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1. rész: A pokol aranyköves útja
 

PROLÓGUS
 

Leila

 

Milyen balga, naiv kislány voltam még akkor, s ennek köszönhetően hatalmas hibába estem, amit
már javítani nem igen lehet. Nincs visszaút, de kérlek, helyettem is jól tanuld meg, nem minden
arany, ami fénylik.

Sok év telt el az a nyár óta, s én változnék, de nem tudok, s már nincs is miért. Ha egyszer nincs
visszaút, akkor nincsen, és akármivel is próbálkozom, a pokol bevonz.

Kegyetlen tüze perzseli a bőrömet, ajkam repedezik a szárazságtól. Nem tudok ellene mit tenni,
egyszerűen elveszi minden erőmet, s a figyelmemet magára vonzza.

Nem lehet már más célom, csak az, hogy minél mélyebbre bejussak, és ne kívánjam az áhított
édes nyarakat, melyek felől a változás kegyes szele fúj.

A pokol vérmes útján elindultam, de azt hittem van remény. A remény hal meg utoljára, mondják,
de én még mindig élek és nincs erőm, nincs ki út, nincs már több remény.

Miért kövezték ki nekem gyémánttal, csillogó ezüsttel? Miért volt olyan erős a becsábítás, s miért
hatott rám oly derűsen, miközben ördögien szövögette a hálóját, melyet alattomos módon csak reám
vetett ki? És én ennyi év után még mindig itt vergődöm, mint egy partra vetett hal, akiért a tenger
oltalmazó hűvöse soha többé nem tér vissza.

Bőrömet még mindig oly forrón égeti a pokol melege, a pára csípi arcomat, s vészjósló vörössel
rajzol rá erezetet. Ezernyi éles fog marcangolja testemet, s apró szálkák vájnak a húsomba.

És ennek sohasem lesz vége. A pokol szörnyei elkapnak, behálóznak, s végén kivégeznek. Az
életemnek nem volt sok értelme, de ezért a vérre menő játékért talán mégis megérte…

1. fejezet: Telefonhívás
 

Leila

 

Képzelj el egy egyszerű lányt. Nincs bennem semmi különleges. Leila vagyok, tizennyolc éves, és
a Los Angeles-i High School végzőse.

Vagyis hamarosan az leszek, mert most kezdődött el a nyaram, a tizenegyedik év zárása után.



Meg kell  mondani,  boldog vagyok,  mert  csak így,  szünidőben tudok élni  az  én  hatalmas,  hőn
szeretett hobbimnak, a vámpírkodásnak.

Nem is  gondolnák  rólam az  emberek,  hogy  egy  ilyen  visszahúzódó,  elbújni  szerető  lány  a
vámpírharcosoknak szenteli az életét. Igen, nem tudnak rólam semmit. Nem is érdekel senkit ez a
Leila nevű lány.

Ha felmérést végeznénk a sulinkban, akkor az eredmény valahogy úgy nézne ki, hogy az iskolába
járó diákok fele nem tudja még a nevemet sem.

A tanárok körülbelül csak annyira tudják a nevem, hogy néha beletalálnak, máskor pedig arra
fogják a botlásukat, hogy összekevertek egykori rokonommal, aki ugyanide járt. De persze senkim
sem járt ide, mivel csak három éve költöztünk Los Angelesbe.

Apám  meghalt,  édesanyám  egyedül  nevel  engem,  és  a  húgomat,  Jessit.  Tudom,  a  sorsunk
magányos, egyedi és fájdalmas. Sok gyermek el sem tudná képzelni az életét apa nélkül. Nekem,
vagyis nekünk sajnos ez jutott ki. Ahogy mondani szokták, ez van, ezt kell szeretni.

Mivel  ilyen szerencsétlenül  egyedül  maradtunk,  így anyunak sokat kell  dolgoznia és sokszor
nekem kell ellátnom Jessit. De már megszoktam. Régóta élünk így anyával és a húgommal.

Négy éves voltam, amikor Jessi megszületett, rá egy évre apa meghalt. Gyorsan kellett felnőnöm.

Onnantól kezdve helyt kellett állnom családanyaként, de nem sokra rá eljött az idő, amikor már
kis diákoskodnom is kellett.

Amíg nem volt muszáj, addig anya nem küldött óvodába. Hogy oldotta volna meg szegény? Az
iskolához is csak én ragaszkodtam, de az óta megbántam. Ki nem bánta meg?

Na, de a humort és a panaszokat meg az életrajzot félretéve térjünk vissza a jelenhez. Úgy érzem,
ez a nyár más lesz, de, ha szeretném is, akkor neki kellene állni, változtatni, mert egy ilyen elveszett
lánnyal és a jövőjével nem sokat foglalkoznak, mint amilyen én vagyok.

Csörög a telefon.

- Leila, kérlek! – kiabált fel anyám, valószínűleg megint a dolgozószobájából, de már mondania
sem kellene, hiszen tudom a dolgom.

Mióta világ a világ – vagyis mióta az eszemet tudom – én vagyok az, aki felveszi a telefont, ha anya
nem ér rá, de ez szinte minden esetre igaz.

- Halló! – szóltam bele unottan a telefonba, ugyanis mindig ugyanaz a duma. Mrs. Renardot
keresik munka ügyben.

De most egy egészen idegen személy szólt bele a telefonba, egy idegen hang. Nem anyut kereste.
Hanem engem…

- Szia, kislány! Mi is a neved, Leila Renard? – idegesen összerezzentem a nevem hallatán.

Honnan tudja, és vajon ki ő?

- Ki vagy és mit akarsz? – fejtettem ki szavakban is rémült gondolataimat.

- Nyugodj meg! Nem muszáj belemenned ebbe a játszmába, de Te ebből csak jól jöhetsz ki. Ez egy



film. Nem kell fizetned a forgatásért, mint más stúdióknál. Ingyen forgatás, érted? Nagy lehetőség!
Egy vámpírtámadás jelenetében kellene részt venned. Na, áll az alku? Jaj, persze, illetlen vagyok.
Természetesen hagyok gondolkodási  időt,  de  értesíts  a  döntésedről!  Nekem,  vagyis  nekünk ez
nagyon fontos lenne. – az állam leesett a meglepettségtől. De azért villámgyorsan kerítettem papírt
és  íróeszközt  és  felvéstem a  stúdió  telefonszámát,  majd  a  kedves,  mézes-mázos  hangú idegen
magánszámát is.

Fogalmam sincs, honnan szerezte meg a telefonszámunkat, de ez volt az a dolog jelen pillanatban,
ami a legkevésbé foglalkoztatott.

Sikítva rohantam be anya dolgozójába, hogy tulajdonképpen szerepet kaptam egy, a mai tinédzser
lányok szavaival élve király vámpíros filmben.

- Nagyon boldog vagyok kislányom! El sem tudod képzelni, mennyire! Még te mondod, hogy az
iskolában senki sem foglalkozik veled! Azt ugye tudod, hogy ezt feltétlen meg kell köszönnöd Mr.
Meyernek és Miss. Woodsnak! – anya örömében sírt. Mindig sír, ha valami nagyon jó történik velünk,
de sajnos a rossz az több, és akkor más érzelmek kavarognak benne és más okból folynak a könnyei.
– Hívd vissza a fiatalembert, kislányom, és mondd meg neki, hogy vállalod! – szívemből szóltál –
gondoltam.

Szaladtam is vissza a nappaliba és tárcsáztam a srác által megadott számot. Mivel a stúdió nem
volt elérhető, ezért a magánszámot hívtam fel, és azt rögtön kapcsolták.

- Kisasszonykám, de gyors voltál! – nevette el magát, de épp csak annyira, hogy az rám nézve
kicsit se legyen sértő.

- Igen, anyával is mindent tisztáztunk! Nagyon boldog! – ezek után biztosan nem lehet az enyém a
srác, mert kinek kell egy anyja-lánya törpe? De ezt muszáj volt, s az öröm kimondatta velem a féltve
őrzött szavakat is. A hangján mégsem érződött, hogy ez miatt annyira lenézne.

- Rendben, szóval akkor kell a szerep? – kérdezte. Játszotta a hitetlent, de hallottam a hangján,
hogy már most biztosra megy.

- Naná! – nevettem el magam, s néhány perc késéssel, de ő is velem nevetett.

- Belevaló csaj vagy, az már biztos, én ezt így, látatlanban megmondom neked! – elképzeltem,
ahogy éles kört ír le karjával a levegőben, de most nem láthattam még az arcát, de furcsamód vakon
megbíztam benne.

- Mikor találkozhatunk? – kérdeztem véget vetve a komolytalan jókedvnek, mert ugye, ez nem lesz
a világ legnagyobb mókája, hanem ez egy komoly játszmának ígérkezik.

-  Hát,  Leila,  majd később visszahívlak, úgy jó lesz? Mert nekem még egyeztetnem kell  itt  a
srácokkal, mert tudod, itt folyamatosan megy a munka, van program bőven.

- Persze. – feleltem.

- Hát akkor, szia! Hamarosan látjuk egymást! – telefonon keresztül is hallatszott szerény mosolya.

- Hát remélem is! – nevettem újra, vele ez olyan könnyűnek bizonyult.

- Én is! – ezzel letette a telefont és én magam maradtam az ereimben lüktető adrenalinnal, a
hevesen dobogó szívemmel és a hatalmas boldogságommal.



 

 

2. fejezet: Kételyek
 

Leila

 

Vad  harcot  vívott  bennem  a  testemet  mardosó  vágy  és  a  kétely,  amely  még  mindig
megkérdőjelezte azt,  hogy ez az egész és a hirtelen jött nagy sikerem igazi-e és vajon tényleg
megbízhatok-e ebben a titokzatos idegenben.

Nincs most a közelemben senki, aki ebből a kétes állapotból kirángathatna. De most talán nem is
vágyom erre.

Van egy nagy baj velem. Előbb jár a szám, mint gondolkodnék. De ha már így van ez, most
gondolkozzak el mindenen. Talán még semmi sem késő és azt a bizonyos szerepet is, hipp-hopp,
visszamondhatom.

Anyám mondjuk, nem örülne neki. Ő egy nagyon aggodalmas típus, de, ha egyszer beköszönt a
szerencse, akkor azt nagyon nehezen engedi el, de talán megbocsát, ha most mégis elutasítom ezt a
soha vissza nem térő lehetőséget.

De  még  nem akarom most  rögtön.  Nem akarok  előre  a  srác  idegein  táncolni  azzal,  hogy
percenként  hívogatom  a  mobilját,  hangulatom  percenkénti  változásai  szerint,  hogy  egyszer
szeretném a szerepet, de a következő másodpercben meg már nem.

Tulajdonképpen kicsit  félek.  Azért  mégis eddig anyukám szárnyai  alatt  éldegéltem, nem volt
alkalmam rettegni, hiszen ő mindentől megvédett, és ez még most is mindig jól esik.

Anyának  van  egy  nagyon  jó  tulajdonsága.  Csodálatos  kisugárzással  rendelkezik!  Mindig
mindenkinek jól jön egy kis jóleső törődés, és anya ezt mindig tudja nyújtani. Nincs kivétel.

Egyelőre,  beleborzongok  a  gondolatba  is,  hogy  erről  le  kell  mondanom.  Mert  ugye,  egy
filmforgatás mit is jelent? Eltávolodni még földrajzilag is a szeretett otthontól. Ami a legfontosabb a
dologban,  hogy hiába tudod,  hogy a családod akkor is  szeret,  amikor te  nem vagy ott.  De az
egészben az a rossz, hogy valahogy te mégsem érzed a közvetlen szeretetet.

De kanyarodjunk vissza a mi kis idegenünkhöz. Például, ha azt is hozzátesszük a dologhoz, hogy
tulajdonképpen ő nem volt valami nagy hivatalosság, mármint, ahogy beszélt, tehát az is fenn áll,
hogy ő nem is az, akinek vallja magát. Talán még rám nézve veszélyt is jelenthet.

Lehet, hogy nem is ember… vagyis, dehogynem! Én őrült… vagyis csak nagy álmodozó, de ez
most mindegy. Tudom, hogy nem létezik természetfeletti. Azt rég kiirtották a földről. Az csak régen
volt.

Olyan nagyravágyó vagyok hirtelen… nem tudom mi lett velem. Egyszer felhív egy valaki, akinek
jut eszembe, még a nevét sem tudom. Egyből azt hiszem róla, hogy talán jó pasi és az enyém lesz, de
következő gondolatom már az, hogy hú, ő talán valami természetfeletti, esetleg, vagyis remélhetőleg



vámpír.

Nem, még most nem hívhatom vissza, mert egy az, hogy gondolkodnom kell, a másik az, hogy
még saját magammal sem vagyok tisztában, nem hogy a terveimmel, vagy a külvilággal. És vele
sem… teszem hozzá, mert ez fontos, de mégis várhat még magára.

Nincs időm azon gondolkodni, hogy ki- vagy mi ő, hanem most azt kell eldöntenem, hogy bele
megyek-e a játszmájába.

Igen, ő ezt a szót használta. Játszma. Mire akart utalni ezzel? Talán segíteni akar abban, hogy
mindenképpen a helyes útra térjek, s talán ő tudja, mi lenne a helyes, de ő akkor is azt akarja, hogy
az ő tervének, jövőjének, filmjének a részese legyek, ha egyáltalán létezik ilyesmi és itt arra a
bizonyos filmre gondolok.

Nem tudom, de minden bizonnyal, ezt át kell gondolnom, de ez a bennem lappangó ellentét kezd
szétfeszíteni, és így semmi jó nem ígérkezik.

 

 

3. fejezet: Támogatás
 

Leila

 

Még mindig az ágyamban feküdtem ugyanabban a helyzetben, ahogy még délután gondosan
elrendezgettem magam.

Mélázásomnak a már-már dühös kopogtatás vetett véget; ami később tört utat a tudatalattimon,
hogy az én ajtómat verdesik már körülbelül jó tíz perce.

- Szabad, ha ismerlek, és nem vagyunk haragban! – mormoltam el a jó öreg kedvenc kopogós
dumámat.

- Ismersz és nem is vagyunk haragban. – nyitott be anyu egy hatalmas tálcával egyensúlyozva. –
Hoztam neked enni. – mondta aztán.

- Jaj, anya, igazán kedves vagy, de… - mondtam volna, de ő nem hagyta befejezni a mondatot.

- Semmi, de lányom! Enned kell, hogy erős legyél, és kibírd a forgatást! – máris erre gondol.

Szegény még nem is tudja, hogy nem biztos, hogy elfogadom a titokzatos felkérést. De nem kell
rögtön  a  hidegzuhany  alá  tenni,  hiszen  még  semmi  sem  biztos.  Valószínűleg  észrevette  a
könnycseppet a szememben, mert a tálcát letette az asztalomra, és sietve elfoglalta mellettem az
ágyon a helyet. – Kislányom, higgy bennem, a szerencsédben, a jövődben. Legalább nekem hidd el
azt, hogy nem lesz semmi baj, és teljesül minden vágyad! Hiszen itt az esély, nem? Eljött, amire
mindig is vágytál! Mi Jess-szel mindig is szeretni fogunk, és itthon várunk rád! Boldog leszel, kicsim.
– mondta, és közben folyamatosan simogatta a hátamat. Hiába, ő egy igazi édesanya. Még, ha
legszívesebben sírna is, akkor is bíztató, erős, támogató karokat tud nyújtani.



- Jaj, anya… - suttogtam, s arcomat a vállába temettem, hogy ne lássa hulló könnyeim. Nem
akartam fájdalmat okozni neki. – Én hiszek neked! De hirtelen olyan nehéz lett az életem! Furcsa
ilyen nagy változáson keresztül menni. – suttogtam. Szavaimat félig elfojtotta, hogy fejemet, vagyis
arcomat mélyen anya oldalába fúrtam.

- Minden jóra fordul majd, ha elfúl a hóvihar… - kezdte dúdolni gyermekkorom édes dallamát.

- És a szív újra megdobban majd, már nem fáj… ez a tél kettőnké csak már! – folytattam a kedves
kis dalocskát, ami, így felnőttfejjel nézve szívszorító is.

- Látom, nem felejtetted el. – mondta, s hirtelen megfordult, hogy lássa az arcomat. – Miért
rejtőzködsz előlem, Leila? – kérdezte.

- Nem akarom, hogy lásd a könnyeim, anya! Félek, hogy ez fáj neked! – nyöszörögtem, az utolsó
néhány szót a párnámba fojtottam, de tudtam, hogy anya így is hallja.

-  Leila, már ezerszer megmondtam, hogy előlem semmit sem kell,  sőt nem szabad titkolnod!
Megértelek, kincsem. – egy percre abbahagyta, majd amikor látta, hogy csak hallgatok, folytatta. –
Én az édesanyád vagyok Leila! – mondta. – Mindent megértek, s amiben csak tudok, segítek! Most is
támogatom minden lépésed, amíg csak élek ezen a földön. – hangja a végére suttogássá halkult. – S
azután is. – tette hozzá nagyon halkan, úgy, hogy csak én hallhassam meg.

- Tudom, anya, tudom. – és a sírás megint nem hagy nyugodtam beszélni, nem hagyja, hogy az
erős ént mutassam édesanyám felé, mert minden és mindenki tudja, hogy egy lánynak nem lehetnek
titkai az édesanyja előtt.


