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„Te nem hiszel a csodában, tagadod? Nézd csak, nem
győzhetlek meg, mert a csoda legfőbb ismertetőjele, hogy

csodálatos – nem lehet bizonyítani, mint egy élettani tényt,
nem lehet fényképezni, sem előre, mennyiségtani törvények
szerint megjósolni és kiszámítani. A csoda megnyilatkozási

formáit sem könnyű mindig érzékelni: nem jár mindig két
lábon, nem lehet fényképezni, nincsenek telekkönyvi, sem

anyakönyvi adatai. A csoda, egészen egyszerűen,
megnyilatkozik – s néha csak sokkal később értjük meg, mi

volt a csoda, hogyan avatkozott életünkbe, s mi volt e
beavatkozásban a természetfölötti és csodálatos.”



 

(Márai Sándor: Füves könyv)

 

Ez a regény fikció, melynek néhol vannak valóságra épülő
részei is, s bővelkedik az általam csodáknak nevezett „nem
véletlenszerű” történésekben.

 

A történetet  egy valódi  kincsesláda indította  el  bennem,
amelyet Ibiza szigetén egy ódon lakásban talált a kedvesem
és a munkatársa. A novellának indult történet kicsit több lett.

Hét  éjszaka  álmainak  üzenete  késztetett  arra,  hogy
folytassam a regényt, ami belső késztetésre 2012 irányába
fordult  és  sok  olyan  területet  érint,  ami  a  ma  emberét
foglalkoztatja.

 

A történet  nem nélkülözi  az  ezoterikus megközelítéseket
sem, igyekeztem hét ember szemén keresztül bemutatni az
eseményeket, a világban zajló történéseket, elméleteket.

 

Ibiza, 2012. május 20.

 



Lena Belicosa

 

“A sors akkor állít minket nagy döntések elé, amikor a
legkevésbé sem számítunk rá. Ilyenkor derül ki, elég bátrak

vagyunk-e, hogy megváltoztassuk az életünket. Ilyenkor nem
tehetünk úgy, mintha mi sem történt volna, és  nem

hivatkozhatunk arra, hogy még nem vagyunk felkészülve a
döntésre. A próba nem vár. Az élet nem néz hátra.”

 

(Paulo Coelho: Az ördög és Prym kisasszony)

 

TARTALOM
I. rész

BARBAROSSA HAGYATÉKA
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2012 nyara

 

A  vitorlás  hajó  oldalra  dőlt  a  szélben,  Marcos  azonban
erősen markolta a kötelet,  és ha lassan is,  de az Estrella
Luminosa (Fénylő csillag) névre keresztelt hajó hamarosan
visszaállt  a normális állásba, és finoman szelte a Földközi



tenger  hullámait.  A  közelben  épp  egy  hatalmas  szikla
nyújtózott az ég felé, mely majdnem olyan magas, mint Ibiza
legmagasabb dombocskája, a Sa Talaia. Érdekesre formálta
az erózió az eltelt évszázadok alatt, úgy nézett ki, mint egy
„úszó katedrális”. Marcos elővette a távcsövét és tüzetesen is
megvizsgálta a kőtömböt.

– Meg fogom találni! – suttogta magában.

Gondolatban felidézte, amikor a híres Barbarossa kapitány
leszármazottjával találkozott két éve, 2010-ben, egy marokkói
kirándulása  alkalmával,  és  megvásárolt  tőle  egy  régi
pergament,  amely  egy levél  volt,  melyet  a  hírhedt  berber
kalózkapitány írt az egyik támogatójának még a XVI. század
elején. Gyűjtötte ezeket a régi írásos dokumentumokat, amit
tudott, azokat lefordította maga is, ha nem, akkor keresett
erre  szakembert.  Ebben  a  levélben  egy  gazdag  embert
tájékoztatott a kalóz, miszerint sikeres volt minden akciója a
Baleár-szigeteken,  s  hogy  a  támogatónak  járó  részesedés
ebből egy láda arany, amelyet azonban majd csak akkor tud
eljuttatni őméltóságának, ha legközelebb Marokkóba érkezik.

Marcos  Juan  Mendoza  Lopez  két  évig  kutatott  a  levél
címzettje  után,  akit  Asdif  Tízi  Humetnek  hívtak.  A  XVI.
században  az  uraság  híres  volt  jótékonykodásáról.  Azt
azonban csak kevesen tudták, hogy vagyonának nagy része
kalózbevételből származott. Talán úgy gondolta, ha ő is segít
másokon, akkor a lelkiismerete tiszta marad. A tiszteletben



álló  férfi  palotája  ma  idegenforgalmi  látványosság
Marokkóban. Hajósunk kinyomozta, hogy az a bizonyos levél
megérkezett ugyan az urasághoz, azonban a láda arany nem,
aki szolgájával később visszaküldte a levelet egy másik levél
kíséretében  Barbarossa  házába,  melyben  kéri  a  jussát.
Közben Barbarossa meghalt,  és a láda aranynak is nyoma
veszett. Arról a portyáról a kapitány már nem tért vissza, s
azt rebesgették, hogy volt egy búvóhelye, egy pici kis szikla
valahol Ibiza szigete mellett, ahová elrejtette a kincseit.

Persze  az  eltelt  ötszáz  évben  sokan  próbáltak  a  kincs
nyomára  bukkanni,  azonban  az  még  mindig  várja  a
megtalálóját  valahol  egy  szikla  belsejében.

Marcos  alaposan  megvizsgálta  a  dokumentumot  és  egy
vegyi eljárás során egy térképet talált a levél hátoldalára írva.
A térképen az Ibiza térségében lévő apró sziget valamelyike
volt bejelölve.

– Vajon Barbarossa miért küldhette ezt a térképet Humet
úrnak?  Ez  már  valószínűleg  rejtély  marad,  azonban  az
valóban csoda, hogy ezt a térképet ő fedezte fel ötszáz év
eltelte  után.  Most  pedig  a  szabadságát  a  hajóján  tölti  és
felkeres  minden  kisebb  szigetet,  szirtet  Ibiza  környékén.
Gondolatai közben az Es Vedra és Es Vedranell néven ismert
sziklák  közelébe  kormányozta  a  hajót,  majd  kidobta  a
horgonyt. Leengedte a gumicsónakot, amikor azonban a kötél
grádicsaira lépett az egyik lába beleakadt és ő hamarosan



fejjel  lefelé  lógott  rajta.  Szerencsére  jó  erőben  volt,  így
feltornázta magát és mikor már mindkét kezével megfogta a
kötéllétrát, kiszabadította a lábát. Néhány evezőcsapás után
a  meredek  szikla  lábánál  volt,  és  az  volt  a  nagy  kérdés,
hogyan jut  majd fel  a  feketén tátongó lyukhoz.  Ez már a
tízedik  hely,  ahol  próbálkozott.  Szemébe tűzött  a  nap,  és
különös érzés járta át, amikor felnézett a 382 méter magas
sziklára  és  megállapította,  hogy  bizony  megint
hegymászáshoz kell készülnie. Meglepődött, mert a csónak
megfeneklett egy helyen, a hajóról nem látszott. Kiszállt és
lábával  tapogatta  a  víz  alatti  talajt,  ám  csak  kb.  két
négyzetméter területen tudott megállni, talán egy víz alatti
sziklapárkány lehet, mert körülötte már olyan mély volt a víz,
hogy az evezőlapát sem ért az aljára. Valószínűleg több száz
évvel  ezelőtt  még  lejjebb  lehetett  a  vízszint  is,  s  az  is
meglehet,  hogy volt  egy bejárat  valahol.

Olvasta,  hogy  a  két  sziget  valamikor  összefüggő
szárazföldet képezett Ibiza szigetével, és sok mítosz keringett
és kering ma is Es Vedráról. Gondolatban felidézte, amiket
nem régen olvasott a „Varázsló szigetekről”.

A sziget már háromezer évvel ezelőtt is spirituális helynek
számított. Az Es Vedrán olyan mértékű a mágneses energia,
mint  az  egyiptomi  piramisoknál,  a  Stonehengenél,  vagy  a
Húsvét  szigeteken.  A Földön Es Vedra a  harmadik helyet
foglalja el, és ezt hivatalosan mérték is.



Úgy gondolta, hogy ebben lehet valami, mert a hajón voltak
dolgok, amik nem működtek rendesen neki sem.

Azt  is  olvasta,  hogy  megközelíthetetlen  függőleges
barlangok  vannak  benne,  a  hegycsúcson  pedig  hatalmas
energia összpontosul.

– Lehet, hogy több időt fogok itt eltölteni, mint gondoltam. –
futott át az agyán.

Van egy titokzatos energia háromszög itt valahol, amit „Los
Triángulos  del  Silencio”,  azaz  a  Csend  háromszögének
neveznek.  Itt  is  keringenek  történetek,  legendák  eltűnt
személyekről,  akárcsak a Bermuda háromszögnél.

– Micsoda misztikum, hogy fogja majd ezt María élvezni.
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XVI. század eleje

 

Barbarossa és társai épp kiszálltak a csónakból és az Es
Vedra szikla tövében lévő barlanghoz igyekeztek. Több láda
kincset vittek magukkal, a kapitány egy kisebb ládát cipelt,
melynek két fogója két lópatkó volt, és igazi patkószegekkel
volt díszítve. A ládát még nem sikerült nekik kinyitni, sajnálta
volna, ha ez a szép míves munka tönkremenne, ha felfeszítik.
Pedig lehet,  hogy mégis csak az következik,  mert  a zárat
semmivel sem tudták eddig kinyitni. Fáklyák imbolygó fénye



mellett mentek a szikla belsejébe, egyre magasabbra haladva,
hamarosan elhagyták a hatalmas „száj” -at is, amely mint egy
ablak  nyílt  a  tenger  felé.  Ha  valaki  messzebbről  nézte  a
sziklát,  olyan  hatása  volt,  mint  egy  ember  feje,  hatalmas
tátott  szájjal.  Ezt  a  lyukat  a  természet  jól  megalkotta.  A
kalózok jelképéhez méltóan ez a kis szigethegy volt a kincsük
őrzője  is.  A  kapitány  egyik  útja  során  akadt  rá,  s  akkor
átkutatta az egész hegyet. Az arra utazó, ha megáll, bemegy
a barlangba, kinéz a vájaton, elidőz egy kicsit, ám nem fog
könnyen rátalálni egy olyan járatra, ami az emberi szem elől
bizony jól el van rejtve.

A kalóz sereg elhagyva a „Tátott száj” termét, egy kisebb
folyosószerűségre ért,  ahol a kapitány és két társa arrébb
görgetett egy sziklát, ami annyira illeszkedett a falhoz, hogy
nagyon kellett figyelni ahhoz, hogy valaki észrevegye, hogy
az elmozdítható.

Feltárult  egy  rés,  ahol  a  kalózok  egymás  után  indultak
befelé. A fáklyákat elhelyezték a falakba vájt helyeikre, és a
ládákat a már sok egyéb láda és kincs felé cipelték.

A kalózok szája fülig ért és nagy üdvrivalgással tisztelegtek
a  sok  kincs  előtt.  A  fáklyák  hullámzó  fényénél  csak  úgy
csillogott az egész terem.

– Hé, Alvaro, keress valami szerszámot, nyissuk ki ezt a
ládát. – utasította egyik társát a kapitány.



–  Igen is,  kapitány.  –  mondta Alvaro,  és  előhúzta görbe
kését, melyet mindig magánál hordott.

A ládához érve feszegetni kezdte a zárat, de az ellenállt,
mintha  nem is  vasból  készült  volna.  A  fényes  keret  ezek
szerint  nem  is  arany,  aranyozott,  hanem  valami  nagyon
kemény anyag lehetett, mert bizony Alvaro kése is beletörött.

A kapitány mérgesen kiabált a többiekre, hogy kerítsenek
már valamit, hogy végre megtudja, mi is van abban a ládában.
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Marcos Mendoza jó hegymászó hírében állt, Európa számos
hegyét  megmászta  már.  A  csónakból  előszedte  a  kötelet,
néhány éket,  biztosító  eszközöket.  Közben jól  megnézte  a
hegyet, s úgy vélte, hogy lehet, hogy ezt a néhány métert a
tátongó lyukig, ami pontosan olyan, mint egy száj, könnyen el
tudja  érni.  Azért  a  vállára  vetett  egy  kötelet,  feltette  a
homloklámpáját és még egy lámpát kötözött a derekára is,
ahol  egy  kis  táskában  voltak  már  a  „túlélő”  eszközei,  és
nekilendült  a  sziklának.  A  kiálló  részekbe  jól  tudott
kapaszkodni, és néhány perc után a bal keze már a tátongó
lyukba kapaszkodott.  Sikeresen felhúzta magát,  és  amikor
már belülről  nézett  ki  a  lyukon a lent  ringatózó hajójára,
majdnem olyan érzés kerítette hatalmába, mint amikor egy
nagyobb csúcsot  hódított  meg,  pedig  csak  néhány  métert



mászott. – Vajon a hely szelleme teszi? – kérdezte magától.

Bekapcsolta a lámpákat és elindult a barlang belseje felé,
ahonnan két járat vitt kifelé. Az egyik lefelé, a másik felfelé.
Úgy döntött, először lemegy, ameddig a víz engedi. Ahogyan
ereszkedett  lefelé,  a  falakon szinte  izzadtak a  vízcseppek,
ahogyan a tenger vizes lehelete már érződött a folyosóban.
Talán  tizenöt  métert  tett  meg  kanyarogva  lefelé,  amikor
érezte a levegőváltozást, és meghallotta a vízcsobogást. Épp
egy kanyarban volt, és ahogyan kifordult belőle, már látta is a
vizet.

–  Na,  akkor erre nem megyek most  tovább.  –  gondolta,
azonban az is keresztülsuhant rajta, hogy majd visszajön ide
a  búvárfelszerelésével,  és  megnézi,  hogy  milyen  mélyen
lehetett a bejárat ide valamikor, mert abban biztos volt, hogy
lennie kellett.

Visszafordult, s mivel sehol nem látott egyetlen leágazást,
kisebb  mélyedést  sem,  visszament  oda,  ahol  bemászott.
Rágyújtott egy cigire, s amikor a füstöt kifújta, elmosolyodott
és  pödört  egyet  a  bajuszán.  –  Nem  hiszem  el!  Én,
kincsvadászatra adtam a fejem, aki sosem hitt az ilyesmiben!
– mondta ki szinte hangosan.

Persze  előbb-utóbb  el  kellett,  hogy  ragadja  valami  hév,
hiszen érdekelte a múlt, ám eddig a kincskeresők történeteit
jó mesének tartotta csupán.



Rövid pihenő után elindult a másik járaton, amelyik felfelé
ívelt a szikla csúcsa felé.
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Ibrahim egy feszítővassal próbálkozott, azzal sem sikerült
kifeszíteni  ezt  a  fémet.  Azt  javasolta  a  kapitánynak,  hogy
lőjenek bele a zárba.  Barbarossa először elhúzta a száját,
majd engedélyt adott. Az egyik kalóz rálőtt, de az ólomgolyó
szétlapulva pattant le erről a különös fémről.

– Ez aztán a kincses ládikó. – kiabálták egymás szavába
vágva.

Valójában nem látszott rajta semmi zárféle, csak egy lyuk,
ahová a kulcsot bele lehetett dugni, faszíne volt a ládának, de
valószínűleg nem fából készült,  s a pántoknak arany színe
volt, de mégse arany volt, hanem különösen kemény fém.

Ismét  próbálkoztak  mindenféle  kulccsal,  álkulccsal,
azonban nem történt  semmi.

Ekkor Barba Azul, aki nagy nőbolond hírében állt, jött oda,
és azt mondta a többieknek, hogy biztosan úgy kell  bánni
ezzel a szépséggel is, mint a nőkkel. Végig tapogatta a láda
minden centiméterét, s közben azt mondta a többieknek.

–  Biztosan van olyan pontja,  amely  „érzékeny”,  és  talán
valami titkos reteszként működik. Meglátjátok, ez a csinos kis



darab is megnyílik nekem, csak adjatok egy kis időt.

– Rendben, bíbelődj csak vele Barba Azul. Kapsz harminc
percet. – mondta röhögve a kapitány, és a társaival odament
a  többi  kincshez.  A  rengeteg  arany  csak  úgy  csillogott,
ahogyan  a  fáklyák  sugarai  rájuk  világítottak.  Ékszerek,
poharak,  különféle tárgyak és sok-sok pénz.

– Bizony a kalózkodás az egyik legjövedelmezőbb mesterség
mostanság! – nevetett Barbarossa.

 

Barba Azul (Kékszakáll), aki ezüstösen csillogó szürkéskék
szakálláról  kapta  a  nevét  még  mindig  a  ládát  tapogatta,
becézgette, mintha csak egy takaros kikötőszéli nőcske lett
volna.

– Aranyom! Tudom, hogy szereted, ha simogatlak, mutasd
meg nekem rejtett titkaidat! – sutyorogta. Keze a bal oldali
patkó alakú fogantyú körül járt, amikor a fogantyút felhajtva
egy kisebb kiálló fülbe akadt az egyik ujja.

– Ni, csak, hát ez meg mi? – kiáltott fel hangosan, mellyel
odacsődítette a többi kalózt is.

– Mi van Barba Azul? Mit találtál? Sikerült lyukat beszélned
eme  becses  ládikó  oldalába  is?  Ha  nő  lenne,  biztosan
megnyílna neked, hiszen még nem született a földre olyan
fehérszemély,  akit  te  ne  vettél  volna  le  a  lábáról.  –
viccelődtek  a  kalóztársak.



– Nézzétek, itt a fogantyú alatt van egy kiálló kis fémdarab,
ami nem is látszik, ha a patkó le van hajtva. Most néztem
meg a másik oldalon is van egy. Biztosan valami különös zár
lehet ezen a ládán, hiszen semmilyen kulcs nem nyitja. Lehet,
hogy az a kulcslyuk is csak álca. Tartsátok a két fogantyút, én
addig mind a két oldalon próbálom egyszerre megnyomni,
elfordítani ezeket a pöcköket.

Két kalóz két oldalon tartotta a fogantyúkat, közben Perro
Calvo (Kopasz Kutya), aki a legrettegettebb kalóz hírében állt,
hozott  még  egy  fáklyát,  hogy  jobban  lássanak.  A  kalózok
gyűrűjében Barba Azul egyszerre nyomta a két kis kallantyút,
de  nem történt  semmi.  Próbálta  elfordítani  először  egyik
irányba,  majd  a  másik  irányba mind a  kettőt.  Akkor  sem
történt változás. Ezután a bal oldalit balra fordította, a jobb
oldalit pedig jobbra – és történt egy kattanás a ládában, de
még  mindig  nem  nyílt  ki.  Most  már  biztossá  vált,  hogy
megtalálták  a  zár  nyitját,  csak  még több variációt  kellett
kipróbálniuk.  Barba  Azul  tovább  próbálkozott.  Az  egyiket
lenyomta,  a  másikat  tekerte  egyik  irányba,  majd  a  másik
irányba. Aztán a másiknál is ugyanezt. Mindig lehetett hallani
egy kis berregő hangot, mint mikor kattan egy zár, ám a láda
még mindig zárva maradt.

– Tegyetek bele egy tolvajkulcsot, és úgy próbáljátok meg
ezeket a műveleteket. – Mondta a kapitány. Úgy is tettek, a
zárba csúsztatták a tolvajkulcsot, Barba Azul pedig kezdte
elölről a műveleteket. Egy nyomás, egy tekerés, megint egy



nyomás és újabb tekerés, és a láda végre kiadta azt a hangot,
amire már nagyon vártak. A fedél megmozdult, a kapitány
pedig  felhajtotta,  hogy  lássák  végre,  mit  rejt  e  becses
műremek.  Mindenki  úgy  gondolta,  hogy  drága  kincsek
lesznek  benne,  azonban  megsárgult  pergamenek  és
ismeretlen eszközök pihentek a ládikó belsejében. Igaz, volt
egy iránytű is, ami azonban nem jól működött. A kapitány
szinte  mérgesen  forgatta  a  papírlapokat,  mert  számára
ismeretlen nyelven volt írva rá minden. Az eszközök is furcsa
alakúak  voltak,  és  fogalma  sem  volt,  hogy  mire  lehet
használni azokat. A ládából dohos, szinte már büdös levegő
jött  ki,  mikor  kinyitották,  talán  valamiféle  szert  is
tartalmazott, hogy ezek a papírok ne menjenek tönkre.

– El tudja ezt olvasni valaki? – kiáltotta a kapitány.

– Megpróbálom. – felelte Gordo Pirata. Ő volt a legkövérebb
kalóz a vidéken, széltében, hosszában egyforma, az azonban
tény, hogy annyi nyelvet, nyelvjárást ismert, hogy maga sem
tudta a számát.

Gordo kezébe vette  a  papírlapokat  és  a  fáklya pislákoló
fénye felé tartotta, hogy jobban ki tudja venni az írást. Azt
mondta, hogy nem mindent tud elolvasni, de arról van benne
szó, hogy létezik valamilyen különleges gép, amilyenről még
nem hallott sohasem. Levegőben lehet vele menni, s hogy ez
a gép az új hazában van. Az írás azt is mondja még, hogy a
gépet  elrejtették,  mert  még  nem  jött  el  az  ideje,  hogy



használják az emberek.

– Még van írva néhány oldal, de azt nem tudom elolvasni,
ilyen jeleket még nem láttam soha. – mondta Gordo Pirata.

– Az eszközökről nem esik szó az írásban, hogy mire valók?
– kérdezte Barbarossa.

– Nem. Talán abban a részben, amit nem tudok elolvasni. –
felelte Gordo.

– Akkor most lezárjuk vissza ezt a ládát,  és itt  hagyjuk,
úgysem tudunk mit kezdeni vele. – közölte a kapitány.

Ezek után mindenkinek kiosztotta a részét és egy nagy láda
aranyat  készített  össze  hű  támogatójának,  Asdif  Tízi
Humetnek. Igazán hálás lehet neki, hiszen nem tudott volna
kalóz mesterséget űzni, ha ez a tiszteletben álló gazdag úr
nem szereli fel neki a hajóját. Az El Despiadado (A kegyetlen)
most  nem száguldana hírnevének megfelelően a  közeli  és
távoli vizeken.
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Marcos felért a tátongó terembe és elmélázva nézett ki a
lyukon a tengerre. Elképzelte, milyen lehetett itt ötszáz évvel
ezelőtt. A termen jól látszott, hogy valamikor emberek jártak
ott, sőt nem régiben is tanyázott, túrázhatott ott valaki, mert
még  tűzgyújtás  nyomai  is  láthatóak  voltak.  A  járatban,



amelyben éppen feljött kormos foltok sejlettek a fáklyáktól,
amelyeket használtak benne valamikor. A teremben a hamu
mellett talált egy érdekes követ is. Víz csiszolta különleges
formájúra, átlátszó volt és néhol ibolya, néhol piszkos fehér
színben  pompázott,  és  amikor  a  fény  felé  tartotta
csodálatosan  csillogott.

–  Biztosan  kieshetett  a  gazdája  zsebéből  valamikor.  –
gondolta a férfi. Mert ilyen szép követ biztosan nem hagyott
volna  itt  szándékosan  senki.  Ingének  zsebébe  tette,  majd
elindult a másik folyosón, amelyik felfelé vitt. Sejtette, hogy
néhány méter után nem lesz semmi, hiszen annyi lehet a lyuk
feletti peremrész, bár beljebb még magasodik egy szikla, s
hát az egész kis sziget nem is olyan kicsi,  ha alaposan át
akarja  vizsgálni.  Valami  azonban  azt  súgta  neki,  hogy  jó
helyen van.

A szűk járatban bekapcsolta mindkét lámpáját, mert egyre
sötétebb  lett.  Hamarosan  eljutott  egy  másik  terembe,
ahonnan  viszont  nem  vezetett  út  semerre.  Körbe  sétált,
tapogatta  a  falat,  ám  nem  volt  sehol  egy  rés,  se  járat
szerűség,  nem  érzett  léghuzatot  sem.

– Az nem lehet, hogy csak eddig lehet jönni. Kell lennie
valahol valaminek. Leült az egyik sarokba é s gondolkodott.
Közben a nagyobbik lámpa fénye vándorolt a falon, remélve,
hogy talál valami jelet, hogy merre tovább.

– Az biztos, hogy a terem alatt lévő járaton jöttek be a szikla



belsejébe, és az is biztos, hogy idejöttek, mert itt is kormos a
fal, viszont innen nem visz járat semerre. Felnézett a plafonra,
ott  is  megnézett minden négyzetcentimétert,  sehol semmi.
Úgy döntött, hogy visszamegy a hajóra és hoz még magával
néhány szerszámot. A tátongó teremből csodálatos látványt
nyújtott a naplemente, amikor a nap sugarai belevesztek a
tenger csillogó tükrébe. Ekkor kapott észbe, hogy bizony már
későre jár az idő. Lemászott a csónakhoz, és visszaevezett a
hajójára.  Kinyitott  egy  halkonzervet,  mert  már  nem  volt
kedve  ahhoz  sem,  hogy  friss  halat  fogjon.  Miközben  egy
kanállal tette a szájába a zamatos tonhal darabokat, a nap
teljesen lebukott a horizonton.

– Holnap is lesz nap. – gondolta, s már kattant is a sörös
doboz teteje, amikor felbontott egyet. A hűs folyadék jól esett
kiszáradt  torkának,  mert  bizony  nem vitt  magával  semmi
innivalót a sziklához. Bekapcsolta a laptopját, megnyitotta a
„Kincskeresés” c. mappáját, és folytatta jegyzeteit, melyeket
az eddig átvizsgált sziklákról írt. Volt olyan, hogy egy nap
alatt többre is eljutott, most lesz az első, amikor másodjára is
elmegy ugyanoda, s talán még többször is, hiszen sok barlang
lehet még a hegy belsejében. Ő csak a leglátványosabb részt
kezdte el átvizsgálni, mert az a tátongó száj szinte vonzotta. –
Vajon  Odüsszeuszt  is  így  vonzotta  egykor,  mikor  még  a
szirének éltek itt?

A tátongó sziklához csak délután érkezett, s úgy gondolta,
hogy belefér még egy, de lehet, hogy több nap is kell majd,



mire itt  végez.  S  így  is  lett,  valami  azt  súgta  neki,  hogy
menjen még vissza, másszon fel a szikla tetejére, merüljön le
a  víz  alatti  terembe,  és  ismét  vizsgálja  át  azt  a  termet,
amelynek se másik kijárata, se semmiféle egyéb járata nem
volt.

Amikor végzett  a  jegyzeteivel,  ismét  felbontott  egy sört,
melyet  csak  félig  ivott  meg,  és  a  fedélzeten  lévő  kis
asztalkára tett, mert közben már engedte is le a létrát a vízbe,
s  mikor  a  létra  a  hajó  oldalán  lógott,  egy  fejes  ugrással
vetette  magát  a  tenger  hűsítő  habjai  közé.  Kimérten
tempózott, megmozgatta minden porcikáját, észre sem vette,
s  már  a  tátongó  szikla  mellett  járt.  Felnézett  rá,  bizony
hatalmasnak tűnt onnan nézve. Megfordult és visszaúszott a
hajójához,  és  felmászott  a  létrán,  melyet  utána  behúzott.
Ellenőrzött  mindent  a  fedélzeten,  majd  lezuhanyozott,
megkereste maradék sörét és lement a hálóhelyére. A kajüt
ablaka nyitva volt, áradt be a sós levegő, s már látszottak a
csillagok is. Marcos hanyatt feküdt a matracon, két karja a
feje alatt, és merengve bámult a csillagokra, közben pedig
elképzelte,  hogy  nem  egyedül  nézi  ezeket  a  csodálatos
égitesteket,  hanem  María  is  vele  van.  Csakhogy  a
mennyasszonya  nem  tudta  elkísérni  most  erre  az  útra,
bármennyire  is  készült  rá.  A  lány  Spanyolország  egyik
legjobb  riporterének  hírében  állt,  és  most  a  közel-keletre
kellett utaznia. – Tényleg, mi lesz, ha most felhívja, talán nem
lesz  egy  fogadáson.  Ha  meg  igen,  biztosan  kitalál  majd



valami kifogást, hogy tudjanak beszélni egy kicsit. – és már
nyúlt is mobiljáért.

A telefon már a negyedik csörgésnél tartott, amikor a lány
felvette, és nevetve köszönt kedvesének.

– Szia, Drágám, de jó, hogy felhívtál. Egy hivatalos vacsorán
vagyok,  és  már  nagyon  untam,  nagyon  örülök,  hogy
felállhattam egy kicsit. Szívesebben lennék most a hajódon,
hozzád szeretnék bújni, beletúrni a hajadba, és együtt sörözni
veled.  Ma  hány  kis  szigetet  néztél  meg?  Van  valamilyen
fejlemény? Mesélj, olyan izgatott vagyok!

– Ma csak két helyre jutottam el, de holnap visszamegyek
az utolsóhoz. Egy nagyon érdekes sziklát képzelj el, úgy néz
ki, mint egy úszó katedrális, az Es Vedra az, amit mágikus
szigetnek  is  neveznek.  Biztos  vagyok  benne,  hogy  régen
gyakran megfordultak ott, azonban a tátongó teremből lefelé
vízzel borított folyosót láttam, felfelé pedig nem volt tovább
semmilyen  út,  egy  zárt  csarnokban  végződött.  Holnap
felmászok  a  sziklára  kívülről,  és  alaposan  megvizsgálom,
talán találok valamit, ami útbaigazít, mert valami azt súgja,
hogy kell lennie ott valaminek.

– De izgi! Kérlek, holnap este is hívjál fel, szeretném tudni a
fejleményeket! Holnap terepre megyek, de este 9 után már a
szállodában leszek. Nagyon hiányzol.

– Te is nekem. – válaszolta Marcos. – Rendben este hívlak,



mondd, meddig leszel még azon a zűrös vidéken?

–  Még  holnap,  azután  Barcelonában  leszek  egy
megbeszélésen, s utána Ibizára tudok repülni, így legalább
néhány  napot  még  együtt  tudunk  lenni,  ameddig  tart  a
szabadságod.

– Ez nagyon jó hír. Már alig várom, hogy itt legyél! Most is
ideképzellek, amikor kinézek a csillagokra. Érezd a kezem a
combodon, ahogyan simogatom…

– Ó, ne csináld ezt, most le kell higgadnom, mert már szinte
lázban is égek a vágytól…

– Ok. Akkor maradj még néhány percig, tedd rendbe magad,
és menj vissza a vendégek közé!

Holnap este hívlak, addig is vigyázz magadra! Szeretlek.

– Én is szeretlek, aludj jól, és várom a hívásod holnap este.

Marcos sután bámulta a néma telefont, majd megkereste
rajta María egyik fotóját. A Francia Riviérán voltak tavaly, a
lány lábát mossák a tenger hullámai, vörös hajába belekap a
szél, két barna szeme kihívóan mosolyog a lencsébe, szinte
hallja a nevetését is…

– Igazán örülhetek, hogy ilyen csodálatos nő jött az utamba,
és hamarosan összekötjük az életünket is. – gondolta.

A mellette lévő kispárnát a mellkasára tette,  és átölelte,
behunyta  a  szemét,  kedvesére  gondolt,  és  hamarosan



elvitorlázott  az álmok szárnyain.

 

Reggel a nap sugarai csaltak mosolyt az arcára, és ennek
mámorában  kelt  fel  az  ágyról.  Kávét  készített,  s  miután
megitta, összeszedte a búvárfelszerelését és egyéb eszközeit,
amikre úgy gondolta szüksége lesz a mai nap során. Betett
néhány csomagolt croissant is, valamint két liter vizet, mert
nem  tudta,  meddig  marad  a  sziklánál.  Miután  mindent
leengedett a gumicsónakba, maga is leereszkedett, ügyelve,
nehogy megint fennakadjon a létrán.

A  csónakot  a  tegnapi  helyre  vitte,  ahol  stabilan
megfeneklett. Felmászott a tátongó terembe, és leengedett
egy kötelet, majd visszamászott, és amiket nem bírt felvinni,
azokat is rákötötte a kötélre, és azon húzza fel őket.

Amikor már minden a teremben volt, kiült a szélére, a lábát
kilógatta a sziklára, és rágyújtott egy cigarettára. Mellkasa
gyöngyözött  az  izzadságtól,  melyen megcsillantak a vakító
nap sugarai. Barna haját leszorította, hogy kicsit gátolja az
arcára folyó sós nedvességet.

Gondolkozott,  és  tervet  készített,  hogy  miket  fog  ma
csinálni. Előbb merüljön le, vagy inkább másszon fel a szikla
tetejére? Úgy döntött, hogy előbb lemerül.

Felvette a búvár ruháját, hátára csatolta a palackot, kezébe
vette  a  békatalpakat,  és  leindult  a  járatban  lefelé.  Ismét



megtette a tizenöt métert, amikor a járatban elkezdődött a
víz.  Tett  néhány  lépést,  majd  felcsatolta  a  talpakat.
Hamarosan  elmerült,  és  ahogy  úszott  lefelé  a  járatban,
búvárlámpájának  fénye  visszaverődött  a  falakról,  néhány
karcsapás  után  azonban  egy  sötétlyuk  nyelte  el  azokat.
Beúszott a sötétségbe, majd körbe tempózott a fal mentén, s
megállapította,  hogy  ismét  egy  teremszerűségben  van,
aminek van még két járata. Az elsőn bement, amelyik egy
másik terembe vitt, ahonnan viszont ismét nem volt kijárat.
Itt sem talált rést, semmit. Visszaúszott az első terembe, és a
másik járat felé vette az irányt, amely viszont kivezetett a
tengerbe,  tehát  mégis  csak  volt  egy  bejárata  régebben.
Lassan lépkedett, és kitapasztalta, hogy a bejárat előtt egy
stabil földrész van, valószínűleg egy kisebb partja lehetett a
szigetnek  itt.  Visszament  a  terembe,  ismét  jól  körbejárt
mindent,  ám  nem  talált  semmit  sem,  csupán  arról
bizonyosodott  meg,  hogy  itt  volt  a  szikla  sziget  bejárata
valamikor.

Elindult  felfelé,  s  mikor  feje  kiért  a  vízből,  lekapcsolta
búvár  lámpáját,  levetette  búvár  talpát,  és  visszasétált  a
tátongó  terembe.  Levetkőzött,  és  ismét  kiült  a  vájatba,
rágyújtott  egy  cigire,  és  élvezte,  ahogyan  a  nap  sugarai
átmelegítik.
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A  kalózhajó  vitorlát  bontott,  utasai  merengve  néztek
búvóhelyük felé, ahogyan távolodtak tőle. A különleges láda
is ott maradt a kincsek között, talán arra várva, hogy ismét
megtalálja majd valaki.

Barbarossa kapitány kiadta a parancsot, hogy innen Afrika
irányába mennek, hamarosan minden kalóz tette a dolgát a
hajón. Érdes hang hasított bele a monoton zajokba, amikor az
egyik  kalóz  rázendített  egy  kalóz  nótára.  Bebido  élces
hangján  ismerős  dallamok  futottak  végig  az  egész  hajón.
Bebido nyakigláb ember volt, s ez a név azért ragadt rá, mert
nem vetette  meg az  italt.  Bármennyire  is  nézett  a  pohár
fenekére, az éneklésre mindig volt ereje.

–  „Fekete  mély  vízen,  fehér  sziklák  alatt,  halkan  és
csendesen,  kalózhajó  haladt.”

A  kalózok  vidáman  kurjongattak,  a  hajó  pedig  sebesen
siklott  a  tükörfényes vízen,  felborzolva azt.

Barbarossa továbbra is a ládán tűnődött, és már megbánta,
hogy a rejtekhelyen hagyták.

–  Most  már  mindegy!  –  gondolta.  Majd  legközelebb
magukkal hozzák, talán valamelyik kikötőhelyen lesz valaki,
aki  meg tudja mondani,  hogy mire valók lehetnek azok a
tárgyak. Ezek után, ahogyan a távolba nézett, már más irányt
vettek a gondolatai  is,  amelyekből  az egyik kalóz kiáltása
zökkentette ki, amikor azt kiabálta, hogy „hajó a láthatáron”.



Izgalom söpört végig a legénységen, a kapitány szeméhez
illesztette távcsövét, és azt nézte, hogy milyen zászló leng a
vitorlák között.

– Spanyolok. – dörmögte vörös szakállába. Pedig már abban
reménykedett,  hogy  fivérével,  Haireddinnel  hozza  össze  a
sors.

A két Barbarossa testvér volt  a legkegyetlenebb kalóz a
Földközi-tengeren. Dzserba szigetén volt a főhadiszállásuk,
és négy hónap múlva tervezték, hogy ott találkoznak. Addig
még neki Marokkóban van dolga. Meg most ezzel a spanyol
hajóval is. – morgott magában.

– Emberek,  készüljetek! Spanyol  felségjelű hajó,  de nem
hadihajó.  Ha  már  utunkba  fújta  a  jó  szél ,  akkor
megcsáklyázzuk  őkelmét!

–  Hurrá!  –  kiabálták  a  kalózok  minden  irányból,  és
hamarosan sürgés-forgás kezdődött a hajón. Parancsszavak
dördültek el, és mindenki foglalatoskodott valamivel. Ibrahim
éppen a kalóz zászlót húzta fel, amikor a spanyol hajó már
elég közel ért, hogy láthassák, hogy kivel hozta őket össze a
sors.

Barbarossa távcsövén látta, hogy amikor meglátták a kalóz
zászlót  a  hajón,  a  spanyol  vitorláson  kitört  a  pánik.
Rohangáltak,  a  kapitány  utasításokat  adott  ki,  közben
azonban azt is látta, hogy két nőt visznek le a fedélzetről a



kabinok irányába.

A kalózhajó közben a délceg spanyol hajó mellé ért,  s a
kalózok már dobták is át csáklyákat, s lendültek át a másik
hajóra. Kegyetlenül nekiestek a legénységnek, akik többsége
hamarosan befejezte földi életét, a többieket megkötözték és
elindultak felderíteni a hajót, annak minden szegletét, zugát.
Hamarosan benyitottak az egyik kabinba, ahol megtalálták a
két  hölgyet  is,  akire  Barbarossa  külön  felhívta  emberei
figyelmét, hogy kíméletesen bánjanak a fehérnéppel. A két nő
sikoltozva  próbált  menekülni,  azonban a  morcona  kalózok
őket  is  megkötözték  és  felkísérték  az  életben  maradt
foglyokhoz. Arudzs Barbarossa, bár keresztény görög szülők
gyereke volt, jól beszélte a spanyol nyelvet is. Így hamarosan
megtudta, hogy a két hölgy a kapitány rokona, akik egy kis
vakációra  jöttek  a  Földközi-tengerre.  Közölte  velük,  hogy
meghagyja az életüket. A két nőt, és a három életben maradt
foglyot  valamint  egy tömlő vizet  indítottak újára  az  egyik
csónakban. S most már, hogy gyarapodott Barbarossa flottája,
két hajó vette az irányt Marokkó felé.


