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Apámnak,
aki nem érhette meg a könyv megjelenését,
de abban a tudatban távozhatott,
hogy fia álmai beteljesültek.
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Kiejtési útmutató
Mint az Üldöztetve esetében, most sem szeretném, ha az olvasó ránézne a lengyel, orosz, német és ír szavakra, és ezt kérdezné magától: „És ezt nekem ki kéne tudnom ejteni?” Nem, nem kell. Én csak
azt akarom, hogy jól érezze magát olvasás közben, és ha a maga
módján kívánja kiejteni a szavakat, nyugodt szívvel megteheti. De
ha olyan olvasó kezébe kerülne a könyv, aki szeretné tudni, hogyan
mondják ki ezeket helyesen a szereplőim, azok segítségére készült
az alábbi útmutató.

A lengyel boszorkánykör nevei
Az írott lengyel nyelvben akad néhány betű, amit máshogy ejtünk,
mint az angolban. De ahelyett, hogy mindet elmagyaráznám, kérem,
fussák át ezt a nem túl tudományos fonetikai útmutatót, és higgyenek
nekem – persze ez sem kötelező.
Berta: Berta (úgy kell kiejteni, ahogyan írva vagyon, de ígérem, hamarosan izgalmasabb vizekre evezünk)
Bogumila: Bo-gu-mi-va (becézett, amerikai változatát, a Milát simán Mi-lának kell ejteni, hogy az amerikaiak ne ütközzenek
meg folyton azon, hogy l helyett v-t mond)
Kazimiera: Ka-zi-mi-ra
Klaudia: Klaudia (ahogyan írjuk)
Malina Sokolowski: Ma-li-na Szo-ko-vov-szki (bizony, nincs l
hang a családnevében)
Radomila: Ra-do-mi-va
Roksana: Roke-szá-na
Waclawa: Va-szva-va
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Ír szavak, kifejezések
Bean sidhe: banshí
Dóigh: doj (annyit tesz: égetni)
Dún: dún (jelentése: becsukni, összezárni)
Freagróidh tú: fragrojt ú (magyarul: válaszolni fogsz)
Múchaim: múhem (kioltani)

Ír kardok
Fragarach: Fragarah (a kard neve: Válaszadó)
Moralltach: Moraltah (a kard neve: Nagy Őrjöngő)
A többi lengyel, orosz és német szó meghallgatható a weboldalamon, a kevinhearne.com-on, ha kedvük van odakattintani.

Ír istenek
Goibhniu: Guvnyú (a Tuatha Dé Danan tagja, kitűnő kovács és
a seritalok főzőmestere)
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Elso fejezet

K

iderült, hogy ha kinyírsz egy istent, hirtelen megugrik a
népszerűségi indexed. Paranormális biztosítási ügynökök rohamoztak meg speciális „istenölő” életbiztosítást
kínálva. Sarlatánok akartak „istenálló” páncélokat rám sózni, és
extraplanáris lények ellen biztonságot nyújtó házakat kiadni nekem. De a legrosszabbak az istenek voltak, akik először gratuláltak
elért eredményemhez, majd rögtön figyelmeztettek, hogy az esetükben ne próbálkozzam ilyen aljas trükkökkel, és azzal fejezték
be mondanivalójukat, hogy a riválisaikat viszont nyugodtan lemészárolhatom – szigorúan az aljasság jegyében.
Mióta a legkülönfélébb panteonokban elterjedt a hír, hogy nem is
egy, hanem rögtön két tagját tettem hidegre a Tuatha Dé Danannnak – ráadásul a hatalmasabbikat még a keresztény pokolra is juttattam –, a világ legkülönfélébb hitrendszereiből különféle kisistenek, hírnökök és nagykövetek tették nálam tiszteletüket. Mondandójukat mind azzal kezdték, hogy őket lehetőleg hagyjam békén,
és azzal folytatták, hogy segítsek nekik kiszúrni egy halhatatlan és
hallatlanul bosszantó hólyagot, amiért cserébe olyan mértékben
megjutalmaznak, amit legvadabb álmaimban sem remélnék, és
blablabla, böff.
De ez a jutalmazásos rendszer egy nagy rakás lószar volt, ahogy a
jó öreg britek mondanák. Ott volt például a kelta Brighid, a költészet,
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a tűz és a kovácsmesterség istene, aki jutalmat ígért, ha végzek
Aenghus Óggal, de színét sem láttam, mióta Halál elvitte magával
az illetőt a pokolba, vagyis cirka három hete. A világ minden hitrendszerének istenéről hallottam azóta, de a sajátjaimról? Még a verebek sem csiripeltek róluk.
A japán istenek azt akarták, hogy törjek borsot a kínai istenek
orra alá, és megfordítva. Az orosz istenek a magyarok istenei ellen
uszítottak. A görögök a római hasonmásaikat akarták kigolyózni
valamiféle beteges öngyűlölet és féltékenység jegyében. A legfurcsább kérésük a húsvét-szigetieknek volt, akiknek egy korhadt, Seattle környéki totemoszloppal volt problémájuk. De a kívánságlista
első helyén – úgy látszott, mindenkinél – Thor szerepelt, akivel jó
lenne, ha végeznék, ha lesz egy szabad percem. Úgy tűnt, hogy az
egész világ torkig van a szemétkedéseivel.
Leif Helgarsonnal, az ügyvédemmel az élen. Egy Izlandról szalasztott vámpír volt, aki feltehetőleg bálványozta Thort a múlt ködbe vesző időszakában, de hogy rajongása miért csapott át gyűlöletbe, arról nem szólt a fáma. Leif sokat segített nekem jogi ügyekben, emellett rendszeresen vívott velem, hogy karom és kardom be
ne rozsdásodjék. És alkalmanként megivott egy kupával a véremből
fizetség gyanánt.
Ügyvédem a samhain utáni éjjelen a tornácomon várt rám.
A kellemes, tempei este jó hangulatban talált, hiszen volt miért hálásnak lennem. Míg az amerikai kölykök az előző estét a
halloweeni „adsz vagy kapsz” jegyében töltötték, szerény ünneplésem Morrigan és Brighid köré szerveződött. Örültem neki, hogy
volt egy tanítványom, akit okíthatok, és akivel eltölthettem az éjszakát. Granuaile szerencsére samhainra visszatért Észak-Karolinából, és bár ketten nem tettünk ki egy druidakört, ilyen jó szent
éjem nem volt évszázadok óta. Én voltam az utolsó, igazi druida
a földön, és a magányosan eltöltött évek után felvillanyozott egy
új druidakör alapításának gondolata. Leif a szokásos, kimért udvariasságával köszöntötte munkából hazatérő személyemet, amit
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én a fent említett okokból kifolyólag némileg zabolátlanabbul fogadtam:
– Leif, te ijesztő rohadék, hogy ityeg a fogad? – Lefékeztem a biciklimmel, és közben vadul vigyorogtam. Amikor felemelte szemöldökét, és hosszú, északi orra fölül lenézett rám, rájöttem, hogy
talán nem ilyen lovagi címekhez szokott.
– Kikérem magamnak a „rohadékot” – felelt ravaszul. – Az „ijesztőt” vállalom. És bár közérzetem kellemesnek mondható – szája
egyik sarka hangyányit felemelkedett –, korántsem vagyok olyan
víg kedélyű, mint egyesek.
– Víg kedélyű? – Most én vontam fel a szemöldököm. Leif régebben megkért rá, hogy figyelmeztessem, ha viselkedéséről lesírna, hogy sokkal idősebb, mint amennyinek látszik.
De most láthatólag nem örült neki, hogy kijavítottam. Nemtetszését kifejezendő hangosan szippantott egyet. Ezt elég viccesnek
találtam, mivel nincs szüksége légzésre.
– Rendben. Akkor nem olyan derűs hangulatú.
– Senki sem használ ilyen szavakat, Leif, csak a hozzánk hasonló vén trottyok! – Biciklimet a tornáckorlátnak támasztottam, és a
három lépcsőfokot letudva mellé telepedtem.
– Igazán szánhatnál egy kis időt arra, hogy megtanuld a beilleszkedés fortélyait! Fogd fel feladatnak. A populáris kultúra manapság
sokkal gyorsabban változik. Nem a középkorban vagyunk, amikor
az egyház és az arisztokrácia mindent konzervált.
– Nos, mivel te vagy a korszellem kötelén táncoló nyelvakrobata, taníts!
– Először is felejtsd el a „jól”-t! Manapság már a kutya sem használja. Most azt mondják, kircsin.
Leif összehúzta a szemöldökét:
– De ez nem irodalmi nyelv, hanem szleng!
– Manapság az emberek azt sem tudják, mi az irodalom. Ha figyelmeztetnéd őket, hogy nem irodalmi nyelvet használnak, úgy
néznének rád, mint egy varangyra.
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– Úgy látszik, az oktatási rendszer komoly hanyatláson ment keresztül az utóbbi években.
– Nekem mondod!? Helyesen ezt kellett volna mondanod az előbb:
„Nem vagyok úgy felpörögve, mint te, de nagyon cool ez az érzés.”
– Cool? Ez azt jelenti, hogy kellemesen érzem magam? Vagy,
ahogy te mondtad, kircsin?
– Pontosan.
– De ez marhaság! – ellenkezett Leif.
– Ez a modern nyelv – vontam vállat. – Nyugodtan csinálj magadból múzeumi tárgyat, de akkor ne csodálkozz, ha az emberek
ijesztő rohadéknak fognak tartani!
– Már most is annak tartanak.
– Talán azért, mert éjszakánként jársz ki, és kiszívod az emberek
vérét… – kockáztattam meg halk, ártatlan hangon.
– Pontosan – mondta Leif, nem véve tudomást az ugratásomról.
– Ugyan, Leif! – ráztam meg a fejem határozottan. – Az emberek ezt csak később tudják meg rólad, ha megtudják egyáltalán valaha! A viselkedésed és a beszédmódod miatt tartanak ijesztőnek.
Lesír rólad, hogy kakukktojás van. És nem csak a tejfölreklám bőröd miatt. A Napfény Völgyében is sokan tartanak a bőrráktól. De
ha megszólalsz, máris betojnak. Mert azt hiszik, vén vagy.
– De ha egyszer vén vagyok, Atticus!
– Én rád verek vagy ezer évvel, hadd emlékeztesselek rá!
A fáradt, agg vámpír, akinek nincs szüksége légzésre, felsóhajtott:
– Felesleges emlékeztetned.
– Nagyszerű. Nézd, sokat lógok a helyi egyetemista kölykökkel,
és szellentésük sincs róla, hogy nem közéjük tartozom. Azt hiszik,
hogy a pénzem egy örökségből vagy egy járadékból csordogál, és
szívesen gurítanak le velem egy sört.
– Az egyetemista kölyköket jómagam is fölöttébb kedvelem. Én
is szívesen iszogatnék velük.
– Nem, Leif, te nem velük iszogatnál, hanem belőlük! Ragadozó
aurád körbeleng, és a srácok tudat alatt érzékelik.
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Papucsférjeket meghazudtoló viselkedése hirtelen elillant, és ellenséges pillantást vetett rám:
– Nem azt mondtad, hogy csak te érzed az aurámat?
– Ők sem tudatosan érzékelik. Csupán a másságod jön le nekik.
Mert nem olyanok a reakcióid és a válaszaid, amilyeneket kozmetikázott korunk elvárna.
– Szerinted hány évesnek tűnök?
– Őőő… – kezdtem ráncvizsgálatot tartva. – Mintha a harmincas éveid végét taposnád.
– Olyan öregnek nézek ki? Pedig csak a húszas éveim második
felében jártam.
– Akkoriban keményebb világ volt, jobban elhasználta az embereket – rántottam meg a vállam.
– Igazad lehet. Éppen azért jöttem, hogy ama régi időkről beszéljünk, ha nem ég a körmödre valamelyik munkád.
– Oké – forgattam a szemem. – Csak hozom a kurva szmokingomat, meg a homokórát! Ha hallanád magad, Leif! Most be akarsz
illeszkedni vagy sem? A körmödre ég a munka? Könyörgöm, ki
mond ma ilyen szarságokat?
– Mi bajod vele?
– Manapság már senki sem másol kódexeket gyertyával a kezében! Elég lett volna annyit mondanod, hogy ha ráérsz, és slusszpassz. Persze, a legtutibb az lett volna, ha ezt mondod: ha nem
para.
– De ha nekem egyszer annyira tetszik a körmére ég a munka jambikus lejtése…
– Az alvilági istenekre, Leif, te most blankverset akarsz írni,
vagy povedálsz?! Nem csoda, ha a mai spinékkel fél órát sem
tudsz vakerolni, ezek nem a Shakespeare-tudósokhoz, hanem a
partiarcokhoz vannak szokva!
„Atticus, hazajöttél?” – szólított meg ír farkaskutyám telepatikus
úton. Gondolom, az ajtó túloldalán hallgatta a beszélgetésünket.
Leiftől egy pillanat türelmet kértem a válasz idejére.
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Igen, Oberon, hazajöttem. Leif itt ül a tornácon, és nem tudom rávenni, hogy ne az életkorának megfelelően viselkedjen.
„Tudom. Már rég megorrontottam. Eau de Halál szaga van. De nem
ugattam, ahogy parancsoltad.”
Jó kutya vagy. Ki akarsz jönni hozzánk?
„Persze!”
Rendben, de figyelmeztetlek, hogy unalmas lesz. Valamiről hosszabban kíván diskurálni velem. Különösen borongós és északi kedvében van.
Lehet, hogy egy eposz lesz.
„Nem baj. Ha közben vakargatod a hasam, ígérem, nyugton leszek.”
Kösz, haver. Ha távozik, futunk egy kört! Kinyitottam az ajtót, és
Oberon kiügetett rajta. Nem zavarta, hogy csóváló farkával Leif
karját csapdossa.
„Menjünk el a Városi-tóhoz, ha ez a halott ürge lelép, aztán jöhet a
Rúla Búla!” Ez utóbbi intézmény egy ír pub volt, mely törzshelyünkül szolgált, amíg ki nem tiltottak onnan.
A Rúla Búla vezetője még mindig zabos rám, amiért megfosztottam
kedvenc csaposától, Granuaile-től.
„Még mindig? De hiszen az évekkel ezelőtt történt.”
Elég lesz az három hétnek is – emlékeztettem. A kutyák időérzéke
csapnivaló. De a golfpályát körbeügetheted, és minden nyúl a tiéd, amit
meg tudsz fogni. Most pedig fordulj a hátadra, beszélnem kell Leiffel!
„Ezt imádom a legjobban! Nincs klasszabb egy jó kis hasvakarásnál.
Kivéve a francia uszkárokat. Emlékszel még Fifire? Régi, szép idők!”
– Rendben, Leif! A kutyám most már boldog. Belekezdhetsz a
mesédbe!
– A dolog fölöttébb egyszerű, ám mint minden egyszerű dolog,
egyben halálosan komplikált is.
– Hé, fukarkodhatnál a jelzőkkel egy kicsit! Hagyd el ezeket a
fölöttébbeket meg halálosanokat!
– Ha megbocsátasz, most ezeknél maradnék! Mivel felesleges
valódi lényemet rejtegetni előtted, beszélhetnék a saját szájízem
szerint?
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– Hogyne! – feleltem, és visszaszívtam a sűrítésre tett javaslatomat. – Bocsánat, Leif, csak segíteni akartam!
– Tudom én azt, de nem kívánom tovább bonyolítani a dolgot
azzal, hogy az analfabetizmuson szűröm át. – Azzal vett egy nagy,
de felesleges lélegzetet, és behunyt szemmel kifújta a levegőt. Úgy
nézett ki, mintha minden energiáját összpontosítva a csakráját keresné. – Számtalan okom van a segítségedet kérni, és neked ezernyi
okod, hogy segédkezet nyújts. De ezek egyelőre várhatnak. Íme, a
rövidített változat. – Hirtelen felpattant a szeme, és rám nézett: –
Azt szeretném, hogy segíts megölni Thort.
„Hihi! Mondd, neki, hogy álljon a sor végére!” – horkant fel Oberon,
mint mindig, ha valamit nagyon szórakoztatónak talált. Szerencsére Leif nem jött rá, hogy ebem éppen rajta mulat.
– Hm. Úgy látszik, Thor sokakból gyilkos ösztönöket vált ki,
ugyanis nem te vagy az első, aki az utóbbi hetekben hasonló kéréssel fordult hozzám – feleltem.
Leif egyből ráugrott:
– Egy újabb ok, hogy beleegyezz! Szövetségeseid lennének, akik
segítenek, ha úgy alakulnak a dolgok, és hálás csodálók lesnék győzelmed!
– Ha elbuknék, meg ugyanennyi gyászolóm lenne? Ha tényleg
ekkora közutálatnak örvend, miért nem akad rá más jelentkező?
– A Ragnarök miatt – válaszolt Leif, mint aki már várta a kérdést. – A prófécia miatt rettegi mindenki, ez teszi őt ilyen kibírhatatlanul arrogánssá. Mindenki azt mondja, hogy ha még a világ végének eljövetelekor is itt lesz, akkor nyilvánvaló, hogy ma senki sem
árthat neki. De ez csak hablaty.
Mosolyognom kellett.
– Szerinted a Ragnarök csak hablaty?
Oberon tovább pufogott.
Leif elengedte füle mellett a kérdésemet, és folytatta:
– Az apokalipszis nem teljesen úgy zajlik majd le, ahogy megjövendölte, és jó, ha az egyik szereplője igaz lesz. Nem ragaszkodhatunk
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egy régi meséhez, mely ősapáink lefagyott agyából pattant ki. Itt az
idő, hogy megváltoztassuk.
– Nézd, Leif, nem kétlem, hogy egy eposznyi okod van, amiért
szerinted meg kellene tennem, de egyszerűen képtelen vagyok a saját problémámként felfogni. Egyszerűen úgy érzem, ez nem az én
feladatom. Aenghus Óg és Bres ideállított, és harcot kezdeményeztek. Én nem tettem mást, csak befejeztem. És az a helyzet, hogy
könnyen máshogy is végződhetett volna. Te nem láttad: de alig éltem túl. Talán észrevetted ezt – mutattam elformátlanodott jobb
fülemre, amit egy Iron Maiden-szörnymaszkba bújt szúnyog lerágott, és azóta nem voltam képes egy karfiolszerű porcburjánzásnál
jobbat produkálni helyette. Azóta az Iron Maidenről nem a vasszűz, hanem a vasfül jut eszembe.
– Természetesen észrevettem – felelte Leif.
– Szerencsére megúsztam ezzel a „szúnyogcsípéssel”. És bár nem
fizettem nagy árat Aenghus Óg megöléséért, számos, kellemetlen
látogatót kaptam más istenek személyében. De csak azért, mert továbbra is kis falat maradtam. Van róla fogalmad, mit tennének az
istenek, ha egy Thorhoz hasonló nagyságot tennék el láb alól? Ös�szefognának a kiiktatásomra, hogy ne jelentsek fenyegetést rájuk
nézve. Különben is kétlem, hogy meg lehetne ölni.
– Pedig nagyon is lehetséges! – rázta felém az ujját. – A norvég
istenek a te Tuatha Dé Danannodhoz hasonlók. Övék az örök fiatalság, de a sebezhetetlenséget nem birtokolják.
– Eredetileg így állt a helyzet. Olvastam a régi szövegeket, és tudom, hogy te a Thor 1.0-ra hajtasz. De azóta már több verzió került piacra belőle, ahogy Prérifarkasból, Buddhából meg Elvisből is.
Behatolhatnánk Asgardba, megölhetnénk Thor 1.0-t, és ha megúsznánk, hogy a többi norvég isten kicsináljon, visszatérhetnénk
Midgardba, ahol Thor képregényverziója intézne el bennünket, a
piszkos csirkefogókat. Erre már gondoltál?
Leif arcán mintha kétségbeesés suhant volna át:
– Thornak képregénye is van?
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– Hogyne lenne! Nem tudom, hogyan maradt ki neked. Még egy
film is készült a képregényből. Itt, Amerikában amolyan hősnek hiszik, nem hasonlít az eredeti rohadékhoz. Ameddig nem hívod fel a
figyelmet magadra, nem érdekled. De Asgard lerohanása után már
nem lapulhatsz meg.
– Hm. Mi lenne, ha alakítanék egy csapatot, amely hajlandó velünk lerohanni Asgardot, és visszakísérni bennünket Midgardba?
Ilyen forgatókönyv esetén számíthatnék rád?
Lassan megcsóváltam a fejem:
– Attól tartok, nem. Hosszú, földi pályafutásom egyik oka, hogy
sohasem húztam ujjat a mennydörgés istenével. Megfelelő túlélési stratégiának tűnik, amihez tartom magam. Ha mégis ezt az utat
választanád, ajánlom, kerüld el Lokit! Úgy tenne, mintha a te oldaladon állna, de az első adandó alkalommal beköpne Odinnak. Aztán mire észbe kapnál, az egész panteon nyársakkal üldözne.
– Inkább üldözzenek, mint hogy továbbra is együtt kelljen élnem
vele. Bosszút akarok.
– Egészen pontosan miért is? – Általában nem feszegetem a
vámpírok pszichés mozgatórugóit, mivel nagyon egy kaptafára jár
az agyuk. Csak két dolog érdekli őket: a hatalom és a territórium.
Ja, és imádják felcsigázni más kíváncsiságát, majd amikor rákérdezel a dologra, titokzatos hallgatásba burkolóznak.
Leif sohasem válaszolhatta meg kérdésemet, pedig egy teljes fél
másodpercig hajlandóságot mutatott rá. Kinyitotta a száját, hogy
megszólaljon, de tekintete a nyakamra esett, oda, ahol a hidegvas
amulettem lógott. Kulcscsontjaim közt furcsa melegséget éreztem
– égetőt.
– Öhm… – mondta Leif életének talán legösszeszedetlenebb pillanatában. – Miért kezdett izzani az amuletted?
Úgy kúszott fel a hőmérsékletem, mint higanyoszlop egy augusztusi reggelen. Izzadság ütközött ki a homlokomon, és a gyomorforgató sistergés arra figyelmeztetett, egy ponton már sülni kezdtem.
Bár legszívesebben ösztönösen lekaptam volna a nyakláncot, hogy
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a gyepre hajítsam, legyűrtem a késztetést. Ugyanis ez az izzó vasdarab – minden varázslat ellenpólusa – volt a fő oka életben maradásomnak.
– Valaki megtámadott egy varázslattal! – préseltem ki fogaim
között, amíg elfehéredett bütykökkel a karfát markoltam, és a fájdalom kivédésére összpontosítottam. De nem csak azért harcoltam,
hogy érzőidegeim sikítását lecsendesítsem. Ha hagyom, hogy legyűrjön a fájdalom, végem. A fájdalommal lehet legkönnyebben
felingerelni a hüllőagyat, ami aztán rövidre zárja az agykéreg fontosabb funkcióit, és a szerencsétlen delikvens ott áll tök hülyén, és
csak az ösztönös, „sarokba szorított patkány”-szintre képes. Ezért
nem tudtam ennél összefüggőbben kommunikálni, és összekötni a
pontokat Leif számára, ha elmulasztotta volna észrevenni a nagy
képet, hogy:
– Meg akarnak ölni!
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Második fejezet

L

eif tépőfogai előtörtek, és kiugrott a ház előtti gyep szélére, hogy minden érzékszervét bevetve merénylőket keressen a sötétben. Oberon sem maradt tétlen, talpra ugrott, és
olyan fenyegetően morgott bele az éjszakába, amennyire csak tudott, hogy elijessze, akárki van odakint.
Én persze rögtön tudtam, hogy nem fognak találni senkit.
Ugyanis távtámadás történt.
– Boszorkányok! – köptem ki a szót, miközben amulettem tovább sütötte a mellkasomat. A hidegvas hatástalanította a rontást,
és az izzás lassan halványulni kezdett, de grillezett húsom szaga
tovább lebegett a levegőben. A fájdalom kizárása, és a megégett
bőröm meggyógyítása kimerítette tartalék energiámat, ezért feltápászkodtam, lekóvályogtam a lépcsőn a gyepre, és szandálomtól megszabadulva elkezdtem erőt szippantani a földből. Hogy az
amulett ne érjen a mellkasomhoz, térdemen megtámasztott karral
előrehajoltam, de a vas meg sem moccant: beleégett a húsomba. Ez
nem volt jó hír.
– Kénytelen vagyok egyetérteni azzal, hogy boszorkányság áldozatává váltál, de a lakókon kívül senki mást nem érzékelek a környéken – mondta Leif, miközben folytatta a kutatást. – De ha már
így felhoztad a boszorkányokat…
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– Szerinted ezt csináltam? Felhoztam egy témát? Én meg hülye
fejjel azt hittem, hogy a seggemet próbálom megmenteni, nehogy a
banyák szabad lángon megpirítsák!
– Bocsánat. Csak kétségbeesetten igyekeztem valami átvezetést
találni, és erre futotta. Ma esti látogatásom szakmai oka az volt,
hogy értesítselek, Malina Sokolowski elfogadta a szerződésetek általad benyújtott, legutóbbi szövegezését mindenféle változtatás,
vagy kiegészítés nélkül. Amint kész vagy rá, ő is hajlandó aláírni a
kölcsönös megnemtámadási egyezményeteket.
– Na, igen. – Meghúztam az amulett ezüstláncát, hogy lehámozzam a mellkasomról, és némi égett hús is jött vele. – Azt hiszem,
ezzel máris megszegte a megnemtámadási egyezményt, nem?
– Nem – rázta a fejét Leif. – Egy hajszálnyira a békekötésetektől
nem tenne ilyet.
– Szerintem meg a legalkalmasabb időpont a támadásra. Mivel
még semmit nem írtunk alá, őnagysága áll első helyen a gyanúsítottak listáján. – Malina a lengyel boszorkányokból álló kör, a Három Auróra Nővérei, újonnan kinevezett vezetője volt. A kör már a
nyolcvanas évektől – tehát jóval az én betelepülésem előtt – magáé
nak tudhatta East Valley-t. A helyiek így nevezik a Tempe, Mesa,
Scottsdale, Chandler és Gilbert városai által alkotott területet. Amikor a kilencvenes évek végén tanyát vertem itt, nem érdekeltem őket.
Elvégre csak egy srácnak véltek, aki zéró fenyegetést jelentett rájuk
nézve, és hatalom sem volt a kezében a gyógyteák készítésén kívül. Addig folytattuk az élni és élni hagyni politikáját, amíg érdekeink nem kerültek egymással szembe: nekik érdekükben állt segíteni
egy rám vadászó istennek (először azt hittem, hogy szolgálatukért
szabad bejárást kapnak Tír na nÓgba, de kiderült, hogy egy telket
ígértek nekik Mag Mellben), én pedig saját életben maradásomban
voltam érdekelt. Ez volt az a pont, amikor a saját bőrükön kellett
megtapasztalniuk, mennyire mérhetetlenül alulbecsülték szerény
személyemet. Eredetileg tizenhárman voltak, de hatan meghaltak, amikor megpróbálták kioltani az életem. Tehát nem csoda, ha
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Malina most hiába jött nekem olajágakkal meg békegalambokkal,
szentül hittem, hogy kihasznál minden adandó alkalmat a bosszúra.
– Remélem, nem akarsz rávenni, hogy tegyek nála udvariassági
látogatást? – zsémbelődött Leif.
– Felesleges, magam hívom fel.
– Nem is tudod, mekkora kő esett le a szívemről. Azonban minden lében kanál szomszédurad ismét fokozott érdeklődést mutat
irányunkban.
– Mr. Semerdjianra célzol?
– Bizony.
A fejemet alig mozdítva szemem sarkából az említett irányba
sandítottam. Észrevettem, hogy a házammal szemben lévő otthonának egyik sötétítőfüggönyén valamivel szélesebb a rés. A sötétben ott kísértett rosszindulatú szomszédom még sötétebb szeme.
– Csak a szokásos szagát érzed, ugye? – kérdeztem Leiftől.
– Ezt hogy érted?
– Nincs egy leheletnyi tündér- vagy démonszaga?
Leif szárazon felnevetett:
– Nincs mérőón, amivel meg lehetne mérni a te mélységesen
mély üldözési mániádat!
– Még szerencse, különben valami készületlenül érne. Mégis,
milyen szaga van?
Leif undorodva összeráncolta az orrát.
– Mustáros-chilis hot dog és olcsó sör. A vére gyakorlatilag alkoholból és zsírmolekulákból áll.
„Hú. Ilyen jó illata van az öreg fószernek?”
– A vérszimatolásról jut eszembe, hogy még nem hörpintettem fel
a mai adagomat – mondta Leif. – A feladatomat teljesítettem, most
magadra hagylak, hogy nyalogathasd a sebeidet, és hogy elkezdhesd
személyes boszorkányüldözésedet. De távozásom előtt hadd kérjelek meg újra, hogy legalább fontold meg a hozzám és a Thor-ellenes
társaságunkhoz való csatlakozást! Gondolkozz el az előnyein, szívességet tennél vele nekem!
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– Rendben, a kedvedért – feleltem. – Megfontolom. De kérlek,
ne dédelgess hiú reményeket! Thor megölése, ó, „nincs a világon ennél szebb dolog”.1
A vámpírok fagyos pillantása sokkal fagyosabb az emberekénél.
És ha a fagyos pillantással néző vámpír ráadásul még izlandi is,
akkor kénytelen vagy megtapasztalni a kifejezés ősi jelentését – és
meg sem lepődsz, ha a testhőmérsékleted esik néhány fokot.
Leif ezzel a bizonyos pillantással nézett egy darabig, aztán nagyon halkan megkérdezte:
– Te most gúnyolódsz velem? Ha Shakespeare-t idézel, akkor
vagy ugratod az illetőt, vagy bolondságát pellengérezed ki.
„Húha, ez sarokba szorított, Atticus” – mondta Oberon.
– Ugyan már, Leif, egyszerűen csak túl feszült vagyok – mutattam izzadó arcomra, és a nyakamban füstölgő amulettre.
– Azt hiszem, hazudsz.
– Dehogy, Leif…
– Bocsáss meg, de a mifajtánk képes olvasni valamelyest a gondolatokban. Az előbb Júliát idézted. Talán azt akartad vele sugallni, hogy Rómeóhoz hasonlóan én is a „balsors bolondja” lennék, aki
meggondolatlanul és elhamarkodottan Tybaltnak ugrik, hogy megbosszulja Mercutio halálát? Talán azt gondolod, Rómeóhoz hasonlóan végzem, ha tovább folytatom a Thor-ellenes szervezkedést?
– „Egyáltalán nem így képzeltem el, nem így képzeltem el.”2 Ha
ez lett volna a szándékom, Júlia helyett Benvolio szavaival élek:
„Széjjel, bolondok! Be kardotok. Nem tudják, mit csinálnak.”
Leif olyan némán meredt rám, ahogy csak vámpírok és festett
kavicsok képesek:
– Én világéletemben jobban szerettem a Hamletet – szólalt meg végül. – „Most hő vért meginnám, s oly szörnyü tettet bírnék elkövetni,

1
2

W illiam Shakespeare: Romeo és Júlia, Kosztolányi Dezső fordítása.

T. S. Eliot: J. Alfred Prufrock szerelmes éneke, Kálnoky László fordítása.
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hogy a napfény reszketve nézne rá.”3 – Azzal sarkon fordult, és gyorsan – egy halandóhoz képest mindenféleképpen gyorsan – az utcán
parkoló, nyitható tetejű, karcsú Jaguar XK-jának ajtajához sietett. Mielőtt beugrott volna, odavetett még egy sértett „Viszlát!”-ot, aztán bedurrantotta a motort, és csikorgó kerekekkel, élőhalott hisztériaroham
kíséretében elporzott.
„Anyám! Ha ez egy Shakespeare-idézet-verseny volt, akkor alulmaradtál.”
Tudom. Én meg beszúrtam némi T. S. Eliotot, amit nem vett észre.
Remélem, legközelebb, ha nem egy merényletből kell felépülnöm, jobban
fog menni. Továbbra is ugyanabban a szerencsétlen, előregörnyedt
testtartásban maradtam, hogy elkerüljem a mellkasom és az amulett újbóli találkozását. Valamit tennem kellett vele, de nem akartam, hogy a minden bizonnyal továbbra is leskelődő Mr. Semerdjian
meglássa.
Oberon, menj át az úton, és ülj le a gyepe sarkára, aztán bámulj rá!
„Ennyi? Csak üljek? Mert nem szívesen tennék egyebet, amíg figyel.”
Igen, csak el kell vonnod a figyelmét. Mióta ott hagytad neki azt a kis
figyelmességet, attól retteg, hogy újra megtörténik. Mert ilyen ajándékot
nem csak karácsonykor kaphat az ember!
Sajnos Mr. Semerdjian és én nem jöttünk ki túl fényesen egymással. Egy kissé pohos, libanoni férfiról volt szó, aki hatvanas éveinek nehezebb felét taposta. Olyan gyorsan és hangosan jött izgalomba, hogy biztosan ideális baseballmeccsnéző partner lehetett.
Híresen jó szomszédok lehettünk volna, ha beköltözésemtől kezdve nem lett volna akkora tapló velem. De ennyi erővel azt is mondhatnánk egy vízbe fúltra, hogy szegény, életben maradhatott volna,
ha kopoltyúval rendelkezik.
„Rendben. De jössz nekem egy kolbásszal.”
Megdumáltuk. És kocogó mozgalmat is rendezünk.
3

William Shakespeare: Hamlet, dán királyfi, Arany János fordítása.
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„Várj csak! Ugye, kiestek neki a Papago Parkban történtek?” Oberon
arra a szerencsétlen esetre gondolt, amely egy parkőr halálával végződött, és Mr. Semerdjian megpróbálta ránk kenni a dolgot.
Teljesen. Leif különleges vámpírképességével kitörölte az emlékeit. Erről eszembe jutott, milyen hasznos, ha van egy vámpír a háznál. Reméltem, hogy Leif nem sokáig lesz zabos rám.
„Oké. Jó buli lesz.” Oberon átügetett az úton, mire a sötétítő rése
széjjelebb húzódott. Mr. Semerdjian megfeledkezett minden óvatosságról. „Látom a szemét.”
Amíg farkasszemet néztek egymással, erőt merítettem a földből
és sűrű, de viszonylag kis kiterjedésű ködgubába burkoltam magam.
Arizona híres a száraz levegőjéről, de a november elején érkező viharoknak köszönhetően nem volt nehéz páraszemcséket találnom a
levegőben, melyeken aztán kötést alkalmaztam. A sűrűsödő ködben égett bőrömre összpontosítottam, és folytattam az öngyógyítást. Most, hogy az amulett nem égette gyorsabban a bőröm, mint
ahogy gyógyítani tudtam volna, sokkal jobb eredményt értem el.
Mivel az amulett továbbra is forró volt, görnyedt testtartásban a
kerti slaghoz mentem, és megnyitottam. Mielőtt folytattam volna
az akciót, megnéztem, hogy a köd a helyén van-e. Láttam az utcai
lámpa fénykörében trónoló Oberont, de Mr. Semerdjian ablakait
már nem. Ez megnyugtatott. Egyik kezemmel eltakartam arcom a
felcsapó gőztől, a másikkal az amulettre spricceltem a vizet.
Sziszegett és fortyogott, majd a gőz gejzírként felcsapott, de néhány másodperc múlva amulettem határozottan hűlni kezdett.
„Hé, azt hiszem, kijön!” – figyelmeztetett Oberon.
Nem baj. Csak maradj ott, és bámuld! Ha képes vagy rá, még a farkadat is csóválhatod!
„Sajnos, nem megy. Képtelen vagyok érzelmeket hazudni.”
Hallottam, hogy Mr. Semerdjian dühösen kivágja az ajtót.
– Nem mész innen, te koszos korcs! Takarodj! Helyedre!
„Ez lekorcsozott. Ekkora udvariatlanságot! És egy összecsavart újságot tart a kezében!”
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Ha meg akar vele ütni, morogj rá!
„Örömmel! Már itt is van…” Oberon fenyegető morgásának köszönhetően Mr. Semerdjian magabiztos parancsai fülsiketítő esdeklésbe csaptak át néhány oktávval magasabban:
– Semmi baj, jó kutyuska, maradj csak, ügyes kutya!
„Ez hülyének néz engem. Fejen akar csapni az újsággal, aztán jön ezzel a »jó kutyuska«-szöveggel, és azt hiszi, hogy mindent elfelejtek neki!
Ezért minimum néhány ugatást érdemel.”
Ne fogd vissza magad! Az amulett gyorsan hűlt, egy-két másodperc múlva újra érintkezésbe kerülhetett a mellkasommal, már nem
okozott további károsodást. Amikor Oberon rázendített, a rémült
Mr. Semerdjian hangja Mariah Carey-i magasságokba csapott.
– O’Sullivan, hívja vissza a kutyáját, a fene essen magába!
O’Sullivan, hol a francban van? Csak tudnám, honnan jön ez a rohadt köd!
Amikor végeztem, elzártam a csapot, felálltam, és hagytam,
hogy az amulett visszaessen a mellkasomra. Nem mondhatnám,
hogy teljesen gyógyultnak nyilvánítottam magam, mindenesetre a
gyógyulás útjára léptem, és képes voltam uralni a fájdalmat. Ráérősen Oberonhoz sétáltam.
– Itt vagyok – léptem a ködből a lámpa sápadt fénykörébe, a kutyám mellé.
– Mire ez a nagy riadalom, Mr. Semerdjian? A kutyám csak békésen üldögélt itt, nem viselkedett magával ellenségesen.
– Nincs rajta póráz! – fröcsögte.
– Magán sincs – mutattam rá. – Ha nem közelített volna felé
ártó szándékkal, egy morgást sem kapott volna, nemhogy ugatást!
– Ahhoz magának semmi köze! – vágott vissza a szomszédunk.
– Nem szaladgálhat póráz nélkül, az én telkemen meg különösen
nem! Mindjárt hívom a rendőrséget!
– Ha jól emlékszem, amikor legutóbb kihívta a zsarukat, szépen
behívatták hamis riasztás miatt.
Semerdjian paprikavörös képpel ordítani kezdett:
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– Ki a telkemről! Mindketten!
Kezdj el hátrálni, amíg el nem tűnünk a szeme elől! – mondtam
Oberonnak. Most. Mr. Semerdjianon tartva szemünket visszahátráltunk a ködgomolyba. Elképzeltem, mit láthatott az öreg: egy kutyát, amely a gazdájával együtt hátrálni kezd, bár semmilyen hallható parancs nem hagyta el a gazda száját, amíg szürke szamárként
el nem tűnnek a ködben.
Ezzel jól ráijesztettünk – mondtam Oberonnak. Biztosan így volt,
mert Mr. Semerdjian utánunk kiáltott, amikor újra felbukkantunk
az úton.
– Ijesztő egy rohadék maga, O’Sullivan! – Alig tudtam megállni, hogy ne nevessem el magam a sértés iróniáján. – Ajánlom, hogy
tartsa magát távol tőlem a kutyájával együtt!
„Ez nagyon szórakoztató volt” – pöfögött Oberon. „Hogy is mondják azt, amikor valakit megviccel az ember?”
Ugratás – feleltem, és kocogni kezdtem. Oberon mellettem ügetett. Feloldottam a páraszemcséket összetartó kötést, mire a köd elenyészett. Olyanok vagyunk, mint a ’64-es, pszichedelikus busz Vidám
Kópéi: LSD-tesztben részesítettük Mr. Semerdjiant az LSD kellemes
mellékhatása nélkül…
„Mi az az LSD-teszt?”
Majd elmondom, ha hazaértünk. Mivel egy koszos korcs vagy…
„Hé!”
…rád fér egy alapos fürdetés. Amíg a kádban vagy, mesélek neked a
Vidám Kópékról, meg a Savpróbáról. De most irány a bolt, hogy beszerezzük a megígért kolbászt!
„De jó! Zamatos csirkés-almás kolbász rendel!
Nem baj, ha elintézek egy hívást? Közölnöm kell Malinával, hogy a
rontása nem vált be. Elővettem a mobilomat, és kikerestem a boszorkánykör vezetőjének számát.
„Csak nyugodtan! Mielőtt elfelejteném, hadd figyelmeztesselek rá,
hogy Leif szerintem hazudott neked az imént.”
Mire gondolsz? – húztam össze a szemöldököm.
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„Emlékszel, hogy négy nappal ezelőtt, amikor a Superstition-hegy
ségben megmentettél bennünket, tele lett az orrom démonbűzzel?”
Három hete volt, nem négy napja, de mindegy, emlékszem.
„Nos, Leif azt mondta neked, hogy Mr. Semerdjiannak nincs démonszaga. Pedig démonszaga volt. Vagyis még mindig van. Ha nem hiszed
el, változz kutyává, mert ezzel a csökött emberorral nem sokra mész.”
Várj! Állj meg! – torpantam meg az út közepén. Oberon néhány lépés után megállt, és lógó nyelvvel rám nézett. Még mindig a 11. utcán voltunk, egy háztömbnyire a házunktól. Az utcai lámpák fénytölcsérei hegyes varázslósipkákat vetítettek elénk az éjszakában. Még
mindig démonszagot érzel, ilyen távolságból is?
„Igen. És egyre erősödik.”
Aj-aj, Oberon, ez nem jó hír – tettem vissza a zsebembe a telefont.
Vissza kell mennünk a házba, hogy magamhoz vegyem a kardomat.
A következő sarkon valami megmozdult a sötétben. Akkora volt,
mint egy bogárhátú autó, csak ahhoz természetellenesen magasan
siklott. Aztán megláttam őkelmét: a groteszk módon hosszú lábak
szöcskére emlékeztető testet tartottak. A rovarok maximális testmérete légzőrendszerük miatt behatárolt, és megáll tizenöt centi
méter körül. De ez a démon fittyet hányt a természet törvényeire.
Rohanj haza, Oberon, most! Sarkon pördültem, és csúcssebességre
kapcsolva a házunk felé futottam. Hallottam, hogy a démon utánunk veti magát, kitinlábai csattogtak a fekete aszfalton. Nem sikerült lerázni. Tutira biztos voltam benne, hogy utolér bennünket.
Esélyem sem volt magamhoz venni a kardom.
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