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Unokahúgaimnak, a kis hősnőknek ajánlom ezt a történetet.
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1862. New Orleans, Louisiana

 

Összerándult a teste, ahogy felriadt. Megfeszülő izmokkal próbált figyelni a hangra.

A kis rézcsengő rángatózva táncolt az ajtó feletti elkoszolódott zsinóron. A csengettyű kolompja
újra és újra koccant a harang kifényesedett pontján. Éles, bántó hangja idegesítő volt.

Felült a keskeny ágyon, ledobta magáról a pokrócot. Gyors mozdulattal eligazgatta a hosszú
szoknyáját,  két  tenyerével  hátrasimította  a  haját,  a  kócos  szálakat  beügyeskedte  a  feltűzött
fonatokba.

A szegényesen berendezett nővérszobában mindössze három fekhely volt összeszorítva, hogy a
szolgálatos ápolónők pár órácskát pihenhessenek. A csengő hangja azt jelezte,  hogy valamelyik
orvosnak szüksége van egy pár segítő kézre.

Maxine  mély  levegőt  vett  és  felrántotta  az  ajtót.  Ólomsúlyként  nehezedett  rá  a  fáradtság.
Összesen talán két órát aludhatott, vagy még annyit sem. Úgy érezte, lehúzza a föld és menten
elnyeli. Akkor is menni kellett. Kilépett a folyosóra és azonnal megcsapta az orrát a jellegzetes
szagok keveréke. Kloroform, izzadtság, fertőtlenítő és halál bűze kavargott a levegőben, mint valami
sötét varázsfőzet mixtúrája, ami nyálkásan megtapad a falakon, beissza magát az ember ruhájába, de
még a hajába is.

A fehér köténye gyűrött volt és helyenként foltos, messze nem steril és makulátlan, de ez kevéssé
számított. Háborúban mindennek örülni kellett, ami kicsit is a normális életre emlékeztette.

Az  orvos  már  várakozott  rá  két  másik  nővér  társaságában.  Ahogyan  ő,  a  két  nő  sem volt



szakavatott egészségügyi dolgozó, csak önkéntes civilek, akik a munkájukkal vették ki a részüket a
háborús helyzetből.

A műtőasztalon egy fiatal katona feküdt az ellenséges északiak közül. Talán még a huszadik
életévét sem töltötte be a legény, de máris beszerzett egy borzalmas combsérülést.

Maxine sebtében fertőtlenítette a kezét és az orvos utasításait  követve elfoglalta a helyét a
műtőasztal mellett. A katonát már elkábították, a kloroform gőzétől öntudatlanul hevert. A seb a
combján elfertőződött, az orvos amputációhoz készülődött. A beteget lekötözték és a lilás–vörös,
duzzadtan feszülő lábat szabaddá tették.

Maxine gerince merev volt egészen fel a nyakszirtjéig, annyira viszolygott. Finom úriasszony
létére nem igazán szokott még hozzá a véres daraboláshoz és a csontfűrészhez. Muszáj volt tartania
magát, hiszen számítottak a segítségére és a józanságára. A műtét ideje alatt igyekezett a gyakorlati
dolgokra összpontosítani. Tette, amit kellett és nem gondolt a szörnyűségre, hogy a katona a kezeik
alatt talán a reggelt sem éri meg a vérveszteség miatt, vagy akár az amputáció okozta sokk viszi el.
Hiába volt jenki, egy az ellenségek közül, őt is várta haza a családja, a rokonok és esetleg a jegyese.

A műtét befejezése után Maxine émelyegve fordult ki a műtőből, szabad levegőre vágyott, néhány
korty friss fuvallatra. Az egyik folyosói ablakhoz ment, szélesre tárta és mélyeket lélegzett a késő
tavaszi esti levegőből. Próbálta elfojtani az öklendezést és a gyomrában bent tartani azt a kevés
ételt, amit a kórház siralmasan ellátott konyhájáról sikerült szereznie.

Összerezzent, ahogy az orvos a háta mögé lépett.

– Mrs. Morris, menjen haza, pihenjen!

– Bírom még – morogta Maxine nagyokat nyelve.

– Maga kimerült. Aludja ki magát rendesen, és holnap este jöjjön vissza!

– Rendben.

Az asszony fáradtan vette le a vérmaszatos kötényét. Igen, hazamegy és a saját ágyában fog
aludni, ahol nem szól az átkozott csengő a zsinóron, nincsenek fájdalomtól nyüszítő betegek és nincs
ez a borzalmas szag.

Szaporán szedte a lábait a sötét utcákon. Ebben a háborús helyzetben éjjel egy magányos nőnek
nem  volt  ajánlatos  kint  mászkálni.  Neki  azonban  nem  volt  választása,  félre  kellett  tennie  a
kényeskedést és az aggályait. Az önbizalma adott erőt, abba kapaszkodva őrizte meg a bátorságát.
Hordott magánál egy revolvert, amit az egyik halott jenkitől lopott el a kórházban. Nem értett a
fegyverekhez és még soha sem lőtt vele, de a férfiaktól látta, hogyan kell. Elszánta rá magát, ha kell,
használni fogja.

Jó  néhány  utcányira  lakott  az  Irgalmas  Nővérek  Kórháztól.  A  házak  előtt  elvétve  világított
olajlámpás,  fáklya  vagy  kisebb  rögtönzött  tábortűz,  ami  körül  katonák  és  nyomorult  koldusok
melegedtek. Határozottan haladt, keményen vágta oda a sarkait a földhöz, egyik kezében kis batyut
szorongatott,  amiben  kenyér  és  kolbász  lapult,  másikat  a  pisztoly  markolatán  tartotta.  Fogait
összeszorítva haladt, belesajdult az állkapcsa a görcsös erőlködésbe.

Megint elővette a régi paranoia, hogy valaki figyeli és talán követi is, lesi a lépteit. Régóta voltak
ilyen kényszerképzetei,  hogy valaki van ott körülötte,  mindig a háta mögött és szemmel tartja.
Természetesen soha sem látott senkit, még egy árnyat sem. Nem volna csoda, ha megőrülne, azok



után, amik történtek.

Fellélegzett, amikor végre bezárta maga mögött a ház ajtaját. Nagyon későre járt, a két fekete
cseléd, Nessie és Bella már lefeküdtek. Ő maga hagyta meg nekik, hogy ne várják meg ébren soha,
elvégre nem tudta, mikor szabadulhat el a kórházból. Így szokták meg. Valami furcsa véletlennek
folytán most Maxine vigyázott a két néger szolgálóra, tőle függtek, csakis rá számíthattak.

Alig két éve a háború kitörése előtt még minden más volt. Nyoma sem volt a felfordulásnak,
szegénységnek, vagy az erőszaknak. Maxine Bloodworth hatalmas vidéki birtokon nőtt fel igazi déli
úri kisasszonyként. A gondolatait a bálok, szép ruhák és teadélutánok kötötték le, a sok romantikus
olvasmánya  töltötte  meg az  álmait.  Aztán  hozzáment  a  New Orleans–i  üzletemberhez,  William
Morrishoz  és  a  városba  költöztek.  A  tipikus  déli  szépasszonyok  életét  élte,  boldogságban,
elégedettségben.

Teltek az évek és nem született gyermekük. Aztán kitört a háború észak és dél között. William az
elsők között vonult be a seregbe. Hazafias kötelességének érezte, hogy kivegye a részét a háborúból.
Maxine attól a perctől fogva rettegett a férje életéért. Ő is, mint minden magára maradt asszony
abban reménykedett, hogy az átkozott háború a jenkik ellen gyorsan véget ér és a férfiak épségben
hazatérnek. Azt valamennyien tudták, hogy többé semmi sem lesz olyant, mint régen, a háború előtt.

A déliek első sikerei kecsegtetőek voltak, táplálták a gyors győzelem reményét. Aztán fordult a
kocka.  Alig egy esztendővel  később William Morris  a Bull–  Run–i  csatában elesett  a Stonewall
Jackson ezredes vezette seregben. A déliek ugyan megnyerték a csatát, de Maxine megözvegyült.
Számára innentől vált drámaivá a helyzet. Magára maradt a városban a háború kellős közepén. Nem
volt többé kire várnia, nem remélhette, hogy a férje visszatér és együtt közös erővel újra talpra
állnak.  Mint  mindenki  a  városban  ő  is  felélte  a  tartalékait  és  elszegényedett.  Munkát  kellett
szereznie, hogy némi pénzhez jusson, amin élelmet és tüzelőt vehet. A férfi szolgálójuk megszökött, a
felszabadulás lehetősége bátorságot adott neki és szó nélkül távozott a házból. Maxine, ha dühöngött
is, örült, hogy egy éhes szájjal kevesebbről kell gondoskodnia. Ott maradt a két fekete cselédlánnyal,
akik mindentől rettegtek. A félelmük tartotta őket az asszonyuk mellett.

Az Irgalmas Nővérek Kórház jó lehetőséget nyújtott Maxine–nek. Önkéntes ápolónőnek vették fel,
de egyre több és komolyabb feladatot volt kénytelen ellátni.

1862 áprilisában aztán Farragat admirális hajóhadat vezényelt fel a Mississippin és Ulysses Grant
a hajóival bevette a várost. Lehetetlen és esélytelen volt az ellenállás. Május elsején pedig hatalmas
jenki sereget vezényeltek New Orleans–ba. A város eleste a déliek egyik legnagyobb vesztesége volt.

A megszállás nem ment könnyen, rengeteg volt a halott és a sebesült. Megállás nélkül hozták a
sebesülteket a kórházba. Vér és halál mindenütt. Maxine erre emlékezett a szörnyű időszakból. A
nappalok összefolytak az éjszakákkal,  nem volt megállás.  A jenkiket ugyanúgy el kellett látni a
kórháznak, mint a déli katonákat. Itt nem számított ki republikánus és ki demokrata, emberek voltak,
akik sebesülten szenvedtek a kínjaiktól, vagy a halál marka szorította őket. Valamennyi kórházi
alkalmazottnak félre kellett tennie a személyes meggyőződését és az ellenséges érzelmeit. Életeket
kellett menteniük és nem politizálni.  Maxine hiába gyűlölte a háborút, a jenkiket, akik mindazt
képviselték,  ami  szétzúzta  a  régi  mesés  életét.  Sebesülteket  kellett  ápolnia,  ha  enni  akart.
Legnagyobb félelmeit nem a szegénység és a nehéz körülmények táplálták, hanem az emberek
zsigeri gonoszsága, erőszakos viselkedésük és a becstelenség, amire a háborúban vetemedtek a
rendkívüli körülményekkel fedezve bűneiket. A régi világa romba dőlése elrabolta a stabilitást az
életéből az álmaival együtt. Özvegy volt, semmilye sem maradt, kiszolgáltatottan állt a háborúban.
Erősnek kellett lennie és kitartónak, ha talpon akart maradni.



Hiába  háborgott  a  gyomra  a  sok  lázas  katonától,  a  fekélyes  gyulladt  sebektől,  leszakadt
végtagoktól. Neki legalább volt munkája és jutott némi szerény ennivaló az asztalukra.

Gyakran érezte úgy, hogy ez az egész őrület körülötte csak egy rémálom, hogy ennek nem így
kéne történnie és neki nincs itt semmi keresnivalója. Fogalma sem volt róla, mi lehet a szüleivel, a
családjával, akik a birtokon rekedtek. Lehetetlen volt eljutnia hozzájuk, a jenkik mindent elfoglaltak
és ellenőrzésük alatt tartottak. Úgy tervezte, amint kicsit elnyugszik a helyzet a városban és a
kórházból el tud szabadulni pár napra, megpróbál elérni a birtokra.

New Orleans–t ellepték a kékkabátosok, mindenütt ott voltak. A délieknek óriási érvágás volt a
város  elvesztése.  Maxine,  ha  viszolygott  is  a  jenkiktől,  tudta,  hogy  a  kórházban  nem  tehet
különbséget beteg és beteg között. Az intézmény felügyeletét átvették az északiak, így alapvetően ő
is tőlük függött.

Másnap este a műszak sebkötözéssel kezdődött. A nővéreknek és a kisegítőknek rengeteg dolga
akadt. A kórház zsúfolásig volt páciensekkel, így aki saját lábán megállt, azt kiengedték. A férfiak
nem  mindig  viselkedtek  tisztelettudóan  az  ápolónőkkel,  hajlamosak  voltak  megfeledkezni  a  jó
modorról és mindezt a háborús helyzet számlájára írták. Senkinek sem volt könnyű, hiányzott a
családjuk, a biztonság, a normális életük. Maxine rosszul viselte, ha pimaszkodtak és arcátlanul
viselkedtek vele. Nem fordulhatott senkihez védelemért, nem állt mellette többé a férje. Képtelen
volt  hozzászokni,  hogy hetente  kérték meg a  kezét  a  lábadozó katonák és  tettek neki  piszkos
ajánlatokat.

Fiatal lányként csinos volt, szépnek mondták, mostanra harminckét évesen középkorú özvegyként
nem álmodozott udvarlókról. Egészen más dolgok foglalták le a gondolatait. Túl akarta élni ezt az
egész őrületet, ha lehet sértetlenül. Legbelül azt remélte, többet tartogat számára a jövő, minthogy
szomorú háborús özvegyként tengesse hátralévő napjait.

Az  éjszaka  folyamán két  műtétnél  is  segédkezett,  az  orvos  keze  alá  dolgozott.  A  sebészeti
beavatkozásokat  viselte  a  legrosszabbul,  a  sok  vért,  az  emberi  test  sérülékenységét,  a  halál
közelségét. És sajnos ebből volt több.

Hajnali négy körül hazafelé készülődött. Rámaradtak az éjszakás műszakok, hiszen őt nem várta
otthon kisgyerek és család, könnyen vállalhatta az éjszakázást. A konyháról csak egy kis szalonnát és
barna rozskenyeret sikerült szereznie, ami szűkösen lehetett elég hármójuknak.

Fáradtan indult  haza,  még elköszönt  az  ablakban támaszkodó két  nővértől,  akik  valamelyik
katonától zsákmányolt barna cigarettát szívták úrinőhöz meglehetősen illetlenül. Odakint még sötét
volt, a hajnali opálos szürkeség épp csak az ég alján óvatoskodott keletről. Csípős hideg volt, az utcai
tábortüzek füstjének savanykás szagát hozta a szél.

Maxine fogta a revolvert és a szoknyája rejtett zsebébe, süllyesztette, összehúzta magán a kötött
kabátkáját, fejére kendőt borított és kilépett a ködfoltos sötétségbe. Az ostrom idején félelmetes volt
az ágyúlövéseket hallani, vagy végignézni, ahogy az a rengeteg jenki bevonul a városba és ellepnek
mindent. Durva hangoskodással hosszú napokig ünnepelték saját magukat. Ahhoz hasonló félelmet
váltottak ki Maxine–ből a sötét utcákon vezető hazaútjai. Megfordult a fejében, hogy átkéri magát
nappalos műszakba. Szeretett volna egy ideig világosban hazamenni. Igen, másnap mindenképpen
beszél majd a főnővérrel, hogy változtasson a beosztásán. Eleget éjszakázott, túl sokat is, most váltsa
le valaki más. Legyenek belátással!

Azon  az  útszakaszon  haladt,  ahol  semmilyen  fény  nem világított.  A  házak  ablakait  kívülről
bedeszkázták, mintha rémálmát aludná az utca. Maxine válla megfeszült, érezte, hogy valaki követi.



Nem mert  hátranézni,  csak megszaporázta  a  lépteit.  Fele  útnál  kevesebb volt  már hátra.  Úgy
döntött, ha kell futni fog. Tévedett.

A baloldali beugróból három alak lépett elé és elállták az útját. Jenki katonák voltak. Az asszony
megtorpant,  ahogy  azok  körbevették.  Rángatózó  szíve  a  torkába  ugrott,  alig  kapott  levegőt.
Dermedten bámult az ápolatlan, izzadtságtól és alkoholtól rossz szagú férfiakra. Sötét pillantásukat
még így is jól felfogta, nem volt hozzá szükség díszkivilágításra. Azonnal tudta, hogy bajban van.

– Hová ez a nagy sietség? – morogta egyikük kásás hangon. Feszültség vibrált a képén, elfojtott
izgalom a torkában.

Maxine nem szólt, a szoknyája redői között a revolver markolatára fonta az ujjait. A másik két
katona úgy állt meg, hogy ő semerre se tudjon ellépni, azon voltak, hogy megakadályozzák, ha
esetleg el akarna inalni.

–  Mit  keres egy hölgy ilyenkor errefelé?  Tán csak nem a szeretődtől  osonsz haza? Vagy a
bordélyból? – vihogott a férfi durván.

Felemelte a kezét és lerántotta a nő fejéről a kendőt.

Maxine hátralépett előle és félrekapta az arcát.

A fickó grimaszt vágott.

– Ó, ezt nézzétek, fiúk! Milyen csinos a kicsike! Egy igazi szépasszonyt fogtunk ki. – közelebb
hajolt és beleszagolt a nő hajába, nyakába. – És tiszta, finom az illata.

–  Ne merészelje!  –  szűrte  Maxine a  fogai  között  és  éles  pillantással  nézett  farkasszemet  a
katonával.

A másik kettő bántóan felnevetett. A katona újra közel hajolt és csúfondáros képpel mosolygott.

– Mert különben mit csinálsz? Sikoltasz? Szerinted, kit érdekel? Senki nem jön segíteni.

Maxine szeme megrebbent. Szorosabban markolta a revolvert a szoknyája redői között. A kórház
nagy fehér biztonságot jelentő épülete már túl messze volt, az otthona pedig még távol, hogy futással
elérje. És ha ezek oda is utánamennek?

Azok hárman még közelebb léptek a sötétben. A feszültség elnyomta a nő törékeny bátorságát a
teste előbb mozdult, mint ahogy a gondolat megszületett benne. Kirántotta a pisztolyt, mire a férfiak
hátrahőköltek. Maxine körbetoporgott, ahogy rájuk fogta a fegyvercsövet.

– Vissza! – zihálta és kapkodva lesett egyikükről a másikukra.

– Hohó! Lassabban, kicsikém! – az egyik katona hárítóan elétartotta a kezét.

A harmadik fickó recsegő hangon elnevette magát.

– Hiszen még a ravaszt sem találja! – azzal a nőhöz ugrott, megragadta a pisztolyt tartó karját és
erőszakkal kicsavarta az ujjai közül a fegyvert.

– Ne! – nyögte Maxine kétségbeesve és dulakodni kezdtek.

A másik két katona a társuknak segítve berángatták a nőt a sikátorba, ahol egy félig leomlott ház



kövei közé vonszolták. Durvák voltak és türelmetlenek, cibálták az asszony ruháját, lehorzsolták a
bőrét. Maxine nem sikoltott, zihált, nyögött és próbált ellenállni, de hasztalan. A pánik összepréselte
a szívét és a tüdejét, tűzben égett mindene. Térdre zuhant, de nem érezte a fájdalmat, mert az agyát
elborította a rettegés vörös tüze. Az nem lehet, hogy bántsák! Nem gyalázhatják meg itt a város
közepén! Koszos mancsok matatták a ruháját, a nyakába lihegtek, felrángatták, a falhoz lökték,
megütötték, aztán újra. Maxine beleszédült. Képtelen volt védekezni a túlerővel szemben. Hiába
tartotta maga elé a karjait, lefogták, hiába húzta fel a lábát, megrugdalták, a hasába öklöztek és ez
még a fűzőn keresztül is nagyon fájt.

Egyikük megelégelte a huzakodást, koszos kezével megragadta a lány nyakát, elrántotta a faltól
és haragosan a földre lökte. Maxine elvesztette az egyensúlyát és nagy lendülettel hanyatt zuhant.
Éles fájdalom hasított a fejébe és azon nyomban sötétségbe borult a világ előtte, a teste elernyedt.

Ugyanebben a pillanatban egy árny ugrott elő az éjszakából. Úgy került oda a semmiből, mintha
egyenesen a feketeségből vált volna ki. Abnormális gyorsasággal mozgott és hangtalanul. Az első
katonát  a  vállánál  kapta  el  és  elhajította,  hogy  a  férfi  eszméletlenül  ért  földet.  A  másodikat
hasonlóan, arccal előre vágta oda a kőfalhoz, hogy a téglákat vér mocskolta be. A harmadik fickó
észhez  tért  a  meglepetésből  és  ellene  fordult,  hogy  szembeszálljon  vele.  Kést  rántott  elő  a
csizmaszárából és ugrott, de a lendülete félbeszaladt, ahogy az idegen feléje emelte a kezét és
nyitott tenyerét az arca előtt tartotta. Valami láthatatlan, acélkemény sűrű falnak ütközött, nem
tudott  áthatolni  rajta.  Értetlenül  bámulta  a  sötét  alakot,  a  testében  az  izmok  fájdalmasan
megfeszültek, a koponyájában erőteljes nyomást érzett, hogy a fülei pattogtak és eleredt az orra
vére.  Pedig az alak meg sem érintette,  ő  mégis  hirtelen úgy érezte,  ágyúval  trafálták el  és  a
következő pillanatban ájultan bukott a földre.

Az idegen leeresztette a kezét, nem pazarolta több figyelmet az ártalmatlanná vált katonákra. A
földön heverő nőhöz lépett, ujjbegyét a nyaki ütőérre helyezte, aztán óvatos mozdulattal a karjába
emelte és könnyed léptekkel megindult vele a sötét utcán. Az ég már szürke volt és sápadt, amikor a
házba ért. Dörömbölésére nagy sokára egy fekete asszony nyitott ajtót.

– Nessie? – kérdezte a férfi, de a választ meg sem várva határozottan bevitte az öntudatlan nőt a
házba.

A szolgáló riadtan kapkodta a lábait mögötte.

– Mi van vele? Mi történt az asszonyommal?

A férfi anélkül, hogy megtorpant volna, felment az emeletre, egyenesen a nő hálószobájába, mint
aki tökéletesen ismeri a ház beosztását. Elővigyázatosan az ágyra fektette, különös figyelemmel
elrendezve a fejét.

Már mindkét cseléd ott volt a kis szobában és kezeiket tördelve sopánkodtak.

– Mi baja?

– Él? Miért nem mozdul?

– Mi történt?

– Ki tette?

A férfi rájuk mordult.



– Hallgassatok! Az asszonyotokat katonák támadták meg, ellátták a baját és beverte a fejét.
Csendre és nyugodt pihenésre van szüksége.

– Jézus nevére! Ez borzalom! Megbecstelenítették? – rémüldözött Bella, a fiatalabbik szolga.

– Időben érkeztem – felelte a férfi komoran, hiszen magában épp az ellenkezőjét gondolta. A
legrosszabbat nem tudta megakadályozni. Elkésett és ezzel beindította a folyamatot, amit már nem
lehet megállítani.

– Ki maga?

– Doran.

– Az Isten áldja meg, uram, amiért segített a gazdánknak!

– Hozzatok melegvizet! Gyorsan! És ne sápítozzatok annyit!

A két cseléd gyorsan tette, amit a férfi kért. Tálban vizet és fehér tiszta kendőt kerítettek. Ott
toporogtak és lesték, ahogy Doran a megnedvesített kendővel letörölgeti az asszonyuk arcát, nyakát,
majd a kezeit.

– Mit csináljunk, Doran úr? – kérdezte Nessie aggodalmasan.

– Egyelőre semmit. Hagyjatok vele magamra! Meg akarom nézni, milyen állapotban van.

A fekete asszony hevesen megrázta a fejét.

– Azt nem lehet. Nem illő, hogy egy idegen férfiember itt legyen az asszonyom szobájában.

Doran egy pillanatig  habozott,  nem hitte  volna,  hogy egy egyszerű háziszolga ellenállásába
ütközik.

– Talán maga orvos? – kérdezte Nessie.

– Nem, nem vagyok orvos, de valamennyit értek a sérülésekhez.

Az asszony felszegte az állát és összefonta a karjait a mellkasa előtt.

– Akkor én bizony maradok.

A férfi nem állt le vitázni vele, ráhagyta, ha akar, maradjon. Tisztában volt vele, hogy a szolga
nem bízik benne és csak az úrnőjére vigyáz. Talán jobb is így. Nem szándékozott ennél nagyobb
riadalmat kelteni. Elég volt, ha ő tudta, hogy nagy a baj.

Hátát mutatta Nessienek és az ágyhoz lépett, a mozdulatlanul fekvő nő fölé hajolt. Megtapogatta
a koponyáját körbe mindenütt. Nem volt nyílt sérülés, nem vérzett sehol. Hüvelykujjával felhúzta a
nő szemhéját és a pupilláját figyelte. Megérintette a nyakán a verőeret és érezte a lassú, lomha
pulzálást. A légzése egyenletes volt. Doran többet akart tudni. Nyitott tenyereit a nő halántékára
helyezte két oldalt, lehunyta a szemét és koncentrált. Csupán néhány pillanatra volt szüksége, hogy
felmérje a helyzetet.

Felegyenesedett.

–  Mi baja,  Mrs.  Morrisnak? –  kérdezte Nessie halkan,  mintha a hangos szóval  nem akarná



felébreszteni az asszonyát.

– Csúnyán beverte a fejét, súlyos agyrázkódása van – felelte a férfi.

– Mit tehetek érte?

– Jelenleg semmit. Van még néhány óra reggelig. Menj, feküdj vissza, Nessie! Én itt maradok.

– Ó, nem, uram! Jó lesz nekem ott azon a széken.

Doran beletörődve biccentett.

– Tőlem félted az asszonyodat?

– Ki tudja, mi jutna eszébe?

– Nessie! Én léptem közbe, hogy megmentsem. Nem áll szándékomban ártani neki, sem visszaélni
a helyzettel. Azért vagyok itt, hogy segítsek.

– Orvost kell hívni – mondta Nessie.

Doran bólintott.

– Rendben. Kicsivel később.

Az asszony a fal melletti székhez ment, leült és kényelmesen elhelyezkedett. A szobában nem volt
több  ülőalkalmatosság,  így  Doran  a  fal  mellett  leereszkedett  a  földre,  hátát  megtámasztotta.
Türelemre intette magát, jelen pillanatban nem tehetett egyebet. Alhatnak nyugodtan, eljöhet a
doktor, tehetnek, amit akarnak, mit sem változtat a szomorú tényen, hogy a nő az ágyban éppen
haldoklik. Elveszíti az oly értékes halandó életét és ő a világon semmit sem tehet ellene, bármilyen
erők felett van hatalma. Nem akadályozhatta meg a halálát és nem is sietethette.

Ültek a néma csendben, a petróleumlámpa halovány fényénél. Egy idő után Nessie elbóbiskolt és
egyenletes szuszogása hallatszott csak a szobában. Doran nem aludt, éberen várakozott, várta a
folyamatot.

Reggel Bellát elszalasztották az Irgalmas Nővérek Kórházba orvosért. Egyedül tért vissza, de
mivel Maxine ott dolgozott, az orvos megígérte, hogy amint el tud szabadulni temérdek teendője
mellől, jönni fog.

Doran sztoikus nyugalommal várakozott. A két szolgáló ellenben idegesen téblábolt a házban.
Nem értették, miért nem tér magához a gazdasszonyuk, miért nem moccan és nem nyitja ki a szemét
egy percre sem. Maxine ugyanabban a pozitúrában feküdt, gyengén lélegzett, de semmi jelét sem
mutatta változásnak.

Dél körül megérkezett az orvos. Dr. Gilbert az ebédidejében szaladt ki a kórházból. Dorannal
kezet fogtak és halk beszélgetést követően a doktor Nessie jelenlétében megvizsgálta a beteget.
Amikor kijött a szobából, gondterhelt arccal nézett az idegen férfira.

– Nincsenek bíztató híreim. Mrs. Morris állapota nem sok reményt ad. A fejét ért ütés az eséskor
súlyos agyi traumát okozott. Attól tartok, a sérülést nem lehetséges orvosi eszközökkel gyógyítani.

– Beviszi őt a kórházba, doktor Gilbert? – kérdezte Nessie.



– Ha ragaszkodnak hozzá, megtehetem, de őszintén megvallva, nem ígérhetek javulást. Attól
tartok, a koponyát ért erős ütés miatt Mrs. Morris agyműködése napokon belül leáll és sajnos fel kell
készülniük a legrosszabbra.

A fekete asszony elhűlve nézett először az orvosra, majd a csukott ajtóra.

– Úgy érti…? – hebegte.

Szeme fehérje csillogott sötétbarna arcában.

– Mrs. Morris elvesztette a kapcsolatot a külvilággal. Nem lát, nem hall, nem tud beszélni, sem
mozogni, még enni, vagy inni sem.

– Hogyan?

–  Ha  kívánják,  beszállíttathatom a  kórházba,  de  ott  is  ugyanígy  feküdne.  Adott  helyzetben
keresztényibb cselekedetnek tartanám, ha saját otthona falai  között maradhatna. Amennyiben a
gondozását meg tudják oldani…

– Megoldjuk – vágta rá Nessie határozottan. – Amíg fel tudom emelni a kezem, ápolom őt, uram.

Dr. Gilbert biccentett és Doranra pillantott.

– Ön, uram, lovagiasan viselkedett, amikor egy úrinő segítségére sietett, de a tragédiát nem tudta
megakadályozni.

Doran meghajtotta a fejét.

– Kötelességem volt.

A doktor távozott és magával vitte a reményt, hogy Maxine valaha felkel abból az ágyból és
beszélni fog.

A  két  cseléd  megmosdatta,  átöltöztette  a  magatehetetlen  asszonyt,  megfésülték  a  haját  és
gyertyát gyújtottak a szobájában. Doran nem volt hajlandó távozni a házból. Kitartott az elhatározása
mellett, nem hagyta eltántorítani magát.

Három nap telt el és semmi változás nem történt. Az idő fájdalmasan lassan vánszorgott, mind
közelebb hozva a végzetes percet. A harmadik nap éjszakáján, amikor a két néger szolgáló már
aludni tért, Doran csendesen a nő szobájába lépett. Már első pillanatban megérezte a levegőben a
változást. Eljött az óra, amire várt. Az ágyhoz ment, a nő fölé hajolt, tenyerét a sápadt szoborszerű
arc elé helyezte.

– Ég önnel, Mrs. Morris – suttogta.

Egyedül csak ő tudta, mi zajlik a fiatal nő testében. Hogy egy ősi rituálé eddig kifogástalanul
működő hatása semmivé foszlik.

 

Második fejezet
 

Maxine sűrű, lüktető sötétségben himbálózott. Ide semmi sem hatolt be, se fény, se hang. Az idő



elfolyt, jelentéktelenné vált. A tudatlanság és az érzéketlenség biztonságos bölcsőjében ringatózott.
Itt nem fáj semmi, nem létezik háború, éhezés, félelem és veszély. Aztán vége lett.

Az első jel a remegés volt, ami áthullámzott a körülötte terpeszkedő sötéten. Érezte. Azután
újrajött, de ezúttal már erősebb lökés volt, elérte a testét is és megtaszította. A következő már
egyenesen nekirontott, majd’ összepréselte a csontjait. A fájdalommal egy időben hirtelen hangok
törtek át a sűrű feketeségen. Visszatért a hallása, de alig tudott figyelni, mert a kín elborította.
Mindene megfeszült, nem volt ura a testének. Bezzeg a fájdalmat érezte és a hangok még csak
felerősítették a riadalmát.

Valaki sírt, másvalaki torz, magas hangon panaszkodott. Nessie volt, felismerte.

– Jóságos atyaúristen! Kérem a Mindenhatót, ne vegye el őt tőlünk! Könyörgöm az Úrhoz!

– Csillapodj, Nessie! – szólalt meg egy idegen férfihang.

– Meghalt a gazdám. Olyan jó volt hozzánk. Sosem emelt ránk kezet, gondoskodott rólunk. Mi
lesz most mivelünk?

– Nem halt meg.

– Ó, Uram! Láttam, hogy nem vesz levegőt, elszállt szegényből az élet – sírt Nessie kétségbeesve.

– Ne beszélj badarságokat! – figyelmeztette a férfi.

–  Olyan szép asszonyság, túl  fiatal,  hogy így veszítsük el.  Mit  fognak szólni  a szülei? Hogy
értesítsük őket? Annyit dolgozott, hogy legyen mit ennünk. Ki gondoskodik rólunk ezután?

Maxine szólni akart, de a nyelve nem engedelmeskedett, nem bírta a száját sem mozdítani. A
fájdalom erősödött,  belülről  tépdeste  az  izmait,  a  mellkasát,  a  hasi  szerveit.  Fejét  két  oldalról
acélkarmok  préselték  össze,  mintha  az  agyvelejét  akarnák  kifacsarni  és  a  koponyacsontjait
elmorzsolni. Jelet kell adnia, hogy még nem halt meg, él! Nessie ne temesse, ne sírassa! Téved! Nem
lehelte még ki a lelkét.

Nem ment. Nem tudott mozogni, a teste és a fájdalmai gúzsba kötötték. Sikoltani akart, kinyitni a
szemét, vagy legalább hánykolódni, felhívni magára a többiek figyelmét, hogy él. Egyszeriben forrón
átjárta a pánik. Lehet, hogy azért nem tud jelet adni, mert Nessienek van igaza és ő már halott?
Odaát lenne a másik oldalon? De hát ő nem is hisz a túlvilágban. Az nem lehet, hogy ennyi lett
volna…!

Bella csak sírt megállás nélkül, olykor zajosan kifújta az orrát. Nessie reményvesztetten sóhajtott.

– Az ördög vigye el azokat az átkozott jenkiket, akik bántották ezt a lányt! Az övéiket ápolta a
kórházban, velük fáradozott. Égjenek a pokolban!

A férfi kissé lágyabban szólt hozzá.

– A gazdád meggyógyul. Ebben a pillanatban is az életéért küzd.

Maxine–ben felragyogott a remény. Igen! Ez az ember jól mondja! Amint ez a gondolat átfutott
rajta, a fájdalom újabb rohammal támadott. Úgy érezte, az agya kiszakad a homlokán keresztül és
ezúttal az ujjbegyei bizseregve megmoccantak.

Doran figyelmét nem kerülte el a változás. Észlelte, hogy Maxine feléje eső keze a takaróba



mélyed, már–már belemarkol.

– Nessie! Eredj, pihenj egy kicsit! Túl kimerült vagy, sokat virrasztottál. Nem tehetsz most itt
semmit.

A cseléd bólintott és Bellának is intett, hogy kövesse.

Ahogy kiléptek a szobából,  Doran belülről ráfordította a kulcsot a zárban. Az ágyhoz lépett,
lehajolt.  Épp időben tette,  hogy lefoghassa a nő ívbe feszülve elemelkedő törzsét.  megfékezte,
visszanyomta  a  matracra.  Maxine  elnyíló  szájjal  nagyot  harapott  a  levegőből,  hogy  száraz
légcsövéből kínlódó nyögést préseljen ki. Csak a fejét bírta megemelni, de a beléhasító fájdalomtól
majd’ felrobbant a koponyája. Visszahanyatlott a párnára és az orrán át próbált lélegezni. Nagy
nehezen  képes  volt  felnyitni  a  szemhéját.  Fény  zúdult  a  sötéthez  szokott  pupilláiba.  Sikoltani
szeretett volna.

Kék szempár meredt vissza rá közvetlen közelről.

– Halkan! – csak ennyit súgott az ismeretlen férfi.

Maxine  látóterébe  belekerült  a  plafon  és  a  szemközti  fal  egy  részlete.  Otthon  volt  a  saját
szobájában. A fejében szaggató kínok mellett képek is villództak, apró foszlányok. A katonák, az
ütések, a rettegés. Zihálva meredt a férfira. Ki lehet ez? Mit csinál itt? Talán orvos?

– Tudom, hogy fáj, de próbálj csendben maradni!

Maxine  összeszorította  a  fogait,  hogy  az  állkapcsa  belesajdult.  Ordítani  akart,  hátha  attól
könnyebb lenne megvívni a szenvedéssel. Hogyan tehetné ezt csendben?!

– Nem tart már sokáig. Utána könnyebb lesz.

Könnyebb? Bárcsak így volna! Mert ez most elviselhetetlen.

Lassan élesebben látta a szobát, a lámpás vibráló fényét. Sötét volt odakint, éjszaka vagy hajnal.

– Vizet! – lehelte gyenge, elhaló hangon. A torka kiszáradt, a nyelve alig mozdult, hogy ezt az árva
szót ki tudja nyögni.

A férfi üvegpohárba gyorsan vizet töltött az éjjeliszekrényen álló kancsóból. Karját a nyaka alá
támasztotta és kissé megemelte a fejét. Maxine úgy érezte, meglódul a szoba a szédüléstől, az agya
szinte az orrába tódult. A pohár a szájához közelített, de muszáj volt pár pillanatig erőt gyűjtenie.
Attól félt, hogy hányni fog.

– Lassan! – mondta a férfi és türelemmel kivárta, míg ő képes a szájába engedni a vizet. Három
korty után nem ment több. Lehunyta a szemét jelezve, hogy elég. A hűvös víz kellemesen szaladt le a
nyelőcsövén.

A férfi visszaeresztette a párnára.

– Éjszaka van. A házadban vagy, én hoztalak ide. A nevem, Doran.

– Doran … – nyögte Maxine halkan. – A fejem nagyon fáj.

–  Beütötted egy éles kőbe. El  fog múlni.  Nem tudom csillapítani  a fájdalmat,  de itt  vagyok
melletted. Vigyázok rád.



Maxine belekapaszkodott a férfi szavaiba. Hinni akart neki, hogy tényleg elmúlik a fájdalom és
utána jobb lesz. Ki kell bírnia!

Hosszú órákig állta a csatát, bízott magában, saját erejében. Másnap kora délelőtt aztán mintha
csak  varázsütésre  történne  szempillantás  alatt  tűnt  el  minden  kín.  Felült  az  ágyban,  a  fejét
tapogatta, el sem hitte, hogy a fájdalom nincs vele. Doran némán figyelte, ahogy félredobja a takarót
és kikel az ágyból. Nem tántorodott meg a több napig tartó fekvéstől és a temérdek fájdalomtól, amit
el kellett szenvednie. Az ablakhoz lépdelt és kinézett a spaletták résein. Odakint ugyanazt a blokád
utáni  városképet  látta,  amire  emlékezett.  Kékruhás jenkik  járkáltak mindenütt,  a  helyi  lakosok
fejüket lehajtva igyekeztek a dolguk után.

Nem nézett a férfira, miközben megszólalt.

– Mi történt?

Doran nem lépett közelebb csak maradt, ahol volt és halkan felelt.

– A katonák rád támadtak, bántottak, meg akartak gyalázni.

– Ezt én is tudom. Arról beszélj, ami utána történt! – Maxine élesen pillantott a férfira. Egyúttal
alaposan megnézte magának.

Doran magas vállas ember volt. Eredetileg világos rövidre nyírt hajában már több volt az ősz
hajszál, mint a szőke. Kék szeméből végtelen nyugalom sugárzott.

– Beütötted a fejedet, ahogy a földre estél. Elvesztetted az eszméletedet és napokig feküdtél
öntudatlanul. Az orvos nem tudott segíteni, a sorsod az istenetek kezében volt.

– Az istenünk? – Maxine vontatottan ismételte a szót.

– Én léptem közbe, hogy ne történjen rosszabb. Idehoztalak, és kötelességemnek éreztem őrködni
melletted. Három nő magányosan egy házban, ebben a helyzetben nem túl biztonságos.

Maxine összefonta a karjait maga előtt.

– Mifelénk nem szokás ez a közvetlen hangnem idegenek között. Udvariatlanság így beszélni
úrinővel. A hálószobámban vagyunk kettesben, ami szintén nagy illetlenség. Ha volt is jó hírem,
annak lőttek.

– Nem kell tartanod tőlem. Tisztességesen viselkedtem és ezután is így lesz.

– Ezután? Nem értem.

Doran türelmesen bólintott.

–  Fontos  dolgokról  kell  beszélnünk.  Biztosítalak,  az  lesz  az  utolsó,  hogy  az  illem vagy  az
udvariasság szabályai miatt aggályoskodsz – mondta.

Maxine kétkedően fordította oldalra az arcát.

– Éhes vagyok és meg kell fürdenem.

Ebben a pillanatban rövidke kopogtatás után Nessie lépett a szobába.



– Hangokat hallottam… – kezdte, de amint meglátta a gazdasszonyát az ablaknál állni, azonnal
sivító hangon összecsapta a kezeit. – Asszonyom! Édes jó Jézus! Hát életben van! – örömkönnyekkel
a szemében odaszaladt, megragadta a nő kezeit és megcsókolta.

– Micsoda öröm! Áldassék a Mindenható!

A hangok Bellát is hamar odacsalták a konyhából és a két néger cseléd túláradó örömmel vette
körül a gazdáját.

Doran kénytelen volt távozni a szobából, míg a ház úrnője szalonképessé tette magát Nessie
ügyes kezeinek segítségével.

Bella csillogó fekete szemmel, magában motyogva készítette a szerény ebédnek valót. Doran a
szalonban is tisztán hallotta a szavait.

– Nem jól van ez. Az úrnő nem olyan, mint előtte. Nem biza’! Olyan más lett. Más a szeme. Én
észrevettem. Bella nem olyan ostoba, mint mások hiszik. Bella látja. Halott volt, úgy ám! Most meg
tessék! Itt van, jön–megy, utasítgat. Nem jól van ez így, én mondom. Az ördög bújt belé – morogta
nagyjából ugyanezeket a megállapításokat ismételgetve magának.

Doran nem örült a cseléd motyogásának. Ez az ösztönös megérzés óvatosságra intette őt és arra
figyelmeztette, hogy tartsa nyitva a szemét. Bella olyasmit vett észre, amit a férfi  szíve szerint
eltitkolt volna.

Maxine tökéletes külsővel jelent meg a szalonban, mintha az elmúlt napok gyötrelmei és tragikus
órái  csak rossz álomként rebbentek volna tova a házból.  Étket  vett  magához,  majd kiküldte a
szolgálókat és komoly tekintettel várakozóan meredt Doranra.

– Egy ideje kórházban dolgozom, rengeteg beteget láttam, sok haldoklót. Megtanultam milyen
sérülések végzetesek, mikor nincs remény a gyógyulásra. Nem vagyok orvos, mégis a gyakorlat sok
mindenre  megtanított.  Érzésem  szerint,  csúnya  koponyasérülést  szenvedtem  el  és  az  eddigi
tapasztalataim alapján  ez  komoly  következményekkel  jár.  Elképzelhetetlen,  hogy  pár  nap  után
panaszmentesen ébredek és most itt ülök, miközben majd’ szétvet az erő. Valami nagyon nincs
rendjén. Azt hiszem, be kell mennem a kórházba, hogy megvizsgáljanak.

Doran állta a tekintetét.

– Nem tanácsolnám.

– Ugyan miért nem?

– Láthatóan jól vagy, rendbe jöttél. Nem szükséges orvosi ellátás.

A nő kissé előrébb hajolt az asztal felett.

– Nem hiszek a csodákban, Doran. Meggyőződésem, hogy haldokoltam, sőt, talán egy rövidke
időre…

– Éppen ezekről a dolgokról kell beszélnünk – szólt közbe a férfi. Csalhatatlanul tudta, hogy Bella
kíváncsiságtól hajtva fülét az ajtóra tapasztva hallgatózik a folyosón. Minden szavukat hallotta.

Felemelte a kezét, figyelmeztetően az ajtó felé intett, majd a szája elé tartotta a mutatóujját, hogy
Maxine ne folytassa, mert közönségük van. Azután újabb könnyed mozdulatot tett a levegőben,



mintha láthatatlan füstöt hessentene el. Halk zaj hallatszott a folyosó felől. Doran felkelt az asztaltól,
kinyitotta az ajtót és láthatóvá tette a földön heverő Bellát.

Maxine riadtan pattant fel.

– Jóságos ég!

– Nyugalom! Semmi baja. Alszik.

A nő elképedve nézett Doranra.

– Mit csináltál? – most könnyen jött a nyelvére a közvetlen hangnem.

Doran lassan visszasétált és leült, majd könnyedén a másik székre mutatott.

– Foglalj helyet, kérlek! Nessie a konyhában van, nem hall minket.

– Ő is alszik?

– Igen.

– Nem egészen értem – nyögte Maxine.

– Hogy érzed magad? Jól vagy? Hasogat a fejed? Vannak még fájdalmaid? Szédülsz? Émelyegsz?
Mióta kikeltél az ágyból és rendbe hoztad a külsődet elgyengültél egyszer is?

– Nem – válaszolt a nő nagyon halkan.

Mint  egy  villanás  olyan  hirtelen  jött  a  felismerése,  hogy  korántsem  érzi  rosszul  magát.
Ellenkezőleg. Miután eltűnt az irtózatos fájdalom, teljesen kicserélték. Talán tizennyolc évesen volt
utoljára ennyire erővel teli. A teste élt, ragyogott, szétvetette a belső tűz. Szinte bántóan élesen látta
maga körül a környezetét, a színeket, formákat, érzékelte a szagokat és a hallása is jobb lett. Aztán
rájött, hogy hallja a földön heverő Bella szívét, az ütemes pumpálást, ahogyan távolabb fekvő Nessiét
is. Doran erős szabályos szívritmusa az ő agyában dobolt. De képes volt hallani odakint az utca zaját
is.

– Mi ez? – a pupillája kitágult a növekvő félelemmel vegyes izgatottságtól.

– Változol – felelte Doran ugyanazzal a sztoikus nyugalommal, ahogyan eddig is viselkedett.

Maxine–nek  eszébe  jutott,  hogy  amikor  a  szobájában  öltözködött  a  kicsi  épségben  maradt
tükrében megnézte magát. Az arcán nyoma sem volt a rátámadó katonák durva ütéseinek. Sehol egy
zúzódás, vagy duzzanat, sem vörös és lila foltok. Ápolóként még ő is tisztában volt vele, hogy a
hematomák, véraláfutások nem tűnnek el és főleg nem nyomtalanul. Valahogy nem voltak rendjén a
dolgok. Igazat mondott a férfi, valóban megmagyarázhatatlan változáson ment át alig néhány röpke
óra leforgása alatt.

– Miféle változás ez? Miért történik? – kérdezte fojtott hangon.

– Ha elmondom, megrémülsz.

– Nem ijedek meg olyan könnyen.

Doran egészen halvány mosolyra vonta a szája szegletét. inkább tűnt cinikus kis grimasznak.



– Az igazság néha túl félelmetes, de ha szembe nézel vele, megkönnyíti az elfogadást.

– Semmit sem értek – rázta a fejét Maxine és felpattant. – Ha tudod, mi ez az egész, miért nem
árulod el? Mire jó ez a titokzatoskodás?

– Ülj vissza, kérlek és nagyon figyelj rám! Senki sem tudhatja meg, amit most felfedek előtted. Jól
gondolod, a fejsérülésed súlyos volt, végzetes. Nem volt esélyed. Beállt a halál.

– Tessék? – a nő elsápadt, kék szeme valószerűtlenül fényesen csillogott.

Doran komor maradt.

– Azt állítottad, nem vagy ijedős. Ha igazat mondtál, akkor most ne vágj ilyen képet! Mostantól
mindenkor az új szabályok lesznek érvényben. Mrs. Morris meghalt odafent abban a szobában, a
halandó élete véget ért. El kell őt felejtened! Nem vagy többé ugyanaz.

Maxine ingerülten elnevette magát.

– Micsoda bolondság ez? Szóval, újjáéledtem? Új élet, új lehetőség? Ez roppant színes fantáziára
vall.

A férfi nem találta szórakoztatónak.

– Igazság szerint, ez nem az új életed, hanem a régi folytatása.

– Ennek nincs sok értelme.

– A halandó életed agy álca volt, hogy elrejtsen és biztonságban élhess távol minden veszélytől
mindaddig, amíg azok a katonák el nem kaptak és meg nem sérültél olyan végzetesen.

Maxine újra felállt, ezúttal lassan és harag árnyékolta az arcát.

– Ennél nagyobb őrültséget sosem hallottam, Miféle zagyvaság ez?

Doran  szempillantás  alatt  termett  mellette,  elkapta  a  felkarját  és  megszorította,  úgy  hajolt
közelebb hozzá.

–  Csecsemőként kerültél  ide,  akiket  a szüleidnek hiszel,  valójában csak felneveltek,  nem ők
nemzettek. Úgy nőttél fel és úgy éltél az emberek között, mintha közéjük tartoznál. De nem így van.
A te lelked sokkal régebbi, egy másik világból való és elképzelni sem tudod, miféle erők felett van
hatalmad. A halál beálltának pillanatában, ebben a testben újra felizzott a régi lényed, visszakapta a
lehetőséget az újrakezdésre. Viatore vagy, Maxine.

– Hogyan?

– Viatore, vagyis utazó. A világok között jársz. Illetve valaha képes voltál rá. Mostantól újra a régi
vagy. Időre lesz szükséged, hogy visszanyerd a tudásodat, a kontrollt a hatalmad felett és megint
ugyanazzal az erővel bírj.

– Miféle erővel? – suttogta Maxine.

– Ezt most nehéz elmagyaráznom. Érezned kell magadban. Igen, már most is. Olyan dolgokra
vagy képes, amikre halandó nem.



– Ez valami ördögi praktika?

– Az ördögnek ehhez semmi köze.

–  Eressz  el!  Hagyj  engem békén!  –  rángatta  a  lány  a  karját,  hogy  megszabaduljon  Doran
szorításából.

– Nem tehetem, úrnőm.

Maxine összehúzta a szemét.

– Nem vagyok az úrnőd! Nem is ismerlek. Képtelenségeket beszélsz. Ember vagyok. Ugyanaz a
nő, aki voltam.

– Nagyon hamar felismered majd, hogy ez nem igaz. Ámítod magad. Nem vagy átlagos asszony.
Én az igazat mondom.

Maxine szeme könnybe lábadt.

– Mégis mit képzelsz? Rám zúdítod ezeket a meseszerű ostobaságokat. Nem hallgatlak tovább!
Hálás vagyok a segítségedért, amiért mellettem maradtál, de itt az ideje, hogy távozz a házamból!

A férfi elengedte.

–  Azt  hiszed,  az  változtatna  bármit  is?  Mi  ketten  ugyanahhoz  a  néphez  tartozunk.  Ha
megtagadod, attól még igaz.

– Miféle néphez?

– Igézők vagyunk.

– Nem! – kiáltott Maxine.

– Igéző vagy, az egyik legnagyobb. Ha visszanyered a régi tudásod, veszélyesebb leszel, mint
korábban.

– Elég! Ki vagy te? Mit akarsz tőlem? Menj el!

– Az Őrződ vagyok. Én vigyázok rád. Így volt ez mióta csak idekerültél és így lesz ezután is. Az a
feladatom, hogy melletted legyek és óvjalak. Mindvégig rajtad tartottam a szemem a hosszú évek
alatt. Mit gondolsz, azon az éjjelen hogyan kerültem oda a sikátorba és mentettelek meg a jenkik
karmaiból? Nem a véletlen műve volt. Árnyként követtelek mindvégig, hogy vigyázzak rád. Sosem
vettél észre? Nem érezted, hogy valaki ott van és leskelődik utánad? Ez nem mese. A ti számaitokkal
mérve tízezer éve kerültél ide.

Maxine mereven nézett szembe a férfival. Eszébe jutottak a régi gondolatai, megérzései, hogy azt
képzeli, figyelik. Tehát nem üldözési mánia volt! Nem tudta eldönteni, melyik változat a jobb. Miféle
tízezer évről beszél ez az ember? Ennek a világon semmi értelme nincs. Végül felülkerekedett benne
a tehetetlen harag. Összeszűkült szemmel, égő arccal szólalt meg.

–  Ha  a  szavaid  igazak,  azt  jelenti,  mindvégig  bábként  játszadoztál  velem.  Úgy  jártál  a
nyomomban, úgy kémkedtél utánam, hogy mindent kikutattál az életemről. Senki nem tehet ilyet!
Nincs hozzá jogod! Képtelenségeket beszélsz. Hogyan hihetném el egyetlen állításodat?! Tudod,
lehet, hogy csúnyán bevertem a fejemet, de bolondnak azért ne nézz!



– Bizonyosságot akarsz?

– Mi mást? – kiáltotta a lány. – Nem hiszek a mesékben, nem vagyok álmodozó kislány. Elég volt!
Fordulj sarkon és hagyd el a házamat!

– Nélküled nem – mondta Doran.

Maxine dühösen felkiáltott, mire az asztalon álló üvegpoharak és a vizes kancsó szétrobbantak és
szikrázó szilánkok repültek szanaszét a szalonban. A lány rémülten ugrott hátra, karját védekezően
az arca elé tartva. Zakatoló szívvel nézte a törött üvegdarabokat és az asztalra kiömlött vizet, ahogy
átáztatja a megkopott bordó abroszt.

Doran komoran nézett.

– Ez kezdetnek megteszi bizonyítéknak?

– Mi történt? – Maxine még egy lépést hátrált.

–  Ébredezik  az  erőd.  Meg kell  tanulnod uralkodni  felette.  A  zabolátlan hatalom csak bajok
forrása, amint azt te is láthatod.

– Nem csináltam semmit! Én csak… – hebegte a lány és a kezeit dörzsölte, mintha megkarcolták
volna a szilánkok, de a bőre sértetlen volt. Aztán felkapta a fejét: – Mit műveltél a szolgákkal?
Hogyan kábítottad el őket?

– Apró trükk. Ezek a dolgok nem az ő füleiknek valók. Senki nem tudhatja meg a titkunkat. Az
emberek  nem  értenék  meg,  az  értelmük  nem  elég  fejlett  hozzá,  hogy  elfogadják  a
megmagyarázhatatlan  jelenségeket.

– Valószínűleg az enyém sem az. Ébreszd fel őket! Gondolom, az is könnyedén megy. – Maxine
megfordult és elindult az ajtó irányába.

– Hová mész? – szólt utána a férfi.

– Egyedül akarok lenni. Gondolkoznom kell – mondta a lány hátra sem nézve.

– Maxine!

– És ne gyere utánam! – azzal úgy, ahogy volt kiment a házból maga mögött hagyva a földön
heverő Bellát és a szilánkok között álló Dorant.

Az utcára lépve rögtön megérintette a tavaszi napsütés melege. Körültáncolta, a napfény a bőrét
cirógatta. A madarak torkuk szakadtából áriáztak, valahol feketék nevettek dallamosan. Mintha a
háború  sötét  árnya  nagyon távoli  rémkép lenne,  ami  nem érhet  közelebb.  Kábultan  haladt  az
emberek között, maga sem tudta, merre megy. Doran szavai dübörögtek a fejében, újra és újra
felidézte, amit tőle hallott. Sajgott a szíve az otthona és a szülei után. Képtelen volt elhinni, hogy az
anyja és az apja nem az édes szülei, hogy nem a vérük. Sosem beszéltek neki arról, hogy csak
felnevelték, örökbe fogadták. Könnyek szöktek a szemébe, ahogy felidézte az irántuk érzett mély
szeretetet. Mindig is úgy gondolta, hogy a férje elvesztése után csak a szülei maradtak neki. Erre
most kiderül, ők sem. Látnia kell őket, találkozni velük és az ő szájukból hallani az igazat, hogy nem
a vérszerinti  gyermekük.  Úgy  szerette  volna  Dorant  elzavarni,  a  képébe  üvölteni,  hogy  téved,
minden, amit róla hisz hamis. Ő nem másik népből való, nincs semmiféle ereje. Az élete nem valami
álca, vagy színjáték, ami mögé elrejtőzik egy másik személy. Ő valóságos, lüktet a szíve, érez és él,



sokkal  inkább,  mint  valaha.  De még túl  élénken emlékezett  a  testét  tépdeső fájdalmakra és  a
sötétség rabságára, amiből nem létezett menekülés csak egyetlen módon, ha feloldozza a megváltó
halál.  Márpedig  újra  itt  van,  lélegzik  és  ez  azt  jelenti,  hogy Doran igazat  mond.  Az  összetört
poharakra és a kancsóra gondolt, arra a különös forró hullámra, ami akkor járta át a testét és
kirobbant belőle. Csodálatos volt.

Időközben elérte a sikátort, ahol napokkal korábban azon az éjjelen a támadás érte. Világosban
nem tűnt olyan vészjóslónak a szűk beugró, mint az éjszaka sötétjében. Csak egy romos házfal, kövek
a földön és elhagyatottság ásítozott. Az egyik kő alól félig kikandikált valami oda nem illő tárgy.
Lehajolt érte, megmozdította és akkor ismerte fel saját revolverét, amit a dulakodás közbe az egyik
jenki csavart ki a kezéből. Felkapta a fegyvert és a markába szorította.

– A pisztoly nem védett meg – szólalt meg Doran közvetlenül a háta mögött.

Maxine megperdült, hogy ránézhessen.

– Én megtanítalak, hogyan védd meg magad és még annál sokkal többet is. Nem lesz szükséged
hozzá fegyverre.

– Mondtam, hogy ne gyere utánam!

Doran türelmes maradt.

– Mindig melletted leszek. Szükséged van rám. Mostantól kiléptél a rejtekedből, az álca nem
védelmez többé.

– Ez mit jelent? – Maxine a szoknyája redői közé dugta a pisztolyt, hogy a járókelők ne lássák
meg.

–  A  lényed  felvillanó  fényként  megjelent  a  mieink  térképén,  éppúgy  ahogyan  a  lehetséges
ellenségeid is érzékelik.

– Nincsenek ellenségeim. A jenkiket kivéve persze.

– Meglepődnél.

A nő idegesen elnevette magát és legyintett.

– Kérlek, Doran! Elég volt a dajkamesékből.

– Sajnálom, úrnőm! Az igazat mondom. – a férfi meghajtotta a fejét.

A lány pár pillanatig némán bámulta, aztán visszaindult a háza felé. Doran követte.

Mire visszaértek, Bella és Nessie már éberek voltak. Egyikük sem értette, miért vesztették el az
eszméletüket és ébredtek a földön. Túl sok furcsa dolog esett meg a házban igen rövid idő alatt.
Érezték, hogy valami nincs rendjén, mióta az asszonyuk beteg lett és az idegen megjelent. Látták a
gazdájukat  haldokolni,  elszállt  belőle  az  élet,  most  mégis  élő  és  egészséges.  Nincsenek  rajta
zúzódásnyomok. Nessie látta, amikor segített neki öltözködni. Ő mosdatta le a haldokló asszonyt, ő
törölte át  a sérüléseit,  amikor magatehetetlenül  feküdt.  Akkor még ott  voltak a duzzanatok és
véraláfutások, de mostanra eltűntek. Mindennél különösebb volt a nő tekintetéből áradó erő. Aztán
ott voltak az összetört üvegpoharak.

A feketék babonás népek voltak és a helyi hiedelmeket erősen átitatták a képzeletüket. New



Orleans–ban és a környéken nagy hagyománya volt a vudu vallásnak, a sötétmágiának. A rabszolgák
rettegtek a vudutól, de bármikor hajlandók voltak a papok és papnők segítségét kérni, ha szükségét
érezték.  Nessie  és  Bella  árgus  szemekkel  figyelték,  amikor  a  gazdájuk  és  az  idegen  ember
visszatértek a házba. Az asszony úgy ment fel a szobájába, mint aki kísértetet látott odakint az utcán.
Doran is eltűnt a számára kialakított kis vendégszobában.

 

Maxine korán lefekvéshez készült.  Azt remélte, ha alvásba menekül legalább addig sem kell
Doran meséin töprengenie. Kibontott hajjal,  hálóingben mezítláb ülve kuporgott az ágytámlának
dőlve.  Nem volt  fáradt,  erőszakkal  pedig nem jött  álom a szemére.  Terveket szövögetett,  hogy
másnap lovat bérel az utolsó dollárjain és elmegy a szüleihez a birtokra. Muszáj beszélnie velük, az ő
szájukból akarta hallani az igazat. Az sem érdekelte, ha Doran is a sarkában marad. Még jól jöhet a
védelmező jelenléte, ha már annyira ragaszkodik hozzá.

Mintha kábulatból eszmélne fel úgy figyelt az érzékei jelzéseire. Lehunyta a szemét, mégis tisztán
látott. Odalent a földszinten négyen járkáltak halkan, nehogy zajt üssenek. Ő mégis hallotta őket, a
csusszanó talpakat, az elmosódott suttogást, a kántálást. Érezte a füstölő savanykás szagát és a négy
alak szívdobbanását. Két szolga és két idegen motoszkált a házban.

Leszökkent az ágyról és hangtalanul kinyitotta az ajtót. A sötét előtérből leosont a lépcsőn olyan
ügyesen, hogy még a deszka sem sóhajtott fel a súlya alatt. Nessie és Bella gyertyával a kezükben
követték a másik két alakot. Egyikük egy alacsony középkorú fekete asszony volt. A másik egy fiatal
magas néger férfi. Kezükben füstölőkkel jártak körbe a szalonban és nyújtott hanglejtéssel suttogták
a mondókájukat. Maxine bensőjében forrón bugyogott a düh, alig bírta féken tartani.

– Mi folyik itt? – szólalt meg fojtott hangon, mire mind a négyen felé kapták a fejüket.

A papnő rámeresztette a szemét, végigmérte tetőtől talpig, majd anélkül, hogy elfordult volna,
megkérdezte.

– Ő az?

– Igen – felelte neki Bella elhalóan és az arca riadalmat tükrözött, mint akit rajta kaptak valami
bűnös dolgon.

Maxine közelebb lépett hozzájuk.

–  Mi ez a  hókuszpókusz? Bella,  Nessie!  Mit  keres ez a  boszorkány a házamban? –  szigorú
tekintete villogott a gyertyák remegő fényénél.

– Cecile mama csak megtisztítja a házat, nem csinál semmi rosszat, asszonyom – hadarta Bella.

– Csakugyan? Éjjel? Titokban? Az engedélyem nélkül? Bolondnak néztek ti engem?! Mitől kéne
megtisztítani ezt a tisztes házat?

– A gonosztól, madame – felelt helyette a vudu papnő. – Félő, hogy rossz erők dolgoznak e falak
között. Én elűzöm a sötét ártó erőket.

– Kántálással és füstölőkkel? Nincs itt semmiféle gonosz, így a szolgálataidra sincs szükség. Hord



el magad és meg ne lássalak itt még egyszer!

Maxine Nessie felé nézett.

– Hát te is benne vagy ebben a sületlenségben? Hogy tehetted?

Nessie szégyenkezve lesütötte a szemét.

–  Azt  hallottam, haldokoltál,  asszonyság és most  megint  élsz.  –  a  boszorkány csilingelő sok
karkötős kezét Maxine arca elé tartotta, kitárt tenyerét csaknem rászorította. – Valami gonosz átjött
veled. Én megszabadítalak az ördögi hatalomtól, leveszem rólad a rontást.


