A spontán időutazás bekövetkezte előtt
általában néhány perccel, néha azonban
órákkal vagy akár napokkal korábban
rosszullét jelentkezik, amely kiterjedhet a
fejre, a gyomorra és/vagy a lábakra is. Az
első időutazás – más néven iniciációs ugrás
– rendszerint a gén hordozójának 16. és
17. életéve között következik be.

Mit tesz az,
akinek összetörték a szívét?

Kerstin Gier
1966-ban született,
és többé-kevésbé munkanélküli
tanárként kezdett el írni
1995-ben. Hatalmas sikerrel:
már az első regényét
megfilmesítették. Regényei
rendszeresen szerepelnek
a sikerlistákon.
A Gwendolyn és Gideon kalandjait
bemutató első kötet , a Rubinvörös,
rögtön a SPIEGEL sikerlistájára
került.

Úgy van. Telefonál
a legjobb barátnőjével,
csokoládét majszol és hetekig
dagonyázik a boldogtalanságban.
Csak az a bökkenő, hogy az akarata ellenére
időutazóvá vált Gwendolynnak
egészen más dolgokra kell tartalékolnia az energiáit:
például a túlélésre. Mert azok a szálak,
amelyeket a kétes hírű Saint Germain gróf
még a múltban illesztett egymáshoz,
immár a jelenben is veszélyes hálóvá szövődtek.

Az Őrzők krónikái, 2. kötet
– Általános törvényszerűségek
Potyogni kezdtek a könnyeim.
– Elég, ha igent vagy nemet mondasz!
Eltervezted az egészet?
Gideon megdörzsölte a homlokát. –
Gwen…
– Igen vagy nem? – zokogtam.
– Igen – felelte Gideon. – De kérlek,
ne sírj!
És a szívem – ezúttal csak a második kiadás, a fantomszív, amelyet a remény táplált – aznap másodszor hullott le a sziklaszirtről, és tört ezernyi apró szilánkra.
– Rendben. Tulajdonképpen csak ennyit
akartam tudni – suttogtam. – Köszönöm,
hogy őszinte voltál.
– Gwen. Szeretném megmagyarázni… –
De ekkor Gideon köddé vált. Néhány másodpercig, miközben a hideg visszakúszott
a testembe, a lobogó fáklya fényébe bámultam, és a fölötte lévő halálfejre. Megpróbáltam visszafojtani a könnyeimet, azután
minden elhomályosult a szemem előtt.

Ahhoz, hogy felfedjék a titkot,
Gideonnak és Gwendolynnak nem elég
eltáncolni egy menüettet a 17. század
egyik legpompásabb bálján, hanem hanyatt-homlok kell
belevetniük magukat a kalandokba
bármelyik évről is legyen szó…

Érzelmi hullámvasút
az évszázadokon keresztül:
Gideon és Gwen kalandjai Kerstin Gier,
kitűnő bestseller szerző tollából.
Beleszeretsz!
Tizennégy éves kortól ajánljuk.
3 999 Ft

A DeLIA díjjal kitüntetett szerző
Bergisch Gladbach közelében él
egy kis faluban a férjével,
a fiával és a macskájával.

Vörös pöttyös könyvek

élményt keresőknek – pont neked

magával

ragad

A spontán időutazás bekövetkezte előtt
általában néhány perccel, néha azonban
órákkal vagy akár napokkal korábban
rosszullét jelentkezik, amely kiterjedhet a
fejre, a gyomorra és/vagy a lábakra is. Az
első időutazás – más néven iniciációs ugrás
– rendszerint a gén hordozójának 16. és
17. életéve között következik be.

Mit tesz az,
akinek összetörték a szívét?

Kerstin Gier
1966-ban született,
és többé-kevésbé munkanélküli
tanárként kezdett el írni
1995-ben. Hatalmas sikerrel:
már az első regényét
megfilmesítették. Regényei
rendszeresen szerepelnek
a sikerlistákon.
A Gwendolyn és Gideon kalandjait
bemutató első kötet , a Rubinvörös,
rögtön a SPIEGEL sikerlistájára
került.

Úgy van. Telefonál
a legjobb barátnőjével,
csokoládét majszol és hetekig
dagonyázik a boldogtalanságban.
Csak az a bökkenő, hogy az akarata ellenére
időutazóvá vált Gwendolynnak
egészen más dolgokra kell tartalékolnia az energiáit:
például a túlélésre. Mert azok a szálak,
amelyeket a kétes hírű Saint Germain gróf
még a múltban illesztett egymáshoz,
immár a jelenben is veszélyes hálóvá szövődtek.

Az Őrzők krónikái, 2. kötet
– Általános törvényszerűségek
Potyogni kezdtek a könnyeim.
– Elég, ha igent vagy nemet mondasz!
Eltervezted az egészet?
Gideon megdörzsölte a homlokát. –
Gwen…
– Igen vagy nem? – zokogtam.
– Igen – felelte Gideon. – De kérlek,
ne sírj!
És a szívem – ezúttal csak a második kiadás, a fantomszív, amelyet a remény táplált – aznap másodszor hullott le a sziklaszirtről, és tört ezernyi apró szilánkra.
– Rendben. Tulajdonképpen csak ennyit
akartam tudni – suttogtam. – Köszönöm,
hogy őszinte voltál.
– Gwen. Szeretném megmagyarázni… –
De ekkor Gideon köddé vált. Néhány másodpercig, miközben a hideg visszakúszott
a testembe, a lobogó fáklya fényébe bámultam, és a fölötte lévő halálfejre. Megpróbáltam visszafojtani a könnyeimet, azután
minden elhomályosult a szemem előtt.

Ahhoz, hogy felfedjék a titkot,
Gideonnak és Gwendolynnak nem elég
eltáncolni egy menüettet a 17. század
egyik legpompásabb bálján, hanem hanyatt-homlok kell
belevetniük magukat a kalandokba
bármelyik évről is legyen szó…

Érzelmi hullámvasút
az évszázadokon keresztül:
Gideon és Gwen kalandjai Kerstin Gier,
kitűnő bestseller szerző tollából.
Beleszeretsz!
Tizennégy éves kortól ajánljuk.
3 999 Ft

A DeLIA díjjal kitüntetett szerző
Bergisch Gladbach közelében él
egy kis faluban a férjével,
a fiával és a macskájával.

Vörös pöttyös könyvek

élményt keresőknek – pont neked

magával

ragad

Könyvmolyképző Kiadó, Szeged, 2012
3

Minden marcipánszívű lánynak ezen a világon
(Tényleg az összes lányra értem.
Ugyanis az érzés mindig ugyanaz, nem számít,
hogy az ember 14 vagy 41 éves.)

Tollas kis jószág a „remény”,
Lelkünk ágára ül,
Fújja szövegtelen dalát,
És sosem némul el
Emily Dickinson
(Tótfalusi István fordítása)
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ELÕSZÓ
Belgravia, London,
1912. július 3.

-C

súnya seb, nem fog elmúlni a nyoma – állapította meg az
orvos anélkül, hogy felemelte volna a fejét.
Paul elhúzta a száját. – Nos, ez mindenesetre biztatóbb diagnózis, mint az amputáció, amit Mrs. Túlaggódó helyezett kilátásba.
– Nagyon vicces! – förmedt rá Lucy. – Én nem vagyok túlaggódó, és te… Mr. Ostobán Könnyelmű, csak ne tréfálkozz! Pontosan tudod, milyen gyorsan elfertőződhet egy ilyen seb, és akkor
még örülhetsz, ha mostanság egyáltalán életben maradsz. Sehol a
világon nem találnánk antibiotikumot ebben a korban, az orvosok pedig mindannyian tudatlan kontárok!
– Köszönöm szépen! – fortyant fel az orvos, miközben barnás
színű krémet kenegetett a frissen összevarrt sebre. Pokolian égetett, és Paul alig tudta megállni, hogy ne torzuljon fájdalmas grimaszba az arca. Csak azt remélte, hogy a kenőcs nem hagy foltot
Lady Tilney szép díványán.
– Igazán nem tehet róla – visszakozott Lucy. Paul észrevette,
mennyire igyekszik, hogy valamivel barátságosabb hangot üssön
meg, még mosolyogni is megpróbált. Meglehetősen erőltetettre
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sikerült, de hát végül is a szándék a fontos. – Meg vagyok győződve, hogy ön mindent megtesz.
– Dr. Harrison a legjobb orvos, akit csak ismerek – biztosította Lady Tilney.
– És az egyetlen… – morogta Paul. Hirtelen hihetetlenül fáradtnak érezte magát. Az édeskés ízű italban, amelyet az orvos
adott be neki, bizonyára altató volt.
– Mindenekelőtt a leghallgatagabb – tette hozzá dr. Harrison.
Azzal hófehér pólyába tekerte Paul karját. – Őszintén szólva nem
tudom elképzelni, hogy a szúrt és vágott sebeket nyolcvan év
múlva különbül látnák el, mint ahogyan én most tettem.
Lucy mély lélegzetet vett, és Paul már előre sejtette, mi következik. Magasra tornyozott frizurájából a lány kihúzott egy tincset, és
ádáz arckifejezéssel a füle mögé simította. – Na persze. Ha a részletektől eltekintünk, talán nem is. De amikor baktériumok… szóval, tudja, azok olyan egysejtű organizmusok, amelyek…
– Most aztán tényleg elég, Luce! – vágott a szavába Paul. – Dr.
Harrison nagyon jól tudja, mik azok a baktériumok! – A seb továbbra is borzasztóan égett, és Paul végtelen kimerültségében legszívesebben behunyta volna a szemét, hogy egy kicsit szunyókáljon. Ám ezzel csak még jobban felbőszítette volna Lucyt. Habár
a lány kék szeme dühösen szikrázott, haragja mögött nem rejlett
más, mint aggodalom és – ami sokkal rosszabb – félelem. Paul
mindezzel tisztában volt. Lucy kedvéért nem mutatta, milyen
rosszul érzi magát, és mennyire kétségbe van esve ő maga is. Ezért
inkább így folytatta: – Elvégre nem a középkorban vagyunk, hanem a 20. században, a nagy felfedezések korában. Az első EKG
régen a múlté, néhány éve már ismerik a szifilisz kórokozóját, sőt
gyógymódot is találtak rá.
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– Hohó! Úgy hallom, valaki nagyon odafigyelt misztériumórán. – Lucy most úgy festett, mint aki bármelyik pillanatban
felrobbanhat. – Jó neked!
– És tavaly az a bizonyos Marie Curie Nobel-díjat kapott – tett
rá egy lapáttal dr. Harrison.
– Mit is talált fel? Az atombombát?
– Néha ijesztően tájékozatlan vagy. Marie Curie a radio…
– Jaj, fogd már be a szád! – Lucy karba tette a kezét, és mérgesen nézett Paulra. Észre sem vette Lady Tilney dorgáló pillantását. – A kiselőadásaiddal pillanatnyilag semmit nem tudunk
kezdeni… Meg is halhattál volna! Elárulnád, kérlek, hogyan hárítsam el egymagam ezt a katasztrófát? – Ezen a ponton megbicsaklott a hangja. – Vagy éppenséggel hogyan éljek tovább nélküled?
– Sajnálom, hercegnő. – Lucynek fogalma sem volt, mennyire sajnálja.
– Paul! – fakadt ki Lucy. – Ne nézz rám úgy, mint egy kivert
kutya!
– Fölösleges azzal törődni, mi történhetett volna, gyermekem – mondta Lady Tilney a fejét ingatva, miközben segített dr.
Harrisonnak visszapakolni a műszereit az orvosi táskába. – Hiszen minden rendben ment. Paulnak végül szerencséje volt a szerencsétlenségben.
– Csak mert lehetett volna rosszabb is, még nem jelenthetjük
ki könnyű szívvel, hogy minden rendben ment! – kiáltotta Lucy.
– Semmi sem ment rendben! Semmi! – A szeme megtelt könynyel, és ezt látván Paulnak kis híján meghasadt a szíve. – Három
hónapja itt vagyunk, és egyelőre semmit sem sikerült elérnünk
mindabból, amit elterveztünk. Épp ellenkezőleg: csak rontottunk
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a helyzeten! Végre a kezünkben voltak azok az átkozott papírok,
erre Paul minden további nélkül odaadja őket!
– Talán tényleg kissé elhamarkodott lépés volt. – Paul viszszafeküdt a párnára. – De akkor egyszerűen az volt az érzésem,
hogy ez a helyes megoldás. – Mégpedig azért, mert abban a pillanatban átkozottul közeli lehetőségként rémlett fel előtte a halál.
Már nem sok hiányzott volna ahhoz, hogy Lord Alastair megadja
neki a kegyelemdöfést. Ezt viszont semmiképpen sem árulhatta
el Lucynek. – Ha Gideon a mi oldalunkra áll, talán van még egy
esélyünk. Amint elolvassa a papírokat, meg fogja érteni, mi forog
kockán. – Remélhetőleg.
– De hát mi sem tudjuk pontosan, mi áll azokban a papírokban! Az is előfordulhat, hogy kódolva van, vagy… jaj, ráadásul
még azt sem tudod, mit adtál oda valójában Gideonnak – sopánkodott Lucy. – Lord Alastair minden elképzelhető dolgot rád
tukmálhatott: régi számlákat, szerelmes leveleket, üres lapokat…
Ez már Paul fejében is megfordult, de ami történt, megtörtént.
– Olykor bíznunk kell egy kicsit a sorsban – mormolta, és közben
azt kívánta, bárcsak ő maga is meg tudná fogadni ezt a tanácsot.
Könnyen megeshetett, hogy Gideonnak valóban értéktelen papírokat adott át, ám sokkal jobban kínozta az a gondolat, hogy
a fiú akár közvetlenül Saint Germain grófhoz is rohanhatott az
iratokkal. Ez azt jelentette volna, hogy Paul kijátszotta az egyetlen ütőkártyáját. De hát Gideon azt állította, szereti Gwendolynt,
és ahogyan ezt bevallotta neki, az valamiképpen… meggyőző
volt.
– Megígérte nekem – akarta volna Paul mondani, de csak érthetetlen suttogás hagyta el a száját. Egyébként is hazugság lett
volna, tudniillik nem is értette Gideon válaszát.
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– Ostoba ötlet volt, hogy működjünk együtt a Firenzei Szövetséggel – hallotta még Lucy szavait, de addigra a szeme már lecsukódott. Bármit is adott be neki dr. Harrison, rendkívül gyorsan hatott.
– Tudom, tudom – folytatta Lucy. – Az én ostoba ötletem volt.
Magunknak kellett volna kézbe vennünk az ügyet.
– De hát ti nem vagytok gyilkosok, gyermekem! – tiltakozott
Lady Tilney.
– Morális értelemben ugyan mi a különbség aközött, hogy az
ember a saját kezével öl meg valakit, vagy éppen csak megbízást
ad rá? – Lucy nagyot sóhajtott, és bár Lady Tilney lelkesen igyekezett megcáfolni („Kislányom, ne mondj ilyeneket! Hiszen ti
nem adtatok semmiféle megbízást, csupán továbbítottatok néhány információt!”), egyszerre vigasztalhatatlannak tűnt. – Tényleg mindent elrontottunk, amit csak lehetett, Paul. A három hónap alatt elpazaroltunk egy csomó időt és pénzt… Lady Margret
pénzét. Ráadásul máris túl sok embert rángattunk bele ebbe a
kalamajkába.
– Az Lord Tilney pénze – helyesbített Lady Tilney. – Csodálkoznál, ha megtudnád, mi mindenre szórja el egyébként a vagyonát. Lóverseny, táncosnők… és ezek még az ártatlanabb hobbijai.
Észre sem veszi azt a keveset, amit én a mi kis közös célunkra elkülönítek. És ha mégis, akkor bizonyára eléggé úriember ahhoz,
hogy ne tegye szóvá.
– Én pedig személy szerint nagyon sajnálnám, ha nem rángattak volna bele az ügybe – jelentette ki dr. Harrison, és a bajsza alatt elmosolyodott. – Épp kezdtem kissé unalmasnak érezni az életemet. Végtére is nem mindennap akad össze az ember
olyan időutazókkal, akik a jövőből érkeznek, és mindent jobban
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tudnak. És köztünk szólva: de Villiers és Pinkerton-Smythe urak
irányítási stílusa szinte már rákényszeríti az embert a titkos lázadásra.
– Egyetértek – helyeselt Lady Tilney. – Az az önelégült Jonathan megfenyegette a feleségét, hogy bezárja a házba, ha tovább
rokonszenvez a szüfrazsettekkel. – Azzal mogorva férfihangra váltott: – Mi jöhet még? Választójogot a kutyáknak?
– Nos, igen. Ön pedig nyilván emiatt fenyegette meg azzal,
hogy felpofozza – tette hozzá dr. Harrison. – Végre egy teadélután, ahol nem unatkoztam!
– Nem is úgy történt! Én csupán nem vállaltam garanciát arra,
hogy nem jár el véletlenül a jobb kezem, ha továbbra is ilyen minősíthetetlen kijelentéseket tesz.
– Hogy egészen pontosan idézzem: „amennyiben továbbra is
hasonló badarságokat hord össze” – javította ki dr. Harrison a
hölgyet. – Azért emlékszem ilyen pontosan, mert roppant nagy
hatással volt rám.
Lady Tilney felnevetett, és a karját nyújtotta az orvosnak. – Kikísérem, dr. Harrison.
Paul ki akarta nyitni a szemét, hogy felüljön és megköszönje az
orvosnak a segítséget. Ám egyik kísérlete sem sikerült. – Mrrr…
szönöm – motyogta félálomban.
– Mi volt abban a löttyben, amit beadott neki? – kiáltotta Lucy
dr. Harrison után.
Az orvos visszafordult az ajtóból. – Csak néhány csepp morfiumtinktúra. Teljesen ártalmatlan.
Lucy felháborodott kiáltását Paul már nem hallotta.
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Az Őrzők krónikái
1916. március 30.
A nap jelszava: „Potius sero quam numquam.”
(Livius)
Mivel titkosszolgálati forrásaink szerint London az elkövetkező
napokban a német haditengerészet légitámadásainak célpontjává válik, úgy döntöttünk, hogy azonnal életbe léptetjük az első
fokú biztonsági intézkedéseket. A kronográfot bizonytalan időre
Lady Tilney irattárában helyezzük el. Testvéremmel, Jonathannal onnan fogunk elapszálni, hogy három órára korlátozzuk a
naponta erre a tevékenységre fordítandó időt. A 19. századba
irányuló temportálások ebben a helyiségben nem okozhatnak
problémát; éjjelente ritkán fordult meg ott valaki, és a krónikákban sincs említés semmiféle látogatásról a jövőből. Mindebből
arra következtettünk, hogy a jelenlétünk senkinek nem tűnt fel.
Ahogyan várható volt, Lady Tilney hosszasan berzenkedett
az ellen, hogy változtasson jól bevett szokásain, és saját szavaival
élve „semmiféle logikát” nem talált az érvelésünkben, ám végül
mégis meghajolt nagymesterünk döntése előtt. Hiába, háborús
időkben különleges intézkedésekre van szükség.
Ezt követően a ma délutáni elapszálás az 1851-es évben
meglepően békésen zajlott le, talán mert az én gondos feleségem
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csomagolt az útra abból a páratlanul ízletes teasüteményéből, és
mert az egyéb ügyek miatt kirobbant parázs viták után kerültük
az olyan témákat, mint például a nők választójoga. Lady Tilney
sajnálta ugyan, hogy nem tudtunk ellátogatni a Hyde Parkban
megrendezett világkiállításra, ám mivel sajnálkozásában mi is
osztoztunk, a beszélgetés nem végződött veszekedéssel. Mindenesetre javaslatával, miszerint holnaptól pókerrel üssük el az időt,
a hölgy újfent excentrikus oldaláról mutatkozott meg.
A mai időjárás:
szemerkélő eső, tavaszias meleg, a hőmérséklet 16 fok Celsius.
Feljegyezte: Timothy de Villiers, Belső Kör
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kard hegye pontosan a szívem fölött állt meg. Gyilkosom szeme mintha két feketén tátongó lyuk lett volna, amelyek azzal fenyegettek, hogy mindent elnyelnek, ami csak a közelükbe
kerül. Tudtam jól, hogy nem menekülhetek. Nehézkesen bukdácsoltam hátra néhány lépést.
A férfi követett. – Lesöpröm a föld színéről, ami nem Isten akarata szerint való! Véred hamarosan a földet fogja áztatni!
Legalább két frappáns válasz is volt a nyelvem hegyén ezekre a
szenvedélyesen elhörgött szavakra (a földet áztatni – Hahó! Hiszen itt kőpadló van!), de rémületemben egyiket sem sikerült kinyögnöm. A férfi egyébként sem úgy nézett ki, mint aki ebben
a helyzetben értékelné a humoromat. Vagy mint aki egyáltalán
bármilyen humort is értékel.
Még egy lépést tettem hátrafelé, mire hátammal a falnak ütköztem. Ellenfelem hangosan felnevetett. Na jó, talán mégis volt
némi humorérzéke, csak éppen kicsit más, mint az enyém.
– Most meghalsz, démon! – kiáltotta, és kertelés nélkül a mellkasomba döfte a kardját.
Hangos kiáltással riadtam fel. Teljesen leizzadtam, és úgy fájt a
szívem, mintha tényleg átfúrta volna egy kard pengéje. Micsoda
borzalmas álom! Bár ami azt illeti – miért is csodálkozom ezen?
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Az elmúlt nap eseményei (és az azt megelőző napoké) nem feltétlenül járultak hozzá, hogy kényelmesen összekucorodjak a takaró alatt, és az igazak álmát aludjam. Inkább azt mondhatnám,
hogy nemkívánatos gondolatok fészkelték be magukat az agyamba, akárcsak valami buja, húsevő növény indái. Gideon megjátszotta magát. Nem is szeret engem.
„Valószínűleg egyébként sem kell túl sok mindent tennie ahhoz,
hogy elrabolja a lányok szívét – hallottam magamban Saint Germain gróf mélyen zengő hangját újra meg újra. – Semmit sem
könnyebb kiszámítani, mint egy szerelmes nő reakcióját.”
És vajon hogyan reagál egy szerelmes nő, amikor megtudja,
hogy hazudtak neki, és az orránál fogva vezették? Úgy van: órák
hosszat beszél telefonon a legjobb barátnőjével, hogy azután álmatlanul ücsörögjön a sötétben, azon töprengve, ugyan miért
kellett beleesnie éppen ebbe a fickóba, és közben mind a két szemét kisírja bánatában… Tényleg könnyen kiszámítható.
Az ágyam melletti ébresztőóra világító számjegyei szerint 3 óra
10 perc volt, ami azt jelentette, hogy mégis elszunyókálhattam,
sőt, több mint két órát aludtam. És valaki – talán az anyukám?
– időközben bejött a szobámba, és gondosan betakart, mert csak
arra emlékeztem, hogy felhúzott térddel kuporgok az ágyamon,
és hallgatom, milyen gyorsan dobog a szívem.
Tulajdonképpen elég furcsa, hogy egy összetört szív egyáltalán
képes dobogni.
– Olyan érzés, mintha kizárólag vörös, éles szilánkokból állna, amelyek belülről szétszakítanak és hagynak elvérezni! – próbáltam leírni Leslie barátnőmnek a szívem állapotát (elismerem,
ez legalább olyan szánalmasan hangzott, mint annak a hörgős
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pasasnak a szövege álmomban, de az igazság olykor meglehetősen… giccses).
– Pontosan tudom, hogyan érzed magad – vigasztalt Leslie
szánakozva. – Amikor Max szakított velem, kezdetben arra gondoltam, hogy egyszerre több létfontosságú szervem is felmondja
a szolgálatot, és menthetetlenül meghalok bánatomban. Mert bizony van némi igazság azokban a szólásmondásokban, hogy a szerelem összetöri a szívedet, a szerelemtől görcsbe rándul a gyomrod, összeszorul a mellkasod, és… ööö… a szerelem öl, butít és
nyomorba dönt. De először is: ez mind elmúlik. Másodszor: a
dolog nem olyan reménytelen, mint amilyennek tűnik. És harmadszor: a szíved nem üvegből van.
– Kő! Nem üveg – javítottam ki zokogva. – Az én szívem egy
drágakő, amelyet Gideon ezer apró szilánkra tört, pontosan úgy,
ahogyan Maddy néni látomásában történt.
– Igaz, hogy nem hangzik rosszul, de… nem! A szívek valójában teljesen más alapanyagból készülnek. Ezt tényleg elhiheted
nekem. – Leslie megköszörülte a torkát, és ünnepélyes hangon
folytatta, mintha a világtörténelem legnagyobb titkát készülne
velem megosztani: – Egy sokkal erősebb, törhetetlen és újraformálható anyagból, amelyet egy ősrégi, titkos recept alapján gyártanak. – Újabb torokköszörülés következett a feszültség fokozására. Ösztönösen visszatartottam a lélegzetemet. – Mint a marcipán! – jelentette ki Leslie.
– Marcipán? – Egy pillanatra abbahagytam a sírást, és kénytelen voltam elvigyorodni.
– Igen, marcipán! – ismételte meg Leslie halál komolyan. –
Méghozzá az a fajta, amelyikben sok a mandula!
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Már majdnem kitört belőlem a kacagás. De akkor megint
eszembe jutott, hogy valójában én vagyok a legszerencsétlenebb
lány az egész világon, és szipogva válaszoltam: – Ha ez igaz, akkor Gideon egyszerűen leharapott egy darabot a szívemből! És a
csokis bevonatot is lerágta. Látnod kellett volna, hogyan nézett
rám, amikor… – Mielőtt még újra elölről kezdhettem volna az
egészet, Leslie hangosan felsóhajtott.
– Gwenny, nem szívesen mondok ilyet, de a nyafogásod senkinek nem használ. Ideje abbahagynod!
– Nem szándékosan csinálom – panaszoltam. – Megállás nélkül dől belőlem a nyavalygás, nem tehetek róla. Az egyik percben
még én voltam a legboldogabb teremtés a világon, és akkor azt
mondja nekem, hogy…
– Való igaz. Gideon bunkó volt veled – szakított félbe Leslie. –
Még ha nem is értem az okát. Úgy értem: hahó! Miért volna egyszerűbb a szerelmes lányokat irányítani? Szerintem épp ellenkezőleg. A szerelmes lányok olyanok, mint az időzített bomba. Soha
nem tudhatjuk előre, mi lesz a következő lépésük. Gideon és az ő
hímsoviniszta barátja, a gróf, ezen a ponton alaposan melléfogott.
– Én tényleg azt hittem, hogy őszintén szeret. Pedig csak eljátszotta, és ettől az egész olyan… – Közönséges? Borzalmas? Egyetlen szó sem tűnt alkalmasnak, hogy leírja, amit éreztem.
– Jaj, drágám! Más körülmények között felőlem akár még hetekig nyalogathatnád a sebeidet. De ezt momentán nem engedheted meg magadnak. Másra kell tartalékolnod az energiáidat.
Például a túlélésre. – Leslie hangja szokatlanul szigorúan csengett.
– Úgyhogy most már légy szíves, szedd össze magad!
– Ezt már Xemerius is mondta. Mielőtt lelépett és egyedül hagyott.
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– Annak a kis láthatatlan szörnyetegnek ezúttal kivételesen igaza volt! Most tiszta fejjel kell gondolkodnunk. Minden fontos
adatra szükségünk van. Fúj! Mi ez? Várj csak, ki kell nyitnom
az ablakot, mert Bertie eleresztett egy rettenetes, kábító pukit…
Csúnya kutya! Hol is tartottam? Ja, igen. Meg kell tudnunk, mit
rejtett el nagyapád a házatokban. – Leslie hangszíne egy szinttel
magasabbra kúszott. – Raphael egészen hasznosnak bizonyult,
szerintem. Lehetséges, hogy nem is olyan ostoba, mint feltételeztük.
– Mint feltételezted… Gondolom, ezt akartad mondani. – Raphael volt Gideon kisöccse, aki újabban a mi iskolánkba járt.
A múltkoriban rájött, hogy a rejtvény, amelyet a nagyapám hagyott hátra nekem, földrajzi koordinátákat takar. És ezek a koordináták közvetlenül a mi házunkat jelölték a térképen. – Nagyon
kíváncsi vagyok, vajon mennyit tud Raphael az Őrzők titkairól
és Gideon időutazásairól.
– Talán többet, mint gondolnánk – vélte Leslie. – Azt a sztorit
mindenesetre nem vette be, hogy Londonban ismét divatba jöttek a misztériumjátékok. De volt annyi esze, hogy ne tegyen fel
kérdéseket. – Itt egy kis szünetet tartott. – Elég szép szeme van.
– Csakugyan. – Valóban szép szeme volt, amiről eszembe jutott, hogy Gideonnak is ugyanolyan szeme van. Zöld. Sűrű, sötét szempillákkal.
– Nem mintha bármilyen hatással volna rám, csak megállapítottam…
„Beléd szerettem.” Egészen komoly volt a hangja, amikor ezt
mondta, és közben egyenesen a szemembe nézett. Én meg visszabámultam rá, és minden szavát elhittem! Megint potyogni kezdtek a könnyeim, és alig hallottam, amit Leslie mondott.
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– …de remélem, hogy legalábbis egy hosszú levél vagy valamiféle napló, amelyben a nagyapád mindent elmagyaráz neked,
amit a többiek elhallgatnak, esetleg még annál is többet. Akkor
nem kellene tovább a sötétben tapogatóznunk, és kidolgozhatnánk végre egy igazi tervet…
Az ilyen szemeket be kellene tiltani. Vagy hozni kellene egy
törvényt, hogy az ilyen szép szemű fiúknak kizárólag napszemüvegben szabad megjelenniük. Kivéve, ha hatalmas lapátfülekkel
vagy valami ilyesmivel tudják ellensúlyozni az összhatást…
– Gwenny? Csak nem bőgsz már megint? – Leslie hangja most
pontosan olyan volt, mint Mrs. Counteré, a földrajztanárnőnké,
amikor éppen közöljük vele, hogy megfeledkeztünk a házi feladatról. – Szívem, ez így nem mehet tovább! Fel kell hagynod azzal, hogy újra meg újra megforgatod a véres tőrt a mellkasodban!
Amire most szükségünk van, az…
– …tiszta fej és gondolatok! Igazad van. – Bár nehezemre esett,
megpróbáltam kitörölni az emlékezetemből Gideon szépséges
szemét, és egy kis bizakodást csempészni a hangomba. Ennyivel egyszerűen tartoztam Leslie-nek. Hiszen a barátnőm volt az
egyetlen, aki minden kifogást félretéve, napok óta tartotta bennem a lelket. Mielőtt letette volna a kagylót, feltétlenül el kellett
mondanom neki, mennyire örülök, hogy mellettem áll. (Még
akkor is, ha ettől újra rám tört a sírhatnék, noha ezúttal a meghatottságtól.)
– Hát még én! – biztosított Leslie. – Milyen unalmas lenne nélküled az életem! – Amikor végül letette, már késő éjszaka volt, és
tényleg jobban éreztem magam pár percig, de most, három óra
után tíz perccel, szívesen visszahívtam volna, hogy még egyszer
átrágjuk az egész szomorú históriát.
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Amúgy nem voltam nyafogós természetű, csak hát ez volt életem első szerelmi bánata. Úgy értem, valódi szerelmi bánata. Az
a fajta, amelyik igazán fáj. Minden más dolog teljesen a háttérbe szorult, még a túlélés is mellékessé vált. Az igazat megvallva,
a halál gondolata pillanatnyilag cseppet sem tűnt kellemetlennek számomra. Megfordult a fejemben, hogy nem én lennék az
első, aki belehal a szerelmi bánatba, remek kis társaságom gyűlt
már össze eddig: a kis hableány, Júlia, Pocahontas, a kaméliás
hölgy, Pillangókisasszony – és most már én is közéjük tartoztam,
Gwendolyn Shepherd. Még szerencse, hogy a drámai tőrt megspórolhattam magamnak, hiszen amilyen nyomorultul éreztem
magam, nyilván már megfertőzött a tüdővész, abba pedig sokkal festőibben lehet belehalni. Már láttam is magam előtt: Hófehérkéhez hasonlóan sápadtan és szépségesen feküdnék az ágyamban, a hajam kiterítve a párnán. Gideon ott térdelne mellettem,
és keservesen bánná, amit tett, miközben én az utolsó szavaimat
suttognám el…
De előbb még sürgősen ki kellett mennem vécére.
A borsmentatea sok cukorral és citrommal afféle minden bánatot enyhítő orvosság volt a családunkban, és én egy egész kannával megittam belőle az este. Anyának ugyanis azonnal feltűnt,
hogy nem vagyok jól, amint beléptem az ajtón. Nem csoda, hiszen a sok bőgéstől úgy néztem ki, mint egy albínó nyuszi. Biztosan nem hitte volna el, amit Xemerius javasolt kifogás gyanánt,
hogy tudniillik az Őrzők főhadiszállásáról hazafelé jövet hagymát
kellett aprítanom a limuzinban.
– Csak nem bántottak azok az átkozott Őrzők? Mi történt? –
kérdezte. Elképesztő módon képes volt együttérző és rettenetesen
dühös arcot vágni egyszerre. – Megölöm Falkot, ha…
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– Senki sem bántott – igyekeztem megnyugtatni. – És nem
történt semmi.
– Csak nem gondolod, hogy ezt beveszi az anyukád? Miért
nem jöttél elő inkább a hagymás történettel? Soha nem hallgatsz
rám! – Xemerius a padlót püfölte a mancsával. Egy kis vízköpődémon volt, kőből kifaragva, hatalmas fülekkel, denevérszárnyakkal, hosszú, pikkelyes sárkányfarokkal, és macskaszerű fején
két kis szarvacskával. Sajnos csak feleannyira volt aranyos, mint
ahogy kinézett, ráadásul rajtam kívül senki más nem hallotta a
szemtelen megjegyzéseit, és ennek megfelelően nem is tudott elbánni vele senki.
Az a tény, hogy vízköpődémonokat és más kísérteteket látok,
ráadásul kisgyermekkorom óta beszélni is tudok velük, csupán
egyike volt azoknak a bizarr tulajdonságoknak, amelyekkel együtt
kellett élnem. A többi még bizarrabb volt, és magam is csak alig
két hete tudtam meg, hogy tizenkét időutazó – titkos! – körébe
tartozom, aminek eredményeképp mindennap el kell töltenem
néhány órát valahol a múltban. Az időutazás átka – bocsánat:
adottsága – eredetileg az unokatestvérem, Charlotte kiváltsága
lett volna, aki sokkal alkalmasabb volt erre a feladatra, ám végül
kiderült, hogy én vagyok a „szerencsés” nyertes. Gondolhattam
volna, hiszen mindig én húzom a rövidebbet – mármint átvitt
értelemben. A karácsonyi ajándékozáskor is én választottam azt a
cédulát, amelyiken a tanárnő neve állt (mégis mit lehet egy tanárnőnek ajándékozni?), ha történetesen jegyem volt egy koncertre,
egészen biztosan megbetegedtem (a téli és nyári szünetben nemkülönben), és amikor igazán jól akartam kinézni, tutira nőtt egy
pattanás a homlokom közepén, méghozzá akkora, mintha egy
harmadik szemem is volna. Az időutazást első pillantásra talán
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nem lehet összehasonlítani a pattanásokkal, akár még irigylésre
méltónak és remek szórakozásnak is tűnhet, de nem az. Sokkal
inkább nyomasztó, idegölő és veszélyes elfoglaltság. És ne feledkezzünk meg arról sem, hogy ha ezt az idióta képességet történetesen nem én öröklöm, soha nem ismertem volna meg Gideont,
ami egyben azt is jelenti, hogy a szívem – akár marcipánból van,
akár nem – még egészben volna. Az a gazfickó ugyanis szintén a
tizenkét időutazó közé tartozik. Azon kevesek közé persze, akik
még élnek. A többiekkel már csak a múltban lehet találkozni.
– Te sírtál – állapította meg anya higgadtan.
– Na, látod! – kiáltott fel Xemerius diadalmasan. – Most majd
kifacsar, mint egy citromot, egyetlen pillanatra sem veszít szem
elől, és a ma esti kincskeresésből nem lesz semmi.
Rávicsorogtam, hogy jelezzem: ma este egészen biztosan nincs
kedvem kincset keresni. Hát, igen, ez már csak így megy a láthatatlan barátokkal, ha az ember nem akarja, hogy komplett őrültnek nézzék, mert a levegővel társalog.
– Mondd, hogy kipróbáltad az önvédelmi spraydet, és véletlenül a szemedbe spricceltél vele! – károgta a levegő.
Túlságosan kimerült voltam azonban, hogy hazudjak. Kisírt
szememmel anyára néztem, és megpróbálkoztam az igazsággal.
Persze nem teljes részletességgel. – Csak… nem vagyok valami jó
bőrben, mert… Tudod, ez amolyan lányos dolog.
– Jaj, szívem…
– Ha felhívhatom Leslie-t, mindjárt jobban leszek.
Legnagyobb meglepetésünkre anyámnak elég volt ennyi magyarázat. Teát főzött nekem, odatette az asztalra a kannát a kedvenc pöttyös csészémmel együtt, megsimogatta a fejemet, és békén
hagyott. Még a szokásos figyelmeztetések is elmaradtak (Gwen!
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Elmúlt tíz óra, már negyven perce telefonálsz! Úgyis találkoztok
holnap az iskolában!). Néha tényleg úgy érzem, hogy az én anyukám a legjobb anya a világon.
Nagyot sóhajtottam hát, átlendítettem a lábamat az ágy peremén, és átvánszorogtam a fürdőszobába. Hirtelen hideg légáramlatot éreztem a bőrömön.
– Xemerius? Itt vagy? – kérdeztem halkan, és kitapogattam a
villanykapcsolót.
– Attól függ. – Xemerius fejjel lefelé lógott az előszobai lámpáról, és hunyorgott a fényben. – Csak ha nem változol ismét
szobaszökőkúttá! – Azzal magas, sírós hangon utánozni kezdett.
Sajnos elég találóan. – És aztán azt mondta, fogalmam sincs, miről
beszélsz, én meg azt mondtam: igen vagy nem, mire ő azt mondta,
igen, csak hagyd már abba a sírást… – A démon színpadiasan felsóhajtott. – A lányok tényleg az emberi faj legfárasztóbb egyedei.
Őket csak a nyugalmazott pénzügyi tisztviselők, a harisnyaboltban dolgozó eladónők és a kiskerttulajdonosok egyesületeinek
elnökei előzik meg.
– Nem ígérek semmit. – Suttogtam, nehogy felébredjenek a
többiek. – Legjobb, ha nem beszélünk Tudodkiről, különben…
nos… újra beindulhat a szobaszökőkút.
– Már amúgy is elegem volt abból, hogy folyton azt a bájgúnárt
emlegeted. Nem csinálhatnánk most már végre valami értelmeset? Mint például a kincskeresés?
Talán az alvásnak több értelme lett volna, de sajnos megint
teljesen éber voltam. – Tőlem aztán nekiállhatunk keresgélni. De
előbb még gyorsan kiürítem a teát.
– He?
A fürdőszoba ajtajára mutattam.
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– Vagy úgy! – mondta Xemerius. – Itt megvárlak.
A fürdőszobai tükörben a vártnál sokkal jobban néztem ki.
A tüdővésznek sajnos semmi nyoma nem mutatkozott. Csupán a
szemhéjam volt kissé feldagadva, mintha kicsit túl sokat kentem
volna rá a rózsaszín szemhéjfestékből.
– Tulajdonképpen hol voltál ilyen sokáig, Xemerius? – kérdeztem, amikor ismét kiléptem hozzá a folyosóra. – Véletlenül
nem…?
– Kinél? – Xemerius felháborodott arckifejezést öltött. – Csak
nem arról az illetőről faggatsz, akinek még a nevét sem mondjuk ki?
– Hm. De igen. – Annyira kíváncsi voltam, mit csinálhatott
Gideon előző este. Vajon mi lett a sebbel a karján? Talán beszélgetett rólam valakivel? Valahogy így: Ez az egész egy nagy félreértés. Hát persze, hogy szeretem Gwendolynt. Soha nem játszottam
meg magam előtte.
– Nem, dehogy, ebbe nem megyek bele! – Xemerius kitárta a
szárnyait, és leszállt a padlóra. Ahogy ott ült előttem, alig ért fel
a térdemig. – Egyébként nem is mentem el sehová. Csak alaposan körülnéztem itt, a házban. Ha valaki képes megtalálni ezt a
kincset, hát én biztosan. Már csak azért is, mert közületek senki
nem tud átcsusszanni a falakon. Vagy senki nem tudja észrevétlenül átkutatni a nagymamád komódjának fiókjait.
– A láthatatlanságnak is biztosan akadnak előnyei – ismertem
el, és inkább megtartottam magamnak a megjegyzést, miszerint
Xemerius a világon semmit nem képes átkutatni, ugyanis kísértetmancsával még egy fiókot sem tudna kihúzni. Eddig egyetlen
olyan szellemet sem ismertem, aki tárgyakat tudott volna elmozdítani a helyükről. Legtöbbjüknek még egy hűvös fuvallatra sem
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futotta. – De ugye tudod, hogy nem kincset keresünk, hanem
csak egy útmutatást a nagyapámtól, ami talán segíthet továbblépnünk?
– Ez a ház tele van kacattal, bármelyik lehet kincs. Arról a rengeteg rejtekhelyről nem is beszélve! – folytatta Xemerius szenvtelenül. – Az első emeleten sok helyen dupla fal van, köztük pedig
egy folyosó, olyan keskeny, hogy biztosan nem terebélyes hátsóval
rendelkező emberekre szabták.
– Tényleg? – Ezeket a folyosókat eddig nem fedeztem fel. – És
hol lehet bejutni oda?
– A legtöbb szobában egyszerűen rátapétáztak az ajtókra, de
még mindig van egy bejárat a nagynénéd beépített szekrényében,
és egy másik az étkezőben, az otromba tálalószekrény mögött. És
a könyvtárszobában is találtam egyet, stílusosan a forgópolc mögé
rejtve. A könyvtárból különben vezet egy folyosó Mr. Bernhard
lakásának lépcsőházába is, és egy másik fel a második emeletre.
– Ami megmagyarázhatja, miért bukkan fel Mr. Bernhard
mindig csak úgy a semmiből – motyogtam.
– És ez még nem minden! A 83-as számú ház melletti nagy
kéményben rejtőzik egy létra, amelyen fel lehet mászni a tetőre.
A konyhából már nem lehet bejutni a kéménybe, ott befalazták
a lyukat, de az első emeleten, a folyosó végén lévő beépített szekrényben van egy csapóajtó, amely elég nagy ahhoz, hogy akár a
Télapó is bemásszon rajta. Vagy éppen a ti félelmetes komornyikotok.
– Vagy a kéményseprő.
– És persze ott van még a pince – Xemerius úgy tett, mintha
meg sem hallotta volna a megjegyzésemet. – Vajon a szomszédotok tudja, hogy létezik egy titkos ajtó, amely a házába vezet? És
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hogy a pincéje alatt még egy pince rejtőzik? Mindenesetre, aki ott
keresgél, jobb, ha nem fél a pókoktól.
– Akkor először inkább máshol keresgéljünk! – vágtam rá gyorsan, és közben teljesen megfeledkeztem arról, hogy suttognom
kellene.
– Ha tudnánk, mit keresünk, természetesen egyszerűbb volna a
feladat. – Xemerius egyik hátsó mancsával megvakarta az állát. –
Így alapjában véve bármi lehet a kincs: a kitömött krokodil a padlásfülkében, a könyvek mögött megbúvó skót whisky a könyvtárban, a levélköteg a nagynénéd szekreterének titkos fiókjában, a
láda, amely a falazat egyik üregében van elrejtve…
– Egy láda a falban? – szakítottam félbe. És egyáltalán miféle
padlásfülke?
Xemerius bólintott. – Ó, azt hiszem, felébresztetted az öcsédet.
Összerezzentem. A tizenkét éves öcsém, Nick a szobája ajtajában állt, és mindkét kezével kócos, vörös hajába túrt. – Kivel beszélsz, Gwenny?
– Késő éjszaka van – suttogtam. – Menj vissza aludni, Nick!
Az öcsém tanácstalanul nézett rám, és láttam a szemében,
amint másodpercről másodpercre éberebb lesz. – Mi van a befalazott ládával?
– Én… meg akartam keresni, de azt hiszem, jobb lesz, ha várok vele reggelig.
– Butaság! – tiltakozott Xemerius. – Úgy látok a sötétben,
mint… hát, talán egy bagoly. Továbbá aligha tudod átvizsgálni
a házat, amikor mindenki ébren van. Kivéve, ha még népesebb
társaságra vágysz.
– Felajánlom a zseblámpámat – vetette fel Nick. – Mi van a
ládában?
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– Nem tudom pontosan. – Egy pillanatig elgondolkoztam. –
Lehetséges, hogy valami régi holmi. Nagyapáé volt.
– Ó! – lelkendezett Nick. – És hol rejtőzik most a láda?
Kérdőn néztem Xemeriusra. – Oldalt láttam, a titkos folyosón
a kövér, pofaszakállas lovas mögött – mondta a kis vízköpő. – De
ugyan ki bújtatna el titkokat… ööö… kincseket egy unalmas ládában? A krokodilt sokkal kecsegtetőbb lehetőségnek találom. Ki
tudja, mivel van kitömve? Arra szavazok, hogy vágjuk fel a hasát!
Mivel egyszer már volt alkalmam találkozni a krokodillal, elleneztem a tervet. – Először a ládát nézzük meg. Az üreg nem
hangzik rosszul.
– Milyen uuuuncsi! – kötekedett Xemerius. – Valószínűleg
csak pipadohány lapul benne, amit valamelyik ősöd rejtett el az
öregei elől… vagy… – Ekkor Xemeriusnak valószínűleg olyasmi
juthatott eszébe, amitől felderült, mert hirtelen elvigyorodott. –
…vagy egy neveletlen szolgálólány testének darabjai!
– A láda a Hugó nagy-nagy-nagybácsikánkat ábrázoló festmény mögötti titkos folyosón van – magyaráztam Nicknek. –
De…
– Elszaladok a zseblámpámért! – Az öcsém azzal sarkon is fordult.
Felsóhajtottam.
– Most mit sóhajtozol már megint? – forgatta Xemerius a szemét. – Nem árthat, ha ő is velünk jön. – Fontoskodva kiterjesztette a szárnyait. – Gyorsan repülök egy kört, és ellenőrzöm, hogy
a többi családtag mélyen alszik-e. Igazán nem hiányzik, hogy az
a hegyes orrú nénikéd rajtakapjon minket, épp amikor megtaláljuk a gyémántokat.
– Milyen gyémántokat?
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– Gondolkodj már kicsit pozitívabban! – Xemerius már fel
is emelkedett a levegőbe. – Mit szeretnél jobban? Gyémántokat
vagy a neveletlen szolgálólány oszladozó maradványait? Minden
csak hozzáállás kérdése. Találkozzunk a gebén ülő, kövér nagybácsi előtt!
– Egy szellemmel beszélgetsz? – Nick ismét felbukkant mögöttem, leoltotta a villanyt az előszobában, és helyette felkapcsolta
a zseblámpát.
Bólintottam. Nick soha nem vonta kétségbe, hogy tényleg
szellemeket látok. Mi több, már négyéves korában (én akkor voltam nyolc) hevesen a védelmébe vett, ha valaki nem akart hinni nekem. Például Glenda néni. Minden alkalommal veszekedés
lett a vége, valahányszor elvitt minket a Harrodsba, és ott szóba
elegyedtem azzal a kedves, egyenruhás ajtónállóval. Mivel Mr.
Grizzle már ötven éve halott volt, senki sem tanúsított megértést irányomban, amikor egyszer csak lecövekeltem, és a Windsorokról kezdtem csevegni (Mr. Grizzle nagy tisztelője volt a királynőnek), vagy a túlságosan esős júniusról (az időjárás volt Mr.
Grizzle második legkedveltebb témája). Voltak, akik nevettek, és
voltak, akik azt mondták, hogy a gyermekek fantáziája „határtalan” (és ennek többnyire azzal adtak nyomatékot, hogy összekócolták a hajamat), néhányan egyszerűen csak a fejüket ingatták,
de senki nem izgatta fel magát annyira a dolgon, mint Glenda
néni. Felettébb kínosan érintette a viselkedésem, ezért megpróbált elráncigálni az ajtó elől, és közben folyamatosan veszekedett
velem, amiért nem voltam hajlandó továbbmenni. Azt mondta,
vegyek példát Charlotte kuzinomról (aki egyébként már akkoriban is olyan tökéletes volt, hogy egyetlen hajcsatja sem csúszott
félre soha), és – ami a legrosszabb volt – azzal fenyegetett, hogy
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nem kapok desszertet. Bár Glenda néni általában be is váltotta
a fenyegetéseit (én pedig minden elképzelhető desszertet szerettem, még a szilvakompótot is), nem volt szívem csak úgy elsétálni
Mr. Grizzle mellett. Nick minden alkalommal megpróbált segíteni nekem, és rimánkodott Glenda néninek, hogy engedjen el,
hiszen szegény Mr. Grizzle-nek rajtam kívül senkije sincs, akivel
beszélgethetne, ám Glenda néni mézes-mázos stílusban minden
alkalommal leszerelte: – Jaj, kicsi Nick, mikor fogod már végre
megérteni, hogy a nővéred csak fel akarja hívni magára a figyelmet? Szellemek egyszerűen nem léteznek. Vagy te talán látsz itt
akár egyet is?
Nick erre nem tehetett mást, csak szomorúan megrázta a fejét,
Glenda néni pedig diadalmasan mosolyoghatott. Azon a bizonyos napon, amikor a nagynéném végül elhatározta, hogy soha
többet nem visz el minket a Harrodsba, Nick meglepő módon
változtatott a taktikáján. Az a kicsi emberke a pufók pofijával (Jaj,
annyira cuki kisfiú volt, és egészen elragadóan raccsolt!) egyszer
csak odaállt Glenda néni elé, kihúzta magát, és jó hangosan rákezdte: „Glenda néni, tudod, mit mondott nekem Mr. Grizzle
az előbb? Azt mondta, hogy te egy gonosz, fusztlált boszolkány
vagy!” Mr. Grizzle természetesen soha nem ejtett volna ki ilyen
szavakat a száján (ahhoz túlságosan is udvarias volt, Glenda néni
pedig túl jó vásárló), de az bizony igaz, hogy anya előző este említett valami hasonlót. Glenda néni pengevékonyra szorította össze
a száját, majd kézen fogta Charlotte-ot, és az orrát magasra emelve egyszerűen faképnél hagyott minket. Otthon aztán meglehetősen csúnya veszekedés folyt le közte és az anyukám között (anyám
mérges volt, amiért teljesen egyedül kellett megtalálnunk a hazavezető utat, Glenda néni ellenben pontosan kikövetkeztette,
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hogy a „fusztlált boszolkány” kifejezés kitől származik), és az lett
a dal vége, hogy nem mehettünk el többet Glenda nénivel vásárolni. A „fusztlált” kifejezést viszont azóta is szívesen használjuk
a családunkban.
Amikor kicsit idősebb lettem, már nem meséltem el mindenkinek, hogy olyan dolgokat látok, amelyeket mások nem. Ez volt a
legokosabb, amit tehettem, ha nem akartam, hogy őrültnek tartsanak. Csak a testvéreim és Leslie előtt nem kellett színlelnem,
ők ugyanis hittek nekem. Anya és Maddy néni esetében már nem
voltam ebben teljesen biztos, de legalább nem nevettek ki. Mivel Maddy néninek időnként különös látomásai voltak, valószínűleg pontosan tudta, milyen érzés, ha senki nem hisz az embernek.
– Kedves? – suttogta Nick. Zseblámpájának fénycsóvája a lépcsőfokokon ugrált.
– Kicsoda?
– Hát a szellem.
– Fogjuk rá – mormogtam az igazságnak megfelelően.
– És hogy néz ki?
– Elég bájos. De azt képzeli magáról, hogy rendkívül veszélyes.
Miközben lábujjhegyen lopakodtunk lefelé a második emeletre, ahol Glenda néni lakott Charlotte-tal, megpróbáltam legjobb képességeim szerint leírni Xemerius külsejét.
– Tök jó! – suttogta Nick. – Egy láthatatlan háziállat! Tényleg
irigyellek!
– Háziállat?! Ezt soha ne említsd Xemerius jelenlétében!
Már-már azt reméltem, hogy a hálószoba ajtaján át meghallom, amint az unokanővérem horkol, de Charlotte természetesen
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nem horkolt. A tökéletes emberek nem adnak ki magukból csúnya hangokat alvás közben. Fusztláló!
Fél emelettel lejjebb a kisöcsém ásítozni kezdett, nekem pedig
rögtön lelkifurdalásom támadt. – Idehallgass, Nick! Hajnali fél
négy van, neked pedig ma iskolába kell menned. Anya megöl, ha
rájön, hogy nem hagytalak aludni.
– Egy kicsit sem vagyok fáradt! Te viszont undok vagy, ha nélkülem folytatod a keresést! Mit rejtett el a nagypapánk?
– Fogalmam sincs… Talán egy könyvet, amely mindenre magyarázatot ad. Vagy legalább egy levelet. Nagyapa az Őrzők Páholyának nagymestere volt. Mindent tudott rólam és erről az
egész időutazósdiról, még az sem volt titok számára, hogy nem
Charlotte örökölte a gént. Ugyanis személyesen találkoztam vele
a múltban, és elmeséltem neki.
– Milyen jó neked! – suttogta Nick, és szinte szégyenkezve hozzátette: – Igazság szerint én már alig emlékszem rá. Csak azt tudom, hogy mindig jókedve volt, és egy picit sem bánt szigorúan
velünk, vagyis a szöges ellentéte volt Lady Aristának. Azonkívül
mindig karamellillatot árasztott, és valami furcsa fűszert is lehetett érezni rajta.
– Az a pipadohánya volt… Vigyázz! – Még épp időben meg
tudtam ragadni Nick karját. Közben ugyanis elhagytuk a második emeletet, és lefelé menet akadt néhány rossz lépcsőfok,
amelyek átkozottul nyikorogtak. Legalább tanultam valamit abból, hogy éveken át rendszeresen lelopóztam éjjelente a konyhába. Ügyesen kihagytuk tehát a hibás lépcsőfokokat, és végre elérkeztünk a Hugh ük-ük-üknagybácsikámat ábrázoló festmény
elé.
– Oké. Akkor hát rajta!
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Nick zseblámpájával belevilágított ősünk arcába. – Elég durva, hogy a Kövér Annie nevet adta a lovának! Ez az állat karcsú,
mint a nádszál, miközben ő maga úgy néz ki, akár egy szakállas,
kövér disznó!
– Igen, szerintem is. – Kitapogattam a keret mögött a kallantyút, amely működésbe hozta a titkos ajtó szerkezetét. Mint mindig, most is szorult egy kicsit.
– Mindenki alszik, mint a bunda. – Xemerius lihegve szállt le
mellénk, a lépcsőre. – Vagyis mindenki, Mr. Bernhard kivételével, aki nyilván alvászavarral küszködik. De semmi ok az aggodalomra, a komornyik biztosan nem botlik belénk: a konyhában magához vett egy adag hideg baromfivirslit, és valami Clint
Eastwood-filmet néz a tévében.
– Nagyszerű! – A festmény a szokásos nyikorgással előrelendült, és szabaddá tette az utat a falak közé rejtett kis lépcsősorhoz,
amely mindössze másfél méter után egy újabb ajtónál ért véget.
Ez az ajtó az első emeleti fürdőszobába vezetett, és a hátoldalát
egy földig érő tükör takarta. Régebben gyakran szaladtunk át rajta a játék kedvéért (az volt benne az izgalmas, hogy soha nem lehetett előre tudni, vajon nem használja-e valaki a fürdőszobát),
de eddig még nem jöttünk rá, vajon mi célt szolgálhatott ez a titkos járat. Talán valamelyik ősünknek megtetszett az ötlet, hogy
bármikor eltűnhet az illemhelyről.
– És hol van a láda, Xemerius? – kérdeztem.
– Balha. A két fal között. – A félhomályban nem láttam tisztán, de úgy hangzott, mintha Xemerius épp a fogai közül piszkálna ki valamit.
– A Xemerius jó kis nyelvtörő – tűnődött Nick. – Én inkább
Xeminek nevezném. Vagy Merrynek. Idehozhatom a ládát?
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– Ott van, balra – feleltem.
– Te vagy a nyelvtölő! – morogta Xemerius. – Ksemi vagy Melly… csak seretnéd! Az én őseim évsázsadokon át hatalmas démonok voltak, és a nevünk…
– Mondd csak, van valami a szádban?
Xemerius köpött egyet, majd nagyot cuppantott. – Most már
nincs. Megettem azt a galambot, amelyik odafent ült a tetőn.
Azok a nyavalyás tollak…
– De hiszen te nem is tudsz enni!
– A leányzónak fogalma sincs semmiről, mégis mindenbe belekotyog! – jegyezte meg Xemerius vérig sértve. – És még egy galambocskát is sajnál tőlem.
– Nem tudsz megenni egy galambot – ismételtem meg. – Te
szellem vagy.
– Démon vagyok! Mindent meg tudok enni, amit csak akarok! Egyszer egy egész plébánost megettem! A kikeményített gallérjával meg a reverendájával együtt! Miért bámulsz olyan hitetlenkedve?
– Inkább figyelj, nehogy erre jöjjön valaki!
– Hé! Talán nem hiszel nekem?
Nick addigra már le is mászott a lépcsőn, és a falat vizsgálgatta
a zseblámpájával. – Nem látok semmit.
– A láda a kőfal mögött van. Egy üregben, te üreges fejű! –
zsémbelt tovább Xemerius. – És nem hazudok! Ha azt mondom,
hogy megettem egy galambot, akkor megettem egy galambot.
– Egy üregben van a kőfal mögött – tájékoztattam Nicket.
– De hát ezek a kövek nem úgy néznek ki, mintha ki lehetne lazítani őket. – A kisöcsém letérdelt a földre, és próbaképpen
mindkét kezét nekifeszítette a falnak.
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– Halihó! Hozzád beszélek! – rikkantotta Xemerius. – Talán
levegőnek nézel, bőgőmasina? – Amikor nem válaszoltam, megadta magát: – Na, jó! Csak egy szellemgalamb volt. De az ugyanúgy számít!
– Szellemgalamb… Ne mondd! Még ha léteznének is szellemgalambok, bár én még egyetlenegyet se láttam, akkor sem tudnád
megenni őket: a szellemek nem képesek megölni egymást.
– Egyik követ sem tudom megmozdítani, bombabiztosan vannak egymáshoz illesztve – jelentette ki Nick.
Xemerius bosszúsan felhorkant. – Először is: a galambok is
dönthetnek úgy időnként, hogy kísértetként folytatják tovább
földi életüket, bár az okát aligha értem. Lehetséges, hogy akad
még némi elszámolnivalójuk egy macskával. Másodszor: magyarázd meg nekem, légy szíves, hogyan tudsz megkülönböztetni egy
szellemgalambot egy igazitól! És harmadszor: ha én felfalom, vége
a szelleméletének. Mert én nem holmi szokványos szellem vagyok
ám… nem is tudom, hányszor ismételtem már… hanem démon.
A ti világotokban talán nem sok mindent tudok tenni, de a szellemvilágban elég nagy szám vagyok. Mikor fogod fel már végre?
Nick megint nekigyürkőzött, és néhányszor belerúgott a falba.
– Nem. Itt nincs mit tenni.
– Hagyd ezt abba! Túl hangos. – Kibújtam a járatból, és szemrehányón néztem Xemeriusra. – Hát ez remek, te nagy szám! És
most?
– Mi van? Én egy szóval sem említettem, hogy bármelyik kő
meg volna lazítva.
– És akkor mégis hogyan jussunk be?
A válasz, miszerint „Kalapáccsal és vésővel”, elég meggyőzőn
hangzott. Csakhogy nem Xemerius volt az, aki válaszolt – hanem
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Mr. Bernhard. Ijedtemben földbe gyökerezett a lábam. Ott állt az
ajtóban, egy méterrel fölöttem. A félhomályban megcsillant aranykeretes bagolyszemüvege. És a fogai. Mintha mosolygott volna.
– A csodába! – Xemerius meglepetésében kiköpött egy korty
vizet a futószőnyegre. – Biztosan inhalálta a virsliket. Vagy unalmas volt a film. Már Clint Eastwoodban sem lehet megbízni.
Sajnos ennél többet nem voltam képes kinyögni a döbbenettől: – Mm-mi?
– Kalapács és véső volna a megfelelő választás – ismételte meg
Mr. Bernhard a legnagyobb lelki nyugalommal. – De azt javaslom, hogy halasszák ezt a vállalkozást kicsit későbbre. Már csak
azért is, mert megzavarnák a többi lakó álmát, ha most hoznák
ki a ládát a rejtekhelyéről. Szóval Nick úrfi is itt van! – Hunyorgás nélkül nézett Nick zseblámpájába. – Méghozzá mezítláb!
A végén még megfázik. – Ő maga papucsot viselt elegáns házikabátjához, amelyre rá volt hímezve a monogramja: W. B. (Walter?
Willy? Wigand? Számomra Mr. Bernhard egy keresztnév nélküli
ember volt.)
– Honnan tudja, hogy egy ládát keresünk? – kérdezte Nick.
A hanglejtése elég határozott volt, tágra nyílt szemén azonban látszott, hogy épp annyira megijedt és elképedt, mint én.
Mr. Bernhard megigazította a szemüvegét. – Nos, talán mert
személyesen én falaztam be oda azt a bizonyos… ládát. Egy értékes intarziákkal díszített faládáról van szó, egy igazi antik darabról a 18. század elejéről, amely az ön nagyapjának tulajdonát
képezte.
– És mi van benne? – kérdeztem, amikor végre meg tudtam
szólalni.
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Mr. Bernhard helytelenítő pillantást vetett rám. – Azt természetesen nem állt jogomban megkérdezni. Én csupán elrejtettem
a ládát a nagyapja megbízásából.
– Ezt nem veszem be – mondta Xemerius mogorván. – Hiszen
mindenbe beleüti azt a kíváncsi orrát! Előbb elhiteti velünk, hogy
teljesen lefoglalják a baromfivirslik, aztán meg utánunk lopakodik. De ez mind a te hibád, te hitetlenkedő szobaszökőkút! Ha
nem gyanúsítasz meg azzal, hogy hazudok, nem lephetett volna
meg minket ez a szenilis alvajáró!
– Magától értetődik, hogy szívesen segítek kihozni onnan a ládát – folytatta Mr. Bernhard. – De ehhez inkább a mai estét részesíteném előnyben, amikor a nagymamája és a nénikéje elmegy
a Rotary Club hölgytagjainak összejövetelére. Ezért most azt javasolnám, hogy mindannyian térjünk nyugovóra. Végtére is önnek
nemsokára iskolába kell mennie.
– Na persze. Ő pedig időközben kibontja a falat – zúgolódott
Xemerius. – Szépen elhappolja előlünk a gyémántokat a ládából,
és rossz diót tesz be a helyükre. Ismerjük ám az ilyet!
– Butaság! – mormogtam. Ha Mr. Bernhard erre utazna, már
régen megtehette volna, hiszen rajta kívül senki nem tudott a ládáról. Vajon mi rejtőzhetett benne, hogy a nagyapám a saját házában falaztatta be?
– Miért akar nekünk segíteni? – kérdezte Nick, bárdolatlanul a
szavamba vágva, pedig már egy sor kérdés volt a nyelvem hegyén.
– Mert jól tudok bánni a kalapáccsal és a vésővel – felelte Mr.
Bernhard. Azután még jobban lehalkította a hangját. – És mert
a nagyapjuk sajnálatos módon nem lehet itt, hogy Miss Gwendolynnak segíthessen.
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Mintha ismét összeszorította volna egy furcsa érzés a torkomat, hirtelen a könnyeimmel kellett küzdenem. – Köszönöm –
motyogtam.
– Korai még az öröm. A láda kulcsa… sajnos elveszett. És nem
tudom, rávisz-e a lélek, hogy ezt az értékes darabot feszítővassal
nyissam ki. – Mr. Bernhard felsóhajtott.
– Ez azt jelenti, hogy nem árul be minket az anyukánknak és
Lady Aristának? – reménykedett Nick.
– Nem, ha most azonnal ágyba bújnak! – A félhomályban
megint kivillantak a komornyik fogai, mielőtt hátat fordított, és
visszament a lépcsőn. – Jó éjszakát! Próbáljanak még egy kicsit
aludni!
– Jó éjszakát, Mr. Bernhard! – suttogtuk Nickkel.
– Vén gazember! – acsarkodott Xemerius. – Csak azt ne hidd,
hogy szem elől tévesztelek!
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A vérnek köre, ha egyszer bezárul,
S az örökkévalóság kapuja kitárul,
Az ifjúság képében eljövend az erő,
A titkok tudóját halhatatlanná tevő.
De vigyázz! Ha a tizenkettedik csillag felemelkedik,
Földi sorsod mindörökre beteljesedik.
Semmivé foszlik az örök ifjúság,
A korhadt tölgy ágán nem nyílik több virág.
Ám célba a sas csakis akkor érhet,
Ha a tizenkettedik csillagból elszáll az élet.
Tudd meg hát, ha szíve vigaszra nem talált,
A csillag maga választja sorsául a halált.
Részlet Saint Germain gróf titkos feljegyzéseiből
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os? – Cynthia, aki egyébként az osztálytársunk volt, csípőre tett kézzel állta utunkat az első emeletre vezető lépcső előtt. A diákok kénytelenek voltak jobbról-balról kerülgetni bennünket, és hangosan zúgolódtak a forgalmi dugó miatt.
Cynthiát ez teljességgel hidegen hagyta. Az ujjai között sodorgatta a Saint Lennox egyenruhájához tartozó bűnronda nyakkendőt, és szigorú arckifejezést öltött. – Milyen jelmezben jöttök? –
A születésnapi buliját, amelyre kötelező volt beöltözni, a hétvégére tűzte ki, és mint minden évben, most is meghívott minket.
Leslie idegesen ingatta a fejét. – Tudsz róla, hogy egyre furcsább vagy, Cyn? Úgy értem, már korábban is különös szokásaid
voltak, de ez az utóbbi időben egyre feltűnőbbé vált. Nem szokás
megkérdezni a vendégektől, hogy mit fognak felvenni a bulira.
– Pontosan. Nehogy a végén még egyedül kelljen ünnepelned!
– Megpróbáltam elosonni Cynthia mellett, de ő villámgyorsan
kinyújtotta a kezét, és elkapta a karomat.
– Minden alkalomra a lehető legérdekesebb mottót találom
ki, aztán jönnek az ünneprontók, akik nem tartják be a játékszabályokat – mérgelődött. – Hadd emlékeztesselek titeket például
Az állatok farsangjára! Azokra az emberekre, akik egyetlen tollal
a hajukban jelentek meg, és azt állították, hogy tyúknak öltöztek
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be! Igen, vágj csak nyugodtan bűntudatos képet, Gwenny! Még
pontosan tudom, kinek az ötlete volt.
– Nem minden anyukának az a hobbija, hogy papírmaséból
elefántmaszkokat fabrikáljon – mondta Leslie, miközben én csak
rosszkedvűen morogtam magam elé: „Mennünk kell.” Inkább
nem tettem hozzá, hogy pillanatnyilag mennyire nem érdekelt
Cynthia partija. Feltehetőleg egyébként is lerítt rólam.
Cynthia azonban még erősebben megszorította a karomat. –
Emlékeztek még Barbie beach partijára? – Az emlékek hatására nyilvánvalóan kirázta a hideg (mellékesen megjegyzem: jogosan), és mély levegőt vett. – Ez alkalommal biztosra akarok menni. Az Oly zölden zöldell a zöld szerintem csodálatos mottó, és
nem hagyom, hogy bárki tönkretegye az estét. Csak hogy értsük
egymást: a zöld körömlakk vagy egyszerű zöld kendő nem elegendő!
– Félreállnál, ha behúznék egyet? – kérdeztem. – A buliig biztosan bezöldülne a helye!
Cynthia úgy tett, mintha nem is hallaná, amit mondok. – Én
például Eliza Doolittle leszek, a viktoriánus virágáruslány. Sarahnak van egy zseniális paprikakosztümje, bár azt még nem tudom
pontosan, mihez kezd majd, amikor vécére kell mennie. Gordon
százszorszépekkel teli mezőnek öltözik be, tetőtől talpig műfű
lesz rajta.
– Cyn… – Sajnos nem hagyta, hogy félretoljuk az útból.
– Charlotte pedig külön erre az alkalomra készíttet magának
egy ruhát a varrónőjével. De titokban tartja, mi lesz a jelmeze.
Nem igaz, Charlotte?
Az unokatestvérem, Charlotte megpróbált csatlakozni hozzánk, de az ötödikes diákok hordája kíméletlenül továbbsodorta
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felfelé. – Hát, igen. Annyira azért nem nehéz kitalálni. Csak anynyit mondok: tüll a zöld hét különböző árnyalatában. És úgy néz
ki, Oberon király lesz a kísérőm. – Az utolsó mondatot már csak
a válla fölött tudta hátrakiáltani. Közben engem figyelt, és furcsán mosolygott. Már reggeli közben is ezt csinálta. Akkor nem
sok hiányzott, hogy hozzávágjak egy paradicsomot.
– A derék Charlotte! – áradozott Cynthia elégedetten. – Zöldben jön, és férfikísérettel! Az ilyen vendégeket szeretem a legjobban.
Charlotte férfikísérete csak nem…? Nem, az ki van zárva.
Gideon soha nem ragasztana a fejére hegyes füleket. Vagy mégis?
Követtem Charlotte-ot a tekintetemmel. Úgy mozgott a tömegben, mint valami királynő. Csillogó, vörös haját retró stílusú fonatban viselte, és az alsóbb osztályos lányok mind azzal az utálattal vegyes csodálattal bámultak rá, amelyet csakis az igazi irigység
válthat ki. Holnap valószínűleg hemzsegnek majd az udvaron a
befont hajú lányok.
– Tehát: minek öltöztök be, és kivel jöttök? – érdeklődött
Cynthia.
– Marslakóknak, ó, minden idők legkiválóbb háziasszonya! –
válaszolta Leslie lemondó sóhaj kíséretében. – És hogy kit viszünk
magunkkal? Az egyelőre meglepetés.
– Ó! Rendben. – Cynthia elengedte a karomat. – Marslakók.
Nem szép ugyan, de eredeti. De jaj nektek, ha meggondoljátok
magatokat! – Azzal minden búcsúzás nélkül elindult következő
áldozata felé. – Katie! Hahó! Állj meg! A partimról van szó!
– Marslakók? – ismételtem meg, miközben tekintetem rutinszerűen a falmélyedésre tapadt, ahol James, az iskola szelleme szokott álldogálni. A fali fülke azonban ma reggel üres volt.
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– Valahogy meg kellene szabadulnunk tőle – mormolta Leslie.
– Buli! Kinek van erre ideje?
– Jól hallom? Valami buliról volt szó? Ott a helyem. – Gideon
öccse, Raphael bukkant fel a hátunk mögött, és úgy furakodott
be közénk, mintha mi sem volna természetesebb. Belém karolt,
másik karját pedig Leslie derekára tette. A nyakkendője igen furcsán volt megkötve. Pontosabban: egyszerűen kötött rá két görcsöt. – És én még azt hittem, hogy ti, angolok nem sokra tartjátok az ünneplést. Elég, ha megnézzük, milyen korán zárnak a
kocsmák.
Leslie határozott mozdulattal kiszabadította magát Raphael
öleléséből. – Sajnos csalódást kell okoznom neked. Cynthia minden évben megrendezett kosztümös partijának semmi köze a valódi bulizáshoz. Kivéve, ha szereted az olyan partikat, ahol a szülők árgus szemekkel figyelik a büfét, nehogy véletlenül alkohol
kerüljön az italokba vagy a desszertbe.
– Na, igen. De legalább mindig olyan nagggyon mókás játékokat találnak ki nekünk! – vettem védelmembe Cynthia szüleit. –
És általában egyedül ők szoktak táncolni. – Kis ideig Raphael arcát
szemléltem oldalról, de aztán gyorsan el is kaptam a pillantásomat,
mert a profilja borzasztóan hasonlított a bátyjáéra. – Az igazat
megvallva csodálkozom, hogy Cyn még nem hívott meg téged.
– De igen, meghívott – sóhajtott fel Raphael. – Azt mondtam neki, hogy sajnos már más programom van. Utálom a mottós partikat, ahol ráadásul kötelező beöltözni. Ha tudtam volna,
hogy ti is jöttök…
Már éppen fel akartam ajánlani, hogy rendesen megkötöm a
nyakkendőjét (az iskolai előírások ebben a tekintetben meglehetősen szigorúak voltak), amikor ismét átkarolta Leslie derekát, és
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vidáman így szólt: – Mesélted már Gwendolynnak, hogy megfejtettük a misztériumjáték elrejtett kincsének feladványát? Megtalálta már a lelőhelyet?
– Igen – felelte Leslie kurtán. Feltűnt, hogy ezúttal nem húzódott el Raphaeltől.
– És most? Hogyan folytatódik a játék, mignonne?
– Ez tulajdonképpen nem… – kezdtem, de Leslie a szavamba vágott.
– Sajnálom, Raphael, de nem játszhatsz tovább – közölte fagyosan.
– Tessék? Nahát, ez nem tisztességes!
Szerintem sem volt tisztességes. Végtére is ez nem holmi játék
volt, amelyből kihagyhattuk volna szegény Raphaelt. – Leslie
csak azt akarja mondani, hogy…
Barátnőm ismét félbeszakított. – Hát, igen. Az élet nem mindig tisztességes – jegyezte meg, ha lehetséges, még fagyosabban.
– Mondj köszönetet érte a bátyádnak! Egészen biztosan te is tudod már, ebben a játékban nem ugyanazon az oldalon állunk. És
nem kockáztathatjuk meg, hogy bármilyen információt továbbadj Gideonnak. Aki, csak úgy mellékesen szólva, egy hatalmas
se… egy nem különösebben kedves illető.
– Leslie! – Barátnőmnek vajon teljesen elment a józan esze?
– Pardon? Ennek a kincskeresésnek talán köze van a bátyámhoz és az időutazásokhoz? – Raphael mindkettőnket elengedett,
és úgy állt ott, mint akinek földbe gyökerezett a lába. – És megkérdezhetem, mit követett el ellenetek?
– Csak ne tégy úgy, mintha meg volnál lepve! – háborodott fel
Leslie. – Gideon és te nyilván mindent megbeszéltek. – Azzal rám
kacsintott. Én kikerekedett szemmel bámultam vissza rá.
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– Nem, nem beszélünk meg mindent! – csattant fel Raphael. –
Hiszen alig van időnk egymásra! Gideon folyton titkos küldetéseket teljesít. És amikor nagy ritkán otthon van, rendkívül titkos
iratokon kotlik, vagy titokzatos arckifejezéssel bámul a semmibe.
Vagy ami még rosszabb: Charlotte felbukkan, és rögtön az idegeinkre megy. – Olyan boldogtalan arcot vágott, hogy legszívesebben megöleltem volna, különösen, amikor csendben hozzátette:
– Azt hittem, barátok vagyunk. Tegnap délután úgy tűnt, egész
jól megértjük egymást.
Leslie (vagy mondhatnám azt is: barátnőm, a jégszekrény) csak
megvonta a vállát. – Igen, tök jó volt tegnap. De most legyünk
őszinték! Alig ismerjük egymást. Nem beszélhetünk mindjárt barátságról.
– Szóval csak kihasználtál, hogy megszerezd a koordinátákat
– jelentette ki Raphael, és fürkésző tekintetet vetett Leslie-re,
valószínűleg abban a reményben, hogy a lány majd ellentmond
neki.
– Ahogy mondtam, az élet nem mindig tisztességes. – Leslie
számára az ügy ezzel nyilvánvalóan lezárult. Kézen fogott, és maga
után húzott. – Gwen, sietnünk kell! – sürgetett. – Mrs. Counter ma kiosztja az előadások témáit. És nem szándékozom a Gangesz-delta kiterjedéséről végezni a kutatómunkát.
Hátrafordultam Raphael felé, aki kissé döbbenten meredt
maga elé. Megpróbálta zsebre dugni a kezét, de közben rá kellett jönnie, hogy az iskolai egyenruhának egyáltalán nincs zsebe.
– Jaj, Les, nézd… – mondtam.
– …sem pedig kimondhatatlan nevű etnikai népcsoportokról.
Karon ragadtam, ahogy az imént Cynthia engem. – Mi van veled, napsugárka? – suttogtam. – Miért kellett így megbántanod
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Raphaelt? Ez talán egy olyan terv része, amelybe még nem avattál be?
– Csak óvatos vagyok. – Leslie elnézett mellettem a hirdetőtábla irányába. – Ó, milyen jó! Már lehet jelentkezni az ékszertervező szakkörbe. Erről jut eszembe: ékszer! – Matatni kezdett a
blúzán, és előhúzott egy kis láncot. – Idenézz! Medálnak használom azt a kulcsot, amelyiket az egyik időutazásodról hoztál nekem. Hát nem klassz? Mindenkinek azt mondom, hogy ez itt a
kulcs a szívemhez.
Az elterelő hadművelet nem hatott rám. – Leslie, Raphael nem
tehet róla, hogy a bátyja egy szemétláda. És én elhiszem neki,
hogy fogalma sincs Gideon titkairól. Még új itt, Angliában, meg
a suliban, és nem ismer senkit…
– Biztosan talál elég barátot, akik örömmel segítenek neki. –
Leslie továbbra is makacsul elnézett mellettem. Az orrán táncot
jártak a szeplők. – Majd meglátod, holnapra már el is felejt engem, és másvalakit hív mignonne-nak.
– Igen, de… – Csak amikor megláttam Leslie arcán az árulkodó pírt, akkor esett le a tantusz. – Ó, értem már! Az elutasító
magatartásodnak semmi köze Gideonhoz! Csak félsz, hogy beleszeretsz Raphaelbe!
– Badarság! Nem az esetem a srác!
Aha. Ez mindent megmagyarázott. Elvégre a legjobb barátnője
voltam, és ősidők óta ismertem Leslie-t. Bár ezzel a válasszal még
Cynthiát sem sikerült volna félrevezetnie.
– Ugyan már, Les! Átlátok a szitán. – Nem bírtam ki nevetés
nélkül.
Leslie végre felhagyott a hirdetőtábla böngészésével, és rám
vigyorgott. – És ha fején találtad a szöget? Pillanatnyilag nem
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engedhetjük meg magunknak, hogy mindketten hormonális agylágyulásban szenvedjünk! Épp elég, ha egyikünk beszámíthatatlan.
– Köszönöm szépen.
– Ha egyszer így igaz! Mivel kizárólag Gideonnal vagy elfoglalva, nem fogod fel a helyzet komolyságát. Szükséged van valakire, aki világosan tud gondolkodni, és az a valaki én vagyok.
Nem engedem, hogy behálózzon engem ez a francia pasi, az egyszer biztos.
– Jaj, Les! – A nyakába borultam. Senkinek, az égvilágon senkinek nem volt olyan csodálatos, őrült és hihetetlenül okos barátnője, mint nekem. – Milyen borzalmas volna, ha miattam mondanál le a boldog szerelemről!
– Már megint túlzásokba esel! – horkantotta a fülembe Leslie.
– Ha az a srác csak egy kicsit is hasonlít a bátyjára, legkésőbb egy
hét elteltével összetörte volna a szívemet.
– Na és? – kérdeztem, és arcul legyintettem. – Hiszen a szíved
marcipánból van, és újra lehet formázni!
– Ez nem vicces! A marcipánszív metaforámra, igazán büszke
vagyok.
– Hát persze. Egy napon majd asztali naptárak oldalain idéznek téged szerte a világon. A szívek valójában törhetetlenek, mert
marcipánból vannak. A bölcs Leslie Hay metaforája.
– Sajnos tévedésben vagytok – szólalt meg mellettünk egy
hang, amely az angoltanárunkhoz, Mr. Whitmanhez tartozott.
Aznap reggel is túl jól nézett ki ahhoz képest, hogy egyszerű középiskolai tanár volt.
– Mégis mit ért maga a női szívek állagához? – kérdeztem
volna legszívesebben, de Mr. Whitmannel szemben tanácsosabb
volt visszafognom magam. Mrs. Counterhez hasonlóan ugyanis
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előszeretettel osztogatott extra adag házi feladatokat a lehető legelképzelhetetlenebb témákról, és amilyen lazára vette a figurát,
olyan kegyetlen is tudott lenni.
– Mi itt a tévedés, ha szabad kérdeznem? – érdeklődött Leslie,
fütyülve a következményekre.
A tanár úr a fejét csóválta. – Azt hittem, hogy elég alaposan kitárgyaltuk, mi a különbség a metaforák, a hasonlatok, a szimbólumok és egyéb költői képek között. Felőlem az „összetört szív”
kifejezést akár metaforának is vehetjük, ellenben pontosan mi a
„marcipán” ebben az esetben?
Ugyan kit érdekel? És mióta kezdődnek el az órák már a folyosón? – Egy szimbólum… vagy… hasonlat? – kérdeztem.
Mr. Whitman bólintott. – Még ha meglehetősen gyenge is –
mondta nevetve. Azután újra elkomolyodott. – Fáradtnak tűnsz,
Gwendolyn. Egész éjjel ébren voltál, tépelődtél, és nem értetted
a világ dolgait, igaz?
Hát ez aztán… már végképp nem tartozott rá. És az együtt
érző hanglejtésétől is megkímélhetett volna.
Felsóhajtott. – Ez az egész biztosan kicsit sok neked egyszerre.
– Ujjaival a pecsétgyűrűjét kezdte babrálni. Ez a gyűrű igazolta,
hogy Mr. Whitman az Őrzők társaságához tartozik. – Ami igazán várható volt. Talán jó lenne, ha dr. White felírna neked valamit, hogy legalább éjszaka tudjál pihenni. – Sértődött pillantásomat bátorító mosollyal nyugtázta, majd sarkon fordult, és bement előttünk az osztályterembe.
– Rosszul hallottam, vagy Mr. Whitman az imént tényleg felajánlotta, hogy altatót írat fel nekem? – kérdeztem Leslie-től. –
Úgy értem, közvetlenül miután a fejemhez vágta, milyen borzalmasan nézek ki.
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– Igen, az biztosan tetszene neki! – horkant fel Leslie. – Nappal az Őrzők marionettbábuja lennél, éjjelente pedig elkábítanának, nehogy ostoba ötleteid támadjanak. De ebből nem eszik! –
Leslie határozottan félresimított az arcából egy kósza hajtincset.
– Megmutatjuk ennek a bandának, hogy kegyetlenül alábecsültek téged!
– Hát… – nyögtem, de Leslie mindenre elszánt, ádáz tekintetet lövellt felém.
– A mesteri terv előkészítése: első szünet, lányvécé.
– Parancsára! – feleltem.
Mr. Whitmannek egyébként nem volt igaza: egyáltalán nem látszottam fáradtnak (ezt szünetekben többször is ellenőriztem a
lányvécében elhelyezett tükörben), különös módon még csak
nem is éreztem magam annak. Éjszakai kincskereső hadműveletünk után viszonylag gyorsan elaludtam, és nem tértek vissza a
rémálmaim. Még az is lehet, hogy valami szépet álmodtam, mert
az alvás és az ébredés közötti varázslatos másodpercekben bizakodás és remény töltötte el a szívemet. A végérvényes felébredéssel
azonban a szomorú tények is visszakúsztak a tudatomba, mindenekelőtt, hogy Gideon csak megjátszotta magát.
Egy kevéske reményteli hangulat azonban megmaradt nappalra is. Talán mert végre sikerült néhány órát egyvégtében végigaludnom, vagy mert álmomban is világossá vált, hogy a tüdővész
ma már gyógyítható. Esetleg egyszerűen csak elapadtak a könynyeim.
– Mondd csak, szerinted elképzelhető, hogy Gideon ugyan eltervezte, hogy magába bolondít engem, de aztán komolyan, úgymond véletlenül, mégis belém szeretett? – kérdeztem óvatosan
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Leslie-től, miközben óra után összepakoltuk a holminkat. Egész
délelőtt kerültem a témát, hogy tiszta fejjel tudjak dolgozni a
mesteri tervünkön, de most egyszerűen muszáj volt felhoznom,
különben a végén még felrobbantam volna.
– Igen – felelte Leslie rövid habozás után.
– Tényleg? – kérdeztem meglepetten.
– Talán ez volt az, amit tegnap feltétlenül el akart neked mondani. A filmekben mindig olyan idegesítőek azok a mesterséges
félreértések, amelyek a boldog végkifejlet előtt még egyszer utoljára feszült helyzetet teremtenek, és amelyeket egy kis beszélgetéssel tulajdonképpen könnyedén meg lehetne oldani.
– Pontosan! Amikor te mindig felkiáltasz, hogy „mondd már
meg neki, te ostoba tehén!”.
Leslie bólintott. – De a filmekben valami mindig közbejön.
A kutya átharapta a telefonkábelt, az utálatos ellenfél nem adja
át az üzenetet, az anya azt állítja, hogy a gyermeke Kaliforniába
költözött… de hiszen tudod! – Felém nyújtotta a hajkeféjét, és
elgondolkodva nézett rám. – Egyébként minél tovább agyalok
rajta, annál valószínűtlenebbnek tűnik, hogy esetleg nem szeretett beléd.
A megkönnyebbüléstől könnyek szöktek a szemembe. – Még
akkor is gazember lenne, de… azt hiszem, meg tudnék bocsátani neki.
– Én is – bólintott Leslie, és csak úgy sugárzott az örömtől. –
Van nálam vízálló szempillafesték és szájfény… Kérsz?
Nem árthatott.
Megint csak utolsóként hagytuk el az osztálytermet. Kicsattanó jókedvem miatt Leslie kötelességének érezte, hogy oldalba
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bökjön a könyökével. – Tényleg nem akarom letörni a lelkesedésedet, de az is előfordulhat, hogy nagyot tévedünk. Mert túl sok
romantikus filmet néztünk már meg együtt.
– Igen, tudom – sóhajtottam. – Ó! Ott van James. – Gyorsan
körülnéztem. A legtöbb diák már elindult kifelé, így csak néhányan csodálkoztak el, vajon miért beszélek egy falmélyedéshez.
– Szia, James!
– Jó napot, miss Gwendolyn! – Szokása szerint most is virágos
szalonkabátot viselt, térdnadrágot és krémszínű harisnyát. Lábán
ezüstcsatos brokátcipő volt, a nyaksálja pedig olyan művészi és
bonyolult csokorba volt rendezve, hogy azt semmiképpen sem
köthette meg saját kezűleg. A legmegdöbbentőbb azonban göndör parókája volt, a vastag púderréteg az arcán és azok a felragasztott májfoltok, amelyeket James megmagyarázhatatlan okból
„szépségtapaszoknak” nevezett. A felesleges kacatok nélkül, normális ruhákba bújtatva valószínűleg egész csinosan festett volna.
– Hol jártál ma délelőtt, James? Megbeszéltük, hogy a második
szünetben találkozunk. Elfelejtetted?
James a fejét rázta. – Utálom ezt a lázat. És az álmom sem tetszik! Ezen a helyen minden olyan… ronda! – Nagyot sóhajtott,
és felmutatott a plafonra. – Azon töprengek, miféle nyárspolgárok festhettek rá a freskóinkra. Apám egy vagyont költött rájuk. Mindig is tetszett középen a pásztornő, kimondottan mesteri
munka, még ha anyám szerint illetlen is a ruházata. – Előbb engem mért végig kedvetlenül, azután Leslie felé fordult, és közben
pillantása hosszasan elidőzött az iskolai egyenruhánkhoz tartozó
rakott szoknyán és fedetlen térdünkön. – De ha anyám tudná,
hogyan öltözködnek az emberek ebben a lázálomban, fel volna
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háborodva! Hiszen én magam is fel vagyok háborodva! Soha
életemben nem feltételeztem volna magamról ilyen elfajzott fantáziálgatást.
Jamesnek nyilván különösen rossz napja volt. Xemerius legalábbis, akit James egyébként ki nem állhatott, inkább otthon
maradt. (Saját állítása szerint azért, hogy szemmel tartsa a kincset
és Mr. Bernhardot, én viszont magamban azt feltételeztem, hogy
megint oda akar lopózni Maddy néni mögé. Bizonyára most is a
válla fölött átkukucskálva olvasta vele a ponyvaregényét, amely a
jelek szerint igencsak megnyerte Xemerius tetszését.)
– Szóval öltözködésünk a korcs fantázia terméke! Milyen kedves bók, James! – feleltem elnézőn. Már régen feladtam, hogy elmagyarázzam Jamesnek a tényállást, miszerint nem álmodik, hanem körülbelül kétszázharminc éve halott. Az ilyesmit feltehetőleg senki nem hallja szívesen.
– Dr. Barrow az imént újfent eret vágott rajtam, és néhány
korty vizet is tudtam inni – folytatta. – Reméltem, hogy ezúttal
valami mást álmodom majd, de hát… már megint ide csöppentem.
– És ez rendben is van – vigasztaltam. – Ugyanis nagyon hiányoznál nekem.
James mosolyt erőltetett az arcára. – Hát, igen. Hazudnék, ha
azt állítanám, hogy bizonyos tekintetben nem zártam önt a szívembe. Folytassuk az illemtanórát?
– Sajnos most nincs több időnk. De holnap folytatjuk. Rendben? – A lépcsőről még egyszer visszafordultam. – Jaj, van még
valami, James. 1782 szeptemberében… hogy is hívták a kedvenc
lovadat?
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Ekkor megállt mellettünk két fiú, akik épp egy asztalt toltak
végig a folyosón, rajta egy írásvetítővel. Leslie halkan felkuncogott, amikor mindkettő egyszerre felkapta a fejét: – Az enyémet?
– Tavaly szeptemberben? – kérdezte James. – Hector, természetesen. Örökre Hector marad a kedvenc lovam. A legpompásabb
almásderes, akit csak el tudsz képzelni.
– És mi a kedvenc ételed?
Az írásvetítőt cipelő fiúk úgy néztek rám, mintha elment volna
a józan eszem. James is a homlokát ráncolta. – Ezek meg miféle
kérdések? Pillanatnyilag egyáltalán nincs étvágyam.
– Ez igazából ráér holnapig. Viszlát, James!
– A nevem Finley, őrült csajszikám! – mordult rám az egyik
srác, míg a másik vigyorogva fordult hozzám. – Én pedig Adam
vagyok, de sebaj, nem veszem olyan szigorúan. Hívhatsz nyugodtan Jamesnek is.
Nem vettem róluk tudomást, inkább belekaroltam Leslie-be.
– Az eper! – kiáltott utánunk James. – Az epret szeretem a legeslegjobban!
– Ez meg mi volt? – kíváncsiskodott Leslie lefelé menet.
– Ha esetleg találkozom Jamesszel azon a bálon, figyelmeztetni
akarom a himlő veszélyeire – feleltem. – Éppen csak hogy betöltötte a huszonegyedik életévét. Túl fiatal ahhoz, hogy meghaljon.
Nem gondolod?
– Csak az jutott eszembe, vajon bele szabad-e avatkozni az események folyásába – tűnődött Leslie. – Tudod… végzet, sors, küldetés, és még sorolhatnám.
– Igen, tudom. De hát biztosan van valami oka, hogy még
mindig itt kísért. Talán az én küldetésem az, hogy segítsek rajta.
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– Miért is kell még egyszer elmenned arra a bálra? – érdeklődött Leslie.
Megvontam a vállamat. – Állítólag Saint Germain gróf rendelte el azokban az idióta krónikákban. Hogy jobban megismerjen,
vagy valami ilyesmi.
Leslie szemöldöke a magasba szökkent. – Vagy valami ilyesmi.
Felsóhajtottam. – Akárhogy is. A bált 1782 szeptemberében
rendezik, de James csak 1783-ban betegszik meg. Ha sikerül figyelmeztetnem, akkor például vidékre utazhatna, amikor kitör a
járvány. Vagy legalábbis távol tarthatná magát ettől a Lord Mittudoménkitől. Most meg mit vigyorogsz?
– Azt akarod mondani neki, hogy a jövőből jöttél, és hamarosan el fogja kapni a himlőt? Bizonyítékul pedig elárulod a kedvenc lova nevét?
– Hát, igen. A tervem egyelőre nincs teljesen kidolgozva.
– Jobb lenne egy oltás – vélte Leslie, és kinyitotta az iskolaudvarra vezető ajtót. – De az sem éppen egyszerű megoldás.
– Nem. De manapság ugyan mi egyszerű? – feleltem, és nagyot
sóhajtottam. – Ó, a pokolba! – A limuzin mellett, amely mindennap odakint várt, hogy elszállítson az Őrzők főhadiszállására,
most Charlotte várakozott. És ez csak egyet jelenthetett számomra: ismét menüettekkel, pukedlizéssel és Gibraltár megszállásával
fognak kínozni. Felettébb hasznos tudnivalókkal, amelyek egytől egyig szükségesek voltak ahhoz, hogy részt vegyek egy 1782es bálon. Legalábbis az Őrzők véleménye szerint.
Meglepő módon mindez nem igazán hozott ki a sodromból.
Talán mert jobban izgatott, hogy ismét találkozni fogok Gideonnal.
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Leslie összehúzta a szemét. – Ki az a fickó Charlotte mellett?
– kérdezte, és a vörös hajú Mr. Marley-ra mutatott, aki első fokozatú adeptus létére mindenekelőtt azzal a képességével tűnt ki,
hogy rendszeresen fülig vörösödött. Most éppen Charlotte oldalán álldogált, behúzott nyakkal.
Elmagyaráztam Leslie-nek, ki ez a szerencsétlen srác. – Azt hiszem, fél Charlotte-tól – tettem hozzá –, de egyúttal nagyon tetszik is neki.
Charlotte észrevett minket, és türelmetlenül integetni kezdett
felénk.
– Mindenesetre, ami a hajszínüket illeti, remekül összeillenek
– állapította meg Leslie, majd melegen átölelt. – Sok szerencsét!
Gondolj mindig arra, amit megbeszéltünk! Légy nagyon óvatos!
És kérlek, készíts egy fényképet arról a Mr. Giordanóról!
– Giordano, csak Giordano, ha szabad kérnem – róttam meg,
a tanárom orrhangját utánozva. – Akkor este találkozunk!
– És Gwenny! Ne könnyítsd meg Gideon dolgát! Rendben?
– Na végre! – förmedt rám Charlotte, amikor a kocsihoz léptem. – Már egy örökkévalóság óta várunk rád. Mindenki minket bámul.
– Mintha ez téged annyira zavarna. Helló, Mr. Marley! Hogy
van?
– Öhm. Jól. Öhm. És ön? – Azzal Mr. Marley már el is vörösödött. Megsajnáltam. Hiszen én magam is hajlamos voltam a
pirulásra, de Mr. Marley-nak nemcsak az arcába szökött a vér,
hanem a füle és a nyaka is érett paradicsom színűre változott.
Hátborzongató!
– Egészen kitűnően – mondtam, pedig szívesen megnéztem
volna az arcát, amikor azt válaszolom, hogy pocsékul. Mr. Marley
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kinyitotta előttünk az ajtót, Charlotte pedig kecsesen helyet foglalt a hátsó ülésen.
Ledobtam magam a vele szemben lévő helyre.
Az autó lassan elindult. Charlotte kibámult az ablakon, én pedig a semmibe meredtem, azon töprengve, hogy vajon hűvösen
és sértődötten, vagy inkább feltűnő barátsággal, ám kissé közömbösen viszonyuljak-e Gideonhoz. Bosszantott, hogy ezt nem beszéltük meg előre Leslie-vel. Amikor a limuzin felhajtott a Strand
Streetre, Charlotte már nem a tájat szemlélte, hanem a körmeit.
Azután hirtelen felnézett, tetőtől talpig végigmért, és harciasan
megkérdezte: – Kivel jössz Cynthia partijára?
Egyértelműen kötekedni akart. Titkon örültem, hogy hamarosan megérkezünk, és nem sokkal később a limuzin be is fordult
a Crown Office Road végén nyíló parkolóba. – Nos, még nem
döntöttem. Vagy Kermittel, a békával, vagy Shrekkel, már ha ráér
aznap este. És te?
– Gideon felajánlotta, hogy elkísér – felelte Charlotte, és feszülten figyelte, hogyan reagálok.
– Milyen kedves tőle! – mondtam kedvesen, és mosolyogtam.
Még csak nem is esett nehezemre, hiszen időközben meglehetősen biztos lettem magamban Gideont illetően.
– Nem tudom, elfogadjam-e az ajánlatát. – Charlotte felsóhajtott, ám alattomos arckifejezése mit sem változott. – Biztosan
borzalmasan fogja érezni magát a sok gyerek között. Már amúgy
is sokat panaszkodik nekem bizonyos tizenhat éves kislányok naivitásáról és éretlenségéről…
A másodperc törtrészéig számításba vettem, hogy esetleg igazat mond, és nem egyszerűen csak bosszantani akar. De még ha
úgy is lett volna – semmi esetre sem akartam megadni neki azt az
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elégtételt, hogy érezze, telibe talált. Ezért hát megértőn bólintottam. – Hiszen ott lesz neki a te érett, kifinomult társaságod, Charlotte, és ha az sem elég, még mindig elcseveghet Cynthia apjával a fiatalok alkoholfogyasztásának végzetes következményeiről.
Az autó fékezett, majd megállt a számára fenntartott parkolóhelyen az épület előtt, amely az Őrzők titkos társaságának székhelyéül szolgált – immáron évszázadok óta. A sofőr leállította a
motort, és Mr. Marley azon nyomban kipattant az autóból. Éppen csak sikerült megelőznöm, és még előtte kinyitnom az ajtót.
Az utóbbi időben jól megtanultam, hogyan érezheti magát a királynő. Még azt sem engedik meg az embernek, hogy önállóan
szálljon ki egy autóból.
Fogtam a táskámat, és kimásztam a kocsiból, tudomást sem
véve Mr. Marley felém nyújtott kezéről. Végezetül a lehető legvidámabb hangon megjegyeztem: – És a zöld szerintem épp Gideon színe.
Ha! Charlotte arca ugyan meg sem rebbent, de ez a kör nyilvánvalóan az enyém volt. Miután néhány lépéssel odébb sétáltam, és
biztos lehettem abban, hogy senki nem látja, megengedtem magamnak egy aprócska, diadalmas mosolyt. A következő pillanatban azonban már rá is fagyott az arcomra. Az Őrzők főhadiszállásának bejárata előtti lépcsőn ugyanis Gideon üldögélt a napfényben. A fenébe! Túlságosan is el voltam foglalva azzal, hogy viszszavágjak Charlotte szurkálódására, és közben körül sem néztem.
A buta marcipánszív a mellkasomban hirtelen azt sem tudta,
hogy ijedtében összeszoruljon, vagy örömében repesni kezdjen-e.
Gideon meglátott minket, villámgyorsan felpattant, és leporolta a farmerjét. Lelassítottam a lépteimet, és menet közben megpróbáltam eldönteni, hogyan is viselkedjek, amikor összetalálkozunk.
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Reszkető szájjal nem igazán lett volna hiteles a „barátságos, ámde
határozottan közömbös” változat. Sajnos a „hűvös, mert teljes
joggal borzasztóan dühös” verzió sem tűnt kivitelezhetőnek, mivel ellenállhatatlan vágyat éreztem, hogy egyszerűen a karjaiba
vessem magam. Engedetlen ajkamba haraptam hát, és igyekeztem a lehető legsemlegesebb arckifejezést magamra ölteni. Amint
közelebb értem hozzá, némi elégtétellel állapítottam meg, hogy
Gideon is az ajkát rágcsálja, és alapjában véve meglehetősen idegesnek tűnik. Bár borostás volt, és barna tincsei úgy néztek ki,
mintha fésülködés helyett aznap reggel pusztán az ujjaival szántott volna végig rajtuk – már ha egyáltalán kezdett valamit a hajzatával –, Gideon látványa ismét magával ragadott. Tanácstalanul
ácsorogtam a lépcső aljánál, és körülbelül két másodpercig egymás szemébe néztünk. Azután Gideon elfordította tekintetét a
szemközti ház homlokzatára, és hangosan köszönt neki: „Szia!”.
Én legalábbis nem éreztem azt, hogy hozzám szólt volna. Charlotte viszont elviharzott mellettem, majd egyenesen felszaladt a
lépcsőn. Egyik karjával átölelte Gideon nyakát, és tüntetőn arcon csókolta.
– Neked is szia! – üdvözölte.
Meg kell hagyni, ez sokkal elegánsabb húzás volt, mint csak állni földbe gyökerezett lábbal, és bambán bámulni Gideon arcába.
Mr. Marley a jelek szerint félreértelmezte szótlan viselkedésemet,
és azt gondolta, nyilván gyengélkedem, mert aggodalmasan megkérdezte: – Vigyem esetleg a táskáját, miss?
– Nem, köszönöm. Nem szükséges. – Összeszedtem magam,
megigazítottam a vállamról lecsúszott táskát, és elindultam felfelé. Ám ahelyett, hogy hátravetettem volna a hajamat, és egy jeges pillantás kíséretében elrohantam volna Gideon és Charlotte
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mellett, egy elaggott éti csiga lendületével másztam meg egymás
után a lépcsőfokokat. Lehetséges, hogy Leslie és én tényleg túl
sok romantikus filmet láttunk már. Ekkor azonban Gideon eltolta magától Charlotte-ot, és sietve karon ragadott.
– Beszélhetnék veled, Gwen? – kérdezte.
A megkönnyebbüléstől majdnem összerogytam. – Persze.
Mr. Marley idegesen állt egyik lábáról a másikra. – Máris késésben vagyunk – motyogta, miközben ismét lángba borult az
arca.
– Igaza van – csicseregte Charlotte. – Gwennynek elapszálás
előtt még órája van, és tudod, milyen dühös szokott lenni Giordano, ha megvárakoztatják. – Fogalmam sincs, hogyan sikerült
elérnie, de gyöngyöző nevetése teljesen valódinak tűnt. – Jössz,
Gwenny?
– Tíz percen belül ott lesz – ígérte Gideon.
– Nem tudnátok elhalasztani a beszélgetést? Giordano…
– Azt mondtam, tíz perc! – Gideon hangja ezen a ponton már
egy hajszálnyival átlépte az udvariasság küszöbét. Mr. Marley
ijedt arcot vágott. Feltehetőleg én is.
Charlotte pusztán vállat vont. – Ahogy akarod – válaszolta,
majd felszegte a fejét, és sértődötten elviharzott. Neki remekül
ment. Mr. Marley nyomban utánasietett.
Amikor mindketten eltűntek az épület folyosóján, Gideon hirtelen mintha elfelejtette volna, mit is akart mondani. Újra azt a
szörnyűséges homlokzatot bámulta az utca túloldalán, és közben
kezével a tarkóját dörzsölgette, mintha sajogna. Végül mindketten egyszerre vetettük magunkat a mély vízbe. – Hogy van a karod? – érdeklődtem, és ugyanabban a pillanatban Gideon is megszólalt: – Jól vagy? – Azután egymásra mosolyogtunk.
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– A karom remekül van. – Végre megint rám nézett. Ó, te jó
ég! Azok a csodaszép szemek! A térdem ismét elgyengült, és örültem, hogy Mr. Marley már nincs jelen. – Gwendolyn, borzasztóan sajnálom a történteket. Én… felelőtlenül viselkedtem. Tényleg nem ezt érdemelted. – Olyan boldogtalannak tűnt, hogy alig
bírtam elviselni. – Tegnap este körülbelül százszor próbáltalak
felhívni, de végig foglalt volt a mobilod.
Azon tűnődtem, hogy talán lerövidítem ezt a hercehurcát, és
inkább egyenesen a karjaiba vetem magam. Leslie viszont azt tanácsolta, hogy ne könnyítsem meg Gideon dolgát. Így hát csupán
várakozón felvontam a szemöldökömet.
– Nem akartam fájdalmat okozni neked, kérlek, hidd el! – könyörgött, és a hangja egészen rekedten csengett. – Olyan rettenetesen szomorúnak és csalódottnak tűntél az este.
– Annyira azért nem volt súlyos – feleltem halkan. Kegyes hazugság, gondoltam magamban. A sok elhullajtott könnyet, és a
sürgős késztetést, hogy tüdővészben haljak meg, nem feltétlenül
kellett az orrára kötnöm. – Én csak… egy kicsit rosszul esett…
– Elismerem, ez most tényleg az évszázad legenyhébb kifejezése
volt! – …amikor arra gondoltam, hogy te mindent csak eljátszottál: a csókokat, a szerelmi vallomást… – Zavaromban elhallgattam.
Erre még inkább lesújtottnak látszott, már ha ez egyáltalán lehetséges volt. – Megígérem, hogy ilyesmi soha többé nem fog
előfordulni.
Egész pontosan mire is célzott ezzel? Nem egészen tudtam követni. – Na, igen. Most már nem igazán működne – mondtam kissé fellelkesülve. – Köztünk szólva: az a terv amúgy is eléggé gyengeelméjű volt. Hiszen a szerelmeseket nem is lehet könnyebben
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befolyásolni másoknál. Épp ellenkezőleg! A hormonok miatt az
ember olyankor teljesen kiszámíthatatlan. – Végül is én magam
voltam erre a legjobb példa.
– De szerelemből az ember olyasmire is képes, amit máskülönben soha nem tenne meg. – Gideon felemelte a kezét, mintha meg akarná simogatni az arcomat, aztán mégis leengedte. –
A szerelmes szemében a másik egyszerre fontosabbá válik, mint
saját maga. – Ha nem ismertem volna eléggé, azt gondoltam volna, hogy bármelyik pillanatban sírva fakadhat. – Áldozatot hoz…
– Ez az elmélet valószínűleg a gróftól származott.
– Márpedig nekem az a véleményem, hogy annak a jóembernek sejtelme sincs, miket beszél – jelentettem ki rosszallóan. – Ha
engem kérdezel: a szerelem éppenséggel nem a szakterülete, és a
női lélekkel kapcsolatos ismeretei is igazán… szánalmasak! – Most
pedig csókolj meg! Tudni akarom, hogy szúr-e a borostád.
Gideon felderült. – Talán igazad van. – Mélyen beszívta a levegőt, mint akinek hatalmas kő esett le a szívéről. – Mindenesetre örülök, hogy ezt tisztáztuk. De azért ugye mindig jó barátok
maradunk?
Micsoda?
– Jó barátok? – visszhangoztam, és hirtelen teljesen kiszáradt
a szám.
– Jó barátok, akik tudják, hogy megbízhatnak egymásban. –
magyarázta Gideon. – Ugyanis nagyon fontos, hogy megbízz
bennem.
Eltartott egy-két másodpercig, amíg végre felfogtam, hogy a
beszélgetés folyamán valamikor két malomban kezdtünk őrölni. Gideon nem azt próbálta értésemre adni, hogy „Bocsáss meg,
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kérlek, szeretlek!”, hanem hogy „Maradjunk barátok!” – és a bolond is tudja, hogy ez bizony két teljesen különböző dolog.
Azt jelentette, hogy mégsem szeretett belém.
Azt jelentette, hogy Leslie és én valóban túl sok romantikus filmet néztünk meg együtt.
Azt jelentette…
– …te mocskos gazember! – kiáltottam. Düh. Színtiszta düh
árasztotta el a testemet, olyan hévvel, hogy teljesen berekedtem
tőle. – Hogy lehet valaki ilyen érzéketlen tuskó? Egyik nap megcsókolsz, és azt állítod, hogy belém szerettél, a következő napon
pedig közlöd velem, milyen nagyon sajnálod, hogy egy hazug,
utálatos alak vagy, de azért még azt szeretnéd, hogy bízzak benned?
Ekkor már Gideon is felfogta, hogy egész idő alatt elbeszéltünk
egymás mellett. Lehervadt a mosoly az arcáról. – Gwen…
– Mondjak valamit? Minden egyes könnyet sajnálok, amit rád
pazaroltam! – Ordítani szerettem volna, de csak szánalmas krákogás fért ki a torkomon. – És csak azt ne képzeld, hogy olyan
sokat hullajtottam érted! – károgtam tovább.
– Gwen! – Gideon a kezem után nyúlt. – Jaj, ne! Nagyon sajnálom! Én nem akartam… kérlek!
Kér? Mégis mit? Dühösen rámeredtem. Hát nem veszi észre,
hogy csak tovább ront a helyzeten? Valóban azt hiszi, hogy ez a
bűnbánó kutyatekintet bármin is változtat? Hátat akartam fordítani neki, de Gideon szorosan fogta a csuklómat.
– Gwen, hallgass ide! Nagyon nehéz idők várnak ránk, és fontos, hogy összetartsunk. Te és én! Én… én tényleg nagyon kedvellek, és azt akarom, hogy…
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Ugye nem fogja még egyszer kimondani ezt az elcsépelt mondatot? – reménykedtem. De pontosan azt tette.
– …barátok legyünk. Hát nem érted? Csak ha megbízunk egymásban…
Kirántottam a kezemet a szorításából. – Mintha legalábbis
szükségem volna egy hozzád hasonló barátra! – Végre visszatért
a hangom, méghozzá olyan erővel, hogy a galambok riadtan felröppentek a tetőről. – Neked fogalmad sincs róla, mit jelent a
barátság!
És hirtelen nagyon is könnyen ment az imént megcsodált mutatvány. Nagy lendülettel hátravetettem a hajamat, azzal sarkon
fordultam és elrohantam.
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A spontán időutazás bekövetkezte előtt
általában néhány perccel, néha azonban
órákkal vagy akár napokkal korábban
rosszullét jelentkezik, amely kiterjedhet a
fejre, a gyomorra és/vagy a lábakra is. Az
első időutazás – más néven iniciációs ugrás
– rendszerint a gén hordozójának 16. és
17. életéve között következik be.

Mit tesz az,
akinek összetörték a szívét?

Kerstin Gier
1966-ban született,
és többé-kevésbé munkanélküli
tanárként kezdett el írni
1995-ben. Hatalmas sikerrel:
már az első regényét
megfilmesítették. Regényei
rendszeresen szerepelnek
a sikerlistákon.
A Gwendolyn és Gideon kalandjait
bemutató első kötet , a Rubinvörös,
rögtön a SPIEGEL sikerlistájára
került.

Úgy van. Telefonál
a legjobb barátnőjével,
csokoládét majszol és hetekig
dagonyázik a boldogtalanságban.
Csak az a bökkenő, hogy az akarata ellenére
időutazóvá vált Gwendolynnak
egészen más dolgokra kell tartalékolnia az energiáit:
például a túlélésre. Mert azok a szálak,
amelyeket a kétes hírű Saint Germain gróf
még a múltban illesztett egymáshoz,
immár a jelenben is veszélyes hálóvá szövődtek.

Az Őrzők krónikái, 2. kötet
– Általános törvényszerűségek
Potyogni kezdtek a könnyeim.
– Elég, ha igent vagy nemet mondasz!
Eltervezted az egészet?
Gideon megdörzsölte a homlokát. –
Gwen…
– Igen vagy nem? – zokogtam.
– Igen – felelte Gideon. – De kérlek,
ne sírj!
És a szívem – ezúttal csak a második kiadás, a fantomszív, amelyet a remény táplált – aznap másodszor hullott le a sziklaszirtről, és tört ezernyi apró szilánkra.
– Rendben. Tulajdonképpen csak ennyit
akartam tudni – suttogtam. – Köszönöm,
hogy őszinte voltál.
– Gwen. Szeretném megmagyarázni… –
De ekkor Gideon köddé vált. Néhány másodpercig, miközben a hideg visszakúszott
a testembe, a lobogó fáklya fényébe bámultam, és a fölötte lévő halálfejre. Megpróbáltam visszafojtani a könnyeimet, azután
minden elhomályosult a szemem előtt.

Ahhoz, hogy felfedjék a titkot,
Gideonnak és Gwendolynnak nem elég
eltáncolni egy menüettet a 17. század
egyik legpompásabb bálján, hanem hanyatt-homlok kell
belevetniük magukat a kalandokba
bármelyik évről is legyen szó…

Érzelmi hullámvasút
az évszázadokon keresztül:
Gideon és Gwen kalandjai Kerstin Gier,
kitűnő bestseller szerző tollából.
Beleszeretsz!
Tizennégy éves kortól ajánljuk.
3 999 Ft

A DeLIA díjjal kitüntetett szerző
Bergisch Gladbach közelében él
egy kis faluban a férjével,
a fiával és a macskájával.

Vörös pöttyös könyvek

élményt keresőknek – pont neked

magával

ragad

A spontán időutazás bekövetkezte előtt
általában néhány perccel, néha azonban
órákkal vagy akár napokkal korábban
rosszullét jelentkezik, amely kiterjedhet a
fejre, a gyomorra és/vagy a lábakra is. Az
első időutazás – más néven iniciációs ugrás
– rendszerint a gén hordozójának 16. és
17. életéve között következik be.

Mit tesz az,
akinek összetörték a szívét?

Kerstin Gier
1966-ban született,
és többé-kevésbé munkanélküli
tanárként kezdett el írni
1995-ben. Hatalmas sikerrel:
már az első regényét
megfilmesítették. Regényei
rendszeresen szerepelnek
a sikerlistákon.
A Gwendolyn és Gideon kalandjait
bemutató első kötet , a Rubinvörös,
rögtön a SPIEGEL sikerlistájára
került.

Úgy van. Telefonál
a legjobb barátnőjével,
csokoládét majszol és hetekig
dagonyázik a boldogtalanságban.
Csak az a bökkenő, hogy az akarata ellenére
időutazóvá vált Gwendolynnak
egészen más dolgokra kell tartalékolnia az energiáit:
például a túlélésre. Mert azok a szálak,
amelyeket a kétes hírű Saint Germain gróf
még a múltban illesztett egymáshoz,
immár a jelenben is veszélyes hálóvá szövődtek.

Az Őrzők krónikái, 2. kötet
– Általános törvényszerűségek
Potyogni kezdtek a könnyeim.
– Elég, ha igent vagy nemet mondasz!
Eltervezted az egészet?
Gideon megdörzsölte a homlokát. –
Gwen…
– Igen vagy nem? – zokogtam.
– Igen – felelte Gideon. – De kérlek,
ne sírj!
És a szívem – ezúttal csak a második kiadás, a fantomszív, amelyet a remény táplált – aznap másodszor hullott le a sziklaszirtről, és tört ezernyi apró szilánkra.
– Rendben. Tulajdonképpen csak ennyit
akartam tudni – suttogtam. – Köszönöm,
hogy őszinte voltál.
– Gwen. Szeretném megmagyarázni… –
De ekkor Gideon köddé vált. Néhány másodpercig, miközben a hideg visszakúszott
a testembe, a lobogó fáklya fényébe bámultam, és a fölötte lévő halálfejre. Megpróbáltam visszafojtani a könnyeimet, azután
minden elhomályosult a szemem előtt.

Ahhoz, hogy felfedjék a titkot,
Gideonnak és Gwendolynnak nem elég
eltáncolni egy menüettet a 17. század
egyik legpompásabb bálján, hanem hanyatt-homlok kell
belevetniük magukat a kalandokba
bármelyik évről is legyen szó…

Érzelmi hullámvasút
az évszázadokon keresztül:
Gideon és Gwen kalandjai Kerstin Gier,
kitűnő bestseller szerző tollából.
Beleszeretsz!
Tizennégy éves kortól ajánljuk.
3 999 Ft

A DeLIA díjjal kitüntetett szerző
Bergisch Gladbach közelében él
egy kis faluban a férjével,
a fiával és a macskájával.

Vörös pöttyös könyvek

élményt keresőknek – pont neked

magával

ragad

