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Nina és az ikertestvére, Artemis közel sem hétköznapiak.  
De nem is lehetnek azok, hiszen a Figyelők Akadémiáján nőnek fel, ami 

kicsit más, mint egy megszokott bentlakásos iskola. A tiniket itt a Vadászok 
– a sötétség erői elleni harcra természetfeletti erővel megajándékozott lányok 
– vezetésére képzik. És bár az anyukája a Figyelők Tanácsának rangos tagja, 

Nina soha nem élte a Figyelők erőszakos életét. Ehelyett  
az ösztöneire hallgat, és az iskola medikusaként teremti meg a világát.

Egészen addig a napig, amíg az élete örökre megváltozik.

Buffynak, a híres (és hírhedt) Vadásznak hála, akit védve Nina édesapja  
életét vesztette, nemcsak hogy Nina a legújabb kiválasztott,  

hanem egyben az utolsó is. Pont.

Miközben Nina a képességeit a Figyelőségre készülő Leóval együtt fejleszti, 
bőven van, ami lefoglalja: egy szörnyviadal, egy démon, aki boldogságot 

eszik, egy árnyas alak, aki folyamatosan felbukkan az álmaiban…
De Nina új erőit igazán akkor teszik próbára, amikor egymás után  

kerülnek elő a holttestek, mert könnyen lehet, hogy egy szerette lesz  
a következő áldozat.

Egyvalami világos:  
kiválasztottnak lenni könnyű,  

választani viszont nehéz.

3 999 Ft

16 éves kortól ajánljuk!

A Buffy, a vámpírok réme világában játszódó eredeti történet.  
Igazi különlegesség a sorozat rajongóinak.

•
„Olyan jó volt újra a Buffyverzumba csöppenni! Nina remek karakter,  

és imádtam a történetét. Kiersten ösztönösen hozza a stílust és humort. Vágj bele!”
– Tricia Levenseller, A kalózkirály lánya szerzője –
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Nekik kellett volna a legjobban tudniuk, hogy nem jó ötlet naplemente-
kor, amikor az éj bekebelezi a világot, egy temetőben lenniük.

Az üldöző az anyát nézte, aki mint egy földbe szúrt villámhárító, 
abba a sírba vezette a gyászát, ahol a szíve volt eltemetve. Mindkét ol-
dalán egy kislány állt rózsaszín cowboycsizmában. Soványak és sápad-
tak voltak, a vörös fürtjeik színét kilúgozta a sötétség.

A  sötét volt a nagy kiegyenlítő. Mindenki ugyanolyan a sötétben. 
Színtelen. Jellegtelen.

Erőtlen.
És az üldöző ebben az állapotban is fogja tudni őket. Elvégre ez volt 

a munkája. A mellette álló vámpírhoz fordult. Mindketten láthatatla-
nok voltak a mauzóleum éjfekete beugrójában.

– A nőt életben hagyjuk, a gyerekek a tieid.
Gyakorlatilag csak az egyik lánynak kellett meghalnia, de jobb volt 

elkerülni bárminemű profetikus kiskaput. A vámpír kisétált a gyászoló 
család felé. Nem bujkált vagy lopakodott. Nem volt rá szüksége.

Az egyik lány őrülten rángatta az anyja kezét.
– Mama. Mama!
A nő kimerülten fordult meg, de még arra sem volt ideje, hogy meg-

lepődjön, mielőtt a vámpír lesokkolta. Hátrarepült, fejét a férje grá-
nit sírkövébe ütötte, és eszméletlenül a férfi t elfedő puha földre zuhant. 
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Merrick Jamison-Smythe: Férj, Apa, Figyelő derengett felette 
klasszikus stílusban vésett betűkkel. Az üldöző arra gondolt, bárcsak 
készíthetne egy fotót. Ez volt a tökéletes beállítás.

– Sziasztok, lányok! – A vámpír jókedve hallható volt. Az üldöző az 
órájára nézett. Egy sátán kutyáját vagy talán egy Taraka-rendbelit kel-
lett volna inkább választania. De ők meghaladták a keretét, és őszin-
tén szólva, azért túlzás is lett volna. Két gyerekhez egészen minimális 
öldöklésre van szükség. És az üldözőnek tetszett a hasonlóság, amit a 
vámpír bevetése jelentett.

A férfi  kinyújtotta a karjait, mintha ölelésre hívná a gyerekeket.
– Futhattok is, ha akartok. Nincs ellenemre az üldözés. Csak fokoz-

za az étvágyat.
A két lány, akikről az üldöző azt gondolta, hogy eddigre sikítani fog-

nak, komolyan egymásra nézett. Talán amiatt, hogy az apjuk sírján áll-
tak, aki egy vámpír miatt volt halott, érezték az igazságot. Hogy nekik 
mindig ez volt a sorsuk.

Az egyik lány bólintott, a másik pedig olyan megdöbbentő sebesség-
gel és dühvel vetette magát a vámpír lábára, hogy az összegabalyodva 
hanyatt esett. Mielőtt sikerült volna lerúgnia magáról a lányt, a másik 
a mellkasára ugrott.

És ezzel a vámpír eltűnt. Mindkét lány felállt, és leporolták a csinos 
fekete ruhájukat. A második kislány visszadugta a karót a virágos cow-
boycsizmájába. Az anyjukhoz siettek, és addig paskolgatták az arcát, 
amíg megmozdult.

Legalább az anyjukban volt annyi, hogy pánikba essen. Az üldöző 
idegesen sóhajtott, ahogy az anya magához húzta a lányokat. És ezzel 
mindhárman az éjszakát vizslatták. Éberen. Az üldöző korábban bí-
zott abban, hogy elkerülhető a felfedésével járó konfrontáció, de meg 
kellett tenni. Előhúzta a nyílpuskáját.
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Megszólalt a csipogója. Megszokásból lenézett rá, és amikor újra fel-
pillantott, a család már eltűnt.

A nő káromkodott. Soha nem lett volna szabad vámpírt használnia. 
Ezt kapta azért cserébe, hogy megpróbálkozott egy kis költői tragédiá-
val. Utasításokat kapott arra nézve, hogy ha lehet, az anyjukat hagyja 
életben, ő pedig azt akarta, hogy a nőnek egyedül kelljen élnie úgy, hogy 
ugyanaz a szánalmas, félvér szörnyfajta vette el mindenét. Ez a bünte-
tése azért, hogy a saját önző vágyai miatt kockára tette az egész világot.

Hát, jó. Az üldöző majd újra megtalálja őket. A nő feltette a kapuc-
niját, és a legközelebbi benzinkúthoz ment. Egy halovány fényben álló 
nyilvános telefonfülke várta. Leemelte a kagylót, és bepötyögte a csipo-
góján látható számot.

– Kész?
– Nem – válaszolta az üldöző.
– Csalódtam benned.
– Akkor szidj le! – Ezzel morcosan letette a telefont, és bement a ben-

zinkútra. Ezúttal nem sikerült megakadályoznia az apokalipszist.
Cukorkára volt szüksége.



�  11  �

1

Adémonok összes szörnyű dolga közül talán a latin nyelv 
  életben tartása a legrosszabb, amikor annak már holtnak kel-

lene lennie.
És akkor az ókori sumerről még nem is beszéltünk. És milyen az 

ókori sumer latinra fordítva? Ördögi. A kiejtésen botladozik a nyel-
vem, ahogy lelkiismeretesen rágom át magam az előttem lévő olda-
lon. Régen szerettem a könyvtárban időzni, körbevéve többgenerá-
ciónyi korábbi Figyelő munkájával. De amióta nem is olyan rég a 
világ majdnem véget ért – egészen pontosan hatvankét napja –, alig 
bírok nyugton ülni. Izgek-mozgok. Kopogok a ceruzámmal. A lá-
bammal dobolok a padlón. Futni akarok. Nem tudom, a nyugta-
lanság ezúttal miért ért másképp annyi borzalom és tragédia után, 
amit már láttam. Pontosabban egy lehetséges ok van, ami cikázik a 
fejemben, de…

– Itt valami nem stimmel. – Bámulom a saját írásomat. – Hogy a 
gonosz majd felemelkedik, és a világ csikizve megadja magát?

– Hú, de utálom, ha csikiznek – mondja Rhys, közben hátradől 
és nyújtózik. A göndör barna haja újfent ellenszegül minden sza-
bálynak. Előrebukik a homlokára, ezzel lágyítva a szemöldökének 
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éles vonalát, amit gondolkodás vagy aggódás közben folyton közel 
von a szemüvegéhez. Miután végzünk a ma reggeli órákkal, én majd 
rendbe rakom a kis orvosi központomat, Rhys pedig Artemisszel ki-
képzésre megy.

Lerázom a kezeimet, mert valamit meg kell mozgatnom. Lehet, 
hogy tényleg elmegyek futni. Senkinek sem hiányoznék. Vagy talán 
majd megkérdezem, hogy csatlakozhatom-e a kiképzéshez. Még so-
ha nem engedték, de évek óta nem is kérdeztem. Valamit nagyon 
szeretnék megütni, bár nem tudom, miért, és ez megijeszt.

Talán mégis a végzet démoni próféciái miatt van, amit egész reg-
gel olvastam. Áthúzom az elfuserált fordításomat.

– Ha az apokalipszisekről van szó, nem csikizve meghalni a leg-
rosszabb.

Imogen megköszörüli a torkát, a kedves mosolya enyhít a ko-
molyságon.

– Visszatérhetünk a fordításodra, Nina? És, Rhys, egy teljes be-
számolót kérek a félig ember, félig démon rendszertanról.

Rhys elpirulva lehajtja a fejét. Ő itt az egyetlen, akiből teljes érté-
kű Figyelő lesz, ami azt jelenti, hogy egy nap csatlakozhat a Tanács-
hoz. Valamikor majd a Tanács irányító testületének tagjaként fele-
lős pozíciót fog betölteni. Ezt a terhet minden cselekedetében cipe-
li. Ő érkezik először a könyvtárba, hagyja el utoljára, és majdnem 
annyit edz, mint Artemis.

A Figyelőknek kell vezetniük a Vadászokat – a démonok elleni 
harcra különlegesen felruházott Kiválasztottakat –, de az évszáza-
dok alatt úgy alakult, hogy praktikusabb szereplővé váltunk. A Va-
dászoknak nehéz döntéseket kell meghozniuk, és olykor a nehéz 
döntésekbe a fegyverek is beletartoznak. Kardok. Bűbájok. Kések.

Az apám esetében pisztolyok.
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Viszont nem edz mindegyikünk. Mindannyian komolyan vesz-
szük az oktatást, de rajtam valamivel kisebb a nyomás. Én csak a 
kastély medikusa vagyok, ami azért nem szerepel magasan a fontos-
sági ranglétrán. Azt elsajátítatni, hogy miként kell életeket kioltani, 
fontosabb, mint tudni, hogyan kell őket megmenteni.

De azért, mert medikus vagyok, nem tudom megúszni a Végzet 
Próféciáinak 101-ét. Félretolom a latin–sumer csikizős apokalipszist.

– Imogen – nyafogom –, kaphatnék valami könnyebbet? Légy 
szíves!

Jó nagyot sóhajt. Imogennek nem kellett volna tanárnak lennie. 
De most csak ő van nekünk, miután a hivatásos tanáraink felrobban-
tak. Minden reggel pár órát tanít minket, az ideje többi részében pe-
dig a Kicsiket igazgatja.

A lófarokba kötött szőke haja lazán libeg, ahogy feláll, és a távo-
li könyvespolcon keresgél. Próbálom elnyomni a diadalittas moso-
lyom. Imogen velem mindig sokkal kedvesebb, mint bárki mással. 
Valójában itt mindenki az. Próbálom ezt nem kihasználni, de ha úgy 
fognak engem kezelni, mint a kastély kis kedvencét, csak azért, mert 
nem vagyok benne ebben az egész szúrunk, aprítunk dologban, leg-
alább származzon valami kis előnyöm belőle.

A polc, amit Imogen néz, valójában tiltott terep, de mivel Buff y 
– a Vadász, aki egymaga majdnem megsemmisítette az egész szer-
vezetünket – pár hónapja megtörte a földön az összes varázst, többé 
már nem számít. A könyvek, amik régen veszélyt jelentettek, mint 
például a démoni megszállottságról vagy az ókori alvilági istenek 
megidézéséről szóló, illetve hogy miként kell a másikat… hát… elég 
csúnyán megvágni, most éppen olyan ártalmatlanok, mint bárme-
lyik másik könyv.

De ettől még egyáltalán nem egyszerűbb őket lefordítani.
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– A varázs még mindig meg van törve, ugye? – kérdezem, ahogy 
Imogen az ujjait végighúzza egy olyan könyv gerincén, ami a tizen-
ötödik században egy szobányi Figyelőt ölt meg. Két hónap telt el 
bárminemű varázslatos energia nélkül. Egy olyan szervezet esetében, 
ami a varázsra épül, nem volt egyszerű alkalmazkodni. Engem nem 
tanítottak meg a varázslat használatára, de nagyon egészséges tisz-
telettel rettegek tőle. Úgyhogy elég hátborzongató látni, hogy Imo-
gen ugyanúgy kezeli azt a bizonyos kötetet, mint bármi mást a pol-
con.

– Épp most merült le benne az elem, és senki sem találja a meg-
felelő méretet. – Rhys mogorván nézi a szövegét, mintha megsértet-
te volna a démon, amiről olvas. – Ha Buff y megtör valamit, az egy 
életre megtörik. Én azt hiszem, ha szembe találnám magam a Cso-
dák Magjával, a föld összes varázsának forrásával, egy igazi miszti-
kus csodával – talán mondjuk úgy, a kiismerése mellett döntenék. 
Kutatnám. Jól átgondolnám a lehetőségeimet. Biztos, hogy kellett 
lennie egy másik megoldásnak, amivel elkerülhető lett volna az a bi-
zonyos apokalipszis.

– Buff y lát, Buff y tönkretesz – motyogom. A neve szinte már ká-
romkodásnak hangzik, ahogy kimondom. A családomban nem ejt-
jük ki hangosan. Bár, ha jobban belegondolok, egyáltalán nem is 
nagyon beszélünk a családomban, azt leszámítva, hogy „Láttátok 
a legjobb tőrömet?” és „Hol vannak a karófaragó eszközeink?” és 
„Sziasztok, ikerlányaim! Én vagyok, az anyátok, és jobban szeretem 
az egyikőtöket, mint a másikat, és amikor a tűz majdnem megölt 
mindkettőtöket, úgy döntöttem, a jó ikret mentem meg.”

Jó, ezt az utolsó részt nem hallottam. És megint, miért? Mert 
nem beszélünk sokat. Egy fedél alatt élni nem olyan kellemes, mint 
ahogy az hangzik, ha a fedél egy masszív kastélyt jelent.
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– Gondolj mindarra, amit megtudhattunk volna – mondja Rhys 
szomorúan. – Ha csak egy órát kaphattam volna a Csodák Magjá-
val…

– Buff y védelmében legyen mondva, a világ a végét járta – mond-
ja Imogen.

– A nem védelmében mondva: ő volt az oka annak, hogy a világ 
a végét járta – szegülök ellen. – És most a varázsnak annyi.

Imogen megvonja a vállát.
– Nincsenek többé pokolszájak vagy portálok. Nincsenek többé 

vakációra és városnézésre beugró démonok.
Felhorkanok.
– Gasztrotúrák az Emberek Bolygóján törölve. Bocs, démoni di-

menziók. Természetesen ez azt is jelenti, hogy egyetlen most úton 
lévő turista sem tud visszajutni a nem olyan édes otthonába.

Rhys morcosan néz, leveszi a szemüvegét, és megtörli.
– Te viccet űzöl abból, hogy elakadt és megsemmisült az összes 

kutatás, amit a démoni utazásról, portálokról, dimenziókról, ka-
pukról és pokolszájakról gyűjtöttünk össze. Egyik sem aktuális már. 
Még ha meg is akartam volna érteni, hogy miként változtak a dol-
gok, nem tudtam.

– Látod? Buff y mindenkinek fájdalmat okoz. Szegény Rhys. Nin-
csenek könyvek a témában. – Megpaskolom a fejét.

Imogen egy óriási kötetet dob az asztalra.
– És még így sincs kész a házi feladatod. Ezt próbáld meg! – Por-

felhő árad ki a könyvből. Elkapom a fejem és eltakarom az orrom.
Imogen fi ntorog.
– Bocsánat!
– Semmi baj. Igazából egy ideje már nem volt asztmarohamom. – 

Az rendben van, hogy az asztmám a csodával határos módon aznap 
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tűnt el, amikor Buff y megsemmisítette a varázst, a világ majdnem 
véget ért, és engem megfürdettek az interdimenzionális démoni tru-
tyiban. Ez teljesen rendben van. Semmi köze a démonhoz. Se an-
nak a ténynek, hogy alig várom, hogy fussak vagy elkezdjek edzeni, 
vagy bármit kezdjek a testemmel a bekuckózáson és olvasáson túl, 
ami régen az elsődleges elfoglaltsága volt.

A pulcsim ujját lehúzom a kezemre, és óvatosan letörlöm a bőr-
borítót.

– A Távollátó Arcturius… apokalipszise? Úgy hangzik, mintha a 
fi ckónak csak egy pontosabb szemüvegre lett volna szüksége.

Rhys közel hajol, és kíváncsian néz.
– Én még nem olvastam ezt a kötetet – irigynek hangzik.
A margókra jegyzeteket fi rkáltak, a kézírás az évszázadok múlásá-

val együtt változik. Az utolsó néhány oldalon narancssárga ujjnyo-
mok vannak, mintha valaki olvasás közben Cheetost evett volna. 
A korábbi Figyelők beleírták a saját megfi gyeléseiket, magyarázata-
ikat és tudnivalóikat. Felelősségérzettel tölt el, hogy látom a mun-
kájukat. Nem minden tizenhat éves lány tudja a családja elhívását 
évszázadokra visszavezetni, amikor ők Vadászokat segítettek, démo-
nokkal harcoltak, és úgy általában, megmentették a világot.

Egy jó feljegyzést találok.
– Tudtad, hogy 1910-ben, az egyik Merryweather megakadályo-

zott egy poliplázadást? Egy leviatán démon érzelemmel ruházta fel a 
polipokat, akik felül akartak kerekedni rajtunk! Merryweather nem 
oszt meg sok részletet. Úgy tűnik, hogy egy… – sandítok – citrom-
mal verték vissza. És vajjal. Azt hiszem, ez a recept.

Imogen megpaskolja a könyveket.
– Csak fordítsd le az utolsó tíz próféciát, mit szólnál hozzá?
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Munkához látok. Rhys időnként feltesz egy kérdést Imogennek, 
és mire az óránknak majdnem vége, úgy tűnik, mintha a terjedel-
mes könyvespolcok tart almának a fele halmokban állna a roskadozó 
asztalunkon. Az elmúlt években nem tanultunk volna együtt Rhys-
szel. Más jövőbeli Tanács-várományosokkal lett volna egy osztály-
ban. Viszont most olyan kevesen vagyunk, hogy lazítanunk kell ki-
csit a rendszeren és a hagyományon. De nem mindenben. Hagyo-
mányok nélkül kik lennénk? Egy csapat kastélyban bujkáló különös 
alak, akik olyan dolgokról tanulnak, amikről senki más nem akar 
tudni. Bár mondjuk szerintem hagyománnyal együtt is ilyenek va-
gyunk. De a tudat, hogy a gonosz erők (és úgy tűnik, a polipok) el-
leni több ezer éves harcnak vagyok a része, sokkal értelmesebbé teszi.

Buff y és a Vadászok lehet, hogy cserben hagyták a Figyelőket, 
nem fogadták meg az útmutatásunkat és a tanácsunkat, de mi nem 
hagytuk cserben a világot. A hétköznapi emberek folytathatják az 
életüket, mit sem sejtve, boldogan, mindezt a mi szorgalmunknak 
köszönhetően. És erre én büszke vagyok. Még ha ez azt is jelenti, 
hogy hülye próféciákat kell fordítanom, és hogy az elmúlt néhány 
évben egyre többet gondolkozom azon, hogy a Figyelők és a Vadá-
szok nem mindig a helyes módon harcolnak a gonosz ellen.

Kivágódik a könyvtár ajtaja, és az ikertestvérem, Artemis sétál be. 
Nagy levegőt vesz, mogorván néz, majd átvág mellettem, és kirán-
gatja az ősrégi ablakot. Az tüntetőleg nyikorog, de mint minden-
ben, Artemis eléri a célját. Ő olyan, mint a szélvész. Egy mérges, de 
hatásos szélvész.

– Neked is szia! – mondom mosolyogva.
Ő meghúzza a hajam. Mindkettőnknek vörös fürtjeink vannak, 

habár az övé mindig brutálisan feszes lófarokba van fogva. Nekem 
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sokkal több időm van a hajam hidratálására, mint neki. Artemisnek 
olyan az arca, mintha a tükörbe néznék – mintha ez a tükör a pró-
fécia volna, hogy ki is lennék én egy másik életben. A szeplői söté-
tebbek, mivel annyi időt tölt a szabadban. Szürke szemének tekin-
tete áthatóbb, állának vonala valahogy erősebb. A válla egyenesebb, 
a karja izmosabb, a tartása kevésbé puhány, és inkább „ha azon mú-
lik, elpusztítalak”-szerű.

Röviden, Artemis a kemény iker. Az erős iker. A kiválasztott iker. 
Én meg…

Akit hátrahagytak.
És ez alatt nem csak a tüzet értem. Az a pillanat, amikor anyunak 

muszáj volt kettőnk közül kiválasztania, hogy melyikünket men-
ti ki a szörnyű lángokból – és Artemist választotta –, határozottan 
sorsfordító volt. De még azután is, hogy sikerült túlélnem, anyu 
folyton őt választotta. Artemist választotta a vizsgára és a kiképzés-
re. Artemis kapott felelősséggel járó feladatokat és fontos pozíciót a 
Figyelők közösségében. Én pedig teljesen kiszorultam. Most is csak 
azért számítok valamennyire, mert annyian meghaltak közülünk. 
Artemis mindig is számított volna. És az az igazság, hogy megér-
tem.

Én beleszülettem a Figyelők közösségébe, Artemis viszont megér-
demli, hogy itt legyen.

Mellém ül, előhúzza a jegyzetfüzetét, amit az aznapi teendőinek 
listájánál nyit ki. Mikroszkopikus méretű kézírással van írva, túl-
csordul az oldalon, és legalább még egyet kitölt. Artemisnél senki 
sem dolgozik többet ebben a kastélyban.

– Figyelj – szólal meg –, lehet, hogy megbántottam Jade-et.
Felpillantok onnan, ahol tartok. Már majdnem végeztem ezzel a 

könyvvel. Az összes többi prófécia margóján szerepelt jegyzet, ami 
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részletesen leírta, hogy miként kerülték el azt a bizonyos apokalip-
szist. Elmélázok azon, hogy vajon mit jelent az, hogy ez az utolsó 
prófécia. A Távollátó Arcturius végül mégis kapott szemüveget? Vagy 
olyan apokaliptikus volt ez az apokalipszis, hogy nem tudott túllátni 
rajta? És még Figyelő-jegyzetek sincsenek mellette. Pedig a Figyelők 
nagyon pedánsak. Ha nincsenek mellette jegyzetek, akkor az azt je-
lenti, hogy még nem lett elhárítva.

De a saját, kastélybeli sürgős ügyeim sokkal nyomasztóbbak.
– És a „lehet, hogy megbántottam Jade-et” alatt azt érted, hogy…
Artemis megvonja a vállát.
– Egészen biztosan megbántottam.
Végszóra Jade sántikál be. A hegyi beszéde közepénél csatlako-

zunk.
– …Az, hogy megtört a varázs, még nem jelenti azt, hogy nekem 

kellene Artemis bokszzsákjának lennem! Tudom, hogy az apám kü-
lönleges műveletekben vett részt, de én nem akarok. Én a varázslás-
ban voltam jó, nem ebben!

– Artemis mellett senki nem az – mondja Rhys. Halkan mond-
ja, ítélkezés nélkül, de mindannyian lefagyunk. Ez az egyik dolog, 
amiről nem beszélünk. Hogy vitathatatlanul Artemis a legjobb, és 
mégis ő a segéd, Rhys pedig a hivatalos aranyifj ú.

A Figyelők a kutatásban, a nyilvántartásban jeleskednek, és hogy 
nem beszélnek dolgokról. Az egész szervezet annyira brit. Habár Ar-
temis és én gyakorlatilag amerikaiak vagyunk. Mielőtt idejöttünk, 
Kaliforniában, majd Arizonában éltünk. Rhys, Jade, Imogen – akik 
mind Londonban nőttek fel – még mindig nevetnek, amikor új-
donságként tekintünk az esőre. Nyolc éve vagyunk már Angliában 
és Írországban, de még mindig odavagyok az esőért, a zöldért, és 
mindenért, ami nem sivatag.



�  20  �

Jade a másik oldalamra rogy le, és az ölembe emeli a bokáját. 
Megforgatom, hogy mennyire mozog.

– Ez Vadászt jelent – mondja Artemis a vállam fölött kukucskál-
va. Áthúzza, ahol gyilkosra fordítottam félre egy szót. Mindegy, egy 
és ugyanaz.

Jade felkiált.
– Áúcs!
– Bocsánat. Semmi nem tört el, de máris dagad. Szerintem ez 

egy enyhe fi cam. – Artemisre pillantok, mire ő félrenéz, és próbálja 
kitalálni a gondolataimat, ami gyakran sikerül is neki. Tudja, hogy 
azt fogom mondani, hogy nincs oka arra, hogy ilyen keményen edz-
dzen. És hogy sérülést okozzunk egymásnak. Viszont a szokásos vi-
tánk felemlegetése helyett a fordításomra mutatok.

– És ez a szó?
– Védelmező – mondja Artemis.
– Ez csalás! – csicsergi Imogen a könyvespolcok átpakolása köz-

ben.
– Ez nem számít csalásnak. Mi gyakorlatilag egy ember vagyunk!
Senki sem kéri számon rajtam ezt a hazugságot. Artemisnek nem 

kellene mindennek a tetejébe még a házi feladatomat is megcsinál-
nia, de kérés nélkül segít. Mi így működünk.

– Tudsz valamit anyuról? – kérdezem olyan közvetlenül, ameny-
nyire csak tudom. Még óvatosabban tapogatózva a téma körül, mint 
ahogy tapogatom Jade bokáját.

– Semmi újdonság kedd óta. Bár elvileg a következő pár napban 
végeznie kellene Dél-Amerikában. – Artemis tervezte meg az anyánk 
egész felderítőmisszióját. Én nem sokat hallottam felőle, amióta hét 
hete elment, viszont Artemis gyakran kap róla új híreket.
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– Tudnál koncentrálni? – csattan fel Jade. Ő Skóciában volt kül-
detésen, hogy szemmel tartsa Buff yt és az ő vadászcsapatának bo-
hóckodásait. Nem sok hasznunk származott belőle. Buff ynak így is 
sikerült egy majdnem-apokalipszist kiváltania. Most, hogy Jade új-
ra a kastélyban van bárminemű varázslat nélkül, nem boldog, és ezt 
a tudtunkra is adja.

Gyakran.
– Rhys! – mondom, közben tudatában vagyok annak, hogy Ar-

temis ezt egy szempillantás alatt elvégezné, de az ő teendőinek a lis-
tája már így is maximálisan tele van, és én nem szeretnék még hoz-
zátenni. – El tudnád hozni a klinikámról a fi camos csomagomat?

Rhys feláll. Nem kellene az én dolgaimat elintéznie. Jóval fölöt-
tem áll a hierarchiában, de neki fontosabb a barátság a hierarchiá-
nál. Artemis mellett ő a kedvencem a kastélyban. Nem mintha va-
lami elképesztő számú versenytárs volna. Csupán Rhys, Jade és Ar-
temis a többi tini. Imogen a húszas évei elején jár. A három Kicsi 
még óvodás. És a Tanács – mind a négyük – nem pont BFF-alap-
anyag.

– Hol van? – kérdezi.
– Közvetlenül az öltéses csomag mellett, az agyrázkódásos mögött.
– Mindjárt itt vagyok.
Ezzel elballag. A klinika valójában egy nagy pakolós szoba a túl-

só szárnyban, amit én a magaménak tudtam. Az edzőszoba termé-
szetesen csodás. Az ütést és nem a gyógyítást részesítjük előnyben. 
Amíg Rhysre várunk, felpolcolom Jade bokáját, ehhez olyan köny-
vek tetejére támasztom a lábát, amikben az elképzelhető legfeketébb 
varázslatok voltak, viszont manapság papírnehezékeknek használ-
juk őket.
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George Smythe, a Kicsik legkisebbje a könyvtárba viharzik. Imo-
gen szoknyájába temeti az arcát, és a felsőjének hosszú ujját ránci-
gálja.

– Imo, gyere játszani!
Imogen a csípőjére emeli a fi út. Az oktatás idejében Ruth Zabu-

to foglalkozik a Kicsikkel, de ő elképesztően öreg, és sokkal kevésbé 
kedves. Nem hibáztatom George-ot, hogy Imogent jobban kedveli.

– Végeztél? – kérdezi tőlem Imogen.
Büszkén felemelem a papírom.
– Megvan!

A Vadász gyermeke,
A Figyelő gyermeke,
A kettő eggyé válik,
Az egy kettővé,
A tűz lányai,
A Védelmező és a Hajhász,
Az egyik, hogy összefoltozza a világot,
A másik, hogy szétszakítsa.

– Van egy utóirat is, mintha Arcturius nem bírta volna megállni, 
hogy ne fűzzön hozzá valamit az ijesztő próféciájához. „Amikor min-
den másnak vége, amikor a remény a varázzsal együtt az enyészeté, ak-
kor jön el a lány gonoszsága, és mindent meg kell enni.”

Imogen felhorkan.
– És minden felemésztődik. Nem meg kell enni.
– A védelmemre szóljon, hogy éhes vagyok. A többi jó volt?
Bólint.
– Segítséggel.
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– Hát, ennek még Artemis segítségével sincs értelme. És egy tin-
tahalas recept sincs benne. – Bedugom a papírjaimat a könyvbe.

Ahogy Rhys visszatér a dolgokkal, a másik két Kicsi is a könyv-
tárba száguld, és Imogen körül nyüzsögnek. Ő a legelfoglaltabb em-
ber Artemis mellett, aki közben már elment, hogy ebédet készítsen 
mindenkinek. Néha azt kívánom, hogy bárcsak annyira tartozna 
hozzám a testvérem, mint amennyire tartozik mindenki máshoz.

Rhys felém lépked a fi camos csomaggal, a kis George viszont a lá-
bának rohan, így megbotlik, mielőtt hozzám érne. A csomag kire-
pül a kezéből, mire én gondolkodás nélkül előreugrom, és egy kéz-
zel elkapom a felszerelést a levegőben. Az egész mozdulat meglepően 
erőlködésmentesnek tűnik az én többnyire koordinálatlan énemnek.

– Szép kapás – mondja Rhys. Megbántva is érezhetném magam a 
meghökkenésén, ha nem kapott volna el az idegességnek egy újabb 
hulláma. Tényleg szép kapás volt. Túl szép hozzám képest.

– Aha, mázli – mondom, és esetlenül elnevetem magam. Felrá-
zom a jégzsákot, és Jade bokája köré hajtom. – Húsz percig rajta 
lesz, utána egy órát nem. Bekötözlek, amikor lekerül a jég. Ez jót 
tesz majd a duzzanatnak. És pihenj, amennyit csak lehet.

– Az nem lesz gond. – Jade csukott szemmel hanyatt dől. Minden 
idejét, amit régen varázslással töltött, alvással pótolt.

Tudom, hogy nehéz volt neki. Mindenkinek az volt, hogy az 
egész világ már megint újra megváltozott. De azt tesszük, amit a Fi-
gyelők szoktak, megyünk tovább.

Csipog a telefonom, pedig mi kerüljük a kapcsolatot a külvilággal.
A paranoia lett az állandósult hozadéka annak, hogy az ember 

összes barátja és családtagja felrobbant. Viszont egyvalakinek meg-
van a számom, és ő a működésünk fénypontja itt kint az erdőben, 
egy álmoskás ír part menti falu külterületén.
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– Cillian már majdnem itt van a felszerelésekkel.
Rhys jókedvre derül.
– Kell segítség?
– Igen. Nem is tudom, hogyan boldogulnék nélküled. Feltétle-

nül szükséges, hogy velem gyere, és fl örtölj a barátoddal, amíg én 
átnézem a dobozokat.

A kastély mindig hűvös nagy csarnokát megvilágítja a késő dél-
utáni napfény. Az ólomüveg ablakok kék, piros és zöld téglalapokat 
vetítenek. Finoman megpaskolom a súlyos tölgyajtót, ahogy kilépek 
a csípős őszi levegőre. A kastély huzatos, szeszélyes a vízvezeték-há-
lózata, és komoly problémák vannak a villamossággal. Az ablakok 
többsége nem nyílik, és amik nyílnak, azok sem szigetelnek. A szo-
bák fele le van robbanva, az egész kollégiumi szárny inkább hason-
lít egy szemétlerakóra, mint valamire, ahol emberek élnek, és oda 
nem is mehetünk, ahol régen a torony állt, mert nem biztonságos.

De ez a kastély megmentette az életünket, és megóvott néhá-
nyunkat, akik maradtunk. Éppen ezért én nagyon szeretem.

A mezőn kint van – ami végre helyreállt azután, hogy két évvel 
ezelőtt varázslatos módon egy kastély pottyant rá – az öreg Bradford 
Smythe, a nagy-nagybátyám, aki éppen a szörnyű Wanda Wyndam-
Price-szal kardozik. Bár a csipkelődés találóbb lenne, mert minden 
menet és találat között megállnak, hogy megvitassák a helyes test-
tartást. A Kicsik szökésének rejtélye is megoldódott. Ruth Zabuto 
alszik, mint a bunda.

A mezőn át fi gyelem, hogy biztos mozog-e a mellkasa, és hogy 
tényleg csak alszik-e, nem…Tudod… Mire ő olyan hangosan hor-
kant fel, hogy a távolból is hallom. Így amint megbizonyosodtam, 
követem Rhyst a kastély kertjében lévő ösvényre. Még itt is hallom, 
ahogy Wanda és Bradford veszekednek.
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Cillian robogón ül, mindkét oldalára dobozok vannak rögzítve. 
Felemeli az egyik kezét, és vidáman integet. Az anyukájáé volt régen 
az egyetlen varázsbolt az egész környéken. A legtöbb embernek fo-
galma sincs arról, hogy a varázslat komoly dolog, mármint hogy az 
volt. De az ő anyukája egy meglehetősen tehetséges és sokat tudó bo-
szorkány volt. És ami a legjobb, olyasvalaki, aki be tudta fogni a szá-
ját. Cillian és az anyukája az utolsó két élő ember, akik tudják, hogy 
még léteznek Figyelők. Hogy nem haltunk meg mindannyian, pe-
dig meg kellett volna.

Nem sokat meséltünk nekik arról, hogy kik vagyunk vagy hogy 
mit csinálunk. Így a legbiztonságosabb. És ők soha nem kérdeztek 
semmit, mert mi voltunk a legjobb vásárlóik egészen addig, amíg 
Buff y el nem pusztította a varázst. Viszont Cillian továbbra is kiszál-
lítja nekünk az összes nem-varázslatos dolgunkat. Egészen érthetet-
len módon a legtöbb webáruház nem fogadja el a „Titkos kastély az 
erdő közepén, az írországbeli Shancoom külterületén” beírást meg-
felelő címként.

Cillian leállítja előttünk a motorját.
– Mizújs?
– Én…
Valami hirtelen megmozdul Cillian mögött. Egy vicsorgás hasít 

a levegőbe, ahogy a sötétség a fi ú felé ugrik.
Az agyam kikapcsol.
A testem reagál.
Ugrok, és félúton találkozunk. Egymásnak csapódunk, majd ke-

ményen a földre zuhanunk, és hempergünk. Elkapok egy állkapcsot, 
ami a torkomra pályázik, a forró nyál pedig éget, ahol rám csöppen.

Majd az állkapcsot megtekerem és megroppantom, mire ez a va-
lami elnémul, elernyed, és holtsúlyként rám nehezedik.
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Félrelököm, és lábra tápászkodom. A szívem zakatol, a tekinte-
temmel újabb veszély után kutatok, a lábaim készen állnak, hogy 
me gint bevessem őket.

Ekkor hallom meg a sikítást. Nagyon messzinek tűnik. Talán egész 
végig volt? Megrázom a fejem, újra fókuszba próbálom erőltetni a 
világot. Akkor jövök rá, hogy a lábamnál van egy lény, egy halott 
lény, akit én valahogy megöltem. Hátratámolygok, a pólómmal le-
dörzsölöm a nyálának forró, ragacsos trutyiját, ami még mindig a 
nyakamon van.

– Artemis! – Fut oda Bradford Smythe. – Artemis, minden rend-
ben? – Elsiet mellettem, és lehajol, hogy szemügyre vegye ezt a vala-
mit. Úgy fest, mint egy kutya pokolbeli kiadása, ami pontos is, mert 
szinte biztos vagyok benne, hogy ez egy sátán kutyája. Fekete, foltos 
bőr. Tarka szőr, mintha penészes lenne. A tépőfogak és agyarak egy-
értelműen halálosak.

De többé már nem. Mert megöltem.
Én öltem meg?
Démon, hallom a suttogó hangot a fejemben. És nem a sátán ku-

tyájáról beszél.
– Nina – mondja Rhys, legalább annyira megdöbbenve, mint én.
Bradford Smythe értetlenül néz fel.
– Hogy mi?
– Nem Artemis. Nina volt… Nina ölte meg.
Mindenki úgy bámul rám, mintha én is tépőfogakat és karmokat 

növesztettem volna. Nem tudom, hogy mi történt az előbb. Hogy 
miként történt. Miért történt. Soha életemben nem csináltam még 
ilyet.

Rosszul vagyok és… Mámoros is? Ez nem létezik. A kezem remeg, 
de nem érzem azt, hogy le kellene feküdnöm. Úgy érzem, mintha 



TETSZIK?
MI IS NAGYON SZERETJÜK.

Szívből ajánljuk, 
ha örömre és felszabadult percekre vágysz!

Már rendelhető!
ÉLVEZD MIHAMARABB!

MOST 
KEDVEZMÉNNYEL 

lehet a tiéd!
Megnézem.

NE HAGYD KI! 
Rendeld meg most a kiadónál!

Még több jó könyv 
megjelenését támogatod vele.

Imádom a jó könyveket. Kérem máris!

20
14

.1
1.

22
.-i

 á
lla

po
t

https://konyvmolykepzo.hu/products-page/konyv/kiersten-white-vadasz-vadasz-1-8655?ap_id=KMR
https://konyvmolykepzo.hu/products-page/konyv/kiersten-white-vadasz-vadasz-1-8655?ap_id=KMR
https://konyvmolykepzo.hu/products-page/konyv/janet-mcnally-lanyok-a-holdban-8300?ap_id=KMR
https://konyvmolykepzo.hu/products-page/konyv/kiersten-white-vadasz-vadasz-1-8655?ap_id=KMR


�  27  �

le tudnék futni tíz mérföldet. Mintha át tudnám ugrani a kastélyt. 
Mintha szembe tudnék szállni még száz…

– Azt hiszem, elhányom magam – mondom, ahogy a halott va-
lamire hunyorgok.

Én nem vagyok gyilkos. Gyógyító vagyok. Én megjavítom a dol-
gokat.

– Ez képtelenség. – Rhys úgy vizslat engem, mint egy tanköny-
vét, mintha nem tudná lefordítani, amit lát.

És igaza van. Nem vagyok arra képes, amit éppen megtettem.
Bradford Smythe kevésbé tűnik meglepettnek. A válla előrebu-

kik, ahogy leveszi a szemüvegét, és beletörődőn megtisztítja. Miért 
nincs ledöbbenve, amikor már tudja, hogy nem Artemis volt? A te-
kintete sajnálatról és megbánásról árulkodik.

– Fel kell hívnunk anyukádat.




