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„Éhezők viadala, 
add át a helyed!” 

Jess (amazon.com)

Hat hete már, hogy az apokalipszis angyalai alászálltak, és elpusz
tították a modern világot. Nappal az utcai bandáké a hatalom, de az 
éjszakákat a rettegés és a babona uralja. Mikor az angyalsereg harcosai  
magukkal ragadnak egy gyámoltalan kislányt, annak tizenhét éves  
nővére, Penryn, mindenre elszánja magát, hogy visszaszerezze a húgát.

Mindenre. Ha kell, akár arra is hajlandó, hogy alkut kössön egy ellen
séges angyallal.

Rafi félelmetes harcos, de most legyőzötten, szárnyaitól megfosztva, 
félholtan hever a földön. Korszakokon átívelő háborúkban vívott győz
tes csatákat, most pedig egy éhezéstől legyengült tinilány menti meg az 
életét.

Miközben átvágnak a sötétségbe és káoszba merült ÉszakKalifor
nián, csak egymásra támaszkodhatnak a túlélés érdekében. Kénytelenek 
együtt megtenni az utat, hogy eljussanak San Franciscóba, az angyalok 
fészkébe, ahol Penryn mindent kockára tesz, hogy megmentse a húgát, 
az angyal pedig kénytelen legnagyobb ellenségei könyörületességére 
bízni magát, hogy újra a régi lehessen.

„Szerelembe estem ezzel a történettel. Óriási olvasmány.”   
– Hailey pantone (amazon.com)

Tizennégy éves kortól ajánljuk!

S u S a n  e e

a n g y a l o k  b u k á s a

ANGELFALL

Vörös pöttyös könyvek 
é l m é ny t  ke re s ő k n e k  –  p o n t  n e ke d
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Első kiadás

Könyvmolyképző Kiadó, Szeged, 2013
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Furcsa módon, a támadások óta gyönyörűek a naplementék.  
 A lakásunk ablakán át nézve a lángoló égbolt, akár egy fényes-

re törölgetett mangó, ragyogó narancs, vörös és bíbor színekben 
pompázik. A felhők is tüzet fognak, átterjednek rájuk a naplemente 
színei, szinte megrémít, mintha idelenn mi is lángra kaphatnánk.

Arcomon a nyugvó nap halványuló melegével próbálok nem gon-
dolni semmi másra, csak azon igyekszem, hogy ne remegjen a ke-
zem, miközben becipzárazom a hátizsákomat.

A kedvenc bakancsomat húzom fel. Régebben azért volt a ked-
vencem, mert Misty Johnson egyszer megdicsérte, hogy milyen jól 
néznek ki a szárán végigfutó bőrszíjak. Misty pomponlány… volt, 
és híres a kitűnő ízléséről, ezért úgy éreztem, ha ezt hordom, én is 
divatos és trendi vagyok, noha a bakancsot egy olyan cég készítet-
te, amely komoly túracipőket gyártott. Mostanában pedig azért ez 
a kedvencem, mert a szíjak alá remekül be lehet csúsztatni egy kést.

Bedugok néhány élesre fent kést Paige kerekes székének zsebé-
be is. Elbizonytalanodom, hogy anya bevásárlókocsijába is tegyek-e 
egyet, de aztán rakok oda is. Becsúsztatom egy rakás Biblia és egy ha-
lom üres üdítős palack közé. Mikor anya nem néz oda, ráhúzok va-
lami ruhát is, remélve, hogy soha nem kell tudomást szereznie róla.

1
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Mielőtt teljesen besötétedne, kitolom Paige-et a lépcsőházba. Ki 
tudna gurulni egyedül is, mivel jobban szereti a hagyományos szé-
ket, mint az elektromos hajtásút. De tudom, hogy nagyobb bizton-
ságban érzi magát, ha én tolom. A liftet természetesen nem használ-
hatjuk, mivel nem akarjuk megkockáztatni, hogy bennragadjunk, 
ha elmegy az áram.

Kisegítem Paige-et a székből, és a hátamon cipelem, míg anyánk 
a kerekes széket gurítja le a három emeletnyi lépcsősoron. Nem sze-
retem, hogy ilyen vékony a húgom. Túlságosan is könnyű, még ah-
hoz képest is, hogy csak hétéves, és ez jobban aggaszt, mint az összes 
többi dolog együttvéve.

A földszinten visszaültetem Paige-et a székébe. Fekete hajának 
egy elszabadult tincsét hátrasimítom a füle mögé. Kiugró arccsont-
jával és éjsötét szemével majdnem az ikertestvérem lehetne. Az arca 
még kissé manószerű, de nem adok tíz évet, és pont úgy fog kinéz-
ni, mint én. Sosem fognak minket összetéveszteni, mert olyanok 
vagyunk, mint a tűz és a víz. Még most is, dacára az ijedtségnek, 
felfelé kunkorodik a szája, az ajkán halvány mosoly játszik, jobban 
aggódik értem, mint saját magáért. Visszamosolygok rá, próbálok 
magabiztosságot sugározni.

Visszaszaladok, fel a lépcsőn, hogy segítsek anyának lehozni a 
bevásárlókocsiját. Megszenvedünk az ormótlan vacakkal, irtózatos 
csörömpölés közepette botladozunk lefelé a lépcsőn. Most először 
örülök, hogy rajtunk kívül nem maradt senki az épületben, nincs, 
aki meghalljon minket. A kocsi dugig van tömve üres palackokkal, 
Paige babatakaróival, egy halom színes magazinnal és Bibliával, apa 
összes ingével, amit a szekrényben hagyott, mikor elköltözött, és 
persze a tojástartók, teli anyám drágalátos záptojásaival. Még a kar-
digánjának és a kabátjának a zsebeit is telitömte tojásokkal.
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Fontolóra veszem, hogy inkább itt hagyjuk a kocsit, de a vesze-
kedés anyámmal tovább tartana, és nagyobb zajjal járna, mint ha 
segítek neki lecipelni. Abban reménykedem, hogy Paige-nek annyi 
idő alatt csak nem lesz semmi baja, amíg levisszük. Dühös vagyok 
magamra, hogy miért nem a kocsit vittük le előbb, akkor Paige vi-
szonylag védettebb helyen lett volna fent, mint így, hogy lent vár 
minket a földszinten.

Mire a lépcsőház ajtajához érünk, csorog rólam a verejték, és ca-
fatokban vannak az idegeim.

– Ne feledjétek – mondom –, nem számít, mi történik, csak ro-
hanjatok lefelé az El Caminón, amíg elértek a Page Millhez. Aztán 
irány a hegyekbe. Ha elszakadnánk egymástól, fenn találkozunk a 
hegytetőn, értitek?

Ha elszakadunk egymástól, nem sok esélyünk marad, hogy bár-
hol is találkozzunk még az életben, de valahogy fenn kell tartanom 
legalább a remény látszatát, mert mindössze ez maradt nekünk.

A fülemet a lépcsőház ajtajára szorítom. Nem hallok semmit. Se 
szelet, se madarakat, se autókat, se embereket. Kinyitom a súlyos aj-
tót, épp csak résnyire, és kilesek rajta.

Az utca elhagyatott, eltekintve az üres autóktól, mindegyik sáv-
ban áll néhány. A nyugvó nap fényében fürdő beton és acél vissza-
tükrözi a fakuló színeket.

A nappal a menekültek és a fosztogató bandák ideje. De éjszakára 
mindannyian eltűnnek, alkonyatkor kiürülnek az utcák. Mostaná-
ban mindenki tart a természetfeletti dolgoktól. A halandó ragadozó 
és a préda is egyetérteni látszik abban, hogy hallgatva az ősi félelemre, 
napkeltéig elrejtőznek. Még az újonnan alakult legkeményebb utcai 
bandák is átengedik az éjszakát a ki tudja miféle teremtményeknek, 
melyek a sötétségben kóborolnak ebben az új világban.
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Legalábbis idáig így volt. De egyszer majd, a legkétségbeesettebb 
helyzetben lévők elkezdik kihasználni a sötétség álcáját, dacára a 
kockázatnak. Azt reméltem, mi leszünk az elsők, és rajtunk kívül 
nem lesz itt senki, ha másért nem, azért, hogy ne kelljen Paige-et 
erővel elvonszolnom, mert meg akarna állni, segíteni valakinek, aki 
bajban van.

Anya megragadja a karomat, miközben kifelé bámul a közelgő éj-
szakába. A szeméből süt a félelem. Annyit sírt az elmúlt évben, mi-
óta apa elment, hogy a szeme állandóan duzzadt. A sötétségtől kü-
lönösen retteg, de ez ellen nem tudok mit tenni. Kinyitom a szám, 
hogy megmondjam neki, minden rendben lesz, de a hazugság a tor-
komon akad. Hiábavaló a kísérlet, hogy megnyugtassam.

Nagy levegőt veszek, kitárom az ajtót.
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T üstént elfog a kiszolgáltatottság érzése. Az izmaim  
 megfeszülnek, mintha arra számítanék, bármelyik pillanat-

ban rám lőhetnek.
Fogom Paige székét, és kigurítom az épületből. Először az eget 

fürkészem, azután alaposan körbenézek, mint egy jól nevelt kis nyu-
szi, mikor ragadozók elől bujkál.

Gyorsan sötétedő homály borul az elhagyott háztömbökre, au-
tókra és a haldokló sövényre, amit már hat hete nem locsol senki. 
A szemközti ház falára egy graffitiművész spray-vel haragvó angyalt 
festett, hatalmas szárnyakkal és karddal. A falon végigfutó cikcak-
kos repedés kettészeli az angyal arcát is, tébolyult kinézetet kölcsö-
nözve neki. A kép alá egy önjelölt költő odafirkálta, hogy: „Ki őriz 
meg az őrizőktől?”

Összerezzenek a zörgésre, ahogy anyám kitolja a kocsiját a ka-
pualjból a járdára. A talpunk alatt üvegcserepek csikorognak, egyre 
inkább úgy érzem, hogy a kelleténél tovább maradtunk a lakásban, 
már hamarabb el kellett volna hagynunk a környéket. A földszinti 
ablakok mind be vannak törve.

És valaki egy tollat szegezett a kapura.

2
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Fel sem merül bennem, hogy valódi angyaltoll lehetne, noha 
egész biztosan ezt akarják elhitetni. De egyik banda sem ilyen erős 
vagy gazdag. Egyelőre.

A tollat vörös festékbe mártották, ami lecsöpögött a fára is. Leg-
alábbis remélem, hogy csak festék. Az utóbbi hetekben láttam már 
ezt a bandajelzést élelmiszerboltokon és gyógyszertárakon, ezzel 
akarják elriasztani a guberálókat. Nem kell sok, és a bandatagok el-
jönnek, hogy maguknak követeljék azt is, ami a felsőbb emeleteken 
megmaradt. Pechjükre mi akkor már nem leszünk itt. Egyelőre még 
el vannak foglalva a területszerzéssel, hogy kijelöljék a határokat, 
megelőzve a rivális bandákat.

A legközelebbi autóhoz rohanunk, és meghúzzuk magunkat a ta-
karásában.

Hátra sem kell néznem, tudom, anya is jön utánunk, a kocsi kere-
keinek zörgése elárulja, hogy megindult ő is. Egy gyors pillantás fel-
felé, majd körbe. Nincs mozgás, nem moccan semmi az árnyékban.

Most először érzek valami halvány reményt, mióta kiterveltem 
ezt az egészet. Talán a mai is egy olyan éjszaka lesz, amikor nem tör-
ténik semmi az utcán. 

Nem tűnnek fel bandák, nem találunk reggel széttépett állati ma-
radványokat, az éjszaka csendjét sem verik fel átható sikolyok.

Egyre jobban bizakodom, autótól autóig surranva haladunk, 
gyorsabban, mint vártam.

Ráfordulunk az El Camino Realra, a Szilícium-völgy fő ütőeré-
re. A spanyoltanárom szerint ez annyit tesz, hogy „A királyi út”.  
A név stimmel, tekintve, hogy az itteni előkelőségek – az olyan cé-
gek alapítói, mint a Google, az Apple, a Yahoo meg a Facebook 
– valószínűleg ugyanúgy elakadtak ezen az úton, mint mindenki 
más.
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A kereszteződések teljesen bedugultak, elállják az utat az elhagyott 
autók. Hat héttel ezelőttig sosem láttam még dugót a Völgyben.  
Az autósok mindig is a lehető legudvariasabbak voltak. A lábam 
eldobált okostelefonokon tapos, ami végképp meggyőz róla, hogy 
tényleg eljött az apokalipszis. Az már tényleg a világ vége, ha a mi 
ökotudatos, technomán kockáink eldobálják az utcán a legesleg-
újabb kütyüiket. Ez valóságos szentségtörésnek számít errefelé, még 
akkor is, ha gyakorlatilag használhatatlanok.

Gondoltam arra is, hogy maradhatnánk a mellékutcákban, de a 
bandák is a kevésbé feltűnő helyeken szeretnek megbújni. Hiába 
van éjszaka, ha a saját utcájukban hozzuk őket kísértésbe, nem ki-
zárt, hogy vállalják a kockázatot, és előbújnak egy bevásárlókocsira 
való zsákmányért. A sötétben, messziről valószínűleg nem vennék 
észre, hogy csak üres palackok és rongyok vannak benne.

Épp felállnék egy terepjáró mögül, hogy kinézzem a következő 
helyet, ahová átfuthatunk, mikor Paige behajol a kocsi nyitott ajta-
ján, és kivesz valamit az ülésről.

Egy energiaszelet. Bontatlan.
Szétszórt papírlapok közt feküdt, mintha az egész kiborult volna 

egy táskából. Az volna a legokosabb, ha fognánk és szaladnánk vele, 
hogy majd egy biztonságosabb helyen együk meg. De az utóbbi pár 
hét során már megtapasztaltam, hogy a gyomrunk könnyedén képes 
felülbírálni az agyunkat.

Paige feltépi a csomagolást, és elharmadolja a szeletet. Az arca 
sugárzik, ahogy szétosztja. Remeg a keze az éhségtől és az izgatott-
ságtól. De azért nekünk adja a nagyobb darabokat, magának a leg-
kisebbet tartja meg.

Az enyémet kettétöröm, és Paige-nek adom a felét. Anya ugyanígy 
tesz. Paige bánatosan néz ránk, amiért visszautasítjuk az ajándékát.  
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Az ujjamat a szám elé teszem, és szigorú pillantást vetek rá. Vona-
kodva, de elfogadja a felajánlott falatot.

Paige azóta vegetáriánus, hogy hároméves korában elvittük a kis-
állat-simogatóba. Noha szinte még kisbaba volt, sikerült összekötnie 
a pulykát, ami megnevettette, a szendviccsel, amit evett. Azóta csak 
a mi saját kis Dalai Lámánknak hívtuk, egészen pár héttel ezelőttig, 
mikor elkezdtem győzködni, hogy egyen meg mindent, amit csak 
szerezni tudok az utcáról. Az energiaszeletnél jobbat számára nem 
is lehet találni manapság.

Mindannyiunk arcán nyugalom árad szét, amint beleharapunk 
az omlós finomságba. Cukor és csokoládé! Kalóriák és vitaminok.

Az egyik papírlap lecsúszik az ülésről. Egy pillantást vetek a lap 
tetejére nyomtatott szövegre.

„Örvendezzetek! Közeleg az Úr! Csatlakozzatok az Új Hajnalhoz, 
legyetek az elsők közt, akik a Paradicsomba indulnak.”

Szórólap, amilyeneket a támadások kezdete után gombamód sza-
porodásnak induló apokalipszishívő szekták osztogattak. Elmosó-
dott fotók vannak rajt a Jeruzsálemet, Mekkát és a Vatikánt elpusz-
tító tűzvészekről. Mintha valaki állóképeket vágott volna ki a hír-
adófelvételekből, hogy aztán olcsó színes nyomtatón nyomtassa ki. 
Sebtében összecsapott, házilagos munkának tűnik.

Gyorsan bekapjuk az energiaszeletet, de túlságosan ideges vagyok,  
hogy élvezni tudjam az ízét. Már majdnem ott vagyunk a Page Mill 
útnál, ami egy viszonylag néptelen környéken keresztül felvisz a he-
gyekbe. Úgy számítom, ha elérjük a hegyeket, a túlélési esélyeink 
számottevő mértékben nőnek. Már teljesen besötétedett, az elha-
gyott autók fenyegető árnyékokat vetnek a félhold kísérteties fé-
nyében.
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Van valami baljóslatú a csendben, ami pattanásig feszíti az idege-
imet. Neszeket kéne hallanunk, ahogy motoszkál egy patkány, vagy 
verdes egy madár, tücsökciripelést, akármit. De a levegő se rezdül, 
mintha még a szél se merne moccanni.

Anya kocsijának zörgése fülsértően hangos ebben a csendben. 
Bárcsak lett volna időm leállni vitatkozni vele! Egyre fokozódik ben-
nem valami sürgető érzés, mintha a villámlás előtti növekvő feszült-
séget érezném. Mielőbb el kell érnünk a Page Millhez!

Fokozom az iramot, cikcakkban futva autótól autóig. Mögöttem 
anya egyre gyorsabban és hangosabban veszi a levegőt. Paige olyan 
csöndben van, hogy szinte azt gyanítom, visszatartja a lélegzetét.

Valami fehér lebeg alá, és puhán landol Paige ölében. Felveszi, és 
felém nyújtja, hogy nézzem meg. A vér kiszalad az arcából, a szeme 
elkerekedik.

Valami pihés dolgot tart a kezében. Egy hófehér tollat. Olyan, 
mintha egy libatoll paplanból szabadult volna ki, csak kissé nagyobb.

Én is elsápadok.
Vajon mi az esélye?
Általában a nagyobb városokat támadják. A Szilícium-völgy csak 

egy alacsony irodaépületekből és kertvárosi házakból álló keskeny 
sáv San Francisco és San Jose között. San Franciscót már megtá-
madták, így ha valamire le akarnának csapni ezen a környéken, az 
San Jose volna, nem a Völgy. Ez csak egy madár lehet, ami átrepült 
felettünk. Csupán egy madár.

De a pániktól már sebesen ver a szívem.
Kényszerítem magam, hogy felnézzek. Csupán a sötét eget látom.
Aztán megpillantok valamit. Újabb, az előzőnél nagyobb toll 

szállingózik lustán az arcom felé.
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Egy izzadságcsepp eléri a szemöldököm. Teljes erőbedobással ro-
hanni kezdek.

Anya bevásárlókocsija őrülten csörömpöl mögöttem, ahogy két-
ségbeesetten próbál lépést tartani velünk. Nincs szüksége magyará-
zatra vagy biztatásra, hogy szedje a lábát. Rettegek, hogy egyikünk 
el fog esni, vagy Paige széke felborul, de nem merek lassítani. El kell 
bújnunk valahol. Most, most, azonnal!

A kocsi, amit a következő célpontnak kinéztem, hirtelen behor-
pad valaminek a súlya alatt, ami rázuhan. A becsapódást akkora 
csattanás kíséri, hogy majdnem bepisilek. Szerencsére olyan hangos, 
hogy még anya sikoltását is elnyomja.

Barna karok és hófehér szárnyak villannak fel előttem.
Egy angyal.
Pislogok, hogy meggyőződjek róla, nem káprázik a szemem.
Soha életemben nem láttam még angyalt. Persze mindannyian 

megnéztük az ezerszer ismételt felvételt az aranyszárnyú Gábrielről, 
Isten Hírvivőjéről, ahogy legéppuskázzák a törmelékhalom tetejé-
ről, ami egykor Jeruzsálem volt. De amit a tévében lát az ember, arra 
mondhatja, hogy az valójában nem történt meg, akkor is, ha min-
den hírcsatorna leadja, napjában többször is.

De ezt most nem lehet letagadni, ez itt a valóság. Szárnyas férfiak. 
Az apokalipszis angyalai. Természetfeletti lények, akik lerombolták 
a világunkat, és több milliónyi, de lehet, hogy több milliárdnyi em-
bert elpusztítottak.

És az egyik ilyen szörnyeteg most itt van, épp az orrom előtt.
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Paige kis híján kiborul a székből, olyan lendülettel fordítom  
 meg, és tolom az ellenkező irányba. Befarolok vele egy, az út 

szélén parkoló bútorszállító mögé. Onnan kukucskálok kifelé, kép-
telen vagyok megállni, hogy ne nézzem, mi történik.

Öt újabb angyal csap le a fehér szárnyúra. Agresszív viselkedé-
sük alapján ez egy az öt elleni küzdelemnek ígérkezik. Túl sötét van, 
nem látom jól az újonnan érkező angyalokat, de van valami az egyi-
kük szárnyának az alakjában, amitől kissé másképp néz ki, mint a 
többiek. Földet érés után túl gyorsan csukják össze a szárnyaikat, 
hogy alaposabban megfigyelhessem, így nem vagyok benne biztos, 
hogy az övé tényleg másmilyen. A termete óriási, a többiek fölé tor-
nyosul.

Guggolva kuporgunk, az izmaim elmerevedtek, nem akarózik el-
hagyni a teherautó kereke mögötti, viszonylag biztonságos helyet. 
Egyelőre úgy tűnik, nem vettek észre minket.

Hirtelen pislákolni kezd, majd kigyullad a fény az összetört kom-
bi fölött. Visszajött az áram, és ez azon kevés utcai lámpák egyike, 
amiben még jó az izzó. A magányos fénykörben túlságosan erős 
a világítás, kísérteties módon inkább csak elmélyíti az árnyékokat, 
mintsem megvilágítaná a jelenetet. Néhány környező ablakban is 

3
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fény gyúl, ezek adnak annyi fényt, hogy valamivel jobban lássam 
az angyalokat.

A szárnyaik színe más és más. Amelyik rázuhant az autóra, annak 
a szárnya hófehér. Az óriásé sötét, mint az éjszaka. A többieké kék, 
zöld, sötétnarancs és tigriscsíkos.

Mindannyian félmeztelenek, dagadó izmaik hullámzanak min-
den egyes mozdulatra. Akárcsak a szárnyaik, a bőrük színe is válto-
zatos. A hófehér szárnyú angyalé, amelyik az autóra esett, halvány 
karamell színű. Az éjsötét szárnyúnak a bőre sápadt, mint a tojás-
héj. A többieké az aranytól a sötétbarnáig változik. Azt várná az 
ember, hogy ezek az angyalok tele vannak forradásokkal, csatákban 
szerzett borzalmas sebek hegeivel, ám olyan tökéletesen makulát-
lan a bőrük, hogy azért cserébe bármelyik bálkirálynő odaadná a fél  
életét.

A fehér szárnyú nyögve lefordul a totálkárosra tört autóról. Dacá-
ra a sérüléseinek, fél térden ér földet, készen a harcra. Mozgásának 
atletikus kecsessége pumára emlékeztet, láttam egyszer a tévében, 
egy természetfilmben, az pont ilyen volt.

Félelmetes ellenfél lehet, látszik az óvatosságból, ahogyan a többi-
ek körbeveszik, noha megsérült, és öten állnak vele szemben. A töb- 
biek is nagyon izmosak, de hozzá képest darabosnak, otrombának 
tűnnek. Neki viszont olyan a teste, mint egy olimpiai tornászbaj-
noknak, szoborszerűen kidolgozott az izomzata. Láthatóan kész 
szembeszállni velük puszta kézzel is, pedig az ellenfeleinél kard van.

Az övé néhány méternyire hever az autótól, ahová a zuhanáskor 
esett. Mint a többi angyalkard, ez is hatvancentis pengéjű, kétélű 
gyilkos szerszám.

Észreveszi, és előreveti magát érte. Csakhogy a Narancs Angyal 
félrerúgja a kardot. Az lustán pörögve távolabb csúszik az aszfalton a 

angelfall2korr.indd   16 2013.11.15.   10:24



•  17  •

tulajdonosától, de meglepően rövid távolságra áll meg. Olyan nehéz 
lehet, mintha ólomból lenne. Ahhoz azért így is elég messze került, 
hogy Fehérszárnynak esélye se legyen megszerezni.

Ellazítom az izmaimat, letérdelek, hogy kényelmesebben nézhes-
sem végig az angyal kivégzését. Nem kétséges, mi lesz a végered-
mény. Ennek ellenére Hófehér nem adja magát olcsón. Nagyot rúg 
Tigriscsíkosba, és ráveti magát a legközelebbi kettőre. De azok öten 
együttesen túlerőben vannak.

Miután legyűrik, négyen úgy szegezik a földhöz, hogy gyakorla-
tilag ráülnek, az Éjsötét Óriás pedig odalép hozzá. Úgy tornyosul 
fölé, mintha ő lenne a Halál Angyala, nem kizárt, hogy az is. Az az 
érzésem, hogy egy hosszú harcnak, régóta tartó küzdelemnek értek a 
végéhez. Ahogy egymásra néznek, érzem köztük a közös múlt súlyos 
árnyát. Éjsötét megragadja Hófehér szárnyát, és hátrafeszíti. A fe- 
jével int Csíkosnak, aki felemeli a kardját.

Be akarom csukni a szemem, hogy ne lássam a halálos csapást, de 
képtelen vagyok rá. A szemem nyitva marad, mintha elfelejtettem 
volna, hogyan kell lehunyni.

– El kellett volna fogadnod az ajánlatunkat, amikor még megte-
hetted – mondja Éjsötét, és nekifeszül Hófehér egyik szárnyának, 
hogy kiegyenesítve elhúzza a testétől. – Akkor nem kellett volna így 
végződnie a dolognak.

Csíkosra néz, és biccent. A penge lesújt, és lemetszi a szárnyat.
Hófehér őrjöngve felüvölt. Dühétől és kínjától visszhangzik az 

utca.
Szanaszét spriccel a vér, beterítve a többieket. Küzdenek, hogy 

lent tartsák, a vér síkossá teszi a bőrét. Hófehér kifordul a szorításból, 
és két ellenfelét villámgyorsan megrúgja. Odébb gurulnak az aszfal-
ton, a gyomrukat fogva görnyedeznek. Egy pillanatig, miközben  
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a maradék két angyal küszködik, hogy lent tartsa, azt hiszem, hogy 
képes lesz kiszabadítani magát.

De Éjsötét cipős lábával rátapos a hátára, egyenest a nyílt sebre.
Hófehér szisszen egyet, a hangja fájdalommal teli, de nem kiált 

fel. A többiek kihasználják a lehetőséget, és ismét rávetik magukat, 
újra lefogják.

Éjsötét elhajítja a lemetszett szárnyat. A szárny egy döglött állat 
tompa puffanásával ér földet az aszfalton.

Hófehér arcán ádáz düh tükröződik. Még nem adta fel a küzdel-
met, de harci kedve, elfolyó vérével együtt gyorsan fogyatkozik. Vér-
ben úszik az egész teste, összetapad tőle a haja.

Éjsötét elkapja a megmaradt szárnyát, és kifeszíti.
– Ha rajtam múlna, elengednélek – mondja. Hallom a tiszteletet 

a hangjában, gyanítom, hogy komolyan is gondolja. – De mindany-
nyian határozott parancsot kaptunk. – A mély tisztelet ellenére nem 
mutat sajnálatot.

Csíkos kardját Hófehér szárnyának tövéhez illeszti, a hold fénye 
megvillan a pengén.

Megremegek, várva az újabb, véres csapást. Mögöttem egy halk, 
együtt érző nyikkanás hagyja el Paige torkát.

Narancsos hirtelen felkapja a fejét. Felénk bámul.
Megdermedek, mozdulatlanul kuporgok a bútorszállító mögött. 

A szívem kihagy egy pillanatra, majd meglódul, és veszettül kalapál.
Narancsos felegyenesedik, hogy otthagyja a mészárszéket. Elindul.
Egyenesen felénk.

angelfall2korr.indd   18 2013.11.15.   10:24



•  19  •

Az agyam kikapcsol az ijedtségtől. Nem jut eszembe sem- 
 mi más, amit tehetnék, mint hogy megpróbálom elterelni az 

angyal figyelmét, amíg anyám biztonságos távolságra tolja Paige-et.
– Futás!
Anyám arcát eltorzítja a rettegés. Rémülten sarkon fordul és el-

rohan, itt hagyva Paige-et. Biztos azt hitte, hogy én fogom tolni a 
kerekes széket. Paige rémülten bámul rám, manó arcából szinte csak 
a szeme látszik.

Megfordítja a székét, és anya után gurul, amilyen gyorsan csak 
tud. Egyedül is képes hajtani, de közel sem olyan gyorsan, mintha 
valaki tolná.

Egyikünk sem ússza meg élve, ha nem sikerül elterelni az angya-
lok figyelmét. Nincs idő mérlegelni a lehetőségeket, így a másodperc 
törtrésze alatt hozom meg a döntést.

Kirontok az úttest közepére, egyenest Narancsos elé.
Kínnal teli dühödt ordítást hallok valahonnan a háttérből. Való-

színűleg elkéstem, a másik szárnyát is levágták. De már ott vagyok, 
ahol Hófehér kardja hever, és nincs időm másik tervet kiagyalni.

Felveszem a kardot, szinte Narancsos lába alól. Megragadom 
mindkét kezemmel, arra számítva, hogy nagyon nehéz lesz. De úgy 
felkapom, mintha csak fából lenne. Aztán Hófehér felé hajítom.

4
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– Hééé! – sikítom teli tüdőből.
Narancsos megtorpan, behúzza a nyakát, a feje fölött elszálló kard 

látványa legalább annyira meglepi, mint engem. Kétségbeesett és át-
gondolatlan húzás volt a részemről, különösen, hogy a szárnyatlan 
angyal valószínűleg épp most készül elhalálozni a vérveszteségtől. 
De a kard sokkal pontosabb ívben repül, mint azt vártam volna, és 
a markolatával előre, egyenesen Hófehér kinyújtott kezébe érkezik, 
eltervezni sem tudtam volna szebben.

A szárnyatlan angyal pillanatnyi habozás nélkül Éjsötét felé vág a 
karddal. Dacára borzalmas sérüléseinek, gyors, mint a villám. Nem 
csoda, hogy a többiek ekkora túlerővel támadtak rá.

A penge felhasítja Éjsötét gyomrát. A sebből ömlik a vér, tovább 
duzzasztja az úttesten terjengő vörös tócsát. Csíkos a főnökéhez ug-
rik, és elkapja, mielőtt összeesne.

Hófehér tántorog, a szárnyai nélkül nehezére esik megtartania az 
egyensúlyát, és közben patakzik a vér a hátából. Sikerül még egyet 
suhintania a karddal, ezúttal az Éjsötéttel a karjában menekülő Csí-
kos lábán ejt csúnya sebet. De megállítani nem tudja.

A másik kettő meghátrált, amint látták, hogy a dolgok kezdenek 
elfajulni, de most rohannak, és megragadják Éjsötétet és Csíkost. 
Erőteljes szárnyaikkal csapkodva futnak a sérültekkel, vérnyomot 
hagynak maguk után a földön, ahogy elemelkednek és beleolvad-
nak az éjszakába.

A figyelemelterelés megdöbbentően jól sikerült. Reménykedni 
kezdek, hogy talán már sikerült a családomnak elrejtőznie.

Aztán felrobban a világ, rám szakad a fájdalom, ahogy Naran-
csos visszakézből meglegyint. Hátrafelé repülök, és az aszfaltba csa-
pódok. Az esés úgy összepréseli a tüdőmet, hogy képtelen vagyok  
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lélegzetet venni. Labdává gömbölyödve kínlódom, hogy legalább 
egy apró korty levegőhöz jussak.

Narancsos Hófehér felé fordul, akire persze most már egyáltalán 
nem illik a neve. Habozik, az izmok megfeszülnek és elernyednek 
a testén, mintha mérlegelné a győzelmi esélyeit a sérült angyallal 
szemben. Hófehér, szárnyak nélkül és vérben ázva imbolyog, alig 
áll a lábán. De a kardját rezzenéstelenül tartja, a hegyével Naran-
csos felé. A tekintetében elszánt düh lángol, feltehetőleg ez az, ami 
még talpon tartja.

A kivérzett angyaltól pokolian tarthatnak, mert roggyant állapota 
ellenére, a teljesen sértetlen, bivalyerős Narancsos visszalöki kardját 
a hüvelyébe. Undorral végigmér, majd elindul. Futásnak ered az ut-
cán, a szárnyai néhány lépés után a levegőbe emelik.

Abban a pillanatban, ahogy az ellenfele hátat fordít neki, a sérült 
angyal térdre zuhan a levágott szárnyai közé. Láthatóan sok vért 
veszített, és még most is vérzik. Nagyon úgy néz ki, hogy pár perc 
múlva halott lesz.

Végül sikerül levegőhöz jutnom. Ahogy beszívom, ég tőle a tü-
dőm, de az izmaim ellazulnak, amint ismét oxigénhez jutnak. Átjár 
a megkönnyebbülés. Felülök, megfordulok, és végignézek az utcán.

A látványtól megfagy az ereimben a vér.
Paige kényelmesen kerekezik lefelé az utcán. Fölé érve Naran-

csos abbahagyja az emelkedést, keselyűként körözni kezd, majd le-
csap rá.

Felpattanok és rohanni kezdek, mint akit ágyúból lőttek ki.
Elkínzott tüdőm levegőért könyörög, de nem törődöm vele.
Narancsos gonosz vigyort villant rám. Szárnycsapásának szele fu-

tás közben meglebbenti a hajam.

angelfall2korr.indd   21 2013.11.15.   10:24



•  22  •

Mindjárt ott vagyok, mindjárt, mindjárt. Csak egy kicsit gyor-
sabban, még egy kicsit. Én tehetek róla. Annyira felbosszantottam, 
hogy most azzal akar kicsinyes bosszút állni, hogy Paige-et bántja.  
A bűntudattól őrjöngve igyekszem megmenteni a húgom.

Narancsos odakiált nekem:
– Fuss, majom! Fuss!
Eléri és megragadja Paige-et.
– Neeem! – ordítom, és nyúlok utána.
Miközben Paige a levegőbe emelkedik, a nevemet sikoltja:
– Penryn!
Elkapom a nadrágszárát, kezem erősen markolja a szövetet, mely-

re anya sárga cérnával nyolcágú csillagot varrt, hogy megóvjon a go-
nosztól.

Egy pillanatra úgy érzem, képes vagyok visszahúzni a húgomat a 
földre. Egy pillanatig enyhül a szorítás a mellkasomban, megelőle-
gezve a várható megkönnyebbülést.

Aztán a nadrág szára kicsúszik a markomból.
– Nem! – Felugrok, hogy elkapjam a lábát. Az ujjam hegye sú-

rolja a cipőjét. – Hozd vissza! Mihez kezdesz vele? Hiszen még csak 
kislány! – Elcsuklik a hangom.

Az angyal egy szempillantás alatt olyan magasra száll, hogy nem 
is hallhatja, amit mondok. Azért üvöltözök még egy darabig, és fu-
tok utánuk, még az után is, hogy Paige egyre halkuló sikolyai elhal-
nak a távolban. A szívverésem is eláll a gondolatra, hogy az angyal 
leejtheti a magasból.

Hosszú percek telnek el, ahogy ott állok az utcán, zihálva kapko-
dok levegő után, bámulom az egyre távolodó foltot az égen, ahogy 
eltűnik a semmibe.
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P aige már rég eltűnt a felhők közt, mikor visszafordulok,  
 hogy megkeressem anyámat. Nem arról van szó, hogy vele 

nem törődöm. Csakhogy a kettőnk kapcsolata jóval komplikáltabb, 
mint általában az anya-lánya viszony. Azt a rózsaszín, cukorszirupos 
szeretetet, amit éreznem illenék iránta, jókora fekete foltok és a szür-
ke különböző árnyalataiban játszó pettyek színezik.

Nyomát sem látom. A kocsija az oldalára dőlve hever, a rengeteg 
vacak kiszóródott belőle a teherautó mellé, ami mögött rejtőzköd-
tünk. Egy pillanatig habozok csak, mielőtt kiabálni kezdek.

– Anya! – Akinek vagy aminek magamra vonhatom a figyelmét 
a zajongással, az már úgyis itt van, és az árnyékból leselkedik. – 
Anyaaa!

Az elhagyatott utcán nem mozdul semmi. Ha az utcát szegélye-
ző sötét ablakok mélyén némán leskelődők látták is, hogy merre 
ment, senki sem veszi a fáradságot, hogy elárulja nekem. Próbálok 
visszaemlékezni, hogy láttam-e másik angyalt, ami elragadhatta őt 
is, de nem figyeltem semmi másra, csak Paige élettelenül lógó lábait 
láttam, ahogy kiemelték a székből. Bármi is történt körülöttem, én 
nem vettem észre belőle semmit.

Egy civilizált világban, ahol vannak törvények, bankok, élelmi-
szerboltok, a paranoid skizofrénia komoly probléma. De ott, ahol 
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a bankokban és az élelmiszer-áruházakban a bandák kínzókamrát 
rendeznek be, egy kis paranoia inkább előnynek számít. A dolog 
skizofrén része persze továbbra is gondot jelent. Ha nem sikerül el-
választani a valóságot a képzelettől, az nem igazán ideális.

Ezért aztán jó esélyt látok rá, hogy anyának sikerült felszívódnia, 
még mielőtt a dolgok igazán eldurvultak. Talán elrejtőzött, valószí-
nűleg figyeli minden mozdulatomat, és ha eléggé biztonságban érzi 
magát, elő fog bújni.

Ismét szemügyre veszem a környéket, alaposan körülnézek. Csak 
sötét ablakokat látok és lerobbant autókat. Ha nem töltöttem volna 
magam is hosszú heteket azzal, hogy titkon leskelődjek ugyanilyen 
ablakok mögül, most azt hinném, hogy én vagyok az utolsó élő em-
ber az egész bolygón. De biztos vagyok benne, hogy a beton és az 
acél takarásából figyel néhány szempár, melyeknek a tulajdonosa azt 
mérlegeli, vajon megéri-e a kockázatot kirontani az utcára, megsze-
rezni az angyal szárnyait, és esetleg néhány egyéb testrészét is, amit 
sikerülne még lemetélni róla.

Justin szerint, aki egy hete még a szomszédunk volt, az a hír jár-
ja az utcán, hogy valaki jutalmat ígért angyali testrészekért. Egész 
iparág épült ki angyalok feldarabolására. A szárnyak hozták a leg-
többet, de a kezek, lábak, skalpok és más, érzékenyebb szervek is 
jól fizettek, feltéve, ha bizonyítani tudtad, hogy angyaltól származ- 
nak.

Halk nyögés riaszt fel a gondolataimból. Harcra készen feszülnek 
az izmaim. Jönnek a bandák?

Ismét a halk nyöszörgés. A hang forrása nem valamelyik épület-
ben van, hanem közvetlen előttem. Itt viszont nincs más, csak az 
arcra borulva heverő, vérző angyal.

Lehet, hogy még mindig életben van?

angelfall2korr.indd   24 2013.11.15.   10:24



•  25  •

Többektől is hallottam, hogy ha egy angyalnak levágják a szár-
nyait, az belehal. De talán az úgy igaz, mint ahogy egy ember is meg 
fog halni, ha levágják a karját. Ha nem tesznek ellene semmit, egy-
szerűen elvérzik.

Nem sok alkalom adódik rá, hogy az ember szerezzen néhány 
darabkát egy angyalból. Az utcán perceken belül nyüzsögni fognak 
a keselyűk. Az volna a legokosabb, ha elhúznék innen, amíg még 
megtehetem.

De ha még életben van, talán meg tudja mondani, hogy hová vit-
ték Paige-et. Odarohanok hozzá, a reménykedéstől a szívem máris 
hevesebben ver.

Ömlik a vér a hátából, tócsába gyűlik mellette az aszfalton. Min-
den teketóriázás nélkül a hátára fordítom, kicsit sem habozok, 
hogy megérintsem-e vagy sem. Minden izgatottságom és félelmem 
ellenére muszáj észrevennem földöntúli szépségét, csupasz mellka-
sának izmos domborulatát. Elképzelem az arcát, milyen klasszi-
kusan angyali volna, ha nem lenne tele horzsolásokkal és zúzódá- 
sokkal.

Megrázom. Mozdulatlanul hever, mint egy görög istenszobor, 
amire emlékeztet.

Pofon ütöm. Megrebben a szeme, majd kinyílik, és rám fókuszál. 
Küzdök a rám törő pánikkal, kis híján felugrok és elrohanok.

– Hová mentek?
Felnyög, a szeme lecsukódik. Megint pofon ütöm, amilyen erő-

sen csak tudom.
– Azonnal mondd meg, hová mentek? Hová viszik a húgomat?
Legbelül nagyon utálom ezt az új Perynt, aki lett belőlem. Egy ré-

szem nem igazán bírja a csajt, aki haldoklókat pofoz. De ezt a része-
met hátratuszkolom egy sötét sarokba. Ha Paige túl lesz a veszélyen,  
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elmondhat majd mindennek, addig azonban jobb lesz, ha meghúz-
za magát.

Az angyal ismét felnyög, és ráébredek, nem fogok tőle megtudni 
semmit, ha elvérzik nekem, és ha nem sikerül biztonságba helyez-
nem a bandák elől, nehogy elkapják, és apró darabokra vagdalják. 
Reszket, mindjárt sokkot kap. Visszafordítom a hasára, ezúttal fel-
tűnik, hogy milyen könnyű a teste.

Odaszaladok anya felborult kocsijához. Beletúrok a halomba, 
rongyokat keresek, hogy bekötözzem. Egy elsősegélyláda is rejtőzik 
a kocsi alatt. Egy másodpercig tétovázok, mielőtt felkapom. Nem 
szívesen pazarolom az értékes elsősegélykészletet egy angyalra, aki 
úgyis meg fog halni, de annyira emberi a szárnyai nélkül, hogy rá-
szánok néhány steril kötszert a vágásra.

A háta merő vér és mocsok, igazából nem is tudom megítélni, 
mennyire súlyosak a sebei. De mindegy is, elég, ha annyi ideig élet-
ben tudom tartani, hogy elmondja, hová vitték Paige-et a többiek. 
Csíkokat tépek a rongyokból, és amilyen szorosan csak tudom, a 
felsőteste köré tekerem, igyekszem, hogy a lehető legnagyobb nyo-
mást fejtse ki a sebekre. Fogalmam sincs, hogy a túl szoros kötés 
okozhat-e halált, de az biztos, hogy a vérveszteség gyorsabban vé-
gezne vele.

Miközben kötözöm az angyalt, egész végig láthatatlan szemek 
pillantását érzem a hátamban. Azt gondolhatják, hogy darabokat 
vagdosok belőle. Valószínűleg azt mérlegelik, milyen eséllyel várha-
tó, hogy a többi angyal visszatér, miközben ők a levágott darabokat 
próbálják kicsavarni a kezemből. Jó lenne mielőbb végeznem a kö-
tözéssel, és eltüntetnem az angyalt a környékről, mielőtt túlságosan 
felbátorodnak. A nagy igyekezetben összevissza tekerem és csomó-
zom, úgy néz ki, mint egy rongybaba.
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Elszaladok Paige kerekes székéért. Az angyal méretéhez képest 
meglepően könnyű, sokkal kisebb erőfeszítésbe kerül, hogy bele-
ültessem a székbe, mint arra számítottam. Jobban belegondolva, ez 
logikus is. Ha valaki 20 kilót nyom, könnyebben repül, mintha 
200 volna. A gondolat, hogy sokkal erősebb és könnyebb, mint az 
emberek, nem állítom, hogy barátságosabbra hangolta volna az ér-
zéseimet.

Rájátszok egy kicsit, miközben felemelem és a székbe rakom, na-
gyokat nyögök, és tántorgok vele, mintha iszonyatosan nehéz vol-
na. Azt akarom, hogy a leskelődők azt higgyék, az angyal épp olyan 
nehéz, mint amilyennek tűnik, mert akkor talán arra gondolnak, 
hogy én is sokkal erősebb és veszélyesebb vagyok, mint amilyennek 
látszom a vézna, 157 centis termetemmel.

Vajon tényleg egy vigyor formálódik az angyal arcán?
Akármi is az, gyorsan fájdalmas grimasszá torzul, amikor lehají-

tom a székbe. Túl nagyra nőtt, hogy kényelmesen elférjen benne, de 
a célnak megfelel.

Gyorsan felkapom a selymes szárnyakat, és belegöngyölöm őket 
egy molyrágta takaróba, amit anyám kocsijából húzok elő. A fehér 
tollak bámulatosan puha tapintásúak, különösen a durva pokróc-
hoz képest. Még ebben a félelmetes helyzetben, a legnagyobb sietség 
közepette is, csábítást érzek, hogy végigsimítsak rajta a kezemmel. 
Ha kitépkedem a tollait, és egyesével bocsátom őket áruba, egyetlen 
szárny is mind a hármunk számára szállást és ételt biztosít egy egész 
évig. Feltéve, ha képes leszek mind a hármunkat újra összehozni.

Gyorsan, kapkodva becsomagolom a két szárnyat, nem igazán 
figyelek rá, hogy a tollakat ne törjem meg. Mérlegelem a lehetősé-
get, hogy az egyik szárnyat itt hagyom az utcán, a bandák figyelmé-
nek elterelésére, hogy inkább egymással marakodjanak a koncon,  
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ahelyett hogy az én nyomomat követnék. De nagy szükségem van 
mindkét szárnya, ha szeretném rávenni az angyalt, hogy elárulja ne-
kem, amit tudnom kell. Fogom a kardot, ami meglepően könnyű, 
akár a tollpihe, és bedugom a kerekes szék támláján lévő nagy zsebbe.

Aztán tolni kezdem, amilyen gyorsan csak tudom, igyekszem el-
tűnni vele az utcáról az éjszaka sötétjében.
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Az angyal haldoklik.
A kanapén fekve, bekötözött felsőtesttel pont úgy néz ki, 

mint egy ember. Izzadságcseppek gyülekeznek a szemöldöke felett. 
Lázasan forró az érintése, ahogy a teste erőn felül dolgozik.

Egy irodaépületben vagyunk, a Szilícium-völgyben nyüzsgő ezer-
nyi induló technológiai vállalkozás egyikének épületében. Az ipari 
park egyforma tömbjeiből választottam egyet, abban bízva, ha va-
lakinek épp ma támadna kedve kifosztani egy irodát, nagy eséllyel 
valamelyik másik ugyanilyet választja majd a sok közül.

A mi épületünk előcsarnokában van egy hulla, így talán a többi 
vonzóbbnak tűnik. Érkezésünkkor már itt volt, rég kihűlt, de még 
nem indult oszlásnak. Az előcsarnokban még érződik a papír és a 
fény másolófesték illata, meg a parkettafényezőé, de alig érezhető a 
halott fickó szaga. Az első gondolatom az volt, hogy menjünk to-
vább, keressünk egy másik helyet. Tulajdonképpen el is indultam 
kifelé, mikor eszembe jutott, hogy valószínűleg mások ugyanerre 
jutnak majd.

A bejárati ajtó üvegből van, így a holttest kintről is látszik. Két 
lépéssel beljebb ott fekszik a halott férfi, arccal felfelé, szétvetett lá-
bakkal, tátott szájjal. Szóval úgy döntöttem, egy darabig ez az épület  

6
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lesz számunkra az édes otthon. Idebent elég hűvös van, hogy ne le-
gyen elviselhetetlen a hullaszag, habár úgy számoltam, hogy nem-
sokára továbbállunk. 

Az angyal a bőrkanapén fekszik, abban a helyiségben, ami az igaz-
gató sarokirodája lehetett. A falon a Yosemite Nemzeti Park bekere-
tezett fekete-fehér fotói lógnak, az íróasztalon és a polcokon fotók 
egy nőről, meg két egyformán öltöztetett hátulgombolósról. 

Földszintes épületet választottam, kissé visszafogottat, ami nem túl 
csicsás, egyszerű panelépület, az ajtó fölött cégtábla, „Zygotronics” 
felirattal. A túlméretezett, vidám kanapék és fotelok az előcsarnok-
ban bolyhos lilák és rikító sárgák. Az irodában, a beosztottak asztalai 
előtt hatalmas, két méternél nagyobb, felfújható dinoszaurusz áll. 
Retró Szilícium-völgy stílus. Azt hiszem, szívesen dolgoztam volna 
egy ilyen helyen, miután befejezem a sulit.

Van egy aprócska konyha is. Majdnem elsírom magam, mikor 
meglátom, hogy a szekrény tele van édességgel és vizesüvegekkel. 
Energiaszeletek, sós mogyoró, kis tábla csokik, sőt még a saját do-
bozában elkészíthető instant tészta is akad. Miért nem jutott eddig 
eszembe, hogy az irodákban is körülnézhetnék? Valószínűleg azért, 
mert még nem dolgoztam ilyen helyen.

A hűtőt kihagyom, azt már tudom, hogy abban nem találok sem-
mit, amit meg lehetne még enni. Ugyan van még elektromosság, 
de nagyon megbízhatatlan a szolgáltatás, van, hogy napokig nincs 
áram. Biztos van valami ennivaló a fagyasztóban, mert a szag emlé-
keztet anya záptojásaira. Az épületben még zuhanyzó is van, talán 
azért, hátha a túlsúlyos főnökök ebédidőben edzeni mennek. Bár-
miért is, nekem kapóra jön, hogy lemossam magamról a vért.

Egy otthon minden kényelme, de a családom nélkül, akiknek a 
jelenléte valóban otthonná tehetné ezt a helyet.
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A rám háruló felelősség és hatalmas nyomás miatt nem múlt el 
úgy nap, hogy ne gondoltam volna rá, mennyivel jobb lenne nélkü-
lük, mennyivel boldogabb lehetnék. Most kiderült, hogy ez nem így 
van. Talán így lenne, ha nem aggódnék értük ennyire. Folyton az jár 
az eszemben, Paige és anya milyen boldogok lettek volna, ha együtt 
találunk rá erre a helyre. Egy egész hétig itt maradhattunk volna, 
úgy téve, mintha az égvilágon minden a legnagyobb rendben lenne.

Magányosnak, elveszettnek érzem magam, az életem cél és ér-
telem nélkül való. Kezdem megérteni, mi viszi rá az árván maradt 
kölyköket, hogy az utcai bandákhoz csatlakozzanak.

Két napja vagyunk itt. Ez alatt a két nap alatt az angyal nem halt 
meg, de nem is jött helyre. Csak fekszik és izzad. Nagyon úgy tű-
nik, hogy meg fog halni. Különben mostanára már magához kellett 
volna térnie, nem?

Találok egy elsősegélyládát a konyhaszekrényben, de a ragtapa-
szok és a holmi nagy része nem segít, ha egy sérülés  súlyosabb, mint 
egy papírlappal megvágott ujj. Feltúrom az egész dobozt, megné-
zem a kis csomagocskák címkéit. Találok egy doboz aszpirint. Az 
nem lázcsillapító is, amellett, hogy elmulasztja a fejfájást? Elolvasom 
a címkéjét, és az megerősíti a gyanúmat.

Fogalmam sincs, hogy az aszpirin egy angyalnak is használ-e, 
vagy hogy a láza összefügg-e a sérülésével. Amennyit értek hozzá, 
attól ez akár lehet a normális testhőmérséklete is. Az, hogy úgy néz 
ki, mint egy ember, még nem jelenti azt, hogy az is.

Visszamegyek a sarokirodába az aszpirinnal és egy pohár vízzel. 
Az angyal hason fekszik a fekete bőrkanapén. Első éjjel megpró-
báltam betakargatni, de folyton lehajigálta a pokrócot, ezért aztán 
most úgy fekszik itt, hogy nincs rajta más, csak a nadrágja, a cipője 
és a kötszer, amit rátekertem. Gondoltam rá, hogy leveszem róla a 
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nadrágot meg a cipőt, mikor lemostam róla a vér nagyját a zuhany-
zóban, de aztán úgy döntöttem, nem az én dolgom, hogy a kényel-
méről gondoskodjam.

Fekete haja csapzottan tapad a homlokára. Megpróbálom ráven-
ni, hogy lenyeljen pár tablettát, és igyon rá egy kis vizet, de képte-
len vagyok magához téríteni. Úgy fekszik, mint egy darab fa, telje-
sen magatehetetlenül.

– Ha nem iszod meg ezt a vizet, itt hagylak egyedül, tőlem fel is 
fordulhatsz.

Bekötözött háta lassú ütemben emelkedik és süllyed, pont úgy, 
mint az elmúlt két nap során.

Ezalatt én négyszer mentem ki az épületből, hogy megkeressem 
anyát. De nem mentem messzire, attól tartva, hogy hátha akkor tér 
magához az angyal, amikor távol vagyok, aztán elszalasztom a lehe-
tőséget, és meghal nekem, mielőtt kikérdezem, merre találom Paige-
et. A bolond nőkkel néha megesik, hogy az utcára kerülve képesek 
gondoskodni magukról, míg a tolószékhez kötött kislányokkal ez 
nem fordul elő soha. Ezért minden egyes alkalommal, mikor anyát 
kerestem, és visszasiettem, egyszerre éreztem megkönnyebbülést és 
csalódottságot, mikor az angyalt öntudatlanul találtam.

Két napig csak ücsörögtem, ettem a tésztát, miközben a húgom…
El se tudom képzelni, mi történhet vele, de csupán a képzeletem 

szegénysége miatt. Tippem sincs, hogy mit akarhatnak az angyalok 
egy embergyerekkel. Biztos nem rabszolgának kell. Hiszen még járni 
sem tud. Aztán inkább hagyom az ilyen gondolatokat. Nem akarok 
azon tűnődni, hogy mi történhet, vagy mi az, ami már meg is történt 
vele. Inkább arra kell koncentrálnom, hogy mielőbb megtaláljam.

Elönt a harag és a tehetetlenség érzése. Legszívesebben dühöng-
ve toporzékolnék, mint egy kétéves. Erőt vesz rajtam a vágy, hogy 
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a kezemben lévő vizespoharat a falhoz vágjam, leszaggassam a fal-
ról a polcokat, és teli tüdőből sikítani kezdjek. A vágy olyan erős, 
hogy a kezem remegni kezd, a pohárban a víz hullámzik, mindjárt 
kiloccsan.

Aztán ahelyett, hogy a falhoz vágnám a poharat, az angyalra bo-
rítom a vizet. Szívem szerint utánahajítanám a poharat is, de visz-
szafogom magam.

– Kelj már fel, az isten verjen meg! Térj magadhoz! Mit csinálnak 
a húgommal? Mit akarnak tőle? És hová a pokolba vitték? – Ordí-
tok, ahogy csak a torkomon kifér, tudom, hogy ezzel a nyakunkra 
hozhatom a bandákat, de nem érdekel.

Még a kanapéba is belerúgok egy nagyot.
Legnagyobb meglepetésemre a szeme lassan kinyílik. Tengerkék 

szempár mered rám.
– Lehetne egy kicsit halkabban? Aludni próbálok. – A hangja re-

kedtes, kihallatszik belőle a fájdalom, mégis, egyfajta leereszkedést 
érzek benne.

Letérdelek mellé, hogy közelről nézhessek a szemébe.
– Hová mentek az angyalok? Hová vitték a húgomat?
Elutasítóan lehunyja a szemét.
Nagyot vágok a hátára, amekkorát csak tudok, pont ott, ahol a 

kötés átvérzett.
Felpattan a szeme, kivicsorítja a fogát. Sziszegve szólal meg, de 

nem ordít fel a fájdalomtól. Hű, piszok dühösnek látszik! Ellenállok 
a késztetésnek, hogy hátrébb húzódjak.

– Nem tudsz megijeszteni – mondom a lehető leghiggadtabb 
hangon, próbálva elnyomni a rettegést, amit érzek. – Ahhoz is gyen-
ge vagy, hogy lábra állj, gyakorlatilag elfolyt minden véred, nélkü-
lem már rég halott lennél. Áruld el, hogy hová vitték!
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– A húgod halott – jelenti ki megfellebbezhetetlenül. Aztán újra 
lehunyja a szemét, mint aki vissza akar aludni.

Megesküdnék rá, hogy egy pillanatra megállt a szívem. A kezem 
jéghideg, mintha le akarnának fagyni az ujjaim. Aztán egy fájdal-
mas, mély sóhajjal ismét lélegzethez jutok.

– Hazudsz! Hazudsz!
Nem válaszol. Felkapom az ócska takarót az asztalról.
– Nézz rám! – Széthajtogatom a pokrócot a padlón. A levágott 

szárnyak bukkannak elő belőle. Becsomagolva a fesztávolságuk tö-
redékére voltak összehajtva. A tollak szinte nem is látszanak. Ahogy 
előkerülnek a pokrócból, a szárnyak részben kinyílnak, mintha 
hosszú szunyókálás után nyújtózkodnának egyet.

Arra számítok, hogy ugyanaz a rémület tölti el, mint egy embert, 
aki meglátja a saját levágott lábait kigurulni egy molyrágta takaró-
ból. Tisztában vagyok vele, hogy megbocsáthatatlan kegyetlenség, 
amit teszek, de nem engedhetem meg magamnak, hogy kedves le-
gyek, ha valaha még élve akarom viszontlátni a húgomat.

– Felismered őket? – Nem ismerek rá a saját hangomra. Fagyos és 
durva. Egy zsoldos hangja. Egy kínvallatóé.

A szárnyak elvesztették a fényüket. Nyomokban még látszik az 
aranyos csillogás a hófehér pihéken, de némelyik toll törött, és fur-
csa szögben lóg. Ráadásul a ráömlött vér eláztatta a tollakat, és 
ahogy megalvadt, össze is ragadtak tőle.

– Ha segítesz megtalálni a húgomat, visszakaphatod. Megőriz-
tem neked.

– Kösz – morogja a szárnyakat méregetve. – Remekül fognak mu-
tatni a falon. – Keserűség cseng a hangjában, de kihallatszik belőle 
valami más is. Talán egy cseppnyi reménykedés.
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– Mielőtt te és a cimboráid leromboltátok a világunkat, voltak or-
vosaink, akik képesek voltak visszavarrni, ha valaki véletlenül levág-
ta az ujját vagy a kezét. – Azt nem említem, hogy a levágott részeket 
hűteni szokták, illetve, hogy a műtétre legkésőbb néhány órán belül 
sort kellett keríteni. Valószínűleg így is, úgy is meg fog halni, így az 
egésznek nincs sok jelentősége.

Az állkapcsa továbbra is megfeszül, az arcát mintha kőből faragták 
volna, de a tekintete kissé felenged, mintha mérlegelné a lehetőséget.

– Ezeket itt nem én vágtam le rólad – mondom –, de abban tu-
dok segíteni, hogy visszakapd őket. Ha segítesz nekem megtalálni 
a húgomat.

Válaszul lehunyja a szemét, és álomba merül.
Lassan, egyenletesen lélegzik, úgy alszik, olyan mélyen, mint egy 

ember. De gyógyulni nem úgy gyógyul, mint egy ember. Amikor 
idehoztam, egy nagy, kék-zöld duzzanat volt az arca. Most, alig két 
nap folyamatos alvás után mindennek nyoma sem maradt. A hor-
padás, ahol eltörtek a bordái, teljesen eltűnt. Már nem látszanak a 
horzsolások és zúzódások az arcán, a szeme körül, a számos vágás és 
sérülés a kezén, a vállán és a mellkasán teljesen begyógyult.

Egyetlenegy dolog nem gyógyult be rajta, a két nagy seb, ahol a  
szárnyai voltak. Azt így, a kötésen keresztül nem látom, hogy ja-
vult-e valamit, de mivel még mindig vérzik, valószínűleg nem lett 
sokkal jobb, mint két nappal ezelőtt volt.

Egy pillanatra megállok, átgondolom a lehetőségeket. Ha nem 
tudom megvesztegetni, kínzással leszek kénytelen kicsikarni belőle 
az információt. El vagyok rá szánva, hogy megteszem, ami szüksé-
ges, hogy megmentsem a családom, de nem tudom, hogy képes le-
szek-e rá, hogy ilyen messzire elmenjek.
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Persze erről neki nem kell tudnia.
Most, hogy magához tért, jobb lesz, ha gondoskodom róla, hogy 

az ellenőrzésem alatt maradjon. Kimegyek körülnézni, hogy talá-
lok-e valamit, amivel féken tudom tartani.
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Ahogy kilépek a sarokirodából, észreveszem, hogy az elő- 
 csarnokban lévő hullával valaki szórakozott. Mióta nem lát-

tam, odalett minden méltósága.
Valaki úgy állította be, hogy az egyik kezét csípőre teszi, a má-

sikkal meg a hajába túr. Hosszú, kócos haját szétálló tüskékbe ren-
dezte, úgy néz ki, mint akit áramütés ért, a szája pedig vastagon ki 
van rúzsozva, de csúnyán elkenve, mintha részegen sminkelt volna. 
Tágra nyílt szeme köré, mint egy napocska sugarait, szétálló fekete 
vonalakat rajzoltak. Mellének közepéből pedig, akár egy zászlórúd, 
hatalmas konyhakés nyele áll ki, ami egy órával ezelőtt még nem 
volt ott. Valaki ledöfött egy hullát, és erre csakis olyan oka lehetett, 
amit csupán egy megbomlott elme képes ésszel felérni.

Anyám előkerült.
Az állapota nem olyan stabil, mint azt gondolni lehetne. Elme-

baja hol súlyosbodik, hol javul, mindenféle kiszámítható menet-
rend vagy kiváltó ok nélkül. És persze az sem segít, hogy nem sze-
di a gyógyszereit. Amikor jól van, az emberek nem is sejtik, hogy 
bármi baj lenne vele. Ilyenkor bűntudat mardos az iránta érzett ha-
ragom és a csalódottságom miatt. Ha viszont nincs jól, megeshet, 
hogy a szobából kilépve egy hullát találok a padlón, amivel valaki 
eljátszogatott.

7
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Persze, ha igazságos akarok lenni, akkor azért hozzá kell tennem, 
hogy még soha nem játszott halottakkal, vagy legalábbis én még 
nem láttam, hogy ezt tette volna. Mielőtt az egész világ a feje tetejé-
re állt volna, anyám folyton a szakadék szélén járt, néha pár lépéssel 
azon túl is. De az apám lelépett, később meg jöttek a támadások, 
és minden sokkal rosszabbra fordult. Az a megmaradt kis racionális 
része, ami addig visszatartotta, hogy elmerüljön a sötétségben, egy-
szerűen eltűnt.

Gondolkodom rajta, hogy el kéne temetni a halottat, de az agyam-
nak egy hideg, számító része azt mondja, hogy ez így még inkább 
alkalmas arra, hogy elriasszon bárkit. Ha egy kicsit is épeszű em-
ber néz be az üvegajtón, ezt meglátva igyekszik majd minél távo-
labb kerülni innen. Manapság ez a „ki az őrültebb és ijesztőbb” já-
ték járja. És ebben a játékban az anyám a mi titkos csodafegyve- 
rünk.

Óvatosan a fürdőszoba felé indulok, ahonnan vízcsobogást halla-
ni. Anyám a maga által kreált, ismerős dallamot dúdolgatja. Félig-
meddig világos pillanataiban szokta ezt csinálni. Egy szöveg nélküli 
dal, ami egyszerre szomorú és érzelgős. Valamikor régen talán volt 
szövege is, mert akárhányszor meghallom, az óceán felett lenyugvó 
napot látom magam előtt, egy ősrégi várat és egy gyönyörű herceg-
nőt, aki leveti magát a vár fokáról, a sziklákon megtörő hullámok 
közé.

Megállok a fürdő ajtaja előtt, hallgatom, ahogy anya dúdol a zu-
hany alatt. Ez a dal mindig azt juttatja eszembe, ahogy egy-egy, a 
szokásosnál is elborultabb időszak után magához tér. Rendszerint 
ezt dudorászta, miközben leragasztotta a horzsolásainkat és a kar-
molásokat, amiket őrületében okozott.
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Úgy tűnt, őszintén sajnálja a dolgot, és ilyenkor mindig nagyon 
kedves volt. Azt hiszem, így próbált bocsánatot kérni. Amit persze 
nyíltan soha nem tett meg, de mégis, így nyúlt a fény után, tudatta 
velünk, hogy felmerült a sötétségből, és elérte a szürke zónát, fél-
úton a téboly és a józanság közt.

Paige „balesete” után megállás nélkül dúdolgatott magában. Soha 
nem tudtuk meg, hogyan is történt pontosan. Csak ketten voltak 
otthon, az anyám és Paige, csak ők tudják, valójában mi történt. Az 
anyám hónapokig sírt utána, saját magát hibáztatta, úgy gondolta, 
ő tehet róla. Én is így véltem. Miért gondoltam volna mást?

– Anya? – szólítom meg a csukott ajtón keresztül.
– Penryn! – hallatszik a vízcsobogásból.
– Jól vagy?
– Én igen. Hát te? Paige-et nem láttad? Nem találom sehol.
– Meg fogjuk keresni, rendben? Hogy találtál rám?
– Ó, hát csak úgy megtaláltalak. – Az anyám általában nem ha-

zudik, viszont megvan az a szokása, hogy szeret homályos, kitérő 
válaszokat adni.

– Hogy találtál rám, anya?
Egy darabig csak a csorgó víz hangját hallom, aztán mégis vála-

szol:
– Egy démon segített – vonakodva szólal meg, a hangja teli van 

szégyenkezéssel. Mivel manapság a világ olyan, amilyen, még akár 
hihetnék is neki, eltekintve attól, hogy ezeket az ő saját, egyéni dé-
monjait rajta kívül senki más nem látja.

– Hát, az kedves volt tőle – mondom. A démonokat általában hi-
báztatni szokta, az őrületéért, a rossz dolgokért, amiket csinált. Rit-
kán jár nekik köszönet.
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– De meg kellett ígérnem, hogy cserébe megteszek neki valamit. 
– Őszinte válasz. És komoly figyelmeztetés.

Anyám sokkal erősebb, mint amilyennek látszik, és ha a megle-
petés ereje is őt segíti, komoly sérüléseket képes okozni. Folyton a 
védekezésen jár az esze, hogyan lepjen meg egy támadót, hogyan 
bújjon el, hogy A Dolog, Ami Figyel, ne vegye észre, hogyan űzze 
vissza a szörnyet a pokolra, mielőtt elragadná a gyermekei lelkét.

A fürdőszoba ajtajának dőlve mérlegelem a kilátásokat. Akármit 
is ígért a démonjának, garantáltan nem lesz kellemes. Nagy valószí-
nűséggel fájni fog. Már csak az a kérdés, hogy kinek.

– Összeszedek pár holmit, és addig a sarokirodában fogom meg-
húzni magam – mondom. – Egy vagy két napig fog tartani, de ne 
aggódj miattam, rendben?

– Jó, rendben.
– Nem akarom, hogy begyere az irodába. De ne is hagyd el az épü- 

letet, jó? A konyhában találsz vizet és ennivalót. – Majdnem hoz-
záteszem, hogy vigyázzon magára, de az egyenesen nevetséges vol-
na. Hosszú évek óta vigyáz már, nehogy elkapják az emberek meg 
a szörnyek, akik meg akarják ölni. A támadások óta pedig már lát-
ja is őket.

– Penryn?
– Igen?
– Mindig viseld  a csillagokat! – Azokra a sokágú, sárga izékre 

gondol, amiket a ruháinkra varrt. Kizárt, hogy ne legyenek rajtam, 
mivel nincs egyetlen ruhánk sem, amelyiken ne volna.

– Rendben, anya.
A csillagos megjegyzése ellenére úgy tűnik, egész jól érzi magát. 

Ami talán nem egészen normális, miután valaki meggyalázott egy 
hullát.
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✺

Nem vagyok annyira védtelen, mint egy átlagos tini.
Mikor Paige kétéves volt, apámmal hazaérve, törött csontokkal, 

megnyomorodva találtunk rá. Anyám sokkos állapotban állt felette. 
Soha nem tudtuk meg, hogy mi történt pontosan, és hogy mennyi 
ideig állt ott ledermedve. Anyám hetekig sírt, és szinte az összes ha-
ját kitépkedte, anélkül, hogy egyetlen szót is szólt volna.

Miután magához tért, az első dolog, amit mondott, az volt, hogy 
önvédelmi leckéket kell vennem. Azt akarta, hogy tanuljak meg har-
colni. Kézen fogott, és elcipelt egy harcművészeti edzőterembe, és öt 
évre előre kifizette a képzésem díját.

Beszélt a mesterrel, és megtudta, hogy többféle harci stílus is lé-
tezik: taekwondo a közelharcra, jujitsu a test-test elleni küzdelemre, 
és escrima a kés használatára. Körbejárta a várost, és beíratott ezekre 
is, meg még néhány másikra. Céllövészetre, íjászatra, túlélő leckék-
re, szikh táborra, női önvédelemre, mindenre, ami eszébe jutott, és 
amit csak talált.

Az alatt a néhány nap alatt, mire az apám rájött, anyám már el-
költött több ezer dollárt, pedig nem is volt ennyi a számlájukon. 
Apámnak, aki szegény Paige kórházi számlái miatt aggódva, álmat-
lanul töltötte az elmúlt néhány éjszakát, kiszaladt az összes vér az 
arcából, mikor rájött, hogy mi történt.

Ez után az őrült ámokfutás után úgy tűnt, anyám megfeledkezett 
róla, hogy mennyi mindenre beíratott. Egyetlenegyszer kérdezett rá, 
évekkel később, mikor megtaláltam az újságcikkeket, amiket össze-
gyűjtött. Láttam, ahogy időnként kivagdossa őket az újságokból, 
de nem tulajdonítottam neki különösebb jelentőséget. Egy régifaj-
ta fotóalbumba gyűjtötte őket, olyan rózsaszínbe, amire az van írva, 
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 „A baba első képei”. Egyszer elöl találtam az asztalon, kinyitva, 
mintha csak hívogatna, hogy nézzek bele.

A nyitott lapon a gondosan beragasztott cikk vastagon szedett 
címe így szólt: „A gyilkos anya azt állítja, az ördög vette rá, hogy 
megtegye.”

Lapoztam egyet. „Két kisgyereket a mólóról a tengerbe lökött az 
anyjuk, és végignézte, ahogy megfulladnak.”

A következő oldalon: „Gyerekcsontvázakat találtak az asszony 
kertjében.”

Volt egy cikk egy hatéves fiúról, a bejárati ajtó előtt találtak rá. 
Az anyja tucatnyi késszúrással megölte, majd felment az emeletre, 
és ugyanezt tette a fiú húgával is.

Az újságírónak az egyik rokon elmesélte, hogy az anya néhány 
órával a mészárlás előtt kétségbeesetten felkereste a nővérét, és rá 
akarta bízni a gyerekeket, de annak munkába kellett mennie, és nem 
tudott vigyázni rájuk. A rokon szerint olyan volt, mintha az anya 
előre rettegett volna attól, ami bekövetkezhet, mintha megérezte 
volna a rátörő sötétség közeledtét. Azt is elmondta, hogy a nő, miu-
tán kitisztult az elméje, és ráébredt, hogy mit tett, rettenetesen gyöt-
rődött, és szörnyű rettegés marcangolta.

Semmi másra nem tudtam gondolni, csak a kissrácra, aki próbált 
volna kijutni a házból, hogy segítséget hívjon.

Nem tudom, anyám mióta állt ott figyelve, ahogy lapozgatom a 
kivágásokat, mielőtt megkérdezte:

– Jársz még az önvédelmi tanfolyamokra?
Bólintottam.
Nem mondott semmi mást. Csak elsétált mellettem egy halom 

könyvvel a karjában.

angelfall2korr.indd   42 2013.11.15.   10:24



•  43  •

Azokat később a vécé lehajtott fedelén láttam viszont. Két hétig 
ott is maradtak, anyám ragaszkodott hozzá, hogy így lehet csak távol 
tartani a démonokat, nehogy előmásszanak a csatornahálózatból. 
Jobban alszik, mondta, ha az ördög nem suttog álló éjszaka a fülébe.

Soha nem hiányoztam egyetlen edzésről sem.
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