még intenzívebben, mint általában, mert míg 
lázasan Johnny elméjén és tettein elmélkedtem, addig nem juthatott 
eszembe, ahogy Bobby Halloway egyedül és tehetetlenül elvérzik a lift elıtt. 

Követve Sashát, Doogie-t és Rooseveltet, gyorsan az utolsó kivágásra 
irányítottam az infravörös fénysugarat. 

Két évvel ezelıtt megnıtt ezeknek a gyilkosságoknak a gyakorisága. A 
falon látható bemutató alapján minden harmadik hónapban volt egy. A 
fıcímek már tömegmészárlásról szóltak, nem egy szem áldozatról: 
alkalmanként három-hat embert gyilkolt meg. 

Talán ekkor határozta el Johnny, hogy választ egy partnert: a zömök 
sármırt, aki oly elszántan be akarta törni a koponyámat a raktárház alatti 
folyosón. Hol találkoznak a páros gyilkosok? Feltehetıleg nem a templomban. 
Hogyan osztják meg a munkát? Vagy csak egyszerően felváltva takarítják fel 
a gyilkosság nyomait? 

Johnny egy jó partnerrel talán kiszélesítette felségterületét, és az 
újságcikkekbıl kiderült, hogy már Connecticutban, majd lenn délen, a napos 
Georgiában tevékenykedett. Kiruccant Floridába, majd Louisianába. Hosszú 
utat tett meg Dakotába. Utazó ember. 

Johnny fegyverválasztása megváltozott: nem volt többé balta, vascsı, kés, 
húsvágó bárd, jégcsákány, és nem szerepelt szekerce, munkatakarékos 
láncfőrész vagy fúrógép. Ezekben az idıkben a fickó a tüzet szerette. 

És ezekben az idıkben áldozatai logikus, állandó profilt mutattak. Az utóbbi 
két évben csak gyerekek. 

Vajon mindegyik a gyereke vagy unokája volt olyan embereknek, akikkel 
valaha összehozta a sors? Vagy e legutóbbi rablás elıtt csak az élvezetért 
csinálta? 

Mostanra már jobban féltettem a négy gyereket, akik Johnny kezében 
voltak, mint valaha. Keserő megnyugvást csupán az jelentett, hogy e 
démonikus galériában lévı cikkek szerint, mikor több ember ellen követte el 
atrocitásait egyszerre, mindig egy idıben gyújtotta fel ıket, mintha valami 
égı áldozatot mutatna be. Éppen ezért, ha az egyik gyerek életben van, 
akkor talán az összes gyerek is. 

Azt feltételeztük, hogy Jimmy Wing és a másik három gyerek elrablása a 
génfelcserélı 
retrovírussal és a Wyvernben történtekkel áll kapcsolatban. De a világ nem 
minden gonoszsága ered közvetlenül az anyám munkájából. John Joseph 
Randolph buzgón tevékenykedhetett azon, hogy biztosan a pokolba jusson, 
legalább tizenkét éves kora óta, és talán amit Bobbynak mondtam a múlt 
éjszaka, igaz - miszerint Randolph véletlenül bukkant erre a helyre, és nem 
másért börtönözte be pont ide ezeket a gyerekeket, mint hogy élvezte a hely 
atmoszféráját és sátáni felépítését. 

A galéria két megdöbbentı darabbal végzıdött. 
A falra ragasztott egy darab papírt, melyen a rajz egy hollóhoz hasonlított 

A hollóhoz. A Holló-hegy tetején lévı sziklába vésett hollóhoz. Úgy 



készülhetett, hogy a papírt a vésethez szorították, és grafittal besatírozták, míg 
a holló meg nem jelent a papíron. 

A holló mellett még egy Mystery Train feliratú rongydarab, olyan, amilyet 
Hodgson öltözetén láttunk. 

Wyvern már akkor is képben volt. Lehetett valami kapcsolat Randolph és a 
bázison folytatott szigorúan titkos kutatások között, ami viszont nem feltétlenül 
az anyám és az ı retrovírusa. 

Az igazság sziklája kezdett láthatóvá válni, ebben az 
érthetetlenségtengerben, és én küszködtem, hogy belekapaszkodhassak, de 
az elmém kimerült és gyenge, a szikla, csúszós. 

John Joseph Randolph nem egyszerően fertızött.  Lehet, hogy egyáltalán 
nem fertızött. 

Wyvernnel való kapcsolata sokkal összetettebb ennél. 
Halványan emlékszem egy történetre egy gyerekrıl, aki a város szélén álló 

házukban megölte a szüleit, kinn a Haddenbeck útnál, jó pár évvel ezelıtt, de 
ha valaha is tudtam a nevét, akkor is már rég elfelejtettem. Moonlight Bay 
közössége konzervatív, és serényen dolgoztak a turistákért; a lakók szerették 
emlegetni a szép tájat és a pihentetıen könnyő életstílust, míg a 
negatívumokról hallgattak. Johnny Randolph, az önjelölt árva soha nem jelent 
volna meg a rémirodalomban, vagy nem említették volna a 
turistatájékoztatóban, mint történelmi figurát. 

Ha visszatért volna Moonlight Baybe, már felnıttként, jóval a 
gyerekrablások elıtt, az fıcím lett volna. Elıkotorták volna a múltat, én pedig 
tudnék minden pletykáról. 

Persze lehet, hogy új néven jött vissza, miután legálisan megváltoztatta a 
nevét pszichiátere támogatásával annak érdekében, hogy maga mögött 
tudja a múltat, és új életet kezdjen, gyógyult szívvel, megnövelt önbecsüléssel, 
blabla. Felnıve, amikor már nem felismerhetı, mint a hírhedt apaagyonlövı 
és anyaagyoncsapó tizenkét éves, szülıvárosa utcáin sétálhatott minden 
gond nélkül. Nyugodtan elmehetett dolgozni Wyvernbe, valamelyik, Mystery 
Trainnel kapcsolatos részlegbe. 

John Joseph Randolph. 
Ez a név még mindig zakatolt a fejemben. 
Most, hogy Mungojerrie keresztülvezetett minket az alagút utolsó szakaszán, 

ami zsákutcának tőnt, vetettem még egy pillantást a galériára - és úgy 
hittem, megtaláltam a célját. 

Kezdetben azt hittem, hogy érdemtábla, olyan, mint a sztár atléták 
trófeákkal teli szekrénye, egy kirakat, amely Johnnyt büszkeséggel töltötte el. 
A gyilkosok büszkék munkájukra, de ritkán kockáztathatják meg, hogy 
kinyissák újságkivágás- és borzalmas szuvenír győjteményüket családjuk és 
szomszédjaik csodálatára; egyedül kénytelenek legyezgetni a hiúságukat. 

Aztán úgy gondoltam, hogy a galéria nem más, mint pornográfia, amely 
izgatja az eltorzult elmét. Ennek az ırültnek ezek az újságbéli fıcímek olyanok 
lehetnek, mint másnak egy obszcén párbeszéd. Az áldozatok és a bőntettek 
helyszínének képei talán jobban felizgatják, mint bármelyik, csak felnıtteknek 
szóló film valaha is. 



De most láttam, hogy ez a bemutató egy áldozat. Az egész élete egy 
áldozat volt. A szülei meggyilkolása, az évi egy gyilkosság, minden évben a 
háromszázhatvannégy napos szigorú önmegtartóztatás, és az utóbbi 
években ez a rengeteg gyerekgyilkosság. Égı áldozatok. 

Ahogy tanulmányoztam ezt az ördögi galériát, nem tudtam, kinek készültek 
ezek a szörnyő ajándékok, vagy, hogy milyen céllal készültek; bár már ekkor 
megkockáztattam volna egy tippet. 

Az alagút egy két és fél méter átmérıjő kapuzsilipben végzıdött, melyet 
valaha elektromos motor hajtott. 

Mikor Doogie felemelte a géppisztolyát, és ujját a ravaszra helyezte, a 
motor segítsége nélkül is olyan könnyedén félre tudta görgetni a zsilipet, 
mintha egy tolóajtót nyitott volna ki. 

Bár két éve nem használták, a zsilip szinte hang nélkül mozdult a helyén, azt 
a kis zajt pedig, amit csapott, biztosan elnyomták az egyre vészjóslóbb 
hangok, melyek ennek az „idıgépnek" a gyomrában zúgtak és nyikorogtak. 

Meglehetısen furcsa, de az elragadtatott hajótöröttekre gondoltam, 
akiket Nemo kapitány megmentett, és akiket aztán körbevezetett a hatalmas 
Nautilus gyomrában. Végül olyan otthonosan is érezhették volna magukat a 
hatalmas tengeralattjáró fedélzetén, hogy kitörik a szarukürtöt, zenélnek és 
vígan táncolnak. De még a legösszetartóbb és legalkalmazkodóbb fickók is, 
ha arra lettek volna kényszerítve, hogy itt, e tojásszoba alatti végtelennek 
tőnı csırendszerben portyázzanak, folyamatosan azt érezték volna, hogy 
ellenséges, idegen területen járnak. 

Bár Doogie csak méternyire nyitotta ki az ajtószerő zsilipet, lámpafény 
szőrıdött ki egy alsóbb helyiségbıl, vakító fényességgel világítva az infravörös 
szemüvegembe. 

Feltoltam a szemüveget a homlokomra, lekapcsoltam az infra lámpát, és 
az övem alá tőztem. A lámpafény nem olyan erıs, mint amilyenre 
számítottam; a szemüveg lencséi felerısítették, mert nem az ultraviola-
tartományba esı fénybe tervezték ıket. A többiek is felhúzták a 
szemüvegüket. 

A kapuzsilip alatt egy hosszú alagút húzódott, láthatatlanul egymáshoz 
illesztett acéllemezekbe öltöztetve, és egy második az elızıvel azonos zsilipbe 
torkollott. Ezt nyitva hagyták, körülbelül annyira, mint amennyire Doogie az 
elızıt kinyitotta; a fény a lenti szobából jött. 

Sasha és Roosevelt az elsı zsilipnél maradt. Sasha a 38-asával biztosította, 
hogy senki ne jöhessen utánunk és torlaszolhassa el valószínőleg egyetlen 
kijáratunkat. Roosevelt, akinek bal szeme megint kezdett bedagadni, vele 
maradt, mert nála nem volt fegyver, és ı az egyetlen kapocs a macska és 
köztünk. 

Az egerész Sashával és Roosevelttel maradt, hogy biztonságos távolban 
legyen az elıttünk álló eseményektıl. Nem szórtunk el kenyérmorzsákat 
befelé jövet, és nem voltunk száz százalékig biztosak, hogy megtalálnánk a 
Bobbyhoz és a lifthez visszavezetı utat macskavezetınk nélkül. 

Én követtem Doogie-t a belsı kapuzsiliphez. 



Miután bekukkantott a kapu mögé, felemelte két ujját, hogy jelezze, csak 
két ember van bent, aki miatt aggódhatunk. Intett, ı megy be elıször, és 
rögtön jobbra fordul, kövessem ıt, aztán álljak a baloldalra. 

Amint jobbra lépett, a szobába oldalaztam, puskámat magam elıtt tartva. 
A zúgás, csörgés, bugás és csikorgás, mely az egész épületben a pincétıl a 

padlásig hallatszott, itt tompább, és az egyetlen fény egy néhány wattos 
viharlámpából jött, mely a kártyaasztalon állt. 

Ez a helyiség hasonló alakú, mint a három emelettel feljebbi tojásszoba, bár 
jóval kisebb, úgy kilenc méter hosszú és öt méter átmérıjő a legszélesebb 
pontnál. A hajlott felületeket nem az üvegszerő, arany pöttyös, csillogó anyag 
borította, hanem látszólag hétköznapi réz. 

A szívem összefacsarodott, amikor megláttam a négy gyereket háttal a 
falnak dılve ülni, a szoba egyik sötét végében. Kimerültek és rémültek voltak. 
Apró csuklójukat és bokájukat megkötözték, szájukat pedig ragasztószalaggal 
kötötték be. Sérülést azonban nem láttunk rajtuk, és szemük kikerekedett a 
megdöbbenéstıl, hogy látják Doogie-t és engem. 

Aztán megpillantottam Orsont, az oldalán feküdt a gyerekek mellett, 
szájkosárral és megkötözve. A szemei nyitva voltak, lélegzett. Életben volt. 
Mielıtt elhomályosodott volna a szemem a könnytıl, elfordítottam róla a 
tekintetemet. 

A szoba közepén, összecsukható székeken, két férfi ült, Doogie fegyverétıl 
megdermedten, egymással szemben a kártyaasztalnál, melyen a viharlámpa 
állt. Ahogy ott ültek, kiábrándító, egzisztencialista színdarabok szereplıihez 
hasonlítottak, melyek az unalomról, elszigetelıdésrıl, érzelmi sivárságról és a 
modern kor kapcsolatainak jelentéktelenségérıl szólnak, vagy a sajtburger 
kijózanító filozófiai mondanivalójáról. 

A jobb oldali fickó próbált meg leütni a raktárház alatt. Ugyanazt a ruhát 
viselte, mint akkor, és még mindig ugyanolyan apró babafogai voltak, bár a 
mosolya észrevehetı módon feszültebb, mint akkor, mintha most fedezett 
volna fel egy kukoricaférget a szájában lévı kukoricaszemek között. 

Szívesen a képébe lıttem volna, mert nem csak önteltséget láttam a 
mocskos tekintetében, hanem hiúságot is. 

A bal oldali férfi magas, szıke, halványszínő szemekkel, ráncos sebhellyel. 
Ötvenes évei közepén járhatott. İ rabolta el a Stuart ikreket - és a mosolya 
ugyanolyan megnyerı volt, mint amilyen tizenkét éves korában a szülei 
vérével a kezén. 

John Joseph Randolph nyugtalanítóan magabiztos, mintha az érkezésünk 
sem lepné meg. 
- Hogy vagy, Chris? 

Meglepett, hogy tudja a nevemet. Soha nem láttam ezelıtt. 
Hangját halkan visszhangozták a rézfalak, egyik szót a másik után: 

- Az anyád, Wisteria, nagyszerő asszony volt. 
Nem értettem, honnan ismerhette az anyámat. Az ösztöneim azt súgták, 

nem is akarom tudni. Egy puskalövés elhallgattatná, és leradírozná a mosolyt 
az arcáról - a mosolyt, mely annyi ártatlan és óvatlan embert tévesztett meg. 
- Halálosabb, mint az anyatermészet - mondta. 



A reneszánsz emberek elmerengenek, eltőnıdnek tetteik összetett morális 
következményein, mérlegelik azokat, és többre értékelik a tárgyalást és 
meggyızést az erıszaknál. Nyilvánvalóan elfelejtettem meghosszabbítani a 
Reneszánsz Emberek Klubjába szóló tagságomat, mert az egyetlen, amit tenni 
akartam, az volt, hogy lemészárolom ezeket a gonosztevıket, méghozzá 
hatalmas elszántsággal. 

Vagy lehet, hogy csak megfertızıdtem. És emiatt tombolnék. 
Ha keserőségtıl fájó szívemre hallgatok, lehet, hogy meghúzom a ravaszt, 

ha a gyerekek nincsenek ott, hogy végignézzék az öldöklést. Az is visszatartott, 
hogy a rézfalakról visszapattant volna a golyó, és az ide-oda pattanó 
golyózápor halálos veszélyt jelentett volna a gyerekekre. Nem az erkölcseim 
mentették meg a lelkemet, hanem a körülményeim, amely megalázó 
beismerés. 

A géppisztoly csövével Doogie a két férfi kezében lévı kártyalapokra 
mutatott: 
- Mit játszotok? - hangja halkan visszhangzott a rézfalak között. 

Nem tetszett nekem, ezeknek az embereknek a mérhetetlen nyugodtsága. 
Félelmet akartam látni a szemükben. 

Most Randolph kártyás kezét tenyérrel felfelé az asztalra rakta, és túl nagy 
önelégültséggel így szólt: 
- Póker. 

Mielıtt Doogie elhatározta, hogy a legjobb mozgásképtelenné tenni a 
kártyázókat, meg kellett állapítania, van-e fegyverük. Dzsekit viseltek, az alatt 
éppenséggel lehet fegyver. Mivel nincs vesztenivalójuk, lehet, hogy valami 
ırültséget csinálnak, például tüzet eresztenek a gyerekekre helyettünk, mielıtt 
maguk is meghalnak, remélve, még egy ártatlan áldozatot meg tudnak ölni, 
amolyan utolsó élvezet- ként. 

Négy gyerekkel a szobában nem hibázhattunk. 
- Ha nincs Wisteria - mondta Randolph, hozzám intézve szavait -, Del Stuart 
jóval hamarabb abbahagyta volna az anyagi támogatásomat, mint végül 
tette. 
- Az anyagi támogatásodat? 
- De mikor anyád meghalt, szükségük lett rám. Vagy azt hitték, hogy 
szükségük van rám. Hogy lássák, mit tartogat a jövı. 

Érezve, hogy valami csúnya igazság készül napvilágra jönni, megszólaltam: 
- Pofa be! - de alig hallhatóan tettem mindezt, talán tudtam, hogy hallanom 
kell, amit mondani akar, még ha nem is tetszik majd. 

Doogie-hoz így szólt Randolph: 
- Kérdezd meg, mi a tét! 

A szó, máglyahalál, végighömpölygött az ovális szobán, és még mindig 
visszhangzott, mikor Doogie kötelességtudóan megkérdezte: 
- Mi a tét? 
- Conrad és én azért játszunk, hogy eldöntsük, melyikünk mártja ezeket a kis 
korcsokat a benzinbe. 

Conradnak nem lehetett fegyvere a raktárban elızı éjszaka. Ha lett volna, 
biztosan agyonlı abban a pillanatban, hogy megérintettem az arcát a 
sötétben. 



Kezét mozgatva, mintha képzeletbeli kártyákat osztana, Randolph 
folytatta: 
- Aztán azért játszunk, hogy eldöntsük, ki gyújtja meg a gyufát. 

Mintha elıbb lıne, és csak utána aggódna azért, hogy a golyó 
visszacsapódik, Doogie megkérdezte: 
- Miért nem Ölted meg még ıket? 
- Számmisztikánk szerint ehhez az áldozáshoz öt gyerek kell. Nem sokkal 
ezelıttig azt hittük, csak négyünk van. De most úgy gondoljuk... - rám 
mosolygott. - Úgy gondoljuk, hogy a kutya különleges. Vele megvan az öt. 
Mikor megzavartatok, épp azért játszottunk, hogy kiderüljön, ki gyújthatja fel a 
kutyafiút. 

Nem gondoltam, hogy Randolphnak fegyvere lenne. Amennyire vissza 
tudtam emlékezni ördögi tetteinek kiállítására, úgy rémlett, hogy egyedül az 
apját végezte ki pisztollyal. Ez negyvennégy évvel ezelıtt volt, valószínőleg az 
elsı gyilkosság, amit elkövetett. Azóta jobban szerette a személyesebb 
módszereket. Baltát, kést és ezekhez hasonló fegyvereket használt - míg nem 
kezdte el égı áldozásait. 
- Az anyád - mondta - egy szerencsejátékos volt. Elvetette a kockát az egész 
emberiségnek, majd kinyúlt. De én a kártyát szeretem. 

Tettetve, hogy megint kártyát oszt, Randolph egyik kezével a viharlámpa 
felé nyúlt. 
- Ne! - szólt Doogie. 

De Randolph megtette. Lekapcsolta a lámpát, és hirtelen semmit nem 
láttunk. 

Amint sötét lett, Randolph és Conrad elindultak. Olyan gyorsan pattantak 
fel, hogy a széküket is felborították, ami olyan zajt csapott, ahogy 
visszhangzott a szobában, mint mikor egy gyerek futva végighúz egy botot a 
kerítésen. 

Azon nyomban elindultam én is, követve a szoba vonalát a gyerekek felé, 
és próbáltam elkerülni Conrad útjából, mivel ı esett közelebb hozzám, és 
valószínőleg ı arra indul, ahol én álltam. Sem ı, sem Randolph nem az a 
menekülıs típus. 

Ahogy a gyerekek felé igyekeztem, az infra szemüveget a homlokomról a 
szememre csúsztattam. Elırántottam a speciális zseblámpát az övembıl, 
felkapcsoltam, és a szobának arra a részére irányítottam, ahol Conradot 
gyanítottam. 

Közelebb ért, mint gondoltam, megérezve szándékomat, hogy a 
gyerekekhez siessek. Egyik kezében egy kést tartott, és vakon hadonászott 
vele a levegıbe, remélve, egyszer szerencséje lesz, és belém döfi. 

Ahogy láttam Conradot, amint keres, de nem talál, eszeveszett dühvel 
hadonászik, és olyan összezavarodott, ideges és kétségbeesett, megéreztem 
annak egy töredékét, amit Isten érezhet, mikor minket néz, életünk ádáz 
küzdelmei során. 

Gyorsan megközelítettem Conradot, miközben ı kitartóan, de 
eredménytelenül próbált megtalálni és kibelezni engem. Olyan technikát 
alkalmazva, mely biztosan kiváltja az Amerikai Fogorvosok Szövetségének 



jogos felháborodását, a lámpa nyelét a fogam közé szorítottam, hogy 
mindkét kezemmel a pisztolyt foghassam, majd a puskatussal tarkón vágtam. 

Összeesett, és úgy is maradt. 
Láthatólag sem egynevő Conrad, sem John Joseph Randolph nem vette 

észre, hogy szemüvegünk egy infravörös felszerelés része, mert Doogie szinte 
szó szerint táncolt napjaink legsikeresebb sorozatgyilkosa körül, és hatalmas 
lelkesedéssel verte ki belıle a lelket. 

Talán mert komolyabban vette fogai biztonságát és szájhigiéniáját, mint én, 
vagy talán, csak mert nem szerette a lámpa fogantyújának ízét, Doogie 
egyszerően a kártyaasztalra helyezte a lámpát, aztán Randolphot néhány jól 
irányzott bökéssel, ütéssel és vágással a fénycsóva vonalába terelte. 

Randolph kétszer összeesett és felállt, mintha valóban azt hinné, hogy van 
esélye. Végül lezuhant, mint egy adag dinoszaurusz-ürülék, készen arra, hogy 
ott feküdjön, míg megkövesedik. Doogie a bordái közé rúgott. Mikor 
Randolph nem mozdult, Doogie a hagyományos Pokol Angyalai-elsısegélyt 
alkalmazta, és még egyszer belerúgott. 

Minden kétséget kizáróan, Doogie Sassman egy meglepıen tehetséges 
ember, aki sok mindent elért, aki megırül a Harleykért, aki egy igazi férfi sok 
szempontból, és aki elegendı rejtélyes tudással rendelkezik ahhoz, hogy azt 
mondjam, talán ı a megvilágosodás forrása. Ennek ellenére azonban nem 
valószínő, hogy a közeljövıben vallást alapítanak az ı tiszteletére. 

Doogie megszólalt: 
- Hóember? 
- Ha? 
- Csinálunk valami rendes fényt? 

Levéve a szemüvegemet, válaszoltam: 
- Rajta! 

Felkapcsolta a viharlámpát, és a rézzel borított szobát fények és rozsdaszínő 
árnyak borították be. 

A felfordulás elıtti zúgás, bugás, nyikorgás, csikorgás, mely az egész 
épületet betöltötte, itt továbbra is tompább volt, leginkább a gyomor 
emésztési problémáinak hangjához hasonlított. De nekünk nincs szükségünk 
egy ötvenoldalas tájékoztatóra az Országos Egészségügyi Tanácstól ahhoz, 
hogy tudjuk, hogy ki kell jutnunk az épületbıl, amilyen gyorsan csak lehet. 

Hamarosan megállapítottuk, hogy a gyerekeket nem egyszerően kötéllel 
vagy bilinccsel tették mozgásképtelenné. Drótokkal kötötték össze a 
csuklójukat, csakúgy, mint a bokájukat. A drótokat kegyetlenül szorosra 
húzták, és összerándultam a zúzódások és száraz vérnyomok láttán. 

Ellenıriztem Orsont. Lélegzett, de nagyon erıtlenül. Mellsı és hátsó lábait 
neki is dróttal kötözték össze. Egy drótból összetákolt szájkosár kényszerítette 
arra, hogy száját csukva tartsa, ezért csak egy halk nyüszítést tudott 
megereszteni. 
- Nyugi, haver! - mondtam remegı hangon, megsimogatva az oldalát. 

Doogie a kapuzsiliphez lépett, és fölkiabált az alagútba Sashának és 
Rooseveltnek: 
- Megvannak mind! Épen és egészségesen. 

Örömujjongást rendeztek, de Sasha egyúttal sürgetett is bennünket. 



- Hipp-hopp, és már itt sem vagyunk! - biztosította ıt Doogie. - İrködjetek 
tovább! 

Végül is lehet Conradnál és Randolphnál rosszabb is ebben a labirintusban. 
Néhány hátitáska és egy hőtıtáska állt kupacba rakva az asztal mellett. 

Feltételezve, hogy ezek a tandemgyilkosok cuccai, Doogie elkezdett valami 
harapófogót vagy más szerszámot keresni, amivel kiszabadíthatnánk a 
gyerekeket, mert a drótokat olyan aprólékos gonddal csomózták és fonták 
össze, hogy nem igazán tudtuk kioldani ıket. 

Óvatosan lehúztam Jimmy Wing szájáról a ragtapaszt, mire megszólalt, 
pipilnie kell, mondtam neki, hogy nekem is kell, de mindkettınknek vissza kell 
tartania még egy kis ideig, ami nem jelenthet gondot, hiszen mindketten 
bátor fickók vagyunk, mire ı egyetértésérıl tett tanúbizonyságot komor 
arckifejezésével. 

A hatéves Stuart ikrek - Aaron és Anson - udvariasan megköszönték, mikor 
levettem a tapaszt a szájukról. Anson felvilágosított, hogy a két földön fekvı 
eszméletlen alak rossz ember. Aaron kevésbé volt kifinomult és tiszta beszédő, 
mint a testvére, hiszen ı egyszerően „szarfejőeknek" hívta a földön fekvıket, 
és Anson figyelmeztette, ha az anyja elıtt beszélne így, akkor nagyon 
kikapna. 

Könnyekre számítottam, de ezek a kölykök már kisírták minden könnyüket, 
legalábbis e furcsa élmény fölött. Van valami természetes keménység a 
gyerekekben, amit ritkán veszünk tudomásul, mivel a gyerekkort mi a 
nosztalgia és szentimentalizmus szemüvegén keresztül nézzük. 

A hétéves Wendy Dulcinea ragyogó hasonmása volt anyjának, Marie-nek, 
akitıl nem voltam képes meg tanulni zongorázni, de akihez valaha igazi 
gyerekszerelem főzött. Dulcinea akart adni nekem egy puszit, amit én 
örömmel elfogadtam, aztán így szólt: 
- A kutyus nagyon szomjas, meg kellene itatnod. Nekünk adtak inni, de neki 
nem adtak semmit. 

Orson szemsarkai fehér csipával voltak tele. Betegnek és-gyengének 
látszott, mivel összedrótozták a száját, nem tudott rendesen izzadni. A kutyák 
nem a bırükben lévı pórusokon át izzadnak, hanem nagyrészt a nyelvükön 
keresztül. 
- Minden rendben lesz, haver! - ígértem neki. - Kijutunk innen. Kitartás. 
Megyünk haza. Hazamegyünk. Te meg én. El innen. 

Visszatérvén a gyilkosok cuccától, Doogie megállt mellettem, és egy éles 
harapófogóval elvágta az öcsém mancsait összekötı drótokat, lehúzta ıket, 
és elhajította. Az Orson száján lévı drótok elvágásához már nagyobb 
odafigyelés és több idı kellett, mialatt én folytattam a gügyögést arról, hogy 
minden rendben lesz, klassz lesz, és kevesebb, mint egy perc múlva a 
szájkosár is megadta magát. 

Doogie a gyerekekhez ment, és bár Orson meg sem próbált felülni, 
megnyalta a kezem. A nyelve durva és száraz. 

Eddig üres bátorító szavak áradtak belılem. Most nem voltam képes 
beszélni, mert minden, amit mondani akartam, fontos volt, és olyan mélyrıl 
jött, hogy ha elkezdtem volna kiereszteni, én magam törtem volna össze saját 
szavaimtól. A sok akadály, ami még menekülésünk és életben maradásunk 



elıtt állt, nem engedte meg a könnyeket, most nem, de talán késıbb sem, 
soha. 

Ahelyett, hogy bármit mondtam volna, kezemet az oldalához szorítottam, 
és éreztem annak a nagyszerő, jó szívének a túl gyors, de biztos dobogását, és 
megpusziltam a homlokát. 

Wendy azt mondta, Orson szomjas. A nyelve száraz és duzzadt volt, mikor 
megnyalta a kezem. Most láttam, hogy a szája a szájkosár erıs szorításától 
berepedezett. Sötét szemei fátyolosak, elcsigázottságot láttam bennük, ami 
megrémisztett, valami beletörıdés félét. 

Bár nem szívesen hagytam ott Orsont, az asztal melletti hőtıtáskához 
mentem. Telerakták hideg vízzel, amiben néhány jégkocka úszkált. A 
gyilkosok, úgy látszik, törıdtek az egészségükkel, mert csak zöldséglevest és 
ásványvizet hoztak magukkal inni. 

Vittem Orsonnak egy üveg vizet. Távollétemben a hasára küszködte 
magát, de úgy tőnt, ahhoz nincs ereje, hogy felemelje a fejét. 

Tenyerembıl csészét formáltam, és öntöttem bele egy kis vizet. Orson 
felemelte a fejét elég magasra ahhoz, hogy kilefetyelje a vizet a kezembıl, 
elıször fásultan, de hamarosan egyre nagyobb lelkesedéssel. 

Ahogy újra megtöltöttem a tenyerem vízzel, láttam, milyen testi kínokat 
kellett Orsonnak átélnie, és növekvı dühöm képessé tett arra, hogy 
visszafogjam könnyeimet. Bal fülporca töröttnek tőnt, és szırét sok-sok száradt 
vérfolt tarkította, mintha fejbe verték volna egy ütıvel vagy csıvel. A tompa 
eszközök Jones Joseph Randolph specialitásai közé tartoztak. Bal pofáján egy 
centire az orrától volt egy véres seb. Jobb mellsı mancsának két körme letört 
és a lábujjait megalvadt vér borította. Nagy csatát vívhatott. Mind a négy 
lábát felhorzsolta a drót, és kettı vérzett is, bár nem komolyan. Doogie 
befejezte a gyerekek kiszabadítását, és Conradhoz lépett, aki még mindig 
elterülve feküdt a földön. A gyilkosok drótját használva összekötötte a férfi 
lábát. Aztán újabb adag dróttal hátrakötötte a kezeit. Nem kockáztathattuk 
meg, hogy magunkkal visszük a két férfit a labirintuson keresztül. Mivel néhány 
alagútban kúszni kellett, még a kezüket sem kötözhetnénk össze, így pedig 
teljesen ellenırizhetetlenné válnának. Vissza kell küldeni majd a rendırséget 
értük, feltéve, ha az egész építmény nem esik össze a fölöttünk zajló idısík 
változások nyomásától. Bár lehet, hogy késıbb másképp gondoltam volna, 
de e pillanatban mozgás- képtelenné akartam tenni ıket, a szájukat 
leragasztani, odatenni egy üveg vizet, ahol látják, és itt hagyni ıket, hogy 
lassan, fájdalmasan szomjan haljanak. Orson megitta az egész üveg vizet. 
Felküzdötte magát a lábaira, remegve, mint egy csecsemı, erısen zihált és 
érdeklıdve nézett körül. 
- Pohi akua - mondtam neki, ami hawaii nyelven annyit tesz, az istenek 
kutyája. Erıtlenül vakkantott egyet, mintha örülne az elismerésnek. Egy 
hirtelen kongás, majd idegtépı csikorgás töltötte be a rézszobát, mintha 
fémfelületek súrlódnának össze. Orson és én is a plafonra néztünk, aztán 
körbe a falakra, de nem láttunk elváltozást az egyenletes fémfelületeken. 

Tik, tik, tik. A nehéz hőtıtáskát odahúztam Orsonnak, és kinyitottam a 
tetejét. Az ásványvizes és zöldségleveses palackok körül lötyögı jeges vízre 
nézett, majd boldogan lefetyelni kezdte. Az oldalán fekve, magzati pózban, 



Conrad nyöszörgött, de még nem volt eszméleténél. Doogie levágott még 
annyi drótot, ami a megkötözéséhez kellett még neki, aztán átadta nekem a 
maradékot. Randolphot hasra fordítottam, és sietve összedrótoztam a 
csuklóját a háta mögött. Kísértést éreztem, hogy olyan erısen megszorítsam, 
mint a gyerekeken és Orsonon volt, de visszafogtam magam, és csak annyira 
szorítottam meg, hogy ne tudjon kiszabadulni. Miután a bokáit is 
összekötöttem, az azokon és a csuklóin lévı drótokat még egymáshoz 
rögzítettem, tovább korlátozva ezzel a mozgását. Randolph bizonyára 
magához tért, miközben én ezen az utolsó fázison dolgoztam, mert mikor 
befejeztem, olyan tisztán beszélt, amilyen nem jellemzı olyan valakire, aki 
most nyeri vissza az emlékezetét: 
- Nyertem! 

Kiléptem mögüle és leguggoltam, hogy a szemébe nézzek. A feje oldalra 
fordult, bal orcája a rézpadlón feküdt. Szája felhasadt és vérzett. Jobb szeme 
halványzöld és ragyogó, de nem láttam állati fényt benne. Érdekes módon 
nem félt. Békés volt, mintha nem összekötözve, tehetetlenül feküdne a földön, 
hanem egyszerően csak pihenne. Mikor beszélt, a hangja nyugodt, talán még 
enyhén eufórikus is, mint olyan valakié, aki könnyő álmából ébred. Jobban 
éreztem volna magam, ha rúgkapál, vicsorog és káromkodik. A nyugodt 
viselkedés alátámasztani látszott azt az aggodalmat keltı elégedettséget, 
amivel kijelentette, hogy nyert, körülményei ellenére. 
- Mire pirkadni kezd, én már a másik oldalon leszek. Szétszedték a motort. Ez 
nem volt halálos seb. Ez egy úgynevezett... organikus gép. Idıvel 
meggyógyul. Most tölti fel magát. Érezhetitek. Érezhetitek a padlón. 

A dübörgés, mintha vonat haladna át felettünk, hangosabb, mint ezelıtt, 
és a nyugodtabb idıszakok egyre rövidebbek. Bár hatásuk itt kevésbé 
érzıdött, mint bárhol máshol az épületben, a zaj és a vibrálás itt is erısödött. 
Randolph folytatta: 
- Csupán egy apró segítség kellett ahhoz, hogy feltöltse magát. Egy 
viharlámpa az átvivı kamrában két órával ezelıtt - ennyi kellett ahhoz, hogy 
újra mőködésbe lépjen. Ez nem egy hétköznapi gép. 
- Részt vettél ebben a kutatásban? 
- Az enyém ez a kutatás! 
- Dr. Randolph Josephson! - kiáltottam fel, ahogy eszembe jutott a 
kutatásvezetı neve Delacroix kazettájáról. John Joseph Randolph, a 
gyerekgyilkos Randolph Josephson lett. - Mit csinálsz, hova... mégy? 

Ahelyett, hogy válaszolt volna, mosolygott és így szólt: 
- Megjelent valaha neked a holló? Conradnak soha nem jelent meg. Azt 
mondta, megjelent, de hazudik. A holló nekem jelent meg. A szikla mellett 
ültem és a holló kiemelkedett belıle - sóhajtott. - A szemem elıtt született 
meg abból a tömör sziklából, azon az éjszakán. 

Kijutunk innen, túléljük és bulizunk, sörözünk, ez garantált, ez biztos, ez egy 
eldöntött kérdés, hiszen itt az elıjele annak, hogy jó idık jönnek: Orson a 
farkát csóválja! 
- Mikor láttam a hollót, tudtam, hogy én egy különleges ember vagyok - 
mondta Randolph. - Hogy küldetésem van. Most véghezvittem. 

A félelmetes fékcsikorgás újra hallatszott. 



- Negyvennégy évvel ezelıtt kijelentettem: „Te karcoltad a hollót, a holló-
hegyi sziklába." Azon az éjszakán több életerı volt bennem, mint valaha. 
Hazamentem, és megtettem, amit mindig is tenni akartam. Kiloccsantottam 
apám agyvelejét. 

Úgy mondta ezt, mintha valami olyan tettrıl számolna be, ami csendes 
büszkeséggel töltené el. 
- Anyámat feldaraboltam. Aztán elkezdtem az igazi életem. 

Doogie kiküldte a gyerekeket a szobából, egyiket a másik után, az 
alagútba, melynek végén várta ıket Sasha és Roosevelt. 
- Olyan sok év, olyan sok kemény munka - sóhajtott Randolph, mint egy 
nyugdíjas, aki jól megérdemelt pihenıjét tervezgeti. - Annyi tanulás, 
küszködés, gondolkodás. Annyi önmegtagadás és lemondás, olyan sok éven 
át. 

Egy gyilkosság évente. 
- És mikor felépült, mikor a siker már küszöbön állt, Washingtonban a gyávák 
megrémültek attól, amit a csüggesztı vizsgálatokról készült videokazettán 
láttak. 
- Mit láttak? 

Válasz helyett így szólt: 
- Abba akarták velünk hagyatni a munkát. Del Stuart rögtön akkor kész volt 
megvonni tılünk az anyagi támogatást. 

Úgy éreztem, tudom, miért van Aaron és Anson Stuart ebben a szobában. 
És kíváncsi voltam, vajon az ország más részeibıl elrabolt és megölt 
gyerekeknek is közük van-e a Mystery Train dolgozói közül valakihez, a 
kísérletéhez, amely csalódást okozott ennek az embernek. 
- Aztán elszabadult anyád vírusa - mondta Randolph -, és tudni akarták, hogy 
mit tartogat a jövı, egyáltalán van-e jövı. 
- Piros ég? - kérdeztem. - Furcsa fák? 
- Ez nem a jövı. Ez a... mellékút. 

A szemem sarkából úgy láttam, hogy a rézfal deformálódni kezd. 
Rémülten arra fordultam, ahol a konkáv, úgy tőnt, konvexszé változik, de 

torzulásnak nem volt jele. 
- Az út most már adott - és senki nem tudja megváltoztatni. A határt 
megsértették. Az út nyitva áll. 
- Az út hova? 
- Majd meglátod. Mindannyian megyünk hamarosan - mondta zavarba ejtı 
biztonsággal. - A vonat már indul az állomásról. 

Wendy volt a negyedik, utolsó gyerek a szoba bejáratánál lévı 
kapuzsilipnél. Orson követte ıt, aki még mindig ingadozott egy kicsit. Doogie 
sürgetıen felém intett, és én felálltam. Randolph halványzöld szemével 
bámult engem, és hátborzongató gyengédséggel mosolygott rám véres, 
törött fogaival. 
- Múlt, jelen, jövı idı, de legelsısorban... mellékút idı. A mellékút az egyetlen 
hely, ahová valaha menni akartam, és anyád megadta nekem a 
lehetıséget. 
- De hol van a mellékút? - kérdeztem egyre növekvı aggodalommal, mivel az 
épület rázkódott körülöttünk 



- A végzetem - mondta rejtélyesen. 
Sasha felkiáltott, és a hangja olyan riadt, hogy a szívem majd kiugrott a 

helyérıl. 
Doogie rémülten az alagútba nézett, aztán kiabálni kezdett: 

- Chris! Fogd meg az egyik széket! 
Ahogy megragadtam az egyik feldılt, összecsukható széket és a 

puskámat, John Joseph Randolph megszólalt: 
- Állomások egy sínen, ott kinn, mellékutak az idıben, ahogy mindig is tudtuk, 
mindig tudtuk, de nem akartuk elhinni. 

Igazam volt, mikor úgy gondoltam, az igazság furcsa mondataiban van 
elrejtve, és meg akartam hallgatni és érteni, de tovább maradni öngyilkosság 
lett volna. 

Ahogy utolértem Doogie-t, a félig csukott kapuzsilip kezdett teljesen 
bezáródni. Doogie megragadta a zsilipet, és teljes izomzatával nekifeszült, 
annyira, hogy a nyakán lévı erek is kidagadtak, és lassan visszaerıltette az 
acéllemezt a falba. 
- Menj! - zihálta Doogie. 

Mivel én az a fajta fickó vagyok, aki megfogadja a jó tanácsot, 
keresztülpréseltem magam a zsilipen, ki az alagútba. Hallottam, ahogy John 
Joseph Randolph kiabál, de nem félelmében, hanem örömmel és 
szenvedélyes meggyızıdéssel: 
- Hiszek! Hiszek! 

Sasha, a gyerekek, Mungojerrie és Orson már a kijjebbi kapunyíláson túl, a 
következı alagútszakaszban tartottak. 

Roosevelt beékelte magát a résbe, hogy megakadályozza, a zsilip 
összepréselje Doogie-t és engem. Hallottam a motort, ahogy erılködik a 
falban, hogy az acéllemezt teljesen bezárja. 

Roosevelt feje fölött betuszkoltam az összecsukható fémszéket a résbe, 
kifeszítve ezzel a zsilipet. 
- Kösz, fiam! - mondta Roosevelt. 

Követtem Rooseveltet a kapun át. A többiek már vártak egy rendes 
elemlámpával. 

A rés nagyon szőkös volt Sassmannek, de ı is átfurakodott, aztán kiszedte a 
széket, mert lehet, hogy még szükség lesz rá. 

Elhaladtunk a hollórajz mellett. Semmi szellı nem fújt ebben az alagútban. 
Egyik elıttünk lévı újságkivágás sem zizegett. És mégis, a nagy papírlap, 
amelyen a szikláról lesatírozott holló volt, lengett, mintha orkán tépdesné. A 
papír rögzítetten végei élénken csapkodtak. Úgy tőnt, a holló elkeseredetten 
harcol az ıt mozgásképtelenné tevı tapaszok ellen, melyek az acélfelülethez 
rögzítették, elszánva arra, hogy kitörjön a papírból, mint egyszer azt Randolph 
szerint már megtette a sziklából. 

Lehet, hallucináltam ezt az egész ügyet a hollóval, biztos, és az is 
elképzelhetı, hogy kígyóbővölınek születtem, de legalább annyira nem 
akartam látni, amint egy igazi madár kiválik egy papírlapból, és elszáll, mint 
befeküdni egy kobrafészekbe és egy dallamot dúdolni, hogy szórakoztassam 
ıket. 



Gyanítva, hogy esetleg szükségem lehet bizonyítékra arról, amit itt lenn 
láttam, letéptem néhány újságkivágást a falról, és a zsebembe győrtem ıket. 

A dühödten csapkodó hollóval a hátunk mögött siettünk szorosan egymás 
mögött, és azt tettük, amit minden épesző ember tenne, ha a világ 
szétesıben lenne körülötte, és a halál leselkedne minden oldalról: követtük a 
macskát. Próbáltam nem gondolni Bobbyra. Az elsı feladat visszajutni hozzá. 
Ha sikerül, minden rendben lesz. Várni fog ránk - fázva, fájdalmak között, 
gyengén -, és emlékeztetni fog az ígéretemre, mondván: Carpe cervisi, haver. 

A gyenge jódszag, ami folyamatosan terjengett a labirintusban, egyre 
erısebb lett. 

Faszén, kén, sokasodó rózsa és egy leírhatatlan keserő szag vegyült bele, 
ami nem hasonlított semmihez, amit eddig valaha éreztem. 

Ha az idısík-változtató jelenség terjed erre lefelé az épületben, akkor 
nagyobb veszélyben vagyunk, mint eddig valaha, mióta a hangárba léptünk. 

A legrosszabb lehetıség nem az, hogy a kijutásunkat késlelteti vagy akár 
megakadályozza a motorvezérléső zsilip. Rosszabb, ha a múlt egy rossz 
pillanata lép a jelenbe, mint történt így nem is egyszer fönt, és elsodor minket 
az a folyadék- vagy gázözön, ami valaha végigfolyt e csatornákon, amikor is 
vízbe fulladnánk, vagy a mérgezı gázok fojtanának meg. 

 
26. 

 
Egy macska, négy gyerek, egy DJ-dalíró, egy állatokkal társalgó, egy viking 

és az Armageddon-poszter gyereke - ez vagyok én - futott, mászott, kúszott, 
futott, elesett, felállt, megint futott az acél-, bronzfolyók, rézpatakok száraz 
medrében, egy fény világított a hajlott falakra és ragyogva tekergett, tollszerő 
sötétség pörgött mindenütt, mint a madárszárnyak. Ott, ahova a fény nem ért 
el, a láthatatlan vonat dörömbölése hallatszott mindenhonnan, és egy éles 
visítás, mint a mozdony sípja, a jódszag fullasztóan tömény, aztán olyan 
enyhe, hogy az ember azt hitte, az elıbb csak képzelıdött, és a múlt 
áramlatai hullámzottak be, mint egy hatalmas áradat, aztán elapadtak a 
jelenben. Rémülten a csobogó víz periodikus hangjától - víz, vagy valami 
rosszabb -, végre elértük a lejtıs beton alagutat, aztán a liftet, ahol Bobby 
feküdt úgy, ahogy hagytuk, még mindig életben. 

Míg Doogie visszakötözte a vezetékeket a lift, irányító paneljében, és míg 
Roosevelt Mungojerrie-vel a kezében beterelte a gyerekeket a fülkébe, 
Sasha, Orson és én Bobby köré győltünk. 

Úgy nézett ki, mint a halál, rosszabb napjaiban. 
- Jól nézel ki! - mondtam mégis. 

Bobby Orsonhoz beszélt, olyan halkan, hogy alig lehetett hallani az 
egymásba ütközı idısíkok és világok csapta zajtól. 
- Szevasz, szırpofa. 

Orson Bobby nyakához dörgölte az orrát, megszaglászta a sebét, majd 
aggódva rám nézett. 
- Véghezvitted, te XP-fickó - konstatálta Bobby. 
- Ez inkább egy ötszereplıs játszma volt, semmint egy egyszemélyes 
hıstörténet - tiltakoztam. 



- Idıben visszaértél, hogy elkezdd az éjféli mősorodat - nyögte Bobby 
Sashának, és az volt a szörnyő érzésem, hogy a maga módján elköszön most 
tılünk. 
- A rádió az életem - mondta Sasha. 

Az épület rázkódott, a vonatdübörgés egyre hangosabb lett, és betonpor 
szállingózott a mennyezetbıl. 
- Be kell raknunk a liftbe! - sürgetett Sasha. 

De Bobby rám nézett, és így szólt: 
- Fogd meg a kezemet, haver! 

Megfogtam a kezét. Jéghideg. 
Fájdalom torzította el az arcát, aztán ezt mondta: 

- Teljesen kivagyok! 
- Te? Soha. 
- Bevizeltem - tette hozzá remegı hangon. 

A hideg mintha áramlott volna ki a kezébıl, fel a karomon, és a szívem felé 
kígyózott. 
- Semmi gond nincs ezzel, testvér. Bevizelés. Elıfordult már máskor is. 
- Nincs rajtam pelenka. 
- Szóval hiúsági kérdést csinálsz belıle, mi? 

Nevetett, de a szaggatott nevetés, fuldoklásba csapott át. 
- A lift készen áll - jelezte Doogie. 
- Na, tegyük be Bobbyt! - javasolta Sasha, miközben apró betondarabok 
potyogtak a plafonból. 
- Soha nem gondoltam, hogy ilyen elegancia nélkül fogok meghalni - mondta 
Bobby, és kezével megszorította az enyémet. 
- Nem halsz meg, haver! - nyugtattam. 
- Szeretlek... testvér. 
- Én is szeretlek! - szóltam fuldokolva, és ahogy ezt kimondtam, a számat 
mintha belakatolták volna. 
- Teljes megsemmisülés - rebegte Bobby, egyre halkuló hangon, hogy az 
utolsó szótag már nem is hallatszott. 

A szeme meredten bámult valami tılünk távolira, és a keze elgyengült az 
enyémben. 

Éreztem, ahogy a szívem egy hatalmas része leszakad, mint egy 
megrepedt szikla, mely a győlöletes sötétségbe zuhan. 

Sasha ujjbegyeit Bobby nyaki verıerére tette, hogy megnézze a pulzusát. 
- Ó, Istenem! 
- Ki kell mennünk innen, most! - sürgetett Doogie. 

Olyan erıteljes hangon, hogy magam sem ismertem rá, így szóltam 
Sashához: 
- Gyerünk, tegyük be a liftbe! 
- Meghalt. 
- Segíts betenni a liftbe! 
- Chris, drágám, Bobby elment... 
- Magunkkal visszük - mondtam. 
- Hóember! 
- Magunkkal visszük! 



- Gondolj a gyerekekre. İk... 
Kétségbeestem, és ırülten, ırülten, kétségbeesve a fájdalom sötét örvénye 

kavargott az elmémben, ami minden józan eszemet elvette, és egyszerően 
nem voltam hajlandó itt hagyni. Inkább meghaltam volna vele, mellette, mint 
hogy itt hagyjam. 

Megragadtam a vállánál, és kezdtem behúzkodni a liftbe, tudva, hogy 
talán megrémisztem a gyerekeket, akik már épp eléggé be lehetnek 
gyulladva, akármilyen bátrak és kemények. Nem várhattam tılük, hogy 
örömükben tapsoljanak a lehetıségtıl, hogy a pokolból együtt liftezhetnek 
fel egy hullával, és nem hibáztattam ezért ıket, de így kellett lennie. 

Mikor látták, hogy nem mozdulok Bobby Halloway nélkül, Sasha és Doogie 
segítettek behúzni ıt a liftbe. 

Dübörgés, visítás, pattogás, csattogás, recsegés - úgy tőnt, pillanatokon 
belül bekövetkezik az épületrobbanás - hirtelen elhalkult, és a betondarabok 
potyogása is abbamaradt, de tudtam, ez csak idıleges lehet. Az 
idıhurrikánnal álltunk szemben, és a neheze még hátra volt. 

Épp betettük Bobbyt, amikor a liftajtó csukódni kezdett, és Orson alig tudott 
besurranni még úgy, hogy a farka ne csípıdjön oda. 
- Mi az ördög? - szólt Doogie. - Én nem nyomtam meg a gombot! 
- Valaki hívta föntrıl - mondta Sasha. 

A lift motorja zúgott, és a fülke emelkedett. 
Már amúgy is ırült-kétségbeesett voltam, de még ırültebbé váltam, 

amikor észrevettem, hogy a kezem Bobby vérétıl síkos, és még 
kétségbeesettebb a gondolattól, tehettem volna valamit, hogy ez az egész 
ne így legyen. A múlt és a jelen a jövıben vannak jelen, és a jövıt a múlt 
tartalmazza, ahogy T. S. Eliot írta, éppen ezért egyik idı sem kiváltható, és ami 
lesz, az lesz. Ami lehetett volna - az egy illúzió, mert az egyetlen dolog, ami 
történhetett, az az, ami történt, és nem tehetünk semmit, hogy ezt 
megváltoztassuk, mert van végzetünk és sorsunk, bár Mr. Eliot nem szó szerint 
ezt mondta. Másrészrıl Micimackó, aki jóval kevésbé elmélkedı fajta, mint 
Mr. Eliot, hitt mindennek a lehetıségében, ami lehetett azért, mert nem volt 
más, mint egy játék mackó, akinek a fejében nincs semmi. De az is lehet, 
hogy Mr. Micimackó valójában egy Zen-mester volt, aki ugyanannyit tud az 
élet jelentésérıl, mint Mr. Eliot. A lift emelkedett, az A-5-nél voltunk, Bobby 
holtan feküdt a padlón, és a kezem a vérétıl síkos, mégis reménykedtem a 
szívemben, amit egyáltalán nem értettem, de mivel tisztán próbáltam látni 
reménykedésem miértjét, úgy okoskodtam, hogy az Mr. Eliot és Mr. 
Micimackó elméletének összeadásából fakad. Ahogy elértük az A-4 szintet, 
lepillantottam Orsonra, akirıl azt hittem, halott, de most mégis él, csakúgy, 
mint Tinker Bell, aki megissza a mérget, hogy megmentse Péter Pant Hook 
kapitány gyilkos szándékaitól. Már az ırültség határát is átléptem, a teljes 
beszámíthatatlanság állapotába kerültem, betegen a félelemtıl, még 
betegebben a bánattól, és legbetegebben a reménykedéstıl. Nem tudtam 
nem a jó Tinkre gondolni, akit egyszerően a hit mentett meg, minden 
álmodozó gyerek hite, akik apró kezük ütemes összecsapásával 
kinyilatkoztatták a tündérekbe vetett hitüket. 



Tudat alatt tudnom kellett, hova megyek, de mikor kitéptem Doogie 
kezébıl a géppisztolyt, nem volt tudatos elképzelésem arról, hogy mit 
szándékozom vele tenni, bár a nagy viking arckifejezése alapján még 
ırültebbnek látszhattam, mint amilyennek éreztem magam. 

A-3. 
A liftajtó kinyílt A-3-nál, és a folyosó, amire nyílt, fakó piros színben úszott. 
A misztikus ragyogásban öt magas, homályos, eltorzult barna figura állt. 

Lehettek emberek is, de lehettek annál rosszabbak is. 
Volt velük egy kisebb teremtés, szintén barna és homályos, négy lábbal és 

egy farokkal, ami lehetett volna macska is. 
Minden lehetett volna ellenére nem haboztam, mert csak értékes 

másodpercek maradtak, amikor még cselekvésre mód nyílt. Kiléptem a liftbıl, 
a fakó piros ragyogásába, de aztán a folyosó tele lett fluoreszkáló fényekkel. 

Roosevelt, Sasha, Doogie, Bobby, Mungojerrie és én - Christopher Snow - a 
folyosón álltunk, szemben a liftajtókkal, mintha ık-mi valami bajra 
számítanánk. 

Egy perccel ezelıtt az A-6-on, alig hogy betettük Bobby testét a liftbe, 
valaki fönt megnyomta a hívógombot. Ez a valaki Bobby, az élı Bobby az 
éjszaka egy korábbi részébıl. 

Barátaimmal - és velem, magammal - magamra pislogtam 
megdöbbenten, mintha szellem lennék, jobbra fordultam, a két közeledı 
biztonsági ır felé, akiket a többiek még nem láttak. Az egyik ezek közül adta 
le azt a lövést, ami megölte Bobbyt. 

Meghúztam a géppisztoly ravaszát, és mindkettıt ártalmatlanná tettem, 
mielıtt lıni tudtak volna. 

A gyomrom görcsbe rándult a lelkiismeret-furdalástól, amiatt, amit tettem, 
és abban próbáltam tudatomnak megkönnyebbülést nyerni, hogy Doogie 
úgyis megölte volna ıket, miután meglıtték Bobbyt. Én csak felgyorsítottam a 
sorsukat, míg Bobbyét megváltoztattam, hogy megmentsem az életét. De 
lehet, hogy az ilyen kifogások kövezik a pokolba vezetı utat. 

Mögöttem Sasha, Doogie, Roosevelt a folyosóra rohant. 
Mindannyiuknak földbe gyökerezett a lába a megdöbbenéstıl. 
Nem értettem, hogy történhet ez, mert nem történt korábban. Találkoztunk 

magunkkal a folyosón, útban lefelé a gyerekekért. De ha most találkozunk 
magunkkal, arról miért nincs emlékem? 

Paradoxon. Idıparadoxon, gondolom. A matek vagy a fizika soha nem 
tartozott az erısségeim közé. Én inkább Micimackó-szerő fickó vagyok, vagy 
Eliot-szerő. A fejem fájt. Megváltoztattam Bobby Halloway sorsát, ami 
számomra szimplán csoda volt, nem szimplán matematika. 

A lift tele volt piros fénnyel és a gyerekek homályos, barna alakjával. Az ajtó 
kezdett becsukódni. 
- Fogd meg - kiabáltam. 

Jelen idejő Doogie megfogta az ajtót, fél lábbal a fluoreszkáló folyosón, a 
másikkal a fakó piros liftben. 

A lüktetı elektromos hang felerısödött. Félelmetes volt. 
Eszembe jutott John Joseph Randolph kedves jóslata, a bizonyossága arról, 

hogy nemsokára mindannyian átmegyünk a másik oldalra, arra a mellékútra, 



amit nem volt hajlandó megnevezni. A vonat, ahogy mondta, már elindult az 
állomásról. Hirtelen érdekelni kezdett, hogy vajon az egész épület részt vesz-e 
ezen a rejtélyes utazáson, mindenki, aki a hangár és a hat alagsor falai között 
van, és nem csak az, aki a tojásszobában tartózkodik. 

Újra kényszert éreztem, hogy megkérjem Doogie-t, nézze meg, Bobby ott 
van-e a liftben. 
- Itt vagyok - szólt Bobby a folyosón. 
- Ott bent csak egy hulla vagy - mondtam neki. 
- Na, ne! 
- Na de! 
- Hőha! 

Nem tudom, miért, de valahogy az az érzésem, nem lenne jó ötlet fölmenni 
a hangárba, az összekuszálódott idısíkokkal körülöttünk, mindkét Bobbyval, 
az élıvel és a halottal egyszerre. 

Még mindig tartva az ajtót, jelen idejő Doogie a liftbe lépett, hezitált, aztán 
visszatért a folyosóra. 
- Nincs Bobby odabent! 
- Hova mehetett? - kérdezte jelen idejő Sasha. 
- A gyerekek azt mondják, csak úgy... elment. 

Nem értik ık sem. 
- A test eltőnt, mert nem itt lıtték le - magyaráztam, ami legalább olyan 
értelmes lehetett, mint ha egy termonukleáris reakciót írtam volna le úgy, 
hogy nagy, bumm, volt. 
- Azt mondtad, hulla vagyok - mondta múlt idejő Bobby. 
- Mi történik itt? - értetlenkedett múlt idejő Doogie. 
- Paradoxon - mondtam. 
- Az mit jelent? 
- Hogy olvastam költészetet - feleltem egyre növekvı aggodalommal. 
- Jól megmondtad, fiam - helyeselt a két Roosevelt tökéletesen egyszerre, és 
meglepetten néztek egymásra. 
- Szállj be a liftbe! - szóltam Bobbynak. 
- Hova megyünk? - kérdezte. 
- Ki. 
- Mi van a gyerekekkel? 
- Már megtaláltuk ıket. 
- És Orson? 
- A liftben van. 
- Klassz. 
- Mozgatnád végre a seggedet? - érdeklıdtem. 
- Egy kicsit morcosak vagyunk, nem? - kérdezte, megindulva a lift felé, és jól 
vállon csapott. 
- Nem tudod, min mentem keresztül. 
- Nem én voltam, aki meghalt? - kérdezte, aztán eltőnt a fakó piros liftben. 

Múlt idejő Sasha, Doogie, Roosevelt, még múlt idejő Chris Snow is kicsit 
összezavarodott, és a múlt idejő Chris Snow hozzám szólt: 
- Mi a teendınk? 

Megszólítván magamat, így válaszoltam: 



- Csalódást okozol nekem. Legalább tıled azt várnám, hogy kitalálod. 
Gondolj Eliotra és Micimackóra, az Isten szerelmére! 

Ahogy a tojásszoba motorjának rezgı dobolása felerısödött, és egy halk, 
de vészjósló vibrálás rázta meg a padlót, mintha óriás vonatkerekek kezdtek 
volna gurulni, így szóltam: 
- Le kell menned, hogy megmentsd a gyerekeket és Orsont. 
- Te már megmentetted ıket. 

A gondolataim kavarogtak. 
- De lehet, hogy neked akkor is le kell menned, és megmentened ıket, 
különben kiderül, hogy mi nem mentettük meg ıket. 

Múlt idejő Roosevelt felkapta múlt idejő Mungojerrie-t, és így szólt: 
- A macska érti. 
- Akkor gyerünk, kövessük egyszerően a macskát! - javasoltam. 

Jelen idejő énjeink, akik még mindig a folyosón álltak - Roosevelt, Sasha, én 
és a liftajtót fogó Doogie -, visszaléptünk a piros fénybe, de mikor a fülkében 
voltunk a gyerekekkel, nem világított piros fény egyáltalán, csak a fehéren 
izzó lámpa a tetın. 

A folyosót azonban most elöntötte a piros fény, és múlt idejő énjeink, kivéve 
Bobby, újra homályos, barna figurákká lettek. 

Doogie megnyomta a földszint gombját, és az ajtók becsukódtak. 
Orson Sasha és közém furakodott, hogy közel legyen hozzám. 

- Szevasz, haver - mondtam kedvesen. 
Vakkantott. 
Rendben voltunk. 
Ahogy elindultunk fölfelé, kegyetlenül lassan, az órámra néztem. A számlap 

kijelzése sem elıre, sem hátra nem sietett, ahogy korábban már tette. 
Ehelyett, keresztüllüktetve az órán, különös fények kígyóztak, amelyek eltorzult 
számok is lehettek. Növekvı rémülettel tanakodtam azon, vajon jelentheti-e 
ez azt, hogy oldalra mozgunk az idıben, és a Randolph által emlegetett és 
hın áhított másik oldal felé tarunk. 
- Te halott voltál - mondta Aaron Stuart Bobbynak. 
- Igen, hallottam róla. 
- Nem emlékszel, hogy halott voltál? - kérdezte Doogie. 
- Nem igazán. 
- Nem emlékszik, mert soha nem halt meg! - mondtam igencsak éles hangon. 

Még mindig küszködtem a gyásszal, míg másrészrıl ırült öröm töltött el, 
mániákus boldogság, ami az érzelmek egy különös kombinációját alkotta 
bennem. De a félelmem is egyre erısebb lett. Még nem jutottunk ki, és több 
vesztenivalónk volt, mint valaha, mert ha valamelyikünk meghal, biztos, hogy 
nem tudok még egy nyulat elıhúzni a kalapból; nincs is kalapom. 

Ahogy lassan küszködtünk felfelé, még mindig nem érve el az A-2-t, egy 
mély, dörömbölı hang rázta meg a liftet, mintha tengeralattjáróban lennénk, 
ami körül változik a nyomás, és a lift elkezdett nyikorogni. 
- Ha én haltam volna meg, biztos emlékeznék rá - jelentette be Wendy. 
- İ nem halt meg - mondtam nyugodtabban. 
- De meghalt! - állította Aaron Stuart. 
- Tényleg meghalt - bizonygatta Anson. 



Jimmy Wing is hozzászólt: 
- Összepipilted a nadrágodat. 
- Én soha nem pisilek be! - tagadta Bobby. 
- Te mondtad, hogy bepisiltél - mondta Jimmy Wing. 

Bobby hitetlenkedve Sashára nézett, mire Sasha megszólalt: 
- Haldokoltál, ilyenkor megbocsátható. 

Karórámon a világító figurák gyorsabban tekergıztek keresztül, mint az 
elıbb. Lehet, hogy a Mystery Train halad ki az állomásról, és épp gyorsít. 

Oldalra. 
Ahogy elértük A-2-t, az épület annyira rázkódni kezdett, hogy a fülke a 

liftakna falához csapódott, a fogódzkodókba és egymásba kapaszkodtunk, 
hogy ne dıljünk fel. 
- A nadrágom száraz - jegyezte meg Bobby. 
- Mert nem haltál meg - mondtam feszülten -, ami azt jelenti, hogy soha is 
nem vizeltél a nadrágodba. 
- De igen! - Jimmy Wing nem hagyta annyiban. 

Megérezve a lelkiállapotomat, Roosevelt így szólt: 
- Nyugi, fiam! 

Orson egyik mancsát a cipımre tette, mintha jelezni akarná, hallgatnom 
kellene Rooseveltre. 
- Ha nem halt meg, miért emlékszünk mindnyájan, hogy meghalt? - kérdezte 
Doogie. 
- Nem tudom - mondtam szerencsétlenül. 

A lift úgy tőnt, elakadt az A-2-nél, és az ajtók hirtelen kinyíltak, bár Doogie 
csak a földszint gombot nyomta meg. 

Talán a gyerekek nem láttak keresztül rajtunk, ezért nem láthatták azt, amit 
mi, az elsı sorban, amitıl megdermedtünk. A folyosónak kellett volna, akár 
betonig csupaszítva, akár felszerelve, ahogy annak idején volt, a szemünk elé 
tárulnia a küszöbön túl, de ehelyett egy körképszerő tájat láttunk. Parázsló, 
piros ég. Olajos fekete gombák nıttek a bütykös, fákhoz alig hasonlító 
képzıdményeken, és sőrő patakocskákban sötét szirup szivárgott a törzsükön 
lévı hólyagokból. Néhány ágról gubók lógtak, olyanok, mint a Halott 
Városban, a bungalóban, csillogók és gonosz élettel terhesek. 

Egy pillanatig, ahogy megrökönyödve álltunk, se hang, se szag nem áradt 
ebbıl a torz tájból, és mertem remélni, hogy mindez csak egy látomás, és 
nem a valóság. Aztán valami mozgást érzékeltem a küszöbön. Láttam, ahogy 
egy földbe gyökerezett venyige piros-fekete indái kúsznak a küszöb felé, mint 
a kis kobrák, és olyan gyorsan nınek, mint ahogy a természetfilmekben 
szoktak, majd kígyóznak be a fülkébe. 
- Csukd be az ajtót! - kiáltottam. 

Doogie megnyomta az ajtó zár feliratú gombot, aztán az F - földszint - 
gombot még egyszer. Az ajtó nem mozdult. 

Miközben Doogie hüvelykujját a gombba fúrta, valami feltőnt ezen a 
másvilági helyen, nem messzebb, mint fél méterre tılünk, a baloldalon. 

Felemeltük a fegyvereinket. 
Egy ember, őrhajósruhában. Hodgson volt a sisakjára írva, de az arca 

normális, emberi arc, nem tekergızı paraziták. 



A múltban voltunk és a másik oldalon. Tiszta káosz. 
A piros-fekete venyige, vonagló indái feltekeredtek a lift burkolatára. 
Orson megszaglászta ıket. A kacsok felemelkedtek, mint a kobrák, mintha 

meg akarnák támadni, és Orson hátrahıkölt tılük. 
Doogie szitkozódva nyomta ököllel az ajtó zár feliratú gombot, aztán az F-

et. 
Hodgson látott minket. A meglepetéstıl tágra nyílt szemekkel bámult ránk. 
A természetellenes csend és mozdulatlanság megtört, mikor szél áramlott a 

liftbe. Forró és nyirkos. Kátránytól és rohadó növényzettıl bőzlı. Körüljárt 
minket, aztán kiszállt, mintha valami élılény lenne. 

Óvatosan, nehogy az indákra lépjek, attól tartva, hogy áthatolnának a 
cipım talpán, aztán az én talpamon, rángatni kezdtem az ajtót, és 
próbáltam becsukni. Meg sem moccant. 

A bőzzel együtt egy halk, de vérfagyasztó hang is hallhatóvá vált, mintha a 
távolban ezrek kínlódnának, ezen túl pedig még valami nem emberi visítás is 
hallatszott. 

Hodgson még inkább felénk fordult, és egy másik közeledı alaknak 
mutogatott. 

Az ajtók záródni kezdtek. Az indák ropogtak a gördülı lemezek között. Az 
ajtók megrázkódtak, majdnem feladták, de aztán levágták az indákat, és 
emelkedni kezdtünk. 

Sárga folyadékot eresztve, és a kén keserő szagát, az indák fájdalmasan 
vonaglottak, végül egy élettelen péppé olvadtak össze. 

Az épület rázkódott, mintha ez lett volna minden viharok otthona, az 
öntımőhely, ahol Thor villámló nyílvesszeit kovácsolta. 

A rezgés vagy a lift motorjára volt hatással, vagy a kábelekre, talán 
mindkettıre, mert lassabban emelkedtünk, mint az elıbb. 
- Mr. Halloway nadrágja most száraz - mondta Aaron Stuart, felvéve a 
beszélgetés fonalát, ahol abbahagytuk -, de éreztem a pipi szagot. 
- Én is - állt mellé Anson, Wendy és Jimmy. 

Orson egyetértıen vakkantott. 
- Ez egy paradoxon - mondta Roosevelt komolyan, mintha meg akarna óvni 
engem a magyarázás nyőgétıl. 
- Már megint ez a szó - idegeskedett Doogie. 

Összeráncolta a homlokát, és szemével a lift kijelzı paneljét fixírozta, arra 
várva, hogy az A-1 gyulladjon végre ki. 
- Egy idıparadoxon - mondtam. 
- De hogyan mőködik? - kérdezte Sasha. 
- Mint egy pirítóssütı - feleltem, azt akarván ezzel mondani, hogy: ki tudja? 

Doogie hüvelykujját az F gombba préselve tartotta. Nem akartuk, hogy az 
ajtó kinyitódjon az A-1-en. A, mint alvilág. A, mint alattomos történések. A, 
mint arra számíts, hogy pépesre zúzva halsz meg! 

Aaron Stuart megszólalt: 
- Mr. Snow? 

Mély levegıt vettem: 
- Igen? 
- Ha Mr. Halloway nem halt meg, akkor kinek a vére van a kezeden? 



A kezemre néztem. Bobby vérétıl volt ragacsos-nedves, mióta 
behúzkodtam Bobbyt a liftbe. 
- Különös - láttam be. 
- Ha a test eltőnt, miért nem tőnt el a vér is a kezedrıl? - kérdezte Wendy 
Dulcinea. 

A szájam túl, száraz, a nyelvem túl, duzzadt, és a torkom túl feszes ahhoz, 
hogy válaszolni tudjak neki. 

A rázkódó lift rövid ideig fennakadt valamin, majd fémes hangot hallatva 
kiszabadult, és felgördült az A-1-re. Ahol megálltunk. 

Doogie minden erejével nyomta az ajtót záró és a földszint gombját. 
Nem emelkedtünk tovább. 
Az ajtók feltartóztathatatlanul nyíltak kifelé. Meleg, pára és az a szúrós bőz 

áramlott körénk, és arra számítottam, hogy az életerıs növényzet bekúszik a 
kabinba, körbenı minket, majd iszonyatos erıvel maga alá temet. 

Mi a mi idınkben emelkedtünk egy emeletet, de William Hodgson még ott 
volt a soha földjén, ahol hagytuk. Ránk mutogatva. 

A Hodgson mögötti férfi - Lumley, a sisak tanúsága alapján - szintén felénk 
fordult. 

Valami visítva kirepült ebbıl a baljóslatú égbıl, a fekete fák közül: egy 
teremtmény, csillogó, fekete szárnyakkal, izmos, pikkelyes lábakkal, mint a 
gyíké, mintha egy vízköpı sárkány szabadult volna el egy ısi, gótikus 
katedrális ormáról, és repült volna ide. Ahogy lecsapott Lumleyra, mintha 
valamit köpködött volna, valamit, nagy barackmagokhoz hasonlót, de 
mégsem azt, hanem annál halálosabb, ırjöngı élettel teli dolgokat. Lumley 
vonaglott és rángatózott, mintha géppisztollyal lınék, és sok-sok, tökéletesen 
kerek lyuk jelent meg a ruházatán, mint amilyeneket szerencsétlen 
Hodgsonén láttunk a tojásszobában elızı éjszaka. 

Lumley visított, mintha élve falnák fel, és Hodgson rémülten hátrált felılünk. 
A liftajtó csukódni kezdett, de a repülı élılény hirtelen irányt váltott, és 

egyenesen felénk tartott. 
Ahogy az ajtó becsukódott, kemény tárgyak záporoztak rá, és egy csomó 

apró horpadás látszott az acélban, mintha puskagolyókat lıttek volna rá, 
majdnem elég erıvel ahhoz, hogy átfúródjon a fémen, be a fülkébe. 

Sasha arca hófehérré vált. 
Az enyém sem lehetett különb. 
Még Orson is halványabb fekete lett. 
Acélkerekek csikorogtak az acélsíneken, éles füttyentések, sikítások és 

pulzáló, elektronikus zúgás hallatszott, ahogy haladtunk fölfelé, de a szétesı 
világ ezen hangjain kívül hallottunk még egy zajt, ami még félelmetesebb, 
még rémisztıbb volt. Valami lehetett a lift tetején. Kapart, mozgolódott. 

Lehetett volna csupán egy meglazult kábel, ami magyarázhatta volna a lift 
rázkódását és szaggatott haladását a földszint felé. De ez nem egy meglazult 
kábel. Túl szép lett volna. Ez a valami élt. Élt és akart valamit. 

Nem tudtam elképzelni, hogy juthatott valaki az aknába mögöttünk, 
miután becsukódott az ajtó, hacsak nem e két valóság gabalyodott össze. 
Mely esetben a tetın lévı valami átmászik a lift tetején, be közénk, mint 
ahogy egy szellem mászik át a falon keresztül? 



Doogie továbbra is az ajtó fölött lévı kijelzı panelt figyelte, míg mi, többiek 
- állatok, gyerekek és felnıttek - a vészjósló hang felé fordítottuk a fejünket. 

A mennyezet közepén található egy vészkijárat. Egy kijutási lehetıség. És 
egy bejutási... 

Ismét elvettem a géppuskát Doogie kezébıl, és a plafon felé céloztam. 
Sasha hasonlóképp tett saját fegyverével. 

Nem igazán hittem a puskalövés hatékonyságában. Ha jól emlékszem, 
Delacroix említette, hogy az expedíció tagjai közül sokan fel voltak 
fegyverkezve, ám ez nem védte meg ıket. 

A lift csikorgott, nyikorgott, nyöszörgött fölfelé. 
A vészkijáratnak ezen az oldalán sem sarokvas, sem valami kilincsszerő nem 

volt. Retesz sem. Hogy menekülj, fel és ki kellett nyomnod a panelt. Hogy a 
mentıegységek dolgát megkönnyítsék, mikor is ki akarják nyitni a másik 
oldalról, kell lennie egy kilincsnek vagy kampónak a másik felén a lemeznek. 

A repülı vízköpı sárkánynak karjai voltak, vastag, karomszerő ujjakkal. 
Talán azok a hatalmas ujjak nem férnek be a kampóba. 

Durva, elszánt kaparás hallatszott. Valami buzgón vakarta az acéltetıt, 
mintha keresztül akarná ásni. Egy nyikorgás, egy kemény csattanás, egy 
hasító hang. Aztán csend. 

A gyerekek egymásba kapaszkodtak. 
Orson felmordult. 
Én is. 
A falak mintha közelednének egymáshoz, mintha a liftfülke egy tömegsírrá 

változtatná át magát. A levegı sőrő. Minden lélegzetvételkor mintha iszap 
kerülne a tüdımbe. A fejünk fölött lévı lámpa pislákolni kezdett. 

Fémes csikorgással a vészkijárat ereszkedni kezdett felénk, mintha nagy súly 
nehezedne rá. A körötte lévı keret azonban nem engedi, hogy befelé nyíljon. 

Egy pillanattal késıbb a súly eltőnt, de a panel nem formálódott vissza 
teljesen normálissá. Eltorzult. Acéllemez. Úgy meghajlott, mint a mőanyag. 
Több erı kellett ehhez, mint amennyit el lehet képzelni. 

Izzadság homályosította el a látásom. A szemembe töröltem a 
kézfejemmel. 
- Igen! - kiáltott Doogie, mikor a kijelzı panelen az F bető jelent meg. 

A megkönnyebbülés ígérete nem azonnal valósult meg. 
A fülke elkezdett le-föl mozogni, harminc centit föl, majd le, mintha az 

emelıkábelek és a felvonócsiga mind szét akarnának esni, és minket az akna 
aljára, egy szétroncsolt fémkupac alá vetni. 

A tetın a vízköpı sárkány - vagy valami rosszabb - megrántotta a 
vészkijárat lemezét. Elızı erılködése eldeformálta a panelt, és most az 
teljesen beszorult. 

A liftajtó sem nyílt, és Doogie dühödten nyomkodta az ajtó nyit gombot. 
Éles csikorgással az acélfedél csúnyán eldeformálódott kerete 

megremegett, ahogy a „szörny" ismét dühödten rángatta. 
Végre kinyílt a liftajtó, és én odafordultam, biztos lévén abban, hogy most 

már körül vagyunk véve a soha földjével, és hogy a tetın lévı ragadozóhoz 
újabbak társulnak. 



A földszinten voltunk. A hangár zajosabb, mint egy pályaudvar üvöltı 
farkasokkal és nukleáris hangerısítıkkel felszerelkezett punkokkal újév 
éjszakáján. 

De felismerhetıen a hangár volt: nincs piros ég, fekete fák és 
korallkígyókhoz hasonló, tekergızı indák. 

Fölöttünk a meggörbült vészkijárat iszonyatosan rázkódott. A körülötte lévı 
keret kezdett szétesni. 

A lift jobban mozgolódott, mint eddig valaha. A fülke padlója a hangár 
padlójával együtt emelkedett és süllyedt, mint ahogy a csúsztatósúly mozog 
a hajó fedélzetével együtt a fodrozódó tengeren. 

Visszaadtam Doogie-nak a fegyverét, elıvettem a sajátomat, és követtem 
ıt a hangárba, átugorva az ingadozó küszöböt, szorosan mögöttem 
Bobbyval és Orsonnal. 

Sasha és Roosevelt kiterelte a gyerekeket a liftbıl, és végül Mungojerrie jött 
még egy utolsó, érdeklıdı pillantást vetve a lift tetejére. 

Ahogy Sasha megfordult, hogy fedezzen a lift felıl, a vészkijárat ajtaja 
kiszakadt a keretbıl. A vízköpı sárkány jött le a tetırıl. Bırszerő, fekete 
szárnyai összehajtva, ahogy leesett, de aztán kitárta ıket, és azok beterítették 
az egész fülkét. Az izmok kidudorodtak a szörny fényes, pikkelyes lábán, 
ahogy nekifeszült, hogy elıreiramodjon. Farka csapkodott, folyton nekiütıdött 
a fülke falának. Ezüstszemei csillogtak. Ijesztı száját mintha piros selyem 
borította volna, de hosszú, villás nyelve fekete volt. 

Eszembe jutottak a magszerő tárgyak, amiket Hodgsonba és Lumleyba 
eresztett, és ahogy 
Sashának kiáltottam, a vízköpı sárkány felvisított. Egy lövéssorozattól visított, 
de mielıtt szitává lıhetett volna minket tekergı parazitákkal, a lift szétesett, a 
fülke lezuhant, benne a még mindig visító teremtménnyel, maga után húzva 
kábeleket, ellensúlyokat és felvonócsigákat. 

Mivel a szörnynek szárnyai is voltak, arra számítottam, felszáll a romok közül, 
ki a fülkébıl, de aztán észrevettem, hogy a fülke nem létezik többé. Helyette 
a csillagos ürességet láttam, amit egyszer már megpillantottam ezen az 
éjszakán, ahol a lépcsıháznak kellett volna lennie. 

Követve Micimackó elméletét, egyszerően elfogadtam, amit láttam - és 
amit még látni fogok. Bátor csapatunkat keresztülvezettem a hangáron, ahol 
nagyon furcsa dolgok történtek, a múlt, jelen, jövı és oldalsó idı e soha 
földjén. Köszöntem a keménykalapos, megdöbbent szellemmunkásoknak, 
meglóbáltam a pisztolyom három szellem felé, akik gondot okozhatnak 
nekünk, míg minden erımmel azon voltam, hogy elkerüljük azokat a helyeket, 
amiket egy másik idıbıl ideérı tárgy foglal el. 

Néha egy sötét, elhagyatott raktárházban jártunk, aztán az idısík váltás 
fakó piros fényében, tíz lépéssel késıbb pedig egy kivilágított, nyüzsgı helyen, 
szorgos szellemek között, akik ugyanolyan valódiak, mint mi. A legrosszabb 
pillanat az volt, mikor keresztülmentünk a piros ködön, és bár még messze 
lehettünk a kijárattól, az épület alatt találtuk magunkat, ahol fekete gombák 
nıttek a fákhoz hasonló valamikre, amelyek a piros ég felé kapaszkodtak. De 
egy szempillantás múlva megint a dolgozó szellemek között jártunk, aztán 
sötétségben, és végül a kijáratnál. 



Senki és semmi nem követett minket az éjszakába, de azért szaladtunk, míg 
majdnem elértük a kocsit, ahol megálltunk, megfordultunk, visszanéztünk a 
hangárra, amiben idıvihar tombolt. Az építmény betonalapzata, a rozsdás 
acélfalak és a tetı, villogó piros fényben úszott. A szellızıablakokból fehér 
fénysugarak jöttek, olyan erısek, mint egy világítótoronyból, az ég felé 
döftek, fényes ívet rajzolva abba. A hang alapján az ember azt gondolta 
volna, hogy ezer bika zúdul végig ezer porcelánbolton az épületben, tankok 
csapnak össze a csatamezın, lázadók sokasága vérért kiált. A lábunk alatt 
remegett a talaj, mintha földrengés lenne, és csak reméltem, hogy 
biztonságos távolban vagyunk. 

Arra számítottam, hogy az épület felrobban és lángba borul, de ehelyett 
kezdett szálakra bomlani. A piros fény elhalványult, a fehér fénysugarak 
elsötétedtek, és mi néztük, ahogy az épület rázkódik, mintha kétezer nappal 
és éjjel süvítene át rajta két perc alatt, holdfény váltakozott a napfénnyel és 
sötétséggel, és a falak vergıdni látszottak a stroboszkóp szerő fényben. Aztán 
hirtelen az épület kezdte lebontani magát, mintha visszavonulna a múltba. 
Munkások rajzottak a felületén, és mindegyik hátrafelé mozgott; építıállvány 
és gépek jelentek meg körülöttük; a tetı eltőnt. A falak lebomlottak, és 
traktorok szívták ki a betont az alapzatból, vissza a keverıgépbe, és 
acélgerendákat emeltek ki a földbıl, mint dinoszauruszokat egy ıslénytani 
ásatáson, míg mind a hat földalatti szint lebomlott, miután a zúgó traktorok és 
kotrógépek visszaszórták a földet, amit egyszer kiástak, és miután még egy 
utolsó piros fény villant fel - minden elcsendesedett. 

A hangár és minden, ami alatta volt, megszőnt létezni. 
A látvány lenyőgözte a gyerekeket, mintha E. T.- vel találkoztak volna és 

brontoszauruszon lovagoltak volna, és a Holdon jártak volna egyetlen éjszaka 
alatt. 
- Vége? - kérdezte Doogie. 
- Mintha soha nem lett volna - feleltem. 
- De volt - mondta Sasha. 
- A visszamaradt hatás. Az elszabadult visszamaradt hatás. Az egész hely 
visszasüllyedt a... múltba, azt hiszem. 
- De ha soha nem létezett - mondta Bobby - akkor miért emlékszem, hogy 
bent voltam? 
- Ne kezdd ezt! - figyelmeztettem. 

Beszálltunk a kocsiba - öt felnıtt, négy izgatott gyerek, egy remegı kutya 
és egy önelégült macska -, és Doogie a Halott Város felé indult, a 
bungalóhoz, ahol meg kellett birkóznunk Delacroix rothadó tetemével és a 
plafonon lógó virsli nagyságú lárvákkal. Egy ördögőzı munkája soha nem ér 
véget. 

Útközben Aaron Stuart, a bajkeverı, komoly következtetésre jutott a 
kezemen lévı vért illetıen. 
- Mr. Halloway bizonyára halott. 
- Ezt már megbeszéltük egyszer - mondtam türelmetlenül. - Már nem halott. 
- De igen - értett egyet testvérével Anson. 
- Lehet, hogy halott vagyok, de a nadrágom száraz - mondta Bobby. 
- Halott - csatlakozott Jimmy Wing a többiekhez. 



- Úgy van - elmélkedett Wendy. 
- Mi az ördög van veletek, gyerekek? - kérdeztem, miközben hátrafordultam 
hozzájuk. - Nem halott, ez egy paradoxon, de nem halott. Egyetlen dolgotok 
van, hogy higgyetek a tündérekben, csapjátok össze a kezeteket, és Tinker 
Bell élni fog! Olyan nehéz ezt megérteni? 
- Hőtsd le magad! - javasolta Sasha. 

Még mindig a gyerekeket bámultam, akik a harmadik, utolsó üléssoron 
ültek. Orson mögöttük feküdt a csomagtérben. Felemelte nagy fejét, és rám 
nézett a gyerekeken keresztül, mintha azt mondaná: Hőtsd le magad! 
- Nyugodt vagyok - biztosítottam. 

Egyet nem értését kifejezendı prüszkölt egyet. 
Bobby halott. Teljesen halott. Halottabb, mint egy halott. Rendben van. 

Ideje túllépnünk rajta. Itt Wyvernben az élet megy tovább, alkalmanként még 
az elhunytaknak is. Mindemellett pedig több mint egy kilométerre voltunk a 
parttól, szóval bármi, ami itt történt, nem lehet annyira fontos. 
- Fiam, a Tinker Bell példája nagyon klassz! - mondta Roosevelt, vagy azért 
hogy kibékítsen, vagy, mert teljesen ırült. 
- Tényleg - mondta Jimmy Wing. - Tinker Bell. 
- Tinker Bell - ismételték az ikrek, egyszerre bólintva. 
- Ja - mondta Wendy. - Miért nem jutott ez eddig eszembe? 

Mungojerrie nyávogott. Nem tudtam, ez mit jelent. 
Doogie keresztülhajtott a járdán, át az úton, és a bungaló elıtti füvön 

megállt. 
A gyerekek az autóban maradtak Mungojerrie-vel és Orsonnal. 
Sasha, Roosevelt és Doogie az autó körül maradtak, és ott ırködtek, 
Sasha javaslatára Doogie két kanna benzint is hozott az ellátmány 

részeként. Azzal a bőnös szándékkal, hogy leromboljunk egy újabb 
kormányzati tulajdont, Bobby és én a bungalóba cipeltük a meglehetısen 
gyúlékony folyadékot. 

Visszamenni ebbe a kis házba még kevésbé volt vonzó, mint részt venni egy 
fogászati kezelésen, de mi, férfias férfiak ezért mentünk fel a lépcsıkön, át a 
tornácon, rendületlenül, de csendben. 

A nappaliban óvatosan letettük a benzineskannákat, mintha nem 
akarnánk felkelteni egy házsártos alvót, és felkapcsoltam az elemlámpát. 

A lárvagubók, amik tegnap a fejünk fölött voltak, eltőntek. 
Elıször azt hittem, hogy e selyemgubók lakói kirágták magukat, és most 

szabadon kószálnak a bungalóban, olyan formában, ami még biztos gondot 
okoz. Aztán rájöttem, hogy még egy fürtnyi ökörnyálszál sem maradt egyetlen 
sarokban sem, és a padlón sem. 

Az egy szem piros zokni, ami valaha Delacroix egyik gyerekéé lehetett, 
még mindig ugyanott feküdt, mint múlt éjszaka. Általában a bungaló olyan 
volt, amilyenre emlékeztem. 

Nem lógtak lárvák az ebédlıben. A konyhában sem találtunk egyet sem. 
Leland Delacroix teteme eltőnt, csakúgy, mint a fényképek, a gyertya, a 

jegygyőrő és a fegyver, amivel megölte magát. A régi linóleum még mindig 
recsegett és nyikorgott, de nem láttam biológiai nyomokat, ami azt jelezte 
volna, hogy egy rothadó test feküdt itt nemrég. 



- A Mystery Train soha nem létezett - mondtam -, tehát Delacroix soha nem 
ment a... másik oldalra. Soha nem nyitotta ki az ajtót. 

Bobby folytatta: 
- Soha nem fertızıdött meg. Soha nem fertızte meg a családját. Tehát 
valahol mindannyian életben vannak. 
- Istenem, remélem! De hogy lehet, hogy nem volt itt, amikor itt feküdt, és 
mindketten emlékszünk rá. 
- Paradoxon - mondta Bobby, mintha ı maga teljesen elégedett lenne ezzel 
a kevésbé nagyszerő magyarázattal. - Szóval mit teszünk? 
- Felgyújtjuk így is - ragaszkodtam hozzá. 
- Úgy érted, a biztonság kedviért? 
- Nem, csak mert piromániás vagyok. 
- Ezt nem tudtam rólad, haver. 
- Gyerünk, gyújtsuk fel ezt a vityillót! 

Ahogy öntöttük ki a benzint a konyhában, az ebédlıben és a nappaliban, 
újra és újra megálltam, mert azt hittem, hogy hallok valamit mozogni a 
bungaló falaiban. Minden alkalommal, mikor hallgatóztam, a hang megszőnt. 
- Patkányok - mondta Bobby. 

Megijedtem, mert ha Bobby is hall valamit, akkor az alattomos zajok nem 
az én képzeletem munkái. Ezentúl pedig az a hang nem rágcsálók motozása, 
surranása, hanem valami folyadék áramlása. 

Próbáltam gyızködni magam, hogy Bobby és én csak részegek vagyunk a 
benzingıztıl, és ezért nem bízhatunk az érzékszerveinkben. Mindazonáltal 
arra számítottam, hogy hangokat fogok hallani, melyek a fejemben 
visszhangoznak: Maradj, maradj, maradj, maradj! 

Kijutottunk a bungalóból, anélkül, hogy bármi felfalt volna minket. 
Az utolsó fél kanna benzint körbelocsoltam a tornácon, le a lépcsıkön és a 

bevezetı ösvényen. 
Doogie biztonságos távolságba tolatott az autóval. 
A holdfény sütötte Halott Városban úgy tőnt, mintha minden csendes 

építmény ablaka mögül ellenséges szemek leselkednének. 
Miután kiöntöttem az utolsó csepp benzint is a tornácra, Doogie-hoz 

futottam és megkértem, hogy egyik kerékkel tolasson a csatornanyílásra. A 
majmok csatornanyílására. 

Mikor visszatértem a kertbe, Bobby meggyújtotta a benzint. 
Ahogy a kék-narancs lángok másztak fel a lépcsın, a tornácra, Bobby 

megszólalt: 
- Mikor meghaltam... 
- Igen? 
- Siránkoztam, nyafogtam, elvesztettem a méltóságomat? 
- Klassz voltál. Eltekintve persze attól, hogy összevizelted a nadrágodat. 
- Most nem nedves. 

A láng elérte a benzinbe áztatott nappalit, és egy tőzvihar száguldott végig 
a bungalón. 

Vakmerıen fürödve a narancsszínő fényben, így szóltam: 
- Mikor haldokoltál... 
- Igen? 



- Azt mondtad: Szeretlek, haver! 
Fintorgott: 

- Gyenge duma! 
- És én azt mondtam, hogy ez kölcsönös. 
- Miért kellett ezt tennünk? 
- Haldokoltál. 
- De most itt vagyok. 
- Ez furcsa - értettem egyet. 
- Amire szükségünk van most, az egy mővi paradoxon. 
- Azaz? 
- Mikor emlékszünk minden másra, de elfelejtjük haldoklásomkor mondott 
szavaimat. 
- Túl késı. Már jártam, a templomban, a fogadóteremben és a virágosnál. 
- Fehéret fogok viselni - mondta Bobby. 
- Az siralmas lenne. 

Elfordultunk az égı bungalótól, és az utcára mentünk. A tőzben kínlódó fák 
árnyéka ficánkolt az aszfalton. 

Ahogy a kocsihoz közeledtünk, egy ismerıs, dühödt sikítást hallottunk, aztán 
újabb éles hangokat, és én balra néztem, ahol láttam a wyverni 
majomcsapatot, egy fél háztömbbel arrébb, felénk tartottak. 

A Mystery Train és az azzal járó szörnyőségek lehet, hogy eltőntek, mintha 
soha nem lettek volna, de Wisteria Jane Snow munkásságának még mindig 
megvoltak a következményei. 

Beszálltunk a kocsiba, Doogie bezárta az összes ajtót egy központi zárral, 
épp mielıtt a majmok az autó köré győltek. 
- Gyerünk, menjél, hajrá, taposs bele! - kiabáltuk mindannyian, bár Doogie-
nak nem volt szüksége biztatásra. 

Padlóig nyomta a gázpedált, mire a csapat egy része ingerült visításba 
kezdett, ahogy a lökhárító kicsúszott a kezük alól. 

Még nem szabadultunk meg. Majmok csüngtek kitartóan a tetın lévı 
csomagtartóról. 

Az egyik huncut egyed hátsó lábával kapaszkodva, fejjel lefele lógott a 
hátsó ajtóról, kiabált, bizonyára obszcenitásokat majomnyelven, és dühödten 
csapkodta kezével az ablakot. Orson az ablakon keresztül morgott rá, hogy 
elriassza, és közben próbált talpon maradni, miközben Doogie összevissza 
szlalomozott, hogy lerázza a kocsin lévı majmokat. 

Egy másik majom csúszott le a tetırıl, pont Doogie elé, akadályozva ezzel 
ıt a kilátásban. Egyik kezével megragadta az ablaktörlıt, nehogy lezuhanjon 
a kocsiról, a másik kezében pedig egy apró kı volt. A kıvel megütötte az 
ablakot, de az üveg nem tört el, ezért még egyszer az üveghez csapta, és az 
ezúttal csillag alakú repedést hagyott az üvegen. 
- Az ördögbe veled! - kiáltott Doogie, és bekapcsolta az ablaktörlıt. 

A mozgó ablaktörlı becsípte a majom kezét, és meg is döbbentette. A 
szörnyeteg felvisított, elengedte az ablaktörlıt, átbucskázott a kabriolet tetın, 
és leesett a kocsi oldalán. 

A Stuart ikrek ujjongtak. 



Az elsı ülésen, Sasha elıtt, Roosevelt ült, a macskával az ölében. Valami a 
mellette lévı üvegnek karmolódott, elég hangosan ahhoz, hogy Mungojerrie 
ijedtében felnyivákoljon a meglepetéstıl. 

Ott is egy majom lógott, szintén fejjel lefelé, de ez egy csavarkulcsot tartott 
a jobb kezében. Nem a legjobb szerszám ehhez a munkához, de sokkal jobb, 
mint a kı, és mikor a koraérett majom lendített rajta egyet, a lágyított üveg 
berepedt. 

Ahogy ezernyi hasadás jelent meg az oldalsó ablakon, Mungojerrie 
kiszáguldott Roosevelt ölébıl, keresztül az elsı ülés háttámláján, a Bobby és 
köztem lévı ülésen, át a harmadik sorba, hogy ott a gyerekek között 
menedéket találjon. 

A macska olyan gyorsan mozgott, hogy már a gyerekek közt landolt, mikor 
a csillogó üvegszilánkok Roosevelt ölébe potyogtak. Doogie-nak mindkét 
kezére szüksége volt a vezetéshez, és mi sem tudtuk volna anélkül lelıni a 
betolakodót, hogy Roosevelt fejét is levigyük, amit nem akartunk. 

Aztán a majom bejött, keresztülmászott Roosevelten, a fogait csattogtatta 
rá, és a csavarkulccsal hadonászott. Mikor Roosevelt meg akarta fogni, olyan 
fürgén, hogy akár macska is lehetett volna, elugrott az elsı ülésrıl a 
középsıre, ahol Sasha és Bobby között ültem. 

Meglepı módon Bobbyra támadt, talán mert összetévesztette Wisteria 
Jane Snow sarjával. Anyám volt a megteremtıje, ami majomkörökben 
engem Frankenstein fiával tett egyenlıvé. Hallottam, ahogy a csavarkulcs 
Bobby koponyájának ütıdik, bár tizedannyi erıvel, mint ahogy azt a majom 
szerette volna, mert nem tudta jól megfogni a szerszámot, miközben ugrott. 

Aztán valahogy Bobby megragadta a rhesust a nyakánál fogva mindkét 
kezével, mire a majom elengedte a csavarkulcsot, hogy Bobby fojtogató 
kezei ellen lendülhessen támadásba. Csak egy elvetemült majomgyőlölı 
használt volna fegyvert ilyen közeli csatában, ezért miközben Doogie tovább 
szlalomozott, Sasha lehúzta az ablakot az ı oldalán, és Bobby felém nyújtotta 
a betolakodót. A nyaka köré csúsztattam a kezem, és erısen megragadtam, 
miközben Bobby elengedte. Bár mindez gyorsan történt, túl gyorsan ahhoz, 
hogy felfogjuk, mit csinálunk; a morgó, csapkodó, köpködı majom éreztette 
jelenlétét, meglepı erıvel rugdosva és hadonászva - figyelembe véve, hogy 
nem kaphatott semmi levegıt, és agyának vérellátása is egyenlı lehetett a 
nullával. A feldühödött majom a hajunkat cibálta, a szemünket akarta 
kinyomni, a fülünket letépni, miközben farkával csapdosott, és elkeseredetten 
tekergızött, hogy kiszabadítsa magát. Sasha félrehúzta a fejét, áthajoltam 
elıtte, és próbáltam érzéketlenül megfojtani a majmot, de legalábbis 
kihajítani a kocsiból. Mikor kint volt, és elengedtem, Sasha olyan gyorsan 
húzta fel az ablakot, hogy majdnem odacsípte a kezemet. 

Bobby fellélegzett: 
- Ezt ne csináljuk többé! 
- Rendben. 

Egy újabb visító tetőfeszek mászott le a tetırıl, és próbált bemászni a törött 
ablakon, de Roosevelt behúzott neki egy balegyenest, amitıl úgy elrepült az 
éjszakába, mintha katapultból lıtték volna ki. 



Doogie még mindig szlalomozott, és a hátsó ablaknál fejjel lefelé lógó 
majom úgy himbálózott a töretlen ablak elıtt oda-vissza, mintha egy órainga 
lett volna. Orson feldılt, de azonnal talpra ugrott, és fogát vicsorítva hörgött, 
hogy figyelmeztesse a rhesust, milyen árat kell fizetnie, ha megpróbál bejönni. 

A tiktakoló majmon túl láttam, hogy a csapat többi tagja még mindig 
üldöz minket. Doogie szlalom trükkje, bár lerázta néhány támadónkat, le is 
lassított minket, és a ragyogó szemő szörnyetegek kezdtek behozni minket. 

Aztán Doogie hirtelen abbahagyta a kacskaringózást, gyorsított, és olyan 
sebességgel vette be a kanyart, majdnem felborultunk, mikor a fékre kellett 
lépni, hogy ne hajtson keresztül egy prérifarkashordán. 

A majom felvisított, vagy a farkasok láttán, vagy, mert a szagukat érezte. 
Leugrott a kocsiról, és futott az életéért. 

A prérifarkasok, ötven-hatvan egyed, szétoszlottak, mint a pára, és 
körbefolytak a kocsit. 

Féltem, hogy megpróbálnak bejutni a törött ablakon. Hatalmas fogaikkal 
nehezebb lenne versenybe szállni, mint a majmokkal. De nem mutattak 
érdeklıdést a konzerv emberhús iránt, elhaladtunk közöttük, és ık ismét 
csapatot alkottak mögöttünk. 

Az üldözı majomcsapat megjelent a sarkunkban, és összetalálkozott a 
farkas hordával. A majmok úgy lıttek ki a levegıbe meglepetésükben, hogy 
az ember azt hihette volna, trambulinon ugrálnak. Okos majmok lévén 
habozás nélkül visszavonultak, a farkasok pedig a nyomukba eredtek. 

A gyerekek hátrafordultak az ülésen, és megéljenezték a farkasokat. 
Doogie kihajtott Wyvernbıl. 
Az ég kitisztult, míg a föld alatt voltunk, és a hold bevilágította az éjszakát. 
 

27. 
 
Még éjfél elıtt hazavittük az összes gyereket, és ez nagyon rendben volt. A 

könnyek nem mindig keserőek. A gyerekek szüleinek arcán megjelenı 
könnyek olyan édesek, mint a könyörületesség. Mikor Lilly Wing rám nézett, 
karjában Jimmyvel, láttam valamit a szemében, amit valaha 
kimondhatatlanul vágytam látni, de most már nem váltott ki olyan érzéseket 
belılem itt, a jelenben, mint amilyeneket a múltban tett volna. 

Mikor visszaértünk a házamba, Sasha, Bobby és én készen álltunk a 
bulizásra, de Roosevelt be akart ülni a Mercedesébe, hazavezetni a 
kikötıben ıt váró pofás hajójához, és készíteni egy kalóz- szemfedıt, hogy 
letakarja bedagadt szemét. 
- Gyerekek, én öregszem. Ti mentek bulizni, én pedig aludni. 

Mivel szabadnapos volt a rádióban, Doogie megbeszélt egy éjféli 
randevút, mintha egy percig nem kételkedett volna abban, hogy visszatér a 
soha földjérıl, és lesz kedve táncolni. 
- Jó, ha van idım lezuhanyozni - mondta. - Azt hiszem, úgy bőzlök, mint egy 
majom. 

Míg Bobby és Sasha bepakolta Sasha és az én szörfdeszkámat az autóba, 
én megmostam véres kezemet. Aztán Mungojerrie, Orson és én az ebédlıbe 



mentünk, ami most Sasha zeneszobája, hogy meghallgassuk a kazettát, amit 
már kétszer hallottam. Leland Delacroix vallomását. 

Nem volt a magnóban, ahol hagytam, mikor lejátszottam Sashának, 
Rooseveltnek és Mungojerrie-nek. Az is eltőnt, mint az épület, ahol a Mystery 
Train robogott. Ha Delacroix soha nem ölte mag magát, soha nem dolgozott 
a vonaton, soha nem ment a másik oldalra, akkor soha nem is készíthetett 
kazettát. 

A kazettaállványhoz mentem, ahol Sasha az összes szerzeményérıl készített 
felvételt tartja. A Delacroix vallomásáról készített másolat ott volt, ahol 
hagytam. 
- Üres lesz - mondtam. 

Orson fürkészı tekintettel nézett rám. A szegény, kimerült fickót meg kellett 
fürdetni, lekezelni fertıtlenítıvel, és bekötözni. Sasha valószínőleg egy lépéssel 
elıttem járt, hiszen már pakolta is be az elsısegélyládát a kocsiba. 

Mungojerrie a magnónál várt, mikor visszatértem a kazettával. 
Betettem a magnetofonba, és megnyomtam a play gombot. 
A szalag surrogott. Egy halk kattanás. Ütemes, aztán szaggatott lélegzés, 

nyöszörgés, hatalmas sóhajok. Végül Delacroix hangja: 
- Ez egy figyelmeztetés. Egy vallomás. 

Megnyomtam a stop gombot. Nem értettem, hogy lehet, hogy az eredeti 
kazetta már nem létezik, míg a másolat érintetlen. Hogy készíthette el 
Delacroix ezt a vallomást, ha soha nem utazott a Mystery Trainen. 
- Paradoxon - mondtam. 

Orson egyetértıen bólintott. 
Mungojerrie rám nézett és ásított, mintha azt mondaná, milyen 

hülyeségeket beszélek itt össze-vissza. 
Elıretekertem a szalagot oda, ahol Delacroix felsorolja a vonat 

személyzetének nevét, legalábbis akikre emlékszik, megadva a beosztásukat. 
Az elsı név, ahogy emlékeztem is, dr. Randolph Josephson. Civil tudós - és a 
kutatás vezetıje. 

Dr. Randolph Josephson. 
John Joseph Randolph. 
Mikor kiengedték a fiatalok börtönébıl, tizennyolc évesen, Johnny 

Randolph bizonyára Randolph Josephson lett. Új személyazonosságával 
elment tanulni, hogy végrehajtsa végzetét, melyet elképzelt magának, mikor 
látta a hollót kiemelkedni a sziklából. 

Nos, aki akarja, hiheti, hogy az ördög maga fizetett egy utat, hogy 
meglátogassa a tizenkét éves Johnny Randolphot egy beszélı holló 
képében, és arra buzdította, ölje meg a szüleit és építsen egy jármővet - a 
Mystery Traint -, hogy megnyissa az ajtót a pokol és e világ között, és engedje 
ki a gonosz angyalok és démonok sokaságát. 

Vagy hiheted azt, hogy egy gyilkos fiú elolvas egy hasonló forgatókönyvet, 
vagy mondjuk egy képregényt, aztán átveszi annak cselekményét a saját, 
patetikus életébe, és átépíti az egészet egy nagy káprázatta, ami aztán arra 
motiválja, hogy megépítse ezt az alvilági masinát. Valószínőtlennek tőnhet, 
hogy egy aprító, ütı, vágó pszichopata olyan kaliberő tudós lehet, akit 
dollármilliókkal támogatnak a fekete-költségvetési pénzébıl, de tudjuk, ı egy 



nagyon fegyelmezett pszichopata, aki évente csupán egy gyilkosságot 
engedélyezett magának, és maradék gyilkos energiáit karrierjébe fektette. 

És persze azok többsége, akik e pénzek sorsáról döntenek, nem olyan 
elfogulatlan, mint én. Bárki, aki elolvassa ezt a beszámolót, joggal kérdıjelezi 
meg elfogulatlanságomat. A társadalom pénzes ládájának ırei gyakran ırült 
módon ambiciózus kutatásokat keresnek, és meg lennék lepve, ha John 
Joseph Randolph - vagy más néven dr. Randolph Josephson - lett volna az 
egyetlen elmebeteg, akit a mi adóinkból támogattak. 

Kíváncsi vagyok, vajon meghalt-e Randolph a Wyvern erıdben, élve 
eltemetve a több tonna föld alá, amit ebben az ırült idı-visszaszámlálásban 
a traktorok és kotrógépek visszahelyeztek a lyukba, ahol valaha a tojásszoba 
és a hozzá tartozó termek álltak. Vagy lehet, hogy nem is járt Fort Wyvernben, 
és soha nem fejlesztette ki a Mystery Traint? Lehet, hogy valahol máshol élt, és 
az utolsó évtizedet valami más, a vonathoz hasonló szerkezet kidolgozásával 
töltötte? 

A fantáziám megint beindult, és lassan meggyızıdésemmé vált, hogy 
John Joseph Randolph ott áll az ebédlıablakban, és engem bámul ebben a 
pillanatban. Megfordultam. A redıny leeresztve. Átmentem a szobán, és 
felhúztam. Johnny nem volt ott. 

Tovább hallgattam a kazettát. A tizennyolcadik név Delacroix listáján 
Conrad Genselé volt. Semmi kétség, ı az a zömök fickó a rövidre nyírt, fekete 
hajjal, sárgásbarna szemekkel és babafogakkal. Talán ı volt az egyik 
idıutazó, aki átment a másik oldalra, és egy a néhány közül, aki élve 
visszatért. Talán a végzetét vélte megpillantani ott, a piros ég világában, vagy 
csak csendben megırült attól, amit látott, és azon találta magát, hogy 
önpusztító módon ott van, ezen a rémálomba illı helyen. Bárhogy is történt, 
biztos, hogy ı és Randolph nem a templomban találkoztak egy úrvacsorán. 

A nyakam még mindig libabırözött. Bár a Mystery Train épülete az utolsó 
darab acélig és betontörmelékig eltőnt a föld színérıl, úgy éreztem, még nem 
értük el a végkifejletet ebben a történésben. 

John Joseph Randolph nem várt az ablaknál; most azonban attól féltem, 
hogy Conrad Gensel nyomja az orrát az üvegnek. Ellenıriztem, hogy ott van-
e, majd leeresztettem a redınyt, újból átmentem a szobán. Haboztam. 
Megint felhúztam a redınyt. Nem volt ott Conrad. 

A kutya és a macska érdeklıdve figyeltek, mintha kellemesen 
szórakoznának. 
- A nagy kérdés - mondtam Mungojerrie-nek és Orsonnak, miközben a 
konyhába vezettem ıket -, hogy vajon az ajtó, amit Johnny kinyitott, tényleg 
a pokolra nyílt, vagy valahova máshová. 

Nem adott volna be egy kérelmet azzal az ígérettel, hogy hidat épít 
Belzebubhoz. Annál ı diszkrétebb. Biztos vagyok benne, hogy az ıt 
támogatók azt hitték, hogy egy idıutazást támogatnak; és mivel 
meglehetısen ırültek mindahányan, számukra ez racionálisnak tőnt. 

Miközben kivettem egy csomag kolbászt a hőtıbıl, folytattam: 
- És annak alapján, amit hantázott a rézszobában, gyanítom, hogy valamiféle 
idıutazás lehetett ez valójában. Elıre, vissza, de leginkább a mellék- utakra, 
ahogy ı nevezte. 



Csak álltam kezemben a fagyott kolbásszal, és e problémán töprengtem. 
Orson elkezdett körözni körülöttem. 

- Tegyük fel, hogy vannak világok ott kinn az idıfolyamban, melyek a miénk 
mellett haladnak, párhuzamosan. A kvantumfizika szerint ugyanazon idıben 
végtelen számú árnyékuniverzum létezik. Ezek ugyanolyan valódiak, mint a 
miénk. Nem látjuk ıket. A valóságok soha nem keresztezik egymást. Kivéve 
talán Wyvernben. Ahol a Mystery Train, mint egy óriási keverıgép, egy kis 
idıre összekeverte a valóságokat. 

Most már Mungojerrie is körözött körülöttem, Orsont követve. 
- Nem lehet, hogy az egyik ilyen árnyékuniverzum olyan szörnyő, hogy akár a 
pokol is lehetne? Ha már itt tartunk, akkor talán lehet, hogy van egy olyan 
csodálatos párhuzamos világ, amit nem tudnánk megkülönböztetni a 
mennyországtól. 

A körözı kutya és macska annyira a kolbászra koncentráltak, szinte 
transzba estek, hogy ha Orson hirtelen megállt volna, Mungojerrie félig 
felgyalogolt volna a fenekére, mielıtt észrevette volna, hol van. 

Kinyitottam a kolbászcsomagot, kitettem a fagyott kolbászt egy tányérra, a 
mikrohullámú felé tartottam, de a szoba közepén megálltam, latolgatva a 
latolgathatatlant. 
- Igazából - tettem fel a kérdést - lehetséges az, hogy néhány ember - igazi 
fizikusok, matematikusok - már keresztülnéztek az idısíkokat elválasztó 
sorompókon? Hogy látták ezeket a párhuzamos világokat? Lehet, hogy innen 
jön a túlvilágról szóló koncepciónk? 

Bobby belépett a garázsból a konyhába, épp mikor belekezdtem 
legutóbbi monológomba. Egy ideig hallgatott engem, de aztán beállt a 
sorba Orson és Mungojerrie mögé, és körözni kezdett körülöttem. 
- És mi van, ha valóban továbblépünk egy másik világba, mikor meghalunk, 
oldalra, valamelyik párhuzamos világba? Vallásról vagy tudományról 
beszélünk akkor? 
- Nem beszélünk semmirıl - mondta Bobby. - Csak te beszéled tele a fejed 
vallással, tudománnyal és áltudománnyal, de mi csak a kolbászra gondolunk. 

Értettem a célzást, ezért betettem a tányért a mikroba. Mikor 
felmelegedett, adtam két kolbászt Mungojerrie-nek. Orson hatot kapott, mert 
mikor átléptük Wyvern kerítését elızı este, kolbászt ígértem neki, és én mindig 
megtartom az ígéreteimet a barátaimnak, mint ahogy ık is megtartják velem 
szemben. 

Bobbynak nem adtam egyet sem, mert ı egy öntelt fafej. 
- Nézd, mit találtam! - szólt, míg én lemostam a kolbászzsírt a kezemrıl. 

Az ujjamról még csöpögött a víz, mikor a kezembe adta a Mystery Train 
sapkát. 
- Ez nem létezik! - csodálkoztam. 

Ha az egész épület, ahol a vonat volt, eltőnt a föld színérıl, miért 
csinálhatták eleve ezt a sapkát? 
- Nem létezik - mondta Bobby. - De valami más igen. 

Értetlenül megfordítottam a sapkát a kezemben, hogy megnézzem a sild 
fölötti szavakat. Nem a Mystery Train felirat volt rajta rubin pirossal 
belehímezve, hanem más: Tornádó-völgy. 



- Mi az a Tornádó-völgy? - kérdeztem. 
- Egy kicsit...? 
- Hogy egy kicsit hátborzongatónak találom-e? 
- Aha. 
- Fölöttébb furcsa. 

Lehet, hogy Randolph, Conrad és mások kint vannak Wyvernben, vagy a 
világ egy másik részén, és ugyanazon dolgoznak, csak most más néven. Nincs 
végkifejlet. 
- Viselni fogod? - kérdezte Bobby. 
- Nem. 
- Jó ötlet. 
- Még valami - mondta. - Mi történt a halott énemmel? 
- Már megint itt tartunk! Megszőnt létezni, ennyi az egész. 
- Mert nem haltam meg. 
- Nem vagyok Einstein. 

Összeráncolta a homlokát. 
- Mi van, ha egy reggel felébredek, és az ágyamban ott lesz a rothadó, 
bőzölgı, halott énem? 
- Akkor új ágynemőt kell majd venned. 

Mikor becsomagoltunk és készen álltunk az indulásra, kihajtottunk az öböl 
déli végére, ahol Bobby házikója - egy gyönyörő indiai tölgy- és 
üvegépítmény - volt az egyetlen épület. 

Útközben Sasha megállt egy telefonfülkénél, és Mickey Mouse-ra 
változtatva a hangját - Isten tudja, miért Mickey Mouse, mikor az 
Oroszlánkirály bármelyik szereplıje helyénvalóbb lett volna - elirányította a 
rendıröket a Stanwyck-házba. 

Mikor újra elindultunk, Bobby megszólalt: 
- Haver! 
- Na? 
- Ki hagyta a Mystery Train sapkát ott annak idején? És ki tette Delacroix 
biztonsági kitőzıjét az ablaktörlı alá tegnap éjszaka? 
- Nincs bizonyíték? 
- De gyanú van! 
- Nagy Fej. 
- Komolyan beszélsz? 
- Szerintem okosabb, mint amilyennek látszik. 
- Csak egy mutáns szörnyeteg - vitatkozott Bobby. 
- Én is az vagyok! 
- Ez igaz... 

Bobby házában átöltöztünk utcaiból szörfruhába, aztán telepakoltuk a 
kocsit egy csomó rágcsálnivalóval és sörrel. 

Mielıtt azonban elindulhattunk volna, még egy megoldandó feladat várt 
ránk, hogy ne kelljen állandóan az ablakot néznünk, vajon ott áll-e a Mystery 
Train ırült mozdonyvezetıje. 

Bobby otthonában a túlméretezett video kivetítı tele volt színes 
térképekkel, grafikonokkal, percekkel, korábbi őrfelvételekkel és idıjárási 
feltételekkel világszerte. Itt - és az alkalmazottaival a Moonlight Bay-i 



irodákban - Bobby elıre jelezte a szörfölési feltételeket több mint húsz 
országból lévı megrendelıinek. 

Mivel én nem értek a számítógéphez, és hátul álltam, míg Bobby leült az 
egyik komputer mögé, ujjait csattogtatta a billentyőzeten, beszállt az 
internetre, és keresett egy olyan adatbázist, mely korunk összes amerikai 
tudósát fölsorolja. A logika szerint ennek az ırült zseninek - aki teljesen 
becsavarodott az idıutazás lehetıségébe, és mindenáron be akarja 
bizonyítani, hogy léteznek párhuzamos világok a miénkkel egy idıben, és 
ezeket a világokat el lehet érni oldalirányú mozgással az idın keresztül - 
fizikusnak kellett lennie, méghozzá nagyon jónak, nagyon támogatottnak, 
mintha lenne bármi remény arra, hogy az elméleteit hatékonyan alkalmazza. 

Bobby megtalálta dr. Randolph Josephsont három perc alatt. Egy nevadai 
egyetemen dolgozott, és Renóban lakott. 

Mungojerrie felmászott az asztalra, hogy jobban lássa a monitort. Fotó is 
volt. Igen, ı a mi ırült tudósunk. 

A hidegháború utáni széles körő bázislezárások ellenére Nevadában 
maradt néhány mőködı. Volt ok azt feltételezni, hogy legalábbis egyen ezek 
közül szigorúan titkos kutatások folynak, a Wyvernhez hasonló mederben. 
- Lehet, hogy felköltözött Renóba Wyvern bezárása után - mondta Sasha. - Ez 
nem jelenti azt, hogy még mindig él. Visszajöhetett, hogy elrabolja a 
gyerekeket, és maghalt, mikor az épület szétesett. 
- De lehet, hogy soha nem dolgozott Wyvernben. Ha a Mystery Train soha 
nem létezett, akkor lehet, hogy végig fenn volt Renóban - és a Tornádó-
völgyet építette, vagy valami mást. 

Bobby felhívta a tudakozót Renóban, és megszerezte dr. Randolph 
Josephson telefonszámát. Egy filctollal lefirkantotta egy jegyzetfüzetbe. 

Bár tudom, hogy a fantáziám hibája, de ennek a tízjegyő számnak volt 
valami gonosz kisugárzása, mintha ez lenne a szám, amin a lelkeket eladó 
politikusok huszonnégy órán keresztül elérhetnék a sátánt, a hét minden 
napján, az ünnepeket is beleértve. 
- Te vagy az egyetlen, aki hallotta a hangját - mondta Bobby. Arrébb gurult a 
székével, hogy elérjem a telefont. - Van hívóazonosító blokkolóm, szóval, ha 
kíváncsivá teszed, akkor sem tud megtalálni minket. 

Mikor felemeltem a kagylót, Orson elsı mancsait az asztalra tette, és 
óvatosan az állkapcsai közé fogta a csuklómat, mintha azt javasolná, hogy 
tegyem le a kagylót és ne telefonáljak. 
- Meg kell tennem, haver! 

Nyüszített. 
- Kötelesség - mondtam neki. 

A kötelességet tiszteletben tartotta, és elengedte a kezem. 
Bár a szır felállt a nyakamon, tárcsáztam a számot. Miközben hallgattam, 

ahogy kibúg, mondogattam magamban, hogy Randolph halott, élve 
eltemettetett a lyukban, ahol valaha az a rézzel bevont szoba volt. 

A harmadik Csöngésre felvette. Felismertem a hangját azonnal, abból az 
egy szóból, hogy hello. 
- Dr. Randolph Josephson? - kérdeztem. 
- Igen? 



A szám olyan száraz volt, hogy a nyelvem szinte felragadt a 
szájpadlásomra. 
- Ön az a Randolph Josephson, aki annak idején John Joseph Randolph volt? 

Nem válaszolt. Hallottam a lélegzését. Folytattam: 
- Azt gondolta, hogy a fiatalkori bőnlajstromát csak úgy kitörlik? Komolyan azt 
hitte, hogy megölheti a szüleit, és aztán kiradírozza a tényeket örökre? 

Lecsaptam a kagylót olyan gyorsan, hogy az még sokáig remegett a 
helyén. 
- És most? - kérdezte Sasha. 

Felállva a székrıl, Bobby válaszolt: 
- Talán életének ebben a verziójában a fickó nem kapott támogatást a 
munkájához, vagy nem eleget. Talán még nem kezdett el egy újabb Mystery 
Traint építeni. 
- De ha ez igaz - folytatta Sasha - hogyan állítjuk meg? Átmegyünk Renóba, 
és golyót eresztünk az agyába? 
- Nem, ha nem muszáj - mondtam. - Letéptem pár újságcikket a gyilkosság 
kiállításának faláról a tojásszoba alatti alagútban. Még mindig a zsebemben 
lapultak, mikor hazaértünk. Ezek nem tőntek el, mint,.. Bobby holtteste. Ami 
azt jelenti, hogy ezeket a gyilkosságokat a történtek ellenére elkövette. Talán 
holnap fel kellene hívnom a rendırséget névtelenül, és gyilkossággal 
vádolnom ıt. Ha jobban utánanéznek, talán megtalálják az újságkivágásos 
füzetét vagy egyéb mementóját. 
- Még ha el is kapják - mondta Sasha -, a kutatásai akkor is folyhatnak tovább, 
nélküle. A Mystery Train megépülhet, és az ajtó megnyílhat a valóságok 
között. 

Mungojerrie-re néztem. Mungojerrie Orsonra. Orson Sashára. Sasha 
Bobbyra. Bobby rám, majd megállapítottam: 
- Akkor nincs esélyünk. 
- Szólok a rendıröknek holnap - határoztam. - Ez a legjobb, amit tehetünk. És 
ha a rendırök nem tudják meggyızni... 
- Akkor Doogie és én egyszer átmegyünk Renóba, és hidegre vágjuk a pasast. 
Itt volt a bulizás ideje. 

Sasha keresztülvezetett a dőnék között, át a holdfény sütötte parti füvön, le 
a hosszú rakparton, és épp hogy megállt afölött, ahová a hullámok kiérnek. 
Ennyire bejönni kocsival a partra illegális, de már megjártuk a poklot, ezért 
úgy gondoltuk, túlélünk bármilyen büntetést, akármilyet is szabnak ki ránk 
ezért a törvényszegésért. 

Kiteregettük a pokrócainkat a homokra, és meggyújtottunk egy szem 
lámpást. 

Égy nagy hajó ringott épp az öböl szája alatt, északra és nyugatra tılünk. 
Bár az éjszaka összezsugorította, és a kerek hajóablakok fénye nem volt elég 
erıs ahhoz, hogy az egész hajó láthatóvá váljék, biztos voltam benne, hogy 
még soha nem láttam ehhez hasonlót errefelé. Ez nyugtalanított, de nem 
eléggé ahhoz, hogy hazamenjek, és az ágyam alá bújjak. 

A hullámok hívogattak, száznyolcvan-kétszázhúsz centisek az aljuktól a 
taréjig. A holdfényben a tenger habja olyan, mintha sellık gyöngynyaklánca 
csillogna. 



Sasha és Bobby kigyalogoltak a törésvonalhoz, míg én Mungojerrie-vel, 
Orsonnal és két puskával körülnéztem a parton. Bár a Mystery Train talán nem 
létezik többé, anyám okos retrovírusa azonban igen. Talán az ígért gyógyszer 
már úton volt, de Moonlight Bayben az emberek még mindig 
megfertızıdtek. A prérifarkasok nem ölhették meg az egész majomcsapatot; 
néhány wyverni majom még bizonyára szabadon jár-kel, és ık nem 
szeretettel gondolnak ránk. 

Az elsısegélynyújtó ládát használva, amit Sasha hozott, megtisztogattam 
Orson felhorzsolt csüdjét fertıtlenítıvel, aztán beragasztottam a vágásokat. A 
bal pofáján lévı beszakadás az orra mellett nem volt olyan komoly, mint 
amilyennek elıször látszott, de a füle elég rossz állapotban volt. Reggel majd 
ki kell hívnom egy állatorvost, hogy kikérjem a véleményét, hogyan lehetne 
helyrehozni a törött porcot. 

Bár a fertıtlenítı biztosan csípett, Orson nem panaszkodott. İ egy jó kutya, 
és még jobb lélek. 
- Szeretlek, haver - mondtam neki. 

Megnyalta az arcomat. 
Észrevettem, hogy idırıl idıre hol balra, hol jobbra nézek a parton, félig-

meddig majmokra számítva, de inkább arra, hogy Johnny Randolphot látom 
meg felém jönni. Vagy Hodgsont az őrruhájában, az arca helyén 
parazitákkal. Miután a valóság olyan darabokra aprítódott, talán már soha 
nem varrható össze a régi, megszokott mintába. Nem tudtam megszabadulni 
az érzéstıl, hogy mostantól bármi megtörténhet. 

Kinyitottam egy sört Orsonnak, és egyet magamnak. Az övét a táljába 
töltöttem. Javasoltam neki, hogy ossza meg Mungojerrie-vel, de a macska 
megkóstolta, és undorodva kiköpte. 

Az éjszaka enyhe, az eget csillagok borították, és a hullámok zúgása olyan 
volt, mint egy gıgös szív dobbanása. 

Egy árnyék húzott el a kövér hold elıtt. Csak egy sólyom, nem vízköpı 
sárkány. 

Ennek a fekete szárnyú, ostorfarkú teremtménynek is volt szarva, hasított 
patája és arca, ami szörnyő volt, leginkább azért, mert emberi, túl emberi 
ehhez a groteszk testhez. Biztos vagyok benne, hogy az ilyen élılényekrıl 
készült rajzok már a nyomtatás kezdetén született könyvekben is 
megtalálhatók, és hogy legtöbbjük alatt, ha nem mindegyik alatt, ezt a 
képaláírást találnánk: démon. 

Elhatároztam, nem gondolok erre többet. 
Egy idı múlva Sasha visszajött a szörfözésbıl, boldogan lihegett, Orson 

visszalihegett rá, mintha azt gondolná, hogy Sasha beszélgetni akar vele. 
Leült a pokrócra mellém, én pedig kinyitottam neki egy sört. 
Bobby még mindig a hullámokat lovagolta. 

- Látod azt a hajót ott kint? - kérdezte Sasha. 
- Nagy. 
- Kicsit közelebb mentünk hozzá, mint kellett volna. Megnéztük közelebbrıl. 
Haditengerészeti. 
- Soha nem láttam hadihajót errefelé ezelıtt. 
- Valami készülıdik. 



- Valami mindig készülıdik. 
Valami balsejtelem lett úrrá rajtam. Talán útban a gyógymód. Vagy talán a 

agyasok úgy döntöttek, hogy a wyverni bukás és a retrovírus eltitkolásának az 
az egyetlen módja, hogy leradírozzák az egész erıdöt és egész Moonlight 
Bayt a térképrıl. Egy termonukleáris fegyverrel, aminek a támadását még a 
retrovírus sem élhetné túl. Elhinné a város lakossága, ha jól elı van készítve, 
hogy a támadás terroristák akciója? 

Elhatároztam, nem gondolok erre többet. 
- Bobbynak és nekem meg kell beszélnünk egy idıpontot - mondtam. - 
Tudod, meg kell házasodnunk. 
- Törvényszerő, ha már egyszer azt mondta, hogy szeret. 
- Így érez. 
- Ki lesz a koszorúslány? 
- Orson - mondtam. 
- A nemek igencsak összekeveredtek. 
- Akarsz lenni a násznagy? - kérdeztem. 
- Persze, hacsak nem épp megvadult majmokkal harcolok a nagy esemény 
idején. Menj, szörfözz egy kicsit, Hóember! 

Felálltam, megfogtam a deszkát, és ezt mondtam: 
- Otthagynám Bobbyt az oltár elıtt egy pillanat alatt, ha azt gondolnám, 
hogy te is hozzám jönnél! - és a tenger felé indultam. 

Hagyta, hogy távolodjak hat lépést, mikor utánam kiabált: 
- Ezt most vegyem ajánlatnak? 
- Igen! - kiabáltam. 
- Seggfej! - kiabálta ı. 
- Ez most azt jelenti, hogy igen? - kérdeztem, ahogy a hullámok közé léptem. 
- Nem úszód meg ilyen könnyen. Tartozol nekem egy csomó romantikával. 
- Szóval igen? 
- Igen! 

Ahogy a hullámok nyaldosták a térdemet, hátrafordultam, hogy lássam, 
ahogy ott áll a lámpás fényében. Ha Kaha Huna, a szörfözés istennıje a 
földön járt, akkor ezen az éjszakán itt volt, nem a Waimea-öbölben, és nem 
Pia Klick néven. 

Orson mellette állt, farkát csóválta, nyilvánvalóan várta, hogy koszorúslány 
legyen. De aztán hirtelen abbahagyta a farkcsóválást. Közelebb ügetett a 
vízhez, felemelte a fejét, a levegıbe szaglászott, és a hadihajó felé bámult. 
Nem láttam semmi változást a hajón, de valami nyilvánvalóan ráterelte Orson 
figyelmét - és aggodalmát. 

A hullámok azonban túl, csalogatóak voltak ahhoz, hogy ellenálljak nekik. 
Carpe diem! Carpe noctem! Carpe aestus! - azaz ragadd meg a szörföt! 

Az éjszakai tenger Tortuga, Tahiti, Bora Bora felıl hullámzott, e nap sütötte 
helyekrıl, ahol soha nem fogok sétálni, ahol az ég trópusi kék, amit soha nem 
láthatok, de minden fény, amire szükséges, itt van, azokkal, akiket szeretek, 
akik világítanak nekem. 


