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1.

Uraeus Verse
Cattown, Bubastis

’322.

Uraeus Verse tizenkét éve járt itt utoljára, mégis, amikor
a légpárnás befordult a Clair de Lune előtt elterülő kavicsos
részre, úgy érezte, mintha az eltelt évek semmin sem hagytak
volna  nyomot.  Az  eszével  azonban  tudta,  hogy  minden
megváltozott. Ez a fehér épület már nem a nyugodt hajlék,



ahol a főkormányzó élt, hanem az új törvényhozó testület, a
Szenátus  tanácskozásainak  színhelye.  A  jelenlegi
főkormányzó hajdani hatalmának morzsái mellett csupán az
emeleti részek maradtak meg.

Mégsem emiatt  nem tért  vissza  soha.  Amíg  Ma’at  élt,
addig  tervezte  a  látogatást,  azoknak  az  embereknek  a
könnyelműségével, akik a kapcsolatokat öröknek vélik, és a
lehetőségeket  adottnak.  Aztán  a  főkormányzó  hirtelen
meghalt: és Rus többé nem vágyott a fehér falak közé, még
az emlékeket is el akarta űzni bűntudatával egyetemben.

Most mégis itt volt. Nem rajta múlt. Ha a néhány szavas
üzenet küldője, aki a levelet két nappal ezelőtt a küszöbén
hagyta bármilyen más lehetőséget hagy arra, hogy a Hálón
keresztül megtudakolhassa, ki és miért akarja felvenni vele a
kapcsolatot, akkor úgy intézi. De az üzenet a helyen és az
időn kívül csupán egy nevet tartalmazott. Rus így sem akart
eljönni,  nem szerette,  ha  dróton  rángatja  a  kíváncsisága.
Egészen reggelig úgy hitte, nem törődik a rejtélyes üzenettel,
otthon marad.

Mégis felöltözött, mégis kocsiba szállt. És most ott állt a
lépcsősor  alján  a  menekülés  vágyával  birkózva.  Nincs  itt
semmi keresnivalója. Akiket szeretett, akik ehhez a régi, nagy
épülethez  kötötték,  akiknek  köszönhetően  sok  évig  az
otthonának  érezte,  azok  rég  nincsenek  az  élők  soraiban.
Talán jobb lenne nem lerombolni az emlékek adta illúziót,
talán jobb lenne nem látni,  milyen változásokat  hozott  az
eltelt tizenkét év, talán jobb lenne azt hinni, hogy a kedvenc
zugai,  a  régi  élmények  színhelyei-kellékei  érintetlenül
maradnak akkor is, amikor már Rus sem érzi többé Bubastis



rideg napjának fukar fényét.

Eljött mégis. És ha már itt van, fel fog menni a lépcsőkön,
hogy szembenézzen a változással. Ilyen erős lenne benne a
kíváncsiság? Vagy ilyen felkavaró érzelmeket váltott ki ez a
hétköznapi név?

Uraeus  vetett  egy  pillantást  a  kezében  szorongatott
papírlapra, tekintete önkéntelen elsiklott a név felett. 104-es
terem…

A férfi felbaktatott, a bejáratnál megtorpant, és mielőtt a
kilincsre helyezte volna a kezét, hogy belépjen, hátrafordult:
a kert változatlanságába, a szökőkút régi sérült peremébe, a
kavicsos  útba,  az  ezerszer  körbesétált  fákba  helyezte
reményét-bizalmát: talán mégsem változott olyan sok minden.
De a „104-es terem”, ahol egy ismeretlen akar vele találkozni
öt perc múlva azt jelezte, hogy ahogy becsukja maga mögött
a kaput, az összes illúziójának vége szakad.

Egyetlen jelet sem hagytak, ami csak sejtetné, hogy ez a
hely  valaha  otthon  volt.  Rust  a  tágas  előtér  és  társalgó
helyett  világos  folyosó  fogadta,  a  nagy  teret  felfalták  az
apróra vágott  helyiségek.  Valahol  a  negyedik-ötödik  szoba
környékén  lehetett  hajdan  az  a  kandalló,  ahol  órákat
ücsörögtek  Ma’attal.  Ahol  annyit  beszélgettek…  Rus
megfordult.

Ezek  a  hideg  falak  rázuhannak,  nincs  itt  semmi
keresnivalója…  Nem  kellett  volna  idejönnie,  sokkal
megnyugtatóbb volt az érzés, hogy egy darabka a múltjából
valahol  a  Hiapol  kontinens  szívében  érintetlenül  őrzi  a
tovasuhant  napok  emlékét.  Összegyűrte  a  lapot,  és  az



öklében  szorongatva  űzötten  körülnézett  egy  szemetest
keresve, ahova behajíthatja. A falakon futó képsorozatra esett
a  tekintete.  Végeláthatatlan  arcképek  borították  a  folyosó
egész  hosszát,  és  még  a  főkormányzó  lakrészének
megmaradt  emeleti  lépcsősora  mellett  is  folytatódtak.  A
birodalom  hajdani  vezetőinek  portréi  gondosan  időrendbe
állítva.  Uraeus  önkéntelen  az  évszámokat  böngészve,
mindenről  megfeledkezve haladt  a  képek mentén.

Megtalálta, akit keresett. Ott állt a kép előtt és tétován
megérintette. Ma’at Grandhomme, a neve mellett zárójelben
a  születésének  és  halálának  dátuma,  utána  a  hivatalában
töltött idő: (’290 – ’318.), ’305 – ’318.

A sírjánál tavaly járt, és ott volt akkor is, amikor négy
évvel  ezelőtt  a  hamvait  örök  nyugalomra  helyezték
Nekropolisz  szoborkertjében.  De  ő  nem  jött  el…  Ő,  aki
mindent Ma’atnak köszönhetett,  nem volt  ott.

Uraeus  egy  keserű  fintorral  még  apróbb  galacsinná
gyűrte  a  markában  szorongatott  papírt,  mintha  ezzel  a
mozdulattal  megbosszulhatná  azt  az  érzéketlenséget,  amit
annyira  próbált  megérteni-megváltoztatni.  Soha  nem  kap
választ  a  kérdéseire…

Belemerengett az arckép életvidám, ragyogó vonásaiba…
Miért szeretted? Volt egyáltalán olyan pillanat, amikor egy
kicsit is megérte? Hiába faggatta gondolataival a halott arcot,
csak a hiányát és a kétségeit növelte a néma kérdésekkel.
Sokat töprengett annak idején. Voltak pillanatok, amikor úgy
érezte, Ma’at helyesen cselekedett, aztán történtek dolgok,
és utána már nem hitte ezt. Az écouléi merényletkísérlet után
nem látogatta többé a főkormányzót, abban reménykedett: ha



szavai  nem is,  de  távolmaradása elég nyomatékosan jelzi,
mennyire  félteni  kezdte  a  nőt  a  saját  testőrétől.  De az  a
névtelen  szeretet  erősebb  volt  a  logika  és  a  józan  ész
hangjánál… Talán ez okozta a vesztét. Ezt már úgysem fogja
megtudni.

Vagy csak akkor, ha itt marad. Ha kideríti,  ki és miért
zaklatta fel nyugalmát ezzel a gyűlölt-szeretett névvel… Rus
pillantása jobbra siklott, Ma’at elődje-anyja képére. Mintha
ugyanaz  az  arc  lenne,  ugyanaz  a  cinkosan  zöld  szempár,
ugyanaz a vörös hajkorona. – Te nem futamodnál meg… –
suttogta a férfi. – Hát jó.

A  számok  alapján  hamar  megtalálta  a  folyosó  végén
megbújó  szobát.  Bár  a  megadott  időpontot  lekéste,  de
remélte, hogy ha annak a „valakinek” fontos mondanivalója
van számára, megvárta.

Nem  kopogott,  egyszerűen  benyitott.  Egy  pillantás  a
hosszú, kopár asztalra, a körülötte lévő üres székekre, és azt
hitte, tévedett. Aki beszélni akart vele, elment. De csak egy
pillanatig tartott a csalódottság érzése, felemelte a tekintetét
és meglátta. Háttal állt neki, a tágas ablak keretének dőlve a
tájat figyelte.

Uraeus  hátán  ideges  borzongás  futott  végig.  A  lány
alacsony volt, a Szüzek fekete, kissé testhez simuló ruháját
viselte, lazán hátrafésült, hullámos haja a fenekéig ért. Rus
először azt hitte, magával a rend főpapjával van dolga, az
alkata és a haja Beth Innocente Firstcat Hálón látott képére
emlékeztette.  Így  szabályosan  megkönnyebbült,  amikor  a
lány megfordult, és kiderült, hogy nem Innocente az, hanem
nyolc lonecatjének egyike. Tizenöt év körüli lehetett, magas



homloka  alatt  a  távolülő,  tisztakék  szeme  ábrándos
csodálkozással figyelte a férfit. Egy visszafogott, éppen csak
sejthető,  udvariasnak  szánt  mosollyal  és  biccentéssel
nyugtázta,  hogy megérkezett.

Rus megkönnyebbülése tovaszállt. Eszébe idézte, amit a
lonecatekről hallott, és már korántsem tartotta jó ötletnek,
hogy  idejött.  Mágusok,  gondolatolvasók…  A  férfi  kínosan
óvatosan üdvözlésre nyújtotta jobbját, és örült, hogy a lány
nem fogadta el, hanem nemet intve leült az asztal egy távoli
pontján.

–  A rend szabályai  tiltják  a  testi  érintkezést.  Még egy
kézfogás erejéig is. – A lány elgondolkozva figyelte a férfit.
Intett  neki,  hogy  foglaljon  helyet.  Rus  vonakodva
engedelmeskedett,  és kissé bizalmatlanul fürkészte a Szűz
vonásait.

– Ön Uraeus Verse. – Nem kérdezte, megállapította. – Elég
sokáig habozott  a  folyosón.  Reméltem, hogy végül  győz a
kíváncsisága. – Látta a férfi idegesen megránduló szájának
szegletében, hogy nem tetszik neki a kinti lelkiállapotára való
utalás, ezért bocsánatkérően kedves mosollyal bemutatkozott.
– A nevem Hekat Cerlyn. Történész vagyok.

Rus maga sem értette, honnan vette a bátorságot, hogy
egy legendás csodatévőt félbeszakítson, de megtette.

– Kérhetem, hogy térjünk rá erre? – A papírgalacsint a
sima asztallapon a lány felé gurította. Dühös volt azért, mert
felködlött benne a lehetőség, hogy amíg ő kint merengett a
kép  előtt,  idebent  ez  a  szörnyeteg  minden  apró  érzését,
minden  mentális  gyötrelmét  könyörtelenül  és  kíváncsian



ízekre szedte,  mint  valami mintadarabot…

Hekat  kisimította  a  papír  ráncait.  –  Nekhti  Starr…  –
mondta ki  a  nevet,  amit  az üzenet  rejtett.

– Mi mondanivalója van róla, imakh? – mordult fel Rus. A
szellemi  kiszolgáltatottság  érzete  arra  ösztökélte,  hogy
meneküljön.  De nem tette meg.

– Nekem semmi. De önnek talán lenne.

– Tessék? Ezért hívott ide?

– Igen.

– Hogy én beszéljek önnek Nekhtiről?

– Igen.

– Miért?

– Mint mondtam, történész vagyok. És érdekelne…

A férfi  elutasítóan  összefonta  a  karját.  –  Parancsoljon!
Nekhti  Starr.  Született  ’292.  december  5-én,  Tefnut
városában, Bubastis bolygón, Kha-ra Noire néven. Szülei: Isis
Noire és Nofer-ba-ra Rusho…

A  férfi  kissé  gunyoros  beszámolóját  még  az  elején
félbeszakította a lonecat. Nem látszott, hogy bosszantaná a
volt  testőr  ellenséges  hanghordozása.  –  Ezek  köztudott,
hozzáférhető  adatok,  imakh.  Én  a  Nekhtivel  kapcsolatos
személyes,  emberi  vonatkozásokra lennék kíváncsi.

– Ismét csak azt kérdezhetem: miért?

Hekat  megrázta  a  fejét.  –  Nincsenek ártó  szándékaim,



imakh Verse, kérem… – Elhallgatott egy pillanatra, tekintetét
mindvégig a férfiébe mélyesztette. – Nekhti Starr ’309-ben
majdnem  megölt  egy  embert,  három  évre  rá,  az  écouléi
merénylő  mellett  három  ártatlan  bámészkodó  veszítette
életét  az  ő  hibájából.  Ma’at  Grandhomme,  a  főkormányzó
mégis  megbízott  benne.  ’318-ban  az  akkori  Firstcat,
Neht-nofret Qui Tient du Prodige őt nevezte meg utódjának.
Nekhti  Starr  egy  héten  belül  önkényesen  kivégezte  az
uralkodótestület  többi  tagját.  A  Prentiestből  támadó
hadihajókat megsemmisítette. Sem Ma’at, sem a Firstcat nem
volt  híján  a  megfelelő  ítélőképességnek.  Mégis  bíztak
benne… Tudni szeretném az okát. Nekhti Starr nem hagyott
maga  után  személyes  visszaemlékezéseket,  naplófélét…
semmit. Magának való embernek mondták, a cselekedetein
kívül  nincs semmi támpont a személyiségére vonatkozóan.
Én…  Szeretném  megírni  Nekhti  életrajzát,  de  nem  a
hivatalosat. Szeretném tudni, hogy milyen ember volt… És
ebben kérem a segítségét.

Rus megrázta a fejét. – Nem segíthetek.

Hekat szelíd hangon kérlelni kezdte. – Itt van egy ember,
aki megváltoztatta a kormányzás rendjét, aki a rémtetteivel
elérte, hogy többé ne a nép akaratát figyelmen kívül hagyva
rángassák dróton a polgárokat. Hatalmas lehetőség, hogy ez
a  közelmúlt,  hogy  akadnak,  akik  látták,  beszéltek  vele,
ismerték. Szeretném, ha nem csupán dátumok maradnának
az utókorra… Én biztos vagyok benne, hogy volt oka annak,
hogy annyian megbíztak benne… Ön nem szeretné, ha nem
csupán egy rövid életű, gyilkos diktátorként maradna meg a
köztudatban?



– A tények tények maradnak. – Rus közömbösen nézett
szembe a lelkes lonecattel,  de belül bizonytalannak érezte
magát, és attól félt, hogy a Szűz ezt jól tudja. – Megtette.
Megölt több száz embert, ha a prentiesti hajók legénységét is
beleszámítjuk.

–  Azt  állítja,  csupán  ennyi  volt?  Egy  önző,  hidegvérű
gyilkos?

Uraeus eltolta a székét az asztal közeléből. – Miért nem
azokat faggatja, akik az utóbbi időben mellette voltak? Miért
nem Kemt Daly? Miért nem Beth Innocente?

–  Kemt  nem  emlékszik  rá,  imakh.  Nekhti  eltörölte  az
összes  személyes  emlékét  vele  kapcsolatban.  A  Firstcat
pedig… – Hekat elpirult, és zavartan a plafonra meredt. Az
ujjain igazgatta kesztyűjének anyagát.  Felsóhajtott.  –  Nem
támogatja a törekvéseimet. Azt mondta, hogy nem tartja jó
ötletnek  Nekhti  múltjában  vájkálni.  Nem,  megakadályozni
nem tud, minden lonecat olyan kutatást végez a saját tárgyán
belül, amit akar, de… nem támogat.

Rus  felvonta  a  szemöldökét.  Nem hitte  volna,  hogy  a
fanatikus  papok  hírében  álló  Szüzek  között  akadnak
személyes  ellentétek.

Hekat  folytatta:  –  Ön  az  egyetlen  ember,  aki  még
gyerekkorában ismerte.  Aki  talán többet tud róla.  Nagyon
hálás lennék, ha megosztaná velem ezeket az emlékeket.

Rus vontatottan és hidegen felelt.  – Nem. Feleslegesen
üzent.

A  lonecat  előrehajolt.  –  Gondolja  meg!  Ma’at  kedvelte



Nekhtit. Erre utal, hogy egy vagyonért cserébe mentette ki a
Császárságból és elsimított több ügyet is, amelyek Nekhtit
börtönnel fenyegették.

Rus hideg közönye ellenséges haraggá változott. – Mi köze
ennek Ma’athoz? – Mintha a szívébe vájtak volna.

– Ön és Ma’at között egészen különleges kapcsolat volt.

Nem,  nem  fog  beleturkálni  az  érzelmeibe!  Uraeus
felmordult.

–  Az anyja testőre voltam, azután néhány évig neki  is.
Semmi  különleges.  És  most,  ha  megbocsát…  –  Felállt  a
székből.

– Ha nem sértem meg, ön rosszul hazudik, imakh.

Rus megtorpant. Küldött egy jeges pillantást a kölyökkorú
lonecat felé.

–  Főként  az  utóbbi  száz  év  érdekel.  Ismerem  Ma’at
életútját…  Az  anyjával  sokkal  inkább  álltak  baráti,  mint
munkakapcsolatban. Amikor Kharry a kilencedik hónapban
volt Ma’attal, akkor egy tárgyalásról hazafelé tartva elromlott
az autó az erdő közepén. Az alatt a félóra alatt, amíg a férje
és  az  orvos  megérkezett,  a  főkormányzó  megszült.  Ön
segítette  világra  Ma’atot.  És  később  is  ön  foglalkozott  a
legtöbbet vele… ez apa-lánya viszonyra enged következtetni.
Ami  sokkal  több  az  ön  által  hangoztatott  „semmi
különleges”-nél.

– Met-ra Daly volt az apja.

–  Biológiailag.  Kharrynek  elfoglalt  emberként  nem sok



ideje maradt a családra, többet látta önt, a testőrét, mint a
férjét, és Ma’at szeretett az anyja közelében tartózkodni.

Uraeus egy kínlódó sóhajjal elmosolyodott. – Igen. Kharry
fontos ember volt. – A mosolya kiszélesedett, egy pillanatra
elfelejtkezett arról, hogy hol van, a múltba révedt. – Mindig
megérezte,  mikor  történtek nagy dolgok a  kicsi  pelenkája
körül, és akkor rögtön el kellett sietnie. Talán igaza van. Én
láttam, én tartottam a kezemben először: Ma’at olyan volt,
mint a saját lányom. Mindenesetre többet pelenkáztam, mint
az  igazi  gyerekemet… –  A  mosoly  eltűnt.  –  De  már  nem
számít. Semmi köze Nekhtihez.

–  Ma’at  kedvelte  Nekhtit.  Önnek  lehetősége  lenne
rávilágítani,  miért.  Ha Nekhti  nem fontos magának, akkor
talán figyelembe vehetné, hogy a „lányának”, a barátjának az
volt, és…

– Én is kedveltem Nekhtit. – Rus nem ült le, félúton az ajtó
és  az  asztal  között  állt,  kezét  a  kilincs  felé  nyújtva  a
levegőben  felejtette.

– Akkor miért zárkózik el, imakh? Ha…

A férfi felkiáltott. Rámeredt a lonecatre, már esze ágában
sem volt  leplezni  a  gyűlöletet  a  hangjában.  –  Elárult!  Azt
ígérte,  megvédi  Ma’atot,  de  hagyta  meghalni.  Még  a
temetésére sem jött el. Annyi gerinc nem volt benne, hogy… –
Kifulladva  elhallgatott.  –  Tudja  mit?  Ha  annyira  kíváncsi,
szedje ki a fejemből, vagy hagyjon elmenni!

– Nem tehetem, imakh. Tilos bárki agyában komoly indok
nélkül  turkálni.  Amíg  odakint  volt,  addig  sem  kutattam,
csupán a jelenlétét érzékeltem. Nincsenek rossz szándékaim.



Beszélgetni  szeretnék.  Őszintén,  ártó  megjegyzések,
vádaskodások  nélkül.

–  Sajnálom,  lonecat.  Velem  nem  fog.  Elmegyek.  –
Kinyitotta  az  ajtót.

Hekat úgy tette fel a kérdést, mintha csak az időjárásról
érdeklődne.

– Kérdezhetek még valamit, imakh? Ismeri ön Kemt Daly
feleségét?

– Mi közöm nekem hozzá?

– A neve Diana Starr. Nekhti lánya. Legalábbis azt állítja
magáról.

Mintha bomba robbant volna. Rus mereven megtorpant a
nyitott  ajtóban.  Percek  teltek  el,  a  férfi  nem  tudta,  mit
csináljon,  mi  lenne a helyes reakció.

Végül  megadta  magát.  Lassan,  beletörődötten
visszacsukta  az  ajtót,  majd  leült  a  székébe.

– Elég különös história – mondta a lonecat. – Négy éve
érkezett, és azt állítja, hogy a Sötét Hórusz gyermeke. Én
nem találkoztam vele,  de azt  beszélik,  hogy a  hasonlóság
feltűnő…  Viszont  akkor  valami  az  életrajzi  adatokban
pontatlan.  Diana  születési  dátuma  ’303.  november,  ami
nevetséges.  Nekhti  ezek  szerint  még  nem  töltötte  be  a
tizenegyet,  amikor  életet  adott  neki…  Éppen  ezért  kötve
hiszem,  hogy  Diana  Nekhti  lánya  lenne.  Williams  hajóján
érkezett,  és bár Nekhti  Williams rabszolgája volt,  de… de
kételkedem.  Azt  nem  értem,  miért  találna  ki  valaki  és
hangoztatna  rokoni  szálakat  egy  olyan  emberrel,  aki



szégyenfoltként marad meg a történelemkönyvekben, Diana
mégis ezt teszi.

– Nekhtié. Diana Nekhti Starr és Andrew Williams lánya.

Hekat hitetlenül vállat vont. – Senki nem olyan felelőtlen,
hogy gyermeket vállalna húsz éves kora előtt,  imakh. Egy
tízéves  gyerek  még  a  szexualitás  iránt  sem  érdeklődik,
úgyhogy…

A férfi  gunyorosan  elmosolyodott.  –  Nem sokat  tud  a
prentiesti társadalomról, lonecat. Ott a nők nem választják
meg az időt,  hogy mikor akarnak szülni.  Miután az ottani
férfiak legtöbbje nincs tekintettel a nők akaratára, ezért azok
a  fogamzóképes  koruktól  folyamatosan  teherbe  esnek.
Túlnépesedéssel  küszködnek emiatt,  ha jól  tudom…

– Nincs tekintettel? Miért lenne joga egy férfinak a nő
helyett döntést hozni?

– A nő döntési képessége fel sem merül. Nem ismeri a
nemi erőszak kifejezést?

–  Hallottam  már  ugyan,  de  nem  találkoztam  vele  a
történelmünk tanulmányozása közben. Archaikus kifejezés.

Uraeus bólintott. Felállt az asztaltól. – Prentiestben nem
az. Remélem, nem zavarja, ha iszom valamit, mielőtt ebbe
belemegyünk. Nem vagyok elragadtatva a dologtól. – A fal
mellett lapuló automatához ment. – Ön?

– Vizet.

Nem  sietett.  Miután  letette  a  lány  elé  a  poharat  és
visszaült  a  helyére,  időt  akart  hagyni  magának,  hogy



összeszedhesse  a  gondolatait.  Nem  a  lonecat  kedvéért
változtatott előbbi döntésén, hogy nem beszél. Bármennyire
neheztelt  Nekhtire,  Ma’atot mindennél jobban szerette.  És
Ma’at…  Ragaszkodott  hozzá.  Uraeus  tisztában  volt  azzal,
hogy már nem fiatal, lassan betölti a hetvenkettedik évét. Itt
lenne  az  ideje,  hogy  letisztázza  a  múltat.  Belekortyolt  az
élénkvörös színű borba, elgondolkozva Hekat vizére, majd a
lány nyugodt arcára meredt.

– Azt beszélik, hogy a lonecatek teljesen absztinensek.

– Minden tekintetben, imakh – bólintott a Szűz.

A férfi két kortyra lenyelte az italát, majd újra töltött. –
Rögzíti a beszélgetést?

– Nem szükséges. Minden egyes elhangzott szót fel tudok
idézni bármennyi idő távolából.

Rus fanyarul elmosolyodott. – Megéri?

– Egyelőre úgy tűnik, igen.

– Furcsa, hogy ilyen nyíltan beszél. Azt hallottam, a rend
titkait évszázadok óta féltve őrzik.

– A Firstcat hivatalosan tagja a Szenátusnak. Már nem
rejtőzünk…  annyira…  És  ha  azt  szeretném,  hogy  őszinte
legyen hozzám, bizonyára ugyanezt  várja  el  tőlem.

Uraeus nem tudta eldönteni,  hogy a lonecat csakugyan
ennyire nyílt és rokonszenves ember, mint amilyennek tűnik,
vagy csupán egy álarcot lát, hogy könnyebben szóra bírja.
Eddig  csak  meséket  hallott  a  rendről  és  tagjairól:
gondolatokkal  romba  döntött  városokról,  telepátiáról  és



embertelen  szertartásokról…  De  a  lány  kedvesnek  és
fiatalnak  látszott.

Végül  is  mit  számít?  Önmagának  tartozik  ezzel  a
vallomással.  És  Ma’atnak  azzal,  hogy,  ahogy  a  lonecat
mondta:  ne „csupán” egy rövid életű,  gyilkos diktátorként
maradjon meg a jövő számára az a nő, akit annyira szeretett.

A  poharára  meredt.  –  Nézze,  nem  fogom  mentegetni.
Szörnyű dolgokat  tett,  nincs mit  szépíteni  rajtuk.  De nem
hiszem,  hogy  gonosz  volt.  Egyszerűen…  nem  tudott  mit
kezdeni a fájdalmával, és ha elveszítette az önuralmát, nem
nézte, kire sújt le a haragjával. Segítségre lett volna szüksége,
ő  viszont  nem  engedte,  hogy  segítsenek  rajta,  félt  a
bizalomtól, amely ehhez kellett volna. Inkább menekült. Az,
hogy  nekem  elmesélt  mindent,  a  véletlennek  köszönhető.
Mindig voltak mentsvárak, falak, amelyek mögé elbújhatott:
abban  a  sebezhető  pillanatban  nem.  Előtte  ott  volt  a
némasága, a külvilág kizárása, majd utána az ital és a drogok.
Akkor,  azon az éjszakán semmi nem volt,  csak a valóság.
Mások annyit tudnak, hogy hét éven keresztül Őfelsége Első
Jobbkezének rabszolgájaként élt Prentiestben, nem többet.

– Igen, sajnos, nekem is ennyit sikerült megtudnom. Sem
Ma’at  feljegyzéseiben,  sem pedig  máshol  nem lehet  erről
többet  találni.  Épp  ezért  ért  mindenkit  meglepetésként,
amikor Diana Starr  megérkezett  a  bolygóra.

– A mai napig csodálkozom azon, hogy túlélte azt a hét
évet. Talán jobb lett volna, ha meghal. És nem azért, mert
később elárult, hanem mert ezt nem lehet ép ésszel túlélni…
A  későbbi  cselekedeteire  semmiképp  sem  mentség,  de
valahol érthetővé teszi őket. Engem, aki csak hallotta, még



engem is annyira megviselt, hogy évekig voltak rossz álmaim
miatta.  Ezerszer elátkoztam magam azért,  mert aznap azt
mondtam neki,  hogy meghallgatom.  És… utána soha nem
mertem még célozni  sem arra az  éjszakára.  Néha láttam,
hogy engem figyel, láttam a tekintetén, hogy beszélne, de én
elfordultam.  Lehet,  hogy  segíthettem  volna,  lehet,  hogy
változtatott volna a dolgokon, de nem bírtam elviselni. Még
egyszer  nem.  –  Rus  vállat  vont.  –  Én  is  hibásnak  érzem
magam emiatt. Az ivás miatt, azért, mert többet kellett volna
foglalkoznom vele. De valahányszor ránéztem, és azóta is, ha
meghallom a nevét, eszembe jut az az éjszaka. Úgy látom
magam előtt, az esőtől nedves hajjal, a tűz fényében, ahogy
elborzadva mered a semmibe, és fásultan beszél… Mint egy
borzalmas  katasztrófa  kívülálló  szemtanúja,  harmadik
személyben. Szeretném gyűlölni, szeretném úgy látni, ahogy
maguk:  a  kegyetlen  uralkodó,  aki  a  gondolatai  erejével  a
legkisebb lelkiismeret furdalás nélkül pusztítja el az idegen
hajók legénységét… de nem megy. Számomra Nekhti az a
tizenöt  éves lány marad,  aki  nem képes felfogni  azokat  a
dolgokat,  amelyek vele történtek, aki  könyörgően figyeli  a
világot,  és  választ  vár  a  miértekre.  Nem  tudok  ítélkezni
felette, pedig próbáltam… Az a férfi teljesen tönkretette, de a
kegyelemdöfést az adta meg, amikor tíz évesen terhes lett.
Addig valahogyan el tudta hitetni magával, hogy nem történt
semmi, addig a folytonos tagadás valamennyire megvédte. De
aztán  már  képtelen  volt  elfojtani.  Diana  születése  után
teljesen elszakadt a külvilágtól. Egyetlen szót sem szólt öt
éven keresztül… Meg akart halni, de Williams nem engedte.
Andrew akarta azt a gyereket, és mivel tudta jól,  hogy az
orvosa sajnálja  a  lányt,  és  segítene megakadályozni,  hogy
megszülessen, ezért a terhessége idejére bezárta a szobájába.



Paranoiásan rejtegette, és még azt a láncot sem vette le egy
pillanatra  sem,  amit  a  bokájára  tett,  és  csak  a  fürdőig
engedte  az  ágytól.  Amikor  Nekhti  nem  evett,  akkor
mesterségesen  táplálta…  Williamsnek  az  orvosok  azt
mondták, hogy nemzőképtelen. Így amikor Nekhti terhes lett,
és  kiderült,  hogy  minden  eddigi  diagnózis  ellenére  tőle,
onnantól kezdve Andrew még a tettlegességétől is megvált
arra az időre, amíg meg nem született Diana.

 

Halott fa
’302.

A horizont alá tartó csillag vérvörös fénybe vonta a fehér
falakat.  Elijah  akkor  állt  fel,  hogy  elsötétítse  az  ablakot,
amikor a nap a magas fa mögé süllyedt, és a falra vetülő ágak
árnyujjai  már  nem  hagyták  nyugodni.  Az  egész  jelenség
bosszantóan és vészjóslóan kirítt a tájból; a puszta létezése
gúnyolódott a természeti törvényekkel. Nem nyomta meg az
érzékelőt, hogy eltüntesse a kopár fa mindent uraló látványát,
valahogy nem volt hozzá mersze. Évek óta bámulta már az
ablakból, és üres, magányos óráiban azon töprengett, hogy
miként ereszthetett gyökeret a sivatag homokos talajában, és
hogyan lehetett  képes ilyen hatalmasra nyújtózni  ott,  ahol
még a zuzmók is csak keservesen tengődnek az árnyékban,
ott,  ahol  az  eső  évente  talán  ha  egyszer  áztatja  el
komolyabban  a  földet.  Az  ágai  rég  szikkadtra  száradtak,
évekkel a férfi idekerülése előtt sem hajtott már levelet. De
kidönthetetlenül kapaszkodott a talajba még így is, mint egy
baljós  rejtély.  Nehezen  tudta  rávenni  magát,  hogy  ne



borzongjon  meg  tőle,  hirtelen  másfelé  nézett,  és  azonnal
megkönnyebbült,  mintha  bűvös  szemek  rontásától
szabadulna. A keze már a sötétítés felett lebegett,  amikor
megpillantotta  a  szürke  fal  tövében  a  lányt.  Teljesen
összegubózva  ült  ott,  Elijah  nem  látta  az  arcát.

Otthagyta  az  ablakot,  és  kiment  a  szabadba.  A  levegő
megőrizte  a  délután  torkot  kaparászó  száraz  melegét,  de
sokkal  elviselhetőbben,  még  valami  alig  érezhető,  hűsebb
fuvallat is meglebegtette néha a haját.

– Be kellene menned, Nekhti. Meg fogsz égni. – A férfi
csak a karját látta, az arcát eltakarta az előrehulló haja, de
így is meg tudta állapítani, hogy enyhén kipirosodott, ahol a
felcsúszott bő ruhaujj nem takarta.

A lány nem nézett fel. – Már majdnem teljesen lement a
nap.

– Neked ez is megárthat. – Nem unszolta tovább. Leült a
fal  tövébe, és belemeredt a kopár táj  látványába. Tenyere
alatt  a  homok  még  nem  adta  ki  magából  a  napközben
beszívott meleget. Szórakozottan morzsolta az ujjai között.

Majd másfél méterre volt Nekhtitől. Nem akart közelebb
ülni, nem akart ránézni sem. Legszívesebben a tudatából is
kitörölte  volna,  de  képtelen  volt  elkerülni,  valami
megnevezhetetlen erő mindig a közelébe űzte. Hogy lássa a
bűnét: a tehetetlenséget.

A lány arca nem látszott, felhúzott térdére hajtotta a fejét,
így Elijahnak nem kellett attól rettegnie, hogy a szemébe kell
néznie.  Talán  a  tekintetébe  belevetített  vádtól  félt,  vagy
önmaga  tükörképétől  a  vörös  íriszben?  Óvatosan,  lopva



megszemlélte alakját a szeme sarkából, készen arra, hogy ha
Nekhti  felemeli  a  fejét,  rögtön  elkaphassa  a  tekintetét.
Nemrég töltötte be a tizedik évét, a leomló, mindent elfedő
leplekben fiatalabbnak, és még űzöttebben cingárnak látszott.
Csak  egy  kislány,  évek  kellenek  még  ahhoz,  hogy  látni
lehessen benne a nőt… De már három éve, hogy a birtok
gazdájának, Andrew Williamsnek az ágyasa.

Elijah  a  gondolattól  mereven  a  lába  előtt  kezdődő
homoktengerbe merítette a tekintetét. Ő sem tud gyerekként
gondolni rá. Ha ránéz, nem őt látja, hanem azt az undorítóan
gyötrelmes  képet,  amikor  három évvel  ezelőtt  Williams  a
szeme láttára erőszakolta meg a lányt. És ő nem tett semmit,
a félelem megakadályozta. Azóta Nekhti saját gyávaságának
kísértő rémképe lett.

Nem beszéltek róla. Elijah korábban úgy gondolta, hogy
bármily  nehéz  is  elfogadni  saját  bűnrészességét,  annyival
tartozik a gyereknek, hogy megpróbálja legalább szavakkal, a
jelenlétével jelezni, hogy nincs egyedül. De Nekhti nem akart
beszélni róla. Úgy tett, mintha a mindennapos erőszak nem
létezne. Amikor Elijah egyszer félve szóba hozta, a mindig
egykedvű,  közönyösnek  tűnő  lányból  olyan  gyűlölettel  telt
reakciót váltott ki, hogy a férfi attól fogva belement a hazug
tagadásba. És közben állandóan azon gyötrődött, hogy vajon
mi segítene Nekhtinek jobban: ez a konok tagadás, vagy ha
valakinek elmondhatná, mit érez. De Nekhti az első mellett
döntött. Így hát Elijah nem tehetett mást, minthogy némán
mellette állt, anélkül, hogy segíthetett volna. Ő is csak egy
rabszolga  a  birtokon.  Williams  jogilag  gúzsba  kötött  házi
orvosa.



És  Nekhti?  Williams  kedvenc  ágyasa.  Csak  egy  test  a
számára,  egy  játékszer…  Élő  bizonyítéka,  hogy  bármit
megtehet  egy emberi  lénnyel,  ha úgy hozza kedve.

Árnyék zuhant rá, ahogy Nekhti felállt, és elsétált mellette.
Elijah fojtott hangon megszólalt:

– Hogy van a kezed?

A lány a férfi felé nyújtotta. Andrew két hónappal ezelőtt
büntetésből levágta a gyerek jobbját, annak helyén most ott
volt az orvos által helyreállított robotkéz.

– Még fáj.

Elijah  úgy  nézett  fel,  hogy  a  lány  arca  ne  kerüljön  a
látóterébe.  Megfogta  a  hideg  fémet.  Ahol  az  élő  karhoz
csatlakozott,  duzzadtnak és pirosnak tűnt a bőre.  –  Egész
szépen javul. Idő kell, hogy az idegek regenerálódjanak. Még
egy-két hónap, és nem fogsz semmi kellemetlenséget érezni.
Addigra  azt  is  pontosan  tudni  fogjuk,  mennyire  bonyolult
mozdulatokat tudsz majd vele végezni… – Csak egy játékbaba.
A három év alatt Andrew semmit nem tudott meg a lányról,
még az sem tűnt fel neki, hogy balkezes. Egyetlen dologra
kellett neki.

Elijah a kezeslábasának egyik felső zsebéből elővett egy
fehér pirulát, és a fém tenyérre helyezte. – Vedd be. Ettől el
fog múlni. Kicsit talán kába leszel, tőle, de…

Nekhti érte nyúlt, majd a bal kezébe zárta. – Most nem.
Majd… később.

Elijah elfordította az arcát.  Mást  nem tehetett.  –  Adok
még, ha kell… később. – Nem merte többel jelezni, hogy érti,



a lány mikorra tartogatja a tablettát. Nem akart dühöt hallani
a hangjában. Olyan elszántan és mereven bámult a közelben
korhadozó, magas fára, annyira nem mert félrenézni, hogy
fogalma sem volt, Nekhti ott van-e még a közelében. A vörös
égbolt  előtt  feketéllő  ágak  között  a  lenyugvó  nap  utolsó
fényei  tűzkoronába  vonták  a  csontos  faujjakat…  –  Olyan
mintha élne… – motyogta a férfi  maga elé.

Összerezzent,  amikor  a  bejáratnál  álló  Nekhti  felelt  a
szavaira: – Pedig halott.

*

A nyomában járt. Nem tehetett mást. Igyekezett, hogy ne
legyen tolakodó, de ahhoz azért elég közel maradjon, hogy ha
valami baj történik, azonnal a segítségére siethessen.

Órák  hosszat  ücsörgött  a  Williams  szobája  melletti
helyiségben  és  a  csendbe  meredve  a  kiúttalan  helyzetén
töprengett. Nem látott megoldást. Csak lapulni a sötétben,
várni a résnyire nyitott ajtó fénykörében elsuhanó árnyat és
reménykedve a gyerek után lesni. Imádkozni, hogy az este
anélkül  múljon  el ,  hogy  a  birtok  gazdája  valami
jóvátehetetlen kárt okozzon a lányban valamelyik kegyetlen
tombolása során. Szinte nem volt olyan hét, hogy Andrew-ra
ne tört volna rá a kontrolálhatatlan rombolási láz… És nem
volt  olyan hét,  hogy Elijah magát és a világot átkozva ne
vágyakozott  volna  a  férfi  megölésére.  Az  egyetlen,  ami
visszatartotta a cselekvéstől az volt, hogy jól tudta, akármit
tehetne a férfival, a saját státuszuk nem változna. Új úr jönne,
de a rabszolga rabszolga maradna, a nők pedig továbbra is a
tulajdontárgyak  részét  képeznék.  Így  az  orvosnak  nem
maradt más, csak a biztos őrülethez vezető csendes út… És a



remény, hogy Williams előbb-utóbb beleun az albínó lánnyal
való  játszadozásba,  és  új  áldozatot  keres.  Nekhti  volt  a
legtovább tartó őrülete, de Elijah szerette volna hinni, hogy
nem  fogja  meghazudtolni  eddigi  önmagát,  és  a  fejletlen
gyermekekre éhező birtokos egyszer csak túl idősnek fogja
érezni  a  lányt,  és  úgy  pottyantja  ki  figyelme  tárházából,
ahogy a többiekkel is tette.

Már két hónapja nem ragadtatta magát olyan durvaságra,
amely  miatt  szükség  lett  volna  Elijah-ra.  Az  orvos
napról-napra  két  lehetőség  között  őrlődött:  vagy  Andrew
egyre  csökkenő  érdeklődésének  jele,  hogy  már  nem érez
késztetést  a  kegyetlen  kínzásokhoz,  vagy  pedig…  Nekhti
nincs  annyira  rossz  ál lapotban,  hogy  legyőzze  a
szégyenérzetét,  és  felkeresse  az  orvost.  Egyszer  ez  is
megtörtént.

Elijah  két  hónap  idegtépő  őrlődés  után  jutott  el  az
elhatározásra,  hogy bármennyire tiszteletben tartja  Nekhti
döntését  a  hallgatásról,  ha  nem  akar  beleroppanni  az
aggodalomba,  beszélnie  kell  vele,  bármennyire  fájdalmas
mindkettejüknek.

Az  asszonyok  szálláshelye  lent  volt  az  alagsor  alatti
szinten,  mintha  a  nők  puszta  létezése  szégyellni-
rejtegetnivaló baklövése lenne a természetnek, és ezért örök
életre szóló kiközösítés járna. Apró, normális szobánál sokkal
kisebb, csupán elhúzható, de nem zárható fülkékre bontott
helyiségekbe  száműzték  világuk  urai  a  szülőgépekként  és
vágyaik kielégítésére használt embertársaikat. Elijah tudta,
hogy nem csupán ezen a birtokon, de a Császárság egész
területén bevett szokás az elkülönítés.



Ismerte az utat Nekhti fülkéjéhez. Egyik este összeszedte
annyira a bátorságát, hogy lemenjen, és a keskeny priccsen
ülve várja, ahol reménytelenül szürke falak néztek vissza rá,
azzal a nyomasztó érzéssel fenyegetve, hogy a szűkös kripta
rádől, és maga alá temeti.

A baljóslatú és szegényes odúban hamar elveszítette az
időérzékét, az éles sarkoktól elfordulva a földre nézve meredt
maga elé. Éjfél is elmúlhatott, mire a vékony műanyag ajtólap
belecsúszott  a  falba.  A  folyosóról  beszűrődő  fénykörben
meglátta a lány sziluettjét.

Nem látta a szemét,  a haja félig eltakarta az arcát is,
megtorpant.  Tétován  elfordította  a  fejét,  mintha  azon
töprengene, hogy meghátráljon-e. Talán érezte, hogy az orvos
elszánta  magát  arra,  hogy  olyan  dolgokról  faggassa,
amelyekről  hallani  sem  akart.

– Tudnom kell, mi van veled, Nekhti. – Elijah sötétbarna
szemeiben kutatóan fénylett a féltés, ahogy a lányra meredt,
annak tartásából, az arcán tükröződő halvány fények mögött
látható  vonásokból  próbálva  megállapítani,  mennyire
alaptalan a félelme.  –  Aggódom.

– Menj el,  kérlek. – Nekhti belépett,  de az ajtót nyitva
hagyta.  Félreállt  a  beszűrődő fénysáv útjából  a  sötétbe,  a
falhoz lapulva várta, hogy az orvos elmenjen.

– Nem a te szégyened, hanem Williamsé. Nem akarom,
hogy azért történjen valami végzetes, mert valami teljesen
helytelen szégyenérzettől vezérelve eltitkolod előlem. Ha már
mást nem tehetek, minthogy fizikailag enyhítsek az okozott
károkon, akkor… Akkor nem bocsátanám meg magamnak, ha



még ezt a keveset is elmulasztanám. Ezért nem mehetek el,
amíg nem beszéltünk.

– Nincs miről.

–  Nem  ismétlődhet  meg,  ami  tavaly  történt.  –  Elijah
elszántan  összeszorított  ajakkal  feltápászkodott  a  kemény,
keskeny priccsről,  és  egyetlen lépéssel  megtette  a  köztük
lévő távolságot: ennyi hely volt csupán az egész kuckóban.
Még az állatoknak is nagyobb karám járt, mint egy prentiesti
nőnek. – Belehalnál.

– Olyan nagy baj lenne az? – Egy apró rándulás a szája
jobb  sarkában,  köze  nem  volt  az  igazi  mosolyhoz.  Elijah
gyűlölte ezt a cinikus és kegyetlen fintort, talán azért, mert
ebben a gesztusban látta leginkább azt, hogy a tízéves lány
lelkében nincs már semmi gyermeki… Ez a grimasz valahol
Williamsre emlékeztette őt.

– Nekhti kérlek, engedd, hogy megvizsgáljalak. – Elijah
emlékeiben fájón éltek a tavaly történtek. Mindent elkövetett
volna azért, hogy még egyszer ne jussanak el odáig a dolgok,
és őrülten kutatta önmagában, hogy milyen jeleket nem vett
észre, pedig kellett volna. A lány tagadása és a szégyenérzet
együtt nem engedte, hogy szóljon az orvosnak, hogy valami
baj van. Tagadott, úgy tett, mintha nem történt volna semmi,
és  bár  nagy  erőfeszítésébe  telhetett,  Elijah  közelében
uralkodott magán. Azonban az orvosnak, ha máson nem is,
arcának  különös  sápadtságán,  járásának  bizonytalanságán
észre  kellett  volna  vennie  a  jeleket.  De  ha  fel  is  tűnt,
félremagyarázta, Williams lelki terrorjának tudta be. Elijah,
amikor rátalált  a  szobájában,  már majdnem túl  késő volt.
Felállni  sem tudott egyedül.  A férfi  vitte át a karjában az



orvosiba,  és amikor rájött,  hogy mi történt,  akkor nagyon
közel állt ahhoz, hogy megöli a birtokost. És az, hogy a lány
több mint két hétig küzdött a szégyenérzetével és félelmeivel,
csak még súlyosabbá tette  egyébként  is  súlyos  sérüléseit.
Andrew  Williams  kegyetlen  elméjében  fel  sem  merült  a
gondolat,  hogy  bármiféle  önuralmat  tanúsítson,  számára
Nekhti nem volt emberi lény, csak egy darab hús, egy eszköz
a  kielégüléshez.  A  vágyait  szinten  tartani  egyre  durvább
ingerekkel volt csak képes, nem számított, hogy a péniszével
vagy egyéb tárgyakkal  hatolt  a  lány testébe,  hogy milyen
sérüléseket  okoz  ezzel,  csak  az  izgalmát  akarta  fokozni,
fenntartani. Mire Nekhti Elijah keze alá került, addigra már
olyan  rossz  állapotban  volt,  hogy  bár  a  férfi  ellátta  a
begyulladt  sebeket  a  lába  között,  de  még  napokig  olyan
magas láza volt, hogy végig retteghetett attól, hogy elveszíti.
Azokat  a  napokat  soha  többé  nem  akarta  átélni,  azt  a
gyűlöletet önmaga, Williams és a lány iránt nem akarta újra
érezni. Nem vette észre, nem látta a bajt, Nekhti pedig nem
szólt neki.

Elijah,  az emlékek okozta érzelmektől űzve könyörgően
megragadta a lány vállát, és kutatóan próbálta megtalálni az
arcába sepert tincsek alól kivillanó tekintetét.

– Nekhti!

– Nincs miért. Nincs bajom.

– Biztos? – A férfi lenézett a lány vállát markoló kezére.
Nekhti  nem rezzent össze,  amikor megragadta.  Erősebben
szorította, majd tétován magához vonta a gyereket, kioldott
néhány gombot a ruha nyakánál, és felfedte a vézna vállát.
Andrew-nak  volt  egy  korbácsa,  amelynek  a  szálaiba  éles



pengéket szőttek, Elijah nem is látta anélkül, mindig magával
cipelte, és szó nélkül lesújtott vele bárkire, ha valami nem
nyerte el a tetszését. A legtöbb Nekhtinek jutott. De most a
félhomályban is látta, hogy a sebhelyek régiek, egyetlen egy
sem látszott  egy-két  hónaposnál  újabbnak,  és kék foltokat
sem  fedezett  fel  a  bőrén.  Megkönnyebbülten  felsóhajtott,
majd  visszagombolta  az  anyagot.  Átfogta  a  vállát.  –  Hála
Istennek… – Annyira távolinak érezte eddig a reményt, hogy
Andrew végre elveszíti  az  érdeklődését,  hogy elkeseredett
pillanataiban már nem is hitt benne. Mintha mázsás súlyoktól
szabadult  volna.  De nem tartott  sokáig a megkönnyebbült
érzés,  eszébe  villant,  hogy  Nekhti  ma  este  sem  volt  a
szobájában, tegnap sem… És ha a szobájában nem volt, csak
egy helyen lehetett… Elijah felhajtotta a hosszú ruhaujjat, és
minden reménye elillant: a lány csuklóján látszott a bilincs
helye, ahol belevágott a bőrébe. Nem verte meg jó ideje, de
ugyanúgy használja a testét, mint eddig. Megkötözte, mert
Nekhti ellenkezett. Egyedül akkor nem béklyózta az ágyához,
amikor  egy-egy  részeg  éjszakán  többedmagával  játszani
támadt  kedve,  és  a  prentiesti  komái  nem  rajongtak  az
ellenkező,  engedetlen  nőkért.  Andrew  izgalmát  fokozta  a
fájdalom  látványa,  a  hiábavaló  küzdelem,  de  azokon  az
alkalmakon  kárpótolta,  hogy  többen  vannak.  Olyankor
telenyomta Nekhti szervezetét drogokkal, a lány valószínűleg
teljesen öntudatlan maradt egész végig. Elijah remélte, hogy
nem  volt  magánál.  Nem  tudta,  milyen  ocsmány  dolgok
zajlanak  ilyenkor  a  zárt  ajtók  mögött.  Egyszer  az  egyik
rabszolga, aki italt vitt be a férfiaknak, nekiállt beszélni arról,
amit látott, de az orvos a második mondat után befogta a
fülét és otthagyta. Nem akarta hallani.



– Elijah…

A férfi  összerezzent.  Nehezen  szakadt  ki  a  nyomasztó
gondolatok  rabságából.  Bele  sem  mert  gondolni,  hogy  a
másik mit  érezhet.

– Segítened kell. – Nekhti a füle mögé tűrte a szemébe
lógó tincseket, és egyenesen a férfira nézett.

Elijah  elengedte  a  vállát,  és  visszalépett  a  küszöbig.
Elkapta a tekintetét a hipnotizáló pillantás elől. Érezte, mi
következik, érezte, hogy eljött a pillanat, amikor a lány nem
bírja tovább.

–  Nem  tudok  így  élni,  Elijah…  Én…  képtelen  vagyok
megtenni. Neked biztosan van olyan gyógyszered, amiből egy
kicsit több véget vet ennek az egésznek…

A  férfi  ránézett.  Annyira  fiatal,  annyira  törékeny…  A
gondolattól,  hogy  segítsen  neki  meghalni,  a  gyomrában
görcsös csomót érzett. De meddig lehet azt elviselni, amit a
birtok gazdája tesz vele nap mint nap? Nincs hova menekülni,
odakint  forró  sivatag  veszi  körül  a  Császárság  második
emberének otthonát. Száz és száz kilométernyi forró semmi.

– Nem tudom megtenni, sajnálom.

A lány reményvesztetten leroskadt a priccsre.

– Nekhti… Előbb-utóbb abbahagyja. Már nem ver, én… azt
hiszem,  ez  az  első  jele,  hogy  kezd  kiábrándulni  abból  a
mocsokból, amit veled tesz… Tarts ki még egy kicsit! Kérlek,
Nekhti…

– Ha soha többé nem érne hozzám,  akkor  is  mindegy



lenne. Halott vagyok. – Ennyit mondott, de ez is túl sok volt
ahhoz  képest,  hogy  soha  nem hozta  szóba,  ami  Williams
hálószobájában történt. Az arca vörösen lángolt,  és a férfi
könnyeket látott megcsillanni a félhomályban.

– Ne kényszeríts rá… Én nem tudom megtenni, sajnálom,
Nekhti. Abba fogja hagyni, és… akkor jobb lesz. Talán még…
–  Nem  fejezte  be.  Normális  életed  is  lehet  –  ekkora
hazugságot még ő sem hitt volna el. Ezek után milyen élet
vár  rá?  De  joga  van  megfosztani  a  reménytől,  attól  az
aprócska  talántól,  amivel  a  lelkiismeretét  nyugtatgatja,
amikor elviselhetetlenül marcangolja a bűntudat? Megfordult,
hogy elmenjen, hogy ne kelljen abba a szempárba néznie.

–  Gyenge  vagyok…  Belemerengek  az  éjszakába,
elképzelem, vágyom a halált, és másnap reggel mégis felkel a
nap…

– Nem tudom megtenni – felelte a férfi a kétségbeesett
szavakra.

*

Csupán néhány napra nyugtatta meg a beszélgetés, Elijah
fejében hamarosan ismét elviselhetetlenné tették a perceket
az aggodalmas gondolatok. Azon kapta magát, hogy órákon
át figyeli  az ablak látképét elfoglaló göcsörtös faágakat,  a
párologni  látszó,  remegő  levegőt,  a  talajból  kiszakadt,
támaszukat  vesztett  gyökereket… De  a  fáról  minduntalan
elkalandozott,  az  épület  odalátszó  sarkát  figyelte,  hátha
megpillantja Nekhtit. A fülkéjén kívül csak oda ült ki a hajnali
vagy az alkonyi fényben, amikor az érzékeny bőre képes volt
elviselni a horizont tövéből alig felért fényt.



Három és fél éve van itt. Azóta retteg attól, hogy egyszer
nem látja többé, hogy egyszer Andrew részeg kábulatában
elveszíti a maradék megfontoltságát, és megöli. Néhányszor
közel  állt  hozzá,  néhányszor  valóságos csoda volt,  hogy a
szervezete nem adta fel a harcot. A lány nem küzdött, nem
vágyott  másra,  csakhogy ennek vége legyen,  akár a  halál
árán, de valami benne élni akart.

A  harmadik  napon  Elijah  már  biztos  volt  abban,  hogy
Nekhti hazudott. Baj van. Nagy baj, és nem szólt neki. A férfi
átkozta  magát  azért,  hogy  akkor  nem  vonszolta  be  akár
erőszakkal  a  vizsgálóba,  pedig élénkén élt  az  emlékeiben,
hogy Nekhti  akkor  is  milyen hévvel  tiltakozott  a  segítség
ellen.

Majdnem  minden  nap  kiment  a  szabadba,  hogy
megszabaduljon a nyomasztó odútól, a számára idegen világ
még idegenebb szellemétől.  A  harmadik  napon sem látta,
pedig szinte odatapadt az ablakhoz, úgy figyelte.

Végül – bármennyire tartott az összetűzéstől, a gyűlölettől,
a  lánynak  attól  az  arcától,  amely  annyira  emlékeztette
kínzójára – Elijah nem bírta tovább a tétlen várakozást, és
lement a nők szálláshelyére.

A kora estéből lassan éjszaka lett a félhomályos zugban,
és a férfi  hiába nézte az ajtó keskeny fénycsíkját,  csupán
elsuhanó árnyakat látott,  ahogy a birtok többi  asszonya a
helyére  sietett,  senki  nem  állt  meg,  senki  nem  nyitotta
szélesre az ajtót.

Reggelig  ott  ült  hátradőlve  a  kemény  ágyon,  néha
elnyomta az álom, de csupán percekre, mihelyt elaludt volna



igazán,  képzelete  Nekhtit  varázsolta  elé,  és  az  orvos
szemhéja  rögtön  felpattant,  hogy  aztán  kiábrándultan
állapíthassa meg,  hogy képzelődött,  egyedül  van.

Másnap este ismét ott  várta,  és a következő napon is.
Belül már sejtette, hogy hiába. Semmi jel nem mutatott arra,
hogy rajta kívül járt valaki a parányi zugban. A prentiesti nők
nem rendelkeztek magántulajdonnal: az ócska takaró, és az a
néhány ruhának használt  lepel  az  egyetlen polcon az  ágy
alatt  érintetlen  maradt  estéről-estére,  amikor  az  orvos
bevackolta  magát  a  kriptába,  hogy  néhány  órára  ismét
érezhesse a reményt.  De Nekhti  nem jött.

*

A napok hetekké nyúltak, Elijah fejében egyre sűrűbben
fordult meg a lehetőség, hogy Williams megölte a lányt, hogy
már  hiába  keresné,  hiába  várná.  Nem  bírta  elviselni  a
gondolatot,  és  a  józan  eszébe  kapaszkodva  a  folytonosan
kínzó félelmét  észérvekkel  űzte  el:  ő  az  egyetlen orvos  a
birtokon, a holttestek hozzá kerülnek, ő állapítja meg a halál
beálltát, ő engedélyezi, hogy a testet elvigyék feldolgozásra…
Ha Nekhti halott lenne, ő tudna róla.

A  másik  dolog  Will iams:  annak  ellenére,  hogy
folyamatosan  gyötörte  a  lányt,  függött  tőle,  ragaszkodott
hozzá… ha megölte volna, feleszmélve az őrült extázisából,
megbánná a tettét. Elijah naponta találkozott a birtokossal,
és nem úgy tűnt, mintha nyomasztaná bármi. Sőt, az orvos
még  soha  nem  látta  ennyire  felhőtlenül  boldognak.  Az  a
korbács hetek óta anélkül lógott az oldalán, hogy bármikor
elővette  volna.  Úgy  viselkedett,  mint  aki  életének
legboldogabb hírét dédelgeti. Andrew, először, amióta Elijah



Redford  megismerte,  elnézően  viselkedett,  néha  már-már
nagylelkűnek  mutatkozott.  Semmiképpen  nem  egy  olyan
ember  benyomását  keltette,  mint  aki  önnön  hibájából
elveszítette kedvenc játékszerét.

Elijah  nem tudta  elképzelni,  mi  folyhat  a  háttérben.  A
hetek  óta  tartó  töprengésben  végül  arra  a  feltételezésre
jutott, hogy Andrew vagy végleg bezárta a szobájába a lányt,
vagy pedig nagyon előnyös üzletet kötve eladta valamelyik
cimborájának. A szobájának kulcsát az irodájában tartotta, de
oda bejutni lehetetlenségnek tűnt, valamint állandó jelleggel
zárva tartotta.

Az orvos először maga is  megrémült,  amikor ráébredt,
hogy miért lesi a Császár főemberének minden egyes lépését.
Titkon reménykedett, hogy a férfi egyszer elfelejti bezárni az
irodáját,  és  akkor  körülszaglászhat,  megszerezhetné  a
hálószoba kulcsát… ez volt a legnagyobb őrültség, amit Elijah
kétségbeesésében tehetett.  Felért  egy  öngyilkossággal:  ha
Williams rajtakapja, ha csak megneszeli a tervét, akkor az
orvos hosszú és fájdalmas halálnak néz elébe. Andrew kényes
volt  a  magánszférájára,  végzett  már  ki  rabszolgát  ennél
sokkal kevesebbért is… De a lehetőség, hogy kétségek közt
maradjon,  hogy soha ne  tudja  meg,  mi  történt  Nekhtivel,
hogy  még  csak  az  esélyét  se  adja  meg  magának,  hogy
megtudja,  ez  szörnyűbbnek  tűnt  az  állandó  kételyek  és
félelmek közt  gyötrődő orvosnak bármi másnál.

Nem hitte volna, hogy Williams ennyire alapos. Soha nem
tette ki úgy a lábát a dolgozószobából, hogy előtte ne zárta
volna le az elektronikus kártyával, és utána ne süllyesztette
volna jó mélyre a zsebébe a parányi plasztiklapot.



Elijah kezdett  attól  rettegni,  hogy az óvatos figyeléssel
azelőtt felhívja terveire a figyelmet, mielőtt egyetlen lépést
tehetne  a  megvalósítás  felé.  Egyelőre  azt  sem  tudta
elképzelni, hogy ha egy napon megtörténik a csoda, és az ajtó
nyitva marad, meg meri-e tenni a lépést a küszöbön túlra. Túl
régóta élt folyamatos rettegésben, túl régóta tartotta állandó
félelemben  a  birtokos  kiszámíthatatlan  dührohamaival  és
meggondolatlan rémtetteivel.

Ahogy teltek a hónapok, Redfordot már csak a megszokás
tartotta  a  nyomában  és  a  ragaszkodás  ahhoz  a  kicsi
reménydarabkához, amely elhitette vele, hogy Nekhti élhet.
Az esze addigra sokkal inkább hitte az ellenkezőjét, mégsem
tágított Williams sarkából, abból az egyszerű okból kifolyólag,
hogy nem tehetett mást, mert akkor lemondana a maradék
reményéről is.

A tavasz első hónapjának ideget őrlő várakozását bírta a
legkevésbé elviselni, az utána következő idő múlását a fásult
lemondás  közönye  kísérte.  Odakint  semmi  nem jelezte  az
évszakok  változását,  Prentiest  egyenlítői  sivatagai  az  év
minden  egyes  napján  ugyanolyan  forró  és  száraz  halált
leheltek magukból  az ég felé.

Már az őszben jártak, amikor megtörtént:  Elijah éppen
akkor jött ki az orvosiból, és először csupán Andrew hamisan
aggodalmas duruzsolása ütötte meg a fülét.  Ismerte ezt a
hanghordozást:  a  fülébe  csippentett  telefonba  beszélt,  és
általában  akkor  vette  fel  ezt  az  álságosan  sajnálkozó  és
behízelgő  hangszínt,  amikor  Őfelségével  vagy  annak
közvetlen környezetével tárgyalt. Az orvos közelebb araszolt,
a folyosó két lépéssel tőle ágazott el, Andrew irodája így a



fordulón  túl  kiesett  a  lépcsősor  forgalmából,  bár  a
hangszigetelt  falak  egyébként  is  megadták  volna  neki  a
vágyott  nyugalmat.  Elijah  anélkül  hallgathatta  ki  a
beszélgetés részleteit, hogy a birtokos észrevette volna.

A  hang  izgatottságából  és  az  elkapott  félmondatokból
könnyen  megállapíthatta,  hogy  Őfelsége  egészségi
állapotában következett be valami váratlan és rossz esemény,
és  hogy  Andrew  azonnal  a  Császárság  fővárosába,
Cutdownba siet. Elijah ismerte ezeket a kiruccanásokat: ha
Williams felutazott az északi félteke sarkköréhez közel fekvő
Császári  Palotába,  általában  nem  maradt  el  egy  napnál
kevesebb ideig.

Tényleg  baj  lehetett  –  aminek  Andrew,  mint  a  trón
várományosa csak örülhetett, viszont nem mutathatta, mert
akkor nagyon hamar hátra kerülhetett a rangsorban –, mert a
birtokos át sem öltözött, Elijah a sarok takarásából szemlélte,
hogy  a  férfi  szélvészként  rohan  a  kijárat  előtt  várakozó
kocsija  felé.

Nem látta, hogy szokás szerint bezárta-e maga után az
ajtót, viszont sietni sem szokott ennyire; az orvos alig bírta
kivárni  azt  a  néhány percet,  hogy megbizonyosodjon róla:
Williams  csakugyan  elment,  és  nem  szalad  vissza  semmi
elfelejtett apróságért. És még azt is meg kellett várnia, hogy
az utolsó lépések visszhangjai eltávolodjanak. Nem lehetett
odalátni, de Elijah nem akart kockáztatni. Főleg a semmiért
nem. Egyszer hallotta, hogy Andrew a hálószobájának kulcsát
az  irodájában  tartja,  de  neki  nem  volt  alkalma  erről
személyesen meggyőződni,  nem tartozott  a  birtokos belső,
talpnyalóktól nyüzsgő, morzsákért hízelgő társaságához. És



még az sem biztos, hogy nyitva hagyta az ajtót…

Az  orvos  mellé  aznap  végre  először  odaszegődött  a
szerencse: elég volt hozzáérni az ajtó lapjához, és az, mivel
Williams a nagy sietségben nem zárta be, hangtalanul kinyílt
előtte. Körül sem nézett igazán, bár nem talált volna különös
látnivalót:  a  szobát,  ahol  Őfelsége  Első  Jobbkeze  fogadni
szokta a hivatalos látogatókat teljesen dísztelenül rendezték
be,  egyetlen  ékessége  a  hatalmas  íróasztal  és  a  mögötte
terpeszkedő, a hasznosság rovására növelt,  magas támlájú
fotel volt.

A fiókot nem kellett kihúznia: a csupasz, fényes felületű
asztalon két darab elektronikus kulcs hevert, Elijah elvette
őket,  és  izzadó  tenyerében  szorongatva  a  plasztiklapokat,
feszülten figyelve a környezetét,  visszaosont az orvosiba.

A kettő közül az egyik valószínűleg a hálószobát nyitja, de
amíg le nem ment a nap a horizont mögé, és nem ritkult a
személyzet jövés-menése, addig Elijah nem mert mozdulni.

A folyosó világítását igazából soha nem kapcsolták le, egy
olyan világon, amelynek tűzforró csillaga úgy ontja magából a
napenergiát,  mint  amilyen  Prentiest,  nem  számított.  Az
éjszaka és a nappal közötti különbséget odabent az épületben
csupán az  jelezte,  hogy a  folyosók teljesen kihaltak,  és  a
világítás is valamennyit veszített erejéből.

Elijah hajnali egyig várakozott, félt előbb kimenni. Csupán
néhány perc,  amíg eljut  a  hálóig,  csak egy pillanat,  amíg
kinyitja a kártyával az ajtót, de a gondolatra, hogy ezalatt
megláthatják, végigfutott a hátán a borzongás. Ha felfedezi
valaki, és Williams fülébe suttogja, amit látott, neki vége. De



végül,  ahogy  elmúlt  éjfél,  nem  tudta  tovább  észérvekkel
magyarázni  a  halogatást,  így  összeszorított  ököllel  és
mindvégig rettegve ugyan,  mégis  elindult.

Valami hasonló, csupasz egoizmus nyomaira számított a
hálószobában is. Ahogy kinyílt az ajtó, Elijah belépett, és az
érzékelő világosságot varázsolt a sötétbe, azonnal reszketve
leintette a fényt: ha odakintről megpillantja valaki – bár ilyen
későn nem nagy az esély rá – akkor biztosan lebukik. Így nem
látta rendesen a szobát, a visszatérő sötétséget éppen csak
annyira oszlatta el a magasan fekvő ablak, hogy a tárgyak
körvonalait  haloványan  ki  tudja  venni,  és  ne  botoljon  el
semmiben. Ahogy hozzászokott a szeme a félhomályhoz, azért
meg  tudta  állapítani,  hogy  az  indokoltnál  jobbak  a  látási
viszonyok  odabent:  a  hatalmas  tükör  az  egyik  fal  teljes
nagyságában  és  a  plafonon  megsokszorozta  a  halovány
holdfény erejét.

Elijah körülnézett. A méretes ágyat a fal mellett mélyen a
magasan  elhelyezkedő  ablak  vonala  alatt  fedezte  fel,  a
tetejére állva sem lehetett volna kilátni a szabadba. Nem volt
üres. A férfi szíve hevesen dobogni kezdett, a megalapozatlan
sejtelem, és a hiábavalónak hitt remény igaznak bizonyult:
Nekhti élt. Magára húzta a holdfényben kékes színben játszó
takarót, a férfi csak a hátát és a haját látta.

– Nekhti…

A suttogó hangra nem mozdult.  Elijah az aggodalomtól
hajtva  odament  mellé.  Megfogta  a  vállát,  Nekhti  válaszul
jobban összegubózott a takaró alatt.

–  Nekhti.  –  A  férfi  látni  akarta  az  arcát.  A  gyenge



ellenállást könnyedén legyőzve sikerült a hátára fordítania.
Felhördült  a  döbbenettől;  már  mindent  értett.  Már  tudta,
miért rejtegette Andrew a lányt hónapokon keresztül, nehogy
az  orvosa  megneszeljen  valamit.  Hogy  miért  nem  verte
tovább:  nem a lányt  óvta,  hanem a magzatot  a  testében.

Ha csak sejti, akkor… de hogy nem fordult meg a fejében
a  lehetőség?  Egész  egyszerűen  annyira  gyereknek  látta?
Vagy  nem  tudta  elképzelni,  hogy  ennyire  végzetesre
fordulhatnak a dolgok, hogy a sors annyira kegyetlen, hogy
odacsap a már amúgy is földön fetrengőnek?

A  takaró  alatt  nem viselt  semmit.  Elijah  érezte,  hogy
sokkal  rosszabb  állapotban  van,  mint  legutoljára:  a
groteszkül  megnőtt  hasán  kívül  mintha  csak  csontjai
maradtak volna. A válla alá nyúlt, hogy segítsen neki felülni.

– Elmegyünk, Nekhti. Nem érdekel, mi vár a sivatagban…
Ezt nem engedem tovább.

– Nem megyek már sehová, Elijah.

A férfinak közelebb kellett hajolnia, hogy értse az erőtlen
szavakat. – Elviszlek innen. – Félrehúzta a takarót, de mielőtt
felemelte volna, meglátta a bokáján a láncot. Az ágyat nem
lehetett elmozdítani, és a lánc nem tűnt két-három méternél
hosszabbnak. Régóta rajta lehetett, Nekhti az elején biztosan
ki próbált szabadulni, mert a jobb lábán a bilincs körül végig
fel volt dagadva a bőre, és lila foltok, horzsolások borították.

A férfi elkeseredetten rángatni kezdte a láncot. Majd a
kezében szorongatva a fémet, leült az ágy szélére.

– A fürdőig ér – mondta a lány. Visszahúzta maga elé a



takarót.

Elijah Nekhti felé fordult, és szótlanul meredt rá. Egész
eddig kerülte a pillantását, nem bírta a bűntudat súlyát, az
érzést,  hogy ő is  felelős azért,  ami a falak közt zajlik,  ha
másban nem, abban, hogy nem akadályozza meg. De ennek
vége. A lány tekintete nem tagadott többé: a lázasan csillogó,
elgyötört  szempárban  Williams  minden  eddigi  rémtette
visszatükröződött.  Mintha  az  erőszak  látható  nyoma
szembesítette volna minden emlékkel. És amit Elijah ebben a
tekintetben látott, az elborzasztotta, és többé nem áltathatta
magát azzal, hogy megszökhetnek. Egyetlen megoldás hozhat
enyhülést.

– Kértem, hogy segíts, Elijah.

Az orvos bólintott. Nekhti állapota azt bizonyította, hogy a
lány az összes eszközt felhasználta,  amit  Williams hagyott
neki. Nem sokat. Sehol nem látott éles tárgyat, és az albínó
beesett  arca,  a  kék  foltok  a  karja  hajlatában  arról
tanúskodtak, hogy Nekhti végső elszántságában az ételt is
megtagadta,  így  Andrewnak  erővel  kellett  mesterségesen
táplálni.  Orvos  is  járhatott  hozzá  a  legközelebbi  városból,
naponta  fordultak  meg  idegen  vendégek  a  házban,  akik
akárkik lehettek.

–  Megteszem.  –  Ahogy  kimondta,  úgy  érezte,  hogy
semmilyen  más  választási  lehetősége  nincs.  Tartozik  a
lánynak  annyival,  hogy  véget  vet  ennek  az  emberhez
méltatlan  gyötrelemnek.  Azonnal  cselekednie  kell,  amíg  a
szánalom és a kétségbeesés tart, amíg csak a fájdalmat látja
a  lány  szemében,  amíg…  nem  kezdi  ismét  lehetetlen
reményekkel  áltatni  önmagát.



Mintha álomban cselekedne, a mozdulataiból hiányzott az
érzelem,  a  kábult  félelem  önmaga  tettétől  gépiessé  és
hideggé tompította  a  gondolatait,  magához  húzta  a  lányt.
Nem  merte  megölelni,  de  ahogy  a  tenyerét  a  nyakára
kulcsolta,  a  hideg,  nyirkos  bőre  alatt  megérezte  Nekhti
testének  melegét.  Pulzusának  lüktetése,  a  csupasz  háta,
ahogy az ingéhez simult, könyörtelenül és hirtelen rántotta
vissza az éber álomból. Képtelen volt elviselni az érintését.
Elijah keze erőtlenül lesiklott a vékony nyakról: ha nem teszi,
mindörökre beleégne a kezébe a szív egyre lassuló ütemének
ritmusa…  Nem  hagyhatja  itt.  Nem  hagyhatja  a  hosszú,
nyomorúságos évek martalékául…

A férfi a láncért nyúlt, azzal karolta át a nyakát, mintha
abban reménykedne, ha nem ér hozzá, ha lehunyja a szemét,
és így fojtja meg, lesz elég ereje végigcsinálni. De a szemhéja
nem zárta el előle a képeket, arcát a plafon felé fordítva,
megszorította a láncot. Csak addig tudta, amíg nem érezte,
hogy megfeszül. Kinyitotta a szemét, a félhomályban Williams
falat betöltő tükrére meredt: kettejükre, az apró gyerekre a
karjában,  és  undorral  figyelte  a  sötét  kígyóként  hullámzó
láncot a kezében. Hogy tehetné? Hogy vehetné el az életét
fájdalommal,  amikor  éppen  a  szenvedésektől  szeretné
megkímélni? Végig bírná csinálni, miközben érezné, hogy a
kis test a karjai közt levegőért küzd?

– Nem megy. – Az orvos kezéből a lánc a földre hullott.

Nekhti felzokogott. – Elijah…

– Megteszem… Hozok valamit… amitől elalszol. Örökre.

A lány kétségbeesetten belekapaszkodott a férfi ingébe.



– Ne hagyj itt! Visszajön…

–  Elment  a  fővárosba,  Nekhti.  Van  időnk.  Én…  nem
akarom, hogy szenvedj.

– Nem érdekel. Legyen vége! Most. Nem számít, hogyan…

Alig  tudta  kiszabadítani  magát.  Nekhti  olyan
elkeseredetten szorította a karját, mintha érezné, hogy nincs
több lehetőség, ha az orvos magára hagyja, azt nem bírná
elviselni.  De a hónapokig tartó bezártság,  az éhezés és a
rettegés elgyengítette a testét, Elijah végül le tudta fejteni az
ingét  markoló  ujjakat,  felállt,  és  elhátrált.  Tudta,  hogy
megteszi.  Mert  egyszerűen  nem  bírna  megbocsátani
magának egyetlen további napot sem, amikor így kell látnia.


