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...mert néhány nap alatt felborulhat az egész életed.
Anyának, Apának, a Bátyáimnak és a Kedvesemnek.



Prológus
Apám már egész kiskoromtól kezdve vert minket. Sosem szeretett egyikünket sem. Talán ez is

lehet annak az oka, hogy nem vett minket a nevére. Édesanyánktól kaptuk az Eliot és Alice Faithbell
nevet. Azt mondta azért, mert mindig mi voltunk neki A hit és a remény harangjai.

Tisztán emlékszem az első esetre, és az eszelős vigyorra apánk arcán, mikor nekem esett. A
ruhája  mocskos és  szakadt  volt,  bűzlött  az  alkoholtól.  Csak 5 éves voltam,  a  nadrágszíj  pedig
erőteljesen vágott a húsomba. A bátyám, Eliot Faithbell akkor volt 8 éves. Ő már jól ismerte apánk
ittas tombolását. Minden áron próbált tőle megvédeni, de az arcán csattant a szíj. Reszketve, levegő
után kapkodva rogyott a földre. Az arcán ütött sebből a konyhapadlóra ömlött a vér. A bátyám mellé
kuporodva sikítottam a fájdalomtól, ekkor ért haza a munkából édesanyánk. A haja kócos volt az
egész napos munkától, a ruhája gyűrött, de mikor észrevett minket és apám dühtől torzult arcát,
rávetette magát. Apám azzal a lendülettel pofán vágta és addig rugdosta, míg mozogni bírt. Mikor
végzett, leköpte anyámat és kisétált az ajtón. Aznap éjjel már nem jött haza.

Minden áldott  nap el  akartunk menekülni  tőle.  De rettegtünk attól,  hogy megtalál  és megöl
minket. Gyűlöltük őt, de féltünk. Eliot 18. születésnapján eldöntötte: megöli. Le akartam beszélni, de
hajthatatlan volt. Tudta, hogy ő hiába költözhet el, mi nem tehetjük meg. Nem akart egy szadista
féreg zsákmányaként otthagyni minket. Egy kést dugott az ingje ujjába, így várta haza Apánkat.
Hamarosan  meg  is  érzekett,  még  mámorosabb  állapotban,  mint  szokott.  Járni  is  alig  bírt,  de
megpróbált megütni. Eliot neki rontott, le akarta szúrni. Apánk pedig résen volt. Kikapta remegő
kezéből a kést, Eliotot térdre lökte és a szemem láttára elvágta a torkát. Aztán hozzám dobta a kést,
s csak annyit mondott:

- Ha így folytatod a következő te leszel! - Majd ismét elment. A bátyámhoz kúsztam, a vérében
ültem és zokogtam. Nem tudtam megmenteni. Édesanyám akkor lépett be. Könnybe lábadt a szeme,
majd mellém rogyott.

Aznap éjjel  sok dolgunk volt.  Az emeletre rohantunk,  összepakoltuk mindenünket,  még Eliot
cuccait is hoztam. Ez az egyetlen, ami megmaradt a bátyámból. Aztán a közeli erdőbe vittük a testét
és eltemettük. Nem hagyhattuk ott, abban a házban, apánkkal. Ki tudja mit tett volna még vele.

Aztán futásnak eredtünk. Át az erdőn, ki a tisztásra, amíg csak a lábunk bírta. Semmi másra nem
tudtam gondolni, csak arra, hogy elveszítettem a bátyámat. Nem maradt más Eliotból, csak egy
fénykép, amin magához ölel, akkor egy hetes felvétel volt, egy nyaklánc, amire ő faragott egy harang
medált, s néhány ruha, ami még őrizte az illatát.

Úgy másfél órán át csak futottunk. Aztán egy fa tövében megpihentünk, mire 3 fiatal férfi lépett
oda hozzánk, megkérdezték, mi járatba vagyunk, s mikor édesanyám elmesélte nekik, ők elmondták
honnan  jöttek  és  menedéket  ajánlottak  nekünk.  Veszíteni  valónk  nem  volt,  az  életünk  így  is
veszélyben forgott, hát velük tartottunk. 4 óra kocsiút után egy fal állt velünk szemben. A fal tetején
fegyveres őrök álltak. Mikor beértünk úgy éreztem, mintha egy teljesen más világban találtam volna
magam, mindenki szívesen fogadott minket. Az egész város tiszta volt, sehol semmilyen szemét, amit
már a régi otthonomban megszoktam. Sehol egy autó és mindenki mosolyog. Először azt hittem,
hogy egy agymosott világban járok, később viszont megértettem a helyieket. Ahogy befelé sétáltunk,
gyönyörködtem a látványban. Kellemes kis házak szegélyezték az utcákat, a pázsit tökéletesen zöld
volt. Mindenük meg volt, csak épp áramuk nem. Az egyik katona azt mondta, ez azért van így, hogy a
kinti világ ne szennyezhesse be őket. Bólintottam és úgy gondoltam, ennyi áldozatot megér a boldog
és nyugodt élet. Egy nagy épülethez kísértek, azt mondták ez a Központ. Innen irányítanak mindent,



ők látják el az ittenieket, ők azok, akik iskoláztatják a gyerekeket, gyógyítják a Sérültek lelki világát.
A Sérültek épp olyan emberek, mint mi. Megtörtek. Olyanok, akiket bántalmaztam, vertek, elítéltek
és nem becsültek meg. Bár hosszú évek óta nem fogadott be a város új Sérülteket, velünk akkor
kivételt  tettek.  Őszintén  szólva  akkor  lenyűgözőnek  találtam,  mostanra  viszont  elveszítette  a
szépségét.  Sok mindent beszélnek róla és nem feltétlenül csak azt,  hogy mennyire jó emberek
vannak itt. Ennek ellenére házat biztosítottak nekünk és letelepedtünk. Azt mondták, maradhatunk,
ha akarunk. Hát itt maradtunk.

Ennek már három éve, s most én is a város felnőttjeihez fogok tartozni, csak át kell esnem a
kiválasztáson. Minden évben a 18. életévüket betöltött fiataloknak a Központ 3 irányzatból kijelöl
egyet, amiben élni fognak, s azt a munkát fogják végezni. Nincs választásod. Vagy elvégzed a rád
szabott munkát, vagy elhagyod a várost és bűn szép lassan felemészt. Legalábbis ők ezt vallják.

A három irányzat, amire a városunka bontják, a Toborzók, akik ide hoztak minket, ők hozzák az
újakat, azaz a Sérülteket, behozzák a falon túlról az élelmet és mindent, amire szükségünk van. A
Szülők, az ő feladatuk a gyermek nemzés, majd a gyermek megszülése. Így akarják benépesíteni
mégjobban  a  város.  És  végül  az  Örzők,  akik  vigyáznak  a  biztonságunkra,  megvédik  a  várost
mindentől.

Azon a kapun engedély nélkül se ki, se be.

Se élve, se holtan.



Első
Már megint vele álmodok. Sírástól reszketve, verítéktől nedves testtel ébredek. Üvölteni akarok.

Fáj minden végtagom, egész éjjel futottam, féltem, sikítottam. Nem jön ki hang a torkomon. Képtelen
vagyok kiszakadni a múltamból. Fölém magaslik és elemészt, minden áldott éjjel. Megint ugyan úgy
kezdődött. Mámorítóan, gyönyörűen, de már tudtam, hogy nem lesz szép a vége. Naplementével.
Sokaknak megnyugvás, másoknak ekkor kezdődik az élet. Ilyenkor néha az ég szivárvány látszatát
kelti, máskor jobban hasonlít az erekből felszabaduló vérre. Egyeseket öldöklésre késztet, másokat
félelemre, de vannak, akiket megváltoztat.  Megváltoztat külsőleg, és belsőleg is.  Eluralkodik az
elméjükön valami furcsa erő, ami hatalmasabb az emberi észnél. Magával rántja őket a sötétségbe, s
nem hagyja őket szabadulni.

Szélcsend. A víz halkan veri a sziklákat. Hátborzongató. A fák levelei nyugodtak, ágaik védőburkot
képeznek a föld felett. A madarak sem csicseregnek, mintha elmenekültek volna. De nyár van. És
sehol egy lélek. Csak két árnyék.

Két ember, kik már csak árnyékot képeznek a naplementében. Egy fiú és egy lány. Eliot és én.
Felmászunk  egy  szikla  tetejére,  hogy  a  vízbe  vessük  magunkat.  Nem meghalni  akarunk,  csak
szórakozni. Tökéletes adrenalin bombának ígérkezik. Megfogjuk egymás kezét. Beleugrunk a hűsítő
tengerbe, majd elkapja a karomat valami. Felé fordulok, apám az. Vértől izzik a szeme és rám mered.
Kést ránt elő és belém mélyeszti. Mindig ekkor ébredek fel..

De ez a nap más, most nincs időm magamba burkolózni, hogy megemészthessem az álmaimat..
Fel kell kelnem, erőt venni magamon és odaállnom a Központ elé, hogy eldönthessék, hol fogom
leélni  hátra lévő életemet.  Igazából  semmi kedvem sem a várost  védeni,  sem pedig küldöncöt
játszani. Meg van a magam baja, még mindig nem tudok elszakadni a régi sebektől. Minden áldott
éjjel előttem van, ahogy apám megöli Eliotot. És minden áldott éjjel meg akarom ölni őt. Talán sosem
fogom túl tenni magamat rajta.  A legjobb azt hiszem az lenne, ha Szülőnek választanának. Ha
Toborzó lennék, valószínűleg első utam apám házához vezetne és megölném. Nem tűnődöm tovább a
dolgokon. Már feleslegesek érzem. Innen egykönnyen úgy sem megyek el és talán őrültség lenne
megkeresni. Talán csak sebeket tépnék fel, de leginkább nem magamban, hanem anyában.

Kikászálódom az ágyból  és a fürdőbe megyek.  Belenézve a tükörbe és nem azt  látom, amit
szeretnék. Kék szemeim véreresek, arcom vörös a patakzó könnyek alatt. Amúgy sem vagyok egy
tökéletesség, de most még inkább nem festek úgy. Vékony vagyok, túl vékony bármi nemű fizikai
munkára.  Az  izmaim nem igazán erősödtek meg az  utóbbi  néhány évben,  így  ha meg kellene
védenem  magam,  valószínűleg  alul  maradnék.  A  testem  még  mindig  tele  a  nadrágszíj  ütötte
nyomokkal.  Az  egyetlen  tetszetős  rajtam a  hajam,  amit  most  megfésülök  és  oldalra  fonok.  A
szekrényhez  lépek,  kiakasztok  egy  fekete  nadrágot,  egy  fehér  ujjatlant  és  a  bátyám  vörös
bőrdzsekijét, felhúzom, majd megcsapja orromat a friss rántotta és kenyér illata. Leszáguldok a
szobámból  a  lépcsőn  át,  egészen  a  konyháig.  Hatalmas  cuppanós  puszit  nyomok az  én  drága
édesanyám arcára. Nyúzott, ő is rosszat álmodott. De így is ő legszebb nő a földön. Hátközépig érő
szőkésbarna haja hullámzik le a testén, a szemei pedig olyanok, mint a tenger kékje.

- Várod a mai napot kicsim? - mosolyog rám halványan, alig láthatóan.

- Mondjuk. - vonom meg a vállam. - Ma téged is beosztanak valahova? - Mikor ide jöttünk, anyát
nem osztották be egyből,  hiszen Sérültek vagyunk. Megengedték neki,  hogy idén velem együtt
tehesse meg.  Meghagyták nekünk ezt  a  kis  időt,  hogy megemészthessük a múltat  és új  életet
kezdjünk.



- Igen, de én nem várom. Félek, hogy máshova osztanak be minket.

- Én nem. - válaszolom. - Vékony és gyenge vagyok Örzőnek, Toborzónak pedig nem hiszem, hogy
beillenék. Érthetően elmagyaráztam a tanáraimnak, hogy ha kiengednek azon a kapun, az első utam
apámhoz vezet. Csak nem engednék, hogy ostobaságot tegyek. - Magyarázok, két falat között.

- Nekem sem sok választásom van, a Központ nem fogad be, így Szülőnek fognak választani.

-  Aggódom érted, anya. Hogy fogod bírni? Gyermeket nevelni  még oké, de szülni? -  elhal  a
hangom.

- Fogalmam sincs, de kénytelen leszek. - mélyen sóhajt, majd kiissza az utolsó csepp kávét a
bögréje aljáról. Miután befejezem a reggelit, a bakancsomért megyek és felhúzom. Édesanyámhoz
lépek, kézen fogom és elindulunk.

A környező házakból szállingóznak ki az emberek, mindenki a Választásra igyekszik. A Központ
elé érünk, a második emeletre megyünk. Az üvegterembe belépve mindenhol hosszú padsorokat
látok. Még sosem láttam ezt a helyet, az igazság az, hogy a Központ földszintjén kívül még semmit
sem láttam, azt is 3 éve. Meglehetősen mondern a városhoz képest. Számítógépek, kijelzők. Épp,
mint a régi otthonomban. A városunk elhatárolódott a technika vívmányaitól, ezzel is védve minket.

Középen egy körben ül  a  Tanács.  Az emberek zúgolódnak,  míg meg nem érkezik mindenki.
Anyával az első sorban ülünk, egymás kezét szorongatjuk bíztatásként. Izgulunk, mindketten, de
nem mondjuk ki. Bár az életünkön nem fog változtatni sokat, ugyan oda mehetünk haza minden este,
legalább akkor együtt lehetünk, még is félek.

- Csendet kérnék! - áll fel az asztalától egy magas őszes hajú középkorú férfi.

- A nevem Rees, aki még nem tudná. Ma én fogom vezetni a Választást. Mindenkit megkérnék,
hogy miután a neve és a beosztása elhangzott menjen oda a vezetőjéhez. ABC rendben haladunk, a
nap végén pedig új hírekkel szolgálok majd nektek. Kezdjük! - azzal belekezd a felsorolásba.

- Rose Aleen. - kezdi. - Szülő!
- Peter April. Örző!
Az emberek feszülten figyelik a történéseket, mindenkit megtapsolnak, míg a helyére megy. Én csak
bámulok magam elé és nem is foglalkozom a felsorolt emberekkel, míg nem elérkezünk hozzám.

- Alice Faithbell - megszorítom anya kezét és felállok. Rees szembefordul velem és rám mosolyog.
- Toborzó!

Anyára nézek, szomorú, én is az vagyok. A helyemre kullogok, ahol egy szőke hajú csinos lány vár.

- Üdvözöllek, Polly Moon vagyok, én leszek a vezetőd. - mosolyog rám, majd a kezét nyújtja,
gyengéden megrázom. Beállok mellé és anyára meredek.

- Mira Faithbell - anya feláll rám pillant és elmosolyodik. Rees felé is oda fordul és kijelenti - Szülő!

Nem is tudom mit mondhatnék, valahol mindketten tudtuk, hogy nem maradhatunk örökké együtt,
de valahol mégis reméltük.

Körülbelül még egy órába telik, mire mindenki végez. Anyával ezalatt végig egymás szemébe
nézünk. Aztán Rees újra belekezd a mondandójába.



- Mától a szabályaink változnak Az első és legfontosabb új szabályunk, hogy el kell hagynotok a
házaitokat!  Második,  mától  mindenki  egy a  hivatásához választott  megadott  területen fog élni!
Harmadik, a Toborzók az Örzőkkel együtt fognak fegyverhasználatot tanulni! Negyedik, mától senkit
sem engedünk a falon belülre és ti is csak a Központ engedélyével hagyhatjátok el azt, szigorúan
csak is Örzők jelenlétében! Ötödik, a Szülőket a Központ az alagsorba költözteti, ahol az asszonyok
és férfiak elkülönítve fognak élni, csak gyermeknemzés céljából találkozhatnak, a gyermekeket pedig
csak  a  Választásukon  láthatják  viszont!  Hatodik,  a  külön  hivatáshoz  tartozók  nem  tarthatnak
egymással  semmiféle kapcsolatot!  Hetedik,  a Szülőkön kívül  más hivatású ember nem vállalhat
gyermeket! - a tömegben páran kiabálnak, de Rees elcsitítja őket.

- Aki nem tesz eleget az új szabályoknak, az a Központ előtt felel. Ha ellenszegülést látnak, az
illetőt vagy lefejezik, vagy kitoloncolják, ez a bűn mértékétől függ. Ínséges idők jönnek, figyeljetek
oda mikor és mit tesztek. - azzal hátat fordít és elsétál, a Tanács pedig utána, látszólag mind csak
marionettbábok  Rees  kezében.  A  nép  zúgolódik,  mindenki  kiabál,  anyához  akarok  rohanni,  de
elrángatják, ahogy engem is.

Polly  azt  mondja,  még  visszamehetünk  a  házhoz,  hogy  elhozzuk  a  személyes  holmijainkat.
Magamban forrongok és legszívesebben elfutnék, de nem teszem. A házhoz megyünk és bámennyire
nem akarom, követnek. Besétálok, mögöttem Polly az öccsével, Williammal. Idősebbek nálam, Polly
22 éves, William 20. A lány az Örzők egyik vezetője, Will pedig a segédje. Nagyon hasonlítanak
egymásra. Mindkettejük magas, sportos alkatú, szőke hajú, de a fiú szeme aranybarna, míg a lányé
égkék. Kedvesnek tűnnek, de ez engem most cseppet sem érdekel. A szobámba rohanok, papírt
rántok elő és írni kezdek:

"Drága Anya!
Most el kell válnunk, de én mindig veled leszek. Bízz bennem, elérem, hogy újra együtt lehessünk!

Soha, senki nem választhat el minket egymástól!
Tarts ki, nekem te vagy a hit harangja!

Szeretlek,

Alice"

A nyakamból leveszem a bátyám nyakláncát és az összehajtott papír köré tekerem. Összepakolom
a cuccaimat,  néhányat  a  bátyám ruháiból,  anya szobájában hagyom az  üzenetem és  lemegyek
Pollyékhoz a ház elé.

- Mehetünk kislány? - mosolyog rám a fiú.

- William, egyezzünk meg két dologban. Az első, hogy nem nevezel kislánynak. A második pedig,
hogy nem kezdesz sajnálkozni.

- Rendben. De nekem is van egy ajánlatom. Nem nevezlek kislánynak, ha mától a csapatunk tagja
leszel. És hívj Liamnek.
- Miféle csapat? - nézek rá kérdőn.

- Ó, hamarosan megtudod! - azzal rám kacsint, Polly pedig a szemét forgatja. Látszólag nem
tetszik  neki  Liam megnyilvánulása.  Gondolkodóba  ejt,  vajon  a  lány  is  része  a  kis  csapatnak?
Mindenbizonnyal.

Még vissza nézek a házunkra, most tényleg fájdalmat érzek. Hiányzik Eliot és hiányzik anya. De
elérem, hogy újra vele lehessek és többé senki és semmi nem fog tőle elválasztani.



Már nem érzem annyira jó ötletnek, hogy itt maradtunk a kapun belül.



Második
Polly és Liam az erdő felé veszi az irányt, a fejemet leszegve követem őket. Vissza akarok menni,

el akarok tűnni innét, én nem ezt a hivatást akartam. Tombolok belül. Ki akarok lépni a testemből és
szét akarok rombolni mindent, ami az utamba áll. Anyát akarom, semmi mást.

- Ne szomorkodj már Alice, mindjárt ott vagyunk és megismered a többieket. - közli Liam.

- Apropó többiek, hol vannak most? - kérdezem élesen.

- Mindenki kapott maga mellé egy vezetőt, nehogy megszökjetek. - mosolyog Polly, de látom a
szemén, hogy nem viccnek szánta. Senki nem érti az új törvényeket, de mindenki próbál eleget tenni
nekik. Anyára gondolok és arra, hogy el kellett hagynom. Összeszorul a szívem. Mikor ide jöttünk
mindenki azt mondta, hogy most már békességben élhetünk együtt. Sosem gondoltam volna, hogy
egyszer mégis el kell válnunk. Hiába maradtunk mindketten a falon belül, úgy érzem, mintha egy
teljesen másik világban lennék.


