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boszorkányos és démonikus

A stt boszorknyok 
nagy tettekre kpesek.

Sophie Mercer azt hiszi magáról, hogy boszorkány, 
és ezért került be a Hex Hallba, a kiskorú prodigiumok 

(vagyis boszorkányok, alakváltók és tündérek) javítóintézetébe. 
De aztán rájön a családi titokra, és arra, hogy Archer Cross, 

aki iránt gyöngéd érzelmeket táplál, A Szem ügynöke. Azé a csoportosulásé, 
aminek egyetlen célja, hogy a prodigiumokat eltöröljék a föld színéről.

Kiderül az is, hogy Sophie a világon élő két démon egyike 
– a másik démon az apja. De ami még ennél is rosszabb, 

hogy olyan varázserő birtokába került, ami életveszéllyel fenyegeti 
a szeretteit. Ezért úgy dönt, hogy Londonba megy, és aláveti magát 

a megfosztásnak, annak a veszélyes rituálénak, ami során 
vagy a varázserejét veszti el örökre, vagy az életét.

De amikor Angliába érkezik, megdöbbentő felfedezést tesz. 
Kiderül, hogy az új lakótársai is démonok. Valaki démonokat ébreszt, 

méghozzá azzal a hátsó szándékkal, hogy felhasználja az erejüket 
– és nem biztos, hogy jó célokra. 

Eközben A Szem Archer Cross segítségével tovább vadászik Sophie-ra, 
de Sophie már nem érez a � ú iránt semmit. Vagy mégis?

•
„Egy átlagos lány számára a nyár legmegrázóbb élménye az lenne, 

amikor rájön, hogy a szülei eljegyezték valakivel... De Sophie Mercer számára 
ez még az első háromban sincs. Mert a legmegrázóbb élmény díját apja 
Hex Hall-béli megjelenése kapná – hiszen Sophie most találkozik vele 

életében először... De az is elég elsődíj-esélyes, amikor rájön, 
hogy az apján és rajta kívül más démonok is élnek a földön.” 
– Children’s Literature – Cara Chancellor –

Tizenhat éves kortól ajánljuk.
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Első kiadás

Könyvmolyképző Kiadó, Szeged, 2014
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Johnnak, aki szerint ebbe a regénybe  
több tűz kellett, és több kard.  

Most az egyszer igazad volt, szívem. 
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„Alice, mint egy lidérc,
Felhők alatt kísért,
Észrevétlen kísér.”
Lewis Caroll 

(Acsai Roland fordítása)
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1. Fejezet

egy normális gimiben, ha májusban kint tartanak egy órát a  
 szabadban, az maga a jóság. Ülsz a napon, verseket olvasol, ha-

jadat szellő simogatja…
De a Hekaté Hallban, vagyis a Kiskorú Szörnyek Javítóintézeté-

ben, azt jelentette, hogy behajítanak a tóba.
Prodigiumüldözés-órán a domb lábánál lévő, békanyálas tónál 

gyűltünk össze. Tanárunk, Ms. Vanderlyden – röviden Vandy – Cal 
felé fordult. Ő volt az iskola mindenese, bár még csak tizenkilenc 
éves volt. Vandy elvette tőle a kötelet. Cal a tó partján várt ránk, és 
amikor meglátott, alig észrevehetően biccentett. Ez volt a „Sziaaa, 
So  phie!” Cal-féle verziója.

Határozottan az úgynevezett erős, de hallgatag típusba tartozott.
– Nem hallotta, Miss Mercer? – rázta meg a csuklójára csavart 

kötelet Vandy. – Jöjjön ide!
– Bocsánat, Ms. Vanderlyden – kezdtem, és igyekeztem jóval nyu-

godtabbnak tűnni annál, amilyen ideges voltam. – De látja ezt? –  
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mutattam a göndör hajzuhatagomra. – Tegnap daueroltattam, és… 
nem szeretném, ha nedvesség érné.

Fojtott kuncogásokat hallottam magam körül, és a mellettem álló 
Jenna, aki a szobatársam volt, a fülembe súgta:

– Ez jó volt.
Amikor először a Hekaté falai közé léptem, még nem mertem 

visszapofázni Vandynek. De a múlt félév végén a dédanyám meg-
ölte a kedvenc ellenségemet, és a fiú, akit szerettem, késsel fenyege-
tett meg.

Szóval kicsit megedződtem.
És ezt a keménységet Vandy nem értékelte. Még összébb vonta a 

szemöldökét, és felcsattant:
– Lépjen ki!
Válogatott káromkodásokat sziszegve átvágtam a tömegen. A par- 

ton levettem a cipőmet és a zoknimat, aztán Vandy mellé álltam. 
Amikor megéreztem a talpam alatt a nyálkás iszapot, önkéntelenül 
is elfintorodtam.

Vandy összekötötte a kezemet, a kötél a csuklómba vágott. Aztán 
a lábam következett. Amikor végzett, felállt, és elégedetten szem-
lélte művét. 

– Most pedig ereszkedj a tóba! 
– Mégis, hogy csináljam?
Lelki szemeim előtt megjelent a kép, ahogy addig ugrándozom 

a vízben, amíg a nyakamig nem ér, de ezt túlságosan megalázónak 
éreztem ahhoz, hogy jobban belegondoljak. Cal előrelépett, remél-
hetőleg azért, hogy megvédjen. Vagy mégsem…

– Majd bedobom a stégről, Ms. Vanderlyden.
– Nagyszerű ötlet – egyezett bele Vandy egy gyors bólintással, 

mintha ez lett volna eredetileg is a terve. 
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Cal lehajolt, és a karjába vett. Kuncogásokat hallottam, amik-
be sóhajok is vegyültek. Nagyon is tudtam, hogy néhány lány még 
a létfontosságú szerveit is odaadná azért, hogy Cal így tartsa az 
ölében, de én csak elvörösödtem. Nem voltam benne biztos, hogy 
ez nem ugyanolyan megalázó-e, mintha én szökdécseltem volna a  
tóba.

– Nem figyeltél rá, mi? – kérdezte Cal suttogva.
– Nem – feleltem. Amikor Vandy azt magyarázta, hogy valakinek 

be kell mennie a tóba, én éppen azt tagadtam nagy hevesen Jenna 
előtt, hogy megrándult volna az arcom, amikor valaki Mercernek 
szólított tegnap. Vagyis úgy, ahogyan Archer Cross hívott. Mert arc-
izmom sem rezzent! Ahogy az sem igaz, hogy álmomban többször 
újraéltem volna azt a csókot, méghozzá ijesztő életszerűséggel, ami 
Archer és köztem csattant el novemberben. Az álmom csak abban 
különbözött a valóságtól, hogy Archer mellkasán nem díszelgett a 
L’Occhio di Dio tetoválása, így nem kellett rövidre zárnunk a smá-
rolást, és…

– Mit csináltál? – tudakolta Cal, és egy másodpercig azt hittem, 
az álmomra kérdez rá, és tetőtől talpig elpirultam. Aztán rájöttem, 
mire érti.

– Csak Jennával beszélgettem. Tudod, egy kis szörnypletyizés so-
sem árt.

Mintha újra láttam volna azt a mosolyszellemet átsuhanni az ar-
cán, de aztán így szólt:

– Vandy azt magyarázta, hogy a boszorkányok úgy tettek, mint-
ha megfulladtak volna, amikor vízbe dobták őket, aztán a kiszaba-
dították magukat a varázserejükkel. Azt akarja, hogy elsüllyedj, és 
szabadítsd ki magad.

– A süllyedés menni fog… de a többiben nem vagyok biztos.
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– Sikerülni fog… Ha nem jönnél fel néhány percen belül, kimen
telek. 

A mellkasomban valami verdesni kezdett, ez meglepett. Ezt a ver-
desést Archer eltűnése óta nem éreztem. Talán nem jelentett sem-
mit. A nap átsütött Cal sötétszőke haján, mogyoróbarna szemében 
tükröződtek a tavon játszó fények, és úgy tartott a karjában, mintha 
súlytalan lennék. Persze hogy pillangók kezdenek verdesni bennem, 
amikor egy ilyen dögös srác romantikus dolgokat mond.

– Kösz. – Válla fölött átpillantva megláttam anyámat, aki Cal 
egykori kunyhójának tornácáról nézett bennünket. Az elmúlt hat 
hónapot ott töltötte, mert apámra vártunk, akinek a Tanács londo-
ni vezetősége elé kellett volna engem rángatnia. 

De eltelt hat hónap, és még mindig csak vártunk.
Anyám a homlokát ráncolta, felemelt hüvelykujjal akartam tud-

tára adni, hogy jól vagyok, de csak a karomat tudtam felemelni, és 
közben állon vágtam Calt.

– Bocsika.
– Semmi baj. Furcsa lehet, hogy itt van az anyád.
– Nekem furcsa és neki is, de neked is az lehet, hiszen miatta fel 

kellett adnod az agglegénylakásodat.
– Mrs. Casnoff megengedte, hogy az új szobámban is beüzemel-

jem a szív alakú jakuzzimat.
– Ugye, csak viccelsz?
– Ki tudja! – felelte. Elértük a stég végét. Lenéztem a vízre, és 

megpróbáltam nem borzongani. 
– Igyekezni fogok, de nincs valamilyen hasznos tanácsod, hogyan 

kerüljem el a fulladást? 
– Ne lélegezd be a vizet.
– Kösz, ez tényleg nagyon hasznos volt.
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Cal fogást váltott, a testem megfeszült. Mielőtt a tóba dobott vol-
na, a fülembe suttogta:

– Sok szerencsét!
Aztán már csobbantam is.
Most nem részletezem, mi volt az első gondolatom, ahogy süly-

lyedni kezdtem, mert túl sok trágárságot tartalmazna. Ahhoz ké-
pest, hogy Georgiában voltunk és májust írtunk, a tó meglepően hi-
deg volt. Ráadásul a mellkasom égni kezdett, miközben lesüllyed-
tem a nyálkás iszapig. 

Rendben, Sophie – gondoltam magamban –, csak most ne ess pá
nikba!

De amikor jobbra néztem, a zavaros vízben egy koponya vigyor-
gott rám.

És pánikba estem. Az első reakcióm nagyon emberi volt: felültem, 
és összekötözött kézzel megpróbáltam letépni a kötelet a lábamról. 
De rájöttem, mekkora marhaságot művelek, ezért igyekeztem meg-
nyugodni és az erőmre koncentrálni. 

Kötelek, le! – gondoltam, és magam elé képzeltem a lehulló zsine-
geket. Éreztem, hogy meglazultak kicsit, de nem eléggé. A probléma 
részben abból fakadt, hogy az erőmet a földből merítettem (vagyis 
valamiből, ami a föld alatt volt, és amibe inkább bele sem akartam 
gondolni), viszont elég nehéz talpra állni, ha azzal vagyok elfoglal-
va, hogy ne fulladjak meg. 

KÖTELEK, LE! – gondoltam ismét, most valamivel erősebben. 
A kötelek elszakadtak, letekeredtek rólam, végül lebegő gombo-

lyaggá változtak. Ha nem kell visszatartanom a lélegzetem, felsóhaj-
tok. Ehelyett lesöpörtem magamról a maradék zsineget, és elrúgtam 
magam a fenékről.

De alig úsztam egy métert, valami visszarántott.
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Hátranéztem. Arra számítottam, hogy egy csontvázat fogok lát-
ni, de nem volt ott semmi. A tüdőm fel akart robbanni, a szemem 
égett, kapálózva igyekeztem volna a felszínre, de valami a víz alatt 
tartott, pedig látszólag nem fogott semmi. 

Akkor estem csak igazán pánikba, amikor a látómezőmön feke-
te pontok kezdtek táncolni, tényleg levegőre volt szükségem. Megint 
rúgtam egyet, de csak egy helyben rángatóztam. A fekete pontok fol-
tokká terebélyesedtek, a tüdőm sajgott. Azon gondolkoztam, meny-
nyi ideje lehetek lent, és hogy Cal állja-e a szavát, és kiment-e időben. 

Aztán hirtelen kilőttem. Amikor a felszínre bukkantam, nagy 
levegőt vettem, ami végigégette a tüdőmet – de nem álltam meg. 
Egész testem kirepült a vízből, és a stégre zuhantam.

Fájt, amikor a könyököm találkozott a fával. Gyanítottam, hogy 
a szoknyám túl magasra csúszott fel a combomon, de nem tudott ér-
dekelni. Most ki akartam élvezni, hogy ismét oxigénhez jutok. A zi-
hálásom lassan abbamaradt, és újra normálisan vettem a levegőt.

Felültem, és kisöpörtem vizes hajamat a szememből. Cal a közel-
ben állt, vádlón ránéztem.

– Köszi a mentést!
Akkor észrevettem, hogy Cal nem rám néz, hanem a stég végé-

be. Követtem tekintetét, és egy karcsú, sötét hajú, mozdulatlan fér-
fit pillantottam meg, aki engem bámult.

Hirtelen ismét elakadt a lélegzetem.
– Jól vagy? – kérdezte aggódva a férfi. Hangja sokkal erősebb volt, 

mint amilyet egy ilyen vékony testhez képzeltem volna, és angol ak-
centussal beszélt. 

– Igen – mondtam, bár a fekete pontok ismét megjelentek, és a 
térdem sehogy sem akart megtartani. Mielőtt visszazuhantam vol-
na a stégre, annyit láttam, hogy az apám elindul felém…
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2. Fejezet

Hat hónap alatt már másodszor ültem Mrs. Casnoff irodájá - 
 ban takaróba csavarva. Először akkor, amikor rájöttem, 

hogy Archer a L’Occhio di Dio démonvadászcsoport tagja. Most az 
anyám is ott ült mellettem, átölelte a vállam. Apám Mrs. Cas noff 
asztala mellett állt, és egy papírokkal teli irattartót fogott a kezében, 
amíg Mrs. Casnoff a bíbor trónnak beillő székében terpeszkedett.

Csend volt, a fogvacogásomon és apám lapozgatásán kívül sem-
mi nesz nem hallatszott, de végül megkérdeztem:

– Miért nem hozott fel a varázslatom a víz felszínére?
Mrs. Casnoff úgy nézett rám, mintha el is felejtette volna, hogy 

én is a szobában vagyok.
– Abból a tóból egyetlen démon sem képes megmenekülni – 

mondta a szokásos, nagyon bársonyos hangján. – Varázslat van rajta. 
Mindent magában tart, ami nem boszorkány, tündér vagy alakváltó.

A koponyára gondoltam, és bólintottam. Jólesett volna egy ru-
mos tea, mint a múltkor.

– Szinte tudtam. Vagyis Vandy megpróbált megölni?
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Mrs. Casnoff lebiggyesztette az ajkát.
– Ne légy nevetséges! Clarice nem tud a védőbűbájról.
Sokkal hihetőbb lett volna, ha a mondat közben nem süti le a sze-

mét, de mielőtt tovább kérdezősködtem volna, apa letette a mappát 
Mrs. Casnoff asztalára.

– Érdekes anyagot gyűjtöttél össze, Sophia. Ha a Hekatéban tes-
tisértés-osztályokat indítanánk, te mondanád az érettségin a búcsú-
beszédet. 

Most már legalább tudtam, kitől örököltem a szarkazmusomat. 
Persze, ez volt minden, amit örököltem tőle. Láttam már róla fotót, 
de élőben ekkor találkoztunk először, és nehezemre esett, hogy ne 
bámuljam meg alaposan. Másnak képzeltem. Jóképű volt, az tény, 
de mégis… a fene se tudja. Olyan fontoskodó módon. Úgy festett, 
mint egy fickó, aki otthon sámfákat dugdos a cipőibe. 

Amikor anyámra néztem, rájöttem, hogy ő pont ellenkező prob-
lémával küzd: mindenhová nézett, csak az apámra nem.

– Na, igen – fordultam vissza apámhoz. – Húzós volt a múlt félév.
Apám mindkét szemöldökét felhúzta. Nem tudtam, direkt-e, vagy 

hozzám hasonlóan ő sem tudta csak a fél szemöldökét felvonni. 
– Húzós? – fogta meg ismét a paksamétát, és a szemüvege fölött 

megint beleolvasott. – Első napodon megtámadtál egy vérfarkast. 
– Az nem támadás volt – motyogtam, de senki sem figyelt rám. 
– Ez még semmi ahhoz képest, ami következett – pergette át apa 

az oldalakat. – Inzultáltál egy tanárt, aminek az lett az eredménye, 
hogy féléves pinceszolgálatra köteleztek Archer Cross-szal. Mrs. Cas-
noff feljegyzései alapján közel kerültetek egymáshoz. – Szünetet tar-
tott. – Pontos meghatározása ez a kettőtök közt lévő kapcsolatnak? 

– Az – sziszegtem összepréselt fogakkal.
Apa lapozott egyet.
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– Nos, ti ketten olyan közel kerültetek egymáshoz, hogy… még 
a mellkasára tetovált jelet is észrevetted.

Elpirultam, anya magához szorított. Az elmúlt hat hónapban so-
kat meséltem neki Archerről, de azért mindent nem kötöttem az or-
rára.

Különösen a „pincében elvesztem a szüzességem” részt hagytam ki.
– Az embernek már az is sok lenne, hogy egy boszorkánymester, 

aki ráadásul A Szem tagja, meg akarja ölni. De te nem érted be eny-
nyivel, csatlakoztál egy sötét boszorkányok alkotta körhöz, amit… 
– futatta végig apám az ujját a papíron – …igen. Elodie Parris ve-
zetett. Miss Parris és a körtársai, Anna Gilroy és Chaston Burnett 
megölték a kör negyedik tagját, és feltámasztottak egy démont, aki 
történetesen a te dédanyád, Alice Barrow volt.

A gyomrom összerándult. Az elmúlt hat hónapban azon buz-
gólkodtam, hogy kitöröljem az őszi eseményeket. Amikor a sztorit 
apám szenvtelen hangján újra hallottam, nos… inkább maradtam 
volna a tó fenekén.

– Miután Alice megtámadta Chastont és Annát, majd megölte 
Elodie-t, végül te ölted meg őt.

Láttam, ahogy tekintete a jobb kezemre siklik. A tenyeremet heg 
csúfította el, ama bizonyos éjszaka emlékeként. A démonüveg csú-
nya sebet ejt.

Apám megköszörülte a torkát, aztán eldobta a papírokat.
– Nos, Sophie, tényleg húzós féléved volt. Ironikus, mert éppen a 

biztonságod érdekében küldtelek ide.
Tizenhat évnyi kérdés és vád tört ki belőlem, és hallottam ma-

gam, ahogy felcsattanok:
– Amit elkerülhettem volna, ha valaki veszi a fáradságot, és felvi-

lágosít, hogy démon vagyok! 
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Az apám mögött ülő Mrs. Casnoff szúrós pillantást vetett rám, 
és gyanítottam, hogy most jön a kiselőadás arról, hogy hogyan illik 
és  nem illik beszélni a nagy öregekkel, de apám csak nézett azok-
kal a kék szemekkel – az én szemeimmel –, és apró mosoly jelent 
meg az ajkán.

– Egy-egy.
A mosolya betalált. Lesütött szemmel ezt mondtam:
– Azért jöttél ide, hogy Londonba vigyél? Már november óta erre 

várok.
– Később majd erről is beszélünk, de előbb szeretném a múlt fél-

év történéseit a te szemszögedből hallani, különös tekintettel a Cross 
fiúhoz fűződő kapcsolatodra.

Sértetten megráztam a fejem:
– Kizárt. Ha erről akarsz hallani, olvasd el a Tanácsnak írt beszá-

molómat, vagy konzultálj Mrs. Casnoff-fal, vagy anyával, vagy akár-
kivel, akinek beszéltem az esetről.

– Sophia, megértem, ha dühös vagy…
– Sophie! Senki sem hív Sophiának. 
Összepréselte a száját. 
– Rendben. Megértem a felháborodásodat, de jelen pillanatban 

nem sokra megyünk vele. Szeretnék a történtekről veled és édes-
anyáddal – itt anyámra siklott a tekintette – mint családtagjaim-
mal beszélni, mielőtt áttérnénk a megfosztás témájára, aminek alá 
szándékozod magad vetni.

– Rossz duma – dobtam le magamról a plédet anyám kezével 
együtt. – Volt rá tizenhat éved, hogy a családodnak tekints bennün-
ket. Nem azért hívtalak ide, mert az apám vagy, és könnyes család-
egyesítésre vágyom. Hanem mert a Tanács feje vagy, és hatalmad-
ban áll megszabadítani a hülye varázserőmtől. 
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Az egészet egy szuszra hadartam el, mert attól féltem, ha szünetet 
tartok, elsírom magam, és eleget itattam az egereket az elmúlt hó-
napokban.

Az apám az arcomat tanulmányozta. Tekintete hideg lett, a hang-
ja szigorú.

– Ebben az esetben a rám ruházott hatalmamnál fogva, a Tanács 
vezetőjeként visszautasítom a megfosztásra benyújtott kérelmedet.

Rámeredtem.
– Ezt nem teheted!
– Már hogyne tehetné – szakított félbe Mrs. Casnoff. – Nemcsak 

a Tanács vezetőjeként, de az apádként is jogában áll visszautasítani. 
Tizennyolc éves korodig.

– Az még egy év!
– Legalább a fennmaradó intervallumban lesz időd mérlegelni 

döntésed lehetséges következményeit – mondta apa.
– Először is: senki nem beszél ilyen körmönfontan! Másodszor: 

tudom, mik a döntésem következményei. Ha megfosztanak a dé-
monerőmtől, elkerülöm azt, hogy megöljek valakit.

– Sophie, erről már beszéltünk – szólalt meg anyám első alkalom-
mal azóta, hogy az irodába léptünk. – Nincs kőbe vésve, hogy meg 
fogsz ölni valakit. Sem az, hogy kísérletet teszel rá. Az apád mindig 
ura maradt az erejének – sóhajtott anya, és megdörzsölte a szemét 
a kezével. – A megfosztás nagyon veszélyes beavatkozás. Nem aka-
rom, hogy kockáztasd az életed egy „mi lesz ha” miatt.

– Anyádnak igaza van – mondta Mrs. Casnoff. – És azt se felejtsd 
el, hogy még csak huszonnégy óra telt el a mostani döntésed és a ba-
rátod halála között, amit végig kellett nézned. Nem fog ártani, ha 
jobban megfontolod.

Visszaroskadtam a kanapéra.

demonglass2korr.indd   19 2014.09.17.   11:24



•  20  •

– Értem, hogy miről beszélnek. De… – végigpillantottam raj-
tuk, és szemem megállapodott apámon, akiről azt feltételeztem, va-
lamennyire megérti a helyzetemet. – Láttam Alice-t, láttam, mivé 
lett, láttam, mit tett, láttam, mire volt képes. – Mrs. Casnoff szőnye-
gének megfakult rózsáira néztem, de Elodie-t láttam magam előtt 
sápadtan és véresen. – Én soha, de soha nem akarok olyan lenni, 
mint ő. Inkább a halál. 

Anya levegő után kapott, Mrs. Casnoff pedig hirtelen talált vala-
mi nagyon érdekeset az asztalon.

De apa bólintott.
– Rendben – mondta. – Megállapodhatunk valamiben.
– James! – szisszent fel anyám.
Egymásra néztek, szótlanul konzultáltak valamiről, aztán apám 

ismét rám tekintett, és így folytatta:
– A Hekaté Hallban hamarosan véget ér a tanév, töltsd velem a 

nyári szünetet, és a szünet végén, ha még mindig ez a vágyad, az en-
gedélyemmel alávetheted magad a megfosztásnak.

A szemöldököm felszaladt a homlokomon:
– Úgy érted, a házadban? Angliában? – A pulzusom felgyorsult, 

mert Angliában nagy eséllyel találkozhatok Archerrel is.
Apám szünetet tartott, és egy szörnyű másodpercig arra gondol-

tam, esetleg olvas a gondolataimban. De csak ennyit mondott: 
– Angliában, igen. De nem a házamban. A nyarat… barátoknál 

töltöm.
– És nem lesz probléma, ha a lányodat is viszed?
Úgy mosolygott, mint aki valami viccet süt el:
– Hidd el, bőven jut nekünk hely!
– Mire megy ki a játék? – Dölyfös akartam lenni, és lenéző, de 

csak hisztisnek hangzottam.
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Apa a zsebébe nyúlt, ám amikor egy vékony, barna cigarettát vett 
ki belőle, Mrs. Casnoff tiltakozón kotkodácsolni kezdett, mire apa 
sóhajtva visszasüllyesztette a cigit. 

– Sophie – kezdte egyre idegesebben –, csak meg akarlak ismer-
ni, és azt szeretném, hogy te is megismerj, mielőtt eldobod magad-
tól az erődet, és talán az életedet is. Te még nem érted egészen, mit 
jelent démonnak lenni.

Elgondolkoztam apa ajánlatán. Egyfelől nem tartoztam a legna-
gyobb rajongói közé jelen pillanatban, és nem voltam benne biztos, 
hogy vele szeretném eltölteni a nyarat egy másik kontinensen.

Másfelől, ha nem megyek vele, démonként kell tovább élnem. 
Ráadásul anyám feladta vermonti bérleményét, és az egész nyarat 

vele meg a tanárokkal kellett volna töltenem a Hekatéban. Anyám…
Másfelől ott várt Anglia és Archer.
– Szerinted, anya? – kérdeztem, hátha akad egy anyai tanácsa.  

Ő kissé zilált volt idegileg, ami nem is csoda, hiszen nem elég, hogy 
majdnem meghaltam az imént, de még a faterom is felbukkant.

– Őrülten hiányozni fogsz, de apádnak igaza van. – Visszapislog-
ta a könnyeit, aztán bólintott. – Azt hiszem, menned kell.

– Köszönöm, Grace! – mondta apám halkan.
Vettem egy nagy levegőt.
– Oké, megyek, de csak Jennával együtt.
Jennának sem volt hová mennie nyáron, és szerettem volna, ha a 

démonfészkembe való megtérésemkor legalább egy ismerős arc van 
körülöttem.

– Rendben – vágta rá apám gondolkozás nélkül.
Ez meglepetésként ért, de megpróbáltam közömbösnek mutat-

kozni.
– Szuper.

demonglass2korr.indd   21 2014.09.17.   11:24



•  22  •

– Erről jut eszembe – fordult apa Mrs. Casnoffhoz –, magammal 
szeretném vinni Alexander Callahant is.

– Ki a franc az az Alexander Callahan?! – kérdeztem. – Ja, tu-
dom. Cal. 

Furcsa volt Alexanderként gondolni rá. Annyira hétköznapi név 
volt. A Cal jobban illett hozzá.

– Persze, magával viheti – mondta Mrs. Casnoff újra teljesen hi-
vatalos hangon. – Néhány hónapig mellőzni tudjuk, de a gyógyító 
képessége nélkül valamivel több gézre lesz szükségünk. 

– Minek akarod magaddal vinni Calt? – tudakoltam.
Apám ujjai ismét az öltönyzsebben matattak.
– Tanácsi ügy. Alexandernek különleges erő van a birtokában, 

szeretnénk vele beszélgetni, és néhány tesztet is elvégeznénk.
Ez nem hangzott túl jól, és gyanítottam, hogy Alexander is így 

fogja gondolni.
– És jobban megismerhetitek egymást – fejezte be apa.
Rettegés kúszott fel a gerincemen.
– Elég jól ismerjük egymást Callal, minek kéne közelebbről meg-

ismernem?
– Mert – nézett apám végre a szemembe – jegyesek vagytok.
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3. Fejezet

jó harminc percembe telt, mire megtaláltam a srácot, de ez jól  
 jött, mert így legalább mást is tudtam neki mondani a folyama-

tos káromkodáson kívül.
A boszorkányok és a boszorkánymesterek köztudomásúlag sok 

furcsa dolgot művelnek, de az előre elrendezett házasság volt köztük 
a leggusztustalanabb. Amikor egy boszorkány tizenhárom éves lesz, 
a szülei felhajtanak neki egy boszorkánymestert. A párosításkor az 
egymást kiegészítő erőket és a családok közti jó viszonyt veszik ala-
pul. Az egész ügy durván tizennyolcadik századi volt.

Miközben dühösen trappoltam az iskola udvarán, elképzeltem 
apámat és Calt egy úri kaszinóban, amint a falakra aggatott trófe-
ák alatt egy bőrkanapén ülnek, szivaroznak, és apám annak rendje 
és módja szerint Calnak adja a kezemet. Talán még össze is pacsiz-
tak utána.

Jó, egyikük sem az a szivarkázós-pacsizós típus, de akkor is…
Végül a növényházban akadtam Calra, az üvegház mögött, ahol 

az önvédelemóráinkat tartottuk. Gyógyító ereje a növényekre is ha-
tott, éppen megbarnult és kornyadozó azáleákat simogatott, amikor  
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rányitottam. Hunyorgott a hátam mögött beáramló, késő délutá-
ni fénytől. 

– Te tudtad, hogy a menyasszonyod vagyok? – kérdeztem.
Cal motyogott valamit, aztán visszafordult a növényekhez. 
– Tudtad? – kérdeztem újra, mintha nem tudnám, mi lesz a vá-

lasza.
– Igen – felelte.
Álltam és vártam, hogy mondjon valamit, ám Calnak nem volt 

több mondandója az ügyről.
– A miheztartás végett közlöm veled, hogy nem megyek hozzád. 

Ez az egész előre elrendezett házasság dolog undorító és barbár.
– Okés.
Az ajtó mellett egy zsák virágföld volt, kikaptam belőle egy rö-

göt, és hozzávágtam. De nem ért célba, mert Cal felemelte a kezét, 
mire a rög megállt a levegőben, és szépen visszavitorlázott a zsákba. 

– Nem hiszem el, hogy te tudtad, és hallgattál róla – roskadtam 
le egy bontatlan zsákra.

– Mi értelme lett volna elmondani? 
– Ezt meg hogy érted?
Kezét a farmerébe törölte, és szembefordult velem. Izzadságcsöp-

pek gyöngyöztek a bőrén, átázott pólója úgy tapadt mellkasára, 
hogy kifejezetten izgatónak tartottam volna, ha nem vagyok annyi-
ra berágva rá. Mint mindig, most is sokkal inkább tűnt egy tipikus 
középiskolai hátvédnek, mint boszorkánymesternek.

Az arca pókerarc volt, de Cal mindig ügyelt arra, hogy senki se 
lásson a lapjaiba. 

– Mivel nem prodigiumcsaládban nőttél fel, tudtam, hogy az elő-
re lezsírozott házasságot te… minek is tartanád, mit mondtál?

– Gusztustalannak és barbárnak.
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– Ez az. Szóval minek idegesítettelek volna ezzel, és tettelek vol-
na ellenségessé?

– Én nem vagyok ellenséges – ellenkeztem. Cal a rögre nézett. 
Forgatni kezdtem a szemem.

– Csak haragudtam rád, amiért nem mondtad el, de nem azért 
dobtalak meg, mert a… menyasszonyod vagyok. Anyám, még ki-
mondani is szörnyű!

– Sophie, ez nem jelent semmit – hajolt előre, és a könyökét meg-
támasztotta a térdén. – Ez olyan, mint egy szerződés. Ezt nem mond-
ta el neked senki?

De. Archer. Hollynak hívták a jegyesét, Jenna szobatársa volt, de 
meghalt. Persze, mióta Archerről kiderült, hogy A Szem embere, 
nem tudom, mennyire volt legitimnek tekinthető a dolog. De ezen 
nem is akartam morfondírozni.

– Elmondta. Azt is, hogy felbontható. Mert az, ugye? Nem vég-
leges.

– Pontosan. Megnyugodtál?
A lábujjammal mindenféle mintát rajzoltam a poros padlóra.
– Meg.
– Remek. Minek túlparázni a dolgot?
– Oké.
Ültünk egy darabig, és némán paráztunk. Aztán a homlokom-

ra csaptam.
– Majdnem elfelejtettem! Apa azt akarja, hogy a nyáron kísérj 

el bennünket Angliába. – Röviden összefoglaltam, mi történt Mrs. 
Cas noff irodájában. Meglepett képet vágott, amikor Vandyről be-
széltem, és a homlokát ráncolta, amikor megtudta, hogy a nyaralá-
sába néhány vizsgálatot is bele kell kalkulálnia, de azért nem szakí-
tott félbe. Amikor befejeztem, csak ennyit mondott:
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– Szívás.
– Szivattyú – értettem egyet.
Felállt és visszament az azáleáihoz, ami azt jelentette, hogy tá-

vozhatok. 
– Bocs, hogy meg akartalak dobni.
– Semmi probléma.
Vártam, hogy mondjon még valamit. Amikor ez elmaradt, fel-

álltam a zsákról.
– Viszlát, a házban, drágám! – suttogtam távozáskor. Olyan han-

got hallatott, mintha nevetett volna, de mivel Calról volt szó, bizto-
san rosszul hallottam. 

A nap már lemenőben volt, mire a Hekaté Hall őrült, félig gyar-
mati stílusú kúriára, félig meg műmárvány intézményre hajazó épü-
letéhez értem. A tó körül már békák vartyogtak és tücskök ciripel-
tek. Lonc- és tengerillatú szellő billegtette az iskolát befutó vadsző-
lőindákat. Megfordultam, és visszanéztem a gyepre. Amikor először 
idejöttem, utáltam a helyet, de tudtam, hogy ezen a nyáron hiá-
nyozni fog. Annyi minden történt velem, mióta anya először a ko-
csi feljáróra kanyarodott a bérelt autóval, és bár nem hittem volna, 
hogy előfordulhat, a Hekatét majdnem az otthonomnak éreztem. 

Valami szőrös nyomódott a karomhoz. Beth volt az, a farkasem-
ber, akivel első éjjel a Hekatéban találkoztam.

– Telihold – morogta, és orrával a sötétedő ég felé böködött. 
– Tényleg – mondtam.
A vérfarkasok teliholdas éjjeleken szabadon rohangálhattak a kert-

ben. Láttam, hogy az előtérben már egy kisebb csapat verődött össze.
– Nehéz elhinni, hogy mindjárt vége az évnek – mondta Beth egy 

olyan tinédzser hangján, akinek a szája üvegszilánkokkal és mogyo-
róhéjjal van teli. 
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– Ne is mondd! – feleltem.
A szeme sárga volt, de ragaszkodás csillant benne.
– Hiányozni fogsz nyáron, Sophie. 
Elmosolyodtam. Néhány hónapja Beth még gyanús elemként ke-

zelt, a Tanács kémjének hitt, vagy ehhez hasonló, megvetendő lény-
nek. Szerencsére sikerült tisztáznom magam a vádak alól, méghoz-
zá azzal, hogy majdnem meghaltam. 

Megveregettem a vállát.
– Te is nekem, Beth.
Beth előrehajolt, és képen nyalt. Csak azután töröltem le a nyálát, 

amikor már elügetett.
– Fúj…
Azért lesznek dolgok, amik nem fognak hiányozni a Hekaté Hall-

ból.
Felmentem a másodikra, a lányemeletre. A lépcsőfordulónál lévő 

pihenőben üldögélt néhány iskolatársam, de alapjában véve nyu-
godt este volt.

Taylor, az egyik alakváltó észrevett, és felém intett.
– Szia, Soph! Hallottam, hogy úszni voltál. – Végignézett csap-

zott külsőmön. – Legalább ruhát cserélhettél volna!
Egy tincset a fülem mögé simítottam.
– Nem volt rá időm.
Taylor felnevetett. Törékeny termetéhez képest meglepő torok-

hangon.
– Varázslatra gondoltam.
Ja, értem. 
– Nem akartam megkockáztatni, a varázslat rosszul megy mos-

tanában.
Együttérzéssel bólintott.
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– Világos. Különösen az ágyügy után.
Az ágyügy néhány hónapja történt. Kicsit odébb akartam tolni 

az ágyamat, és úgy döntöttem, varázslatot alkalmazok. De ahelyett, 
hogy néhány centit arrébb csúszott volna, az ágy fogta magát, és ki-
repült az ablakon – ráadásul a fél falat is magával vitte.

Mrs. Casnoff nem örült túlságosan a dolognak.
Különösen, hogy az ágyügyet rögtön a chipseset követte. Jenna 

megkívánta a chipset. Én meg varázsoltam neki, de nagy igyekeze-
temben elárasztottam az egész folyosót chipsszel. A padlóról máig 
nem tudták feltakarítani a sajtport. Ezt megelőzően történt a test-
ápoló-epizód, amiről minél kevesebbet tudtok, annál jobb. Alice és 
Elodie óta a varázserőm, nos… csapnivalóan működött. Ezért be-
szüntettem a varázsolgatást.

Miután elköszöntem Taylortól, a szobámba vonultam. Néhányan 
utánam köszöntek, és a tónál bemutatott akciómat kommentálták. 
Az újonnan jött népszerűséghez továbbra sem sikerült hozzászok-
nom. 

Először azt hittem, kipattant a démonságom híre, és azért ennyi-
re bűbájosak velem, mert félnek, hogy megeszem őket reggelire. De 
Jennától megtudtam – aki hallgatózásban világbajnok –, hogy csak 
egy szupererős sötét boszorkánynak hisznek. Mrs. Casnoff nagy-
szerűen palástolta Elodie halálának valódi körülményeit, de ezzel 
rengeteg pletykának adott tápot. A legnépszerűbb pletyka szerint 
Archer visszalopózott a Graymalkin-szigetre, és Elodie meg én meg-
próbáltuk legyőzni a varázserőnkkel, de Elodie a próbálkozás köz-
ben életét vesztette.

Sajnos az igazság sokkal bonyolultabb és szomorúbb volt.
Már majdnem az ajtónknál jártam, amikor a szemem sarkából 

mozgást vettem észre. A Hekaté Hall teli volt kísértetekkel, szóval 

demonglass2korr.indd   28 2014.09.17.   11:24



•  29  •

az efféle mocorgások nem voltak szokatlanok. De amikor meglát-
tam, ki az, megdermedtem.

Elodie még kísértetnek is gyönyörűen festett. Vörös haja arca kö-
rül lengedezett, és bőre áttetsző volt. Szívás, hogy az örökkévalósá-
got egy béna iskolai egyenruhában kell eltöltenie, de mint mond-
tam, még így is káprázatosan nézett ki.

Azt csinálta, mint a kísértetek általában: zavarodottan bolyongott 
a folyosón. A kísértetek nem éltek már ebben a világban, de a túlvi-
lágon sem, csak… itt ragadtak.

Többször láttam Elodie kísértetét, és mindig elszomorított. A ha-
lála a saját hibája volt. A boszorkánykörükkel megidéztek egy dé-
mont, tették ezt abban a reményben, hogy képesek lesznek maguk-
hoz kötni, és felhasználni az erejét. Még Hollyt is feláldozták ezért. 
Elodie a varázserejének utolsó szikráját mégis nekem adta a halála 
előtt. Az ereje nélkül képtelen lettem volna megölni Alice-t.

Elodie elsiklott mellettem. Lába nem érintette a padlót. Mintha 
keresett volna valamit.

Igazságtalannak tűnt, hogy egy olyan vibráló személyiség, mint 
Elodie, sápadt és szomorú szellemlétre kényszerült, akinek örökké 
halála helyszíne körül kell bolyongania. 

– Bárcsak eljuthatnál oda, ahová szeretnél! – suttogtam a folyo-
sói némaságban. 

A szellem megpördült, és rám nézett.
A szívem a torkomba ugrott.
Ez képtelenség! A szellemek nem láthattak, nem hallhattak ben-

nünket. Ebből rögtön leszűrhettem volna, hogy Elodie nem olyan 
szellem, mint amilyennek lennie kéne. Rám bámult. Az arca nem 
árulkodott elveszettségről, egyszerűen csak ideges volt, és egy kicsit 
megvető.
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Mint mindig, amíg élt.
– Elodie? – suttogtam, de a nagy csendben még ez is kiáltásnak 

hallatszott. Tovább tanulmányozott, de nem válaszolt. – Hallasz? – 
kérdeztem valamivel hangosabban.

Szünet. Aztán legnagyobb megdöbbenésemre aprót bólintott.
– Soph? – Az ajtó kinyílt, és Jenna kikukucskált. – Kivel be-

szélsz? 
Visszakaptam a fejem a szellem felé, de Elodie addigra eltűnt.
– Senkivel – mondtam, és megpróbáltam leplezni a bosszúságom. 

Jenna nem tehetett róla, hogy megzavarta a kísértettel való társal-
gásomat, akinek elvileg nem lett volna szabad kommunikálnia ve- 
lem.

– Hol voltál? – kérdezte, amikor lehuppantam az ágyra. – Már 
kezdtem aggódni.

– Hosszú napom volt – feleltem, aztán megint rázendítettem az 
Ez Történt Mrs. Casnoff Irodájában mesére. Callal ellentétben Jen-
nának sok kérdése volt, vagyis jóval tovább tartott neki elmondani 
a történetet. Kihagytam azt a részt, hogy Callal jegyesek vagyunk. 
Jenna már így is Cal rajongói klubjába tartozott, és nem akartam to-
vább tüzelni. Mire befejeztem, még ahhoz is fáradt voltam, hogy le-
vonszoljam magam az étkezőbe, pedig a vacsoraidő volt a nap fény-
pontja számomra.

– Anglia – suttogta Jenna, amikor végeztem a beszámolóval. – 
Tényleg olyan csodálatos?

A karomat a szemem elé tettem.
– Őszinte legyek, Jen? Fogalmam sincs.
Hozzám vágott egy párnát.
– Szuperklassz lesz. Köszönöm neked.
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– Mit?
– Hogy magaddal viszel. Azt hittem, kettesben akarsz lenni az 

apáddal.
– Viccelsz? Te voltál a kikötésem. Ha Jenna nem jön, én sem me-

gyek. Ez volt a feltételem.
Ragyogó mosolyt villantott felém. Megrázta a fejét, a frufrujának 

rózsaszín tincse a szemébe hullott.
– Lehet, hogy ketten kirúgjuk a szigetország oldalát. Valamilyen 

klassz boszorkánymódszerrel jutunk oda? Mondjuk egy utazóbűbáj-
jal vagy varázskapun át? 

– Bocs – feltápászkodtam, hogy átöltözzem. Az iskolai egyenru-
hám továbbra is Gusztustalan-tó szagú volt. Mielőtt ágyba vonul-
nék, legalább harmincperces zuhanyzásra szorulok. – Megkérdez-
tem apát, repülővel megyünk. 

Jenna elkomorult.
– Ez olyan… kispolgári.
– Nézd a jó oldalát! – mondtam, és felvettem egy új Hekaté-

szok nyát. – Ez egy magánrepülőgép, vagyis legalább nagypolgári  
dolog.

Ez feldobta némileg. Miközben levonultunk az étkezőbe, azt ter-
vezgettük, milyen ruhákat viszünk magunkkal a nyári szünetre.

De amikor letelepedtünk a szokásos asztalunkhoz, és megérkez-
tek a teli tányérok, Jenna elkomolyodott.

– Sophie… – kezdte.
– Tessék?
A tányérját tologatta, láttam rajta, hogy küzd a szavakkal, de vé-

gül kerek-perec kimondta:
– Archer Angliában van.
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A sonka, amit rágtam, fűrészporrá változott a számban, de azért 
a legkönnyedebb hangomat elővéve – ami igencsak nehezemre esett 
most – ezt feleltem:

– Állítólag. Kétlem, hogy adni lehetne két seggrészeg boszorkány-
mester szavára. – Ez a megjegyzésem csak azért sántított, mert az 
egyik vérfarkas látott egy fickót, aki nagyon hasonlított Archerre, 
amikor A Szem rajtaütött az egyik falkán Londonban. És ott volt egy 
fiatal vámpír beszámolója is, aki egy fiatal, sötét hajú Szem-taggal 
küzdött néhány hónappal ezelőtt a Victoria pályaudvar közelében.

Mrs. Casnoff az asztala legalsó fiókjában egy aktát rejtegetett Ar-
cherről, ami varázsvédelem alatt állt, de az izomerőnek és a köröm-
reszelőnek nem tudott ellenállni.

– Különben is – néztem a tányéromba. – Több hónapja látták, 
akik látták.

– A múlt hónapban – javított ki Jenna, és a hangszíne azt sugallta, 
tudja, hogy tudom. – Mindenki azt mondja, hogy Archer Angliá-
ban van. Savannah-ban kihallgattam annak a két boszorkánynak 
a beszélgetését.

– Az egy nagyon nagy sziget, Jenna – mondtam. – És ha Archer 
ott is lenne, erősen kétlem, hogy a prodigiumok közelében lebzselne. 
Ostobaság lenne tőle, és Archer sok minden, de hülye nem. 

Jenna visszafordította figyelmét az étele felé. De amikor a zöld-
babok a harmadik kört tették meg a tányérján, eltoltam magamtól 
az ételt, és ezt mondtam:

– Nyögd már ki!
Letette a villáját, és a szemembe nézett.
– Mit csinálnál, ha találkoznál vele?
Olyan hosszan néztem a szemébe, ahogy csak tudtam. Tisztá-

ban voltam vele, mit akar hallani. Azt, hogy azonnal feladnám a  
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Tanácsnál – ami nyomban kivégezné –, vagy saját kezűleg tenném 
hidegre.

Hosszú ideje első alkalommal engedélyeztem magamnak, hogy 
Archerre gondoljak, hogy tényleg felidézzem magamban őt. A barna 
szemét, és a lusta mosolyát. A nevetését, és hogy mit éreztem a köze-
lében. Milyen volt a hangja, amikor azt mondta, „Mercer”.

Ahogy megcsókolt.
Az asztalra néztem.
– Nem tudom – mondtam végül.
Jenna felsóhajtott, de nem feszegette tovább a dolgot. Inkább is-

mét elővettük az utazás témakörét, és megnevettettem Jennát egy 
vámpíroknak való, filteres vértea ötletével. 

– És amikor Earl Grayt kérsz, tényleg egy Gray grófot szolgálnak 
fel! – foglaltam össze, és Jenna ismét nevetőgörcsöt kapott.

Jobb hangulatban indultunk vissza a szobánkban, és Jenna is fel-
oldódott, mivel a karomba csimpaszkodva jött fel velem a lépcsőn.

De a gondolat, amit a fejembe ültetett, nem akart távozni onnan. 
Úgy merültem álomba, hogy magam előtt láttam Archer szemét, és 
nagyon bíztam benne, hogy még sincs Angliában.

Még akkor is, ha a nagyobbik részem azt kívánta, bárcsak ott 
lenne.
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4. Fejezet

Három héttel később elutaztunk Angliába.
Anya és Mrs. Casnoff késő délután lekísért négyünket a 

komphoz. Anya vörös szeme elárulta, hogy sírt, pedig megpróbált 
vidámnak látszani, amikor segített bepakolni a csomagjainkat.

– Készíts sok fotót! És ha olyan szavakkal jössz haza, hogy „my-
lord” meg komornyik, nagyon szomorú leszek.

Álltunk a fedélzeten, a szellő a hajunkkal játszott. Jenna kinézett 
magának egy ülést az árnyékban, Cal pedig fojtott hangon Mrs. 
Cas  noff-fal beszélgetett, aki vissza-visszapislogott rám a válla fölött, 
és azon tűnődött, hogyan is viselkedjen most, hogy nyárra elme-
gyek. Biztosan fel volt villanyozva, már amennyire egy Mrs. Casnoff 
fel lehet villanyozva. Mert az a nagy büdös helyzet, hogy semmi 
mást nem hoztam a Hekatéba, csak bajt.

Sokat gondolkoztam azon, hogy beszámoljak-e neki Elodie szel-
leméről. Gyanítottam, hogy nem ártana. Ha beszámolok neki Alice-
ről, amikor először találkoztam vele, akkor Elodie talán nem lenne  
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kísértet. Ez a gondolat mindig ott motoszkált az agyam leghátsó ré-
szében, és most ugyanazt a hibát készültem elkövetni. 

Mielőtt tovább töprenghettem volna ezen, anyám átkarolt. Ugyan-
olyan magas volt, mint én, és éreztem a halántékomon csorgó köny-
nyeit, amikor ezt mondta:

– Nem leszek ott a születésnapodon a jövő hónapban. Eddig 
mindegyik születésnapodon ott voltam. 

A torkom annyira elszorult, hogy meg sem tudtam szólalni, ezért 
csak közelebb húztam magamhoz.

– Sophie – jelent meg apa mellettem –, ideje indulni.
Bólintottam, és utoljára magamhoz szorítottam anyát.
– Sokszor hívlak majd, ígérem – mondtam, amikor szétváltunk. 

– Észre sem fogod venni, és máris visszajöttem.
Anya letörölte a könnyeit a kézfejével, és rám villantotta varázsos 

mosolyát. Apa élesen felsóhajtott mellettem, de amikor ránéztem, 
már másfelé bámult.

– Szia, James! – kiáltott utána anya.
Cal, Jenna és én a távolodó komp korlátjánál álltunk. Mrs. Cas-

noff a kikötőből figyelte távozásunk, de anya már elindult visszafelé 
a part menti erdő irányába. Elégedett voltam magammal, hogy ki-
bírtam sírás nélkül. 

A komp kipöfögött a barna vízre. A fák fölött már csak a Hekaté 
csúcsa látszódott.

– Tizenhárom éves korom óta nem hagytam el ezt a helyet – sut-
togta Cal. – Vagyis hat éve.

Nem kérdeztem meg Caltól, hogyan került a Hekatéba. Nem 
tűnt olyan srácnak, aki felelőtlenül veszélyes varázslatokkal dobáló-
zott volna, mint a boszorkánymesterek általában, akiket ilyesmikért  
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zsuppoltak be a suliba. Tizennyolcadik születésnapja után úgy dön-
tött, nem hagyja el az iskolát, bár az sem volt tiszta, hogy döntésről 
volt-e szó egyáltalán. De minél messzebb kerültünk a szigettől, an-
nál aggodalmasabbnak látszott.

Még Jenna is vágyakozva pislogott az iskola felé, pedig ő általában 
úgy viselkedett, mint aki arról írja a doktoriját, hogy milyen trágya 
hely a Hekaté Hall. Ahogy a kék ég előtt kirajzolódó tetőt néztem, 
határozottan balsejtelem kerített hatalmába, mintha a nap eltűnt 
volna a felhők mögött. 

Hármunk közül valaki nem tér vissza ide.
A gondolat annyira ijesztő volt, hogy beleborzongtam. Megpró-

báltam lerázni magamról az érzést. Nevetséges az egész. Három hó-
napra átruccanunk Angliába, és augusztusban szépen visszatérünk. 
Mivel a látnokság nem tartozott a varázsképességeim közé, biztosra 
vettem, hogy csak paranoiás vagyok. 

De az érzés még akkor is velem maradt, amikor a Graymalkin-
sziget már régen eltűnt a távolban.

* * * 

– A démonság igazán immúnissá tehetne a jet lagre! – mondtam 
órákkal később, amikor egy elegáns, fekete autóban suhantunk az 
angol tájban.

A Georgiából Angliába tartó hosszú repülőút meglehetősen ese-
ménytelenül zajlott, az egyetlen érdekessége az volt, hogy Cal mel-
lettem ült.

Ami klassz volt. De tényleg.
Ááá, nem pattantam ám fel mindhárom alkalommal, amikor a tér-

dünk összeért, mert annyira hipertudatosan észleltem a közelségét.  
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És a harmadik alkalommal nem nézett rám fanyalogva, hogy „nyu-
gi, rendben?”

És amikor Jenna kérdőn ránk sandított, nem mondtuk azt neki 
kórusban, hogy „semmi!” Mert mindez nagyon gáz lett volna, és mi 
nem vagyunk gázosak. Mi lazák vagyunk.

– Hamarosan jobban leszel. – Apa első alkalommal tűnt nyugodt-
nak, és a szemét is most először láttam csillogni, amióta megis mer-
tem. Úgy látszik, ilyen hatással van a férfiakra, ha visszatérnek az 
anyaföldre.

Jenna ugrált izgalmában, de Cal hozzám hasonlóan fáradt volt. 
A repülőn nem tudtam aludni, és most megfizettem az árát. A sze-
mem égett, és csak egy puha ágyra tudtam gondolni. Szegény testem 
végtére is abban a hitben élt, hogy hajnali hat óra van, pedig Angliá-
ban dél felé járt az idő. Arról nem is beszélve, hogy már órák óta ko-
csiban ültünk, legalábbis én úgy éreztem.

Amikor Londonban leszálltunk, azt hittem, a kocsi majd egy vá-
rosi házba visz, vagy a Tanács főhadiszállására, hogy apa belecsaphas-
son a hivatalos ügyekbe, de a kocsi elhagyta a zsúfolt utcákat, és Di-
ckens-regénybe illő, apró házacskák mellett suhant el. Aztán a házak 
is elmaradtak, hogy átadják helyüket a zölden hullámzó dombok-
nak és a fáknak. Nem hittem volna, hogy ennyi birka van a világon.

– Tehát azért jöttünk idáig, hogy a semmi közepén dekkoljunk? 
– döntöttem Jenna vállának sajgó fejemet.

– Pontosan – felelt apa.
Cal mosolygott. Persze, ő bezzeg örül, hogy az egész nyarat egy 

angol tanyán kell lehúznunk, gondoltam bosszúsan, és a Big Benről, 
a Buckingham-palotáról, meg a Tower Bridge-ről szőtt álmaim re-
csegve szétszakadtak. Talán angol gyógynövényeket kell majd gyűj-
tögetnem…
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Aztán megláttam a házat.
Bár háznak hívni olyan, mint a Mona Lisát festménynek, vagy a 

Hekaté Hallt iskolának. A meghatározás pontos volt ugyan, de a va-
lóság messze felülmúlta.

A ház az általam látott legnagyobb épületek közé tartozott, és 
mintha fényből épült volna, arany falai meleget sugároztak. Buján 
zöldellő völgyben ült, előtte smaragd gyep terpeszkedett, mögötte 
erdős hegy emelkedett. Vékony, fénylő folyószalag ívelt elegánsan a 
birtok egyik oldalán, és a napfény száz ablakon táncolt.

– Hűha! – mondta Cal, amikor kinézett.
– Ez a célállomás? – kérdeztem.
Apa csak mosolygott, és láthatóan nagyon elégedett volt magával. 
– Mondtam, hogy rengeteg hely lesz benne – mondta, és azon 

kaptam magam, hogy visszavigyorgok. Néztük egymást, és én for-
dítottam el először a fejem. A ház felé biccentettem.

– Az ekkora házaknak már nevük is van, ugye?
– Általában igen. Ezt Thorne Abbey-nek hívják. 
Valahonnan ismerős volt a név, de nem tudtam, honnan.
– Templom volt?
– Maga a ház nem. A tizenhatodik század végén épült, de a kö-

zelében állt egy apátság.
Átment tanár bácsiba, és elmondta, hogy VIII. Henrik király alatt 

kezdték építeni, és később a birtok a Thorne családé lett. 
De az igazat megvallva nemigen figyeltem a kiselőadására, mert 

észrevettem, hogy emberek lépnek ki a ház ajtaján, és egyikük hátán 
szárnyakat láttam. El kellett tűnődnöm azon, kik lehetnek apám ál-
lítólagos barátai.

Az autó áthajtott egy kőhídon, majd egy kör alakú kocsifelhaj-
tóra kanyarodott. Apa kipattant az autóból, és kinyitotta nekem az  
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ajtót. Hirtelen azt kívántam, bárcsak elegánsabb ruhát viselnék, 
nem pedig kopott farmert meg szimpla, zöld pólót. 

Széles lépcsők futottak fel a teraszra, ami ugyanolyan arany kö-
vekből épült, mint az egész ház. Hatan vártak bennünket, két ko-
rombeli, sötét hajú fiatal, és négy felnőtt. Biztos voltam benne, hogy 
mindannyian prodigiumok. A tündérek összetéveszthetetlenek vol-
tak, és a többiek körül is varázslat örvénylett.

A nap melegebben sütött, mint amire számítottam, és éreztem, 
hogy néhány verítékcsepp máris kiütközik a homlokomon. Kavi-
csok ropogtak a talpam alatt, a távolban madarak énekeltek. Jenna 
megjelent a könyökömnél, eddigi izgatottsága elmúlt, és a vérkövét 
tapogatta. 

Apa a hátamra tette a kezét, és felkísért a lépcsőn.
– Ez itt Sophie, a lányom.
Hirtelen valami pezsegni kezdett a véremben, ami a varázslatra 

emlékeztetett, de sötétebb volt, és erősebb. A két tinédzserből áradt, 
akik a felnőttek mögött álltak. Csak ők nem mosolyogtak. A fiú – 
aki hátborzongatóan ismerős volt – rám meredt.

Hirtelen megértettem, kik ők, és elállt a lélegzetem.
Démonok voltak.
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5. Fejezet

Adémonok láttán bénultság áradt szét bennem. Azt hittem,  
 apa és én vagyunk az egyetlen démonok a világon. Hogy ke-

rültek ezek ide…?
Hirtelen belém hasított a rémület: te szent pokolmenyét, csak 

nem a kedves féltestvéreim?! Apa azért rángatott Angliába, hogy el-
játsszuk A Brady család démonverzióját? 

– Mi ez az egész?! – kérdeztem elcsukló hangon, és a démonok-
ra célozva.

De apa büszkén mosolygott.
– Ez a Tanács főhadiszállása.
Cal kifújta a levegőt mögöttem, mintha eddig tartogatta volna. 

Egy szőke nő kilépett a csoportból, és kezet nyújtott.
– Sophia, annyira örülünk, hogy velünk töltöd a nyarat! Lara va-

gyok. 
Kezet ráztam vele, de közben a démonkölykökre sandítottam. 

Egymás közt sugdolóztak. 
– Lara a tanács tagja, és ha szabad így fogalmazni, a jobbkezem 

– mondta apa.
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Lara tovább szorongatta a kezem.
– Sokat hallottam rólad. Nemcsak apádtól, hanem Anastasiá tól is.
– Mármint Mrs. Casnofftól? – Ha ez a nő a Sophie Mercer-plety-

ká kat tényleg tőle hallotta, akkor csodálom, hogy kezet fog velem, 
és nem kezd mindjárt ördögűzésbe. 

– Lara és Anastasia testvérek – mondta apa.
– Aha – mondtam, és próbáltam megemészteni a hallottakat, aztán 

valami az eszembe jutott. – Azt hittem, a Tanács Londonban székel.
Lara szemöldökei között mély árok keletkezett.
– Ez így igaz. De néhány váratlan esemény miatt úgy döntöttünk, 

máshol töltjük a nyarat. – Most, hogy tudtam, hogy Mrs. Casnoff 
testvére, kezdtem látni – és hallani – a hasonlóságot közöttük. Azon 
gondolkoztam, vajon a „váratlan események” a démontiniket jelen-
tették-e, vagy valami ennél nagyobb szar kavargott. Egyáltalán nem 
lepett volna meg.

Apámhoz fordultam.
– Azt mondtad, egy barátod házában leszünk. Miért nem árul-

tad el, hogy ide jövünk?
A szemembe nézett.
– Mert ha elmondtam volna, nem tartottál volna velem.
A szemem sarkából láttam, hogy a démonkölykök otthagyták a 

csoportot, és elindultak a terasz mellett lévő, nagy ajtó felé. Mielőtt 
eltűntek volna, a lány visszanézett rám.

– Sophie, íme, a Tanács! – mondta az apám, és figyelmemet újra 
az előttem álló prodigiumok felé fordítottam.

– Csak ennyien vannak? – motyogta Cal, és bevallom, én is megle-
pőd tem. A Tanácsot eddig egy hatalmas, titokzatos prodigiumcso-
port nak képzeltem el, amelynek tagjai hosszú, fekete köntösökben 
flangálnak. 
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Nem tudom, hogy apa hallotta-e Cal megjegyzését, vagy csak az 
arcunkról olvasta le a megrökönyödést, de így szólt:

– Általában tizenketten vagyunk, de most csak öten képviseltet-
jük magunkat.

– Hol vannak a…? – kezdte volna Jenna, de egy férfi kilépett a 
sorból, és félbeszakította. Öregebb volt apánál, fehér haja csillogott 
a napfényben. 

– Kristopher vagyok – mondta erős és beazonosíthatatlan akcen-
tussal. – Örülök, hogy megismerhetlek, Sophia. – A szeme nem 
aranyszínű volt, hanem jegesen kék, de biztos voltam benne, hogy 
alakváltóval állok szemben. Éreztem.

Azon gondolkoztam, hogy vajon husky kutyává szokott-e átved-
leni, aztán egy másik tanácstag felé fordultam, aki olyan magas volt, 
hogy majdnem kitört a nyakam, amikor felnéztem rá. Meghaladta 
a két métert is. Hatalmas szárnyai vízen úszó olajfoltra emlékeztet-
tek: feketék voltak, de a zöldtől a kékig a szivárvány minden színe 
megtalálható volt rajtuk. 

– Roderick – mondta, amikor a kezem eltűnt a kezében. A másik 
nőt Elizabethnek hívták, lágy, szürke hajával meg kerek szemüve-
gével egy nevelőnőre emlékeztetett. De amikor meg akartam rázni 
a kezét, magához vont, és beleszagolt a hajamba.

Király. Egy újabb farkasember.
Apa valami olyasmit mondott, hogy később majd közelebbről is 

megismerem őket, aztán – végre – elindultunk befelé.
Jenna levegő után kapott, amikor beléptünk az előtérbe. És ha 

nem szédelegtem volna a lépcsőn elszenvedett megrázkódtatásoktól – 
plusz a démonkölykök –, talán nekem is elakad a lélegzetem. Olyan 
hely volt, amit az ember évekig elnézegethet, mégsem lát mindent. 
A fekete-fehér márványpadló annyira fénylett, hogy hálát adtam az 
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égnek, amiért nem szoknyában jöttem. A négyzetkilométer nyi ara-
nyozások majd’ kisütötték a szemem. Mint a Hekaté esetében, eb-
ben az épületben is a lépcső volt a legdominánsabb, de ez sokkal 
nagyobb volt. Fehér mészkőből faragták, vörös szőnyeg borította, 
mintha végigöntöttek volna rajta több vödör vért.

A faragott mennyezetet freskó díszítette. Nem tudtam egészen 
kivenni, mit ábrázolhat, de első ránézésre valami tragikust és na-
gyon kegyetlent. A teremben lévő festmények ugyanazt a jelenetet 
cifrázták tovább: zord arcú férfiak zokogó asszonyokra mutogattak 
a kardjaikkal, vagy félelemtől kigúvadt szemű lovak hátán vágtat-
tak a csatába. 

Megborzongtam. Hiába volt június, egy ilyen teremben sose lesz 
meleged. De az is lehet, hogy a varázslattól kezdtem libabőrözni, 
ami ötszáz éven keresztül szívódott a falakba és a faborításokba.

– Szobrok is vannak – mondta Jenna. – Méghozzá egy folyosóban! 
– A nagy lépcsőt két lefátyolozott nő bronzszobra őrizte, mögöttük 
emberek sorakoztak. Fekete uniformist viseltek, az arcukon egyen -
mosoly ült.

– Mit keresnek itt ezek az emberek? – kérdezte Jenna suttogva.
– Fogalmam sincs – feleltem dermedt mosollyal –, de attól tar-

tok, hogy egy musicaljelenet elkerülhetetlen lesz.
– Ez a személyzet – legyintett apa az emberek felé. – Bármit sze-

retnétek, a rendelkezésetekre állnak. 
– Oh – mondtam erőtlenül, de a hangom mintha egy barlangban 

visszhangzott volna. – Nagyszerű. 
A szolgák mögött, a lépcső tetején, márvány boltív látszódott. Apa 

arrafelé biccentett, és így szólt: 
– Ott vannak az irodáink, de később is ráérünk megnézni. Biz-

tos vagyok benne, hogy már nagyon szeretnétek látni a szobáitokat.
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A kabátujjánál fogva távolabb húztam apámat a csoporttól. 
– Én azt szeretném leginkább tudni, hogy azokat a démonokat hon-

nan szalasztották – suttogtam. – Remélem, nem a testvéreim, ugye?
Apám szeme elkerekedett a szemüvege mögött.
– Dehogy! Te jó ég, még csak az kéne! Daisy és Nick… majd ké-

sőbb mesélek róluk. De nem, nem a rokonaink.
– Akkor mit keresnek itt?
Apa összeráncolta a homlokát és felhúzta a vállát.
– Nincs hová menniük, és ez a legbiztonságosabb hely.
Ez logikusan hangzott. 
– Mert itt könnyen kiiktathatjátok őket, ha agyukra menne a dé-

monság.
Apa zavart képpel megrázta a fejét.
– Nem, Sophie. Ez tényleg számukra biztonságos. Nicknek és 

Dai synek többször próbáltak az életére törni.
Időt sem adott átgondolni a választ, odaintette Larát. A nő sarkai 

kopogtak a márványon, ahogy odasietett hozzánk. 
– Lara bűbájos szobákat készített elő neked és a barátaidnak. 

Akklimatizálódj kicsit, aztán majd folytatjuk!
Mivel nem parancs volt, vállat vontam. 
– Persze.
Lara átvezetett bennünket a hatalmas előcsarnokon egy kő bolt-

ívig, amely újabb lépcsőt rejtegetett. A keskeny folyosón olyan érzé-
sem támadt, hogy egy kriptába vezet. 

Menet közben Lara adatokat darált, amikre nemigen figyeltem. 
Pedig elképesztőek voltak. Több mint 900 000 négyzetméter lakó-
tér, háromszáznál több szoba, ebből harmincegy konyha. Kilenc-
vennyolc fürdőszoba. Háromszázötvenkilenc ablak. Kétezer-négy-
százhetvenhat villanykörte…
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Jenna a fejét rázta, mire a negyedik emeletre értünk, ahol mind-
hármunkat elszállásoltak. Calnak mutatták meg először a szobáját. 
Jen na kuncogni kezdett, amikor bepillantott a fiú válla fölött. A szo-
ba nem festett túl férfiasan. Jó, a vadászzöld ágynemű és a függö-
nyök elég maszkulinok voltak, de a karcsú, aranyozott-fehér búto-
rok már nem igazán, ahogy a hatalmas, habos-babos baldachin sem 
a csatahajónyi ágy fölött.

– Ezt nevezem, Cal – mondtam, és először voltam végre önma-
gam, mióta ebbe az őrült házba besétáltunk. – Itt aztán nagy pizsi-
partikat rendezhetsz, a lányok féltékenyek lesznek.

Cal rám villantott egy félmosolyt, és a közöttünk lévő feszültség 
enyhült kicsit.

– Miért? Nem is rossz – vetette magát az ágyra, és azonnal el-
süllyedt benne, kis híján belefulladt a fidres-fodros díszpárnák ten-
gerébe. Nem siettem a segítségére, ellenben kitört belőlem a neve- 
tés. 

Lara sértetten pislogott rám.
– Ez az ágy Cornwall harmadik hercegéé volt!
– Tényleg király! – hallatszott Cal fojtott hangja, miközben fel-

emelt hüvelykujját mutogatta Larának, ettől aztán Jennával még 
jobban ránk jött a röhöghetnék.

Lara homlokráncolva továbbvezetett bennünket a folyosón, ki-
nyitott egy ajtót, ami csakis Jenna szobája lehetett. Rózsaszínű füg-
gönyök, rózsaszínű bútorok és sötét rózsaszín ágytakaró. A szoba 
egy kertre nézett. A nyitott ablakon át virágillat áradt be. El kell is-
mernem, le voltam nyűgözve, és egy kicsit meg is lepődtem.

– Tökéletes – mondta Jenna Larának. Mosolya ragyogó volt, arca 
sápadt. Akkor jöttem rá, hogy Jenna semmit nem evett a Hekaté 
Hall óta. Lara ugyanerre gondolhatott, mert átvágott a szobán, és 
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kinyitott egy cseresznyefa szekrényt. A benne található minihűtőben 
vértasakok sorakoztak. 

– Nulla negatív – mutatott a vértasakokra, mintha Jenna most 
nyerte volna meg egy kvízjáték gusztustalan főnyereményét. – Úgy 
hallottam, ez a kedvenced.

Jenna megnyalta a szája szélét, szeme elsötétedett.
– Bizony – búgta mély hangon.
– Akkor most magadra hagyunk – mondta kedvesen Lara, és 

megfogta a kezem. – Sophie szobája valamivel lejjebb található.
– Nagyszerű. – Jenna továbbra is a vért fixírozta.
– Szia! – köszöntem el tőle. Jenna becsukta mögöttünk az ajtót, és 

biztos voltam benne, hogy most alaposan felönt a garatra.
– Neked egy nagyon különleges szobát készítettünk elő. – Lara 

hangja idegesen csengett. – Remélem, tetszeni fog – nyitott ki egy 
újabb ajtót Jenna szobája közelében.

Néhány pillanatig csak leesett állal bámultam. A szoba nemcsak 
különleges volt, hanem… káprázatos is.

A mennyezettől padlóig érő ablakok – szám szerint három – egy 
másik kertre néztek, ami Jenna kertjénél is nagyobb volt. A kert kö-
zepén álló szökőkút csillogó sugarakat fröcskölt a lágy, délutáni le-
vegőbe. A fehér szaténfüggönyök szélein levelekre emlékeztető, zöld 
minta futott. A tapéta is fehér volt, amit dzsungelesen hosszú fűszá-
lak mintáztak, és itt-ott élénk színű virágok tarkítottak.

A fehér ágy fölött krémszínű selyembaldachin feszült. Volt egy 
ájulós kanapém, meg két székem, amit almazöld selyem borított. 
Az éjjeliszekrényen a kedvenc könyveim vártak, és az ablak melletti 
alacsony könyvespolcról anyám fényképe nézett rám.

– Imádom – jelentettem ki, amitől akkora mosoly jelent meg Lara 
arcán, hogy gyakorlatilag kettévágta a fejét.
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– Annyira örülök! Azt akartam, hogy amennyire csak lehet, ott-
hon érezd magad. 

– Akkor sikerült – mondtam. És tényleg így volt, bár az erőfeszí-
téseket inkább apám, mint az én kedvemért tette. Cal és Jenna szo-
bája is szép volt, de az én szobámat extra gonddal készítette el. Ta-
lán jó pontot akart szerezni a főnökénél. 

Aztán rádöbbentem, hogy nálam akart bevágódni, hiszen egy 
nap én leszek a főnöke. Hirtelen nem akartam mást, csak végigdőlni 
az ágyon. De mielőtt ezt megtettem volna, fel kellett hívnom anyá-
mat, és jelenteni, hogy épségben megérkeztünk. 

– Telefonálhatnék valahonnan? – kérdeztem.
Elővett egy mobiltelefont a kabátjából, és felém nyújtotta.
– Az apád azt mondta, adjam ezt oda neked. Az egyes gombbal apá-

dat hívhatod, a kettessel az anyádat. És ha a Hekaté Hallból szeretnél 
valakivel beszélni, a hármast nyomd meg. Beprogramoztuk neked. 

Csak bámultam a készüléket. Egy éve nem láttam mobilt, nem-
hogy a kezemben tartottam volna. A Hex Hallban tilos volt. Azon 
gondolkoztam, tudok-e még SMS-t írni. Aztán Lara egy csodála-
tos, felnyitható tetejű íróasztalra mutatott, és megláttam rajta egy 
vékony, ezüst laptopot. 

– Az apád egy e-mail címet is létrehozott neked, szóval nyugod-
tan kommunikálhatsz ezen a módon is.

A számítógép is tiltott gyümölcs volt a Hekatéban, a diákoknak 
mindenképpen. Persze Mrs. Casnoffnak volt egy számítógépe a lak-
osztályában, és a dögunalmas varázslásfejlődés-órák alatt Jen ná  val 
azzal szórakoztunk, hogy megpróbáltuk kitalálni az e-mail címét. 
Jenna szerint valami nagyon fantáziátlan lehetett, mondjuk a saját 
neve, de az én személyes tippem (erre tíz dolláromat tettem fel) a bo
szicsaj@hekatehall.isk volt. De most végre utánanézhettem.
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– Magadra hagylak, hogy felhívhasd az édesanyádat – indult el 
Lara az ajtó felé. – De ha bármire szükséged lenne, csak szólj!

– Szólok – mondtam, de csak félig figyeltem oda. Mert akkor vet-
tem észre, hogy van egy külön fürdőszobám is, ami háromszor na-
gyobb a hekatés szobámnál.

Amikor Lara távozott, felhívtam anyámat. Elújságoltam, hogy a 
Thorne Abbey-ben vagyok, mire anyám hangja gyanakvó lett.

– Téged elvitt oda? Mondta, miért?
– Ööö… nem. Gondolom, azért, hogy megpróbáljam beleélni 

magam a tanácsvezetői pozícióba. Tudod, a szokásos Hozd Ki Ma-
gadból A Démont napok…

Anyám felsóhajtott.
– Rendben, örülök, hogy épségben megérkeztél, de kérlek, mondd 

meg az apádnak, hogy hívjon fel minél hamarabb! 
Megígértem neki, de elöntött a kimerültség hulláma. Nem akar-

tam családi drámákkal foglalkozni, elég volt megbarátkoznom a va-
donatúj helyzettel. Angliában voltam. Az apámmal. Egy nevetsége-
sen hatalmas házban, amely a Tanács főhadiszállásául szolgált, és 
két démon otthonául. Ráadásul azóta nem tudtam megszabadulni 
a kínzó rossz érzéstől – ami voltaképpen előérzet volt –, hogy ma-
gam mögött hagytam a Hekaté Hallt.

És ott volt még a tény, hogy a hajdani fiúm itt settenkedik vala-
hol, hogy szörnyeket öljön.

Mielőtt mindezekkel bármit is kezdhettem volna, határozottan 
szükségem volt egy kiadós alvásra.

Az ágyamra dőltem. Lehet, hogy hajdanában nem egy igazi her-
cegé volt, de bébiangyaltollal tömték ki. Lerúgtam a cipőmet, és 
elnyúltam a hűvös takarón. Mindennek napfény- és fűillata volt.  
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Gondoltam, alszom egy-két órát, mielőtt beszélek atyámmal. És ta-
lán megkérdezem majd Larát, hogy van-e térképe a házhoz, de egy 
GPS még tutibb lenne. Lehunytam a szemem, és azon tűnődtem, 
hogy a Thorne név miért cseng olyan ismerősen.
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