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Történik 6 évvel az Ikrek harca után
Brigitte ütemes kopogásra ébredt.

Az ablakok még sötéten ásítoztak, jóllehet ez volt az év legvilágosabb napja. A kopogás gyorsan
megszűnt, valószínűleg csak a megvénült csövek rendetlenkedtek az öreg falakban.
Felvirradt hát a rettegett vizsga napja.  Anatómia. Csak ezt éljem túl,  azután jöhet a vízözön –
gondolta.
Kurt doki, ahogy ő nevezte az örökké szigorú arcú, összevont szemöldökű tanárt, legfeljebb ötven
lehetett,  de a tekintély,  amit  a  megjelenése parancsolt,  ezeréves múmiához tette hasonlatossá.
Rettenetes híre volt a nővérhallgatók körében.
– Valóságos vámpír – állította róla titokzatosan a felsőbb éves Giselle. – Mire vége lesz a vizsgának,
úgy érzed, minden csepp véredet kisajtolta belőled.
Tényleg  ilyen  véres  lenne  nála  a  vizsga?  Brigitte  tartott  tőle,  hogy  igen.  Másoktól  is  csak
rémtörténeteket hallott a professzorról. Csoda, hogy vannak felsőbb évesek – elmélkedett az év
leghosszabb napjának kezdetén.
Nagyot sóhajtva felkelt. Úgysem tudna már visszaaludni. Tegnap délután hatkor nyomta el az álom,
előzőleg majdnem huszonnégy órát tanult  egyfolytában.  Azt megelőzően pedig az egész félévet
végigmagolta, mégis úgy érezte, egy kukkot se fog tudni kinyögni azon az átkozott szigorlaton.
Felkattintotta az ágy melletti kislámpát, és letette a lábát a padlóra. A foszlott szőnyeg helyett a
szétszóródott  könyveire  lépett.  Akkor  eshettek  le,  amikor  bealudt  a  hipofízisről  szóló  fejezet
tanulmányozása közben.
Bosszúsan felszedte a köteteket és jegyzeteket, és az asztalra tornyozta. Ma már egyikbe se nézek
bele – döntötte el.
Frissítő zuhanyra vágyott, azután egy forró kávéra és egy laktató reggelire, ám az izmai sztrájkba
kezdtek, inkább az ágy felé húzták, mint a kopott zuhanyfülke felé.
Nagyot sóhajtott. Ennek az állapotnak csupán egyetlen ellenszerét ismerte: futnia kell néhány kört a
ház előtti parkban.
Előző nap begörcsöltek az izmai a könyv fölötti görnyedéstől, most fájdalommal tiltakoztak a szűk
tréningruha,  és  általában  az  öltözködés  ellen.  Azért  ő  mégis  magára  rángatta  a  testhezálló
rövidnadrágot és a kellemesen passzos pólót.
Derekára csatolta az övtáskáját, amiben pár centet leszámítva egy csomag papír zsebkendő és a
zenelejátszója volt. Az utóbbin megkereste a Kings of Leon Sex on fire című számát, miközben arról
merengett, milyen jó pasi ez a Caleb Followill. Ha a környéken is teremnének ilyenek, csudajó lenne
a világ.
Fél kézzel bedugta a lejátszót az övtáskába, mialatt a másikkal kiszabadította a vezetékek közül a
fülhallgatókat. A bal már a fülében volt, éppen a jobbat próbálta a helyére tuszkolni. Fél kézzel
kinyitotta a bejárati ajtót, és majd’ hanyatt vágódott a meglepetéstől. Kifelé menet ugyanis kis híján
beleütközött abba a magas férfiba, aki a küszöbén állt.
Az idegen a mellére lógatta a fejét,  az  arca beleveszett  a  sötétbe.  Jobb kezével  az ajtófélfába
kapaszkodott, a ballal görcsösen markolta a mellkasát a szíve fölött. Fájdalmasan zihált, vér és égett
hús émelyítő szaga lengte körül.
Amint észrevette, hogy kinyílt az ajtó, elengedte a félfát, és felemelte a fejét. Vonásait fájdalom
torzította el, szeme időről időre összeszűkült. Ilyenkor felnyögött, különben rezzenéstelenül állt a
világosodó négyszögben.
Brigittében meghűlt a vér: Uramisten! Ez egy csavargó, és meg akar támadni!
Ismét  megcsapta  a  vér,  az  égett  hús  szaga,  és  egy  édeskés,  inkább  nőhöz  illő  parfüm illata.



Csavargóbűzt egyáltalán nem érzett. A félhomályban a férfi úgy festett, mintha most lépett volna ki
valamelyik kosztümös filmből. Csupán inget és nadrágot viselt, de milyen inget és nadrágot! Az ing
ujja fodorban végződött, a nyakán lapos, széles csipke trónolt. A nadrág térd fölött buggyos, alatta
szűk.  Nem látta  tökéletesen,  de megesküdött  volna rá,  hogy ilyet  utoljára  a  középiskolai  színi
előadásokon látott, amikor a Rómeó és Júliát adták elő az évfolyamtársaival. Ahogy jobban megnézte,
az ing is azt a kort idézte.
A kreol bőrű, sötét hajú és barna szemű férfi csupán addig tétovázott, míg Brigittét megbénítva
tartotta a meglepetés. Amint megmozdult, ő is megelevenedett. Szabad kezével a lány nyakának
támaszkodva visszatolta őt a lakásba.
– Kérem… – Brigitte úgy folytatta volna, hogy ne bántson, de belészorult a szó.
A férfi, baljával még mindig a mellkasát szorongatva egy pillanatra elengedte a lányt, becsapta az
ajtót, azután visszafordult hozzá.
– Nem akarlak bántani – suttogta alig hallhatóan.
– Meddig… akar maradni? – Brigitte érezte, hogy minden ízében reszket.
– Egy ideig.
A férfi lassan levette a kezét a lányról. Újabb fájdalomhullám futott át rajta, a kíntól felnyögött.
– Megsebesült? – kérdezte Brigitte bizonytalanul.
Az idegen bólintott.
– Hívok egy orvost… vagy mentőt…
– Nem! – kiáltotta a férfi kétségbeesetten. – Újra nekitámaszkodott a lány nyakának, és betolta őt az
egyetlen szobába. – Nem kell senki.
Brigitte megállt a kisszekrény mellett, karnyújtásnyira a telefontól. Ha valahogy tárcsázni tudna
anélkül, hogy a behatoló észrevenné, vagy az is elég lenne, ha fejbe csapná a készülékkel. Ősrégi
darab és jó nehéz.
A férfi azonban kiszagolta, miben mesterkedik.
– Menj az ablakhoz, és húzd be rendesen a sötétítőt – morogta barátságtalanul. – És ne próbálkozz
semmivel! Ha jól viselkedsz, nem lesz semmi baj – ismételte el korábbi ígéretét.
A lánynak remegni kezdett a keze. A pasas még ebben a nyomorult, sebzett állapotában is képes
lenne bántani őt? Pechjére sosem volt izompacsirta, és az önvédelmi órákat is kihagyta annak idején.
Míg  behúzta  a  sötétítőt  a  tenyérnyi  ablakon,  kétségbeesetten  figyelte  a  járókelőket.  Máskor
nyüzsögnek, most meg senki.
– Ilyen az én formám – dünnyögte magában.
– Ne félj, kislány! – mondta a férfi immár a színehagyott, fekete kanapén ülve. Arcát egy röpke
pillanatra ismét eltorzította a kín.
– Nem vagyok kislány – morogta Brigitte rosszkedvűen, mert eszébe jutott az anatómia szigorlat.
Ha még sokáig rontja itt a levegőt a pasas, le fogja késni, és Kurt doki aligha fogadná el igazolásként
az emberrablást.
– Tényleg? Hány éves vagy?
– Huszonnégy.
Brigitte visszafordult. A szobában koromsötét lett, az orráig sem látott. A férfit is inkább sejtette,
mint látta a kanapén görnyedni.
– Ó, egy ifjú hölgy. Így mindjárt más.
Egy hosszú percig némán méregették egymást.
– Felkapcsolom a lámpát…
– Ne!
Brigitte kezdett felbátorodni.
– Akkor most mi lesz? Ott fogsz elvérezni a kanapémon a sötétben? – Természetesnek vette a
bizalmaskodást, hiszen a férfi is annak vette.
– Kétlem. Ám ha lenne valami kötszer a háznál, gyorsabban javulnék.
– Van. Kint a mosdóban.
– Menj előre! Itt leszek a nyomodban, nehogy valami butaság jusson az eszedbe.



Brigittének az volt az érzése, hogy a férfi olvas a gondolataiban. Mint abban a régi regényben, ahol a
hősnő belelátott a gyilkosa gondolataiba. Egy idő után már csak az ő gondolatait, érzéseit látta.
Beleolvadt, mint vaj a palacsintába. Vajon az idegen is képes ilyesmire? A férfi egyelőre nem adta
újabb jelét a gondolatolvasásnak.
A fürdőben sem engedte felkapcsolni a villanyt.
– Sötét van – nyafogta Brigitte.
– Tapogass!
Brigitte először tiltakozni akart, de volt valami vészjósló a támadója hangjában, amitől mégis a
tapogatás mellett döntött.
Megesküdött volna rá, hogy jó oka van a teljes elsötétítésre. Talán vámpír, és a napfénytől elégne.
De akkor miért fél a villanyfénytől? Biztos az is veszélyes rá. Ezeknél az új, napfény típusú égőknél
sosem lehet tudni.
Míg a  szekrénykében matatott,  magán érezte a  férfi  kutató tekintetét.  Hátborzongató forróság
sugárzott belőle, ami ugyanúgy lehetett gyilkos, vérszomjas lehelet, mint sebláz. Amikor hátrafordult,
látta megvillanni a szeme fehérjét a sötétben.
– Azt hiszem, minden megvan – jelentette ki. Igyekezett nyugodtnak tűnni.
Visszamasíroztak a szobába. A férfi egy újabb fájdalomrohamtól szenvedve rároskadt a kanapéra és
felnyögött.
A kelő nap első sugarai beragyogták az ócska sötétítőt. A lyukakon betörő fénykévék némi fényt
csempésztek a felújításra érett szobába.
A férfi az arca elé kapta a jobb karját, majd mikor megszokta a szeme a fényt, leengedte.
– Mióta bírják a vámpírok a napot? – szaladt ki Brigitte száján.
Az idegen szemei elkerekedtek.
– Miféle vámpírok? – Aztán leesett neki. – Hogy én? Vámpír?
Felnevetett. Kacagása őszintének tűnt.
– Auu! – nyögte hirtelen meggörnyedve. – Miért néz mindenki vámpírnak?
– Hát… Sötétben jössz-mész, villog a szemed, és ez a ruha is olyan középkori.
– Ez? Egy kelléktárból szereztem, az enyém ugyanis véres lett – magyarázta. – Találgatások helyett
bekötöznél?
– Vedd le az inged!
Brigitte eljátszott a gondolattal: kötözés közben fájdalmat okoz neki, és míg a férfi aléltan hever a
kanapén, segítséget hív, vagy egyszerűen csak kirohan az utcára. Talán vizsgázni is elmegy. Mire
hazaér,  addigra  az  idegen  vagy  elmegy,  vagy  meghal.  Az  utóbbi  kétségtelenül  több
megmagyaráznivalóval  szolgálna,  neki  azonban lenne alibije:  az embernyúzó szigorlat.  Ebben a
pillanatban képtelen volt eldönteni, melyiktől fél jobban: Kurt dokitól, vagy a sebesült ismeretlentől a
kanapén.
– Csak óvatosan – mondta a férfi, miután lehúzta magáról a jelmezt.
– Nyugi, nővérnek tanulok. Ezer ilyet láttam.
A mondat végét elharapta, mert még ki se mondta, rájött, mekkorát tévedett. Ilyet még nem látott.
– A csudába! Ez nagyon ronda. Meg kéne mutatni egy dokinak – nyögte ijedten.
– Senkinek nem mutatod meg – sziszegte a férfi.
– De nagyon mély. Mi ez? Szúrás és égés? Egy tüzes vas? Vagy… égő fadarab?
A férfi felfortyant.
– Miért nem mindjárt ezüst pisztolygolyó, amit kilövés előtt fokhagymalébe áztattak? Hagyd már
ezeket a vámpíros badarságokat! Csak kötözz be, és ha lehet, közben tartsd csukva a szád.
– Az ezüstgolyót vérfarkasok… – kezdte Brigitte, de az idegen vérfagyasztó pillantásától elakadt a
szava.
Miközben tisztítani kezdte a bőrt, vadul cikáztak a gondolatai. A seb nagyon mély, eléri a pasas
szívét, ő mégsem haldoklik, sőt, a vérzés már el is állt. Korai lenne azt mondani, hogy megindult a
gyógyulás, valami mégis azt súgta neki, hogy a test mélyén kezdenek összeforrni a sérülések.
Míg tisztára cserélte az átázott gézt, belenézett a férfi arcába.



Meglepve látta, milyen fiatal. Legfeljebb húszévesnek látszott, szakálla-bajusza még ki sem serkent.
Sötétbarna  haja  hosszan  lógott  a  nyakába.  A  szeme  sötét,  szinte  fekete.  Kreol  bőrén
izzadtságcseppek  fénylettek.
– Szóval nem vagy vámpír? – kérdezte két törlés között. – Elég sokat tudok a vámpírokról.
A férfi sietve félbeszakította.
– Vámpírok nem léteznek. – A lány hirtelen mozdulatára felszisszent. – Jobban is vigyázhatnál!
– Csak meg akartam győződni róla, hogy…
– Sosem hagyod abba, mi? Honnan szeded ezeket az őrültségeket?
A lány megvonta a vállát.
– Sokat olvasok.
Az idegen megcsóválta a fejét.
– A jelek szerint nem megfelelő könyveket.
– Nekem tetszenek.
– Képzelem. Azt tudod, hogy Abraham Stoker, az író egy legendából, meg párévi kutatómunkából
merítette a vámpír ötletét? Gyakorlatilag ő találta ki a modern vámpírt, ebből pedig az következik,
hogy a valóságban nincsenek vámpírok.
– A legendák a valóságból nőttek ki. Különben meg minden népnek megvannak a saját vámpírjai.
Brigitte alig tudta elhinni, hogy az őt fogva tartó ismeretlennel a vámpírokról beszélget.
– Marhaság – konstatálta a férfi. – A vámpírlegendák a mesék birodalmába tartoznak. Elég lesz ennyi
törölgetés.  Most  már kötözz be.  –  A lány elővette  a  gézlapokat.  –  Attól,  hogy valaki  szereti  a
sötétséget, és néha megvillan a szeme, még nem biztos, hogy vámpír.
– Akkor mi? Vérfarkas?
A férfi megszagolta az ingét a nyakánál, és megrázta a fejét.
– Nincs farkas szaga. Ez inkább naftalin. A vámpírok és a vérfarkasok szeretik a naftalint?
– Fogalmam sincs – vonta meg a vállát a lány.
– A farkasoknak nagyok kifinomult a szaglásuk.
Brigitte megütközve bámult a férfire.
– Hogy jönnek ide a farkasok?
– A vámpírok ellenségei. Csak félig emberek…
– Tudom. Hagyjuk.
Miután leragasztotta a géz szélét, feladta a férfire az inget.
– Hány óra?
– Fél hat körül lehet. Nekem ma vizsgáznom kellene.
– Az lesz a legjobb, ha itthon maradsz.
Az idegen ismét felnyögött a fájdalomtól. Amikor a szeme egy pillanatra elhomályosult, Brigitte azt
hitte, eljött a szabadulásának ideje. Felpattant és az ajtó felé vetette magát. A férfi azonban egy
ugrással előtte termett, elállva a kijáratot.
A lány halálra váltan sikoltott egy rövidet.
– Már mennél? Mondtam, hogy itt maradsz. Esküszöm, a hajad szála sem fog meggörbülni.
– Na persze! – lihegte Brigitte. – Hajnalok hajnalán rám törsz, fogságba ejtesz a saját lakásomban,
van rajtad egy… egy… rettenetes seb, amitől minden normális ember minimum haldokolna. Te meg
csak úgy rohangálsz vele.
– Te kényszerítesz rá. Hidd el, szívesebben üldögélnék a kanapédon. Gyerünk vissza a szobába! –
Most haragos volt a hangja.
Brigitte egy hosszú, reményteli pillantást küldött a férfi kamaszos szemeibe. Akárhogy nézte őket,
nem tudta kitalálni, hogyan juthatna át a gazdájukon. Kénytelen volt visszafordulni.
Haragosan lehuppant a kanapéra.
– Így jó? – kérdezte durcásan.
– Ülj át az ágyra! – parancsolta a férfi. – Le akarok feküdni.
– Feküdj te az ágyra. Te vagy a beteg.
– Összevérezném.



– Már nem vérzel.
– A kanapén szeretnék feküdni.

Ebben a pillanatban összeszorította a szemét, és látszott rajta, kicsin múlik, hogy ordítani kezdjen.
– Hozzak neked vizet?
A férfi megrázta a fejét.
– Semmit – lehelte, mikor végre levegőhöz jutott. – Csak egy kis pihenésre van szükségem.
Brigitte biztos volt benne, hogy erre a mély szúrásra aligha elég a kis pihenés.
– Orvoshoz kéne menned. Nagyon ronda a sebed. Össze kell varrni, és szükséges volna egy jó adag
antibiotikum, mielőtt elfertőződik.
A férfi még mindig némán rázta a fejét. A fájdalomtól belé szorult a szó.
– Magától is rendbe fog jönni – suttogta egy perccel később.
– Vagy nem.
A férfi lassan végigheveredett a kanapén, szemlátomást elmúltak fájdalmai.
Brigitte jó ideig némán bámult rá. A sötétítőn észveszejtő lassúsággal araszoltak az árnyékok. A férfi
egykedvűen szemlélte a változást. Ha csukva lett volna a szeme, a lány halottnak hitte volna, olyan
lassan lélegzett.
– Hol sebesültél meg?
A férfi hallgatott.
– Hé! Alszol?
– Ébren vagyok. Mit akarsz?
– Hogy elmenj.
– Majd ha besötétedett.
– Elmeséled, hol sebesültél meg?
– Itt, a mellkasomon – mutatott némi iróniával a kötésére.
– Haha – mondta Brigitte faarccal.
– Nem mindegy neked? Úgysem érdekel igazán.
– Arra gondoltam, hogy segíthetnék. Azt már tisztáztuk, hogy nem vagy vámpír. Habár…
Ha szemmel lehetne ölni, a férfi vérfagyasztó pillantásától Brigitte holtan fordult volna le az ágyról.
– Rendben, a vámpír kilőve. Akkor mi vagy? Kém? Mert ilyen fura sebesülést szerezni, és színházi
jelmezben menekülni… olyan regényes. Csak egy kém járhat így.
– Nem vagyok kém.
– Bérgyilkos?
– Túl élénk a fantáziád. Nem vagyok sem bér-, sem magánszorgalmú gyilkos. És ha már a bűnözőknél
tartunk, betörő sem.
A lány szeme felcsillant. A férfi szigora enyhülni látszott, ami jó jelnek tűnt.
– De a jelmezt elloptad – kuncogott. – Még a nevedet sem tudom. Az enyém Brigitte.
– Minek akarod tudni a nevemet? Én már ma este se fogok emlékezni a tiédre.
– Ez is titok? Akkor mondj egy akármilyen nevet. Ami tetszik.
– Ha megteszem, békén hagysz végre?
A lány bólintott.
– Alfonz.
Brigittének azonban esze ágában sem volt békén hagyni.
– Alfonz? – csodálkozott. Kisvártatva kuncogni kezdett. – Alfonz? Miért pont Alfonz?
– Ez jutott eszembe. Azt mondtad, mindegy.
– Úgy kell nekem – vigyorgott a lány, és macska módra összegömbölyödött az ágyon. – Mi lenne, ha
felöltöznék, és elmennék vizsgázni? Úgy teszek, mintha egyáltalán nem találkoztunk volna.
– Kizárt. Miért olyan fontos neked az a vizsga?
– Szigorlat. Tudod, mi az?
– Jártam egyetemre.
– Te? Egyetemre? – Elszégyellte magát. – Úgy értem… olyan fiatalnak látszol.
– Ne tévesszen meg a látszat. Idősebb vagyok nálad.



Brigitte felült, és átkarolta a lábát.
Stratégiát kell váltanom – gondolta magában. Még magának sem merte bevallani, hogy kezdi élvezni
a helyzetet.
– Tehát Alfonz a neved, és elmúltál huszonnégy. Látod, megy ez! Beszélj még magadról!
A férfi hallgatott.
– Ha nem szólalsz meg, felállok, és elmegyek szigorlatozni.
– Amint megmozdulsz…
– Ne rettegj, még van egy kis időm az indulásig. Az Alfonz nem az igazi neved, ugye?
– Miért? Neked Brigitte az igazi neved?
– Persze. Brigitte Schwarz.
– A névtábla szerint Josef Baum lakik itt.
– Arról már hallottál, hogy a tulajdonosok ki szokták adni a lakásaikat, ha hosszabb időre elutaznak?
Különben nézz rám! Szerinted így néz ki egy Josef Baum?
A férfi hallgatott.
Brigitte rossznak ítélte a csendet. Úgy gondolta, addig van biztonságban, míg beszélteti a férfit.
Alfonzot. Uramisten, micsoda bolond név egy digónak! Mert azt biztosra vette, hogy Alfonz nem
német  származású.  A  nyelvet  ugyan  kifogástalanul  beszéli,  akcentus  nélkül.  Mégis  valahogy
sugárzott róla a külföldiség. Hiába próbált beolvadni, kívülálló maradt.
Még nem számolt le magában a vámpírmítosszal. Alfonz beállított hozzá egy túlméretezett nyílt
sebbel, tizenhetedik századi ruhában. Nem eszik, nem iszik, nem alszik, pedig rendesen ki lehet
készülve. Ha a kórházban lennének, mostanra be lenne nyugtatózva. A fényt bírja, de ennyiben ferd
íthetnek is a legendák.
Azt a sebet különleges, mondhatni túlvilági fegyverrel ejtették, annyi szent. Leszúrták valami forró
dologgal.  Karddal vagy vasrúddal.  A forróság azonnal ki  is égette a sebet.  Iszonyúan fájhatott!
Mérget vett volna rá, hogy átdöfték a szívét, habár akkor aligha élne. Amilyen szerencséje van a
srácnak, biztosan elcsúszott a szívburkon a fegyver. De ki akarna megölni ilyen primitív módon egy
embert? Egyáltalán, miért akarták megölni őt?
A férfi,  jóllehet fogva tartotta a lakásban, erőszak nélkül tette. Amikor hajnalban visszatolta az
ajtóból, az inkább tűnt segélykérésnek, mint támadásnak. De megint itt egy miért: miért fél kórházba
menni?
– Josef Baumot kerested? Azért jöttél ide?
– Túl sokat akarsz tudni – morogta Alfonz.
– Na! Mondd meg!
– Csitulj már el!
– Ha nem árulod el azonnal, teli torokból fogok visítani.
Alfonz arcán megjelent a megadás.
– Nem hozzá jöttem. Ennyi elég?
Brigitte a fejét rázta.
– Tudni akarom, hogyan sebesültél meg.
– Elnéztem valamit. Baleset volt. De neked még ez sem elég, igaz?
– Részleteket! – követelőzött a lány.
– Bár tudnék részleteket mondani! Tudom, baleset után előfordul.
– Mire emlékszel?
– Hogy folyik a vérem.
– És azelőtt?
Alfonz félkönyékre támaszkodott, és Brigitte szemeibe bámult.
–  Nézd,  kicsikém! Ha folyton beszéltetsz,  képtelen vagyok a  gyógyulásomra koncentrálni.  Este
szeretnék továbbállni. Ebben az állapotban, ugye, te is tudod, az első sarkon összeesnék. Szóval, ha
lehet, maradj csendben egy fél órára. Most mennyi az idő?
Brigitte az órájára nézett. A mutatók állásától majd kiestek a szemei. Hová lett a fél délelőtt?
– Háromnegyed tíz.



– Rendben. Negyed tizenegykor felteheted a következő kérdésedet.
– Ami, ha jól sejtem, nem szólhat a megsebesülésedről.
– Ahogy mondod!
Pokolian nehéz fél óra következett. Brigitte alig bírta ki szó nélkül.
Alfonz rezzenéstelenül bámulta a függönyön ólálkodó árnyékokat. Úgy tetszett, távol jár, sőt mintha
nyitott  szemmel  aludt  volna.  A  lány  mozdulni  sem  mert,  mert  mi  van,  ha  a  férfi  valóban  a
gyógyulására koncentrál? Ráadásul a látszat ellenére ébren.
Kezdte szorítani az idő. Fél kettőig meg kellene szabadulni hívatlan vendégétől. Be kellene menni a
főiskolára, és letenni a gyűlölt  szigorlatot Kurt dokinál.  Istenem, mennyire hiányzott a vérszívó
professzor társasága! Inkább őt látná már e helyett a fura külsejű idegen helyett!
Alfonz  mozdulatlansága  egy  lesben  álló  nagymacskára  emlékeztette.  Egy  vérszomjas,  vadászó
nagymacskára. Ki tudja, mire használná a karmait, ha megszegné az egyezségüket?
Valahogy csak letelt a fél óra. Már nyitotta a száját, amikor csörögni kezdett a telefon. Egy ugrással
a készülék mellett termett.
– Schwarz – szólt bele a süket kagylóba.
Dühében megrázta. Ennek most muszáj működnie – imádkozott. Hiába, a technika cserbenhagyta.
Szétkapcsolt ez az ócska vacak – gondolta. – De ha mégsem…
A szemével  követte a kábelt,  egészen Alfonz kezéig.  A férfi  egyszerűen kihúzta a dugót a fali
aljzatból.
– Miért csináltad?
– Elővigyázatosságból. Emlékszel? Amennyire lehet, titkoljuk a jelenlétemet.
– Nem is akartam…
Dehogynem akarta! Az volt a szándéka, hogy bemondja a nevét, azután segítségért kiabál. Azt ordítja,
hogy hívják azonnal a rendőrséget, mert elrabolta egy férfi.
Alfonz egyetlen könnyed rántással letépte a csatlakozót a drót végéről.
– Mielőtt elmegyek, visszarakom.
– Miért csinálod ezt velem?
Alfonz fájdalmas képpel visszatántorgott a kanapéhoz, és lerogyott rá.
– Már mondtam. A jelenlétem titok kell maradjon, de nem azért, mert vámpír vagyok, gyilkos vagy
betörő.
A félhomályban sápadnak és elesettnek tűnt. Aki egyetlen rántással széttépi a telefondrótokat, az
sokkal erősebb.
– Tolvaj – sziszegte a lány.

A férfi elmosolyodott.
– Emiatt a pár gönc miatt? Rengeteg maradt belőle.
– És a te ruháid? A véresek? Azokat otthagytad?
Alfonz homloka elborult, miközben a szájával széleset vicsorított. Brigitte vámpíragyarak helyett s
zabályos elrendezésű fogsort látott.
– Eeggen. Ebből még bajom is lehet – szisszent fel.
– Pontosan hol is? Ha gondolod, megpróbálom visszaszerezni…
A férfi szeme keskeny réssé szűkült.
– Ki van zárva. Amíg itt vagyok, te is maradsz.
Brigitte hamiskásan elmosolyodott.
– Félsz egyedül, azért ragaszkodsz ennyire a társaságomhoz?
Alfonz felnevetett.
– Aha. Ez az! Szinte rettegek az egyedülléttől – dörmögte barátságosan.
Hirtelen összegörnyedt, és fuldokolva kirohant a mosdóba. A hangokból egyértelműen kiderült, hogy
hányt. Brigitte agyán átfutott a kérdés: vajon a vámpírok szoktak hányni? És még valami, Alfonz
pontosan tudta, hol a mosdó. Egy pillanattal később a férfi megállt az ajtóban. Az arca még zöld volt.
– Most kellene a víz – nyöszörögte.
Brigitte kirohant a konyhába, közben felkapta a folyosón hagyott táskáját. A mosogató előtt állva,



mialatt kifolyatta a csapot, kapkodva feltúrta a mobiljáért. Abban reménykedett, hogy talán fel tud
hívni valakit.
Nem tudott. Alfonz megneszelte, mire készül.
– Add csak ide szépen – mondta és kinyújtotta a kezét.
Brigitte megadóan átadta a készüléket.
– Még pár óra és örökre eltűnök az életedből. Kibírnád addig? A kedvemért.
– Egy feltétellel – mondta a lány sejtelmesen, miközben odanyújtotta a teli poharat.
– Mi lenne az?
Brigitte bedobta az összes női báját, ami esetében két formás keblet, valamint egy igéző akvamarin
kék szempárt  jelentett.  Lazán hátrasimította  gesztenyebarna haját,  kihúzta magát,  és  csábosan
Alfonzra pillantott.
Ha arra számított, hogy a férfinek csöpögni kezd a nyála, alaposan melléfogott. Alfonz mosolygott
ugyan,  de  kedvesen,  megértően,  akár  egy  báty.  Brigitte  a  félhomályban  nem  vette  észre  a
különbséget. Folytatta, amit elkezdett.
– Tudni szeretném, hogyan sebesültél meg.
– Csak ennyit? – kérdezte a férfi, miután felhörpintette a vizet.
Brigitte összecsücsörítette a száját.
– Igen… Voltaképpen…
Alfonz kuncogni kezdett.
– És ezért mutattad be az egész kirakatot?
Brigitte visszavette korábbi testtartását.
– Igen – vetette oda dühösen, és visszacaplatott a szobába.
Mérgében fel akarta lökni Alfonzot, ő azonban szilárdabban állt a lábán, mint hitte. Még csak meg
sem ingott a váratlan taszítástól.
– Most mi van? Megsértődtél?
– Azt hittem, férfi vagy!
Alfonz megvonta a vállát.
– Az vagyok.
– De milyen? Langyos.
– Úgy érted, homoszexuális? – Hangosan nevetett a saját mondatán. – Szóval, ha nem dőlök be neked,
akkor homoszexuális vagyok? Ha bedőlök, akkor meg balek leszek. Úgy tűnik, mindenképpen én
veszítek.
– Az utóbbival nyerhettél volna. Engem.
– Csábító, csakhogy másért vagyok itt.
Hosszú órák óta először megérintette a mellkasát.
– Azt hiszem, ideje lenne kényelmesebbre cserélned a kötésemet.
– Ezt hogy érted? Hiszen csak nemrég…
– Tudom, de már szúr.
Brigitte jobbnak látta teljesíteni Alfonz kérését. Szelíden lefejtette a kötést a testéről, mert még
ebben a csúf helyzetben sem tudta feledni az esküjét: ne okozzon kárt és fölösleges szenvedést. A
seb láttál elállt a szava.
– Nahát… ez…
– Mondtam, hogy nem lesz szükség orvosra.
– Hogyan gyógyulhatott be ilyen hamar?
– Messze van még attól.
– Igaz, de már csak a fele… Jesszus!
Brigitte érezte, hogy elsápad, és megfordul vele a világ.
– Nehogy rosszul legyél itt nekem – vette át az ápoló szerepét Alfonz.
A lány megrázta magát.
– Kibírom.
– Igyál egy kis vizet!



– Később.
Elővett egy kisebb gézlap csomagot az elsősegélyládából, és néhány ragtapaszcsíkkal odarögzítette a
férfi bőréhez. Örült volna, ha legalább pár szőrszálát odaragaszthat, ám a mellkas teljesen csupasz
volt.
A fene egyen meg – dohogott magában.
– Áruld el, miért vagy ilyen dühös rám – kérte Alfonz. Az ingét gombolta éppen.
– Ó, talán nincs rá okom?
– Honnan tudjam? Nem vagyok gondolatolvasó.
– Biztos?
– Ha az lennék, most nem kellene elviselned.
Brigitte közelebb húzódott a kanapéhoz.
– Áruld már el, hogy kerültél ide! Hozzám, a lakásom ajtajába.
– Megsebesültem, és kellett egy biztos hely, ahol meghúzhatom magam, míg eljő a sötétség.
Eljő a sötétség – micsoda szófordulat! A lány elraktározta magában. Úgy hitte, később még lesz
jelentősége.
– Mi vonzott ide?
– A kicsi, félhomályos ablakod.
– Az… ablakom?
–  Azt  hitted,  a  két  szép  szemed  miatt?  –  nevetett  fel  Alfonz.  –  Vészhelyzetben  legfeljebb  az
ablakszemeket szoktam nézegetni.
Brigittének kezdett elege lenni a társalgásból. Itt volna az ideje, hogy vegyen egy nagy levegőt, és
belépjen a rettegett professzor ajtaján. Alfonz ezt is mintha megsejtette volna.
– Ne aggódj már a szigorlat miatt.
– Honnan tudtad, mire gondolok? Állítólag nem vagy gondolatolvasó.
– Abból sejtettem, ahogy a jegyzeteidre néztél. Vágyakoztál utánuk. Legalább jóképű a tanárod?
– Szemtelen – dünnyögte Brigitte haragosan.
– Te meg kíváncsi.
– Ha miattad megbukom a vizsgán…
– Nyugi, meglesz.
– Személyesen fogsz intézkedni? Arra kíváncsi leszek. Kurt doki elevenen felfal!
Alfonz megint nevetett. Brigitte egy pillanatra belefeledkezett a hibátlan mosolyba.
– Erre ne vegyél mérget, inkább egyél valamit. Úgy emlékszem, kihagytad a reggelit, most meg már
jócskán ebédidő van. Hány óra?
A falióra fél egyet mutatott.
A lány szégyenkezve lesütötte a szemét.
– Az az igazság, hogy nincs itthon kaja. Elfogyott a pénzem.
Alfonz arcáról leolvadt a mosoly.
– Mikor lesz újra?
– Két nap múlva fizetik az ösztöndíjat.
– Éhesen akartál vizsgázni menni?
– Máskor is előfordult.
Ki tudja, honnan került elő, egyszer csak ott volt Alfonz kezében Brigitte mobilja. Tárcsázott, és
pizzát rendelt.
– Milyet kérsz?
– Margaritát – vágta rá a lány, jóllehet tudta, mekkora őrültség ételt elfogadni az ellenségtől. De már
nagyon korgott a gyomra.
Tervei szerint a szigorlat után csatlakozott volna valamelyik társasághoz. Annyian szoktak lenni,
hogy fel sem tűnik egy plusz éhes száj. A vizsga azonban elmaradt, a vacsora egyetlen reménye
Alfonz nagylelkűségében rejlett.
– Két extra nagy margaritát. Köszönöm – mondta, és kikapcsolta a készüléket. – Mindjárt itt lesz. Bio
alapanyagból készítik. Ízleni fog.



– Remek. Honnan ismered a sütödét?
– Ebben a városban lakom. Néha.
Brigitte felkapta a fejét az utolsó szóra.
– Most is?
Alfonz óvatosan megrázta a fejét.
– Egy ideje áttettem a székhelyemet egy magasabb helyre.
– Valahová a hegyek közé?
– Hát…
– Egy szót se mondj többet, mint szabadna. Még a végén kifecseged nekem az Univerzum titkait.
Alfonz megmerevedett.
– Fáj? – kérdezte aggódva Brigitte. Azt hitte, a sebe feszült meg.
– Már jobb.
Brigitte  úgy  látta,  mégsem a  fájdalom okozta  a  férfi  merevségét,  hanem az  ő  előző  mondata.
Kifecsegi  az  Univerzum  titkait…  Vajon  miféle  titkokról  lehet  szó?  Nyilvánvalóan  nem  az
Univerzuméról, hanem valamiféle földi, ám annál nagyobb horderejű dologról. Előbb is rájöhettem
volna. Csak nehogy most szúrjam el – gondolta.
Csendben üldögéltek egymással szemben. Alfonz a sötétítőn vándorló árnyékokra összpontosított,
Brigitte pedig korgó gyomrát próbálta lecsillapítani egy pohár hideg vízzel.
Átgondolva a kötözést, lehetetlen, hogy a férfi ilyen hamar a gyógyulás útjára lépett. Valószínűbb,
hogy ő nézett el valamit első ijedtségében. A seb sekélyebb volt, mint amilyennek látszott. Máris
önmagát ostorozta a figyelmetlensége miatt.
Hogy lehettem ilyen felületes? – rótta meg magát. – A vizsga, meg a határozott fellépése az oka.
Teljesen kiborultam, ami a helyzet miatt érthető, de most már ideje összekapni magam. Jó lenne
kiszedni belőle, kicsoda valójában. Ha veszélyes bűnöző, még jutalmat is adnának érte. Egy kis pénz
jól jönne. De ha beárulom, miközben semmi rosszat nem tett? Megsebesült, és ahol fényt látott,
bekopogtatott. Vagyis csak akart, mert előbb nyitottam ki az ajtót, mint megtehette volna. Á, ez így
nagyon sántít.  Ekkora friss sebbel senki nem sétálgat az utcán, ő meg állítólag még be is tört
valahová, és ruhát cserélt. Mialatt folyt a vére. Na, persze! És amikor azt mondja, nem emlékszik a
baleset előzményeire, olyan fura a szeme. Hazudik. A helyében ugyanezt tenném: bizalmatlan lennék
mindenkivel, aki az utamba esik.
Alfonz tovább tanulmányozta a sötétítő fénymintáit. A homloka kisimult az utolsó percekben, így még
fiatalabbnak látszott.  Ám ahogy fiatalodott,  úgy bújt  ki  belőle  az  önelégültség.  Szája  sarkában
bujkáló mosolya kiszélesedett, a szeme huncutabb, a tartása kihívóbb lett.
Egész helyes – jegyezte meg magában Brigitte. – Ha nem lenne az a fenemód nagy magabiztossága,
még tetszene is. Te jó ég, nehogy beleszeressek! A Stockholm-szindróma már sok lenne. A testemet
már fogva tartja, és most a lelkem is kéne neki?
Az ajtó előtt felbúgott egy kismotor, csusszanások hallatszottak a lépcsőről, kopogtak.
– Megjött a pizza. Átveszed?
Brigitte saját feltevéseitől elvakítva duzzogóra vette a figurát.
– Nincs pénzem. Emlékszel?
– Ja, persze. Akkor én…
Alfonz könnyedén felállt, kisétált az ajtóhoz és fizetett.
– Az ebéd előállt. Egyél, míg forró – mondta, és letette az ételt az ágy szélére.
A  lány  közelebb  csúszott  a  dobozokhoz,  kihajtotta  a  felső  tetejét,  kiemelte  az  első  szeletet,
megszagolta, és mohón beleharapott.
– Isteni – mondta halkan. – Vegyél te is.
A férfi megrázta a fejét.
– Még korai. A víztől is rosszul voltam az előbb.
– Dehogy voltál!
– Jól titkolom.
– Ez az első sebesülésed?



Alfonz szemei a távolba meredtek.
– Az első súlyos.
Megint hallgattak.
– Elmondod? – kérdezte Brigitte. Reggel óta először volt együttérző a hangja.
– Hülye voltam, és a hülyeségét senki nem ismeri be könnyen.
– Az azért komoly, hogy nem vagy bűnöző, ugye?
– Hagyományos értelemben nem vagyok az.
A lánynak kis híján a torkán akadt a falat.
– Ezt hogy érted?
– Nézőpont kérdése. Jó ügyet szolgálok, ez a lényeg. Minden más csak eszköz.
– Vagyis bűnös dolgokat csinálsz azért, hogy jót tegyél?
Alfonz elmosolyodott.
– Mikor hagytad el a vámpírmeséket? Lemaradtam volna?
– Ne tereld másra a szót!
Alfonz felemelte mindkét kezét.
– Megadom magam, beszélgessünk. Ápoló leszel, igaz? – A lány bólintott. – Induljunk ki a szakmádból.
Az orvostudomány az után kezdett fejlődni, hogy pár orvos az egyházi tiltások ellenére holttesteket
boncolt fel. Ezek az orvosok először kaptak teljes képet az ember felépítéséről, a véredényekről,
szervek elhelyezkedéséről, az agyról. Ez annak idején tiltott dolognak, sőt egyenesen eretnekségnek
számított a vallási hatóságok szemében. Az emberiség szempontjából viszont óriási előrelépés volt.
– Mint köztudott.
– Akkor lépjünk is tovább. A tudósoknak később voltak félresikerült vállalkozásaik. Például, amikor
emberi  és  állati  ivarsejteket  akartak keresztezni.  Állatoknál  voltak bizonyos sikereik,  ezért  úgy
gondolták, emberekkel is megpróbálják, mert milyen jó lenne, ha az ember rendelkezne például egy
kutya szaglásával.
Brigitte elborzadt a feltételezéstől. Úgy emlékezett, hogy az ilyesféle kísérleteket mindig tiltották. De
létezhet ország, ahol szemet hunynak felette. Alfonz arra céloz, hogy ő egy ilyen kísérlet eredménye?
– Te is így születtél?
A férfi először összehúzta a szemöldökét, aztán nevetni kezdett.
– Hogy én? Dehogyis! Az apám és az anyám minden kétséget kizáróan emberek voltak. Nem éppen
olyanok, mint te, de emberek. A példát általánosságban mondtam. Úgy látom, ellenzed az efféle
kísérleteket.
– Valóban. Az ember maradjon ember, az állat meg állat.
– Miért?
Brigitte hosszú monológba kezdett arról, mi választja el az embert az állattól.
– Ez csupán morális fejtegetés – vágta el  a szóáradatát Alfonz. – Más szemszögből is érdemes
megvizsgálni a kísérleteket. Azon gondolkodtál már, mekkora haszna származhatna a keresztezésből
az  emberiségnek,  mondjuk  ötszáz  év  múlva?  Mert  ha  innen  nézzük,  nincs  okod  ellenezni  a
kísérleteket.
Brigitte állával a tenyerére támaszkodott.
– Tegyük fel, hogy igazad van – mondta engedékenyen. – Szükségesek a keresztezési kísérletek,
függetlenül  a  kimenetelüktől,  mert  a  jövőt  szolgálják.  A  jelenünkben  természetesen  helytelen.
Mármint morálisan. Mert a tudományos hasznát nézve megkérdőjelezhetetlen.
Alfonz bólintott.
– Folytasd!
– Én? Csak összefoglaltam, amit eddig mondtál.
–  Segítek.  Tegyük fel,  hogy a kísérletek sikertelenek.  Nagyon hosszú ideig azok.  Egyszer csak
megtörténik az áttörés, és létrejön az első keveréklény.
– Szeretnék jó messzire lenni tőlük.
– Miért? Gondold tovább!
A lány megrázta a fejét.



– Nem megy.
– Aki annyi könyvet olvas, mint te, sokat tud. Használd a fantáziádat!
– Hát jó. Gondolom, a keverékek agresszívek lennének. – Alfonz intett, hogy csak így tovább. – Főleg
az állati részük dominálna, az emberi kevésbé. Az túl bonyolult struktúrát feltételezne, és az állati
rész fejletlen a magasabb értelemhez. Beszélni talán megtanulnának. Még így is egy csomó alacsony
értelmű lény lenne. A szaporodásra képtelenek lennének…
– És ha mégis? Egymás között? Esetleg ellenőrizetlenül?
– Az állatok sokkal gyorsabban szaporodnak, mint az emberek. Rövid időn belül elárasztanák a
Földet, mi pedig, mármint az átlagemberek, képtelenek lennénk harcolni velük. Nincs meg hozzá
sem a testi erőnk, sem a gyakorlatunk. Hamarosan eltűnne az emberiség.
– Reális lehetőség – mondta Alfonz, és mivel úgy látta, hogy Brigitte hajlamos kész tényként kezelni
az  előző  eszmefuttatásukat,  sietett  leszögezni:  –  Ne felejtsük  el,  hogy  ez  csak  egy  hasonlat  a
szakmádból.
–  Azt  mondod,  hogy valami szörnyű dolgot  kellett  megakadályoznod,  ami később az emberiség
vesztét okozta volna?
– Ki mondta, hogy bármit meg kellett volna akadályoznom? Egy példát akartál arra, mitől függhet
egy tett bűnös vagy ártatlan volta. Ha beáll az előző helyzet, az az emberiség vesztét okozza. Ha
valaki elpusztítja az első keveréklényt és a kutatási eredményeket, az abban a pillanatban bűnöző,
viszont a végkifejlet ismeretében hős.
Brigitte vihogni kezdett, mint egy kamaszlány.
–  Ha  jól  veszem ki  a  szavaidból,  hálával  tartozom neked  –  bohóckodott.  –  Megmentetted  az
emberiséget… Önmagától?
Alfonzra is átragadt a lány jókedve.
– Magasságok egek! Azt hittem, olyasmiről akarsz beszélgetni,  amihez hozzá tudsz szólni.  Nem
kellett semmit megakadályoznom, maradjunk ennyiben.
– Mondd már el, mit csináltál az éjjel!
– Eszemben sincs! Te viszont elárulhatnád, miből gondoltad az elején, hogy vámpír vagyok.
– Az elején? Még most sem vagyok teljesen meggyőződve az emberi mivoltodról.
A férfi ismét az ég felé emelte a tekintetét.
– Hogyan bizonyítsam be, hogy ember vagyok?
– Volna egy ötletem – Brigitte szeme csábosan villogni kezdett.
– Felejtsd el! – vágta rá azonnal Alfonz. – Nem vagyok abban az állapotban.
– Úgy általában, vagy csak én nem tudlak felcsigázni?
– Ebből elég. Egyél, míg meleg az étel.
Brigitte a következő percekben némán tömte a fejét. A rejtélyes pasastól egyre felvillanyozottabbnak
érezte magát. Már majdnem annyira tetszett neki, mint Caleb Followill.  Jó lett volna tudni, mit
gondol őróla. Alfonz azonban, az iménti barátságos viselkedése ellenére kifürkészhetetlen maradt.
– Kipukkadok – nyögte Brigitte a negyedik szelet pizza után.
– Tedd el a maradékot. Jó lesz későbbre.
– Biztos nem kérsz?
Alfonz fájdalmas fintorral elhárította.
A lány kivitte a dobozokat a konyhába. A férfi követte.
Brigitte mérgesen visszamasírozott a szobába. Alfonz mindvégig mögötte járt, és árgus szemekkel
figyelte a mozdulatait.
A csuda vigye el Alfonz-t! Még mindig szemmel tart – gondolta már az ágyon üldögélve. – De jobban
is teszi. Már majdnem bedőltem neki. A logikus mondatainak, az andalító hangjának. Annak, hogy
emberszámba vesz. Mit képzel ez magáról? Gyerekmesékkel traktál, és elaltatja az éberségemet?
Abból ugyan nem eszik.
– Azon tűnődöm, mi lehet az igazi neved – mondta sejtelmesen.
A férfi felnyögött.
– Már megint kezded? Mi bajod az Alfonzzal?



Brigitte meg sem hallotta.
– Játsszunk valamit! Én sorolom a neveket, te pedig rávezetsz. Csak annyit mondj, hogy hideg, vagy
meleg. Rendben? Kezdjük… Benny? Az olyan divatos. Nem, ez nem illik hozzád. Mit szólnál az
Arnóhoz? Na? Ez sem az igazi. Adalbert? Franz? Eltaláltam? Ugye, eltaláltam? Akkor… vegyünk
valami spanyolosabbat. Adolfo? Diego? Milan?... Vagy angolosat? Daniel, David, Owen…
A férfi úgy ugrott fel a kanapéról, mintha egy láthatatlan rugó lökte volna fel. Két lépéssel átszelte a
szobát, Brigitte fölé tornyosult, és leordított rá.
– Elég a játszadozásból. Alfonz vagyok a mai napon. Még van pár óránk sötétedésig, igyekezz addig
csendben maradni! Világos?
A lányba belefagyott a szó. Amikor Alfonz felugrott, azt hitte, azért, mert eltalálta a nevét. Mi volt az
utolsó? David? Nem, Owen. De ezzel a fizimiskával kizárt, hogy ez legyen az igazi neve. Azért közel
járhatott hozzá, ha ennyire kihozta a sodrából.
Alfonz arcára pillantva megértette, hogy egy ideig hanyagolnia kellene a témát. Ha szemekkel ölni
lehetett volna, már reggel meghalt volna, a mostani pillantásától pedig talán fel is gyulladna!
– Nem akartalak megharagítani.
– Nem haragítottál meg. Válts témát, ha mindenképpen beszélgetni akarsz!
– Rendben. Mit tanultál az egyetemen?
– Tantárgyakat.
– Mindjárt gondoltam. Úgy értem, milyen szakra jártál?
–  Ez  maradjon  az  én  titkom.  –  Alfonz  is  igyekezett  visszafogni  a  válaszai  élét,  amint  Brigitte
szelídebben tette fel a kérdéseit.
– Legalább azt áruld el, hogy a városi főiskolára jártál?
– Magad mondtad: főiskola. Én pedig azt mondtam, egyetem.
– Tehát nem.
Alfonz, arcán felismerhetetlen grimasszal felnézett. A sötétítőről időközben lemásztak az árnyékok.
– Még mindig akarod, hogy magamról meséljek? – A lány bólintott. – Rendben. Van egy neked való
történetem.  Gyerekkoromban  volt  a  házunk  mellett  egy  lakatlan  épület.  Amolyan  elhagyatott,
senkinek sem kellő, ősöreg kísértetház. Ki tudja, mióta állt üresen. Csak a lélek tartotta egymáson a
gerendákat és a téglákat. Az emeletre már kissrác koromban se bírtam felmenni, az első lépésemnél
ripityára tört a lépcsőfok. Ha beültünk a ház közepébe, hallani lehetett a szellemeket. Nyögtek és
sírtak, és mintha nyikorogva csörgették volna a láncaikat.
– Féltél?
– Eleinte igen. A nagyobb fiúk gyakran riogattak a történeteikkel, és azok a hangok tényleg nagyon
félelmetesek  voltak.  Mire  nagyobb  lettem,  megértettem,  honnan  jönnek.  Éjjelente  hallottam a
zörejeket és csikorgásokat. Ha kinéztem a szobám ablakán, láttam a rozsdás vasaikon lengedező
spalettákat, a kitört ablakokat, a hézagos tetőt; ezeket gyorsan összepárosítottam a hangokkal. A
többiek  vámpírnak  csúfoltak,  mikor  észrevették,  hogy  már  nem  félek.  Azzal  vádoltak,  hogy
éjszakánként  felrepülök  az  emeletre,  és  ott  mindenfélét  varázsolok.  A  szüleim  megvédtek,  és
elkergették a srácokat. Habár nemsokára lebontották az épületeket, rajtam ragadt a vámpír, mint
becenév.
Alfonz  elbeszélése  annyira  őszintének  tűnt,  hogy  Brigitte  egy  pillanatig  sem  kételkedett  az
igazságtartalmában.
– Bocs. Nem tudhattam…
– Most te jössz. Mesélj magadról valamit.
Az utcán hangos társaság közeledett. Rikoltozásukat még a süket is meghallotta volna.
– Mi ez a zsivaj? Hozzád jönnek?
– Lehet.
Odakintről megkocogtatta valaki az ajtót.
– Hé! Brigitte! Itthon vagy? – visította egy magas férfihang.
– Maradj csendben! – suttogta Alfonz.
– Hé! Nyisd ki, kisanyám! Arno is itt van, hallod?



– Nincs itthon – mondta egy csalódott női hang.
– Hol a csudában lehet? Szigorlatozni se jött.
– Közbejött neki valami.
– Brigittének? Ha zöld űrlények potyognak az égből, ő akkor is elmegy vizsgázni.
Alfonz mosolyra húzta a száját.
– Te kis stréber – suttogta kedvesen.
Brigitte haverjai nem adták fel egykönnyen.
– Talán rosszul lett, és bement az ügyeletre.
– Onnan jövök. Ma egyáltalán nem látták.
– Srácok, itt valami nagyon nincs rendben. Szóljunk a zsaruknak.
Most vagy soha! – dobolt Brigitte agyában. – Ez eddig a legjobb lehetőségem a szabadulásra.
Egy gyors pillantással felmérte, mi van a keze ügyében. A párnáján kívül minden túl távolt volt. Ez is
jó lesz – gondolta, és teljes erőből az ablakhoz vágta.
– Megőrültél? – suttogta felháborodottan Alfonz.
Brigitte azonban minden lehetséges módon megpróbálta felhívni magára a barátai figyelmét.
– Itt vagyo… – visította, amíg tehette.
Fogva tartója egy hajszálnyit elkésett. Odaugrott ugyan hozzá, lenyomta az ágyra, befogta a száját,
és csak annyit sziszegett:
– Csend! – De akkor már késő volt.
A kapuban ácsorgók azonnal kiszúrták a különbséget Brigitte szokásos és mostani hangja között.
– Láttátok?
– Sőt! Hallottuk is. Mi lehet vele? Itthon van, mégsem nyitja ki az ajtót.
– Miért nem?
– Mert nem tudja. Srácok… azt hiszem Brigittét valaki fogva tartja a saját lakásában. Hívjátok a
fakabátokat!
– Van bent valaki? – ordította egy fiatal férfi.
Erre a többiek is rákezdték:
– Ki vagy, emberrabló?
– Add meg magad, mocskos szemét!
– Gyere ki, vagy kitaposom a beledet!
– Álljatok félre, betöröm az ajtót!
– És ha fegyvere van?
– Igaz…
Alfonz egész idő alatt Brigitte száján tartotta a kezét. A lányt elandalította az édeskés illata, kezdte
megbánni, hogy az előbb mindenáron ki akart szabadulni a fogságból.


