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Első fejezet A titokra fény derül
A bíborszín égbolt alatt a tizenkét és fél éves Daniel Capshow kivonta hüvelyéből csillogó

kardját. Lovagi vértet viselt. Gondos kezek által megmunkált, a napsugarakat visszaverő
páncélt,  melynek mellrészén egy főnixmadár  szárnyalt.  A  fiú  szabad kezével  leengedte
sisakja rostélyát, majd a magasba emelte a tenyérnyi széles pengéjű fegyvert. Kesztyűs
kezébe kapta a kerek pajzsát is, amelyen szintén ott virított a főnixmadár festett, domború
ábrája. Ezzel felkészült a párviadalra.

Tudta jól, hogy hol áll. A királyi palota arénájában, annak is a küzdőterén, amit korlátok
és  négy  sarkában egy-egy  királyi  lobogó  választott  el  az  aréna  nézőterétől.  A  nézőtér
soronként  lefektetett  padokból  állt.  A  küzdőtértől  távolodva  minden  sor  magasabbra
emelkedett az előzőnél, hogy minden jelenlévő könnyedén követni tudja a küzdőtéren zajló
eseményeket, még a leghátsó sorokból is. Természetesen a nézőtér sem volt üres, a királyi
palota  lakói  töltötték  meg  minden  egyes  sorát.  Ők  nem  csupán  szemlélődtek,  hanem
esélyeket is latolgattak. A sorban következő párviadal győztes lovagjának nevét próbálták
kitalálni. Dannynek nem kellett találgatnia, ő már akkor tudta, hogy ki lesz az, amikor a
küzdőtérre lépett.

Az összesereglettek hangos és lelkesedéstől átszellemült kiáltásaikkal buzdították a két
lovagot, akik – és az aznapra meghirdetett lovagi tornán részt vevő többi lovag – miatt az
arénába özönlöttek azon a délelőttön. A két lovag immár szemtől szemben állt egymásnak a
küzdőtér homokján. Az egyikük Danny volt, a másik az alkalmi ellenfele, a hatalmas termetű,
barna  bőrű  Monsahn.  A  párviadalra  oly  kíváncsi  nézők  buzdító  kiáltásai  egymásnak
feszültek, csakúgy, mint érzéseik. Sokan biztatták a keleti harcost, aki ezt – ha értékelte
egyáltalán – nem köszönte meg a népnek. Dannyt – talán emiatt is – még többen ösztökélték
győzelemre  kiáltásaikkal.  A  fiú  hálás  volt  ezért  és  háláját  kimutatandó,  többször  is
színpadiasan meghajolt az emberek előtt, azok megelégedésére. Cserében további buzdító
kiáltásokat küldtek felé.

Ahogy a párviadal kezdete közelített, a fiú izgalma fokozódott, de ő igyekezett legyűrni
magában minden félelmét.  Lassan körbenézett a nézőtéren, hogy ez könnyeben menjen
neki.  A lelátókon túlnyomórészt  hevesen kiáltozó felnőtt  férfit  és  nőt  látott,  hétévesnél
fiatalabb gyermeket egyet sem. Az ifjaknak ugyanis nem engedtetett meg, hogy az arénában
egymással tétre menő viadalt vívó lovagokat bámuljanak. Ettől függetlenül később aztán
minden apróság lejátszotta először képzeletében, majd barátaival, fakardokkal csatázva a
nagy összecsapást. Azt a bizonyos nagy párbajt, amely a király lovagja – ez volt Danny –, és
kihívója között zajlott azokban a percekben. A tömegen addigra már teljesen eluralkodni
látszott az az izgalom, amely pillanatról pillanatra csak nőtt és nőtt, azóta, hogy a királyi
harsonák hangjára a két fél kilépett a lelátókkal ölelt küzdőtérre.

Danny végre megtalálta szemeivel,  akit keresett.  Ő volt az. A nézőtér tőle balra eső
részének kellős közepén, az ott kialakított uralkodói páholyban ült az édesapja, a király, és
édesanyja, a királyné között. Ő volt Nerella hercegnő.

Nerella hercegnő csodaszép teremtés volt. Mint szinte mindenkit, aki csak egyetlen futó
pillantást is vethetett irányába, Dannyt is elbűvölte a szépségével. A fiú úgy érezte, hogy
még sohasem látott hozzá hasonlóan gyönyörű lányt korábban. A hercegnőnek derékig érő,



apró  csigákba  tekeredett,  bronzvörös  haja  volt,  két  smaragdzöld  szeme  pedig  mindig
érdeklődve tekintett a világra. Arca pirospozsgás volt és bájos, telt, tűzpiros ajkai éppen őt
buzdították. Hófehér, igazgyöngyökkel díszített selyemruhában járult a nép színe elé aznap.
Nem viselt semmilyen ékszert. Fülcimpáiba nem aggatott fülbevalókat és nyakában is csak a
talizmánja lógott. A hercegnő ékszerek nélkül is ragyogott.

Danny jól tudta, hogy ha megnyeri a párbajt, joggal számíthat a hercegnő kendőjére és
két puszijára. Nagyjából ez is volt minden, amire vágyott azon a délelőttön. Magában már
jóval korában eldöntötte, hogy összes erejét és kardforgató képességét latba fogja vetni a
jutalom elnyerésének érdekében. A leengedett sisakrostély alól rámosolygott a hercegnőre,
majd felé biccentette a fejét is. Nem kis meglepetésére a hercegnő mosolyra húzta ajkait ezt
látván.  Danny  ebből  azt  szűrte  le,  hogy  a  vonzalom kettejük  között  kölcsönös,  ennek
örömére  elégedett  vigyorgásba  kezdett  a  sisak  mélyén.  Ezt  természetesen  senki  sem
láthatta.

A pillanat varázsa azonban végleg megtört akkor, amikor éles harsonaszó szólította fel a
két felet a küzdelemre. A harsonák szavára Danny és Monsahn kivont kardokkal egymásnak
esett. A tömeg akkor szinte már őrjöngött – de így volt ez a legtöbb párviadal kezdetén. A
kardok  szikrákat  vetve  csapódtak  egymásnak,  csengésük  hangját  viszont  könnyedén
túlharsogta  a  nézők  kiáltásainak  dübörgő  orkánja.  Minden  jelenlévő  néző  számára
nyilvánvaló volt,  hogy a küzdelem végeztével csak egyik fél  fog talpon maradni.  Éppen
ennek a félnek a kilétére voltak oly kíváncsiak, de addig, amíg kiderül, hogy ki fog állva
maradni, egyetlen rövidke pillanatot sem kívántak elmulasztani a mérkőzésből. Danny és
Monsahn  eközben  egymást  próbálták  a  földre  dönteni  egyre  erőteljesebbé  váló
kardcsapásaikkal.  A két lovag sokáig nem bírt egymással.  Danny kardjával és pajzsával
sikeresen  hárította  Monsahn  legrafináltabb  támadásait  is,  mialatt  ő  is  egyre  nagyobb
igyekezettel próbált áthatolni ellenfele szintén áthatolhatatlannak tűnő védelmén. A viadal
egészen addig kiegyenlített volt, mígnem…

A Belső-Világok egyik bolygóján...

Hadnagy, Danny (talán) kétéves, apró termetű, fehér szőrű foxi kutyája felugrott a fiú
ágyára. Kiöltött nyelvével szorgalmasan nyalni kezdte az alvó, és éppen egyik legszebb
álmát álmodó gazdája arcát. Közben vakkantott is néhányat. Akkor Danny felébredt.

– Jól van, Hadnagy. Már ébren vagyok – nyugtatgatta hűséges ebét a fiú és felült az
ágyán. Orrlyukaiban azonnal érezte a készülő reggeli illatát.

Kinyíló szemei elől hirtelen eltűnt az aréna az ujjongó tömeggel, Monsahn-nal és – ezt
bánta leginkább – Nerella hercegnővel együtt. Helyüket a szobájának jól ismert berendezési
tárgyai foglalták el. Danny nem lelkesedett a cseréért, de ha felébredt, már mit tehetett
volna? Hiszen minden álom véget ér egyszer. Sajnos még az olyanok is, melyekben Nerella
hercegnő kendője és két puszija vár a viadalban győzedelmeskedő, éppen egyik legszebb
álmukat álmodó fiúkra.

A szobában az ágyán kívül volt még egy ruhásszekrény, egy íróasztal – sok-sok érdekes
dologgal a tetején –, ott volt Hadnagy fekhelye és ott volt a rajta nyugvó kötetek súlya alatt
igencsak roskadozó könyvespolc is, olyan, Danny számára kedves olvasmányokkal, mint: A



lasszóvető lovas, A Csáklyahajó kincse, a Bátorságpróba egy gazdagon illusztrált kiadása,
valamint a fiú legkedveltebb könyve, a Bíborország Krónikái. Volt ott még néhány förtelmes
kinézetű, gumiból készült szörnyálarc, néhány saját kezűleg összeállított repülőgépmodell,
egy sakk-készlet és egy futball-labda is. Meg persze ott volt a kedvenc játéka, amely egy
komplett lovagi vértezet volt, fegyverekkel kiegészítve. Természetesen műanyagból öntötték
a páncélzatot és a fegyvereket is, de Danny annyira megbecsülte azokat, mintha valódiak
lettek volna.

A lovagi felszerelést nyolcéves korában kapta. Akkor még túl nagy volt rá a páncélzat, de
az idő múlásával, ahogy ő mind magasabb és erősebb lett, egyre jobban kezdett illeszkedni a
testére. Az ajándékozó nem volt más, mint az apai nagyapja, Frank Capshow, akitől még a
Bíborország Krónikáit is kapta, megalapozva ezzel szárnyaló képzeletét, és álmai világának
fantáziaképeit.

A nagyapja az Amerikai Egyesült Államok nyugati partján lakott. Több ezer mérföldnyire
tőlük,  akik  a  keleti  partvidék  egyik  legkeletibb  részén,  a  Maine-állambeli  Libertyville
nevezetű kisvárosban éltek.

Libertyville az Atlanti-óceán partján terült el.  Kicsiny város volt,  mintegy háromezer-
ötszáz számon tartott lélekkel. Az időszakos lakóinak száma azonban minden nyáron felért
az őshonos lakosainak számának mintegy egynegyedével, mert nyaranta ellepték a városkát
az  ott  felépített  nyaralóikba  özönlő  emberek  az  országnak  szinte  minden  tájáról.  Oda
vonzotta őket a napsütés, a kellemesen hűvös óceán és nem utolsó sorban Maine-állam
vadregényes, érintetlennek látszó tájai. Jöttek az ország keleti feléből, a Közép-Nyugatról,
sőt  néhány  család  még  Kaliforniából  is,  amely  állam  szintén  csodaszép  vidékekkel
büszkélkedhet. Hiába, Libertyville igazán festői kisváros volt.  A település vendégszerető
lakói mindenesetre tárt karokkal fogadtak minden városukba látogatót. Ez természetesen
érvényben volt a pénztárcájuk tartalmára is.

Térjünk most vissza Danny műanyag lovagi felszereléséhez! Annál is inkább, mivel a fiú
amint kiugrott az ágyból, rögtön a kezei közé kapta és azon nyomban fel is öltötte magára,
csak úgy,  a  pizsamája  tetejére.  Ott  állt  a  ruhásszekrénye és  az  íróasztala  között  falra
függesztett nagyméretű falitükör előtt és hosszasan csodálta benne magát. Pontosabban
nem saját magát csodálta a falitükör képében, hanem azt az általa elképzelt lovagot, akivé
saját maga vált volna, már ha a vértezet valódi lett volna és ő sem a régi, megszokott
libertyville-i Daniel Capshow. Minden vágya az volt, hogy egyszer igazi, hamisítatlan lovagi
vértezetet ölthessen testére. Amíg ez a vágya nem teljesül – gondolta gyakran –, addig
legalább elképzeli, hogy milyen érzés is lehet valódi páncélt húzni a testére.

Mivel a vértezet műanyagból készült, súlya természetesen egy valódi páncélzat súlyának
a töredékét nyomta csupán. Danny nagy megkönnyebbülésére, aki nem volt éppenséggel
erőteljes testalkatú gyereknek mondható. Sőt, kimondottan vézna volt a korához és a vele
nagyjából egyidős gyerektársaihoz képest. Sebaj – szokta mondogatni –, mire annyi idős
leszek, hogy udvarolni kezdjek, majd megerősödöm. Ezt nagyapjától hallotta gyakran, aki az
édesanyját,  Rita Capshowt szokta így vigasztalni,  valahányszor egyetlen fiúgyermekének
testalkatára terelődött a szó – úgyszólván minden alkalommal, ahányszor csak a nagyapja
meglátogatta őket. Nem is csoda, hogy Danny átvette a szava járását, hiszen annyiszor
hallotta már.



– Mint egy csatába induló hős lovag – nyugtázta nem kis elégedettséggel a hangjában
saját tükörképének a látványát. Hadnagy nagy szemeket meresztett közben felé.

– Ugye te is így gondolod, Hadnagy? – fordult hozzá.

Az apró termetű foxi erre heves farokcsóválgatásba kezdett és helyeslően vakkantott
néhányat.  Ő is  így gondolja –  Danny legalábbis ekként értelmezte az általa kibocsátott
hangokat.  Ám ha értette volna a kutyák nyelvét,  akkor kiderült  volna a számára, hogy
Hadnagy csupán azt próbálta az ő tudtára adni, hogy elég a játszadozásból és ideje bekapni
néhány falatot. De Danny nem beszélt kutyául. Akkor még nem.

A lovagi vértezetet lefejtette magáról és visszatette pontosan a helyére. Úgy, hogy jól
látszódjon a mellrészét díszítő piros főnix rajzolata, amely a saját hamvaiból feltámadván
felröppen a lángokból. A vért csendben pihent az ugyancsak főnixdíszítésű kerek pajzs és a
kard mellett,  a könyvespolca alatt,  a szőnyegen. Hadnagy ezt látván megkönnyebbülten
szedte apró lábait a szoba ajtója felé. Odaérkezve elkezdte kaparni a küszöböt. Éhes volt
már.

– Nyugalom, Hadnagy. Mindjárt lemegyünk és megreggelizünk – próbálta önmérsékletre
bírni az ebet Danny. – De még valamit el kell intéznem.

A fiú kihúzta ablakainak függönyeit, majd pizsamája helyett gyorsan magára kapkodta
aznapi viselésre kiválasztott ruháit, amely egy világoskék rövidnadrág és egy narancssárga
rövid ujjú póló volt. Nyaranta ilyen öltözékben szeretett járni, és a nyári szünidő bizony még
érvényben volt. Felhúzta lábaira a tornacipőit is, melyeket az ágya alá csúsztatott még előző
este, amikor levette őket. Megkötötte a fűzőit. Igyekezett olyan szorosan megkötni őket,
hogy egész nap úgy maradjanak, ne kelljen félbeszakítania a játékot csupán azért, hogy
megkösse a cipőfűzőit.

Miután felöltözött,  ismét  a  tükörhöz ment  és  leült  előtte  az  ott  álló  székre.  Megint
megszemlélte benne a tükörképét.

– Szörnyű – nyugtázta az éjszakai alvástól szerteszét álló hollófekete haját. – Mint egy
troll frizurája – méltatlankodott tovább.

Felkapta a tükör mellett elhelyezkedő asztalkáról a McHair márkájú hajzselét tartalmazó
műanyag tubust. A zselés tubuson egy izmos, jól fésült férfi rajza volt látható. Ő volt McHair,
a gondosan, szögmérővel belőtt frizurájú pofa. Lehet, hogy a frizuráját nem szögmérővel
készítette  el,  Danny mégis  mindig  így  gondolt  rá,  egészen attól  fogva,  hogy  négyéves
korában először kezdte zselézni a haját. Természetesen már akkor is McHair zselével. Azóta
csak ebből a márkából vetetett édesanyjával. A tubusból jókora adagot spriccelt a markába a
kék színű zseléből és a hajára kente. Ezután pontos, szinte mérnöki mozdulatokkal kezdte
futtatni  a  fésűjét  hajában  és  néhány  másodperc  –  inkább  perc  –  múlva  ugyanolyan
szögmérővel gondosan belőtt frizurát kreált magának, mint amilyen a rajzolt McHair-é volt a
tubus oldalán.

– Mindjárt más – állapította meg munkája gyümölcséről. – Ezzel ma már nem lesz gond.

Hadnagy, aki mindeközben magára kényszerített türelemmel figyelte gazdáját az ajtóból,



ismét izgatott lett. Immár semmi akadálya nem volt annak, hogy végre megreggelizzenek.

Danny felállt a tükör elől és felmarkolt az asztalról egy bontatlan csomag borsmentás
rágógumit,  majd ugyanazzal a mozdulattal a rövidnadrágja zsebébe süllyesztette. Aznap
délelőttre, délutánra majd felmarkol egy újabb csomaggal és ha estére nem maradna abból a
csomagból sem, hát talál még ott a tükör melletti asztalkán. Dannynek – gyermek lévén –
kevés szenvedélye volt, a borsmentás rágógumi szinte szünet nélküli rágása volt az egyik.
Hű volt a Mercy’s márkanévvel ellátott rágógumihoz, ennél fogva vagy fél tucat csomaggal
hevert belőle állandóan az asztalán. Kihalászott az egyik ott heverő kibontott csomagból
egyet és megfosztotta a papírjától, majd a szájába hajította. Ezt követően Hadnagy nagy
örömére végre az ajtó felé vette az irányt.

Amint gazdája kinyitotta a szobájának ajtaját a foxi már szaladt is lefelé a felvonható,
kizárólag fából  összeállított  létrán.  A  létra  fokait  lécek alkották,  amiken Hadnagy már
megtanult közlekedni. Amikor hozzájuk került, Danny még a saját karjaiban hozta-vitte a
létrán. Volt ideje hozászokni a létrán való közlekedéshez, mert ezt az utat mindig meg
kellett tennie, valahányszor csak felkereste vagy elhagyta Danny szobáját, ugyanis Danny
szobája mindig is a szintén fából épült családi ház padlásán helyezkedett el. Barátai között
akadt olyan, aki nem, de Danny szeretett a padláson lakni. Mivel a házuk a város egyik
legmagasabb pontján állt, a ház padlásán található szobájának mindegyik ablakából remek
kilátása nyílott a városra. Onnan fentről beláthatta szinte az egész területét. Odafentről
kedvére  nézegethette  a  lakóházakat,  a  nyaralókat,  az  óceánt,  de  még  a  város  körüli
tölgyerdő is látható volt onnan, amely a kedvenc játszó helye volt. Barátaival előszeretettel
ütötték el az erdőben az időt mindenféle dolgokkal.

A gyönyörű szép kelet-maine-i erdő gyakran változott át vadnyugati prérivé, amennyiben
cowboyosat játszottak, vagy bűvös erdővé, ha lovagokként bóklásztak a fái között. Akár még
marsbeli  vad  vidékekké  is  átalakulhatott,  ha  Danny  elővette  a  gumiból  készült
szörnyálarcait, és azt játszották, hogy ők éppen marslakók. Fantáziájuk kimeríthetetlen volt,
de kié nem az tizenkét és fél éves korában?

Danny a létra legalsó fokáról lelépve a takaros kis ház emeletére jutott. Az emeleten a
szüleinek közös és a húgának saját szobája volt található. Azon a reggelen nem csupán
szülei, húga is előbb ébredt nála – ezt abból tudta meg, hogy már kitárva találta húga
szobájának ajtaját, amikor elhaladt mellette. Ha ő kelt volna fel előbb, az ajtó még csukva
lett volna.

–  Jól  aludtál,  Danny? –  hallotta az édesanyja hangját,  miközben már lefelé tartott  a
földszinti ebédlőbe a ház emeletéről lefelé futó lépcsőkön. Édesanyja a konyhából beszélt
hozzá.

–  Igen,  anya  –  kiáltotta  lefelé  Danny  és  egy  hatalmasat  ásított  a  lépcső  korlátjába
megkapaszkodva. Hadnagy megvárta a lábainál, amíg befejezte az ásítást.

Az  ásítást  követően  megszaporázta  a  lépteit,  kettejük  közül  mégis  Hadnagy  ért  le
elsőként az ebédlőbe. Lustán mozgott, mivel még nem volt teljesen éber, de azért hamar
elfoglalta helyét az ebédlőasztal mellett, hiszen Hadnagyhoz hasonlóan ő is éhes volt ő is.
Előtte  még  jó  reggelt  kívánt  mindegyik  családtagjának.  Szüleinek  –  John  és  Rita



Capshownak –, valamint húgának, Nickynek. Ők is jó reggelt kívántak neki. Édesapja és
húga az asztal mellől, a megszokott helyükről, édesanyja a konyhából, ahol még mindig a
család reggelijének elkészítésén ügyködöt.

–  Mindjárt  kész  a  reggeli  –  tájékoztatta  egyszer  csak  a  többieket  az  édesanya  a
konyhából, amely az ebédlőből nyílott.

Danny a reggelire várván le-lecsukódó szemekkel ült az asztal mellett. Nehéz fejét két
kezével  támasztotta  meg,  közben  pedig  –  hogy  ne  unatkozzon  –  szabadjára  engedte
képzelőerejét. Mivel nem tudta végigálmodni legszebb álmát, hát befejezte azt képzeletben
az ebédlőasztalnál ülve.

Természetesen ő nyerte meg a közte és Monsahn között lezajlott  párviadalt,  mert ő
ábrándozott és nem Monsahn. Jóllehet az is az igazsághoz tartozik, hogy nem volt könnyű
dolga közben. Könnyedén elbírt-e ellenfelével vagy sem, győzött és csak ez volt a lényeg,
mert jutalmul megkapott mindent, amit csak kilátásba helyeztek a győzedelmeskedő fél
számára. Nerella hercegnő magához hívatta, egészen az uralkodói páholy tetejét képező
színes  ponyva alá.  A  hercegnő rámosolygott  a  győztes  lovagra –  ezúttal  Dannyre –  és
lefejtette bal csuklójáról a korábban odakötött, áttetsző finomságú selyemkendőjét.

Danny mindaddig a sisakját a hóna alá csapva, mélyen meghajolva állt előtte. A szemeit
nem szívesen vette le a hercegnő bájos arcáról, de hát azt diktálta az udvari etikett, hogy
hasonló helyzetekben köteles minden lovag a hercegnő bájos arca helyett  a lábai  előtt
elterülő földet  bámulni,  úgyhogy inkább ő is  így tett.  A kendő végül  gazdát  cserélt,  a
hercegnő az ő bal karjára kötötte azt. Már csak a két puszi volt hátra – a kiérdemelt jutalom
méltán legfontosabb részei.

– Egyenesedj fel és lépj közelebb, hős lovag! – ejtette ki a Danny számára oly hízelgő
szavakat képzeletében a számára oly kedves hercegnő.

Az utasítások szerint cselekedett. A hercegnő az arcához hajolt, hogy rányomja a jutalmat
képező két puszit,  amikor… Nicky éktelen lármázásba kezdett,  kizökkentve ezzel  a fiút
felettébb kellemes álomvilágából:

–  Danny  már  megint  ábrándozik!  –  kiáltozta  a  vakvilágba  ugyancsak  csúfolódó
hangnemben.

– Nem is igaz! – vágott vissza Danny a valóságba visszatérve, de nem volt túl meggyőző a
hangja.

– De igen, de igen! – így Nicky.

– Nem és nem! – kötötte az ebet a karóhoz az egyre inkább elpiruló fiú.

– Akkor pedig szerelmes vagy! Láttam, ahogy csücsörítettél! Mintha meg akartál volna
csókolni egy lányt! – kacarászott Nicky továbbra is gúnyosan.

Danny arca immár lángvörössé vált. Hevesen tagadta, hogy szerelmes lenne, de nem
állított valót, mert szerelmes volt. Nem egy valóságos lányba ugyan, hanem egy kitalált



hercegnőbe. Egy olyan hercegnőbe, aki  még csak nem is létezik – akkor még ő is  így
gondolta. Tévedett.

A vitának a gyerekek édesanyja vetett véget. Rita Capshow elkészült a reggelivel és a
segítségüket kérte a tálalásban. Ők azonnal szót fogadtak, és a konyhába siettek. Nicky
azonban nem tudta megállni, hogy ne közölje édesanyjával a felfedezését, miszerint bátyja
szerelmes.

– Nincsen abban semmi rossz – felelte erre az asszony. – Majd te is szerelmes leszel
idővel  –  mondta  kezeiben  az  étellel  élettapasztalatára  (és  kislánykori  élményeire)
hagyatkozván.

Ebbe Nicky bele is törődött és néhány pillanat múlva már az ebédlőasztalon gőzölgött a
frissen elkészült étel. John Capshow, a férj és családapa félretette a napilapot, amelyben
mindaddig szótlanul elmerült. A lap a Libertyville-i Híradó volt. A férfi minden reggelen azt
olvasta  az  étkezés  előtt.  Ha úgy tartotta  kedve,  megtehette,  hiszen a  városkában már
hajnalban kihordták a napilapot minden arra előfizetőnek.

A középmagas, alkatára mindig ügyelő John Capshow a harmincas éveinek maradékát
taposta. Ezzel a ténnyel szöges ellentétben állt az, hogy haja már teljesen ősz volt. Általában
komoly arca nem volt ráncos, annak ábrázata markánsan vonzó képét festette még mindig.
Ezt természetesen felesége is így gondolta, még megannyi házasságban eltöltött idő után is.
A nála egy fejjel  alacsonyabb Rita Capshow – lánykori  nevén Rita Cooper,  tősgyökeres
libertyville-i lakos – pontosan négy évvel volt fiatalabb, mint ő, így éppen harmincnégy éves.
Az asszony szinte semmit sem változott azóta, hogy a férfi megismerte. Nem lett lényegesen
teltebb, alakját különösebb erőfeszítések nélkül volt képes megőrizni. Arca sem vált idővel
petyhüdté, sima bőre állandóan pirospozsgás volt,  még a szemei körül sem keletkeztek
szarkalábak. Még akkor sem, ha nevetett. Sötétbarna haját nem rövidíttette, éppen olyan
hosszú  volt,  mint  tizennyolc  éves  korában,  amikor  először  találkozott  későbbi  férjével.
Lófarokban  hordta  még  mindig,  mint  középiskolás  korában  pomponlányként.  Ősz
hajszálakat férjével ellentétben ő még sohasem fedezett fel feje tetején. Szürkéskék szemei,
ha úgy kellett, határozottságot, ha úgy kellett gyengédséget, törődést sugároztak a világba.

Azon a reggelen – mint minden reggelen – a család majdnem mindegyik tagja rántottát
reggelizett.  A kivétel a kis Nicky volt,  aki a zabpelyhet részesítette előnyben a tojással
szemben. Nicky két hónappal azelőtt töltötte be hatodik életévét, hogy a nyár beköszöntött
volna Maine-be. A kislány jóformán édesanyja fiatalabb kiadása volt. Külsőre mindenben őrá
hasonlított. A szemeinek színe, a bájos arca, a hosszúra növesztett haja, mind-mind Rita
Capshowhoz tették szinte a megszólalásig hasonlóvá. A gyerekek édesapja ezt egyáltalán
nem bánta, ugyanis (legalábbis szerinte) Nicky a belső tulajdonságait viszont kivétel nélkül
tőle örökölte. A lány ugyanolyan szívós, a véleménye és elképzelései mellett a végletekig
kitartó,  de  korántsem  erőszakos,  szorgalmas  volt  már  gyermekként  is,  mint  ő  maga
világéletében.  Kimondottan  okos,  talpraesett  leányzó  hírében állt,  így  hát  a  férfi  néha
viccesen azt szokta mondogatni, hogy Nicky a szépségét az édesanyjától, de a sütnivalóját
tőle örökölte. Ezen megállapításával érthető okokból felesége előtt nem aratott osztatlan
sikert.

A kis család nekilátott a reggelinek. Hadnagy a padlón étkezett a saját táljából, neki



kutyaeledel dukált. Mindenki csendben evett, csak Nicky munkálkodott azon, hogy egy még
bontatlan doboz zabpelyhet kinyisson, annak ellenére, hogy tányérja még mindig tele volt. Ő
nem is az étel megszerzésének reményében küszködött a dobozzal.

– Tudod, hogy mi a legjobb a zabpehelyben? – kérdezte bátyjától, amikor végre sikerrel
járt és a doboz teteje kinyílt szorgos munkája eredményeképp.

– Nem tudom – felelte Danny őszintén, miközben elfojtott egy újabb ásítást.

– Hát az ajándék! – felelte a lány és egy fürge mozdulattal kikapta a dobozból az aznap
reggelre szóló ajándékát.

Az  ajándékokat,  melyeket  a  zabpelyhes  dobozokban  talált,  már  négyéves  kora  óta
gyűjtögette. Akkora becsben tartotta azokat, hogy soha, egyetlen egytől sem vált még meg.
Mind ott sorakoztak az emeleti szobájában az egyik polcon. Édesanyjának is feltűnt, hogy
mennyire odavan azokért a szerinte vackokért, és minduntalan szemére vetette, hogy csak
azért  eszik  zabpelyhet  reggelire  rántotta  helyett,  mert  gazdagítani  akarja  vacak-
gyűjteményét.  Nicky  természetesen  mindezt  tagadta.

Az  újabb szerzeménye egy  műanyagból  öntött  ösztönzőfigura  volt.  Uldonworth,  más
néven Könnyűcsizma-ösztönző apró mása a Bátorságpróbából.  Nicky azonnal  játszani  is
kezdett vele, miközben nekilátott a reggelijének.

– Mutasd meg nekem is! – kérte Danny felcsillanó szemekkel. Kedvelte egyik kedvenc
regényének szereplőit, még akkor is, ha zabpehely közül kellett előhalászni őket.

Nicky vonakodva bár, de átadta bátyjának a műanyag figurát.

–  Pöpec!  –  ujjongott  a  fiú  Uldonwort-öt  szemrevételezve.  Úgy  ábrázolták,  hogy
ösztönzőbotját is, kivont kardját is kezeiben tartotta, így nem lehetett eldönteni, hogy az
adott pillanatban mentalizációs hatalmával vagy éppen fegyverforgató képességének latba
vételével kívánja-e áthidalni az előtte tornyosuló akadályokat.

Danny úgy ítélte meg, hogy a műanyag figura érdemes arra, hogy tovább nézegesse, így
hát ekképpen tett. A figura rendkívül gondosan volt megmunkálva – ez tűnt fel neki. Minden,
a  legkisebb  részletek  is  tökéletesen  láthatóak  voltak  rajta.  A  figurát  kifestő,  már-már
művészi kezek még Uldonworth homlokának apró ráncainak megjelenítésére is fordítottak
időt. Kedvét lelte abban, hogy ujjai között forgatva fürkészte az apró műanyag-ösztönzőt.
Még jobban el  is  merült  volna  ebben,  de  húga visszakérte  tőle  Uldonworth-öt.  Danny
visszaadta neki, majd folytatta az étkezést.

– Tudtad, hogy ő a legnagyobb ösztönző egész Tűzprérin? – kérdezte Nickytől Danny két
falat között.

– Nem – felelte őszintén a lány. Ő nem olvasta a Jackson D. Barnes névre hallgató író
legnagyobb mesterművét.

Danny ekkor úgy gondolta, hogy ideje felvilágosítani húgát – már ami Uldonworth-öt illeti
–,  és nagy vonalakban elkezdte ecsetelni  előtte az ösztönző dicső tetteit.  Nicky őszinte



fegyelemmel  hallgatta  bátyja  szavait.  Mire  a  reggelivel  végeztek,  a  lány már rengeteg
mindent megtudott magáról Könnyűcsizma-ösztönzőről és kalandjainak színteréről, egész
Tűzprériről.

– Mit játszotok ma? – kérdezte John Capshow fiától a Libertyville-i Híradóhoz visszatérve.

– Cowboyosat – vágta rá azonnal Danny. – Így egyeztünk meg tegnap a többiekkel.

A „többiek” Danny játszótársai voltak: Josh, Stan a szomszédból és Alvin a szemközti
házból. Néhanap velük tartott még Vivien és Naomi Harper is, a külsőre zavarba ejtően
egymáshoz hasonló ikerpár a Dannyéké-vel határos utcából.

– Úgy szeretnék veletek menni! Ugye megengeded? – kérte bátyját szinte azonnal Nicky.

– Nem lehet. Nem kislányosat játszunk – felelte enyhén lekezelő modorban Danny.

Nicky igazán nem sokszor tartott velük, de akárhányszor ott volt, szinte mindig nyafogott
valami miatt. Valamikor tüske ment a talpába, máskor meg mérges szömörce csípte meg
vagy egyszerűen csak leesett a fáról.  Bár az is igaz, hogy ilyen incidens utoljára előző
nyáron  történt.  Danny  rövid  töprengés  után  úgy  gondolta,  hogy  húga  valamelyest
megkomolyodhatott időközben. Talán adhat neki még egy esélyt. És amennyiben ezúttal sem
viselkedik Nicky fiúhoz méltóan, hát lesheti, hogy ismét magával viszi majd! De nem ment
bele egykönnyen a dologba.

–  Légyszi,  légyszi,  légyszi!  –  fogta  könyörgőre  a  dolgot  Nicky  néhány  sikertelen
rábeszélési kísérlet után.

Danny pár – Nicky számára örökkévalóságnak tűnő – másodpercig ráncolta a homlokát,
mintha erősen mérlegelne valamit. Aztán megadta magát.

– Hát jó – bökte ki végül húga nagy örömére.

– Köszi,  Danny! – tört ki  Nickyből a hála és azonnal nekilátott kiinni a poharából a
narancslé maradékát. Nehogy bátyja csak azért hagyja otthon, mert nem elég fürge.

Az asztaltól elsőként John Capshow távozott. Elbúcsúzott mindegyiküktől és munkába
indult.  Rendőrként  dolgozott  a  kisvárosban,  immár  tizenötödik  éve.  Leakasztotta
tányérsapkáját a fogasról az előszobában, felöltötte vékony, nyári rendőrkabátját és kilépett
a  házból.  A  garázsba  ment  és  kiállt  a  családi  autójukkal.  A  lehajtón  egy  pillanatra
megállította az autót, mire annak féklámpái vörös tűzben gyúltak ki. Családjának tagjai az
ablakon kinézve a  szemeikkel  kísérték  őt  –  ezt  ő  is  tudta.  Amikor  megállt  a  kocsival,
integetett nekik. Ők az ebédlő ablakának függönyét félrehajtva visszaintettek a családfőnek.
Ez így zajlott minden egyes reggelen, a szabad- és ünnepnapokat leszámítva. John Capshow
ezután ismét gázt adott, majd az útra kikanyarodván elhajtott a rendőrőrs irányába. Néhány
rövidke perc múlva Danny és Nicky is felálltak az asztal mellől, Rita Capshow pedig nekiállt
leszedni a terítéket.

– Várj meg, Danny! Csak felugrok a szobámba a pisztolyaimért és a kalapomért – hadarta
Nicky és már szedte is a lábait fürgén felfelé a lépcsőkön.



– Nem kell sietned. Még nekem is fel kell mennem az enyémekért – próbálta lassabb
iramra ösztökélni húgát a fiú, de Nicky ezt mintha meg sem hallotta volna, csak rohant
tovább  felfelé  lélekszakadva.  Örült  annak,  hogy  sikerült  kiharcolnia,  hogy  Dannyék
magukkal vigyék aznap őt is a tölgyerdőbe.

– Aztán vigyázz jól a húgodra, Danny! – utasította fiát Rita Capshow, amikor már kint
álltak a ház előtt a rövidre nyírt gyepszőnyegen. – Nehogy megint szömörcébe essen.

– Vigyázni fogok rá anya. Mint mindig – ígérte Danny, és komolyan is gondolta.

Az asszonyt ez nem nyugtatta meg teljesen, ezért Danny ígéretét és komoly szándékait
demonstrálandó szorosan átkarolta Nickyt.

– Ne olyan hevesen! Még kiszorítod belőlem a szuszt – fortyant fel erre a lány, de azért jól
esett neki a testvéri ölelés.

Danny elengedte húgát, majd finoman megrángatta az egyiket a két copfja közül, melyek
a  rózsaszín,  már-már  a  csicsás  jelzőt  is  kiérdemlően  túldíszített  cowboykalap  alól
türemkedtek elő. A copfokat minden felkelés után az édesanyjuk fonta Nicky hajából a lány
ágyán ülve, és mint mindig, akkor is tökéletesen sikerültek.

– Jaj, Danny! Most meg kitéped a hajamat! – adott hangot aggodalmának a lány, de csak
tréfásan.

– Kényes vagy, húgi – felelte erre tettetett gúnnyal a hangjában Danny, mire mindhárman
elnevették magukat.

Akkor jött ki a szemközti házból Danny egyik barátja, Alvin. Fején hatalmas mexikói
sombrero virított, míg övében két veszettül csillogó műanyag colt fityegett. Szódásüveg-
szemüvege mögül feléjük pislogott. Kisvártatva a nyurga Stan is előjött a szomszédból. Ő is
hasonló cuccokat viselt magán.

– Most már indulunk, anya – mondta Danny és a két testvér elbúcsúzott az édesanyjuktól.

Alvinnal  és  Stannel  elindultak  a  járdán,  az  erdő  felé  tartottak.  A  még Dannynél  is
alacsonyabb növésű Alvin és a vörös hajú Stan mindketten az ifjabb Capshowval közös
osztályba jártak a Libertyville-i Általános Iskolában. A tanévek során együtt koptatták az
iskolapadot, és együtt játszották végig a nyári szünidőket is, úgyhogy jól ismerték egymást.
Már-már a másik gondolatát is ki tudták találni, ha azt kellett, pedig nem voltak egyformák.
Alvin még akkor is előszeretettel játszadozott szobája magányában játékkatonáival, amikor
Stan már a vele egykorú (vagy éppen „érettebb”) lányok után koslatott. Danny harmadik
libertyville-i  barátja,  Josh  egy  évfolyammal  feljebb  járt  az  iskolában,  így  négyük  közül
természetesen mindig ő tudott mindent jobban, ő látta át legmélyrehatóbban a dolgokat és
ezekből  adódóan  mindig  neki  volt  igaza.  Josh  ehhez  már  annyira  hozzászokott,  hogy
önmagáétól eltérő véleményre bírni szinte lehetetlenségnek számított. Ők már meg sem
próbálták saját álláspontjukat a rövidre nyírt hajú (és idősebb) barátjukra kényszeríteni,
hiszen úgy sem lett volna annak semmi eredménye.

Útba ejtették Josh-ék házát is, aki csatlakozott hozzájuk és immár öten gyalogoltak a



járdákon,  mindannyian  cowboynak  öltözve.  Természetesen  Hadnagy  is  ott  loholt  a
nyomukban,  akit  Danny sohasem hagyott  otthon,  ha játszani  mentek a  városhoz közeli
tölgyerdőbe. Útközben megálltak a Harper-háznál,  hátha az ikrek is  velük tartanak,  de
Naomi lemondta a közös játékot, mert éppen nagytakarítás volt náluk, amiből nekik is ki
kellett  venniük a  részüket.  A  jó  barátok nem tehettek mást,  beletörődtek a  dologba –
legfeljebb  nem lesznek  megmentésre  váró  kisasszonyok  a  játékban.  Nicky  ezt  hallván
azonnal felajánlotta, hogy készséggel magára ölti ezt a szerepet.

– Nem jó – vetette fel Josh menet közben. Már megint jobban vélt tudni valamit. – Te még
túl kicsi vagy.

– Ezt azonnal szívd vissza! – jött méregbe erre a feltételezésre Nicky. Természetesen jól
ismerte már ő is Josh tulajdonságait, de ez még nem jogosította fel a fút arra, hogy csak úgy
letúlkicsizze őt. – Én már igenis nagylány vagyok!

– Azzal a hat éveddel? Na ne röhögtess!

–  Nem az  évek  számítanak,  hanem… más  dolgok  –  kötötte  ki  a  lány  egyre  inkább
belelovalva magát a témába.

– Mint például mik? – kérdezte Josh. Arra várt, hogy barátai mellé állnak a vitában, de
azok egyelőre megőrizték semlegességüket.

Nicky  erősen  gondolkozni  kezdett,  majd  kisvártatva  eszébe  jutott  valami.  Hirtelen
megtorpant és hogy ne hagyják ott a járda közepén, a többiek is akképpen tettek.

– Mondd csak, Josh – nézett fel Nicky a nálánál jóval magasabb fiúra. A derekáig sem ért
neki, ennek ellenére úgy beszélt hozzá, mintha egy óvodáshoz tenné. Lassan és tagoltan,
mintha egy négy éves fiút próbálna meggyőzni valamiről. – Láttad tavaly nyáron a moziban a
Mutáns szemgolyó a világűrből címmel hirdetett filmet?

– Nem. Nem engedett be Mrs. Stewart. Hiszen te is tudod, hogy még most sem vagyok
tizennégy – vallotta be Josh.

– Hát ez az. Én viszont láttam! – kiáltott fel Nicky úgy, mintha kérkedne valamivel.

– Nem hiszem! – állt ki ezzel szemben Josh mély meggyőződéssel a hangjában. – Mrs.
Stewart sohasem enged be korhatáros filmekre olyanokat, akik nem elég idősek ahhoz, hogy
megnézhessék azokat.

Josh ismerte jól a jegyszedőként dolgozó Mrs. Stewartot és a helyi mozi látogatásának
szabályait is, ennél fogva kizártnak tartotta, hogy az alig hatéves – sőt, akkor még csak alig
öt – kis Nicky megnézhetett ott bármilyen korhatáros filmet, amitől eltiltották.

– De igenis láttam – felelte erre higgadtan Nicky. – Azért, mert én sikeresen belógtam.

Josh hosszasan mérlegelte a hallottakat. Hitte is meg nem is, hogy a kis Nicky belógott a
Libertyville-i Filmszínházban annak a filmnek a vetítésére, amelyikre még őt sem engedték
be. Nem jutott dűlőre magában, így Nicky bátyjához fordult, hátha ő másképp tudja mindezt.



– Ez igaz? – kérdezte tőle.

– Így volt – helyeselt Danny. – Nicky velem volt aznap. A fél kettes rajzfilmmatinét néztük
végig, aztán amikor vége lett és kezdődött volna a nagyfilm, Nicky visszament a bejárathoz.
Azt mondta Mrs. Stewartnak, hogy bent felejtette a kardigánját és kérte, hogy engedje be őt
soron kívül,  hogy megkereshesse.  Mrs.  Stewart  először  még akadékoskodott,  de  Nicky
előcsalt a szemeiből pár kamu-könnycseppet. Azt mondta, hogy anyától nagyon ki fog kapni,
ha a kardigánja nélkül megy haza, meg hogy minden perc számít, mert pontban négykor
otthon kell lennie. Mrs. Stewart nem tehetett mást, beengedte, mivel rengetegen akartak
akkor éppen bejutni a nézőtérre. Nicky pedig bement, leült és végignézte a filmet, ráadásul
jegy nélkül! És még csak nem is félt közben! Ő legalábbis ezt állította.

– Hű, apám! Ez nem semmi – vallotta be kissé kelletlenül Josh.

– Na látod – felelte büszkén Nicky a járdán továbblépdelve. – Ebből is az következik, hogy
én már nagylány vagyok.

Ennyiben maradtak. A tölgyerdő felé ballagván bekanyarodtak a Gyöngyvirág utcába.

A  Gyöngyvirág  utca  körülbelül  harminc  házból  állott  és  a  város  talán  legszebb,
legidillikusabb  részén  futott.  A  Fő  utcából  ágazott  le.  Akik  lakták,  azt  vallották,  hogy
lakókörnyezetük  a  legrendezettebb  környék  egész  Libertyville-ben,  és  erre  büszkék  is
voltak.  Hogy  ebben  igazuk  volt-e  vagy  sem,  azt  korrekt  válaszért  a  Libertyville-be
látogatóktól  lenne érdemes megkérdezni,  lakosai  ugyanis  elfogultak  voltak  e  téren.  Az
mindenesetre szembeötlő  volt,  hogy a Gyöngyvirág utca házai  rendszeres időközönként
átestek egy-egy felújításon, a gyepszőnyeg előttük mindig rövidre volt nyírva és eldobott
papírfecniket még hosszas keresgélés után sem lehetett találni az egész területén. Aki ott
lakott, ügyelt arra, hogy a Gyöngyvirág utca továbbra is megőrizze jó hírnevét.

Az utcán – körülbelül a közepe táján – egy óriási szilfa magasodott a járda, de még a
háztetők fölé is. Valóban óriási fa volt. A járda és az út között gyökerezett a talajba, de
kibomlott koronája betöltötte a mellette álló ház gyepe, az út alatta elhelyezkedő szakasza,
sőt még a szemközti ház kocsifelhajtójának nagyobb része fölötti teret is. A Gyöngyvirág
utca azon oldalán pompázott, melyen a Brimwood-házaspár háza helyezkedett el, így az
otthonuk előtt magasodó fa az ő tulajdonukat képezte, de mindenki tudta, hogy már jóval
azelőtt  is  ott  volt,  hogy  a  Brimwood-házaspár  ősei  feltűntek  volna  Libertyville-ben.  A
szemközi  ház lakói  –  a Trondstock-házaspár – gyakorta morgolódtak a terebélyes szilfa
miatt, hiszen minden ősszel a lehulló leveleinek nem csekély részét Mr. Trondstock-nak
kellett eltakarítania a kocsifelhajtójukról, ha közlekedni akart.

A szilfát mindig megcsodálták, akárhányszor csak elhaladtak mellette. Ez a nyári szünidő
napjaiban  általában  kétszer  szokott  előfordulni  –  a  tölgyerdőbe  bandukolván  és  onnan
hazafelé tartván –, de ha még délután is visszamentek az erdőbe, akkor akár négyszer is.
Őszinte csodálatuk a szilfa iránt érthető volt, hiszen egész Libertyville-ben az a fa nőtt a
legmagasabbra, az a fa volt a legterebélyesebb és – feltételezésük szerint – a legidősebb is.
A kérge kemény volt és árkokkal barázdált. Nem dőlt semerre sem, a törzse függőlegesen
nőtt ki a talajból. A lombkoronáját jóval a fejek felett bontotta ki, így a járókelőknek nem
kellett hajlonganiuk a járdán, ha elmentek alatta.



Mindig felfelé néztek, amikor megálltak mellette. Lenyűgözte őket az a magasság, melyre
tört és az a szilárdság, melyet képviselt. Többször is perceken át csak bámulták, mégsem
tudtak betelni a látványával.

– Én vagyok még mindig alacsony, vagy még mindig ez a fa magas? – ámult el Alvin
felfelé tekintve. Szemüvegének lencséin megcsillantak a napsugarak.

– Mindkettő igaz, barátom – hangzott Danny felelete. Beszéd közben le sem vette szemeit
a szilfáról. Csakúgy, mint Alvin, Josh, Stan és Nicky.

– Ha jól látom, semmit nem változott tegnap óta – osztotta meg véleményét a többiekkel
Alvin.

– Hát persze hogy nem, te lüke! – így Josh. – Milyen látványos dolog történhetne egy fával
egyetlen nap leforgása alatt a nyár utolsó előtti hetében? Én nem tudok ilyet.

– Pedig velem annyi minden történt tegnap óta!

– Például mi? – érdeklődött Stan.

– Hát… – kezdett töprengeni Alvin. – Semmi érdekes – ismerte el végül.

– Na látod. Nem is változtál semmit tegnap óta te sem.

–  Nahát!  Négy  cowboy,  egy  cowgirl  és  egy  kutyus!  –  áradozott  valaki  mögöttük.
Mindannyian hátrapillantottak.

A kitüntetéssel leszerelt egykori katona, Featherman őrnagy sántikált feléjük a járdán a
Fő utca felől. A hadsereg egyenruhájában, rajta a kitüntetéseivel. Az egyik kezében a járását
megkönnyítő bot, a másikban egy színes magazin. A város központjából tartott hazafelé.
Minden héten egyszer biztosan megtette az utat a házától a város központjáig, és visszafelé
is természetesen. A magazin – a Szuper-erős Fegyverek – ugyanis hetente jelent meg.

– Ilyeneket utoljára a tévében láttam. De azok nem csak fákat bámultak, hanem lőttek is.

Erre mind az öten előkapták műanyag coltjaikat – Alvin kettőt is – és látványosan célba
vették velük az ősz hajú Featherman őrnagyot. Mintha öt törvényen kívüli célzott volna a
seriffre. Az őrnagy éppen erre számított és azonnal a magasba emelte a kezeit.

– Ne lőjetek, gyerekek! Csak tréfáltam – kacagott az idős férfi. A coltok visszakerültek a
korábbi helyeikre: a gyerekek nem kívánták szitává lőni Featherman őrnagyot. – Ha jól
látom, mind hatlövetű – lépett hozzájuk közelebb Featherman őrnagy műanyag fegyvereikre
mutatva.

– Igen, őrnagy úr. A cowboyok ilyeneket hordtak – tájékoztatta őt Josh, mintha egy volt
katona ezt nem tudhatná.

– De a modern fegyverek sokkal jobbak – állította erre az őrnagy. – Ebben a magazinban
találhattok fényképeket is a legmodernebb pisztolyokról. Ha gondoljátok, átnézhetitek.



– Most nem érünk rá átlapozni a magazinját, Featherman őrnagy úr – utasította vissza
Danny az irányukba tett gesztust. – Sietünk.

– Az erdőbe, mi?

– Igen, Featherman őrnagy úr – felelték mindannyian kórusban.

– Hát csak menjetek. Kölyökkoromban jómagam is sokat csatangoltam a fái között –
révedt  a  múltba  az  őrnagy.  Felkészítette  nyelvét  egy  terjedelmes  beszámolóra
gyermekéveiről.  –  Akkor  még…

– Bocsásson meg, őrnagy úr! De már mondtuk, hogy sietünk – igyekezett gátat vetni a
szóáradat elé mindannyiuk nevében Stan. Ismerték jól az őrnagyot – gyakorta összefutottak
vele a városban itt-ott –, így tudták jól, hogy ha az őrnagy beszélni kezd, akkor nem hagyja
abba egykönnyen. Pláne akkor nem, ha az általa megélt régi szép idők képezik a beszédje
tárgyát.

– Ja persze. Az erdőbe. Hát csak menjetek és játsszatok! – bocsátotta őket útjukra az
őrnagy.  Nem állt  szándékában megfosztani  a  fiatalságot  a  nyári  szünidő még meglévő
néhány napjának egyetlen percétől sem. A szeptember beköszöntével majd új tanévet kezdő
gyerekek tartalmasabban is  kihasználhatják a szünidő maradékát annál,  mint  hogy egy
gyakorlatozás közben megsérült és ezért leszerelt volt katona régi élményeit hallgassák. Bár
lett  volna  mit  mesélnie  nekik.  –  A  mai  fiatalokat  már  nem érdeklik  a  régmúlt  idők  –
legyintett, de már csak saját magának.

A gyerekek addigra már elköszöntek tőle és ismét elindultak. Az őrnagy hosszan bámult
utánuk.  Egykoron  ő  is  ilyesmi  libertyville-i  kölyök  volt.  Rövidnadrág,  póló,  tornacipő.
Cowboykalap  meg  műanyag  pisztolyok.  Hát  ebben  a  városban  semmi  sem változik?  –
morfondírozott egy darabig, majd folytatta útját hazafelé. A szilfa alatt egy pillanatra ő is
megtorpant. Felnézett rá és eszébe jutott, hogy az a fa is ott volt már a kölyökkorában.
Akkor még csak bontogatta ugyan koronáját és feleakkora sem volt, mint most, de tény,
hogy  azóta  ott  volt,  hogy  a  későbbi  Featherman  őrnagy  az  eszét  tudta.  Már  nem
csodálkozott azon, hogy a srácok mindig megálltak alatta, ha az erőbe tartottak. Ő sem
tudott olyan fáról egész Libertyville-ben, mely régebben vert volna gyökeret a városban, és
magasabbra nyúlt volna. A szilfa szerinte is különleges fa volt, de csupán egy fa, semmi
több.

Dannyék tovább rótták az utat. A Gyöngyvirág utca után további két másikat, majd a
Városszéle utcát is végig kellett járniuk, míg ráléphettek a tölgyerdő fái közé vezető jól
kitaposott földútra. Kedvenc helyük, a tölgyerdő hamarosan magába foglalta őket.

Azon a délelőttön jól kijátszották magukat az erdőben. A fiúk két csoportra oszlottak.
Danny és Alvin játékból elrabolták Nickyt. Joshra és Stanre várt a feladat, hogy megtalálják
őket a rengeteg fái között és kiszabadítsák fogságukból a „bajba került kisasszonyt”. A
coltok  dörögtek  és  a  lovak  fel-felnyerítettek.  Az  erdő  patadobogástól  és  vad  indiánok
csatakiáltásaitól volt hangos. Mindezt természetesen a gyerekek csalták elő ajkaik közül, a
játékban teljesen elmerülve. Így volt ez minden egyes, az erdő fái között eltöltött délelőttön.
Ők csak játszottak és játszottak, aztán amint karóráik mutatói fél tizenkettőt jeleztek, eljött



az ideje, hogy abbahagyják a játékot és engedelmesen hazaballagjanak. Kissé zúgolódva
vették tudomásul – mint mindig –, hogy már majdnem dél van, de tudták, hogy mit kell
tenniük. Családjaik szófogadó gyermekei lévén mindnyájan hazafelé indultak. Ezt szüleik
írták elő  nekik,  de ők kivételesen készséggel  beleegyeztek abba,  hogy minden nap fél
tizenkettőkor hazafelé vegyék az irányt, hiszen mire megérkeztek otthonaikba, már várta
őket az ebéd az asztalon. Elindultak visszafelé.

Danny akkor még nem sejthette,  hogy attól  a naptól fogva hosszú-hosszú ideig nem
barangolhat majd az erdő fái között, és nem játszhat ott barátaival és húgával, sőt, még őket
sem fogja látni megannyi hónapon keresztül. Arról sem lehetett halvány sejtése sem, hogy
addigi – talán kissé unalmas, de mindenképpen hétköznapi – élete nem várt fordulatot vesz
majd. Mindez egy nem várt látogató érkezésével állt összefüggésben, aki történetesen nem
volt más, mint Dannyék apai nagyapja, Frank Capshow.

Amikor a fiú és húga beléptek a házuk ajtaján, a nagyapjuk már az ebédlőasztalnál ült.
Úti ruháját viselte, ami egy sötétkék vászonnadrágból, egy éppen aktuális gyapjúingből és
egy barna bőrzekéből állt. A kabátját a székének háttámlájára terítette. Előtte a még üres
terítékek csendélete honolt. A konyhából az ebédlő felé terjengő illatokat érzékelve tudták,
hogy az ebéd már készen van, de őket akkor már nem elsősorban az étkezés érdekelte.

– Frank nagypapi! – kiáltott fel vidáman Nicky és cowboykalapot, műanyag coltot az ajtó
mellé dobva a nagyapja karjaiba vetette magát.

– Óvatosan Nicky! Még feldöntesz engem székestől – szabadkozott a nagyapa, de nagyon
is  kedvére  volt  az  az  érzelemgazdag,  szoros  ölelés,  amelyben  a  boldog  leányzó  őt
részesítette.

Danny a meglepetéstől földbe gyökerezett lábakkal állt az ajtóban. Azért lepődött meg,
mert nagyapja nem jelezte előre jövetelét, mint azt tenni szokta mindig is. Hadnagy nem
lepődött  meg, ehelyett  azonnal  odaszaladt a férfi  lábaihoz és heves farokcsóválgatással
köszöntötte őt.  Frank Capshow jutalmul megsimogatta a fejét és megvakargatta a fülei
tövét.

Miután a nagyapa a földre engedte Nickyt, talán még néhány könnycseppet is kitörölt a
szemei sarkából. Legalábbis Danny így látta. Vagy csak a képzelete játszott vele? Esetleg
valami belement nagyapja szemébe? Nem sokat törte a fejét ezen a rejtélyen, ő is a számára
oly kedves nagyapja karjaiba vetette magát.

Ezután férfias kézfogás következett. Ezt a szokást Frank Capshow vezette be kettejük
között néhány nyárral korábban, mondván, hogy már mindketten felnőtt férfiak. Felnőtt
férfiak márpedig kézfogással üdvözlik egymást. Danny akkor csupán kilencéves volt, de a
kölcsönös üdvözlés e formája attól fogva élt közöttük.

– Szia, nagyapa – buktak ki a dermedtségéből még éppen csak felocsúdott fiú ajkain a
köszöntő szavak. Azt feltételezte, hogy nagyapjuk bizonyára meg akarta lepni őket váratlan
megjelenésével. Sikerült neki – futott át az agyán, és őszintén örült, hogy a szokványosnak
induló nap ilyen örömteli fordulatot vett.

Megállapításait egyelőre nem közölte nagyapjával. Csak ennyit tudott mondani:



– Úgy örülök, hogy megint itt vagy, nagyapa!

– Én is örülök,  Danny, hogy újra látlak benneteket – felelte az öreg, ám mindaddig
felhőtlenül  vidám arcán  mintha  egy  árnyék  futott  volna  át.  Mindez  csak  egy  rövidke
pillanatig tartott,  Dannynek mégis feltűnt.  Az árnyék aztán amilyen hirtelen megjelent,
tovatűnt,  és  a  nagyapa ismét  felhőtlen örömmel  a  szemeiben mustrálhatta  a  legutóbbi
találkozásuk óta igencsak megnőtt unokáit.

–  Hogy  te  mennyit  nőttél,  mióta  utoljára  találkoztunk!  –  csodálkozott  Dannyt
szemrevételezve.  –  És  erősödtél  is  –  tette  hozzá  őszinte  elismerése  gyanánt.

– Igen. A jövő hónaptól akár udvarolhat is – hallatszott be a konyhából az ebédidőben az
őrsöt otthagyó John Capshow hangja.

Az ebéd idejére minden munkanapon hazatérő családfő szinte minden délben megelőzte
őket. Azért költötte el az ebédet otthonukban, mert így nem kellett az őrsre ételt kiszállító
cégnél arra befizetnie és amúgy is imádta felesége főztjét, mellyel az az étel, amit a cégtől
oda  (és  még  több  városi  intézménybe  is)  szállítottak,  szerinte  semmiféleképp  sem
vetekedhetett volna. A családi autó odakint állt és édesapjuk tányérsapkája is régóta ott
lógott már a fogason az előszobában, de a gyerekek minden figyelmét lekötötte nagyapjuk
meglepetésszerű érkezése,  ezért  szokásukkal  ellentétben nem üdvözölték  szüleiket  már
hazaérkezésük pillanatában. Csak akkor voltak képesek mással is törődni,  miután az őt
megillető módon köszöntötték a nem várt  látogatójukat.  Akkor látták csak azt  is,  hogy
nagyapjuk lábainál még ott sorakoznak bőröndjei, melyeket a Libertyville-be történő utazás
során  cipelt  magával  a  több  átszállással  tarkított  vonatozás  közben.  Ebből  azt  a
következtetést vonták le, hogy nagyapjuk csak nemrégiben érkezhetett, és mivel annyira
felpakolt,  Dannyék  úgy  gondolták,  hogy  hosszabb  ideig  szándékozik  náluk  maradni,
mindannyiuk nagy örömére.

– Szerintem már akár holnap udvarolhat – állította fia álláspontját kiegészítendő Frank
Capshow,  mire  Danny  lányos  zavarában  csaknem  a  füléig  pirult.  Nagyapja  közben
rákacsintott, mintha ez csupán kettejük titka lenne.

–  Gyerekek!  Segítsetek tálalni!  –  kiáltott  ki  Rita  Capshow a konyhából.  A  gyerekek
azonnal engedelmeskedtek, és sietve a konyha felé vették az irányt. Onnan éppen akkor
lépett ki az édesapjuk, kezében egy nagy pohár tejjel.

– Hát ti is megérkeztetek? – üdvözölte őket. – Kellemesen telt a délelőttötök?

– Szia, apa – torpant meg Danny a konyha felé félúton. – Igen. Jót játszottunk – ismerte el.

– Szia, apa. Képzeld, cowgirl voltam és elraboltak! – áradozott Nicky. – Aztán jöttek…

– Majd  később elmeséled  –  hűtötte  le  lánygyermekét  a  családfő.  –  Most  segítsetek
édesanyátoknak az ebéd tálalásában. Hiszen éppen arra készültetek.

– Igen, apa – ugrott be a konyhába Nicky. Danny követte őt.

John Capshow elfoglalta a helyét az asztalnál. Nagyot kortyolt a hideg tejből, majd maga



elé helyezte a poharat az ebédlőasztal lapjára. Jobb kézfejével megtörölte a szája szélét,
felsóhajtott és hátradőlt a székén. Az idősebb Capshow mintha csak erre várt volna. Fiához
hajolt és halkan beszélni kezdett hozzá. Közben bütykös ujjaival hátrasimította a fiáéhoz
hasonlóan hófehér – de jóval gyérebb – haját.

– Idehallgass, John! – kezdte az öreg kioktató hangnemben. Arckifejezése arról árulkodott
beszéd közben, hogy kemény diónak tartja azt, hogy saját meggyőződését fiára kényszerítse,
és arról is, hogy ezt egyelőre a család többi tagja elől eltitkolva igyekszik megvalósítani,
mert folyton a konyha ajtaja felé pillantgatott, hogy időben észrevegye, hogy mikor érnek
vissza Dannyék az ebéddel. – Te olyan dolgokról mondasz ítéletet, amelyeket nemcsak, hogy
nem ismersz, de még talán fel sem tudsz fogni ésszel. Nincs igazad, és szeretném, ha ezt be
is látnád. Hiszen...

–  De  apa!  –  fortyant  fel  John  Capshow,  mint  az  olyan  diák,  akinek  olyasmikről
magyaráznak, amik eszével nem felérhetőek, ezért aztán mélyen meg van győződve arról,
hogy azok a dolgok nem is léteznek. – Azok a dolgok nem is léteznek! Mindaz csak kitaláció,
spekuláció és tündérmese keveréke – folytatta, de immár ő is suttogássá tompított hangon.

– Látom, ez a nyájas kispolgári életvitel igazi begyepesedett agyú emberré tett téged,
fiam – hangzott az öreg felelete. – Hidd el nekem, hogy sok olyan dolog létezik a földön és
más földeken, amelyekről nincs, és nem is lehet tudomásod. Sőt, még talán nekem sem.

– Apa! Te olyan fogalmakról beszélsz itt, az ebédlőasztalunk mellett, amelyeknek már
csak  a  puszta  említéséért  is  embereket  égettek  meg  a  máglyákon  a  középkorban!
Mentalizáció,  ösztönzés,  bájolás…  Csupa-csupa  irracionális  jelenség,  amik  ráadásul
nemcsak, hogy nem léteznek, de nem is létezhetnek, mert egyszerűen nincs helyük ezen a
világon.

– Hát már itt tartunk? – fortyant fel az öreg. – Manapság úgy látod, hogy mindez egy
félbolond öregember agyszüleménye? Hát mondok neked valamit, fiam. Jól jegyezd meg,
amit most hallani fogsz!

Már  nem  mondhatta  ki,  ami  annyira  kikívánkozott  belőle,  mert  a  két  unokája  és
édesanyjuk kezeikben az ebédre készült finomságokkal beléptek az ebédlőbe. Ezt látván
Frank Capshow azonnal elhallgatott. A visszavágást kénytelen-kelletlen bizonytalan időre
visszanyelte.

– Már itt is vagyunk, Frank – mondta Rita Capshow tálalásra készen. – Kérlek, üljetek
közelebb az asztalhoz és szedjetek magatoknak, amíg meleg az ebéd!

– Ó, az ebéd! – lélegzett fel az öreg, aki valójában nem is volt annyira idős, bár ez
nemigen volt eldönthető róla egyetlen szempillantás alatt.

Mindössze hatvankét éves volt, de legalább hetvenkettőnek nézett ki. Ezt teljesen ősz
hajának és az arcát barázdáló mély ráncoknak köszönhette. Az emberek hajlamosak voltak
átadni neki ülőhelyeiket, ha valamilyen tömegközlekedési eszközön utazott és maguk elé
engedni, ha éppen sorba állt valamiért. Gyakran még az őt személyesen nem ismerő idős
korúak is előre köszöntek neki a lakóhelyén, mert úgy gondolták, hogy jóval több minden
van mögötte, mint mögöttük.



Frank Capshow a merőkanállal elsőként szedte tele a tányérját a forró, ízletes levesből.
Közben szúrós pillantásokkal méregette fiát, aki az egész étkezés alatt meglehetősen szótlan
maradt. Jobb híján felesége irányította a beszélgetést, miközben átrágták magukat a sült
húson,  a  hasábburgonyán  és  a  desszerten,  amely  juharszirupos  palacsinta  volt.  John
Capshowhoz csatlakozva mindezt  egy  nagy pohár  hideg tejjel  öblítették  le.  Az  étkezés
szüneteiben az asszony mindenfélét kérdezett apósától. Kérdezte a nyugati-parti időjárásról,
a  lakhelyéül  szolgáló városka mindennapjairól,  meg természetesen második feleségéről.
John édesanyja, az első felesége már évtizedekkel korábban jobb létre szenderült. Az öreg
illedelmesen válaszolgatott minden neki feltett kérdésre. A klíma még mindig kellemes, a
városka továbbra is csendes, Susan néni meg köszöni, jól van. Igen, még mindig olyan jól
főz, hetente még mindig kétszer rendez bridzspartit a házuk nappalijában, és így tovább...

Aztán, miután végeztek az ebéddel, az öreg elmondta, hogy miért is állított be olyan
váratlanul hozzájuk. Arra kérte a családot, hogy mindannyian foglaljanak újra helyet az
asztal körül. Rita és a gyerekek gyorsan leszedték a terítéket és visszaültek a helyükre.
Mindannyian fülelni kezdtek Frank Capshow szavaira. Ő pedig beszélni kezdett:

– Fontos, nagyon fontos mondanivalóm van a számotokra. Jól figyeljetek! – kérte a család
minden  tagját  a  legidősebb  Capshow,  kinek  arcát  bizony  ritkán  látták  csak  ennyire
komolynak.  Frank Capshow világéletében vidám természettel  bírt  és  szeretett  viccelni.
Általában mosolygott és a szemei is nevettek. Most nem.

Azt  hallván,  hogy  nagyon  fontos  mondanivaló  következik,  mind  a  négyen  kissé
előrehajoltak,  hogy jobban hallják  az  öreg szavait.  A  gyerekek őszinte  érdeklődéssel  a
szemükben  pillantottak  nagyapjuk  hirtelen  komorrá  váló  tekintetére.  Rita  Capshow  is
hasonlóan cselekedett. Az egyetlen kivétel, John Capshow viszont rosszat sejtett. Már volt
alkalma hallani ebéd előtt néhány szemelvényt abból a fontos mondanivalóból és úgy érezte,
hogy  bármi  másról  sokkal  szívesebben  hallaná  apját  beszélni  családtagjai  érdeklődő
tekinteteinek kereszttűzében. A nagyapa ennek ellenére ekkor belekezdett a nagyon fontos
mondanivalójának kifejtésébe:

–  Dannyről  van  szó  –  kezdte.  Hangjából  háborgó  érzelmek  áradata  sugárzott  a
hallgatósága felé. Nyilvánvaló ténnyé vált, hogy nem szívesen beszél azokról a bizonyos
nagyon fontos dolgokról, de úgy tűnt, hogy muszáj neki. Mintha valami ezt diktálná számára.

– Már megint valami csibészséget művelt? – sóhajtott fel Rita Capshow. Akárhányszor
Dannyre terelődött a szó, ez a feltételezés bizony fel szokott merülni, és – szó mi szó –
korántsem minden alapot nélkülözően.

–  Nem.  Ezúttal  nem – tette hozzá az öreg. Nem egy lakhelyen élték életüket, ennek
ellenére ő is  hallott  már éppen eleget Danny csibészségeiről,  úgyhogy menye kérdését
mindössze még egy legyintéssel hessegette el magától. – Legalábbis én nem tudok róla.
Most egészen másról van szó.

Rita Capshow fellélegzett.  Attól tartott,  hogy Danny megint belekeveredett valamibe.
Apósa viszont azt mondta, hogy nem ilyen dolgokról kíván beszélni velük. De akkor mi lehet
az az egészen más, amire utalt szavaival? Az asszony ezt csakhamar megtudta, és utólag úgy
érezte, hogy jobb lett volna, ha mégis Danny egyik csínyéről beszélgettek volna azon a kora



délutánon,  az ebéd után.  Frank Capshow feltűrte kockás gyapjúingének ujjait,  majd az
asztalra könyökölve folytatta:

–  Hogy  jobban  megértsétek,  amit  mondani  szeretnék,  először  is  mindegyikőtöknek
tudnotok kell, hogy a Capshow-nemzetség fiúgyermekei úgymond nem olyanok, mint más
gyerekek. Ez így volt a fiammal, Johnnal, velem, az apámmal, sőt még az ő apjának az
apjával is, és így tovább visszamenőleg. Hogy meddig visszamenőleg, azt viszont még én
magam sem tudom.

– Mások, Frank? – kérdezte Rita Capshow. – Az összes Capshow-fiú? – tekintett férjére
kételkedve. Férje csak nézett maga elé és nem lehetett leolvasni arcáról, hogy egyetért-e
ezzel vagy sem.

– Igen, Rita. Mások. Ezt nyugodtan kijelenthetem, hiszen bizonyított tény, és nem csupán
én gondolom így.

Szavait dermedt csend követte. Mindenki hallgatott. A nagyapa kijelentései nem csekély
súllyal bírtak az ebédlőben. Rita Capshow menteni igyekezett a helyzetet, bár egyelőre nem
értette,  hogy mire is  utalhat  ez az egész.  Hol  férjére,  hol  apósára tekintgetett,  és  ezt
villámgyorsan váltogatta. John Capshow nem olyan képet festett, mint aki választ fog adni
kérdéseire, ezért apósához fordult:

– Egészen pontosan miben mások ők, mint a többiek? – kérdezte tőle, hogy megtudjon
valami  közelebbit  kijelentéseinek  mibenlétéről.  –  Szorgalmasabbak  a  csínytevésben?  –
próbálta oldani a feszültséget, mely mindegyikükre rátelepedett.

– Nem, Rita – felelte az öreg még mindig komolyan. – A dolog azért nem ilyen egyszerű.

– Akkor meg miben rejlik az igazság?

– Az igazság az, hogy a Capshow-fiúk hogy is mondjam, természetfeletti képességekkel
rendelkeznek  és  rendelkeztek  mindig  is  –  jelentette  ki  Frank  Capshow  olyan  mély
meggyőződéssel hangjában, mely arra utalt, hogy kijelentéseit megcáfolni lehetetlenségnek
bizonyulna. – De sajnos csak a fiúk – tette még hozzá. Éppen idejében, mert Nicky már azon
volt, hogy kérdések özönét zúdítsa nagyapjukra az állítólagos természetfeletti képességeivel
kapcsolatban.

– Hát mi olyat tudnak tenni ők, amiket más fiúk nem? Miből adódik ez? Már ha valóban
így van – adott hangot további kételyeinek Rita Capshow.

– Hogy miket képesek ők megtenni,  azt  nem lehet néhány mondatban összefoglalni.
Mindezeket a képességeket bizonyos erőknek köszönhetik, melyekről majd még többet is
fogok mondani a későbbiekben, ha ti  is  úgy akarjátok, még a mai nap folyamán. Most
fontosabb tudnotok azt, hogy ezen erők birtoklása olyan adottság, melyet lehet figyelmen
kívül hagyni, de ki is lehet aknázni. Most ez utóbbi eshetőségről szeretnék elmondani nektek
mindent, amiről úgy érzem, hogy mindenképpen el kell mondanom.

Frank Capshow ekkor vetett egy pillantást a fiára, aki továbbra is némán ült a székén.
Úgy látszott rajta, hogy egyelőre nem is kíván bekapcsolódni a beszélgetésbe, de azt, hogy



az miről folyik, tudta jól. Mióta vendégük megérkezett, rengeteg minden felötlött elméjében
a múltjából. Az már más kérdés, hogy jelenleg, harmincnyolc éves fejjel gyerekek szájába
valónak gondolta az egészet. Ez viszont nem mindig volt így. Valaha, még gyermekként őt is
vonzották azok a kilátások, melyek – Capshow-fiú lévén – felmerültek előtte is.

– Úgy látom, hogy Johnra nem számíthatok ebben – folytatta a nagyapa. – Nem. A fiam
talán már régen elfeledett mindent ezekkel a misztikus dolgokkal kapcsolatban. Talán már
gyermekkorában búcsút intett azoknak. Én ellenben mostanáig a kötelességemnek éreztem,
hogy egy napon – mint amilyen a mai is – felnyissam mindegyikőtök, de legfőképp Danny
szemét, és ennek eleget is fogok tenni, vagy ne legyen a nevem Frank Capshow!

Az ebédlőre ekkor ismét csend telepedett. Frank Capshow hátradőlt a székén. Igyekezett
lélegzetvételhez jutni, amire nem nagyon jutott ideje, annyira belemerült a beszédbe. Azt
viszont  jól  érezte,  hogy  beszédjének  eme  pontján  szünetet  érdemes  tartani,  ezáltal
fokozandó kijelentéseinek amúgy is tetemes súlyát. Szavaira végül a család minden egyes
tagja másképpen reagált.

John Capshow az égre emelte tekintetét és mélyet sóhajtott, mintha untatnák, vagy éppen
felháborítanák  az  elhangzottak.  Megnézte  a  karóráját.  Negyed  óra  múlva  letelik  az
ebédideje, és vissza kell indulnia az őrsre – tudatosult benne. Remélte, hogy ez az egyre
kínosabbá váló beszélgetés nem fog egészen addig tartani.

Felesége a szája elé kapta mindkét kezét és hitte is, meg nem is, amit apósa mondott.
Leginkább nem hitte. Ha jobban belegondolt, úgy érezte, hogy egyetlen szó sem igaz az
elhangzottakból. Nem  lehet  igaz. Gyermekei ellenben mindezt másképpen érezték. Főleg
Danny vetett őszinte érdeklődést és ámulatot tükröző pillantásokat nagyapjukra. Ő és Nicky
azt  tartották  valószínűbbnek,  hogy  amit  hallhattak,  az  úgy  is  van.  Ha  nem,  az  még
nagyapjuktól is durva viccnek számított volna.

Az öreg szótlanul járatta tekintetét az arcaikon. Korántsem élvezte a kialakult szituációt.
Neki is éppolyan nehéz volt közölni az igazságot a kis családdal, mint tagjainak feldolgozni
azt. Jól tudta, hogy azok a tények, melyeket a tudtukra adott – és fog adni –, feldúlja majd a
Capshow-k  mindaddig  csendes,  kisvárosi  idilljét.  Ám  azt  is  jól  tudta,  hogy  muszáj
legközelebbi rokonainak tudomására hoznia mindazokat, amiket olyan életbevágóan fontos
dolgoknak tartott, hiszen Danny jövője függött azoktól. Ha az édesapja nem tette ezt meg
korábban – és ebben teljesen bizonyos volt, és abban is, hogy fia sohasem cselekedett volna
így önszántából – akkor neki kell felvázolnia a Danny családjában titoknak minősülő dolgok
mibenlétét ő maga és szerettei előtt.

– Hogy érted mindezt, Frank? – kérdezte Rita Capshow, miután hosszú hallgatás után
ismét szót kért magának. Továbbra sem tudott napirendre térni apósa kijelentései felett.
Még csak halvány sejtése sem volt afelől, hogy mi sülhet ki ebből az egészből. – Milyen
képességek és milyen erők?

Danny mindeközben a meglepetéstől tátott szájjal figyelte nagyapja arcát. Azt várta, hogy
az majd azonnal felvillantja azt a jellegzetes Capshow-mosolyát és azt mondja, hogy csak
viccelt. Persze nem gondolta, hogy nagyapja még csak viccből is a frászt hozná rájuk, de mit
lehet tudni? Talán nem is számított nagyapja arra, hogy szavai ekkora riadalmat okoznak



szülei körében. Az pedig, hogy minden egyes elhangzott szó igaz az állításaiból! Nos, ez a
lehetőség igencsak felvillanyozta gyermeki elméjét.  Létezik-e,  létezhet-e,  hogy ő,  Daniel
Capshow,  libertyville-i  lakos,  tizenkét  és  fél  éves  fiú,  valójában  titkos,  természetfeletti
erőkkel  rendelkezzék?  Ha  mindez  így  volna,  talán  még  Uldonworth-nél  is  híresebb,
megbecsültebb  ösztönzővé  válhatna  világán.  Igen,  ösztönzővé,  hiszen  azt  (például  a
Bátorságpróbából és egyéb mendemondákból is) tudta jól, hogy az ösztönzővé válásnak is
éppen  az  a  feltétele,  hogy  az  ilyen  létet  önmaguknak  választó  egyének  már  eleve
rendelkezzenek bennük munkálkodó természetfeletti erőkkel – ezeket hívják mentalizációs
erőknek –, melyekre így vagy úgy, de szert tettek. Az igazat megvallva tetszett neki a saját
felvetése.  Daniel  Capshow mint világának legnagyobb hatalommal bíró ösztönzője.  Még
izgatottabban hallgatta nagyapja minden egyes további szavát.

– Mindjárt kifejtem bővebben, Rita – mondta az öreg. – De előbb szeretnék megkérdezni
néhány dolgot Dannytől.

– Figyelek, nagyapa – vágta rá szinte azonnal a fiú.

– Jól van, Danny – kezdte a kérdések feltevését a nagyapja. Csupán Dannyhez intézte
szavait és közelebb is hajolt hozzá az asztal fölött. Pont szemben ültek egymással. – Mondd
csak,  nem  fordult  elő  még  veled,  hogy  megtaláltál  olyan  elveszettnek  hitt  tárgyakat,
amelyeket más hagyott el és nem jött rá sehogyan sem, hogy hová keveredhettek? Egy fésűt
például, vagy egy ruhadarabot?

Danny erősen gondolkodni kezdett. Megpróbált felidézni magában ilyen eseteket. Nem is
kellett  sokáig  töprengenie.  A  szellemi  erőfeszítés  által  előcsalt  ráncok  a  homlokán
hamarosan kisimultak.

– De igen! – kiáltott fel hirtelen. – Például a múlt héten anya megkért rá, hogy keressem
meg a napszemüvegét, mert erősen tűzött a nap. Azt mondta, hogy azt a szemüveget még a
tavalyi nyár végén tette el, de már nem tudja, hogy hová. És akkor én mindjárt tudtam, hogy
a nappali díványa mögé csúszott be, pedig nem is láttam a tavalyi nyár óta! Igaz, anya?

– Ez így van – ismerte el az asszony. – De ez hogy jön ide?

Frank  Capshow  mintha  nem  is  hallotta  volna  a  kérdését.  Le  sem  vette  a  szemét
unokájáról.

– Folytasd, Danny – kérte a fiút.

–  Május  végén meg Alvin  kért  meg arra,  hogy  segítsek  neki  megkeresni  az  összes
összegyűjtött zsebpénzét, amit a házuk tornáca alatt ásott el, mint valami kalózkincset, mert
ezt látta egy filmben, de balszerencséjére elszúrta a hozzá vezető térkép megrajzolását.
Feltúrta a pénzéért szinte az egész tornácalját, de nem találta meg. Én pedig rögtön azt
mondtam neki, hogy ott lesz elásva a lépcső alatt, pont a harmadik lépcsőfoknál.

– És ott volt? – kérdezte a nagyapja, de legbelül már tudta a választ és ez keserédes
elégedettséggel töltötte el őt.

– Ott volt – felelte Danny, majd folytatta: – Tavaly év elején pedig Mrs. Lockwood, az



irodalom tanárnőnk veszítette el a kocsijának a kulcsait. Tűvé tette értük az egész iskolát,
de  nem  találta  meg  azokat.  Én  viszont  azt  javasoltam  neki,  hogy  nézze  meg  a
tornateremben,  ahol  aznap  tanította  a  végzősöknek  a  táncot,  biztosan  ott  lesznek  a
kocsikulcsai a zsámolyok között, ahová becsúsztak. Ott is voltak. Honnan tudtam mindezt,
nagyapa?

– Azért tudtad mindezeket, Danny – szólalt meg a nagyapa –, mert te valóban más vagy,
mint a többiek. Danny fiam, benned mentalizációs erők lakoznak – állította hangjában sokat
mondó tárgyilagossággal.

– Hűha! – ámult el Danny. Ennél elképesztőbb dolgot még soha életében nem hallott. A
mentalizációs erők!

Mindaddig csupán másodkézből értesült a mentalizációs erők létezéséről, valamint azok
tudományáról – a mentalizációról –, és olyan, valóban élt vagy képzelet alkotta személyekről,
akik  rendelkeztek  azokkal  és  azokat  alkalmazva  képessé  váltak  kényük-kedvük  szerint
mentalizálni. A Bátorságpróbát vagy éppen a Bíborország Krónikáit olvasva is rengeteg ilyen
egyénről tudhatott meg sok mindent. De hogy ő maga bármilyen úton-módon kapcsolható
legyen ezekhez a misztikus erőkhöz! Ez több mint furcsa, ám felettébb kedvére való.

– Most már elég ebből, apa! – fortyant fel váratlanul John Capshow. – Danny semmiben,
de semmiben nem különbözik a többi gyerektársától! Csak…

– Csak  annyiban,  hogy  megtalál  elveszettnek  hitt  dolgokat  és  megálmodik  bizonyos
eseményeket jó előre. Így van, Danny? – vette át a szót ismét a nagyapa.

– Hát… – hebegte Danny. – Azt hiszem, igaza van nagyapának.

– Danny! – rivallt rá a fiúra az édesanyja megrázkódva ültében. – Miket beszélsz?

– Ez így igaz, anya – védekezett Danny. – Valóban megálmodok bizonyos eseményeket
jóval azelőtt, hogy bekövetkeznének. Például azt, hogy mit fogok kapni a születésnapomra,
hogy  másnap  mi  lesz  ebédre,  vagy  hogy  melyik  napon  és  milyen  tantárgyból  fogok
dolgozatot  írni  a  suliban.  Ezért  is  olyan jók a jegyeim… Sőt még azt  is  megálmodtam
egyszer, hogy a szomszéd Mr. és Mrs. Jennings el fognak válni egy héten belül, és így is lett!

– Hát éppen ez az, amiről beszélek – szakította félbe a szóáradatot az öreg. – Dannyben
már  öröklötten  természetfelettinek  minősülő,  úgynevezett  mentalizációs  erők
munkálkodnak.  Csakúgy,  mint  az  édesapjában,  Johnban  munkálkodtak  az  ő
gyermekkorában. Pont úgy, mint ahogyan én magamban az én gyermekkoromban és minden
felmenőnkben, immár sok-sok évszázad vagy talán sok-sok évezred óta. Megesik az is, hogy
ezek a  mentalizációs  erők átveszik  egy-egy pillanatra  a  hatalmat  a  még tapasztalatlan
Capshow-fiúk elméjén, de akik megtanulják, hogy hogyan irányítsák azokat, nos az ilyen
személyek képessé válnak igényeik szerint alkalmazni mentalizációs hatalmukat. De persze
csak azután, miután kitanulták a mentalizáció tudományát. Danny pedig még nem tette ezt
meg, és ezért is történtek vele ezek az általatok furcsának tartott és számotokra egyelőre
érthetetlen események.

John Capshow már éppen tiltakozásra nyitotta volna a száját, de meggondolta magát.



Csendben maradt, mivel felrémlett benne néhány dolog kora tizenéves korából. Ezek pedig
nagyon is  hasonlatosak voltak a  fiával  történt  eseményekhez,  így hát  hallgatott.  Frank
Capshow pedig folytatta mondandóját:

– A Capshow-fiúk mind-mind eleve rendelkeznek mentalizációs erőkkel. Már úgy jönnek a
világra, hogy bennük vannak, és ebből adódóan fogékonnyá válnak a mentalizáció iránt.
Mentalizálásra  is  képesek  anélkül,  hogy  bármilyen  módon  kapcsolatba  kerültek  volna
korábban a mentalizáció tudományával.  Ez egy tulajdonság, mely öröklődik a Capshow-
nemzetség egymást követő generációinak fiúgyermekeiben.

–  Öröklődik?  Hogyan?  És  miért  éppen  a  Capshow-fiúkban?  –  próbálta  egyetlen
levegővétellel feltenni minden felmerülő kérdését Rita Capshow.

Frank Capshow megpróbált mindegyik kérdésére választ adni:

–  Az  öröklött  mentalizációs  erőiket  családjaink  fiai  az  első  olyan  Capshownak
köszönhetik, aki a mentalizációhoz fordult. Hogy ki lehetett ez a bizonyos személy és mikor
élt, azt – mint már mondtam – én magam sem tudom. Próbáltam ugyan kutakodni különféle
irattárakban, de nem találtam semmiféle utalást az első ilyen Capshow-ra, így azt hiszem,
kijelenthetem,  hogy  minden  valószínűség  szerint  jóval  korábban  élt  annál,  hogy
dokumentálhatták volna tetteit, vagy legalábbis az utókor számára fennmaradhattak volna
az ilyen iratok.

– Akkor meg miért vagy ennyire biztos mindebben, Frank?

– Mert ez így dívik. Emberemlékezet óta és nem csupán a Capshow-kra jellemző mindez.
Sok-sok nemzetség fiú- vagy éppen lánygyermekei öröklik őseik mentalizációs erőiket. De
hogy a saját nemzetségünknél maradjak: a régen élt ősünk életének egy szakaszában úgy
határozott,  hogy  mentalizálóvá  lesz  és  ennek  érdekében  tanulásba  kezdett.  Minden
bizonnyal  egy  beavatott  mentalizálótól  sajátította  el  a  mentalizáció  tudományát.  A
tanoncaként jogosult  erre.  Ez a tulajdonképpen kiképzésnek nevezhető folyamat többek
között  abból  áll,  hogy  a  mentalizálólétet  önmaguknak  életcéljukként  kitűző  személyek
megtanulják azt,  hogy hogyan hajtsák uralmuk alá a természetben mindenhol fellelhető
mentalizációs  erőket.  Ez  az  alap.  Ezt  követően  az  úgynevezett  mentalizációs  igék
memorizálása következik.  Ha ez is  megtörtént,  az  immár képzett  mentalizálók képessé
válnak  irányítani  az  erőket  az  igék  alkalmazásával.  Ez  a  tulajdonképpeni  mentalizálás.
Mentalizálni három módon is lehet. Ez pedig a mindenkori mentalizálókat három csoportra
osztja. Attól függően, hogy a mentalizálás melyik formáját választják maguknak az ilyen
illetők még a kiképzésük legelején.

– Mondjuk, hogy értem. De hogyan köthető ez az egész hókuszpókusz Dannyhez?

– Ezt is elmondom, Rita. Nos, a szóban forgó Capshow-ősünk gyermekéveiben minden
valószínűség szerint semmiben sem különbözött a környezetében élő társaitól. Olyan volt ő
is, mint a többiek. Ő sem rendelkezett semmiféle erőkkel. Azzal azonban, hogy egy bizonyos
életkorában mentalizálóvá vált,  magáévá tett egy darabkát ezekből az erőkből.  Ezek az
onnantól benne lakozó erők pedig megfoganásával megjelentek a fiában, fiaiban is. Azért
éppen  fiúgyermekeiben,  mert  ő  maga  is  az  erősebb  nemhez  tartozott.  Leszármazottai



szintén birtokolták megszerzett erőit és attól függetlenül, hogy követték-e apjuk nyomdokait
és mentalizálóvá váltak vagy sem, ők is továbbörökítették fiúgyermekeikben azokat. És így
tovább. Egészen Dannyig.

–  Ebből  az  következik,  hogy  Danny  gyermekei  is  örökölni  fogják  az  általad  neki
tulajdonított erőit?

– Csak a fiai, Rita. Hiszen a Capshow-családokban csak a fiúgyermekekre van mindez
érvényben. Ez a tradíció.

– Tehát ha lánya születik Dannynek, akkor nem.

– Ha csak nem történik Danny életében olyan mozzanat, mely felülírná ezt, akkor nem.
De ezt most hagyjuk. A lényeg az, hogy Danny igazi Capshow-fiú és – akár tetszik, akár nem
– mint ilyen, érvényesek rá az állításaim.

Rita Capshow hosszasan mérlegelte a hallottakat. Mielőtt ismét kérdezett volna, apósa
folytatta:

–  A  mentalizációs  erők  birtoklása  és  a  mentalizáció  iránti  fogékonyság  öröklött
tulajdonság a Capshow-nemzetségben is. Ez a tulajdonság viszont mulandó. Eltűnt annak
idején belőlem és eltűnt a fiamból is ez a bizonyos fogékonyság a mentalizáció iránt, a
mentalizációs erőinkkel egyetemben. Megtartásuk ugyanis feltételekhez kötött. Ez persze
azt is jelenti, hogy lehet tenni valamit annak érdekében, hogy megmaradjanak. Azért vagyok
most itt, hogy leírjam nektek azt a választható utat, amely Danny előtt áll.

Nem szakították félbe, így a nagyapa tovább beszélhetett:

– Remélem, nem ért nagy meglepetésként benneteket az érkezésem, de csupán nemrég
határoztam el, hogy mégis eljövök és elmondok nektek mindent, amit a legfontosabbnak
tartok elmondani az adott témában. Mindeddig titokban tartottam, halogattam a dolgot,
mert jól értem én, hogy a mai naptól kezdve minden megváltozik körülöttetek, és korántsem
bizonyos, hogy mindegyikőtök elégedett lesz ezekkel a változásokkal. Ám muszáj megtenni
bizonyos lépéseket, attól függetlenül, hogy önként vállaljátok-e azokat vagy csak azért, mert
muszáj.  Természetesen  Dannynek  kell  döntenie  arról,  hogy  változtat-e  a  megszokott
életvitelén vagy sem, mert ez a választás elsősorban az ő életét érinti. Azt viszont nyugodtan
kijelenthetem, hogy bárhogy is dönt, én elégedett leszek, mert saját fiamként szeretem őt.

Utóbbi szavait mély csend követte. Danny immár bizonyos volt abban, hogy mindez nem
tréfa, hanem valamiféle szörnyen komoly dolog. Olyan dolog, ami még nagy hatással lehet
rá, talán egész életében és nem csak a közeljövőben. Talán azon a napon dől majd el egész
további sorsa. Gyermek létére is megérzett valamicskét az egész horderejéből, de éppen
koránál fogva bizalommal telve tekintett az előtte álló döntések és azokból adódó események
sorára.

– Nos, Danny – szólalt meg az öreg ismét –, melyik utat választod magadnak? Szeretnéd
megtartani  a  mentalizációs  erőidet  életed  végéig  és  megteszed  az  ehhez  szükséges
lépéseket  vagy  megválsz  tőlük?  Ha  úgy  döntesz,  hogy  megtartod,  fejlesztheted,  sőt
hatványozhatod  az  azokból  képezett  mentalizációs  hatalmadat.  Ha  nem,  akkor  teljesen



átlagos emberi lény válik belőled rövid időn belül, mint amilyen édesapád vagy például én
vagyok. Éppenséggel ez sem egy rossz élet, de már sohasem derül fény arra, hogy miféle
különleges  tettekre  lehettünk  volna  képesek  öröklött  adottságunkkal.  A  döntés  a  te
kezedben  van,  Danny.  Így  vagy  úgy,  de  remélem,  hogy  elégedett  leszel  a  választott
sorsoddal.

A nagyapa ezzel egyelőre befejezte mondandóját. Hátra is dőlt a székén. Minden szem
Dannyre szegeződött az ebédlőben. Danny magába mélyedt. Fiatal kora ellenére jól átérezte
választásának súlyosságát. Immár tudta, hogy bárhogyan is dönt, az az egész hátralévő
életére  kihatással  lesz.  Egész  további  sorsa  ott  dől  el  Libertyville-ben,  a  házuk
ebédlőasztalánál ülve. Vagy különleges lesz vagy hétköznapi. Vagy mentalizációs hatalma
lesz vagy átlagos élete. A választás nem volt könnyű. Meglehetősen hosszú időn keresztül
latolgatott, mérlegelt, kereste a számára legjobb csapásirányt. Gondolataiba mélyedhetett,
nem zavarta senki sem – a többiek csendben ültek az asztal körül. Nagyapja már-már úgy
érezte, hogy Danny nem fog hozni aznap semmiféle döntést – és ezt nem is rótta volna fel a
számlájára –, de a fiú kisvártatva választott a két lehetőség közül. Mindent számba véve
döntött és jól tudta, hogy döntését már nem másíthatja meg, bár ez nem is állt szándékában.

–  Mit  kell  tennem  annak  érdekében,  hogy  megmaradjanak  a  mentalizációs  erőim,
nagyapa? – kérdezte mintegy állásfoglalás gyanánt.

Frank Capshow ebből rögtön megértette, hogy Danny a nehezebb, de kétségkívül az
izgalmasabb útirány mellett döntött. Elégedett volt az unokája választásával, jóllehet akkor
is ugyanilyen elégedett lett volna, ha Danny a másik út mellett teszi le voksát.

–  Ki  kell  tanulnod  a  mentalizáció  tudományát,  Danny.  Hogy  hivatalosan  is  igazi
mentalizálóvá válj – felelte neki.

– Kitanulni a mentalizáció tudományát? Hol tehetném meg ezt? Talán szegődjek el én is
egy  képzett  mentalizálóhoz  tanoncnak?  –  kérdezte  Danny.  Világának  legnagyobb
mentalizálójára, Merlinre gondolt, de ő már elhagyta a bolygót. – Mondjuk egy ösztönzőhöz?
Én leginkább ösztönzővé válnék, ha lehet választani.

Az ösztönzőlét mindig is vonzotta. A tölgyerdőben játszva gyakorta öltötte magára egy
ösztönző szerepét. Általában Könnyűcsizma-ösztönzőnek adta ki ilyenkor magát, de gyakorta
lényegült át Grinwalddá is, a pályafutása kezdetén még Sárkányüstök-ösztönző néven ismert
személyiségre,  aki  hamarosan  már  a  bíborországi  király  Udvari  Ösztönző-je  cím
birtokosának  mondhatta  magát.  Vele  az  volt  a  baj,  hogy  ő  meg  nem létezett,  csak  a
Bíborország Krónikáinak lapjain, ezért aztán nem is vehette őt maga mellé tanoncának.

– Egyáltalán léteznek a valóságban ösztönzők, nagyapa? – kérdezte.

– Természetesen, Danny. Léteznek és léteztek. Csak nem tudnak róluk mindenhol.

– Hogy Libertyville-ben nem, az egészen biztos – vetette közbe John Capshow.

–  Ettől  függetlenül  léteznek napjainkban is,  fiam.  Bár  igaz,  ami  igaz,  nem érdemes
felvenni velük a kapcsolatot. Nem mindig volt ez így, de mostanság az ösztönzőknek megvan
az  a  kifogásolható  tulajdonságuk,  hogy  kizárólagosan a  sajátjuknak  tekintik  elsajátított



tudományukat, és egyáltalán nem vagy csak nagy nehézségek árán adják tovább az azt
képező tudásukat tanoncaiknak. Ha fogadnak is maguk mellé tanoncokat, azokat szinte csak
csicskásukként kezelik, és csupán néhanap részesítik őket érdemi tanításban, de akkor is
csak azért, hogy nehogy otthagyják őket. Ennél lényegesen több lehetőséget látok abban,
hogy Danny beiratkozzon egy úgynevezett mentalizációs akadémiára, és ott szerezze meg
magának azt az ismeretanyagot, melyet magáénak kell tudnia ahhoz, hogy még idejében
hivatalosan  is  ösztönzővé  válhasson,  és  ebből  adódóan  megtarthassa  öröklött  erőit,
képességeit.

– Mentalizációs akadémia? – ismételte Danny a nagyapjától hallott kifejezést.

– Igen, Danny. Az ilyen intézményekben – hogy úgy mondjam – futószalagon folyik az
ösztönzők és egyéb gyűjtőnéven ismert társaik kiképzése. Évente több száz ilyen mentalizáló
végez  és  kap  oklevelet  a  sikeresen  letett  záróvizsga  után  egy-egy  ilyen  akadémián.
Ösztönzők és egyebek.

– Még sohasem hallottam ilyen akadémiákról, nagyapa – vallotta be Danny.

–  Pedig  világszerte  működnek.  Még  a  Japánban  magasodó  Kirojuki-hegy  tetején  is
található egy. Meglátásom szerint a legjobb ilyen akadémia mégis Angliában van, Merlin
földjén.  Te pedig a  legjobbat  érdemled,  Danny.  Mint  Capshow-fiú.  Azt,  hogy a legjobb
mentalizációt  oktató tanárok adják át  neked tudásukat.  Amennyiben úgy döntesz,  hogy
beiratkozol, ott majd felmérik a képességeidet, és amennyiben felvételt nyersz, az akadémia
növendékévé válsz. A kiképzés ideje alatt az akadémián megtanítanak a mentalizáció teljes
tudományára. Ha azt választod, ösztönző-képzésben is részesülsz és záróvizsgád letétele
után igazi, hivatalosan elismert ösztönző válik majd belőled.

– Olyan, mint ő? – kérdezte Nicky. A lány addigra már egyik ámulatból a másikba esett.
Azon  az  állásponton  volt,  hogy  ha  történetesen  a  Capshow-lányok  rendelkeznének
mentalizációs erőkkel, hát ő is éppen úgy döntött volna, mint bátyja. Felmutatta a reggeli
folyamán talált Uldonworth-figurát.

– Igen, Nicky – felelte az öreg. – Akár olyan hatalmas erejű és híres ösztönző, mint
például maga Uldonworth. Egy kis szerencsével és sok kitartással…

– De jó! – örvendezett Nicky őszinte áhítattal tekintve a bátyjára.

– És ha én ebbe nem egyezem bele? – vágott közbe éles hangon a gyerekek édesapja.
Nicky  arcáról  azonnal  lehervadt  az  önfeledt  mosoly  ezt  hallván.  Ismerte  már  ezt  a
hanghordozást, pedig csak ritkán hallhatta. Olyan esetekben, amikor édesapjuk azt akarta a
tudtukra adni, hogy ő a felnőtt.

– Akkor Danny ugyanúgy jár, mint te, fiam – felelte Frank Capshow higgadtan. – Sajnos
annak idején én sem egyeztem bele abba, hogy te mentalizációs akadémiára járj. Hiába kért
erre az apám, akinek az apja szintén nem engedte, hogy őt igazi ösztönzővé képezzék ki. És
mi lett ennek a következménye? Harminc éves korunkra teljesen ősz lett a hajunk, most nem
tudunk mentalizálni, de még csak elveszített tárgyakat sem megtalálni, és éljük az unalmas,
kispolgári életünket! Ahelyett, hogy nagy, hősi dolgokat vinnénk véghez, megtisztítanánk a
világot az azt fenyegető erőktől,  segítenénk embertársainkon vagy a többi, támogatásra



szoruló mentalizálón, most a legnagyobb gondunk az, hogy ki vigye ki este a szemetet!
Pedig  higgyétek  el  nekem,  hogy  a  világnak  mindig  volt,  van  és  lesz  is  szüksége  a
mentalizációs erők segítségére!

John Capshow erre nem tudott mit felelni. Csak ült a székén és bámulta az asztalterítőt
díszítő nagy vörös rózsákat.  Mintha azok olyan érdekesek lettek volna. Frank Capshow
pedig folytatta nézetei kifejtését:

–  Mivel  úgy  látom,  hogy  Danny  már  választott,  szeretném,  ha  jelentkezne  arra  az
akadémiára. Az ehhez rendelkezésre álló időnk viszont már sajnos kevés, nagyon kevés. Ha
Danny  a  tizenharmadik  születésnapja  előtt  nem válik  hivatalosan  is  ösztönzővé,  akkor
nyomtalanul  elvesznek  azok  a  képességei,  melyekkel  születésétől  fogva  rendelkezik.  A
mentalizációs erőivel együtt. Mint ahogyan velem és Johnnal is történt. Akkor aztán már
valóban késő bármit is tenni.

–  Miért  éppen a  tizenharmadik  születésnapjáig  kellene olyan  izévé  válnia,  Frank?  –
kérdezte Rita Capshow. Már régen feladta azt, hogy bármi értelmeset kihámozzon apósa
mondandójából, ezért csak fülelt és lecsapott mindenre, ami még felfogható volt számára.

– Ez minden nemzetségnél más életkorhoz kötött, Rita. Ez annak folyamodványa, hogy a
nemzetségből  elsőként  mentalizálóvá  váló  egyén  mely  életkorában  tette  ezt.  Az  első
Capshow tizenhárom éves volt, így ez az életkor jelenti a mentalizálóvá történő kiképeztetés
végső határidejét a Capshowk-nál.

– De akkor csupán négy hónapja lenne az egészre! – kacagott fel  idegességében az
asszony.

– Ez így igaz. Tudom, hogy hiba volt ilyen sokáig várnom, de higgyétek el, hogy hosszú
évek  óta  rágódtam a  dolgon.  Az,  hogy  most  itt  vagyok  és  elmondtam,  amit  el  kellett
mondanom, korántsem egy hirtelen elhatározásból fakadt. Mióta unokám a világra jött, és
megtudtam,  hogy  fiút  szültél,  nos  azóta  bizonyos  előttem,  hogy  ezeket  a  dolgokat  a
tudomásotokra  kell  hoznom.  Előbb vagy  utóbb.  Sajnos  én  az  utóbb  mellett  döntöttem.
Remélem,  megértitek,  hogy  én  sem  akartam  Dannyt  idő  előtt  kiragadni  a  családi
fészketekből.  Sőt,  néha  úgy  érzem,  hogy  a  Capshow-k  apáról  fiúra  szálló  különleges
adottsága csak átok ránk és szeretteinkre nézve, de hát mit tehetnénk? Ez van és kész. A
mentalizációs erőinket lehet ugyan elveszni hagyni, de ki is lehet használni azokat. Ehhez
pedig  mindenképpen tanulni  kell.  Megértem,  hogy féltitek  Dannyt  az  ismeretlentől,  de
engedjétek,  hogy  hadd  döntsön  ő  maga.  Ha  felvételt  nyer  arra  az  akadémiára,  hát
akármilyen hatalmas ösztönző is válhat belőle. Ha nem...

– Akkor nekem is olyan hófehér lesz a hajam, mint neked és apának? – vette át a szót
Danny a lehető legrosszabbra gondolva. Semmi kedve sem volt lecserélni éjsötét üstökét
világító fehérre.

– Minden valószínűség szerint – felelte a nagyapja.

Dannyt  ez  nem  éppen  kellemes  kilátásokkal  gazdagította  a  jövőjére  nézve.  Egyre
erősödött benne a vágy, hogy ösztönzőként élhesse le hátralévő életét, nem pedig ősz hajjal.



– Tudod, mit mondok én erre, apa? – törte meg az ebédlő csendjét John Capshow. Közben
erősen hunyorított fehér szemöldökei alatt.

– Mit, fiam? Remélem, hogy nem megint valami ostobaságot, mint például azt, hogy az
egész dolog nem is létezik?

– Azt – felelte a férfi figyelmen kívül hagyva apja szavait –, hogy mindez badarság. Danny
egy  tizenkét  és  fél  éves  fiú.  A  Maine-állambeli  Libertyville  nevezetű  kisvárosban  él
születésétől fogva, vannak barátai, iskolába jár, és azt hiszem, hogy szereti ezt az életet. Így,
ahogyan van. Semmi, de semmi nem indokolja, hogy változtatnia kellene rajta. És én nem is
engedném.

– Én sem – vágta rá azonnal a felesége.

– Én… Hát én nem is tudom – mondta Nicky a gondolataiba merülve. – Lehet, hogy én
igen – közölte némi töprengés után.

– Megértem és tudomásul veszem – hajtott fejet a többiek akarata előtt az öreg nagyot
sóhajtva. – Ám van még valami, amit mindenképpen figyelembe kell vennetek.

– Mi az, nagyapa? – kérdezte Danny.

– Természetesen a te akaratod, Danny – felelte a nagyapja. – Mondd csak, lenne kedved
elmenni  velem Angliába,  és  azon az  akadémián felvételre  jelentkezni  a  szeptemberben
induló évfolyamra, hogy ott aztán igazi ösztönzővé képezzenek ki?

Még magát Dannyt is meglepte az a gyorsaság, amellyel a szavak kibuggyantak ajkain.

– Igen, nagyapa – mondta. – Nagyon szeretnék.

Kijelentését ismét a mély, már-már kínos csend követte az ebédlőben. Mindannyian a
kilátásokon merengtek, gondolataik viharos gyorsasággal kergették egymást fejükben. Csak
Danny volt nyugodt. Ő azért, mert döntése immár megmásíthatatlan volt. Rajta már nem
múlik, hogy mentalizáló lesz-e belőle vagy sem!

John és Rita Capshow továbbra is Danny sorsáért aggódva próbálták felmérni a hirtelen
megnyílt  lehetőség fonákjait.  Féltették egyetlen fiúgyermeküket.  Mindaddig a  széltől  is
óvták, most pedig a döntése elszakíthatja őt tőlük, és ha úgy alakulnak a dolgok, ki lesz téve
mindenféle, olyasfajta erőknek, amelyekről ők ketten – Rita Capshow legalábbis – mindaddig
szinte  semmit  sem tudtak.  Nem tudhatták,  hogy  az  ösztönzővé  történő  kiképzés  nem
kedvezőtlen irányba tereli-e Danny életét. Már ha egyáltalán léteznek efféle dolgok – Rita
Capshow még ebben sem volt teljesen bizonyos.

Frank  Capshow  törte  meg  a  rájuk  telepedett  csendet.  Hangjából  immár  áradt  a
határozottság.

–  Helyesen  beszéltél,  Danny  –  mondta.  –  De  még  szükségünk  van  a  szüleid
beleegyezésére is.

Ezzel kérdőn a fiú szüleire pillantott. Azok úgy gondolták, hogy ha már övék az utolsó



szó,  akkor  nyert  ügyük  van.  Danny  marad  otthon  a  fenekén  és  kész!  Ki  is  fejtették
egybehangzó álláspontjukat:

– Én nem engedem el Dannyt – jelentette ki az ellentmondást nem tűrő hangján John
Capshow.

– Én sem – kötötte az ebet a karóhoz Rita.  Aztán mintegy megenyhülve kérdezte: –
Különben is, hol lenne pontosan az az állítólagos legjobb akadémia?

Álláspontja mellett továbbra is kitartott – Danny semmiképpen sem fog Angliába menni –,
és  kérdését  csupán  azért  tette  fel,  nehogy  megbántsa  eltökéltségével  apósát.  Az  öreg
tekintete erre felvillanyozódott. Érezte, hogy nyert ügyük van, neki és Dannynek. Danny
édesanyja a kérdésével elárulta, hogy mégiscsak tartja valamire a mentalizáció tudományát,
holott  mindaddig  igyekezett  tudomást  sem venni  arról.  Ha  pedig  egy  kicsit  is  hisz  a
létezésükben,  akkor  még  meg  lehet  őt  győzni  arról,  hogy  engedélyezze  fiának  a
mentalizálóvá képzést. Rögtön meg is könnyebbült, persze nem eléggé ahhoz, hogy ez le is
ríjon  az  ábrázatáról,  de  akik  jól  ismerték –  mint  például  Danny –,  azok könnyűszerrel
megfigyelhették rajta a változást.

– Egy észak-angliai kisvárosban – felelte. – A városka neve: Stormsborough. Immáron
jóval  több, mint ezer éve sikeresen működik ez az akadémiája.  Több tízezer ösztönzőt,
bájolót és bűvölőt képeztek már ki az ódon falai között. Danny igazán jól érezné ott magát.
Az  intézmény  a  Főnixmadár  Mentalizációs  Akadémia  névre  hallgat.  Igazán  idilli
környezetben,  egy  erdő  szélén  fekszik.  És  az  a  csodálatos  angol  táj!  Azt  egyszer
mindenkinek látnia kell az életben!

Az öreg mindezt reménykedő szívvel közölte a többiekkel. Immár ő maga is úgy érezte,
hogy  jól  döntött,  amikor  elindult  a  hét  elején  Libertyville-be.  Danny  rövid  időn  belül
ösztönzővé válik! Már ha a szülei elengedik vele az angliai Stormsborough városába. Ennek
érdekében az asztal alatt – úgy, hogy a többiek még csak véletlenül se lássák meg – ujjaival
még szorított is, mindkét kezével.

– Gondolom, hogy mivel Angliában van, ez az akadémia bentlakásos – vetette fel John
Capshow.

– Így van, fiam.

– Akkor ez is amellett szól, hogy Danny ne menjen – hozott fel egy újabb érvet Danny
mentalizálóvá történő képzése ellen az édesapja, ámbár már korántsem volt ebben annyira
elvakult,  mint addig korábban. A hanghordozása legalábbis erre utalt.  – A feje tetejére
állítaná  annak  a  tradíciókra  épülő  akadémiának  a  rendjét.  Danny  ugyanis  szeret
rosszalkodni,  ha  nem  tudnád.

–  Ez  nem  is  igaz,  apa!  –  kérte  ki  magának  azonnal  Danny,  jóllehet  állításának
valóságtartalmáról talán még ő maga sem volt teljes mértékben meggyőződve.

– Ha nem is teljesen igaz, de van benne valami – kapcsolódott be ismét a szóváltásba Rita
Capshow. – Én sem hinném, hogy Danny tudna alkalmazkodni egy ilyen patinás intézmény
házirendjéhez.



– Hát igen. Ezt nem tudhatjuk előre – ismerte be az öreg. – A legjobb lenne kipróbálni.

Ezzel felvillantotta azt a híres Capshow-mosolyát, melyet fia, tőle pedig Danny is örökölt.
Még kacsintott is hozzá, ezzel is tudatva unokájával, hogy ők ketten bizony közös hangot
ütnek meg.

– Szerintem is jó lenne kipróbálni – vágta rá Danny. Legbelül kellemes bizsergést érzett.
Úgy csábította az új felfedezésének öröme, mint a régi hajósokat, akik ismeretlen földek
után kutattak.

Elképzelte,  hogy  ő,  Danny  Capshow,  ott  van  az  észak-angliai  Stormsborough  nevű
kisváros híres, immáron jóval több, mint egy évezrede sikeresen működő akadémiájának
ódon épületében, ahol olyan izgalmas dolgokat tanítanak, amelyek meglehetősen vonzották
fantáziáját. A mentalizáció misztikus világa vár ott rá. Várja, hogy odamenjen és felfedezze,
majd  elsajátítsa,  és  végül  hasznosítsa  a  számára  akkor  még  csaknem elképzelhetetlen
tudományt. Rengeteg új ismerőst – akár még újabb barátokat – is szerezhet. És akkor talán
nem veszíti  el  tizenharmadik  születésnapja  után  a  mentalizációs  erőit  sem,  melyekkel
rendelkezett. Minden érv amellett szólt hát, hogy szakítson addigi „normális” életvitelével és
menjen nagyapjával Stormsborough-ba. De hogyan győzze meg döntésének helyességéről
akadékoskodó szüleit? Ez a problémája is megoldódott.

– Tegyen úgy, ha ezt kívánja – adta meg magát váratlanul John Capshow. – Lesz, ahogyan
lesz.

A  nagyapát  leszámítva  minden  egyes  Capshow  nagy  szemeket  meresztett  felé.  Ha
megtehette volna, ő maga is így tett volna. Hiszen néhány pillanattal korábban még hevesen
ellenezte, hogy Danny elhagyja otthonukat olyan dolgok kedvéért, amelyekről korábban nem
egyszer egész családja jelenlétében azt állította, hogy nem léteznek. Az, hogy valójában
ennek éppen az ellenkezőjében volt bizonyos, már más lapra tartozik. A lényeg, hogy Dannyt
semmiképp sem kívánta ösztönzővé kiképeztetni.  De akkor meg miért hagyott fel  olyan
hirtelen az ettől való elhatárolódással?

Váratlan kijelentése még őt is meglepte. Valóban ezt mondtam volna? – gondolt vissza az
iménti szavaira. Valóban ezt mondta – ismerte el magában kis idő múlva. Kiadta hát az
engedélyt, mint Danny édesapja és a család feje. Nem lett volna illendő visszavonnia azt és
nem pusztán azért, mert ez valamelyest csorbította volna a többiek szemében a családfői
tekintélyét, hanem azért is, mert ezt így diktálta az az íratlan etikai kódex, mely a legtöbb
családhoz hasonlóan a Capshow-családban is dívott. Ennek értelmében kiadott engedélyeket
nem vonunk vissza csak úgy – emlékeztette magát.

Abban szinte biztos volt, hogy Danny menni akar majd. Bármibe lefogadta volna. Meg is
értette  őt  ebben.  Ismét  átélte  fia  lelkesedését,  vágyait,  izgalmát.  Valaha  ő  is  hozzá
hasonlóan érzett.  Őt is csábította az, ami Dannyt. De ő végül nem lépett arra az útra,
melynek végén a mentalizálólét állt. Ennek az eredményét már ismerte. Jóval korábban bár,
de bizony voltak olyan pillanatai, amikor úgy érezte, hogy lemaradt valamiről. Annak idején
ő nem dönthetett önként és még mindig bánta ezt. Danny már csak ezért is megérdemel egy
lehetőséget arra, hogy saját maga válassza meg sorsát. Ezt könnyedén belátta.



Arról viszont még csak a leghalványabb sejtése sem volt, hogy a mindent eldöntő szavak
kimondásához a végső lökést Frank Capshow szolgáltatta. Az öreg a széken ülve mosolygott
a nem létező bajsza alatt. Fiára egy, a mentalizációs erőinek utolsó megmaradt morzsáiból
képezett  tudat-motiváló  parancsot  küldött.  Így  azt  sugallta  neki,  hogy  engedélyezze
Dannynek azt, hogy vele mehessen Angliába. Ő pedig így is tett. Mert hiszen nem létezik,
soha nem is  létezett  olyasféle  erő,  amely  nyom nélkül  elenyészik.  Még akkor  sem,  ha
birtokosa történetesen a Capshow-családok férfitagjainak sorába tartozik és már jócskán
elmúlt tizenhárom éves. Bár az sem elhanyagolható tény, hogy Frank Capshow mindössze
különféle  tudat-motiváló  parancsokat  volt  csupán  képes  alkalmazni  megfogyatkozott
mentalizációs hatalmával, ám az adott pillanatban ez is éppen elegendőnek bizonyult. A
célját elérte vele.

– De John! – kiáltott fel rögtön Rita Capshow. – Elengednéd Dannyt, az egyetlen fiadat
egy távoli országba, hogy ott aztán valami ösztönlényt vagy mit tudom én mit csináljanak
belőle?!?

Előrelátható volt,  hogy lesznek ellenvetései.  Csupán reakciója hevességének mértéke
nem volt előre kiszámítható. Az asszony annyira kikelt magából, hogy indulatában fel kellett
pattannia a székéről. Az arca paprikavörös lett, úgy kezdett fel-le járkálni az ebédlőben.
Féltette Dannyt az előtte álló eseményektől,  melyek korántsem biztos,  hogy kellemesek
lennének rá nézve. De ez volt aznap az utolsó kirohanása. Elvégre a férje szavával szemben
nem vehette fel a versenyt az ő határtalan aggodalma sem, mellyel fiát igyekezett óvni
minden elképzelhető veszélytől.

–  Nem, Rita  –  nyugtatgatta az  asszonyt  Frank Capshow. –  Nem Stormsborough-ban
alakítanák át fiatok személyiségét. Danny már úgy született, hogy más, mint a többiek. A
mentalizálás képessége a Capshowk-nál olyan, mint egy családi örökség. A mentalizáció a
Capshow-apák hagyatéka a fiúutódjaikra!

Ezzel intett Dannynek, hogy hajoljon hozzá közelebb. Danny így is tett. Az öreg pedig úgy
fogta hangját suttogóra, hogy azért a többiek is hallják:

– A mentalizálás képessége születésedtől fogva benned él, Danny. A Stormsborough-i
Főnixmadár Mentalizációs Akadémián már csak azt tanítják meg neked, hogy hogyan kell
azt tudatosan csinálnod – mondta. – Azt, hogy hogyan uralkodj az öröklött mentalizációs
erőid felett, és hogyan alkalmazd a többi, mindenhol fellelhető erőt. Azt hiszem, hogy jól
fogsz szórakozni. Ugye így van?

– Igen! Jól fogok szórakozni! – lelkendezett Danny. – Ugye mehetek? Apa? Anya?

Ismét hosszú hallgatás telepedett a kis ház ebédlőjére. A kérdezettek nem szóltak. John
Capshownak már nem voltak ellenvetései. Felesége viszont még mindig fel-alá járkált és
továbbra is határozottan ellenezte a dolgot. Végül a kicsi Nicky törte meg a csendet:

– Miért lenne az jó, ha Danny tudna mentalizálni? – kérdezte. – Mondjuk mentalizálhatna
nekem egy hatalmas rózsaszín babaházat babákkal?

Nickynek  az  volt  minden  vágya,  hogy  kapjon  egy  rózsaszín  babaházat  babákkal
valamelyik születésnapjára. De ez az álma addig még nem vált valóra.



– Akár azt is megtehetné – felelte mély meggyőződéssel a hangjában a nagyapja az ő nem
kis örömére. Nicky szája a füléig szaladt. Őt is lenyűgözte mindaz, ami Danny előtt állt,
állhatott. Talán már csak Rita Capshow nem osztozott lelkesedésén az ebédlőben jelenlévők
közül.

– Ez még a legkisebb dolog, amit egy jól képzett ösztönző megtehet – állította kilátásaitól
átszellemülten Danny. Olvasmányélményei sugallták ezt neki. – Egy ösztönző bármire képes!

– Daniel! – kiáltott fiára Rita Capshow. Megtorpant Danny háta mögött. – Az ilyen dolgok
nem léteznek!

– Ne szólíts így, anya! Tudod, hogy a Dannyt szeretem.

– Egy ösztönző valóban sok mindent megtehet – állította Nicky is. Danny már mesélt neki
néhány dolgot a híresebb mentalizálókról. Mint Uldonworth-ről is.

– Nicolette! – kiáltott immár lányára Rita Capshow.

– Jaj, anya! Ne szólíts így! Tudod, hogy mennyire utálom!

– Vigyázz a szádra, kislányom! – feddte meg Nickyt édesanyja.

– Bocsánat, anya – kért azonnal elnézést a lány, hogy elragadtatta magát.

Aztán már nagyapjához fordult:

– Én elengedem Dannyt oda veled, nagyapa – mondta. – Bár iszonyúan hiányozni fog –
tette még hozzá.

– John? – kérdezte férjét Rita Capshow és előtte lehajolva mélyen a szemeibe nézett. Még
ő maga sem tudta, hogy mikor volt  utoljára ennyire indulatos.  Csupa-csupa badarságot
kellett végighallgatnia az ebéd óta és még azt is elvárták tőle, hogy azokat egyetlen fiára
vonatkoztassa. Valamint azt is, hogy útjára engedje őt mindazon badarságok irányába. – Te
mit mondasz?

–  Ha  menni  akar,  hát  menjen  –  döntötte  el  a  kérdést  a  férfi.  Megadta  hát  azt  a
lehetőséget egyetlen fiának, amellyel ő nem élt gyermekkorában. Abban a pillanatban úgy
érezte,  hogy jól  döntött,  amikor kimondta a szavakat,  melyekkel zöld utat adott  Danny
ösztönzővé történő kiképeztetésének.

– Azt akarod mondani, hogy te elhiszed mindezt?!?

– Minden úgy van, ahogyan apa mondja – ismerte el John Capshow. Hanghordozása
nyugodt volt. Nyugodtan lehiggadhatott, hiszen ő már meghozta magában a döntést. – Én
mindig  is  tudtam  ezt,  csak  már  évek  óta  igyekeztem  nem  tudomást  venni  ezekről  a
dolgokról. Gyermekkoromban én is járhattam volna ilyen akadémiára, hogy igazi ösztönzővé
váljak, de nem úgy alakultak a dolgok. Onnantól én nem foglalkoztam mentalizációs erőkkel,
mentalizációval.  Normális  életet  éltem.  Hogy mi  lett  volna,  ha  másképp történik,  nem
tudom. De Danny megérdemel egy esélyt,  hogy ez kiderüljön előtte. Ha kedvet és elég
elszántságot érez magában mindahhoz, ami előtte áll, hát próbálja meg. Talán sikerül neki



az, ami nekem nem. Ha az a kérdés, én elengedem.

A gyerekek édesanyja erre vett egy mély lélegzetet és mire kifújta beletörődött abba,
hogy Danny bentlakásos és mentalizációs akadémiára fog járni szeptembertől. Mást nem is
tehetett. De továbbra is féltette Dannyt a szíve mélyén. Óvni akarta az ismeretlentől, az új
vidéktől, ahová menni akart, és nem utolsó sorban azoktól a számára még mindig hihetetlen
és elképzelhetetlen erőktől, amelyekkel Danny megbarátkozni készül.

–  Mikor  indultok,  Frank?  –  kérdezte  apósától  kisvártatva.  Már  egészen  más
hanghordozással.  Ismét  elfoglalta  a  helyét  is  közben.

–  Holnap.  Kora  hajnalban –  felelte  az  öreg  jókedvűen.  –  Hajóval  megyünk majd.  A
jegyeket már megvettem idefelé jövet. Az Oceancross Hajózási Társaság Princestown névre
keresztelt óceánjáróján fogunk Angliába utazni. A járat Bridgelandből indul. A Princestown
onnan lefelé tart a Keleti-part mentén. Megpihen New Yorkban is, és onnan is felveszi az
utasokat. Egészen Bostonig úszik lefelé, és onnan indul Angliába. Jó lesz, Danny?

– Igen, nagyapa! – ujjongott a fiú. – Pöpec lesz! Ugye Hadnagy is jöhet?

– Jöhet – felelte némi töprengés után a kérdezett. Nem tudott olyan rendeletről, amely
megtiltotta volna, hogy Stormsborough-ba bármilyen állatot vigyenek a leendő növendékei.

–  Szuper-pöpec!  –  kiáltott  fel  Danny és  nagyot  ugrott  örömében.  Nem aratott  ezzel
osztatlan sikert az ebédlőben, mivel a székkel együtt tett úgy és nem mellesleg túl hangosan
kiáltva.

Hadnagyot mindez nem zavarta – talán csak egyedül őt nem. Azonnal fiatal  gazdája
lábaihoz  iramodott  (amint  azok  ismét  padlót  értek)  és  elkezdett  sebes  köröket  róni
körülöttük. Ő így próbált meg részesülni Danny öröméből. Danny jókedve nem csupán őrá
települt át, hanem mindenkire, aki jelen volt akkor a libertyville-i Capshow-ház ebédlőjében.
Az ott élő Capshow-család minden egyes tagja és Frank Capshow, a nagyapa is úgy érezte,
hogy nagy kő esett le a szívéről. A döntést meghozták. Egyebet nem tehetek, hát várták,
hogy mi lesz ennek a következménye.

– Nekem már vissza kell mennem az őrsre – állt fel az asztaltól a családfő, miután ismét
vetett egy futó pillantást a karórája mutatóinak állására. – Apa majd elmond mindent, amit
még feltétlenül tudnotok kell. Ne aggódjatok, nem fog kifelejteni semmit sem, hiszen már
hosszú ideje készült  erre a napra,  úgyhogy volt  elég alkalma arra,  hogy összeállítsa a
mondandóját. Azt tanácsolom, hogy beszélgessétek át a délután hátralévő részét és ettől
talán mindenki megnyugszik majd.

Ez utóbbi kijelentését kimondottan a nejéhez intézte, mivel látta rajta, hogy ő még mindig
nincs teljesen meggyőződve a közösen hozott döntésük helyességéről. De jól döntöttek –
ebben egészen bizonyos volt. John Capshow felöltötte egyenruhájának addig rajta nem lévő
részeit, elköszönt a többiektől, majd a házat elhagyva autóba ült. Beindította a motort és
hátramenetbe tette a sebességváltót. A lehajtón tolatva egyszer csak lefékezett, és még egy
intéssel köszönt el az ebédlőasztalnál maradtaktól. Ők látván ezt visszaintettek neki, majd
miután a családi autó már nem volt látható az ebédlő ablakán keresztül, Rita Capshow
elnézést  kért  és  egy  pillanatra  otthagyta  a  többieket.  A  konyhából  kisvártatva  egy  tál



aprósüteménnyel tért vissza és megfogadva férje tanácsát, beszélgetésbe kezdtek.

Dannyt  és  Nickyt  már  nem  kellett  meggyőzni  semmiről  sem.  A  gyerekek  elhitték
nagyapjuk minden egyes szavát, még ha azok első hallásra képtelenségnek tűntek is. Az
asszony  viszont  továbbra  sem volt  bizonyos  mindabban,  amit  a  mentalizációról  hallott,
abban meg pláne nem, hogy jól tették, hogy megengedték számára, hogy Danny az angliai
Stormsborough-ban mentalizációs akadémiára járjon. Frank Capshow előtt ezért nem kis
feladat tornyosult a délután még hátralévő részében. Elfogadtatni menyével azt, hogy a
mentalizácó létező dolog és azt is, hogy az azt tanuló növendékek sem mesekönyv lapjaiból
léptek ki. Kitartó volt, sok mindent elmondott a mentalizációról és minden neki szegezett
kérdésre kimerítő feleletet adott. Ennek eredményeképpen néhány röpke átbeszélgetett óra
elteltével az asszony már kezdte úgy érezni, hogy apósa és a többiek nem bolondultak meg,
csupán ő rendelkezett mindaddig beszűkült látókörrel.

A két gyerek csak ritkán kapcsolódott be a felnőttek szóváltásába. Danny még csupán
barátkozott a gondolattal, hogy akár olyan ösztönzővé is válhat, mint amilyenekről addig
olvasott, Nicky viszont szinte már megszédült ettől a feltételezéstől és folyton azon törte a
fejét, hogy mit mentalizáltasson majd magának bátyjával, amint képessé válik arra.

Az, hogy Danny felvételizni fog a Stormsborough-i Főnixmadár Mentalizációs Akadémián,
már eldöntött tény volt. Hogy felveszik-e, azt még nem tudhatták, de Danny nem zárkózott
el az előtte váratlanul felmerült kilátások elől. Ő döntött úgy, hogy próbára teszi önmagát és
elhatározta, hogy minden tőle telhetőt meg fog tenni annak érdekében, hogy mentalizálóvá
váljon.

Így esett hát, hogy a tizenkét és fél éves Danny Capshow a nyári szünidő utolsó előtti
hetében úgy határozott, hogy nagy kalandra indul szülővárosából, az álmos, festői, kelet-
maine-i Libertyville-ből.

Első közjáték Kislány, érdeklődő tekintettel

Több milliárd és nyolc évvel korábban…

A vihar immár három hete tombolt. A három hét során voltak napok, amikor tombolása
alábbhagyott és úgy nézett ki, hogy abbamarad, de ez végül sosem következett be. Újult
erőre kapott és csakhamar ismét ugyanúgy cibálta a fák megtépázott koronáit, ugyanúgy
árasztotta el a földeket és ugyanúgy dermesztette meg a szíveket, mint korábban. A sötét,
sűrű fátyolfelhőzet továbbra is kirekesztette a napfényt, ennél fogva továbbra is félhomály
borult  a  vidékre,  holott  nappal  volt.  A komor felhőzeten rendre villámok cikáztak át  –
némelyik a közelben csapott be egy fába vagy egy épület tetejére szerelt villámhárítóba. Az
esőcseppek  szakadatlanul  csak  hulltak  és  hulltak  alá  a  fellegekből,  majd  talajt  érve
összefüggő folyammá összeállva hömpölyögtek tova az utcákon. A kanális már régóta alig
bírta elnyelni a temérdek esővizet, néhol az utcákat teljesen ellepte a jéghideg áradat.

A  gázlámpák  halovány  fénykörein  túl  apró  lábak  tocsogtak  a  vízben.  A  cserzett
bőrcsizmák megóvták ugyan viselőit az utcák felületét bokáig beborító esővíztől, de annak
hidegétől aligha. Egy kislány bóklászott magányosan odakint a nyirkos félhomályban. Ruhái
viseleteseknek tűntek, és teljesen átáztak. Néhol hasítékok éktelenkedtek rajtuk, melyek alól



vér  szivárgott.  A  haja  csapzott  volt  és  kusza,  arca  maszatos.  Nem  lehetett  idősebb
hétévesnél.

Néhányan látták bentről és nem értették, hogy mit keres odakint ilyen barátságtalan
időben. Beengedhették volna otthonukba, hogy átmelegedhessen és megszáríthassa ruháit a
tűznél, de senki nem tett így. A kislány céltalanul tartott valamerre, miközben néha meg-
megállt egy-egy ajtó előtt. Ökleivel megdöngette ilyenkor a vasalt fát, de már korántsem
olyan nagy lelkesedéssel, mint akkor, amikor belépett a nyitott déli kapun a város területére.
Akkor még azt hitte, hogy akadnak majd olyanok a váras lakói között, akik megszánják őt.
Ebben már nem reménykedett. Aztán az egyik zárt ajtón megpillantotta a jelet.

Gyorsabban kezdte  szedni  a  lábait  a  felé  az  épület  felé,  amelynek  ajtajára  a  jel-et
festették. Ugyanaz a jel volt, nem csupán hasonló ahhoz, amit a szülei ruháin látott – ebben
már messziről, egészen bizonyos volt.

Odaérve hozzá két öklével esett neki az ajtónak. Mire öklei már az elviselhetőség határán
sajogtak, az ajtó végre feltárult előtte. Valaki odabent félretolt egy reteszt és megforgatott
egy kulcsot egy zárban, majd kinyitotta neki az ajtót.

Fáklyát tartott baljában, aki ajtót nyitott neki. A jobbjában pedig egy megfent kardot és
az volt leolvasható a tekintetéről, hogy ha arra van szükség, a fegyvert szemrebbenés nélkül
megmártja a testében, bárki álljon is a nyitott ajtóban. De erre nem volt szükség, hiszen
csak egy kislány állt a küszöbön. Egy ijedt és megviselt kislány, aki érdeklődő tekintettel
pillantott felfelé.

Az ajtót nyitó férfi hosszasan méregette őt. Közben nem szólt semmit, csak bámulta őt
némán. Végül még szélesebbre tárta az ajtót, belépést engedélyezve ezzel a kis jövevénynek.
Ő dideregve lépett be az épületbe. Az ajtó becsukódott mögötte, a zárja is visszazárult és a
retesz is a helyére tolódott.

– El ne mozdulj innen! – parancsolta ezután a férfi a padlónak a kislányhoz legközelebb
eső részére mutatva, majd felsietett egy lépcsősoron. Vitte a fáklyát is, már csak azok fénye
világította meg az előteret, melyek a falakon függtek.

A férfi kisvártatva visszatért hozzá.

– Kövess! – utasította őt ismét, majd megindult befelé. A megszólított követte őt.

A  férfi  egy  olyan  terembe  vezette,  ahol  volt  kandalló,  melyben  fahasábok  izzottak,
kellemes meleget árasztva magukból.

– Itt megszárítkozhatsz – közölte vele a férfi. – Addig eldöntjük, hogy mit kezdjünk veled.

Ezzel ismét magára hagyta őt.  A magára hagyott kislány gyorsan a tűzhöz lépett és
leguggolt mellette. Először a kezeit melengette meg (már alig mozogtak), majd ugyanezt
tette a ruháival is. Nem vette le azokat, magán hagyva próbálta elpárologtatni belőlük az
esővizet. Amikor már valamelyest átmelegedett körbenézett a termen, ahol tartózkodott.

Étkezőnek tűnt, mivel egy hosszú asztalt állítottak a közepére, amihez ötvennél is több



szék  tartozott.  Finom,  hófehér  szőttes  fedte  az  asztal  lapját  terítő  gyanánt  és  már
megterítettek  rajta  az  esti  étkezéshez.  Ételt  viszont  még  nem  tettek  rá,  ezért  nem
foglalkozott tovább az étkezőasztallal. A terem falait vette inkább szemügyre.

Majdnem felugrott meglepetésében, amikor az egyik olajfestményen az édesapja alakját
vélte felfedezni. Aztán ahogy a falra szerelt fáklyák gyér fényében tovább fürkészte a falon
keretben  lógó  képet,  rájött,  hogy  az  azon  ábrázolt  mentalizálót  nem  az  édesapjáról
mintázták, ő csak hasonlított ahhoz, akit megfestettek. A festmény egyébiránt egy csatát
jelenített meg. Olyan csatát, amilyet ő maga is végignézett több mint egy héttel korábban.
Igyekezett elterelni gondolatait arról a csatáról.

Ekkor jött vissza a férfi. Szabad kezében egy tálcát tartott, amire ételt pakoltak, és egy
korsót, amit valamilyen folyadékkal töltöttek a karimájáig.


