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Minden jog fenntartva!

1 .

A folyó partján ült és csak bámulta a fodrozódó vizet. Ide
már nem hallatszott a város zaja, a főút messze volt, csak a
természet és a víz hangja zsongott fülében. Emlékeiből nagy
darabokat harapott ki a felejtés.

Egész délután futott. Ki a házból, át az elvadult kerten,
majd  az  ismerős  utcákon.  Egy  autó  csikorgó  kerekekkel
fékezett,  mikor  kivágódott  elé.  Egy  pillanatra  lehunyta  a
szemét, és rohant tovább. Hová? Ő sem tudta, de érezte, ha
nem  futna,  akkor  törne-zúzna,  és  ölne.  Az  értelme
maradékával a futást választotta. Lassan elmaradtak mögötte
az  ismert  utcák,  a  környék  idegenné  vált.  Errefelé  még,-
emlékei  szerint,-  sohasem  járt.  Kiért  a  városból,  és  az
indulatok  lassan  elcsendesedtek  lelkében.  A  folyó  partján
találta  magát.  Leült  egy  kőre,  de  sehogy  sem  tudott
kényelmesen elhelyezkedni rajta. A harag és a gyűlölet újra
eltöltötte. Mérgesen felugrott, felkapta a követ és bedobta a
vízbe.  A  szikla  nagyon  nehéz  volt.  Érezte,  hogy  a  karja
valószínűleg meghúzódott. Dühösen masszírozni kezdte, míg
a fájdalom visszahúzódott és csendben megült a bicepszében.



Aztán csak ült a földön és nézte a vizet.

Már  esteledett,  mikor  kissé  magához  tért,  és  kábán
körülnézett. A part fái némán őrizték a magányát, de most
enyhe szellő kerekedett, aminek hatására halkan sugdolózni
kezdtek.

– Hogy a fenébe kerültem ide? – suttogta maga elé a fiú és
lassan,  sziszegve  felkelt.  Tagjai  teljesen  elgémberedtek.
Nyújtózni próbált, de a karja dühösen tiltakozott. Amint elült
a  fájdalom,  óvatosan  végigtapogatta  magát,  érzékeny
pontokat  keresve  testén.  Megkönnyebbülve  fellélegzett,
mikor  nem  talált  többet.  Benyúlt  a  zsebébe,  elővette  a
mobiltelefonját.

–  Szerencsére  nem  esett  baja  –  gondolta  hálásan,  és
tárcsázott.

– Megtörtént! – szólt a kagylóba, és a földet rugdosta.

– Tudod, hogy hol vagy? – kérdezte egy hang.

– A folyó mellett. A nyomok végén – mondta a fiú, és a
homlokát kezdte masszírozni, mert úgy érezte, hogy mindjárt
szétrobban a feje.

– Jó, érted megyünk! – jött a válasz. – Maradj, ahol vagy,
érted!?

– Igen. Siessetek!

Az autó hamar megérkezett. Egy férfi és egy nő szállt ki
belőle és aggódva összenéztek.

– Szerinted? – kérdezte a nő.



– Igen – bólintott a férfi. – Szinte biztos. Baj lesz.

– Hogy utálom ezt! – nyögte a másik, és egy táskát húzott
elő a csomagtartóból. – Menjünk!

– Jobb lenne, ha itt maradnál. Nem akarom, hogy bajod
essék.

–  Nem, nem! –  csóválta a fejét  a  lány.  –  Segítségedre
lehetek.

– De bajod is eshet – vitatkozott a férfi, majd legyintett. –
Úgysem tudlak lebeszélni, ugye?

A lány csak vigyorgott.

– De nem ám!

A páros lassan és halkan közelítette meg a folyó partján
mozdulatlanul ülő alakot.

– Látod az arcát? – kérdezte suttogva a nő, de a férfi csak
a fejét rázta.

– A francba! – morogta a foga között, majd fennhangon
odaszólt az alaknak:

– Mike? – de az meg sem rezdült.

– Mike? – próbálta hangosabban, mikor a folyó partján ülő
alak váratlanul felpattant, és hihetetlen sebességgel feléjük
iramodott.

– Vigyázz! – sivította a lány. – Elragadták!

Ám ekkor az alak már átszelte a közöttük lévő távolságot,
és  a  lányra  vetette  magát.  Sikoltás  hangzott,  állati



acsarkodás, majd elektromos sokkoló zümmögése, ahogy a
férfi  odalépett  a  küzdőkhöz,  és  a  fegyvert  egy  elegáns
mozdulattal  Mike hátába nyomta.

2.

Az  autó  lassan  fékezett,  majd  megállt  egy  külvárosi,
lerobbant  ház  előtt.  Ajtócsapódások és  fáradt  léptek  zajai
hallatszottak, ahogy a kiégett, száraz fűre taposva az épület
felé  vették az  irányt.  A  tornác lepergett  festékrétege alól
öreg deszkák kukucskáltak ki, s nagyot sóhajtottak, mikor a
befelé  igyekvők  súlyát  hordozták.  Az  ajtó  simán  nyílt,  a
belépők  mozgására  azonnal  kigyulladt  a  mennyezetre
erősített  neonok  sora.  Egy  nagy,  fehérre  meszelt,  tágas
helység  tárult  eléjük.  A  berendezés  mindössze  egy  fehér
asztalból  és  két,  ugyancsak  fehér  székből  állt,  az  orvosi
szobák  személytelenségét  és  ridegségét  sugározva.  Az
egyetlen színfolt egy mély, öreg, zöld plüssel borított fotel
volt, amibe most a Mike-nak nevezett férfi rogyott bele.

– Adjatok egy sört! – nyögte, s mikor megkapta, szinte egy
hajtásra kiitta,  és utána hosszasan, zengőn böfögött,  hogy
falak visszhangozták.

– Bocs Lisa! – sandított a nőre, aki a szemét forgatta. –
Imádom ezt!

– Jó, jó! – mondta türelmetlenül Lisa. – Nem térhetnénk a
tárgyra?

–  Oké!  –  sóhajtott  Mike,  és  lassan  hátradőlt.  –
Visszamentem.



– Igen, arra rájöttünk.

– Nem hagyott nyugodni az eset.  És most kellett tenni
valamit,  amíg  friss  az  ügy.  Tehát  visszamentem.  Igen,  –
emelte fel a kezét, mikor látta, hogy a lány szólna – igen,
tudom, hogy veszélyes, de megvan a test.

– Hol van?

– A folyóban. 30 méterre a helytől, egy víz alatti gyökérbe
akadva, közvetlenül a part mellett.

A döbbent csendet csak Lisa suttogása törte meg.

– Szegény kölyök!

– Mike! – szólt ekkor Carl. – Emlékezz, hogy mit ígértél!
Emlékezz, hogy mi történt legutóbb! Tényleg nem fogod fel,
hogy  ez  nem játék?  Olyan  dolgokat  feszegetsz,  amit  nem
tudsz  irányítani,  ami  túlnő  rajtunk.  Veszélybe  sodrod
magadat és minket  is.

– Tudom, és nincs ínyemre – mondta a fiú és kedvetlenül
tette  le  az  üres  üveget.  –  De  mit  tehetnék?  Mikor  látom
ezeket a gyilkosságokat, nem tudok elmenni mellettük csak
azért,  hogy  megnyugtassam a  lelkiismeretedet,  vagy  hogy
magamat óvjam. A legutóbbi pedig többször nem fordul elő.

Carl egy széket húzott maga mellé és leült.

– Honnan tudod? – kérdezte. – Ha nincs ott Lisa…

– De ott volt! És megvan a gyilkos, mint ahogy múltkor is
megvolt. Nem ez számít?

–  Majdnem  te  is  közéjük  álltál,  ez  számít!  Ma  ránk



támadtál,  ez  számít!  –  csapott  az  asztalra  a  férfi,  majd
enyhültebben  hozzátette.  –  Hagyd  abba,  kérlek.  Féltünk
téged!

– Értsd meg! – kiáltotta dühösen Mike. – Nem tehetek
mást! Aki ilyet tesz, annak lógnia kellene!

A rohadék lógni fog – súgta egy hang Mike fülébe – úgy
lesz, ahogy akarod.

– Mi az, Mike, mi a baj? – kérdezte Carl ijedten, mikor
látta, hogy a fiú elsápad.

– Megint suttog... – mondta Mike, és a tenyerébe temette
az arcát.

3.

Carl  türelmesen  várakozott  a  püspöki  palota  egyik
termében, míg nyílt  egy impozáns méretű kétszárnyú ajtó,
kilépett  rajta  egy  reverendába  öltözött  fiatalember,  és
tisztelettudóan odaszólt  az idősebb férfinak:

– Carl atya, a püspök úr várja.

– Köszönöm! – mondta a férfi és belépett a fogadószobába.

Többször járt már itt, de mindig lenyűgözte az épületből
áradó  ódonság.  A  palota  több  száz  éves  múltra  tekintett
vissza,  és  minden  kor  rajta  hagyta  kéznyomát,  mégis
harmónia  sugárzott  a  tiszteletet  parancsoló  falakból.  A
dolgozószoba  különösen  kitett  helysége  volt  a  püspökök
ízlésének, ennek köszönhetően mindenki igyekezett egy kicsit
szebbé  varázsolni.  Ennek  köszönhetően  a  festmények  oly



zsúfoltan borították a falakat, hogy csak itt-ott villant ki az
ízléses  selyemtapéta.  A  képekről  erényes,  megboldogult
egyházatyák  néztek  szigorúan  a  szemlélőkre,  bölcsességet
sugározva és a puritán életmódot megvető pompát. A padlón
zseniális  művész  által  készített  mozaik  foglalta  el.  A
berendezés  a  püspök  szavajárása  szerint  "öreg"  barokk
bútordarabokból  állt,  melyek  némelyike  a  XVI.  századi
mesterek  hozzáértését  dicsérte.  A  magas,  csúcsíves
ablakokat  nehéz  brokátfüggönyök  keretezték.

A püspök, aki ugyanolyan fekete reverendát viselt, mint a
kispap, sietve, a kezét nyújtva indult a belépő felé.

– Carl! – kiáltotta vidáman. – De örülök, hogy látlak!

– Paul! – nevetett Carl. – Akarom mondani: eminenciád!

A két pap összeölelkezett, meglapolgatták egymás vállát,
majd a házigazda az ablaknál álló kis asztalka felé intett.

– Kérlek, foglalj helyet! Teát? – kérdezte a püspök, és egy
termoszt húzott elő az asztal alól.

– Na, ne! Még mindig magad főzöd?

– Igen. Némely dolog már kiirthatatlan szokássá válik.

Paul püspök óvatosan teát töltött a kikészített csészékbe,
majd  a  termoszt  gondosan  bedugaszolta  és  eltette.  Carl
belekóstolt  az  italba,  majd csettintett:

– Pont, mint anyáé!

Paul  csak  mosolygott,  és  átadták  magukat  a  teaivás
élvezetének.



4.

Paul  és  Carl  testvérek  voltak.  Carl  magas,  hórihorgas,
aszketikus alkat, befelé forduló, arcán ritka vendég a mosoly.
Paul alacsony és kövérkés, mikor mérges, a szeme akkor is
vidáman csillog.  Mélyen hívő családban nőttek fel,  és bár
több mint tíz év korkülönbséggel születtek, vagy talán ezért,
de  mindig  jó  testvérek  voltak.  Szüleik  törekedtek  az
evangélium  szerinti  életre,  és  mindennél  fontosabbnak
tartották, hogy életüket Istennel éljék. Imádságos légkörben
nevelkedtek,  ezért  senki  sem  lepődött  meg,  mikor  Paul
bejelentette,  hogy  szemináriumba  készül.  Az  idősebb
testvérnél azonban ezt a tervet áthúzni látszott egy tény: Paul
szerelmes  lett.  Diákszerelem  volt,  a  leglángolóbb,  a
legártatlanabb  és  legnaivabb  fajtából.  A  fiú  gyötrődött.  A
lánnyal töltött hosszú hónapok alatt sem tudta elfelejteni a
papságot. Végül döntenie kellett. Addigi élete legnehezebb
beszélgetése  hosszúra  nyúlt,  könnyekkel  és  fájdalommal
teljes  emlékké változott.

Paul  már  plébánosként  tevékenykedett,  mikor  Carl  is
jelentkezett a szemináriumba. A szüleik büszkék voltak, bár
szerettek volna unokákat,  mégis nagyon várták a kisebbik
fiúk pappá szentelésének napját. Ez a nap azonban fekete
betűs  nappá  változott.  A  hosszú  szertartás  alatt  a  szülők
helye  végig  üresen  maradt.  Carl-t  és  a  szertartásban
segédkező Pault egyre erősebb balsejtelem gyötörte. Talán
még sosem volt pap, akik ennyire szeretett volna túl lenni
szentelésén.  A percek ólomlábakon jártak.  A pad azonban
végig  üres  maradt.  A  balsejtelem  a  mise  végére
bizonyossággá kovácsolódott, és Carl összetörve állt a többi



frissen szentelt, boldog pap között. Csak a püspöki fogadás
után  tudták  meg,  hogy  szüleik  a  papszentelésre  sietve
autóbalesetet  szenvedtek.  Mindketten  a  helyszínen
meghaltak.

Az öröm gyásszá változott, és Carlban látszólag megtört
valami. Az még szótlanabb, még zárkózottabbá lett. Órákon
át csak bolyongott a városban, vagy csak ült, és meredt maga
elé. Közel egy évig tartott nála ez az állapot. Carl gyászolt, és
szülei üdvéért imádkozott. Ebben az időben lett valóságossá
számára mindaz,  amit  eddig hitt.  A színek és a formák a
helyükre kerültek, egy hosszú és fájdalmas folyamat során.
Voltak pillanatok, mikor el akarta hagyni a hitét, a papságot,
Istent, de ha erre gondolt, az árvaság olyan erős érzése tört
rá,  mellyel nem tudott szembenézni.  Tudta, hogy Istenben
otthon van. Egyik hajnalban álmot látott. Szülei álltak az ágya
végében,  és  mosolyogtak rá.  Nem szólt  senki,  Carl  mégis
tudta, hogy már megszabadultak és Istennél vannak. Azokban
a  napokban  környezete  nem  ismert  a  férfira.  Járását
szökellésekkel tarkította, a miséket sírva és nevetve mondta,
és olyan vidáman énekelt,  hogy mindenkinek önkéntelenül
mosolyra húzódott az ajka.

Ám  az  első  hetek  örömmámora  lassan  elveszett,  Carl
lenyugodott, hiszen alapjában csendes ember volt. Ekkor az
egész  életét  meghatározó  élményben  volt  része.  Éppen  a
vasárnap délelőtti mise prédikációját tartotta templomában,
mikor belépett egy jól öltözött férfi. Különösen viselkedett.
Egészen  előre  ment,  megállt  a  prédikáló  pap  előtt  és
félrebillent  fejjel  hallgatta.  Carl  kissé  megzavarodott,  a
férfire nézett, mint mindenki a templomban, és hellyel kínálta:



–  Ülj  le  a  padba,  testvérem.  Ott  sokkal  kényelmesebb
lenne.

– NEM! – ugatta a férfi és elvigyorodott. Nyála kicsurrant
a szájából és a több napos borostájára folyt.

– Jól érzed magad? – kérdezte a pap.

A férfi nem válaszolt, a vigyorgásból kuncogás lett, majd
vad röhögés.

–  Szar  pap!  Szar  pap!  Szarházi  pap!  –  kántálta,  majd
hirtelen közelebb lépett és arcon köpte.

Carlban az első érzés a harag volt,  de ekkor suttogást
hallott:

– Várj!

Annyira  megijedt,  hogy  összerázkódott  és  hirtelen
megfordult, de senkit sem látott. Az első ijedséget és dühét
azonban  elsöpörte  a  biztonság  érzése.  Valamiért  a
gyermekkora jutott eszébe, ahogy egy pillanatra megérezte a
tó  szagát,  melyben  a  nyári  kánikulában  gumimatracon
ringatózott. Olyan eleven volt a kép, hogy szinte érezte a nap
hevét, és önkéntelenül elmosolyodott.

A köpködős férfi szétterpesztett lábbal állt a pap előtt, és
undokul  röhögött.  A templomban meghűlt  a  levegő.  Senki
sem  tudta,  hogy  mit  tegyen,  mindenkit  lebénítottak  a
történtek.

Carl zsebkendőt vett elő az ingujjából, letörölte az arcát. A
férfi  azonban  ismét  elé  lépett,  újra  arcon  köpte,  és  csak
röhögött.



A tó  közepén  ringatózó  matrachoz  egy  férfi  lépett,  és
megbökte a rajta csukott szemmel fekvő gyereket.

– Nem teszel semmit?

– Én nem tudok, Uram – válaszolta a gyerek, miközben
felült a matracon, és a lába térdig merült a hideg vízbe. –
Csak Te tudsz.

– Jól van! – válaszolta a férfi, és elmosolyodott. – Akkor
tegyünk.

Carl a szószéken állt, arcán lassan folyt le az emberi köpet.
Lassan kinyitotta a szemét és halkan a férfihoz szólt.

– Takarodj!

A férfi őrült hahotázásba tört ki, és fröcsögte a szavakat:

– Nyomorult, mit képzelsz magadról?

– Távozz! – mondta Carl, most már hangosabban. – Jézus
Krisztus  nevében megparancsolom neked,  hogy távozz,  és
soha többé ne térj vissza!

A férfi hátrált, szűkölő hangot hallatott és megszólalt:

– Nincs hatalmad fölöttem!

Carl  újra  és  újra  elismételte  a  mondatot,  és  követte  a
lassan hátráló férfit. A férfi szemei és orrcimpái kitágultak, a
padlóra rogyott, fetrengeni és üvölteni kezdett. A hívek közül
senki  sem ült  már,  sokan  kimenekültek  a  templomból,  a
többiek  döbbent,  kikerekedett  szemmel  figyelték  az
eseményeket.

Carl  a  padlón  fekvő  férfi  mellé  térdelt,  akinek  szemei



fennakadtak,  de  már  csendesen  feküdt.  Megfogta  a  fejét,
felemelte a törzsét és átölelte, majd halkan a fülébe suttogott.

– Távozz, Jézus Krisztus nevében megparancsolom, hogy
távozz!

A férfin erőteljes remegés futott át. Carl elengedte, mire
az oldalra fordult és hányni kezdett. A férfi tekintete kitisztult
és csodálkozva nézett körül.

– Mi történt?

– Megszabadultál – mondta Carl.

A tó vizét hideg szellő borzolta, a fiú fázósan ült fel és
aggódva  az  eget  kémlelte.  A  láthatáron  sötét  felhők
gyülekeztek. Ráhasalt a matracra, és gyors karcsapásokkal a
part felé evezett.

Carl  a  szertartás  után  levette  hányástól  bűzölgő
miseruháját,  és amilyen gyorsan csak tudott,  visszament a
plébániára.  Az  esetnek  hamar  híre  ment  és  hirtelen  a
figyelem  középpontjában  találta  magát.

5.

Egy nap a püspöke hívatta. Barátságosan üdvözölte, majd
elmondta, hogy az egyházmegyében nincs exorcista. Carlra
gondolt, ha elfogadja. Carl habozott, és nem válaszolt azonnal.
Hetekig imádkozott a döntés előtt, míg végül megerősödött
benne,  hogy  Isten  ezt  kívánja  tőle.  Így  hivatalosan  is
exorcistává  vált.

Egy nap egy fiút hoztak hozzá a közeli árvaházból. Többen



fogták  és  küzdöttek  vele,  míg  oda  tudták  vonszolni.  A
gyermek 11 éves volt, hihetetlenül gyorsan mozgott. Carlnak
ez volt az egyik legnehezebb esete. Több órán át mondta a
rituálé  szövegét,  szemmel  látható  eredmény  nélkül.  Több
napig tartott a küzdelem a fiú lelke fölött, míg végül sikerült
megszabadítani a démontól.

Az eset után közel fél év telt el, és az atya szinte el is
felejtette,  mikor  újra  elhozták  hozzá  a  fiút,  ugyan-olyan
állapotban.  Az  ördögűzés  ez  esetben  sokkal  gyorsabban
sikerült,  ám a fiú  három hét  múlva megint  nála végezte.

A fiú, Mike-nak hívták, a teljes megszállás jeleit mutatta
minden olyan helyen,  ahol  emberek szenvedtek,  erőszakos
bűncselekmények áldozataivá váltak.  Ilyenkor már csak az
exorcizmus segített rajta. Carl atya sokat foglalkozott a fiúval.
Megtanította  imádkozni,  bevezette  a  lelki  életbe.  Mike
gyakran ministrált az atya miséin, és szabadidejét is sokszor
vele  töltötte.  Carl  már-már  a  fiának  tekintette.  A
megszállások elmaradtak, a fiú sűrűn morzsolgatta az atyától
kapott rózsafüzért, és úgy tűnt, hogy minden rendben.

Ekkor  azonban  Mike  19  éves  lett,  és  befejezte  a
középiskolát.  Festőművésznek  készült,  szorgalma  és
tehetsége miatt fel is vették a képzőművészeti főiskolára. A
főiskolán  azonban  lassan  hasonulni  kezdett  a  társaihoz.
Elmaradozott a misékről,  az atyához sem járt már minden
héten,  és  az  imaélete  is  elhalt.  Carl  érdeklődésére,  és
figyelmeztetései  nem hatoltak el  hozzá.

Egyszer Mike és barátai elhatározták, hogy a hétvégét a
közeli hegység egy vadászházában töltik. Jól felszerelkeztek
sörrel, és vidáman vágtak neki az útnak. Félnapi járás, és



több doboz sör után oda is értek a házhoz, ami ütött-kopott
volt, de lakhatónak tűnt. Josh, Mike haverja kéjesen húzta elő
a kulcsot a zsebéből, és tette a zárba.

– Jó buli lesz! – vigyorgott.

Mikor  beléptek  az  épületbe,  szemük  nehezen  szokott
hozzá a félhomályhoz,  így nem látták Mike arcát.

A  fiú  arca  elszürkült,  lassan  kihátrált,  megfordult  és
futásnak eredt.  Látta.

TE  ROHADT  SZEMÉT!  KINYÍRLAK!!!  A  BELEIDDEL
FOJTALAK  MEG!!!  KURVA!!!  MOCSKOS  KURVA!!!
MEGDÖGLESZ,  MEGDÖGLESZ,  MEGDÖGLESZ,
MEGDÖGLESZ!!!!!!!!!

A szobában egy férfi állt, kék kezeslábasban, a lába előtt
valami  vonagló  csomó,  amire  újra  és  újra  lesújtott  egy
baltával.

Mike  rohant,  felszerelését  szanaszét  szórva.  Barátai
értetlenül  néztek utána.

– Mike, hová rohansz? Hé, Mike!

–  Hagyjad,  biztos dolga van –  szólt  egy másik,  mire a
többiek részeg röhögésben törtek ki.

Mike rohant. A gallyak véresre sebezték arcát, ami még
mindig  szürke  volt.  Szemei  ijesztően  üresen  bámulták  a
levegőt,  miközben teljes  erejéből  futott.

–ROHADT  KURVA!!!  ROHADT  KURVA!!!  KINYÍRLAK!!!
KINYÍRLAK!!!  –  üvöltötte  a  férfi  a  kék  overallban,  és
csapkodott  a  baltával  újra  és  újra  és  újra...



Ledobta a baltát, zsákot hozott, fekete műanyag zsákot,
zizegett,  ahogy szétnyitotta,  csak zizegett,  zizegett,  ahogy
szétnyitotta...

Mit tesz bele?? Mit tesz bele?? Mit tesz bele??? Kocsiba ül,
a  sötétben megy sokáig.  Megáll.  Ásó csillan  a  fényszórók
fényében.

Elment,  valamit  itt  hagyott.  Valamit,  valamit,  valamit,
valamit  itt  hagyott...  Itt,  itt  van a földben,  itt,  épp előttem...

Mike magához tért. A földön térdelt egy gödör előtt. Kezei,
körmei iszonyatosan fájtak. A gödör alján egy fekete zsákot
pillantott meg. Azt a zizegős fajtát.

Ekkor  Mike  olyat  tett,  amit  már  hónapok  óta  nem.
Elkezdett  imádkozni,  először  szakadozva,  majd  egyre
gyorsabban.

6.

A  hullát  végül  nem  sikerült  azonosítani,  ám  az  eset
valahogy  kipattant  és  a  média  hatalmassá  fújta.  Mike-ot
sokan őrültnek, sokan látnoknak tartották. Több vizsgálaton
átesett, és épelméjűnek bizonyult. Hivatalosan sosem tudták
megfejteni,  hogy  hogyan  talált  rá  a  maradványokra.  A
médiának azonban voltak ötletei, amit rögvest megosztottak
a  nyilvánossággal.  Ennek  az  lett  az  eredménye,  hogy
elárasztották  levelekkel,  melyekben  fenyegetéseket  kapott,
vagy épp a segítségét kérték. Lába alól kicsúszott a talaj,
megmagyarázhatatlan rettegés lett úrra rajta. A főiskolán a
társai  elhidegültek  tőle  és  kerülni  kezdték.  Romlottak  a
tanulmányi eredményei is, aminek az lett a következménye,



hogy elvesztette az ösztöndíját, és mivel a tandíjra nem volt
pénze, ezért kénytelen volt elhagyni az intézmény falait.

Munkát  vállalt  egy  benzinkúton,  és  mellette  portrékat
festett  a  közeli  parkban és szorgalmasan küldözgette szét
egyéb  munkáit.  Hiába  volt  azonban  zseniális,  a  nagyobb
cégek a grafikáit nem fogadták el, és Mike biztos volt benne,
hogy a körülötte zajló hírverés miatt nem tud boldogulni.

A  fiú  ekkor  felkereste  Carl  atyát.  A  pap  örömmel
üdvözölte, de rögtön észrevette, hogy valami nincs rendben.
Mike elnyúzott arca, és kóros soványsága megriasztotta, de
nem szólt, csak hellyel kínálta. A fiú leült és csak hallgatott, a
padlót bámulva. Egy negyedóráig ültek így csendben, mikor
Mike  zokogásban  tört  ki.  A  pap  mellé  állt  és  gyengéden
átölelte.

–  Mi  történik  velem?  –  a  fiú  hangja  elcsuklott  és
könnyáztatta arcát a pap felé fordította. – Mi történik velem?

Carl  zsebkendőt  vett  elő  és  Mike-nak  nyújtotta,  majd
közelebb húzott  egy széket,  és  leült  a  fiú  elé.

–  Sajnos  nem tudom a  választ  –  mondta  csendesen.  –
Nagyon sajnálom. De segíthetek.

A fiú lehajtotta a fejét és lassan bólintott.

– Ne haragudj, hogy feléd sem néztem.

– Nem haragszom.

–  Többször  szerettem volna  jönni,  de  mindig  közbejött
valami.

– Spongyát rá. Örülök, hogy eljöttél.



– Köszönöm, atya – nézett fel Mike.

Carl elmosolyodott.

– És most arra kérlek, hogy mesélj el mindent, mi történt
veled, mióta nem találkoztunk.

A fiú története után Carl sokáig csak hallgatott.

– Egyezzünk meg valamiben, Mike. Minden héten gyere el
hozzám vasárnap. Vegyél részt a szentmisén, és gyónjál meg.
Minden héten. Ez nagyon fontos.

– Ez tényleg olyan fontos?

– Igen. Különben előbb utóbb megint ez történik. Valami
oknál fogva nagyon könnyen a démonok befolyása alá kerülsz.
Ha  azonban  Jézus  él  benned,  a  démonok  tehetetlenek.
Hozzád hasonlóval  még sohasem találkoztam.

– De miért én? Mitől vagyok ilyen?

– Nem tudom – ismerte be az atya. – Ahogy régen, úgy
most sem tudok válaszolni erre a kérdésre. Talán a szüleid,
vagy nagyszüleid tudtak volna.

– Mindenesetre azt tanácsolom, hogy vedd komolyan ezt
az esetet – folytatta Carl. – Bízd magad a jóságos Istenre, ő
majd  gondodat  viseli.  És  ne  csüggedj,  én  itt  vagyok,  ha
segítség kell, vagy csak egyszerűen beszélgetni akarsz.

7.

Carl és Paul a teázást követően átballagtak egy sokkal
szerényebben,  és  modernebbül  berendezett  szobába.



Elhelyezkedtek  a  nagy,  süppedős  fotelokban,  és  Paul
megkérdezte:

– Miben lehetek a segítségedre?

– Gondok vannak Mike-kal.

– Miféle gondok? – dőlt előre a püspök.

– Mike egyre gyöngébb, és egyre áttetszőbb. Azt hiszi,
hogy  nem  veszem  észre,  de  persze  észrevettem.  Egyre
kevésbé önmaga,  ha ránézek,  nem tudom, hogy kit  látok.
Tegnap este rátámadt Lisára. A sokkolót kellett használnom.

– Micsoda?

– Igen – bólintott Carl. – Megint.

A püspök dühösen felugrott, majd fel s alá kezdett járkálni
a szobában.

–  Megint?  Hogyhogy  megint?  Mit  csináltok,  az  ég
szerelmére?  Múltkor  világosan  elmondtam,  hogy  ezt
hagyjátok  abba!  -  mondta.  –  Mi  történt?

– Visszament egy helyszínre, egyedül. Aztán átrohant a fél
városon, ki a folyóhoz. Ott találtunk rá, de akkor már késő
volt.

– Mi ez az ügy, amin dolgozik?

–  Alkoholista  szülők.  Három napja jelentették be,  hogy
eltűnt  a  lányuk.  Iskola  után  már  nem  ment  haza.  Mike
körbejárta  az  iskolát,  majd  egyre  nagyobb  köröket  tett
körülötte, de semmi. Aztán elment a kislány szüleihez. Ahogy
belépett,  megérezte,  hogy  baj  van.  Látta,  ahogy  a  lányt



megfojtja az apja a konyha padlóján. Hogy utána autóba rakja,
és kiviszi a folyóhoz. Aztán semmi. Körülnéztünk a megadott
helyen, de sehol sem találtunk friss ásásnyomot. Valószínűleg
a folyóba dobta a testet. Szembesítette az apát a tettével. Az
látszólag  kiakadt,  és  kikérte  magának  a  gyanúsítgatást.
Perrel fenyegette meg, ha terjeszti az elméletét. Mike akkor
teljesen  kikészült.  A  démonok elaltatták  éberséget.  Ehhez
nagyon értenek. Azt gondolta, hogy ura volt a helyzetnek,
pedig nem. Megmutatták neki azt, amit eddig is sejtett, de a
bizonyítékot,  a  kislány  testét  elrejtették  előle.  Ezért  ment
vissza, és ezért hagyta, hogy irányítsák. Hogy megtalálja a
holttestet.

– És megtalálta?

– Igen, meg. A gyilkos azonban ma reggelre felakasztotta
magát.

Csend borult a szobára, majd Carl kifakadt:

– Ez egy csapda. És ő is tudja. Ha Lisa nem lenne mellette,
már gyilkolt volna.

– Ezt hogy érted?

Carl lehajtotta a fejét.

– A legutóbbi ügye egy emberrablás volt, ahol egy fiatal
lány volt az áldozat. Már egy hónapja nem érkezett róla hír,
mindenki  azt  hitte,  hogy  meghalt.  Egyik  este  Mike  sírást
hallott  álmában,  és  egy  üres  utcát  látott,  egy  kopott
utcatáblával. Persze másnap elment oda. Érezte, hogy ott a
megoldás, de ellenállt a kísértésnek, hogy átadja az irányítást
a  démonoknak.  Azok  persze  csak  szórakoztak  vele.  Ha



ellenállsz,  nincs  eredmény.  Így  hát  megadta  magát.
Szerencsére Lisa is ott volt. Vagy 60-nal ment Mike után, így
is alig érte utol. Egy régi pajtába száguldott be a fiú. Bent
volt  a lány,  már félig halott  volt.  Teljesen meztelenül volt
kikötve egy disznóvágáshoz használt asztalra. Az alatt a két
perc  alatt,  amíg  Lisa  beért,  Mike  majdnem megfojtotta  a
szerencsétlent. Ott is sokkolóval kellett leállítani.

– És tudja? – kérdezte megdöbbenve a püspök.

– Igen.  Akkor megfogadta,  hogy mindent elkövet,  hogy
többé ilyen ne történjen. Rácsokat szerelt fel az ablakokra és
az ajtót is megerősítette, hogy nem tudjon kimenni akkor sem,
ha szeretne. Vagy ha mások szeretnék. Börtönné vált az a ház.
Lisa minden este bezárja. Egyébként sehova sem jár egyedül,
mindig felügyelet alatt van. De most valahogy ezt kijátszotta,
és egyedül ment a házhoz.

– Hogy lehet ez?

– Túl jól hallja a démonok hangját. Sokszor jobban, mint a
miénket. Attól félek, hogy végleg elvesztjük – hajtotta le a
fejét Carl.

8.

Paul a szeminárium után egy kisvároska kápláni hivatalát
töltötte be, de rátermettségét már korán felismerték. Egy év
múlva  már  önálló  plébánosként  tevékenykedett.  Nagyon
kedvelt pappá lett, a hívek szerették, hiteles tudott maradni,
Jézus  tanításának  megfelelően  élt.  Huszonhárom évig  volt
plébános az egyházmegye különböző helyiségeiben, publikált
és tanított is a katolikus egyetemen. A püspöki süveget két



éve nyomták a fejébe. Ekkor a kis plébániákról felköltözött a
püspöki palotába, amit a két év alatt sem tudott megszokni.
Nyomasztotta a pompa, a merev etikett. Mindig közvetlen,
társaságkedvelő ember volt, és úgy érezte, hogy püspökként
valami mást várnak tőle.  Ő azonban nem nagyon törődött
azzal, hogy püspök. Ugyanúgy harsogott a szava a szószékről,
ugyanúgy hahotázott ezután is, ha valami tetszett neki. Amit
a püspökségen egyből megszeretett,  az a kert volt,  ami a
palotát körülvette. Bokros teendői miatt sosem tudott annyi
időt itt  tölteni,  mint amennyit szeretett volna. Rajongott a
kertészetért,  a szobájában nevelt virágait maga öntözte. A
kertésszel jó barátságba keveredett már az első héten.

Paptársai  között  állandó  szóbeszéd  tárgya  volt,  mert
mindig  kitalált  valamit,  amivel  megdöbbentette  a
közvéleményt.  Legutóbb  a  püspökség  méregdrága
luxusautóját  adta  el,  a  kapott  pénzből  a  katolikus  iskolák
tanári karainak lelkigyakorlatait finanszírozta. Persze autóra
szüksége  volt,  ezért  potom pénzért  vásárolt  egy  használt
autót,  ami  nem volt  sem nagy,  sem erős,  de  mindenhová
elvitte.  Paptársai  eleinte  furcsállták  a  puritánságát,
ugyanakkor  nagyra  is  értékelték  a  minden  luxustól  és
pompától  mentes életét.

Paul a szülei halála után hamar magára talált. A tragédiát
követően hónapokig imádkozott szülei üdvéért, és hitte, hogy
ők már egy sokkal  jobb helyen vannak.  A mai  napig kéri
közbenjárásukat, ha valami nehéz, vagy kellemetlen feladat
előtt  áll.  Carllal  nagyon  jó  kapcsolatot  ápoltak  már
gyerekkoruktól fogva. Az, hogy Carl exorcista lett, egy kicsit
sem  lepte  meg,  hiszen  mindig  belengte  valami  misztikus
légkör.  Carl  és  Mike  kapcsolata  azonban  nyomasztotta.



Érezte,  hogy  valami  elkerülte  a  figyelmét,  valami
kulcsfontosságú, de nem tudta, hogy mi. Ez nyugtalanította.
Szerette a fiút, ugyanakkor tudta, hogy mennyire veszélyes
az, amit csinál, de hiába próbálta lebeszélni, nem tudta. Mike
meg  volt  győződve  arról,  hogy  amit  csinál,  az  hasznos.
Valóban, néha úgy tűnt, azonban gyorsan bebizonyosodott az
ellenkezője.

A fiú  útját  halottak jelezték.  Általában gyilkosságokhoz
hívták,  de volt  emberrablás,  nemi erőszak,  sőt,  rablás,  és
bankrablás  is.  Ami  majd  minden ügyben közös  volt,  az  a
halottak. Nem csak az áldozatok, az elkövetők is meghaltak.
Ki előbb, ki később, de a bűntény egy éves évfordulóját már
egyik sem érte meg. Öngyilkosság, baleset, betegség, vagy
gyilkosság  áldozatai  lettek.  Három  esetben  az  elkövetők
egymást  gyilkolták  meg.  Mintha  mindenki  megtébolyodott
volna egyik percről a másikra. Az áldozatok közül hat élte túl
a támadásokat, ám egy héten belül négy meghalt. Egy, leállt
lélegeztető  gép,  kettő,  gázrobbanás,  három,  balesetet
szenvedett  mentő,  négy,  öngyilkosság.  Az  ötödik
gyilkosságokat követett el, és a rendőrök lelőtték. A hatodik
pedig megtébolyodott. Mintha átok ült volna a fiún. Az esetek
önmagukban nem okoztak nagy szenzációt, hiszen a városban
mindennapos volt az erőszak, de Mike eseteit megvizsgálva
hajmeresztő összefüggés vált láthatóvá. Mintha a bosszúállás
angyala loholt volna a fiú nyomában, elpusztítva mindenkit,
aki maga is pusztított, ölt és rabolt. Most pedig itt a legújabb.
És a gyilkos itt is meghalt.

9.



Paul abbahagyta a járkálást és visszaült a fotelba.

– Az az érzésem, hogy valami elkerülte a figyelmünket.
Valami,  ami  magyarázatot  szolgálna  erre  a  tébolyra  –
töprengett a püspök. – Össze kellene szedni az összes esetet,
amiben Mike benne volt – mondta az öccsének. – Akkor talán
tisztábban láthatnánk.

– Épp tegnap végeztem vele – mondta Carl és táskájából
egy vastag iratcsomót húzott elő. – Itt van minden, kivéve a
tegnapi esetet. Arról még nem készített iratot, de holnapra
biztosan végez vele.

–  Ejha,  ez  jó  vastag!  –  lepődött  meg a  püspök,  mikor
meglátta a dossziét.

– Igen. Több mint harminc eset – sóhajtott Carl.

–  Na  jó,  nézzük!  –  mondta  Paul,  keresztet  vetett  és
szétnyitotta az irathalmazt.

–  Az  első  esetet  ismered.  Itt  vannak  a  másolatok  a
fényképekről.  Az  erdészházról,  itt  a  gödörről,  amit  Mike
kapart  önkívületében,  és  a  zsákokról ,  amiben  a
maradványokat  találták  –  mutatta  Carl.  –  Nem  született
eredmény.  A  testet  több  mint  50  éve  ásták  el .
Azonosíthatatlan.

–  A  második  eset.  Az  áldozat  egy  fiatal  nő.  Munkából
hazafelé leütötték, és megerőszakolták. Koponyaalapi törést
szenvedett. Nem élte túl a támadást. Mike hamar megtalálta
az  elkövetőt,  de  az  menekülni  próbált.  Egy  busz  gázolta
halálra. Szabályosan átment a fején.

– A harmadik eset. Betörésnek indult, de megzavarták a



betörőt. Leütötte a tulajdonost, majd felgyújtotta a házat. A
gyilkos  másnap  hajnalban  halálát  lelte.  Bennégett  a
lakásában.  Valószínűsítették,  hogy  égő  cigaretta  okozta  a
tüzet.

– Eddig hány ember vesztette életét? – kérdezte kiszáradt
torokkal a püspök

– Eddig összesen harminckilenc.

– Harminckilenc!? Uram, irgalmazz! – nyögte Paul. – És
találtál valamit?

–  A  gyilkosok,  erőszaktevők  halála  nagyon  hasonlít  az
áldozataik halálára. Olyan, mintha bosszút állna rajtuk valaki.

– Igen, valóban. Szerinted ez mit jelenthet?

– Nem tudom – vallotta be Carl. – De semmi jót.

A püspök elgondolkozott, majd felállt és sétálni kezdett.

–  Nem  tudom,  hogy  van-e  ennek  a  szisztematikus
öldöklésnek célja. A sátán nem ésszerű. Ott árt, ahol csak tud,
és annyit, amennyit lehet. Nem ésszerűek a lépései, minthogy
a sátán tagad mindent, amit csak lehet, még a tagadást is
tagadja. Mindazonáltal ő nagyon ravasz. Mintha valami cél
felé tartana ez a történet, bár fogalmam sincs, hogy mi lehet
az.

Carl csak bólogatott.

–  Én is  érzem,  hogy van még valami,  amit  figyelembe
kellene vennünk. Érzem a zsigereimben. De nem tudom, hogy
mi  lehet  az.  Átnéztem  az  összes  aktát.  Az  áldozatoknak
semmi  közük  egymáshoz.  Etnikailag  sem egységesek,  van



köztük férfi és nő, felnőtt és gyerek egyaránt. Az elkövetők is
teljesen  vegyes  képet  mutatnak.  Szülőhelyek  tekintetében
sincs semmi egyezés a két csoporton belül. Teljesen vegyes a
kép itt  is.  Vannak közöttük  vallásosak,  ateisták,  sőt,  még
kommunista  is  akad.  Három  áldozatot  a  mai  napig  nem
tudtak azonosítani.

– A nevekkel mi a helyzet?

–  Semmire  nem  jutottam.  Próbáltam  összeolvasni  a
keresztnevek kezdőbetűjét, aztán a családnevekét, aztán még
ezer variációt, de nem vezetett eredményre.

– Lássuk! – mondta a püspök és a dossziét az íróasztalra
tette és szétnyitotta. – Az első eset áldozata ismeretlen.

Papírt vett elő és felírta:

1.Ismeretlen

Aztán felírta sorban az áldozatok és az elkövetők neveit.

–  A  második  áldozat  egy  nő,  Erica  Dylan,  a  gyilkosa
Marius  Taylor,  a  harmadik  áldozat  megint  nő,  Particia
Corcadale,  az  elkövető  szintén  férfi,  Peter  Buhammer,  a
negyedik ismeretlen.

Paul  munkába  merült,  Carl  pedig  a  falakon  végigfutó
könyvespolchoz  lépett,  és  azokat  böngészte.  Csodálatos
könyvtára volt a püspökségnek, itt azonban inkább a levéltári
anyagokat  tartották.  A  ódon  bőrkötéses  könyvek  gerincén
csak az évszámok voltak láthatók. Több polcot megtöltöttek a
levéltári  iratok,  Carl  szórakozottan  levett  egy  kötetet,  és
elkezdte lapozgatni. A bekötött leveleket latinul írták. A pap
tanult latint, de olyan régen használta, hogy nagy részét már



rég elfelejtette, most mégis megpróbált kisilabizálni valamit a
cikornyás írásból, nem sok sikerrel. Visszatette hát a könyvet,
és keresgélt egy, a jelenhez közelítő évszámot, mikor belé
hasított.

–  Paul!  Paul!  –  sietett  a püspök felé.  –  Eszembe jutott
valami!

Az asztalnál ülő érdeklődve felnézett.

– Engedd meg, hogy megnézem!

A püspök felállt, és átadta a helyét. Carl izgatottan leült
testvére  székébe  és  a  teleírt  lapot  maga  elé  húzta,  majd
minden ügy mellé odaírta az évszámot. Aztán csak számolt,
és számolt.

– Megvan!– jelentette bő fél óra után sugárzó arccal. –
Megvan a kulcs!

– Mutasd! – ugrott a püspök az asztal mellé.

– Nézd csak! – mutatta a teleírt papírt Carl. – A dátumok a
nyitja. Az első áldozat neve ismeretlen. Az ismeretlen szóval
semmit  sem  tudtam  kezdeni.  Próbálkoztam  még  a
névtelennel, de az sem vezetett eredményre. Az előbb, amint
a levéltári iratokat nézegettem, belém villant, hogy talán más
nyelven kellene megpróbálnom. Ismeretlen, latinul anonymus,
vagy ignotus. Az első áldozatra 1993. március 12-én talált rá
Mike. Március 12., azaz 03.12. az Ignotus harmadik, első és
második betűje az N, az I, és a G. NIG- ez eddig semmit sem
mond, de – magyarázott lelkesen Carl – a következő áldozat
Erica  Dylan.  Halálának  napja  1994.  december  23.  Ha  az
előbbi logikát követjük: 12.23. Erica nevéből kapunk négy



betűt, az E-t, az R-t, még egyszer az R-t és az I-t. Eddig a
szavunk  NIGERRI.  Erica  gyilkosának  neve  Marius  Taylor.
1995.  június  15-én  vesztette  életét.  Ha  az  előző  logikát
követjük,  három  betűt  kapunk  itt  is.  Az  szavunk  így  a
következő:  NIGERRISMU.  Zsákutca,  gondoltam,  de  ekkor
rájöttem,  hogy  az  ügyben  két  szereplőt,  a  gyilkost  és  az
áldozatot nem lehet ugyanúgy kezelni. Ha az egyik igen, a
másik nem. Ha az egyik pozitív, a másik negatív. Ha az egyik
áldozat,  a  másik  tettes.  Tehát  a  dátumokat  sem  lehet
ugyanúgy  vonatkoztatni  a  gyilkosra,  mint  az  áldozatra.
Marius  Taylor  esetében  a  június  15-e,  azaz  06.15.  nem
06.15.,  hanem 15.06. Az elkövetőknél a dátumot meg kell
fordítani.  Ha  így  teszünk,  akkor  az  első  szavunk
NIGERRIMUS, azaz legborzasztóbb, leggonoszabb lelkű.

– A következő áldozat Particia Corcadale, 1995.12.04-én
halt meg. Ha a kulcsot követjük, három betűt kapunk, a P-t,
az A-t és a T-t. Gyilkosa Peter Buhammer, a halál 1996. május
másodikán érte. Itt két betű, az E és az R jelenik meg. A
szavunk PATER, ami atyát jelent.

– Megtaláltad!– a püspök döbbenten állt. – És mi a teljes
szöveg?

– Egy pillanat! – mondta a pap és a jegyzetek fölé hajolt.
Közel két óra eltelte után nézett fel ismét, miután végzett a
kódolással.

–  A szöveg nem teljes.  A vége hiányzik.  De itt  van az
eddigi esetek megfejtése – mondta Carl és egy papírlapot tett
Paul elé.

A püspök a  papírlapot  felemelve hangosan fordította  a



latin szöveget:

–  Legborzasztóbb  atya,  ki  a  sötétséget  szülted,  a
kárhozottak  fényét,  ami  homályba  borítja  a  világot.  A
küzdelmedben segíts, legyenek átkozottak ellenségeim és a
te  ellenségeid.  Áldozatot  hoztam  neked,  megfoganó
magzatom. Fogadd kegyesen, gyűlölet atyja, töltsd be lelkét a
te fényeddel, járd át és tedd…

Az  utolsó  szó  is  elhalt,  és  a  szobára  döbbent  csend
telepedett.

– Imádkozzunk! – szólt rekedten a püspök.

10.

Paul  ismét  felvette  a  papírt  és  még egyszer  átolvasta,
majd az öccsének nyújtotta.

– Ez egy felajánló ima. Nem is kétséges, hogy kihez szól.

–  Azt  írja:  áldozatot  hoztam,  magzatom  lelkét  –  Paul
elgondolkozott.  –  Ki  lehet  ez a lélek? Mike?

– Lehetséges. A szüleit sosem ismerte. Árvaházban nőtt fel,
csecsemőként  tették  a  küszöbre.  Ha Mike az,  akkor  ez  a
felajánlás az anyjától származhat. De miért latinul írták?

– Fogalmam sincs – vallotta be a püspök.

– Az imának nincs vége – mutatott Carl a papírra. – Ez azt
jelenti, hogy Mike még kapcsolatba kerül gyilkosságokkal.

– Ezt meg kell akadályozni! Nem tudom, hogy ez a démoni
vérengzés folytatódik-e  nélküle,  de úgy érzem,  hogy nem.



Valamiért fontos az ő szerepe. Ő az eszköz, kulcs, ami sorba
nyitja a zárakat. Csak az a kérdés, hogy mi van bezárva? –
töprengett  hangosan  Paul,  majd  felélénkülve  testvéréhez
fordult. – Tartsátok otthon, ha kell, zárjátok be, amíg nem
jutunk valami eredményre.  És szeretnélek megkérni,  hogy
néz utána ennek az imának, és Mike anyjának. Amíg ez az
ügy  tart,  felmentelek  minden  papi  kötelezettséged  alól.
Kiküldök egy helyettest a plébániádra, te pedig elfoglalhatod
az egyik lakosztályt, hogy minden nap tudjunk személyesen
találkozni. Az ügyet ne említsd senkinek, amíg nem látunk
tisztán.

– Lisának elmondhatom? – kérdezte Carl.

–  Őt  nehéz  lenne  megkerülni,  hiszen  a  csapat  tagja.
Szeretném, ha ő lenne a segítséged. Mi van közte és Mike
között?

– Semmi. Csak barátok.

–  Rendben.  Ennyivel  könnyebb  –  sóhajtott  Paul.  –
Szeretnék  vele  is  beszélni.

–  Természetesen  –  szólt  Carl,  de  a  szeme  bánatosan
csillogott.

11.

Carl  leszaladt  a  széles  márványlépcsőn és  a  portásnak
intve  távozott  a  palotából.  Gondolataiba  merülve  ült  be
autójába,  és  a  következő  lépéseket  tervezgette.  Ekkor
megszólalt  a  mobiltelefonja.  Ismeretlen  szám,  villogott  a
kijelzőn.



–  Halló!  –  szólt  be  a  kagylóba.  A  túloldalról  lihegés
hallatszott.  Nehéz,  rekedt  lihegés.

–  Halló!  –  ismételte  meg  hangosabban.  A  lihegés
folytatódott,  majd  hirtelen  reccsent  valami,  és  a  vonal
megszakadt.

–  Mi  volt  ez?  –  kérdezte  rémülten  önmagától.  –  Ez  a
reccsenés. Mintha… – De aztán elhessegette a gondolatot, és
a problémára próbált koncentrálni.

Az elhessegetett gondolat azonban makacsul visszatért, és
minduntalan betolakodott elméjébe.

– Mintha csont tört volna. Olyan volt az a hang, mintha
csont tört volna…

–  Irány  Mike!  –  határozta  el  magát,  és  merész  ívben
kifordult a parkolóból.

A  város  forgalma  ebben  az  órában  nem  akarta,  hogy
hamar  odaérjen.  A  negyedórás  menetidő  ötven  percre
duzzadt,  s  mire kiszállt  az autóból,  alaposan felpaprikázta
magát. Hiába hívta Mike-ot majd Lisát, egyiküket sem érte el.
Örült, mikor meglátta a beállón Lisa kocsiját, ezt a hatalmas
terepjárót,  ami  sehogyan  sem  illett  a  törékeny  lányhoz.
Kiszállt, és a gazos előkerten át ház felé vette az irányt. Az
ajtóhoz érve meglepődve fedezte fel, hogy az résnyire nyitva
van.

–  Hogyhogy?  Ez  mindig  zárva  van.  Legalábbis  zárva
kellene lennie!  –  töprengett,  és  érezte,  hogy valami nincs
rendben.

Óvatosan kinyitotta az ajtót, ami most is épp olyan puhán



engedelmeskedett,  mint  tegnap  este,  és  bekukucskált  a
szobába.

– Mike? – kérdezte óvatosan – Mike? Lisa?

Süket csend fogadta. A szoba képe azonban nem változott.
A fehér székek, az asztal és a nagy, zöld fotel közönyösen
nézték, ahogy a pap lassan belép, és gyanakodva körülnéz.

–  Valami  baj  van!  –  gondolta  Carl.  Lassan  beljebb
óvakodott és a szobákból nyíló ajtók felé vette az irányt.

– Az első ajtó a konyha – Carl lassan kinyitotta az ajtót és
benézett.  Óriási  kuplerájt  látott,  Minden szanaszét  hevert.
Lábosok és tányérok a földön, üres pizzás dobozok szerteszét,
az  asztalon  felhalmozott  koszos  edények  garmadája.  Nem
lepődött meg. Ez hozzá tartozott ehhez a konyhához, és Mike-
hoz.

– A második ajtó a fürdő – Carl a kilincs után nyúlt, és
kinyitotta  az  ajtót,  ami  hangos,  idegborzoló  nyikorgással
engedelmeskedett.  A pap összerezzent.

–  Mint  egy  ócska  horrorfilmben-  gondolta  és  gyorsan
benézett.  Amilyen  kosz  és  rendetlenség  uralkodott  a
konyhában, a fürdő annyira tiszta és rendes volt. A gondosan
fényesített  csapokon  megcsúszott  a  napfény,  a  ropogós
törölközők és a pipere holmik példás rendben sorakoztak a
fal  melletti  polcokon.  Ami feltűnt  neki,  hogy a tükör még
mindig párás volt és érezte a tusfürdő illatát.

– Valaki nemrég tusolt – villant belé.

– A harmadik ajtó a hálószoba – Carl szíve hevesen vert,
torka összeszorult, mikor lenyomta a kilincset és kinyitotta az



ajtót. Odabent sötétség fogadta. Semmit sem látott, és eltelt
néhány másodperc, míg a szeme valamelyest hozzászokott.
Valami moccant bent. Carl határozottan érezte, hogy a szoba
nem üres, hogy van bent valaki.

– Mike? –suttogta, és a kapcsoló után kotorászott a falon,
mikor meghallotta a lihegést. Ebben a pillanatban megtalálta
és felkattintotta a kapcsolót és a helységet fény öntötte el.
Carl önkéntelenül hátralépett az elé táruló látványra.

Lisa feküdt a szobában anyaszült meztelenül, egy vértócsa
közepén. Fejéből, oldalából, vér szivárgott. Csuklóiból szegek
meredtek ki. Eszméletlen volt és nehezen lélegzett.

– Mire vársz? A tiéd lehet! – súgta egy hang Carl fejében.
– Tudom, hogy kell neked! Tedd meg! Tedd meg! Ő is akarja!


