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Első kiadás

Könyvmolyképző Kiadó, Szeged, 2013

J e n n i f e r  B o s w o r t h

v i l l á m t ó l   s ú j t v a
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Ryannek, aki hisz bennem
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Kaliforniában soha nem esik,
Bébi, neked nem mondták?

Csak szakad, kislány, csak szakad. 
Albert Hammond
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Prológus
 

Ha annyiszor vágna beléd a villám, amennyiszer belém, ak-
kor mindig a legrosszabbra számítanál. Nem tudnád, hogy a fehéren 
izzó vonal, százmillió voltos elektromosságot szállítva, mikor ciká-
zik le az égen, és talál el téged, hogy lyukat üssön a testeden, mint 
egy golyó, vagy leperzselje a hajad, esetleg elszenesítse a bőröd, vagy 
megállítsa a szíved. Hogy megvakítson vagy megsüketítsen – vagy 
egyszerre mindkettőt. 

A villám néha játékos kedvében van, ilyenkor a levegőbe emel, és 
húsz méterre elhajít, lerobbantja a cipőd és leégeti a ruhád, te meg 
ott maradsz gőzölgő, pucér testtel az esőben. A villámcsapás kitö-
rölheti emlékeidet az utolsó néhány óráról, netán napról; túltelíthe-
ti az agyad, vagy rövidre zárhatja a személyiségedet, és egészen má-
sik személyiséggel láthat el. Hallottam olyan asszonyról, akit vég-
stádiumban lévő rákból gyógyított fel a villám. Nyomorékról, aki 
járni kezdett utána.

Előfordul, hogy a villám beléd csap, de a melletted álló kerül kór-
házba. Vagy hullaházba.

Bármelyik eset megtörténhet, vagy egyik sem. Vagy olyan, ami-
ről még harangozni sem hallottál. Az a helyzet a villámmal, hogy 
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sohasem tudhatod, mit tesz veled.  A villámcsapás bizarr, emberi ak-
kumulátorrá változtathat, feltölthet energiával, hogy aztán csak pis-
loghatsz, mikor leszel spontán öngyulladás áldozata. Mintha bom-
ba ketyegne benned, és… hát, azt is teheti, amit egy bomba szokott.

De lehet, hogy ez csak velem van így.
Mia Price-nak hívnak, és valóságos emberi villámhárító vagyok. 

Létezik erre terápiás csoport? Jó lenne. Elmondom, miért.
Mia Price-nak hívnak, és villámfüggő vagyok. 
Tessék. Most már te is tudod. Azt akarom, hogy a villám meg-

találjon. Úgy kívánom, mint tüdő az oxigént. Semmitől sem érzed 
magad élőbbnek egy jó kis villámcsapásnál. Persze, ha túléled. En-
gem már jó párszor telibe trafált, ezért is költöztem Los Angelesbe. 
Mert, ahogy a nóta mondja: „Dél-Kaliforniában soha nem esik.” 
Persze, aztán így folytatódik: „Csak szakad, csak szakad.”

Mia Price vagyok, és már egy év telt el az utolsó villámcsapásom 
óta, de ez nem akadályoz meg abban, hogy továbbra is a legrosszabb-
ra számítsak. L. A.-ben csak párszor villámlik évente. A mennydör-
géseket le kellett cserélnem a földrengésekre, pontosabban egy bi-
zonyos földrengésre. Arra, amelyik örökre megváltoztatta a várost 
és az életemet.

Azon a napon, az Egyesült Államok minden idők legnagyobb ter-
mészeti katasztrófájának a napján… esett.

Pontosabban szakadt.
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I. RÉSZ

A villám nem csap kétszer ugyanabba a fába.
(közmondás)

Április 14.
Három nappal a vihar előtt…
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1

  
Keveset alszom, néhány órát. Krónikus inszomnia, a villám-
csapás egyik tűrhető mellékhatása. Nem olyan rossz, mint a teste-
met tetőtől talpig érként behálózó, vörös rajzolatok, vagy a forró-
ság a mellkasomban, amely a legkisebb érzelemtől is égetni kezd. 
Inszomnia? Ugyan már! Lehetne rosszabb (és általában szokott is). 
Az emberek azért rimánkodnak, bárcsak több órából állna a nap. 
Nos, én majdnem mind a huszonnégyet kihasználom. Nem azért 
bújok ágyba, hogy aludjak. Persze, ha sikerül, nem bánom. Ha meg 
nem, akkor… nos, megszoktam már.

Amikor arra nyitottam a szemem, hogy egy srác áll az ágyam 
mellett, kénytelen voltam azt hinni, az álom a karjaiba vett. Ám az-
tán észrevettem a kezében szorongatott, csillogó ezüst tőrt – ami-
nek szép, dekoratív pengéjéről lesírt, hogy semmilyen praktikus 
célra nem használható gyilkoláson kívül –, s úgy döntöttem, nem 
ilyen álmot akarok. Jó lett volna kicsivel tovább szunyókálni, de 
kénytelen leszek felébreszteni magam, mielőtt Rémálom Srác ki-
belez. 

– Ébredj, Mia! – mondtam magamnak kásás és rekedt hangon, 
amilyen hangom akkor lett volna, ha tényleg ébren vagyok. 
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A srác hátraugrott, és elejtette a tőrt, ami tompa puffanással a fa-
padlóba állt. Hegyes lehet. Lehajolt érte, és kihúzta, de mintha nem 
tudta volna, mihez kezdjen vele. Az arca árnyékban volt, de a nagy, 
kerek, világító szemei és az ideges mozdulatai elárulták, hogy leg-
alább annyira rémült, amennyire nekem kellett volna annak len-
nem. A rémálom folytatódott, ám a srác egész tűrhetően viselke-
dett. Úgy döntöttem, nem ébredek fel. 

Becsuktam a szemem, hogy egy másik álomra nyissam fel újra. 
De azon az éjszakán nem volt újabb álmom, csak Rémálom Srác 
halk, távolodó léptei. 

Amikor újra kinyitottam a szemem, úgy éreztem, mintha egyet-
len percet sem aludtam volna. Eljött a reggel, amitől annyira tar-
tottam. A reggel, amikor öcsémnek, Parkernek, és nekem a földren-
gés után először kellett iskolába mennünk. Hányódott egy álmos-
könyv valahol a házban, de nem kellett felütnöm, hogy tudjam, az 
álmomban látott kés rossz ómen. Mondjuk, előjelek nélkül is tud-
tam, hogy a mai nap szívás lesz.  

Felkelés közben vágást fedeztem fel a padlón, pont azon a helyen, 
ahová Rémálom Srác kése hullt. Különös. Ám ósdi padlásszobám 
padlóján számos vágás és repedés éktelenkedett egyébként is. 

Igyekeztem nem gondolni az álomra. Nagyobb és valósabb prob-
lémáim voltak, melyek miatt aggódhattam. Nem tudtam, mire szá-
mítsak a suliban, de a városban történt változásokból kiindulva arra 
vártam, amire mindig, vagyis a legrosszabbra.

Kösz a figyelmeztetést, Rémálom Srác! Nem mintha segítene raj-
tam.
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Anya hálószobája előtt álltam, az ajtón kiszűrődött a Próféta 
hangja. Nem értettem a szavait, de mivel anyám egy hónapja csüg-
gött ezen a vallásos műsoron, el tudtam képzelni a témáját.

A világvége közeleg. 
Akik a Prófétának ajánlják lelküket, megmenekülnek. 
Akik nem, azok szenvedni fognak, meghalnak és tovább szen-

vednek.
Persze, persze, persze. Hallottuk már.
– Anya? – kopogtattam az ajtón, mielőtt elfordítottam az ajtó-

gombot. Hét óra volt, a nap javában sütött, de anyám szobája sötét 
volt, akár egy barlang. Az ablak mellett ült, és rongyos fürdőköpe-
nyében, amit hetek óta nem vett le, kifelé kukucskált a sötétítő ré-
sén. Tekintete az ablak és a tévé között ingázott, mely Rance Rid-
ley Próféta műsorát, a Fény óráját közvetítette. Három műsora volt 
naponta, egy reggel, egy délután és egy este. Mióta anyát hazahoz-
tuk a kórházból, megszállottja lett a Prófétának. Csak akkor mu-
lasztotta el a műsort, ha elment az áram vagy nem volt adás. Szinte 
vártam az olyan órákat. 
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– Fivéreim és nővéreim! Isten utolsó ítélete hamarosan elérkezik. 
El kell döntenetek, melyik oldalra álltok, a mennyére, vagy a föld 
megátalkodott, világi örömeinek oldalára! Hogy fel akartok-e emel-
kedni a paradicsomi boldogságba, vagy itt akartok maradni a por-
ban, Isten szörnyű bosszújától sújtva! 

A Próféta mennydörgése elnyomta az ajtónyitás zaját. Néha eltű-
nődtem rajta, hogy anya hallása nem sérült-e meg a földrengéskor. 
Annyira nem volt tudatában, mi folyik körülötte. Az orvos – aki 
kerek öt percig vizsgálta, mielőtt át kellett adnia az ágyát egy nála 
rászorultabbnak – azt mondta, egész jól van. Alultáplált és dehid-
ratált, de túléli. Három napig feküdt a romok alatt, szerzett néhány 
csúnya zúzódást, pár bordája megrepedt és az arcát meg a karját vá-
gások borították, amiket egy összeomló épület szétrobbant üvegfa-
lának szilánkjai okoztak. A sebek tűrhetően gyógyultak. Fizikai-
lag stabil volt, a körülményekhez képest. A mentális egészsége már 
más tészta volt.

Az internetszolgáltatás – a közművekhez és a kábeltévéhez ha-
sonlóan – a földrengés óta akadozott. Amikor éppen volt kapcso-
lat, rákerestem anya tüneteire, és biztos voltam benne, hogy akut 
stressz-reakcióban szenved – a poszttraumás stresszbetegség gonosz 
nagytesója –, ami felvillanó emlékképekben, szorongásban, tévkép-
zetekben, az érzelmekre való képtelenségben, sőt, amnéziában is je-
lentkezhet.

Anyám mindegyik tünettel rendelkezett, és még néhánnyal. 
Kórházban lett volna a helye, ahol pszichiáter és egy rakás nővér 
gondozza. De a kórházak továbbra is tele voltak életveszélyes sérül-
tekkel: törött gerincűekkel, roncsolt lábúakkal, vagy olyanokkal, 
akiknek elfertőződött az égési sérülése. Emberekkel, akik földren-
géslázban szenvedtek, ami egyfajta immunbetegség, a rengés során 
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a földből felszabaduló penészgombák okozzák. Emberekkel, akik 
a várost sújtó táplálék- és folyadékhiány következtében annyira le-
gyengültek, hogy infúziós táplálásra szorultak. Láthatóan azoknak, 
akik testileg tűrhetően voltak, csak a pszichéjük nem volt makk-
egészséges, nem maradt hely.

Szerencsére az akut stresszbetegség általában mindössze négy hé-
tig tartott, és a földrengéstől éppen négy hét választott el bennün-
ket. Három héttel és négy nappal ezelőtt húzták ki anyám eszmé-
letlen és dehidratált testét a több tonna törmelék alól. Csoda, hogy 
még lélegzett. A többiek, akiket mellette találtak, nem voltak ilyen 
szerencsések. Vagy rögtön agyonzúzták őket a romok, vagy később 
fulladtak meg. Anyám voltaképpen az ő haláluknak köszönhette az 
életét. A romok alatti szűkös üreg nem dúskált az oxigénben.

Négy hét telt el a rengés óta… de legalább négyezernek érződött.
– Anya… – szólítottam meg halkan és finoman, mintha fájdal-

mat okozhatnék neki a határozottabban kiejtett szavakkal. Teste 
megfeszült, válla előregörnyedt, amikor kinyújtott nyakkal felém 
fordította a fejét. Régóta mosatlan haja nedvesnek hatott a zsírtól. 
Arcbőréből – amely hetek óta nem látott napot – kiugrottak a vi-
aszos, lazacszínű hegek. Minden alkalommal erőt kellett vennem 
magamon, hogy ne ránduljon össze az arcom, ha ránézek. Az én 
testemet behálózó villámcsapáshegek legalább az arcomat megkí-
mélték. De anyám arca… plasztikai sebészre lesz szüksége, ha el 
akarjuk kerülni, hogy minden tükörbe nézés a földrengést idéz-
ze fel benne.

– Isten haragjába belekóstolhattunk – folytatta a Próféta. – Az 
első csapás előtt néhány perccel megsúgta nekem, hogy lesújt Los 
Angelesre. Közeleg a világvége, fivéreim és nővéreim, és itt veszi kez-
detét, Los Angelesben. Mert ez többé már nem az Angyalok Városa! 
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Ördögök irányítják hegyoldalba épített luxusvilláikból és hatalmas 
stúdióikból. A televízión, a filmeken és az interneten keresztül pes-
tisként terjesztik a romlást. Egy ilyen velejéig romlott városban nem 
is csoda, ha a fiatalok egy bizonyos csoportja, akik Kószálóknak ne-
vezik magukat, Átokföldön, a holtak sírjain táncolnak, vigadoznak 
és alkoholizálnak!

Lehalkítottam a tévét, és igyekeztem nem nézni a Próféta szemé-
nek tejfehér golyóbisaiba. Hófehér haja lavinaként omlott vállára, 
dúsan és deresen, akár a jegesmedve bundája, bár mogyoróvaj sima-
ságú, napbarnított arca és mosolya fehérített hasadéka alapján nem 
lehetett több harmincöt évesnél. De ha ránéztem, csak a szemét lát-
tam. A vérerek filmje alatt üres volt és opálos a tekintete. 

– Anya, Parkernek és nekem indulnunk kell – mondtam.
– Tessék? – érkezett meg végre a reakció. – Hová… hová mentek? 

– A szorongáscsökkentő és pszichózis elleni gyógyszerektől, melye-
ket nem a legtörvényesebb módon szereztem számára, nehezen és 
vontatottan beszél. Ha a város valamelyik agyonterhelt orvosától 
sikerült volna időpontot kapnom, ő is olyan gyógyszereket írt vol-
na fel, amiket képtelenség kiváltani. A földrengést követő egy-két 
napban az összes patikát kifosztották. Az élelem-, a víz- és a gyógy-
szerutánpótlás légi úton csordogált a városba. De a lezárt autópá-
lyák és a kamionok rendszeres kifosztása következtében nem volt 
belőlük elegendő.

A rengés előtt a városban és környékén összesen tizenkilenc-
millióan éltek. Azóta kissé megcsappant a népsűrűség. Akik túlélték 
a rengést, úgy hagyták el a várost, mint a közmondásos patkányok 
a süllyedő hajót. De így is túl sok embert kellett ellátni élelem-
mel és gyógyszerekkel. Ha a hírességek által bérelt és a segélyszer-
vezetek rendelkezésére bocsátott magángépeket is beleszámítjuk, 

STRUCK_beliv_UJ.indd   18 2013.11.08.   9:53



•  19  •

akkor is csak néhány szállításra alkalmas repülő és helikopter maradt. 
A készleteket felosztották a klinikák és kórházak között, és amint 
kikerültek a kamionból, rögtön elfogytak. Feltéve, ha a kamionnak 
sikerült eljutni a reptérről a rendeltetési helyére.  

Anyám gyógyszereinek beszerzésére csak a feketepiac maradt. Jól 
tudtam, hogy lopott gyógyszereket vásárolok, de nem kényesked-
hettem. Morális iránytűmet alaposan kilengette a földrengés.

– Anya – szólítottam meg ismét. Láttam, hogy nehezére esik rám 
összpontosítania. Figyelmét továbbra is az ablak és a Próféta kötötte 
le. – Parkernek és nekem iskolába kell mennünk. De suli után egy-
ből hazajövünk. Néhány órát egyedül leszel.

Anyám arcára lassan kiült valami. Rettegés attól, hogy a város-
ban folyó lázongások és fosztogatások közepette egyedül kell ma-
radnia a lakásban, méghozzá akadozó áram-, víz- és telefonszolgál-
tatás mellett. 

Anya úgy gyűrögette ölében a kezét, mintha új formára akar-
ná gyúrni. 

– És ha valaki megpróbál betörni, amíg nem vagytok itthon?
– Ellenőriztem minden ajtót és ablakot. Mindegyik zárva. Sen-

ki sem jut be. – Szerencsére aznap reggel újra megvizsgáltam az ab-
lakokat, mert a garázsban lévőt nyitva találtam. Kicsi ablakról volt 
szó, de egy férfi vagy egy nő bepréselhette magát rajta.

Anya merev ujjakkal újra félrehúzta a sötétítőt.
– Az előbb egy fiatalember nézte a házat. Egy szemüveges fiú, any-

nyi éves lehet, mint te. Láttam már valahol. De nem emlékszem… 
nem emlékszem, hol. Amikor észrevett, elsomfordált. Ismerős va-
lahonnan, Mia. Ismerős valahonnan, de nem emlékszem, honnan. 
– Olyan erősen csapott mindkét öklével a halántékára, hogy ösz-
szerezzentem. – Miért mentek el mindketten? Egyikőtök nem 
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maradhatna itthon? Nem akarok egyedül maradni ezzel a befelé 
bámuló fiúval.

Nem akartam neki elmagyarázni, miért fontos, hogy Parker és 
én visszatérjünk a középiskolába, és miért nem maradhatunk még 
egy hetet itthon. Utolsó konzervjeinknél tartottunk, és az a néhány 
iskola, mely újra kinyitott, nemcsak ingyenes ebédet kínált, de élel-
miszercsomagokkal is segítették azokat, akik rendszeresen látogat-
ták az órákat. Parker és én mindennap egy-egy élelmiszeradaggal 
térhetünk haza.

Ez nem a tanulásról szólt. Hanem a túlélésről.
Anya a homlokához nyomta öklét, és úgy összehúzta magát, 

mintha becsapódásra készülne. Tényleg figyelte valaki a házat, vagy 
megint képzelődött?

– Anya… Anya, szeretném, ha bevennéd a gyógyszereidet, mie-
lőtt elmegyünk iskolába. Xanaxot szorongásoldásra. Thorazine-t a 
hallucinációkra és az emlékképekre.

Leszegett állal felelt:
– Már bevettem őket.
– Biztos? – kérdeztem türelmesen, bár tudtam, hogy anyám nem 

emlékezhet rá, bevette-e a gyógyszereket, vagy sem. Még a saját ne-
vére sem nagyon emlékezett.

Sértetten nézett rám:
– Biztos.
Halk kopogtatás hallatszott, és Parker dugta be fejét az ajtón. 

Sűrű, szalmasárga haja zuhanyozástól nedves tincsekben lógott a 
szemébe. Víz legalább volt. Ez megnyugvást jelentett. A földrengés 
óta egy kezemen meg tudtam számolni, hányszor zuhanyoztam, 
és nem akartam a Földönfutók szagát árasztva visszatérni a suliba.

Parker anyához lépett, és átkarolta:
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– Szeretlek. Gyorsan visszajövünk, rendben?
Anya teste megfeszült az érintéstől. Parker elengedte, és úgy tett, 

mintha nem esett volna rosszul neki a visszautasítás, de én tudtam 
az igazat. Kettőnk közül Parker az érzékenyebb. „Együtt érző” – 
mondogatta rá anya, de többről volt szó. Parker nemcsak együtt 
érző volt, hanem „gyógyító” is. Ha valakinek fájt valami, igyeke-
zett enyhíteni.

Ám anyánk maga köré vont falát Parker képtelen volt áttörni, és 
ez megkínozta. Nem mintha anya visszautasítása személyes lett vol-
na. Legalábbis ezzel nyugtattam magam. Egyszerűen nem bírta el-
viselni az emberek közelségét, és minden nappal egyre jobban be-
gubózott, csak töppedt és töppedt, mintha még mindig a leomlott 
falak nyomnák.

– Az autóban várlak – mondta Parker. Miközben kiment, nem 
nézett a szemembe, de láttam, hogy könnyezik, és elszorult a tor-
kom.

Miután Parker távozott, én is anyához léptem, hogy megöleljem, 
bár tudtam, hogy olyan érzéketlen lesz, mint egy fadarab. Legszí-
vesebben megragadtam volna a vállát, és alaposan megrázom, hogy 
térjen vissza közénk. Szükségünk van rá.

Tekintetem a tévére kalandozott. A kamera éppen nagytotált mu-
tatott. Egyformán öltözött tinédzserek álltak a Próféta két oldalán, 
a fiúk ropogósra vasalt, fehér ingben és pantallóban, a lányok hosz-
szú, fehér ruhában. Ketten közülük – egy fiú és egy lány – ikrek 
voltak, hirtelenszőke hajuk, elefántcsont fehérségük még a Prófétá-
ét is lekörözte. Olyan magasak és vékonyak voltak, mintha kinyúj-
tották volna őket. A Próféta kísérete örökbefogadott gyermekeiből. 
Tizenkét Apostolnak nevezte őket, bár nekem csak tizenegyet sike-
rült összeszámolnom a színpadon.
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Tekintetbe véve, hogy a Próféta képes volt több millió ember 
agyát átmosni, hogy elhiggyék, ő nem csupán ember, akit Prófé-
tának hívnak, és nem is csak egy próféta a sok közül, hanem 
„A” Próféta, akit Isten választott, hogy kihirdesse a világvégét, bele 
sem akartam gondolni, milyen dresszúra alatt lehetnek ezek a gye-
rekek odahaza.

– Már megint ott van… a házat kémleli – mondta anya idege-
sen. – Az a fiú. Nézd!

Lehajoltam, hogy összehúzott szemmel kilessek a napsütésbe. 
Emberek haladtak el a járdán céltalanul őgyelegve. Földönfutók. 
Akiknek házait elpusztította a földrengés. Ám a fiút, aki állítólag a 
házat nézi, nem láttam.

– Mit akarhat tőlünk? – kapott anya az arcához, s ujjaival végig-
futott az állán kidudorodó, recés, rózsaszínű hegen.

– Nem tudom – feleltem, és szavaimat átitatta a kétségbeesés. 
– Minden darabjaira hullott, és a Próféta szerint csak rosszabb 

lesz. Ő tudja, mit beszél. Isten szavát tolmácsolja, Mia.
Istenem! Ó, istenem, istenem, istenem! Elegem lett Isten emlege-

téséből, talán mert olyan keveset hallottam a nevét, mióta anyám 
anyja – a fanatikusan istenfélő, bibliadöngető nagymamánk – né-
hány éve megboldogult, és anyának végre nem kellett tovább meg-
játszania, hogy osztja anyja kénköves hitét. Nagymama úgy ment el 
közülünk, hogy biztos volt benne, lánya egy napon majd kiül mellé 
egy bolyhos bárányfelhő szélére, és nem a pokolban végzi, ahol sze-
rinte apám sül roston a többi hitetlennel. 

Anyám szigorú evangélikus neveltetése ellenére is rendíthetet-
lenül agnosztikusnak vallotta magát, nem hitt egyetlen vallásban 
sem, és nyugodtan várta, hogy a halál után kiderüljön, mi az igaz-
ság. Azt hiszem, anyám Próféta iránti rajongását a kétségbeesés 
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szülhette. Ahogy a repülő utasai is imádkozni kezdenek, amikor 
légörvénybe kerülnek.

Megérintettem anyám vállát. Hegyes, kiugró csontot tapintot-
tam. A köntös alatt csont és bőr volt.

– Minden rendben lesz – mondtam, bár a mondat túlságosan 
gyakori használata már kilúgozta valódi jelentését. Mostanában ál-
landóan ezt hajtogattam mindenkinek, anyámnak, Parkernek és 
magamnak.

– Vigyázzatok odakint! – érintette meg kesztyűs kezemet, aztán 
visszahúzta az ujját. – Vigyázz a testvéredre!

– Vigyázni fogok – azzal megfordultam, hogy elinduljak kifelé. 
A Próféta suttogni kezdett a vállam fölött, mintha mögöttem állna: 

– Azután látám, mikor a hatodik pecsétet felnyitotta, és ímé nagy 
földindulás lőn, és a nap feketévé lőn, mint a szőrzsák, és a hold egé-
szen olyan lőn, mint a vér. 

Közeleg az idő – mondta a Próféta. – A vég közeleg!
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Parker a háromajtós, ezüst kisautóm anyósülésére telepedett. 
Néztük a járdán poroszkáló Földönfutókat, rongyosak voltak és 
élettelenek, mint egy zombi horda. Nem először kívántam, hogy 
bárcsak nagyobb garázsunk lenne, és beállhatnék a kocsival, hogy 
ne kelljen kint hagynom az utcán. Egyelőre nem piszkálták, de min-
den reggel úgy léptem ki a házból, hogy biztos voltam benne, egy 
Földönfutó család kitörte az ablakát, és beleköltözött.

A mi padlásszobás, családi házunk néhány saroknyival keletre állt 
Venice Beach-től, ahová a rengéseket követően nagy számban ván-
doroltak a Földönfutók, hogy felverjék alkalmi szálláshelyül szolgá-
ló sátraikat. Gyakran bukkantak fel a környékünkön, hogy az ajtó-
kon bekopogtatva élelmet, ruhát és tiszta vizet kolduljanak.

Ám néha nem kértek.
Körbenéztem, hogy látom-e a fiút. Nem szívesen gondoltam rá, 

hogy valaki betörés előtti terepszemlét tart, de arra sem, hogy anyám 
netán megint hallucinálni kezdett. A Díler – én legalábbis így hív-
tam – azt mondta, a Thorazine kontrollálja a képzelődéseket. Hir-
telen Rémálom Srác jutott eszembe, és a tőr, melyet belém készült 
döfni. Aztán a garázs nyitott ablakára gondoltam. Ám az egészet 
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rögtön elfelejtettem, amikor egy középkorú férfi, akinek homlok-
ráncaiban feketén összegyűlt a piszok, észrevette az autóban ülő Par-
kert, és lehajolt, hogy megkopogtassa az üveget.

Bajt szimatolva elindultam felé a járdán. A Földönfutó nem azok 
közé tartozott, akik már a földrengés előtt is hajléktalanok voltak. 
Látszott rajta, hogy nem szokott hozzá a nincstelenséghez, ami még 
agresszívebbé tette – erről a tényről Parker általában nem akart tu-
domást venni. Ha anyánk nem lakik benne, talán a házunkat is haj-
léktalanszállóvá nyilvánította volna.

Mire visszaértem a kocsihoz, Parker már leengedte az ablakot, és 
néhány gyűrött dollárt dugott ki rajta:

– Ennyim van – mondta. Átnéztem a férfi válla fölött, elkaptam 
Parker pillantását, és megráztam a fejem. Néhány dollár vesztesé-
get sem engedhettünk meg magunknak. A feketepiacon nem ol-
csók a gyógyszerek.

Parkert nem érdekelte a véleményem.
– Köszönöm – bólintott a pénzt szorongató férfi. – Segíteni fog. 

Minden dollár segít. Tudja, családom van. Nekik gyűjtök.
Egy polgárőr, aki a környék biztonságára felügyelt, felénk koco-

gott a járdán, egyik kezét az övén lógó sokkolón tartva. Tetőtől tal-
pig feketében volt, mintha tengerészgyalogosnak, vagy hasonlónak 
képzelné magát.

Amikor a lázongások és fosztogatások a földrengés után megkez-
dődtek, gyorsan nyilvánvalóvá vált, hogy a Los Angeles-i rendőrség-
nek nincs elég embere rendet teremteni a káoszban. A Nemzetőrség-
nek és a Szövetségi Válságkezelési Ügynökségnek pedig máshol volt 
dolga. Középnyugaton több mint ötszázezer hektár mezőgazdasá-
gi terület esett áldozatul a bozóttüzeknek és az aszálynak, aminek 
következménye országos élelmiszerhiány lett. A Mexikói-öbölben 
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szokatlanul erős hurrikánok dühöngtek, ezrek pusztultak el, és gya-
korlatilag megszüntették a halászatot. Vad tornádók kerekedtek 
olyan államokban is, ahol semmi keresnivalójuk nem volt, és egész 
városokat söpörtek el. Ehhez jött hozzá, hogy az Egyesült Államok 
több országgal háborúzott, mint amennyit követni tudtam, és a had-
seregnek a tengerentúlon akadt dolga. A humanitárius szervezeteket 
pedig az afrikai éhínség és egy új, pusztító tömegjárvány kötötte le, 
mely Indiában ütötte fel a fejét. 

Országunk kormánya a világ megmentésével volt elfoglalva, és 
nem maradt ideje Los Angelesre. A város vezetése sem tett sokkal 
többet érte. A legtöbb magas rangú vezető – beleértve a polgármes-
tert is – eltűnt földrengés közben, az itt maradtak pedig azt sem tud-
ták eldönteni, ki mivel van megbízva, nemhogy megoldást találja-
nak a zavargásokra. A polgárokra maradt, hogy megvédjék magu-
kat, ezért polgárőrségeket alakítottak egyszerű civilekből.

– Haladjon tovább, uram! – kiáltott a polgárőr Parker védencé-
re, aki a zsebébe gyűrte a pénzt, és csoszogva elindult. A polgárőr, 
hogy gyorsabb mozgásra ösztökélje, meglökte. A férfi, akit legyen-
gített az éhezés, megbotlott.

– Hé! – szállt ki Parker a kocsiból, és szembefordult a polgárőr-
rel. A polgárőr Parker elé lépett, alig választotta el őket pár centi-
méter, de Parker nem hátrált meg. – Szükségtelen volt ezt tennie. 
Már elindult.

A polgárőr összehúzott szemmel nézett Parkerre, talán valame-
lyik rendőrsorozatból leste el.

– Nem lett volna szabad pénzt adnia neki. Tudni fogják, hol kap-
nak alamizsnát. Ez felbátorítja őket, hogy a negyedünkbe jöjjenek, 
ahelyett hogy a Sátorvárosban maradnának.
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Parker a polgárőrre meredt, de amikor észrevette, hogy a polgárőr 
milyen szeretettel tapogatja a sokkolóját, bölcsen csendben maradt.

Megköszörültem a torkom, hogy felhívjam magamra a polgár-
őr figyelmét.

– Jó napot! – nyújtottam a kezem. – Miának hívnak, és ebben a 
házban lakom – biccentettem a ház felé.

A férfi alaposan megnézte ujjatlan bőrkesztyűmet, fekete garbó-
mat, fekete farmeremet és a lábbelimet. A korai időpont ellenére már 
meleg volt. Semmi esetre sem garbós és kesztyűs idő, de nekem fo-
lyamatosan takargatnom kellett a villámhegeket, ha nem akartam, 
hogy óvatlan tekintetek észrevegyék. Akkor tűnt fel, hogy a polgár-
őrrel szinte összeöltöztünk. Jóváhagyóan bólintott.

– Brent – mutatkozott be a polgárőr.
– Köszönjük a segítségét! – mondtam, és a szememmel jeleztem 

Parkernek, hogy hallgasson.
– Valakinek vigyáznia kell, hogy a csavargók ne árasszanak el 

bennünket – mondta Brent. – Sajnálom, hogy elvesztették az ott-
honaikat, és semmijük sem maradt, de ideje, hogy a kerület élete 
visszazökkenjék a megszokott kerékvágásba.

Egyetértő bólintásom őszinte volt. Semmit sem szerettem volna 
jobban, mint hogy megint minden a régi legyen.

– Megtenne egy szívességet? – kérdeztem. – Anyám felfigyelt rá, 
hogy egy fiatalember bámulja a házunkat. Azt mondta, valahon-
nan ismerős neki. 

– Mit gondolsz, betörést fontolgat? 
– Nem tudom, de nem ártana, ha valaki figyelne rá.
– Személyleírása? – kérdezte Brent érdeklődő tekintettel.
– Őőő… Körülbelül egyidős velem, és… igen, szemüvegben volt.
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– Napszemüvegben?
– Őőő… igen – döntöttem el. Anyám erre nézvést nem szolgált 

információval.
– Megtalálom – mondta Brent, és újfent megsimogatta a sokkoló-

ját. – Mondd meg a testvérednek, hogy máskor legyen okosabb! Ha 
az ember morzsákat szór el, előbb-utóbb megjelennek a csótányok.

Parker motyogott valamit, de nem értettem, és reméltem, hogy a 
polgárőr sem. Nem árt, ha ez a fickó fedezi a házunkat.

– Nagyon köszönöm! – mondtam kicsit nagyobb lelkesedéssel a 
szükségesnél, hogy jóvátegyem Parker ballépését.

Amikor elhajtottunk, Brent szíjába akasztott hüvelykujjal a há-
zunk előtt posztolt. Azon tűnődtem, anya kukucskált-e. Reméltem, 
hogy Brent jelenléte megnyugtatja.

Parker alig szólalt meg útközben. Nem tudtam, hogy a polgárőrt 
kifogásolja a házunk előtt, vagy anya miatt aggódik, vagy az isko-
lába való visszatérés idegesíti. Talán egyszerre zavarta mindhárom, 
de különösen az utolsó dolog. Parker alig hallott valamit a barátai-
ról a földrengés óta. Miután az internetszolgáltatás megindult, vál-
tott néhány rövid e-mailt velük, amiből megtudhatta, hogy életben 
vannak, de ennél többet nemigen. A lázadások és a fosztogatások 
javában folytatódtak, sokan voltak betegek, sérültek, és sokan éhez-
tek. Nehezen viselte, hogy nem tudja, a barátai jól vannak-e. Nem 
beszélt erről, de nem is kellett. Ismertem őt. Legalábbis eddig.

Mert már semmi sem volt a régi.
Parker és köztem mindössze két év volt, és világéletünkben kö-

zel álltunk egymáshoz. Ám a rengés óta megváltozott, hallgatag 
lett, befelé forduló. Addig azt hittem, a tragédia közelebb hozza az 
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embereket egymáshoz, de anyámhoz hasonlóan Parker is távolo-
dott tőlem. Nekem kellett volna a ragasztónak lennem, amely ösz-
szetartja a családot, de úgy tűnik, nem voltam elég ragadós.

A Csendes-óceán mellett futó Ocean Avenue-n lehetett leggyor-
sabban megközelíteni a Skyline Középiskolát. Amennyire tudtam, 
az út járható volt, nem borította túl sok törmelék. Elhaladtunk 
ugyan néhány narancssárga mellényes, úteltakarítást végző önkén-
tes brigád mellett, akik a ledőlt épületek romjait hordták le az út-
ról, de átjutottunk. 

Ám továbbhaladva kezdtem bánni, hogy e mellett az útvonal mel - 
lett döntöttem. Az Ocean Avenue-ról rálátás nyílt a Sátorvárosnak 
nevezett, kiterjedt kunyhótelepre, melyet Venice és Santa Monica 
homokján állítottak fel. A város 2500 hektárnyi területe elpusztult, 
beleértve Los Angeles belvárosát is, amit az emberek Átokföldnek 
hívtak, mert az is volt. Összedőlt felhőkarcolók, beton- és üvegda-
rabok és üres, elpusztult épületek rommezeje. Átokföldön egyetlen 
torony maradt talpon, és uralta a városképet, mint a holtak hatal-
mas emlékműve.

Még a földrengés epicentrumától több kilométerre lévő épüle-
tek is súlyos károkat szenvedtek, különösen azok, melyek rossz ál-
lapotban voltak. Beomlott tetők, összedőlt falak. Tüzek ütöttek ki 
több helyütt, és szabadon terjedtek, mivel a tűzoltók és a mentő-
munkások a katasztrófa által leginkább sújtott belvárosban segítet-
tek. A nyugati oldalt csak elvétve érte kár. Láttál egy tucat teljesen 
ép házat, aztán hirtelen felbukkant egy, amire mintha rálépett vol-
na egy óriás. Még a mi házunk falai és mennyezetei is – pedig ab-
ban az időben emelték, amikor az emberek „jó” házakat építettek 
– számos helyen megrepedeztek. Bele sem akartam gondolni, mi 
lenne Parkerrel és velem, ha a házunk összedőlt vagy leégett volna. 
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A többi Földönfutóval élnénk a Sátorvárosban, és anyát a káosz kö-
zepén kellene ápolnunk.

Elhajtottunk egy nő mellett, akit a holmiját tartalmazó műanyag 
szatyrok vettek körül, és bár a nap alig szállt fel a horizontról, szé-
les ernyőt tartott a feje fölé. Arra gondoltam, hogy talán még sátra 
sincs, és az ernyőjén kívül nincs más fedél a feje fölött.

– Ma reggel volt internet? – nézett Parker hunyorogva az ernyős 
nőre. – Megnézted az időjárás-előrejelzést?

– Mindig megnézem, nem? – Reggelente szertartásosan meg néz-
tem legalább három időjárás-előrejelzés oldalt, nem mintha szük-
ségem lett volna rá. Ugyanis mindig megérzem a vihart. A bő röm 
viszket ilyenkor, a csontom sajog, a szívemben és véremben égő 
tűz – ami az első villámcsapásom óta csak erősödik – még forróbb 
lesz.

Kivéve a Puente Hills-i földrengés napját. Aznap a villám szó sze-
rint a derült égből csapott le. Lake Havasu Cityben – ahol ezelőtt 
éltünk – volt szerencsém hasonló viharhoz, de csak a monszun tik-
kasztó évszakában fordult elő, és az ilyen viharok általában véget is 
értek, amint elkezdődtek. De L. A.-ben nincsenek váratlan viharok, 
messziről látni közeledtüket.

– Milyen idő lesz? – tudakolta Parker.
– Egész héten napsütés.
Bólintott. 
– Nagyszerű. Más sem hiányozna, mint egy… – félbehagyta a 

mondatot, és felém pillantott. – Tudod, micsoda – motyogta.
Tudtam. Más sem hiányzott volna, mint egy elektromos vihar. 

És nem csak azért, mert az emberek azt rebesgették, hogy a Puente 
Hills-i földrengést egy villám okozta. Hanem, mert huszonöt kilo-
méternyiről éreztem, ahogy a villámok cikáznak az égen, és semmit 
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sem szerettem volna jobban, mint célpontjuk lenni. Minden akarat-
erőmre szükség volt, hogy ne vágjam magam kocsiba, és száguldjak 
vele a belvárosba, a vihar szívébe, hogy kivehessem a részem belőle. 
Amikor a föld rengeni kezdett, és úgy tűnt, ha nem hagyja abba, az 
egész világ összedől, akkor is csak arra vágytam, hogy belém csap-
jon a villám. Az elevenségre, amit érezhetnék. A tökéletes fájdalom-
ra, ami bármit tehet velem. Meg is ölhet.

Szóval, tényleg újabb viharra volt a legkevésbé szükségünk.
Feltűnt előttünk a Santa Monica-móló maradványa, akár egy rám-

pa az óceánban. A mólót tartó leghosszabb cölöpök eltörtek és meg-
hajlottak a földrengéskor, sok száz turista csúszdázott róla a Csen-
des-óceánba, és jó pár puccos étterem. A híres Santa Monica-i óriás-
kerék úgy meredezett ki a habokból, mint egy felbukkanni készülő 
lovecrafti tengerszörny gerince. Az elsüllyedt móló két oldalán ezer-
nyi sátor és összeeszkábált kunyhó állt a homokon. Rengeteg ember 
lézengett a parton. Céltalanul. Várták, hogy visszakapják az életü-
ket. És a káosz közepén úgy állt a Próféta nagy Fehér Sátra, ahol éj-
féli miséit celebrálta, mint egy délibáb, és kápráztatóan ragyogott a 
reggeli napban, miközben fehér falait könnyű szellő verdeste. A Pró-
féta Követői makulátlanul fehér ruhában jártak a táborlakók közt, 
ásványvizes palackokat meg zablisztből készült süteményt kínáltak, 
melyekért cserébe csak néhány pillanatot kértek a Földönfutók ide-
jéből. Még az útról is könnyű volt megkülönböztetni őket. Úgy vál-
tak ki a tömegből, mint fehér gerlék a koszos, városi galambok közül.

Láttuk, milyen lelkesen tartanak az emberek a Követőkkel a Fe-
hér Sátorba.

A távolból üvegcsörömpölést hallottam, és riasztó harsant.
– Mia, vigyázz! – ragadta meg Parker a kormányt, és jobbra rán-

totta. Éppen idejében. Majdnem elcsaptam az úton átfutó férfit. 
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Annyi lopott elektronikai cikk tornyozódott a kezében, hogy ki sem 
látott mögülük. Ép bőrrel sikerült átjutnia az Ocean Avenue-n, és a 
Sátorváros felé szaladva eltűnt egy fasorban.

Csikorogva lefékeztem és megálltam a padkánál, aztán vár tam, 
hogy a mellkasomban tomboló pokol hűlni kezdjen. Szívem a tor-
komban dobogott, és egész testemben remegtem az adrenalintól.

Követők léptek a kocsinkhoz transzparensekkel a kezükben.
A vég közeleg – állt az egyiken. 
A hatodik pecsét megrepedt – hirdette a másik. 
Ez volt a figyelmeztetés.
Az igazi vihar csak most jön. 
Az egyik táblát tartó Követőre meredtem. Úgy mosolygott rám, 

mintha régi barátok lennénk, és intett, hogy húzzam le az abla kot. 
Padlógázt adtam, és kilőttem a padkától, hogy biztosan gumi-

nyomok maradtak utánunk.

Az iskola parkolója kész őrültekháza volt. Autók és buszok torlódtak 
össze, és senki sem tudta, ki jön, ki megy. Általában egy erre kije-
lölt ember irányította a forgalmat, de az illető aznap láthatóan nem 
jelent meg a munkahelyén.

Dudálások és kiabálások hangzavarában szálltunk ki az autóból, 
füttyentések repkedtek, amíg a gyerekek lefurakodtak a buszokról. 
Az utak forgalmának csökkentése érdekében – amiket sok helyen 
még most is törmelékek és blokádok zártak le –, az iskolába vissza-
térő gyermekek számára a buszok igénybevételét javasolták, még 
akkor is, ha saját autóval rendelkeztek, vagy a szüleik be tudták vol-
na hozni őket. De nem lettem volna nyugodt, ha a tanítás végén 
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megérkező buszra kell várnom, miközben anyám otthon van bete-
gen. Azt akartam, hogy bármikor hazaugorhassak, ha szükséges.

Két polgárőr megpróbálta sorokba rendezni az emberáradatot, de 
senki sem figyelt rájuk. A srácok tülekedve és lökdösődve csörtet-
tek be az iskolába, bár fejadagjukat csak a nap végén kaphatták meg. 
Egyikük a lábujjamra taposott, amikor elrobogott mellettem, a má-
sik a bordáim közé könyökölt. Pedig nem lehettünk többen, mint 
egy átlagos tanítási napon, sőt, sokkal kevesebben. Mintha mindenki 
megőrült volna. Mindenki kétségbeesett volt. Éhes. Könnyes. Beteg.

Rémült.
Kivéve a Követőket. A Követők tökéletesen nyugodtan, és vala-

mivel távolabb álltak tőlünk. Szemük apró villanykörteként ragyo-
gott, szájuk sarkában mindentudó mosoly játszott. Valamilyen ok-
nál fogva ők idegesítettek a leginkább. Még a földrengéslázban szen-
vedő srácoknál is jobban zavartak, akiknek kiütésektől vöröslött a 
bőrük, és szájukat, szemhéjukat, orr- és fülcimpáikat sárga kelések 
borították. A földrengésláz túlműködésre készteti az immunrend-
szert, és a fehérvérsejtek az egészséges vérsejteket is megtámadják. 
Testük önmaguk ellen folytatott, dühöngő harc mezeje volt. 

Ha a szenvedőkre néztem, egyszerűen felfordult a gyomrom, de 
amikor a Fény órája után, testi valójukban, közelről is láthattam a 
Követőket, legszívesebben sarkon fordultam és elrohantam volna. 
Olyan gyorsan, ahogy csak tudok. Persze Parkert is magam után 
rángatva.

De nem futamodhattunk meg, nem köthettünk nyúlcipőt, ha 
nem akartuk az éhezést választani.

Rekedt madárhangon elhangzott az első csengetés, amíg Parker-
rel a lökdösődésben a főépület felé haladtunk. A csengő bizonyára 
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a földrengéskor sérülhetett meg. Újabb dolog, ami meghibásodott, 
miközben a városunk magatehetetlenül rázkódott.

Brent polgárőr szavai jutottak eszembe. Ideje, hogy a dolgok visz-
szatérjenek a régi kerékvágásba. De elnézve a Követők fehér ruháját 
viselő tanulók sokaságát, és a Sátorvárosból szalasztott diákokat, 
akik olyan soványak voltak, hogy a szemük egészen beesett a ko-
ponyájukba, a szájuk meg kicserepesedett és a bőrük elfehéredett a 
vízhiánytól, elfogott a balsejtelem, hogy a Skyline-ban semmi sem 
lesz olyan, mint régen.

Az iskola felé haladva kiabálást és döbbent, fájdalmas jajgatást 
hallottunk. Parker és én megtorpantunk, kaptunk is néhány mor-
gást és lökést a mögöttünk állóktól. Csapatnyi bestiális tekintetű, 
koszos ruhájú és retkes bőrű srác egy náluk sokkal kisebb és gyen-
gébb kinézetű fiút fogott körbe. 

Amíg az egyik vadállat hátracsavarta a kezét, a másik a fiú vesé-
jébe öklözött. A kölyök feljajdult, hátizsákja a földre esett.

Az iskola felé baktató nyájra néztem abban bízva, hogy valaki 
közbeavatkozik. Tesz valamit. Néhányan a szemük sarkából figyel-
ték a közjátékot, mások úgy tettek, mintha nem látnának semmit. 
Megint mások gyorsítottak, mintha attól tartanának, hogy ők lesz-
nek a következő áldozat.

A forróság második szívként lüktetett mellkasomban. A fülem-
ben visszhangzott. Mélyet lélegeztem. 

Szedd össze magad, Mia! Ha nem omlottál össze az elmúlt négy hét-
ben, kibírod a következő néhány percet is.

A dúvadak elengedték a srácot, majd durván taszítottak egyet 
rajta. A fiú megbotlott, és hogy össze ne essen, megkapaszkodott a 
zászlórúdban. A szeméből csorgó könnyeit dühösen letörölte ruha-
ujjával.
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Parker bénultsága elmúlt, és megindult a támadók felé. Vissza-
rántottam:

– Ne! – mondtam szigorúan.
Parker dühösen meredt rám:
– Nem tehetnek ilyet büntetlenül.
– Már megtették.
A banda feltépte a srác hátizsákját, és a könyvek és füzetek közé 

túrva eltulajdonította annak értékesebb tartalmát – egy palack vizet 
meg egy energiaszeletet. A hátizsák szinte teljesen kiürült.

Parker kiszabadította magát, és egy másodpercig azt hittem, a 
banda után ered. De elkésett vele. Már eltűntek.

Parker felém pördült.
– Tehettem volna valamit!
– Szétrúgathattad volna a segged.
– Inkább, mint hogy ölbe tett kézzel nézzem. – A hangja egyre 

idegesebb lett, ezért a sajátomat igyekeztem visszafogni, pedig egy-
re nőtt bennem a forróság.

Az emberek eltávolodtak tőlünk, most a mi veszekedésünkről 
nem akartak tudomást venni.

– Mit gondolsz, mi lenne, ha monoklival meg zúzódásokkal es-
nél haza suli után? Anya kikészülne. Gondolj erre, Parker! Gon-
dolj rá! 

Parker rám nézett:
– Nem anya az egyetlen a világon, akinek segítségre van szüksége.
Azzal eltűnt a diákok áradó masszájában.
Visszafordultam a fiú felé. Egyik kezével továbbra is a póznát 

markolta, a másikkal az ütés helyét masszírozta. Ajka fájdalmas 
grimaszba torzult, és szemeit az ég felé fordította, talán így akar-
ta elrejteni könnyeit. Vagy csak a halottak iránti tiszteletadásból 
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félárbocon lógó zászlót nézte, ami talán még nagyon-nagyon soká-
ig ebben a pozícióban marad.

Fehér ruhás lány közeledett a fiúhoz, kezében zsebkendőt tartott. 
Úgy mosolygott, mintha a világon minden a legnagyobb rendben 
lenne. Halkan beszélt, de elég közel álltam ahhoz, hogy halljam:

– Elfogadod Rance Ridley Próféta szavait Isten szavaiként?
A srác megrázta a fejét, de a zsebkendőt elfogadta.
Tovább kellett mennem, mielőtt többet hallhattam volna, de 

amikor visszanéztem, láttam, hogy folytatják a beszélgetést, és hi-
deg futott végig a hátamon. Beálltam a nyúzott és beesett arcú ne-
bulók sorába, és igyekeztem minél távolabb tartani magam a Kö-
vetőktől.

A lépcsőhöz érve feltűnt, hogy valaki festékspray-vel szavakat fújt 
rá, minden fokra egyet:

MELYIK
OLDALT
FOGOD
MAJD

VÁLASZTANI?

Lüktető halántékkal kaptattam fel a szavak mellett.
Éppen be akartam lépni az ajtón, amikor elém vágott egy lány, 

akinek hosszú, fekete haja volt. Miközben félrelökött, dobozos ká-
véjának felét véletlenül a nyakamba löttyintette.

– Hé! Nem tudsz vigyázni?! – álltam meg, miközben széttárt ka-
romról csöpögött a kávé. Amikor lassan felém fordult, gyerekkorom 
kedvenc műsorának egyik ismétlődő mondata jutott eszembe: „Ke-
resd meg a kakukktojást!”
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Ez a lány kakukktojás volt. Amíg a többiek úgy néztek ki, mint-
ha háborúból jönnének, ez a csaj azt képzelte, hogy egy éjszakai szó-
rakozóhely előtt áll sorban. Passzos, fekete ruhában és magas szá-
rú csizmában volt. Ajakrúzsáról önkéntelenül a piros lámpa jutott 
eszembe. Nem emlékeztem, hogy láttam volna a suliban a földren-
gés előtt, pedig az a fajta lány volt, akit nem felejt el az ember. Ha 
nem a Skyline diákja, fejadag sem illeti meg. Talán abban bízott, 
hogy a segélyezőktől sikerül kiudvarolnia egy kis élelmet. Ahogy ki-
nézett, minden esélye megvolt rá.

Körbenéztem, és észrevettem, hogy elfogyott a tömeg. Ketten 
maradtunk, a fekete ruhás lány és én.

– Legalább elnézést kérhetnél! – mondtam a kukán bámuló lány-
nak. A garbómba folyt kávé illatától összefutott számban a nyál. He-
tek óta nem ittam kávét.

– Bocs – vetette oda hanyagul, és közben túlságosan mélyen né-
zett a szemembe. Úgy mosolygott, mintha tudna egy titkot, és alig 
várja, hogy elmondhassa. – Nem vettelek észre. Ügyetlen vagyok, 
mi?

Egyáltalán nem tűnt ügyetlennek, inkább olyannak, aki még tű-
sarkú csizmában sem esik hasra a jégen.

– Melyik oldalt fogod választani? – kérdezte.
– Tessék?
– A kérdés, a lépcsőn. Melyik oldalt választod?
– Mik a lehetőségek?
– Mi – tette kezét a mellkasára. – Vagy ők – biccentett a Követők 

felé, akik továbbra is a zászlórúdnál álló fiúval társalogtak.
– Akkor inkább egyiket sem.
Felkacagott.
– Várj, meg sem hallgattad az ajánlatomat! Jó ajánlat. Tetszeni fog.
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A második csengetés is felberregett. Nagyszerű. Az első napo-
mon elkések az iskolából. Reméltem, hogy ettől még nem vonják 
meg tőlem az élelmiszersegélyt, mert ha igen, a fekete ruhás lány-
nak lesz nemulass!

– Nem érdekel – feleltem. A lány arcáról eltűnt a titokzatos mo-
soly, kinyitotta a száját, hogy mondjon valamit, de én nem adtam 
neki újabb esélyt. Kikerültem, és beléptem az iskolába.

És megtorpantam.
Leesett az állam. Olyan hang hagyta el a torkom, mint amikor a 

levegő kiáramlik a lyukas gumiból. 
A tíz méter hosszú folyosó falát és mennyezetét képek, fotók és 

szórólapok borították, a padló két szélén pedig végig virágok és csok-
rok hevertek. A levegőt megfeküdte összekeveredett illatuk. Alig 
tudtam megállni, hogy ne kapjam az orromhoz a kezem, mintha 
szemétszag csapott volna meg. Az egész helynek temetőszaga volt.

Az egyik falhoz léptem, hogy megnézzem a kollázst. Arcok. Ren-
geteg arc. Felnőttek. Gyerekek. Idősebb férfiak és nők. Kisbabák. 
Kutyák. Macskák. És a képek alá tűzve papírfecnikre kézzel írt so-
rok. 

Nagyon hiányzol.
Örökké szeretni fogunk.
Soha nem feledünk.
Tudom, hogy most jobb helyen vagy.
De akadtak versek, hosszabb feljegyzések, sőt nekrológok is. A sze-

mem égni kezdett.
– Ez a holtak fala.
Megrezzentem. Nem vettem észre, amikor a fekete ruhás lány 

mellém állt.
Kipislogtam a könnyet a szememből, mielőtt ránéztem volna.
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– Rájöttem.
A másik fal felé fordult. Hegyes sarka szétnyomott egy rózsaszir-

mot. 
– Ez az eltűntek fala. Azoké, akik eltűntek a földrengéskor. Aki-

ket nem találtak meg.
Anyámra gondoltam, aki a halottak mellett eltemetve várta, hogy 

elfogyjon az oxigén. Mi lett volna, ha nem találják meg? Én is kitet-
tem volna a képét a folyosóra? Abban reménykedve, hogy valame-
lyik kórházban vagy klinikán sínylődik?

Elöntött a pánik. Lélegezni akartam, de nem jutott oxigén a tü-
dőmbe. A mellkasomban lévő forróság felizzott, mint a ki nem aludt 
parázs.

A fekete ruhás lány oldalra döntött fejjel, kíváncsian nézett.
– Jól vagy? – tudakolta.
Elrohantam. Ki kellett jutnom a folyosóról, aminek falairól a hol-

tak és eltűntek fotói bámultak. Aminek iskolaszag helyett ravata-
lozószaga volt.

De leginkább a fekete ruhás lánytól szerettem volna elmenekül-
ni, magam sem tudtam, miért. 
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