


R.E.M 2. - Rejtett ellenségek
megjelenése
A.R.Czímer

Publio Kiadó

2013.

Minden jog fenntartva!
Napló: Január 2-a.

„Négy  év  telt  el,  mióta  kényszerűségből  megjártam  a
hadsereget,  ahol  egy  küldetés  során  sikerült  olyan
információkat  szereznem,  melyek  egy  teljesen  új  irányba
terelték  a  világot.  Akkor  úgy látszott,  hogy végre  jó  útra
léptünk, és az ország a béke után gyors fejlődésnek indult,
amiről  azt  hittem,  hogy  nem  állíthatja  meg  semmi.  De
túlságosan naiv voltam.

Egy évvel  ezelőtt  még minden gördülékenyen ment,  az
egyetem  versenytársak  nélkül  publikálta  a  legújabb
kutatásainkat,  melyek  a  gazdaság  és  az  energiaipar
fejlődésére vetettek új fényt, és a kormány kész volt nyíltan
elfogadni javaslatainkat és integrálni azokat. Aztán egyszer
csak jött ez a titokzatos szervezet, és egyetlen éjszaka alatt
minden  addigi  fáradozásunk  eredménye  odaveszett.  Az
egyetem  kutatólaborját  felgyújtották,  és  a  mi  munkánk



mellett az iskola épülete is súlyos károkat szenvedett, később
pedig a média bejelentette, hogy a gazdaságügyi miniszter
ellen  nagy  valószínűséggel  merényletet  követtek  el,  de  a
halálának körülményei  még nem tisztázottak.

A szervezet célja persze egyértelmű volt, az üzenet pedig
világos:  Ha  így  folytatjátok,  ti  is  el  lesztek  hallgattatva.
Tisztán  látszott,  hogy  a  félelemkeltés  művészetét  magas
fokon űzték, és meggyőződésem, hogy nem ez volt az első
eset,  hogy  beleavatkoztak  egy  ország  fellendülésébe.
Mindazonáltal  sajnos  sikerült  elérniük  a  céljukat:  az  új
miniszter  sokkal  óvatosabban  járt  el,  az  emberek  pedig
csendben meghúzták magukat, és senkinek nem akaródzott
újra felszólalnia. Az egyetemen a professzorok és a miniszter
nyomására Dave kénytelen volt leállítani kutatásunkat, mert
nem akarta, hogy a diákoknak baja essen, beleértve Mariet és
engem is. Az állam egyébként is visszavonta az erre fordított
támogatást, így nem is nagyon tehetett mást, és tudtuk, hogy
ez  a  helyes  döntés,  de  mindannyiunkat  letört  ez  a
balszerencsés  fordulat.

A  világ  azóta  a  feje  tetejére  állt,  egyre  több  helyen
történnek megmagyarázhatatlan események, amik többsége
mögött  minden  bizonnyal  ugyanaz  a  szervezet  áll.  Erre
persze  nincs  semmiféle  bizonyítékom,  de  lehetetlennek
tartom, hogy ezek az esetek véletlenek legyenek, mi több,
rengeteg hasonlóság van közöttük.

Az egyetlen lényeges kérdés csak az, hogy hogyan lehetne
leleplezni  őket.  Mivel  feltehetőleg  több  támadásuknak  is
közvetlen áldozatai voltak, amibe a mi esetünket is beleértem,
kétség  sem  fér  hozzá,  hogy  veszélyesek,  és  ha  a



merényletben is az ő kezük volt, akkor az is látszik, hogy nem
válogatnak az eszközök között.

Sajnos eddig nem találtam róluk semmiféle információt,
de  attól  félek,  ha  mélyebbre  ásom  magam  az  ügybe,  és
esetleg  tudomást  szereznek  róla,  ezúttal  minket  sem
kímélnek  meg,  azt  pedig  nem  tudnám  megbocsátani
magamnak, ha miattam Marienak is baja esne. Habár minden
áttörésünk eredménye itt van a fejemben, végül közösen úgy
határoztunk, hogy veszélyes lenne újra papírra vetni őket, és
ezt a döntését tiszteletben tartom, hiszen a tűzben nem csak
az én munkám veszett oda.

Marie idén végez az egyetemen, és úgy terveztük, hogy
hamarosan  összeházasodunk,  de  valamiért  ez  számomra
nagyon távolinak tűnik. Az az érzésem, hogy valami sokkal
komolyabb,  valami  sokkal  rosszabb  van  készülőben,
egyszerűen minden porcikám azt  súgja,  hogy történni  fog
valami. Egyre gyakoribb, hogy éjszakánként csak fekszem az
ágyban és nem jön álom a szememre. Azt hiszem Marie és
Dave is észrevette már, habár próbálom palástolni előttük, de
a kimerültségem biztosan szemet szúrt nekik.

Ám elhatároztam, hogy legalább a mai napra félreteszem
ezeket a gondolatokat, ugyanis ma huszonkét éves vagyok. És
bár ez nekem nem jelent túl sokat, tudom, hogy Marie már
hetek óta készül valamilyen meglepetéssel, és nem akarok
neki csalódást okozni.”

*

Rem letette a tollat a napló mellé, és hátradőlt a székben.
Bármennyire  is  szeretett  volna,  egyszerűen  nem  tudott



túllépni az egy évvel ezelőtti eseményeken. A tény, hogy az
egyetemen  végzett  összes  munkája  odalett,  mély  nyomot
hagyott a lelkén. Hiába végzett csupán két év alatt kiváló
diplomával, úgy érezte, hogy semmit nem haladt ez idő alatt.
Gyűlölte, hogy egyeseknek hatalmukban áll lerombolni mások
kemény munkával elért eredményeit, s habár annak idején
Craig figyelmeztette,  hogy a gyűlölet  nem vezet  semmire,
Rem érezte, hogy ezektől a gondolatoktól még sokáig nem
tud  majd  szabadulni.  Énjének  másik  fele  egyre  csak
igazságért  kiáltozott ,  és  Rem  ettől  mindinkább
összezavarodott.  Tudta,  hogy  nem  lenne  szabad  ezzel
foglalkoznia,  de dühe időnként háttérbe szorította a józan
eszét. S noha megfogadta, hogy a mai napra minden ehhez
kapcsolódó  gondolatát  félreteszi,  elméje  újra  és  újra
visszakanyarodott  a  témára.

Rem fáradtan megrázta a fejét. Rettentően kimerült volt,
hiszen már hónapok óta álmatlanság kínozta. Most azonban
nehezére  esett  ébren  maradni,  így  elhatározta,  hogy
kihasználja a délelőtt maradékát, és megpróbál pihenni egy
kicsit, míg Marie haza nem ér. Becsukta hát naplóját, majd
visszarakta  a  fiókba,  és  kilépett  a  dolgozószobából.  Az
előszobában Roku aztán mellé szegődött, és követte gazdáját
a konyhába, ahol végül letelepedett az etetőtálja mellé, és
onnan figyelte Rem mozdulatait. Az elmúlt három évben az
állat teljesen hozzászokott az egyszerű kutyák életmódjához,
bár Rem gondoskodott róla, hogy mindig formában legyen,
hiszen nem volt  egyszerű házi  kedvenc.  Az utóbbi  időben
viszont csak nehezen tudta tartani a lépést kutyájával, és úgy
tűnt,  hogy  Roku  érzékelte  gazdája  változását,  mert
mostanában amikor csak lehetett Rem sarkában maradt, és



mindig szemmel tartotta őt.

- Na, mi van pajti, már te is aggódsz értem? – paskolta
meg Rem a kutya fejét, miután kitöltött magának egy pohár
vizet.  –  Nincs  miért  izgulni,  ha  most  pihenek  egy  kicsit,
minden rendben lesz, aztán meg elmegyünk futni egyet, jó? –
mondta neki, Roku pedig figyelmesen hallgatta.

Az  állat  jelenléte  mindig  megnyugtatta  Remet,  hiszen
nagyon erős kötelékek fűzték hozzá. Jól emlékezett még rá,
hogy a hadseregben annak idején ő volt egyetlen társa és
útmutatója, és neki köszönhette, hogy élve visszajutott arról a
bevetésről.  Így hát még akkor sem érezte magát egyedül,
mikor épp senki nem volt otthon, mert tudta, hogy Rokura
mindig számíthat. Mostanában egyébként is jobban szerette a
magányt,  valamiért  mindig  kényelmetlenül  érezte  magát
mások  társaságában.  Kialvatlansága  miatt  nem  volt  elég
energiája, és így nem volt kedve beszélgetni sem. Minden
egyes  kérdés  irritálta,  de  nem  akart  megbántani  senkit
esetleges  mogorvaságával,  tehát  amikor  csak  lehetett
kimentette  magát  a  közös  programokból.  Épp elég  volt  a
munkahelyén összpontosítania,  hogy ne hibázzon, hiszen a
legújabb technikával készült számítógépek összeszerelésével
foglalkozott,  ami  nagy  precizitást  igényelt,  mivel  a
készülékek  egyre  kisebbek  lettek.

Rem  végül  megitta  vize  maradékát,  és  visszament
hálószobájába, ahol végignyúlt a kényelmes franciaágyon. A
lakás, amit béreltek Norlandben nem volt ugyan nagy, de két
embernek  tökéletesen  megfelelt,  a  fizetéséből  pedig
kényelmesen meg tudtak élni Marieval. Rem az egyetem után
döntött  úgy,  hogy  amint  munkát  talál,  költözzenek  össze.



Sosem volt baja Dave házával, de mindig is arról álmodott,
hogy amint lehetősége lesz rá, önálló életet kezd.

Nem lehetett panasza semmire, mert összességében jól
mentek a dolgaik, de mélyen legbelül többre vágyott annál,
hogy engedelmes mintapolgár legyen. Ezt a kényelmes életet
könnyedén megteremtette maguknak, de érezte, hogy ő ennél
sokkal többre hivatott, és újra eszébe jutott az elhatározás,
mikor Norlandbe vezető első útján a vonaton úgy döntött,
hogy  részt  vesz  a  változás  hullámait  meglovagolók  első
futamán. Rem úgy érezte, hogy azóta az átkozott éjszaka óta
mérföldekre sodródott  a maga útjától.  Szem elől  vesztette
célját,  mely pár évvel ezelőtt olyan kristálytisztán lebegett
előtte, hogy szinte meg is tudta volna érinteni. „Hova lett az a
lendület?”,  kérdezte  magától,  de  aztán  határozottan
megrázta  a  fejét.  „Ma  már  nincs  több  elmélkedés”,
emlékeztette  magát,  majd  végül  felhagyott  a  plafon
fixírozásával, és lehunyta szemeit, hogy aludjon pár órát.

*

Sötét  volt,  és  Rem nem látott  semmit,  de  tudta,  hogy
folytatnia kell a keresést. Érezte, hogy közel jár, de már csak
idők kérdése volt,  hogy mikor bukkannak a nyomára.  Mit
keresek  itt?,  hallott  egy  hangot  a  fejében,  de  közben
töretlenül  folytatta  útját  a  homályban.

- Csak még egy kicsit. - mormolta az orra alatt, és a falat
tapogatva befordult egy újabb sarkon.

Hol vagyok?,  hangzott  fel  egy újabb gondolat,  és  Rem
most  megtorpant,  mintha  egy  láthatatlan  falnak  ütközött
volna. Úgy nézett körül, mint aki csak most ébredt tudatára,



hogy mit is csinál éppen. Továbbra sem látott semmit, csak
azt  tudta,  hogy  sietnie  kell,  mert  itt  veszélyben  van.
Megszaporázott léptekkel haladt hát tovább, miközben azon
elmélkedett, hogy mit is keres voltaképp. A következő forduló
után  azonban  végül  fényt  látott,  és  végre  nem  kellett  a
sötétben tapogatóznia. Úgy tűnt, valami föld alatti alagútban
lehet,  vagy  esetleg  egy  épület  alagsorában.  A  falakon
különböző vastagságú csövek futottak, és a távolból furcsa
surrogó hang szólt.

A fény egy teremszerű helyiségből szűrődött ki, és Rem
tanácstalanul  várta,  hogy  történjen  valami.  Bensője  arra
sarkallta,  hogy  menjen  tovább,  de  a  fejében  lévő  hang
tiltakozott.  Érezte,  hogy  veszély  leselkedik  rá,  de  olyan
régóta tartott  már ez a sötétség,  hogy végül  úgy döntött,
mégis  továbbmegy.  Mikor  a  résnyire  nyitott  ajtóhoz  ért,
először óvatosan belesett rajta, de nem látott semmi mozgást.
Agyában  közben  folyamatosan  jelzett  a  vészcsengő,  de  ő
mégis rátette a kezét az ajtó lapjára, és óvatosan meglökte.
Az  hangtalanul  fordult  el  a  zsanérokon,  míg  végül  Rem
látószögébe nem került a fény forrása, egy kivetítő, mely a
szemközti  falra  vetette  képét.  Azon egyetlen ember fotója
látszott, egy középkorú férfié, és Rem úgy érezte, hogy ismeri
valahonnan, de nem volt ideje ezen gondolkozni, mert a háta
mögötti  folyosóról  léptek  visszhangját  hallotta.  Azonnal
szét-nézett,  hogy merre lehetne továbbmenni,  és  az  egyik
sarokban látott is egy ajtót, de mikor odaért és lenyomta a
kilincset,  az  nem  mozdult.  A  hangok  közben  egyre
hangosabbak lettek, és Rem gyomrába belemart a félelem,
mert tudta, hogy sarokba szorították. A teremben nem volt
hova elrejtőzni, és nem volt másik kijárat sem. Tudta, hogy



már csak pillanatok kérdése, és ideérnek. Testében különös
zsibbadtság áradt szét és keze lecsúszott a kilincsről, melyet
addig görcsösen szorított.  Az  idő megállni  látszott  és egy
kiáltás hangzott, ahogy Rem a folyosó felé fordult. Az ajtóban
egy  feketeruhás  férfi  állt  és  tekintetük  egy  pillanatra
egybeolvadt. Aztán az alak Remre emelte az eddig a combja
mellett tartott fegyvert, és ő érezte, hogy itt a vég.

- Rem!

Egy emberöltőnek vélte azt a másodpercet, amíg a férfi
meghúzta a ravaszt, és közben lehunyta a szemét, úgy várta a
fegyver csattanását, de nem történt semmi  és Rem érezte,
hogy a vállát rázzák.

-  Rem! -  hallotta újra Marie hangját,  mire kinyitotta a
szemét.

Újra a szobában volt, és ugyanabban a pózban feküdt az
ágyon, mint mikor elaludt.

-  Rem,  jól  érzed  magad?  -  kérdezte  Marie,  miközben
megfogta a kezét, és Rem végül felfogta, hogy amit az imént
látott, az csak álom volt.

Tekintetét a plafonról Mariera irányította hát, és közben
felült az ágyban.

-  Persze,  minden rendben,  csak egy rossz  álom volt.  -
mondta, mire a lány nagyot sóhajtott.

- A frászt hoztad rám, mikor hazaértem azt hittem nem is
vagytok itthon, mert Roku nem volt sehol, de aztán ahogy
bejöttem a szobába azt láttam, hogy az ágy mellett ül és a
fejét a kezedbe fekteti, te pedig nem mozdultál, és akárhogy



szólongattalak,  nem  reagáltál  semmit.  Nem  olyan  volt,
mintha rosszat álmodtál volna, inkább úgy tűnt mintha...  -
akadt meg Marie, és alig érezhetően, de megszorította Rem
kezét, miközben lehajtotta a fejét.

- Mintha mi? - kérdezte csendesen a fiú.

-  Mintha  itt  sem  lettél  volna.  Nem  úgy  értem,  hogy
fizikailag, hanem...

-  Lélekben.  -  fejezte be a  mondatot  Rem, Marie  pedig
bólintott és beharapta a szája szélét.

A fiú maga elé meredt egy pillanatra és elgondolkodott.

-  Tényleg  nem  olyan  volt,  mint  egy  átlagos  álom.  -
jelentette ki aztán, és Mariera nézett, aki feszülten hallgatta.
- Úgy értem annak indult, de aztán megváltozott. Tudod, az
álmokban legtöbbször kívülről szemléljük az eseményeket és
nem tudjuk  befolyásolni,  ami  történik,  csak  sodródunk az
árral. Ez is így kezdődött, de aztán egyszer csak azt vettem
észre, hogy én irányítom a dolgokat. Mintha belebújtam volna
egy  másik  énem  bőrébe,  hirtelen  kontrollálni  tudtam  az
egészet.  Fura volt.  -  csóválta meg végül  a  fejét.

- Nem lehet, hogy csak a fáradtság teszi ezt? Tudom, hogy
egy ideje nehezen tudsz aludni... - mondta Marie és aggódó
tekintete láttán Rembe belemart a lelkifurdalás.

-  Nem  tudom,  ilyen  még  sosem  történt  ezelőtt.  Majd
megkérdezem Dave-et, mit gondol róla, ő úgyis otthon van
ebben a témában. Egyébként mennyi az idő?

- Fél három múlt. De biztos, hogy jól vagy? Ha gondolod,
elhalaszthatjuk a vacsorát.



- Szóval egy vacsora lett volna a nagy meglepetés. De ne
aggódj,  minden  rendben,  nem kell  lemondanod,  egész  jól
kipihentem magam. - mondta Rem és közben felállt az ágyról.

Marie még pár pillanatig gyanakodva méregette, de aztán
ő is követte a fiú példáját.

-  Akkor  jó.  Mindjárt  készítek  valami  harapnivalót,
gondolom  éhes  vagy.  -  indult  el  a  lány  a  konyha  felé.

Rem úgy érezte, hogy megöli a bűntudat, mert nem tudott
teljesen őszintén beszélni  vele és tudta,  hogy Marie látja,
hogy nem mond el neki mindent. De egyszerűen nem bírta
rávenni magát, hogy elmondja neki, az álmában látta, ahogy
lelövik. Ha csak egy szokványos álom lett volna, akkor nincs
is  semmi  baj ,  de  Remnek  volt  egy  olyan
megmagyarázhatatlan érzése, hogy ami ott történt az akár a
valóság is lehetett volna. Minden részletre élesen emlékezett
és elhatározta, hogy később le is írja majd az egészet. Azt
viszont komolyan gondolta, hogy beszél Dave-el, mert tudni
szerette volna, hogy a professzor mit gondol erről és persze
Mariet is meg akarta nyugtatni.

Végül  aztán,  ezen  gondolatmenetét  befejezve  Rem
átöltözött,  majd követte a lányt  a  konyhába.

-  Összedobtam  egy  kis  tésztasalátát,  kérsz  belőle?  -
kérdezte Marie,  ahogy a fiú leült  a magasított  konyhapult
mellé.

-  Igen, de nem sokat,  mert utána futok egyet Rokuval,
meg persze a vacsorának is kell a hely. Egyébként kettesben
leszünk, vagy hívtál másokat is?



-  Na,  jól  elszóltam magam az előbb.  -  morogta a  lány
bosszúsan,  miközben Rem kezébe adta a  salátás tálat,  de
aztán folytatta. - Hát most már nincs értelme titkolózni, igen
hívtam másokat is. Tulajdonképpen mindenki ott lesz, anya,
Craig és Cloe tegnap érkeztek Flyerből.

- És szállodában laknak?

-  Dehogyis,  Dave  meghívta  őket,  mondván  minek
fizetnének,  ha  az  ő  házában  úgyis  kényelmesen  elfér
mindenki.

- Igaz. - bólintott Rem, aztán a beszélgetés szünetelt egy
darabig, míg mindketten befejezték a kései ebédet.

Marie kiváló szakács volt és remek érzékkel rendelkezett
a  fűszerekhez,  így  legtöbbször  ő  főzött,  de  Rem  is
rendszeresen  ténykedett  a  konyhában.  Egyébként  is
megosztottak egymás közt minden házimunkát, bár nem sok
teendő akadt a mindössze kétszobás lakásban. Éppen ezért
az étkezés végeztével most a fiú mosta el az edényeket, ami
persze nem tartott tovább öt percnél.

Dolga végeztével aztán Rem magához intette Rokut, hogy
feltegye rá a nyakörvet, majd cipőt és futódzsekit húzott, de
közben eszébe jutott  valami,  így  visszalépett  a  nappaliba,
ahol Marie épp egy régebbi egyetemi jegyzetét olvasta.

- Biológiát tanulsz? - kérdezett rá, ahogy a lány válla fölött
beleolvasott saját kézírásába.

- Igen, tudod, hogy a jövő hónapban már el kell kezdenem
a  szakdolgozatot,  különben  nem  leszek  kész  a  nyári
szemeszter  végére.  Egyébként  nem  indulsz?



-  De,  csak  meg  akartam  kérdezni,  hogy  este  hányra
vagyunk hivatalosak.

- Ó, ne aggódj, van még időd bőven, fél nyolcra foglaltam
asztalt.

- Akkor jó. - nézett az órájára Rem, aztán lehajolt és egy
csókot  nyomott  a  lány  ajkára.  -  Egy  óra  múlva  jövünk.  -
mondta és az előszobába lépve kezébe kapta Roku pórázát.

-  Jól  van,  vigyázzatok  magatokra!  -  szólt  még  utánuk
Marie, ahogy a páros kilépett az ajtón.

*

Rem nagyon szeretett futni, habár a hideg januári időjárás
nem volt a legalkalmasabb erre a tevékenységre. Norlandben
egész télen jellemző volt  a  hótakaró és ez most  sem volt
másként, így Rem a park felé vette az irányt Rokuval, ahol a
salakos futópályát rendszeresen takarították. Lévén ez a park
Norland egyik legtágasabb zöldterülete, itt sok sport kapott
kiemelkedő hangsúlyt és az uszodától kezdve a teniszpályáig
minden  megtalálható  volt  benne.  Remnek  nem  is  kellett
csalódnia, a futópálya tökéletesen száraz volt, így egy rutinos
bemelegítés után már lendületesen rótta a köröket a parkot
körülölelő futósávon. Roku is élvezte a testmozgást, hosszú,
nyújtott  léptekkel  ügetett  gazdája  mellett,  bár  időnként
le-letért  az útról.

A  park  szinte  teljesen  üres  volt,  hiszen  lassan  már
sötétedett és egyébként is még alig múltak el az ünnepek, az
emberek inkább nagyrészt otthon tartózkodtak. Rem is már
az óráját nézte és úgy döntött, hogy még egy kört futnak,
aztán lelazít, habár most furcsán energikusnak érezte magát.



Az utóbbi  időben nem szívesen  járt  ki  futni,  mert  hamar
kifáradt, de ma kifejezetten jólesett neki a mozgás. Miközben
ezen elmélkedett, lassan az utolsó kör végéhez közeledett,
mellette pedig a futópályával párhuzamosan az úttesten gyér
volt  az autóforgalom és a lámpa épp pirosra váltott.  Rem
hirtelen figyelt fel az egyik jármű hangjára, melynek nagy
valószínűséggel sérült lehetett a kipufogója, mert szokatlanul
hangos  volt.  Ahogy  elfutott  az  autók  mellett,  rosszallóan
megrázta  a  fejét,  aztán  pár  pillanat  múlva  hallotta,  hogy
mögötte újra megindul a rövid kocsisor. Amint a hibás jármű
motorja  felzúgott,  a  kipufogó  váratlanul  durrant  egyet  és
ezzel egy időben – talán a hang hallatára – újra felvillant Rem
szemei előtt a jelenet, amint a férfi, akit az álmában látott,
rászegezi  fegyverét.  A  kép  olyan  hirtelen  jött,  hogy  egy
pillanatra  összezavarodott  tőle  és  mielőtt  felocsúdhatott
volna,  a  kanyarban  nem  fordult  időben,  így  a  lába
megbicsaklott  a  pálya  szélén  és  elesett.

-  A  francba!  –  szitkozódott,  ahogy  ülőhelyzetbe  tápász
kodott és letörölte kezéről a sarat.

Roku  közben  folyamatosan  körülötte  lépkedett,  nyilván
várta, hogy mikor indulnak tovább. Rem nem is vesztegette
az  idejét,  ám  mikor  felállt  felszisszent,  ugyanis  amint
ránehezedett, jobb bokájába belenyilallt a fájdalom. Miután
azonban  végigtapogatta,  nem  érzett  törést  és  pár  óvatos
lépés  után  a  fájdalom  is  tompulni  kezdett,  így  kissé
megnyugodott.

-  No  pajti,  azt  hiszem már  ennyi  volt,  ne  haragudj.  –
mondta Rokunak, miközben felcsatolta nyakörvére a pórázt. –
Gyere,  menjünk  haza.  –  simította  végig  az  állat  hátát  és



elindult  a  park kijárata felé,  a  kutya pedig engedelmesen
baktatott mellette.

Rem nem gondolta, hogy furcsa álmának ilyen utóhatása
lehet majd és egy kicsit aggódott amiatt, hogy esetleg ez újra
megismétlődhet. Azelőtt is élt már át veszélyes helyzetet, de
még az után sem maradt efféle lenyomat és tudta, hogy ha ez
váratlanul  újra  megtörténik,  akkor  balesetet  okozhat,
akárcsak  az  előbb.  Egyre  sürgetőbbnek  érezte,  hogy
beszéljen Dave-el,  mert az utóbbi időben rengeteg minden
történt,  amit  nem  értett  és  csak  remélni  tudta,  hogy  a
professzor képes lesz majd választ  adni  kérdéseire.

Hazafelé menet idegesen tekintgetett körbe, attól tartott,
hogy az immár az elméjébe égett kép újra felvillan a szemei
előtt. Folyton azon kapta magát, hogy bal kezével görcsösen
szorongatja  a  pórázt  és  hiába  próbált  ellazulni,  pár  perc
múlva ismét visszatért a szorongás. Rem úgy érezte, hogy
kezd megőrülni és már épp kezdett elhatalmasodni rajta a
pánik,  mikor  egyszer  csak  Roku  nedves  orrával  böködni
kezdte a kezét, s ez pont elég volt, hogy kizökkentse gazdáját
megrendült állapotából. A kutya minden bizonnyal a közeledő
lépcsőfokokra próbálta felhívni a figyelmét és Remnek végre
sikerült  valamelyest  összeszednie  magát.  A  lépcső  tetején
megállt egy pillanatra, hogy rendbe rakja a fejében kuszán
röpködő gondolatokat  és  néhány perc  összpontosítás  után
sokkal  higgadtabban  indult  tovább.  Bokája  még  mindig
tompán sajgott, ami segített visszarángatni érzékeit a jelenbe
és kizárni  a nemkívánatos gondolatokat.  Elhatározta,  hogy
egyelőre minden elmélkedést félretesz, mert egyedül úgysem
fogja megtalálni a válaszokat. Úgy gondolta, hogy épp itt az
ideje megosztani problémáit, még akkor is, ha emiatt mások



aggódni fognak érte, mert érezte, hogy ha nem beszél róla,
akkor  még  mélyebbre  süllyed  a  bizonytalanságban.  Újra
emlékeztette önmagát, hogy nincs egyedül, hogy ott vannak a
barátai,  akik bíznak benne és ott  van a menyasszonya is,
akinek bármit elmondhat, hiszen eddig is mindig támogatták
egymást.  Ezektől  a  gondolatoktól  aztán  végül  teljesen
megnyugodott  és  a  maradék  pár  perces  utat  már
eseménytelenül  tette  meg.

Marie otthon épp a jegyzet utolsó oldalait olvasta, mikor
hallotta, hogy nyílik a bejárati ajtó, de nem mozdult helyéről.

- Úgy emlékszem, egy órát mondtál. – szólt ki a nappaliból,
de aztán mikor felnézett és meglátta Rem sárfoltos ruháját,
arca még jobban elkomorult. – Hát veled meg mi történt?

- Elestem. – válaszolta a fiú kurtán, miközben átsántikált a
helyiségen a gardrób irányába.

Tudta, hogy Marie miért viselkedik ilyen nyersen és nem
is  hibáztatta  érte.  Tisztában  volt  vele,  hogy  a  lány  nem
szerette, mikor titkolózott előtte és zuhanyzás közben azon
agyalt, hogyan is kezdjen majd bele a történetbe. Végül úgy
döntött,  hogy  kertelés  nélkül  elmond  neki  mindent,  így
elkerülvén az esetleges félreértéseket.

Marie eközben azt próbálta kitalálni, hogyan értethetné
meg Remmel, hogy nem kell minden terhet egyedül cipelnie
és ő meghallgatja, ha esetleg valami nyomja a lelkét. Teljes
szívéből  szerette őt  és nem akarta,  hogy a kommunikáció
hiánya miatt  romoljon el  a  kapcsolatuk.  Tudta,  hogy Rem
bizalmatlansága az emberekben mélyről gyökeredzik, de úgy
érezte, hogy ők ketten elég régóta ismerik egymást, így nem



értette,  hogy  a  fiú  miért  zárkózik  el  olykor  szinte
megmagyarázhatatlan  okokból.

De nem volt ez persze mindig így. Mikor még mindketten
az egyetemre jártak, Rem tele volt élettel és lelkesedéssel,
ahogy  töretlenül  haladt  célja  felé  és  határtalan  ambíciói
könnyen  ragadtak  át  a  körülötte  lévőkre.  Abban  az
időszakban sosem viselkedett így, szinte minden gondolatát
megosztotta vele és hagyta, hogy Marie aktívan is részese
legyen életének. A tűz után azonban minden megváltozott,
Rem sokkal csendesebb lett és gyakran fordult magába. Volt,
mikor napokig szinte semmi érdemlegesről nem beszélgettek
és  Marie  mindinkább  úgy  érezte,  hogy  a  fiú  egyre
messzebbre távolodik tőle. Sokszor gondolt rá, hogy elmondja
neki érzéseit, de azt szerette volna, hogy Rem magától nyíljon
meg felé,  így  végül  mégsem mondott  soha  semmit.  Most
azonban  tudta,  hogy  elérkezett  türelme  határára  és
egyszerűen  már  nem  bírta  tovább  magában  tartani
gondolatait, habár félt, hogy ő ettől csak még jobban magába
zárkózik  majd.  Marie  megremegett  a  lehetőségre,  hogy
esetleg  elveszítheti  őt,  de  aztán  nyugalmat  parancsolt
magára és úgy várta,  hogy a fiú  végezzen a fürdőben.

Rem hamarosan elő  is  került  és  felfrissülve,  bár  kissé
fáradtan bicegett el a kanapéig, ahol aztán szótlanul ült le a
lány mellé. Marie nem nézett fel,  ujjait idegesen kulcsolta
össze  térdein,  mert  nem  tudta,  hogy  kezdjen  bele
mondanivalójába.  Ahogy  teltek  a  másodpercek,  ő  közben
egyre feszültebbé vált és már épp megszólalt volna, mikor
egyszer csak Rem nagyot sóhajtott, majd megszólalt.

- Beszélnem kell veled. – mondta, mire Marie felkapta a



fejét és ránézett.

A fiú hátradöntött fejjel és lehunyt szemmel ült a kanapén,
de aztán felegyenesedett és felhúzta a lábát, hogy szembe
fordulhasson  vele.  Rem  olyan  komoly  arcot  vágott,  hogy
Marieba  egy  pillanatra  belenyilallt  a  félelem,  de  végül
bólintott.

-  Mondd nyugodtan. – felelte tettetett higgadtsággal és
feszülten várta a folytatást.

- Hát… először is bocsánatot akartam kérni, amiért eddig
nem mondtam semmit,  de  úgy  gondoltam,  ha  elmesélem,
akkor utána biztosan aggódni fogsz majd… - húzta el a szája
szélét, miközben beszélt. – Mielőtt elindultam Rokuval, azt
hittem, hogy minden rendben van, de az az álom úgy néz ki,
elég mély nyomot hagyott bennem. – folytatta Rem, de itt
ismét elakadt és most Marie sem sietett a segítségére.

Tudta,  hogy ez nem lesz egy egyszerű beszélgetés,  de
azért egy kicsit több együttműködésre számított a lánytól, aki
látszólag nem mutatott túl sok érdeklődést. Ez egy pillanatra
fel is bosszantotta, de aztán vett egy mély levegőt és gyorsan
összeszedte a gondolatait.

Marie  persze végig odafigyelt,  de néhány másodpercre
annyira  lekötötte  a  megkönnyebbülés,  hogy  Rem magától
kezdett el beszélni, hogy elfelejtett reagálni. Örült, hogy nem
kellett  elmondania  neki,  amit  gondolt,  mert  egy  kicsit
szégyellte  magát,  amiért  kételkedett  benne.

-  Figyelsz te rám egyáltalán? – kérdezte aztán hirtelen
Rem és felvonta a szemöldökét, úgy nézett a lányra.



-  Persze,  ne  haragudj.  –  válaszolt  gondolkodás  nélkül,
majd mégis visszakérdezett. – Mit is mondtál az előbb?

- Épp azt meséltem, hogy mit láttam álmomban… - mondta
komoran a fiú, de aztán mégis folytatta, holott már türelme
végén járt. – Már korábban említettem, hogy nagyon fura volt,
de akkor nem fejtettem ki, mi is történt valójában.

-  Ha  jól  emlékszem,  azt  mondtad,  hogy  képes  voltál
irányítani, ami épp történt… - szólt közbe Marie óvatosan,
mert látta, hogy Rem így is elég ideges és nem akarta tovább
bosszantani, de ő higgadtan bólintott.

-  Igen.  Nagyon  valóságos  volt  az  egész,  az  egyik
pillanatban még kívülről láttam mindent, de aztán egyszer
csak  már  benne  voltam  a  közepében.  Egy  sötét
folyosórendszerben találtam magam, talán valamiféle alagsor
lehetett  és  úgy tűnt,  hogy épp kerestem valamit,  de nem
jutott eszembe, hogy mit. Emlékszem, végig azon vívódtam,
hogy  továbbmenjek-e,  vagy  vissza-  forduljak,  de  végül  a
folyosó egy terembe torkollott, ahonnan fény szűrődött ki és
én  úgy  döntöttem,  hogy  a  veszély  ellenére  bemegyek… -
mesélte Rem, de Marie hirtelen félbeszakította.

- Veszély? Honnan tudtad, hogy veszélyben vagy?

- Fogalmam sincs, egyszerűen csak olyan érzésem volt,
mintha épp üldözne valaki… Nem, az elején még tudtam is,
hogy menekülnöm kell,  de közben meg is  akartam találni
valamit… Nem tudom, ez a része nagyon zavaros. – rázta meg
a fejét, és fogalma sem volt, hol folytassa.

- Végül is ez a rész nem annyira fontos most, inkább azt
mondd, hogy utána mi történt, mert még mindig nem értem.



– segítette ki ezúttal a lány, Rem pedig hálásan pillantott rá,
majd bólintott.

- Bementem a terembe, mert olyan régóta tapogatóztam a
sötétben,  hogy  nem  akartam  visszafordulni.  Odabent  egy
asztalon kívül azonban nem volt semmi, csak egy vetítő, a
folyosóról annak a fényét láttam, ahogy képét a falra vetette.
Az egy idősebb férfi fotóját mutatta, aki valahonnan nagyon
ismerős volt, de még mielőtt vissza tudtam volna emlékezni
rá,  hogy  hol  is  láttam azelőtt,  lépteket  hallottam magam
mögött, aztán pedig rájöttem, hogy az egyetlen lehetséges
kiút zárva van. Nem volt hova elrejtőzni,  az üldözőm meg
végül utolért és… - Rem hangja itt megakadt, mert nehezére
esett  kimondani  az  utolsó  szavakat,  de  Marie  bíztatóan
megfogta a kezét, mintha csak azt akarta volna közölni, hogy
minden rendben lesz, így végül befejezte mondatot. – És rám
szegezte a fegyverét és én tudtam, hogy meg fogok halni, de
látni nem láttam, mert te felébresztettél. Az egész annyira
valóságos volt, hogy akkor egy pillanatra tényleg azt hittem
itt a történet vége.

- Hát örülök, hogy felébresztettelek. – mondta Marie, mert
szerette volna oldani egy kicsit a fiú feszültségét.

- Hát még én… Az a kép teljesen beleégett az elmémbe. –
csóválta meg a fejét Rem. – A parkban elég volt egy lyukas
kipufogó  hangja  ahhoz,  hogy  újra  felvillanjon  a  jelenet  a
szemem előtt. Úgy éreztem, ha ez újra megtörténik, akkor
nem csak egy bokasérülés lesz a vége, úgyhogy egy kicsit
pánikba estem és nem tudtam, mit csináljak. Fogalmam sincs,
mi van velem. – nézett félre tanácstalanul.

Marie  egy  pillanatig  még az  arcát  fürkészte,  de  aztán



gondolkodás nélkül átölelte őt, mert éreztetni akarata vele,
hogy nincs egyedül.  Rem lassanként  meg is  nyugodott  és
remélte, hogy a mostani felidézésével talán halványulni fog
majd az emlék. Most fordult vele elő először életében, hogy
igazán felejteni akart, mindent megtett volna érte, hogy ez az
álom kitörlődjön a memóriájából.

- Most lehet, hogy nem látod a választ, de biztos vagyok
benne, hogy létezik értelmes magyarázat erre is, és ha igen,
úgyis  megtalálod majd.  Ne agyalj  rajta  feleslegesen,  mert
azzal csak még jobban az őrületbe kergeted magad. – mondta
halkan Marie,  majd hátrébb húzódott,  hogy Rem szemébe
nézhessen.  –  Legközelebb  pedig  ne  tartsd  így  magadban,
nekem bármit elmondhatsz, ugye tudod?

- Igen. – bólintott erre ő, majd hozzátette: - Nem is tudom,
mi lenne velem nélküled.

-  Na,  ezt  meg sem hallottam! –  felelte hevesen Marie,
aztán az órára nézett. – Azt hiszem, nem ártana elkezdenünk
készülődni, ha nem akarunk elkésni. Persze, ha nincs kedved
menni, megértem.

- Nem, elmegyünk, mert már rég találkoztunk a többiekkel
és  legalább  addig  se  foglalkozom  ezzel  az  egésszel.  –
határozott  Rem és  fel  is  állt  a  kanapéról,  hogy  mutassa,
komolyan gondolja.

-  Jól  van.  –  mondta  Marie,  miközben  belibbent  a
fürdőszoba ajtaján. – De nem kell kiöltöznöd túlságosan, mert
a Ritzben foglaltam asztalt.

-  Reméltem  is,  hogy  nem  valami  puccos  helyre!  –
fintorodott  el  Rem,  aztán  vigyorogva  hajolt  el  a  válaszul



utána hajított fürdőszivacs elől.

*

A  Ritz  egy  hangulatos  kis  vendéglő  volt  Norland
belvárosának peremén, mely este tizenegy után többek közt
éjszakai szórakozóhelyként is üzemelt. Ennek ellenére olcsó
áraikhoz képest  remek ételek szerepeltek az étlapon és a
vendégek sokféle felhozatal közül válogathattak. Épp emiatt
volt  népszerű a  hely,  így  voltak alkalmak,  mikor  hetekkel
előre kellett asztalt foglalni, ha az ember biztosan be akart
jutni az étterembe.

Most  is  úgy  tűnt,  hogy  szinte  teltház  van,  legalábbis
beletelt  egy kis időbe, míg Davenek sikerült parkolóhelyet
találnia.

- Még jó, hogy csak egy autóval jöttünk, ellenkező esetben
még keringhettünk volna egy ideig. – mondta Cloe és közben
lopva Craigre pillantott, akit húsz perccel ezelőtt alig tudtak
lebeszélni, hogy feltűnő katonai Humwee-jével jöjjön.

-  Marie  szólt,  hogy  erre  lehet  számítani,  kár  ezen
felhúznod magad Craig. – veregette vállon Dave az újdonsült
hadnagyot,  majd még vigyorogva hozzátette:  -  Holnapután
úgyis  vezethetsz  hazáig  majdnem kétszáz  kilométert,  nem
hiszem, hogy ez sokat számít.

- Ma úgyis mulatni jöttünk és tőled azért nem áll olyan
távol  az  alkohol,  jobb ez  így.  Legalább megünnepeljük az
előléptetésed is. – mondta békítően Ellie, így végül Craig is
bólintott.

- Egye fene, végül is azért vagyunk itt, hogy jól érezzük



magunkat.

-  Ez a beszéd! Hölgyek, megvan mindenük? – kérdezte
Dave  vidáman,  amire  a  válasz  Cloe  és  Ellie  egyöntetű
bólintása volt, mire a professzor intett nekik, hogy induljanak.
– Akkor mehetünk is befelé.

A társaság jó hangulatban volt, hiszen Dave kivételével a
Flyerből érkezettek már fél éve nem látták a fiatalokat. Akkor
még  mindketten  le  voltak  hangolva  az  egyetemi  kutatás
leállítása miatt, de Craig és Cloe úgy gondolták, hogy azóta
biztosan kiheverték a megrázkódtatást.

Egyedül Ellie tudta, hogy a dolgok nem mentek teljesen
zökkenőmentesen a kis páros életében, hiszen lánya gyakran
mesélt arról, hogy Rem az utóbbi időben nem igazán találja a
helyét és nincs a legjobb formában. Egy kicsit aggódott is
amiatt, hogy Marie meg tud-e birkózni ezzel a helyzettel és
remélte,  hogy  ma este  meggyőződhet  arról,  hogy  minden
rendben van köztük. Tudta azonban, hogy lánya immár érett
és  okos  felnőtt  nővé  cseperedett,  így  bízott  benne,  hogy
találékonyságával bármilyen akadályt le tud győzni.

Ahogy beléptek a vendéglőbe, Dave rögtön a pulthoz ment,
hogy az asztaluk felől érdeklődjön.

- Természetesen az asztal már elő van készítve, de a hölgy,
akinek a nevén a foglalás van,  még nem érkezett  meg.  –
kapta az udvarias választ a pultostól, amin meglepődött, mert
nem úgy ismerte Mariet, hogy ilyen alkalmakkor késsen el,
Remről  nem  is  beszélve.  –  Ha  gondolja,  addig  helyet
foglalhatnak,  biztos  vagyok  benne,  hogy  hamarosan
megérkezik. – tette még hozzá a férfi, Dave pedig bólintott.



- Ezt fogjuk tenni, köszönöm a fáradtságát.

- Szóra sem érdemes, további szép estét!

- Köszönjük! – mondta, Dave, ahogy a többiekkel együtt az
előbb mutatott asztal felé vette az irányt.

-  Mit  gondoltok,  mi  történhetett  velük?  Annyira  nem
jellemző rájuk a késés. – kérdezte Cloe, miközben elfoglalta
helyét a fal mellett.

-  Biztosan  elakadtak  valahol,  elvégre  ők  nem kocsival
jönnek. – válaszolt Ellie és Dave is egyetértően bólintott.

-  A  tömegközlekedés  az  ünnepek  után  mindig
kiszámíthatatlan,  szerintem  hamarosan  befutnak.

És valóban, alig tíz perc elteltével meg is érkezett a két
fiatal, s kipirosodott arccal léptek az asztalhoz.

- Elnézést, egy kicsit lassúak voltunk, otthon volt egy kis
fennakadás.  –  szabadkozott  Marie,  miközben  kibújt  a
kabátjából.


