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Minden jog fenntartva!

Prológus
Ahogy belépek a szobába, már pontosan hallom, honnan

jön a rekedtes zihálás. A lány, aki valószínűleg végighallgatta
apjának halálát,  most  rettegve viszonozza a pillantásomat.
Első ránézésre úgy saccolom, még nem érte el a felnőttkor
határát,  de  csak  egy-két  évre  lehet  tőle.  Na persze,  nem
vagyok tévedhetetlen,  és  a  félelem mindenkinek gyermeki
szemeket varázsol.

-  Engem  is  meg  fogsz  ölni?  –  kérdezi  olyan  halk  és
reszketeg hangon, hogy alig értem a szavait. Némán nemet
intek. A fegyveremet – egy csontmarkolatú tőrt, amelyet most
vér szennyez – a combom mellett lógatva tartom.

- Nem miattad jöttem – adom meg a választ a kérdésére
tárgyilagos  hangon.  Egy  pillantással  felmérem  a  szobát,
ahová betörtem, és ahol a lány eddig azt hitte, biztonságban
van.

Valóban sokat  fáradozhattak azon,  hogy ez  a  szoba az
otthon  menedékének  illúzióját  keltse.  Négy  sarkát
lekerekítették,  a  kertre  néző  falat  panorámaablakkal



helyettesítették, a bent lévő bútorok kellemes árnyalatú fából
–  vagy  csak  annak  az  utánzatából  –  készültek.  A  színek
világosak,  vidámak.  Az  apró  személyes  tárgyak  tökéletes
képet  adnak  a  lány  személyiségéről.  Feng-shui  delfinek,
(vagyis  a  kicsike  folyamatosan  szerelmes,  és  gyanúsan
gyakran váltogatja az alanyokat), elvétve egy-két sárkány, és
egy együttes egész alakos, fél falat beterítő posztere díszíti a
szobát, többek között. Egyedül az ágynemű sötétebb színű:
vörös alapon fekete rózsák. Hogy ezt kinek jutott eszébe ide
tenni?

-  Mit akarsz tőlem? – a lány hangja kezd hisztérikussá
válni. Remek, már csak ez hiányzott. Elteszem a fegyveremet,
hisz látom, hogy mióta beléptem, tekintetét az arcom és a
késem között jártatja.

- Látni akartam annak a mocsoknak a lányát, aki ezernyi
ember életét megkeserítette.

A válaszom kegyetlenebbül hat, mint amilyennek szántam.
A lány úgy néz rám, mintha arcon ütöttem volna.

- Az apámról beszélsz! – sziszegi. Ha most pisztoly lenne a
kezében, talán megijednék. A lány feláll a fotelből, ahol eddig
kuporgott,  és  tesz  egy  lépést  felém.  Bátor  a  kicsike.  Ha
szemmel lehetne ölni, már halott lennék. Vagyis halottabb,
mint amilyen most vagyok.

- Az apád kábítószerből kereste a pénzét – vonom meg a
vállam, de a lány csak megrázza a fejét.

- Az apám tisztességes vállalkozást vezetett!

- És te mindent elhiszel, amit hallasz? – érdeklődöm tőlem



szokatlan türelemmel.  Miért állok én le ezzel  a kislánnyal
vitatkozni? Talán mert nincs jobb dolgom jelenleg, a munkát
elvégeztem,  a  következő  megbízatás  pedig  még  legalább
két-három órát várat magára, legrosszabb esetben is. – Az
apád vállalkozása fuvarozásból állt. Azt eszedbe sem jutott
megkérdezni, hogy mit szállít, igaz?

Nem  nehéz  elkapnom  a  lány  pillantását,  és  csak  egy
gondolatba telne, hogy visítozva rogyjon össze a narancsszínű
perzsaszőnyegen.  Ehelyett  csak  egy  jelentőségteljes
pillantást vetek rá. Nem muszáj azonnal rájönnie, hogy nem
vagyok egészen ember. Ezzel még várhatunk egy kicsit.

-  Mi  a  neved?  –  kérdezem  sokkal  kedvesebb  hangon.
Mintha nem is történt volna semmi.

- Kylie… - nyögi ki, és ismét erőltetnem kell a füleimet,
hogy jól értsem.

- Az enyém Aster – mutatkozok be, és halvány mosolyt
csenek  az  arcomra.  A  lány  visszahátrál  a  fotelhoz,  és
belezuhan.  Kezdi  felfogni,  hogy  a  hamis  alapokra  épített
világa  összeomlott,  bár  neki  eddig  fogalma  sem  volt  a
hazugságokról.

Mozdulatlanul várok, mintha képes lennék beleolvadni a
környezetbe.  Hagyom,  hogy gondolkozzon,  még adok neki
egy kis időt. Legalább nem kapott hisztériás rohamot, és ez
nagy szó egy korunkbeli tizenévestől.

Ahogy a szemeit figyelem, végignézhetem, ahogy néhány
perc alatt felnőtté érik. Nem mindennapi változás egy ember
életében, az biztos. Mozdulatlanságomban még levegőt sem
veszek,  nem  mintha  feltétlen  szükségem  lenne  rá,  de  a



beszédhez  nélkülözhetetlen.  Vannak  a  fizikának  törvényei,
ami ellen még a démonok sem tehetnek semmit, ha egyszer
alakot öltöttek.

Kylie  olyan  lassan  emeli  fel  a  fejét,  hogy  az  már  fáj.
Körbenéz  a  szobájában,  a  tekintete  a  semmibe  réved,  az
arcán könnyek próbálják enyhíteni a fájdalmát. Szörnyű lehet
elveszíteni  valakit,  akit  az  ember  istenként  tisztelt  egész
életében,  és  lehetetlen azonnal  felfogni  a  hiányát.

- Mit akarsz tőlem? – kérdezi Kylie, ismét, de most nem
néz  rám.  Egy  fényképet  szuggerál,  ami  őt  ábrázolja
kislányként,  az  apja  karjaiban.  Az  anya  valószínűleg  már
akkor sem élt.

Felsóhajtok  és  végigmérem  a  lányt.  Miért  kell  ilyen
bonyolult  kérdéseket  feltenni?  Magamban  gyorsan
végigveszem  a  lehetőségeket.

Megölhetném Kylie-t,  ahogy az apjával is  végeztem, de
míg  az  apjának  már  rég  esedékes  volt  a  hosszú-hosszú
büntetés a pokolban, addig a kislány bűntelen. Ha megölöm,
elveszítem a lelkét, és egy ilyen gyilkosságot a főnököm nem
néz jó szemmel. Nincs kedvem miatta szenvedni.

Megkérdezhetném, hogy velem jön-e. Esetleg válasz elé
állítanám. Tíz  esetből  kilencen a halál  helyett  valami más
variációt választanak. De hogy én kitanítsak valakit? Nem,
ehhez sem kedvem, sem energiám nincs. Marad a harmadik
megoldás.

- Megmondtam, csak látni akartalak. És azt akartam, hogy
tudd, miért halt meg az apád. Viszlát, Kylie! Ha rám hallgatsz,
ne vedd át az örökölt vállalkozást!



Még  látom,  ahogy  nyitja  a  száját,  de  a  következő
pillanatban elfordulok tőle. Kilépek az ajtón – egész táblás
üveg, prímán át lehet látni rajta. Lesétálok a nappaliba. A
holttest vérbe fagyva virít a kanapén, de már egy pillantást
sem  vetek  rá.  Ez  csak  egy  test:  annak  a  jele,  hogy  a
feladatomat elvégeztem. Kylie számára bizonyára mást jelent:
azt, hogy az apja, aki minden szeretetével felnevelte, soha
többé nem mosolyog rá.

A földszintről visszanézek a lány szobájának ajtajára, és
megbizonyosodom  róla,  hogy  nem  vagyok  a  kicsike
látóterében.  A  rendőrség  bizonyára  hamarosan  jön,
megtalálják a hullát, azonosítják, és megbizonyosodnak róla,
hogy egy drogbáróval kevesebb szennyezi a földet. Rám itt
nincs szükség többé. Köddé válok az anyagi világ számára.

Pokoli játékok
Hydar dolgozószobája nem sokkal nagyobb az enyémnél,

de az én ízlésemnek túl… démoni. Nah igen, mit is várhatnék
a  Pokolban,  nem  messze  a  Sátán  kastélyától?  Még  az  a
szerencse, hogy a saját kis lakosztályomat a saját ízlésemnek
megfelelően  alakíthattam  ki.  Nem  tudnám  elviselni
hosszútávon  a  freskókat,  amelyek  kárhozott  lelkek
megégetését  ábrázolják.  Túlzottan  emlékeztetnek  a  saját
halálomra.

Szerencsémre  Hydar,  a  közvetlen  főnököm  az  asztala
mögött ül, így nem kell szétnéznem a szobájában, tekintetem
egyenesen megcélozhatja az övét.

-  Megkaptátok a csomagot,  amit küldtem? – kérdezem,



bájmosolyt varázsolva az arcomra. Hydar ajkait hosszú sóhaj
hagyja el, és ahogy végigmér, ismét látom a szemében, hogy
huncutkodással töltött éjszakákra gondol. Hagyom álmodozni,
nem  akarom  elrontani  a  kedvét,  elvégre  a  főnökét  nem
cseszegeti  egyetlen normális  lény sem. Feltéve,  hogy nem
akar kínkamrába kerülni.

- Kevin Coolney-ra gondolsz, igaz? – mosolyog rám. Fekete
szemei úgy nyílnak meg előttem, mint egy kút, amely el akar
nyelni,  fel  akar  emészteni.  Nem hagyom magam elveszni,
kurtán  ból intok.  –  Már  a  büntetését  töl t i ,  és  az
elkövetkezendő  párszáz  évben  is  azt  fogja,  neked
köszönhetően.

Bájmosolyom  elégedettre  vált.  Ha  Hydar  ilyen  kedves
hangon beszél, azt jelenti, mindent tökéletesen végeztem el.
Azt nem várhatom, hogy megdicsérjen, úgyhogy ezzel érem
be.

- Tehát, mi az új feladatom? – érdeklődök, próbálom egy
kicsit  siettetni.  Közben  arcom  fintorba  torzul,  amint
meglátom  Hydar  legújabb  jegyzetfüzetét.  Jó,  tudom,  egy
démonnak nem illene irtóznia a tűztől. De erre nekem komoly
okom van. A pasi jól látja a fintort, és a mögötte megbújó
érzelmet is, de nem teszi szóvá. Még szerencse.

- Pihend ki magad, ma már nem mész sehová – szögezi le
komollyá vált  hangon. Ez rosszat jelent.  Ha Hydar elfelejt
mosolyogni,  azt  jelenti,  hogy  felsőbb  utasításra  kapott
feladatot,  amit  velem fog megoldatni.

- Szóval? – érdeklődöm újra. A férfi arcán átfut egy mosoly,
és készséggel válaszol.



- Holnapra rendhagyó feladatod lesz. Találnod kell valakit,
hogy beléphessen a tanítványok sorába.

Érzem, ahogy akaratlanul összehúzódik a szemöldököm.
Ez  valóban  rendhagyó  feladat,  újoncokra  még  sosem
vadásztam.  Arra  emlékszem,  hogy engem már csak akkor
vettek fel, amikor letöltöttem a büntetésemet.

-  Nézzem át a fegyházakat,  hogy ki  az,  aki  hamarosan
végez,  és  alkalmas  ilyen  munkára?  –  kérdezem  olyan
semleges hangon, ahogy csak tudom. Nem lenne jó felhúzni
Hydart.

- Nem. Azt akarom, hogy a halandók közül találj valakit,
aki bünti nélkül is beállhat a sorunkba.

-  Na  várj!  Akik  nem kapnának  büntetést,  azok  nem a
mieink.

- De igen, ha elég ügyes vagy, mikor megölöd az illetőt.

-  Te megvesztél  –  csúszik ki  a  számon.  Egy pillanattal
később már tudom, hogy hiba volt, de a várt hatás elmarad.

– Nem én találtam ki, hanem Lucifer – hárítja a vádakat
Hydar.  Felsóhajtok.  Lucifer  akaratával  nem ellenkezhetek.
Ha a tízes hülyeség-skálán Hydar felhúzása a tízes,  akkor
Luciferé a tizenkettes.

-  Egyszóval azt várod tőlem, hogy találjak egy ártatlan
embert,  öljem  meg,  és  beszéljem  rá,  hogy  álljon  a  mi
oldalunkra?  –  próbálom  összefoglalni  a  feladatot.

- És még annyi, hogy tanítsd ki – csillan meg gonoszul
Hydar szeme.



Elborzadok. Hogy én? Kitanítani valakit erre a szakmára?
Itt valaki teljesen megőrült. Nem vagyok tanár-típus, pláne
nem  óvónéni,  aki  a  frissen  meghaltakat  pátyolgatja.
Döbbenetem ki is ül az arcomra, mert Hydar szája gyanús
mosolyra húzódik.

- Mit is mondtál? – tettetek értetlenséget, hátha rosszul
hallottam.

- Jól  értetted, Aster – biccent Hydar. – Lucifer akarata
szerint neveld fel az utódodat.

Ez egyre rosszabbul hangzik.

- Az utódomat? – szaladnak össze szemöldökeim.

- Bizony – bólint kéjesen a főnököm. – Amint készen áll az
utódod, te előléptetést kapsz.

De jó nekem! Jelenlegi rangom: begyűjtő. Ez azt jelenti,
hogy  a  bűnösökre  vadászok,  akik  valamilyen  módon
elkerülték a halált, aminek már el kellett volna jönnie értük.
Az orvostudomány fejlődésével egyre gyakrabban fordulnak
elő ilyen bosszantó esetek. Kevin Coolney például rákos volt.
Hát nem kikezelték a mocskot?

-  Miféle  előléptetésre  számíthatok?  –  érdeklődöm
udvariasan, bár legszívesebben leüvölteném Hydar fejét.

- Ez maradjon csak meglepetés. Annyit elmondok, hogy
utána többé nem kell a földre utaznod.

-  Az,  hogy én mit  akarok,  senkit  sem érdekel,  igaz?  –
rándul az arcom fájdalmas fintorba. Kifejezetten szeretem az
anyagi világot, a Földet, az embereket. Egy-egy feladat során



egész jól érzem magam közöttük, néhány órára olyan, mintha
ismét ember lennék, nem pedig egy démon a Pokolból.

-  Így  igaz  –  nyugtázza  Hydar.  –  Most  mehetsz,  Aster.
Pihend ki magad, és holnap kezdődhet az újabb játék!

Köszönés nélkül  lépek ki  a  főnököm dolgozószobájából,
úgy, hogy egy pillantást sem vetek a falakra. A folyosón már
nem  tudom  alkalmazni  a  szemellenző-módszert,  de
szerencsére  nem  is  annyira  szükséges.  Néhány  keresztre
feszített, kibelezett ember látványát még elviselem, csak tűz
ne  legyen  a  közelben.  Ha  valaki  engem  kérdez,  az  ízlés
fájdalmas ficamról tesz tanúbizonyságot a pokolban.

A  saját  szobám a  folyosó  túlsó  végén  van.  Már  akkor
fellélegzek,  amikor  magamra csukom az  ajtót,  és  egyedül
maradok  a  saját  aprócska  világomban.  A  falak  itt  sokkal
kellemesebbek,  kialakításkor  megvétóztam  a  szenvedő
alakokat, de a freskókhoz ragaszkodott mindenki. Így hát a
falak  csatajeleneteket  ábrázolnak,  hősökké  formázva  az
egyszerű  katonákat.  Az  árnyalatok  sem  olyan  vakítóan
vörösek,  mint  máshol,  több  világos  és  kevesebb  sötét
kontraszt  adja  meg  a  kel lemes  hangulatot.  De  a
legkellemesebb  mégis  a  belső  szoba,  az  úgy  nevezett
„pihenő”,  ami  kétszer  akkora,  mint  a  dolgozószobám.  Ott
található  egy  roppant  kényelmes  ágy,  egyszerű,  fekete
ágyneműhuzattal, két szekrény, az egyik ruháknak, a másik
fegyvereknek, két fotel és egy dohányzóasztal. És ne feledjük
a könyveket, amelyekkel legalább ki lehet kapcsolódni egy
időre.  A  pihenőből  pedig  ajtó  nyílik  egy  kényelmes  kis
fürdőszobára.  Szóval  minden megvan a tökélyhez.

Magamra zárom az ajtót, és elterülök az ágyon. Jelenleg



félbehagyott  könyvemhez  nem  nyúlok,  helyette  a
gondolataimba  merülök.

Már  háromszáz  éve  én  vagyok  a  Pokol  begyűjtője.
Elismerem,  volt  már  rá  példa,  hogy  úgy  éreztem,
belefáradtam  a  melóba,  de  jelenleg  kifejezetten  élvezem.
Miért kell elvenni tőlem ezt a posztot, ha nem vágyom semmi
jobbra, többre? És miért pont egy ártatlant kell  helyettem
kijelölni?

Jól  emlékszem,  én  cseppet  sem  voltam  ártatlan
halandóként. Még akkor öltem meg egy embert, történetesen
a férjemet. Szépen el is ástam a hulláját. Nem szerettem, ha
vernek, de ez a tett cseppet sem volt önvédelem. Csakhogy a
falu,  mivel  férjem  rejtélyek  között  tűnt  el,  engem
boszorkánynak kiáltott ki. Épp a boszorkányégetések korát
éltük. A vízpróbát valahogy túléltem, de a tűzpróbát már nem.
Máglyahalál…  nem  épp  a  legkellemesebbek  közül  való.
Ezernyi  jobb  módszert  tudok  az  emberélet  kioltására.
Egyszóval  ott  égtem el,  a  falu  szeme láttára,  a  pap üres
szövegelése alatt. Hát ezért irtózom a tűztől, ami nem tisztít
meg,  csak  rohadtul  fáj.  Miután  meghaltam,  jött  a  pokol,
annak rendje s módja szerint. Száz év alatt letörlesztettem
bűneim árát, majd úgy döntöttem, fene se fog visszamenni a
földre új életet kezdeni. Nem vonzott a kínzói szakma, sem az
ehhez hasonló finomságok, úgyhogy Hydar alá kerültem. Ő a
főnöke az aktuális begyűjtőnek, a hét tagú büntetőtanácsnak
–  akik  ma  Kevint  is  elítélték  -,  és  még  egy  pár  ilyesféle
szervezetnek. Épp nem volt begyűjtőjük, és kellett nekik egy,
így  hát  vállaltam  a  feladatot.  Egy  igazságosztó  –  azok  a
démonok, akik kisebb bűnökért büntetnek, mint én, például
rémálmokkal ,  betegségekkel ,  tervek  csúfos



keresztülhúzásával, anyagi károkkal – kitanított engem. Hogy
az elődömmel mi történt, nem tudom. Sosem kérdeztem meg,
és már nincs is kedvem ilyen irányban kérdezősködni.

Az oldalamra fordulok.  Aludni  most  nem tudnék,  úgyis
nagyon ritkán van rá szükségem, hogy az álomban pihenjem
ki  magam.  Kedvem  lenne  máris  elindulni,  hogy  keressek
valakit,  aki  megfelel  az elvárásoknak,  de Hydar tanácsára
még nem teszem. Kylie-ra gondolok, akinek ma megöltem az
apját.  A  kislány  egész  ügyesen  viselkedett.  Eljátszom  a
gondolattal: vajon mi lenne, ha őt választanám ki utódomnak?
Az elvárásoknak tökéletesen megfelel.

Elhatározom magamban, hogy holnap ismét felkeresem a
Coolney-házat,  majd  felemelem  a  könyvemet,  és
beletemetkezem.

*
Kora hajnalban, néhány perccel napkelte után már ismét a

földön  vagyok,  Hydar  bölcs  tanácsaival,  kiképzésével
felvértezve.  Nem  akartam  egyenest  a  Coolney-házban
megjelenni, Kylie minden bizonnyal tolakodásnak venné, ha
megjelennék a szobájában. Így nekem is van időm rá, hogy
végiggondoljam,  hogyan  akarom  kezdeményezni  a
beszélgetést. Lehetek lényegre törő – de azzal valószínűleg
lesokkolnám  a  kicsikét,  és  az  nem  vezet  jóra.  Lehetek
erőszakos,  és  akkor  legalább  Kylie  tudni  fogja,  mire
számíthat tőlem a továbbiakban, de a kezdet így is irtó nehéz
lesz,  egy folyamatosan hisztibe merülő libával  pedig nincs
kedvem foglalkozni.  És  lehetek kedves  is,  talán ez  lesz  a
legjobb módszer. Csak kár, hogy mindig olyan nehezen megy,



és hamar elvesztem a mosolyomat.

A nap első, dárdákként nyilalló sugarai megtörnek a folyó
vizén.  Vadkacsacsemeték követik szorgosan az anyjukat,  a
partról be a vízbe, majd élvezettel alámerülnek, csipognak.
Hangjuk  lágy  és  kedves.  A  fák  virágot  bontottak,  méhek
zümmögnek  körülöttük.  A  táj  mesébe  illő  lenne,  ha  a
túlparton  nem  magasodnának  bábeli  felhőkarcolók  a
halandók feje fölé, úgy, ahogy egy óriás magasodik a hangyák
fölé, mielőtt eltaposnák őket.

Mi  lett  velem?  Máris  túl  romantikusan  gondolkozom.
Ebből  elég.

Még  mindig  korán  van,  amikor  becsengetek  a
Coolney-házba. Az ajtót rendőrségi szalag csúfítja, de érzem,
hogy  az  örökös  otthon  van.  Mielőtt  ajtót  nyithatna,
végignézek  magamon,  ruházatomon.  Ugyanabban  a  női
alakban  vagyok,  mint  legutóbb,  amikor  látott,  így
leegyszerűsíthetjük a bemutatkozási mizériát. Mellesleg ez a
kedvenc alakom. Szép, de tiszteletet parancsoló arc,  sötét
szemek, fenékig érő fekete haj, és minden ott domborodik,
ahol  kell.  Egy  szóval  tökéletes,  ha  halandó  lennék,  egész
életemben  fogyókúrázhatnék  és  a  jogászati  köteteket
bújhatnám. Így erre nincs szükség.

Ruházatom  is  kifogástalan,  egy  ujjatlan,  fekete,  női
selyeming  és  egy  szűk  nadrág,  hasonló  csillogással.  Az
elmaradhatatlan csontmarkolatú késem a tokjában pihen. A
beszélgetés végéig nem is akarom elővenni.

Az ajtó még mindig nem nyílik, úgyhogy újra csengetek.
Nem idegesítem magam túlságosan, de nincs kedvem betörni



a házba. Kylie-nak így is épp elég nagy sokkot fog okozni
ismételt megjelenésem.

Van időm eligazítani a ruhámat, lepöckölni egy szöszt az
ingemről, megigazítani a késemet a tokjában – jobb, mintha
toporognék. Kylie végül a harmadik csengetésre nyitja ki az
ajtót,  hálóköntösben,  az alvástól  és a sírástól  kivörösödött
szemekkel.  Először fel sem fogja, hogy ki vagyok, de nem
invitál be a házba, értetlenül mered rám, még köszönni is
elfelejt. Egy pillanat alatt leesik neki, hol látott legutóbb, és
úgy mered rám, mintha tetőtől talpig emberi vérbe és nyers
húsdarabokba öltöztem volna.

- Mit akarsz itt? – kérdezi nyersen, de látom a szemén,
hogy legszívesebben hátrálna egy lépést. Nah, Aster, most
rajtad a sor, hogy kedves légy!

- Beszélni veled, úgyhogy, ha lennél szíves beengedni… -
varázsolok elbűvölő mosolyt az arcomra. Kylie-t  nem hatja
meg.

- Te ölted meg az apámat! – sziszeg rám. Dühös, de nem
dühöng,  fegyelmezi  magát.  Nem  kezd  hisztérikusan
csapkodni,  kiabálni,  sikoltani.  Lehet,  hogy  tényleg  ideális
választás  lesz…  Rajtam  viszont  mintha  elvágnák  a
kedvességet.  Bírtam  legalább  fél  percig.

Előrántom a tőrömet, és a leányzó nyakának szegezem. A
tágas nappali szomszéd faláig kénytelen hátrálni, de a tőrt
végig  szorosan a  bőrénél  tartom.  Ennyit  arról,  hogy szép
szavakkal fogom meggyőzni.

- Így van, én öltem meg – egy pillanatra látom, hogy a
démoni  tűz  fellángoljon  a  szemeimben.  Kylie  szorosan  a



falhoz simul,  mintha egyé akarna válni  vele.  –  És ha úgy
kívánnám, téged is megölhetnélek,  csak egy nyisszantásba
kerülne. Garantálom, hogy semmi nem akadályoz meg benne.

-  Akkor  miért  nem teszed  meg?  –  kérdezi  halkan.  Mi
tagadás, annyira meglep a reakciója, hogy leeresztem a tőrt.
Kylie  még  mindig  nem mozdul  a  fal  mellől,  de  már  mer
levegőt venni. – Miért nem ölsz meg engem is úgy, ahogy az
apámat?! – a hangja olyan éles, hogy vágni lehetne vele.

Nem hiszem,  hogy  értelmes  hazugságot  tudnék erre  a
kérdésre kitalálni, úgyhogy választhatok: hallgatok, vagy az
igazat mondom. Kis habozás után az utóbbi lehetőség mellett
döntök,  és  mindeközben  fanyar  mosollyal  jutalmazom
bátorságát.

-  Neked  nincsenek  olyan  bűnök  a  számládon,  mint  az
apádnak voltak – vonok vállat, látszólagos nyugalommal. – Ez
egyfelől megkönnyíti, másfelől megnehezíti a dolgunkat.

- Dolgunkat? – vonja fel a szemöldökét. Az arckifejezése
sikítós hangulatról árulkodik. – Nem vagyok hajlandó veled
semmiben  együttműködni!  –  a  hangja  élesebbé  válik,
majdnem  hisztiről  árulkodik.

- Márpedig kénytelen leszel, méghozzá önként és dalolva,
különben…  -  ismét  megvillantom  a  szemei  előtt  a  tőrt,
nyomatékképpen.

-  Ezt  fenyegetésnek  vegyem?  –  sziszegi.  Mi  tagadás,
sosem volt  erősségem a meggyőzés,  legalább is  szavakkal
nem. Márpedig egy ártatlant nem lehet a beleegyezése nélkül
levinni hozzánk. Magamban a poklok legmélyebb bugyraiba
kívánom Hydart, elfelejtvén, hogy ott dolgozik.



- Veheted annak is – vonok vállat megadóan, de hogy ne
maradjon nála a társalgás vezetése, ezért újra, kérdés nélkül
beszélni kezdek. - Nincs sok választási lehetőséged. Velem
kell  jönnöd.  Nem ígérem,  hogy  leányálom,  ami  rád  vár  –
mosolyodok  el  ismét,  egy  kicsit  gúnyosan,  miközben
visszagondolok a lány szobájának képére. Kylie is elhúzza a
száját.

-  Ha azt várod, hogy engedelmes rabszolgád legyek, el
lehet  engem  felejteni!  –  fejezi  ki  ellenvetését  „kissé”
barátságtalan hangon. Jó kislány vagyok, és nem vágom meg
a tőrrel, pedig irtó szívesen megtenném. Mindig kell egy kis
plusz nyomaték.

- Azt várom, hogy engedelmes tanítványom légy – bár a
hangom nyugodt marad, a szemeim ismét felszikráznak, némi
démoni  körítéssel.  Kylie  állja  a  tekintetemet,  holott  biztos
vagyok  benne,  hogy  látja  a  pokoli  örvényt.  Mindenesetre
legalább annyit elérek, hogy amikor legközelebb megszólal, a
hangja  egy  árnyalattal  kevésbé  hisztis,  sőt  mi  több,  a
belenyugvás  első  árnyalatát  fedezem fel  benne,  persze  jó
adag gyanakvással egyetemben.

- Mire akarsz megtanítani?

- Arra a munkára, amit én csinálok – válaszolom sokkal
kedvesebben,  mint  eddig.  –  Azokat  az  elkanászodott
halandókat  ölöm  meg,  akiknek  a  számláján  túl  sok  bűn
halmozódott fel, mégis ki tudták játszani a halálukat. Régen
sokkal  kevesebb  dolgom  volt,  de  a  mai  orvostudomány
mellett csak akkor megyünk biztosra, ha a begyűjtést elvégzi
valaki.



Látom Kylie szemében a kavargó érzelmeket. Kezd leesni
neki, hogy hová akarom vinni, csak nem meri elhinni, és attól
fél,  ha kimondja, kinevetem; vagy ő neveti ki saját magát.
Közelebb hajolok hozzá, hogy a fülébe suttoghassak – Igen,
Kylie, a pokolnak dolgozom. Már négyszáz éve nem vagyok
ember,  és  háromszáz  éve  végzem  ezt  a  munkát.  Démon
vagyok.

Hátrébb  lépek  a  lánytól,  visszaadom  neki  személyes
területét, de nem távolodom el túlzottan. Kylie először csak
mered rám, hagyok neki időt, hogy feldolgozza mindazt, amit
tőlem hallott. Hosszú percek telnek el némaságban, ez alatt
pislogás nélkül nézek a szemébe.

Végül fájdalmas lassúsággal bólint.

-  Azt  akarod,  hogy én is  halott  legyek,  démont  akarsz
faragni belőlem… miért? – a hangsúlyában remekül érezhető
ellenkezés van. Nem vagyok hajlandó tudomást venni róla.
Felsóhajtok.

- Mert parancsba kaptam, hogy találjak magamnak egy
utódot. Már kitalálhattad, hogy vannak főnökeim. A leírtak
alapján te vagy a leginkább megfelelő.

- Megtudhatnám, miféle követelményeknek teszek eleget?
– szűkülnek össze a szemei.

- Egy olyan embert akartak, aki ártatlan, nem szennyezik
komoly bűnök a lelkét, de nem feltétlenül vallási fanatikus.
Jut  eszembe,  ugye  nem jársz  templomba?  –  teszem fel  a
kérdést, és valószínűleg érdekes arcot vágok, mert halványan
elmosolyodik,  és  megrázza  a  fejét.  Jóváhagyó  bólintással
folytatom.  –  Olyasvalaki  kell  tehát,  akire  nem  kell  várni.



Megmondom  őszintén,  van  egy  leányzó,  akit  szívesen
kitanítanék, de ő még vagy harminc évig nem szabadul, én
pedig záros határidővel kaptam ezt a parancsot.

- Úgy érted… a Pokol egy börtön?

Meglepetésként ér a kérdése, valószínűleg ennek tudható
be, hogy minden gúny nélkül mosolyodok el.

-  Nagyjából  eltaláltad,  bár  elég  középkorias  hangulatú
börtön – bólintok.

-  És miért én vagyok a legalkalmasabb? Annyi ártatlan
ember van…

-  Dicséretes  a  világfelfogásod,  azonban  nem  áll
szándékomban ártatlan, szőke tyúkokkal foglalkozni, akik a
„pokoli” szót arra az állapotra használják, amikor épp letörik
a  műkörmük.  Benned  megvan  az,  ami  nekem  kell:  a
bűntelenség, a hideg nyugalom, már amint túltetted magad
az első sokkon, és még elég fiatal vagy ahhoz, hogy nevelhető
légy.  Nem mondhatom, hogy szabadon dönthetsz,  mert ez
nem adatik most meg neked. Csak annyit mondhatok, hogy
mindkettőnk számára kellemesebb lesz, ha nem ellenkezel az
utolsó pillanatig, hanem belenyugszol ebbe a döntésbe.

Elhallgatok, ismét hagyom Kylie-t gondolkozni. Most csak
rövid időre viszonozza a pillantásomat, majd elgondolkodva
bámul ki az ablakon a gyönyörűen gondozott kertre. Közben
kihasználom az alkalmat, és szabadjára engedem magamban
a démoni erőt, épp csak annyira, hogy átlássak a kislányon.
Mielőtt megölném, ismernem kell a lelkét, minden aprócska
titokkal együtt.



Nos, Kylie valóban a tökéletes jelölt. Nincs rajta egy árva
fekete folt sem, még az igazságosztók sem foglalkoztak vele
soha, hisz annak is nyoma lenne. Tettel tehát nem követett el
semmiféle  bűnt.  Azonban gondolattal,  szóval  vétkezett,  ha
cselekedettel nem is. Már látom, hogy az apja halálát kívánta,
rengeteg éjszakán, amikor az apja megverte, amíg kicsi volt.
Bár személy szerint egyetértek vele, de számára már ez a
gondolat  is  kitagadást  eredményez  a  mennyből.
Meggyőződése, hogy az anyjának korai halála is az apja műve.
Amint rákérdez, felvilágosíthatom a részletekről. A barátaival
nagyon kedves, de az ellenségeinek, jó emberi szokás szerint
ott tesz keresztbe, ahol csak lehet. Eszébe sincs odatartani a
másik orcáját, helyette ököllel üt, ha megdobják kővel, akkor
pedig sziklaomlást idéz elő. Mindezt természetesen csak a
szavak csavarásával, különben már elég sok elszámolnivalója
lenne.  A pontos  kora tizenkilenc év,  néhány hónap múlva
betöltené  a  húszat.  A  pokol  törvényei  szerint  nem  fog
büntetést  kapni,  esetleg  egy  egész  pici  fegyelmezést.  Azt
túléli  (belegondolva  talán  groteszk  ez  a  megfogalmazás.)
Tegnap reggel  óta  az  apja  alkalmazásában álló  terjesztők
felkeresték a házat, Kylie tehát megbizonyosodott róla, hogy
nem hazudtam neki.


