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1. Fejezet: Éjszakai vadászat
Az őszbe fordult természet ezen az éjszakán se cáfolta meg önmagát. Kissé csípős északi szellő

bontogatta szárnyait,  hogy az égen veszteglő felhők vitorlájába fújhasson, és izgalmas versenyt
idézzen  elő  közöttük.  Az  álmos  hold  még  éppen  csak  kezdett  magához  térni.  Egyelőre  nem
hasonlított egy égi óriás herceghez, inkább emlékeztetett egy fáradt legényre, akit az arája nem
hagy aludni, pedig nagyon elfáradt a poharazgatásban. A természet készülődött nyugalomba vonulni
és hátrahagyni a nappal fáradalmait, csupán néhány éjszakai madár sejtelmes dala emlékeztette az
embert arra, hogy nem mindenki burkolódzik hallgatásba. Az erdő szélén húzódó terebélyes tisztás
is néma gyermeket játszott. A patak halkan csordogált, szinte hallani se lehetett tevékenységét. Nem
akarta felzavarni a hullámfodros ágya tetején ébredező Hold herceget. A hőmérséklet és a búsan
meredő fák látványa is azt sugallta, hogy a nyár már odébb állt és átengedte a terepet a komor
ősznek.  A  kedvük  vesztett  óriások  komoran  meredtek  egymásra,  mintha  éppen  összeesküvés
elméletet gyártanának az ősz ellen

- Hé, Komafa! Én idén nem dobom le a leveleimet! Az biztos! - morgott az egyik óriás.
- Nekem sincs sok kedvem hozzá Odvas - válaszolt a másik.
- Hogy néz már az ki, hogy mi télen teljesen csupaszok vagyunk, a bunkó fenyők meg egész évben
zöldben púposkodhatnak?
- Ja! De nekünk legalább minden évben új ruhánk van, nekik meg…
- Ez hülye duma barátocskám! Tavasszal dezertálok fenyőnek és nem érdekel, ki mit mond!
- Ok! Legalább jobban kinyújtózkodhatok, és nem szívod el a gyökereim elől a tápanyagot!- viccelt
Komafa
- Pff!- háborgott Odvas. - Gyökér vagy te!
- Csitt! - susogott Komafa. - Itt valami készül! Nézd azokat az árnyakat a túloldalon!

A képzeletbeli beszélgetés annyiban maradt kettőjük között. Talán jobb is, bár biztosan mindenki
kíváncsian figyelte volna a birokra kelt fákat, ahogy egymás lombkoronáját ütlegelik az ágaikkal.
Méla  csendben  figyelték  az  egyre  közelebb  és  közelebb  lopódzó  árnyékokat.  Az  árnyak  hol
megálltak, hol közelebb kúsztak az erdő széle felé. Néha egy-egy labda kimagasodott az avar felől és
pár  másodperc  múlva  már  a  semmibe  is  veszett.  Cikázó  mozdulatokkal  közeledtek,  mintha
megcsonkított,  ittas  árnyékok  tévedtek  volna  el  a  városszéli  kocsmából.  Csakhogy  ezeknek  az
árnyékoknak a gazdáinak meg volt minden testrészük, dobogott a szívük. Sőt! Az egyre hevesebben
és hevesebben pumpált a nemsokára bekövetkező, kiszámíthatatlan események miatt.

- Nem látok semmit! Rohadt sötét van! - háborgott egy férfi.
- Talán mert este van? - gúnyolódott egy lány.
- Nem vagy vicces Tissy!
- Te meg nem vagy türelmes Pusztító! - kacérkodott tovább a lány.
- Türelmes? Én nem vagyok türelmes? Már legalább fél órája kúszok a földön, mint egy hülye gyík!
- Csak huszonkét perce! - csatlakozott a perpatvarhoz TB.
- Ó így már mindjárt jobb! Amúgy TB hozzád nem szólt szerintem senki! Tartsd meg a poénjaidat
magadnak!
- Hú, ma a hústornyunk elég harapós kedvében van! - próbált tettetett félelmet erőltetni hangjába a
lány.
- Egy bombázóval lett volna randim ma este! És ahelyett, hogy megvacsoráztam volna vele, és pár
pohár szesz után elvittem volna a lakásomra hancúrozni, na, mi történt? Kaptam egy telefont tőletek
és a bombázó helyett  itt  fetrengek a sárban és várom az állítólagos Dögöket.  Egyáltalán mi a
garancia arra, hogy valóban léteznek még és erre portyáznak? Ki lettek irtva!
- Ebben a szakmában mire van garancia?



- Arra, hogy előbb - utóbb mindannyian megdöglünk! Kinyírnak ezek a rohadékok! - fújtatott a dühtől
Pusztító.
- Senki nem él örökké! - mondta Tissy.
- Éhes vagyok, még fürdeni se volt időm.
- Fejezd már be Pusztító! Olyan vagy, mint egy óvódás kislány! - keményített be TB.
- Akkor már értem! - hökkent meg a lány.
- Mit? - kérdezte a hústorony.
- Ezt a szagot! Azt hittem szarba léptem, de megnyugodtam, hogy csak belőled árad! Jó álca lesz! -
kacagott Tissy.
- Tehettek mindannyian egy szívességet! Elmentem hugyozni! - adta fel a harcot Pusztító.

A többiek se mondtak semmit! Mindenkiben ott bujkált a félsz. Bárcsak igaza lenne Pusztítónak!-
reménykedtek. Bárcsak tévesek lennének az információk és tényleg nem táborozna erre egy sereg
Dög.  Eddig  úgy  tudták,  hogy  már  nem léteznek.  Az  utolsó  példányt  tizenöt  éve  vadászták  le
Németországban és azóta nem is jött hír arról,  hogy van még belőlük a földön. Mindenki csak
reménykedhet abban, hogy tényleg kipusztították őket és a pokol legsötétebb bugyrában rohadnak.
Bár biztos, hogy ott jól érzik magukat!
A  Dögök  a  legrohadtabb ismert  rémlények  közé  tartoznak!  Nekik  nem szent  semmi  és  senki!
Meggyilkolnak mindenkit, akit meglátnak, náluk nincs tabu! Lehet gyermek, nő, idős, gyenge nekik
mindegy. Csak egy számít. Széttépni a testüket és jól lakni belőlük! Világszerte rengeteg ártatlan
ember halálát okozták már tizenöt évvel ezelőttig.
A németországi kaland megtanított arra minden Vadászt, hogy sose szabad lebecsülni egy pokolbéli
teremtményt se. Tizenöt éve pont ebbe a csapdába estek. Nem vették komolyan a fenyegetést. Öt
Dögöt üldözött tizenkét Vadász. Úgy gondolták, hogy a lényeknek a túlerő ellen nincs semmi esélyük
és különben is agyatlan teremtményeknek tartották őket. Nem hitte senki, hogy tudnak gondolkozni.
Nagyot tévedtek! Figyelmetlenek voltak, nem vették észre a közeledő veszélyt. Hírtelen a semmiből
előtermett még négy Dög és a Vadászokat hátba támadva két tűz közé zárták őket. Menekülésre
esélyük se volt, profi csapdát állítottak. Mindkét fél tudta, hogy ez iszonyú véres harc lesz. Az egyik
tábor teljesen el fog pusztulni, de a másikban is komoly veszteséget kell majd elszámolni. Így is lett!
A nyertes fél a Vadászok lettek, de csak egy ember élte túl közülük. Egy, aki akkor megfogadta
magában és az elhunyt barátai emlékének, hogy ameddig csak bírja, írtja az összes rémséget. Azóta
elhidegült az emberektől, igazi kapcsolatot nem épít ki átlagemberekkel, csak a Vadászokban bízik.
Hideg lett és türelmetlen. Ahogy lassan múlt az idő már - már beteges szenvedélyévé vált, hogy
minél erősebb és keményebb legyen, erősebb bármely lénynél. Még egyszer nem történhet meg vele
az, ami megtörtént Németországban. Túlélte a vadászatot, de csak éppen hogy. Testének egyetlen
négyzetmillimétere se maradt tiszta. Teste vörös volt a vértől. A saját és bajtársai vérétől, akik
mellette haltak meg. Akkor a Vadász eldöntötte magában soha többé nem hagyja, hogy a családjából
bárkit is az ő szeme láttára tépjenek darabokra a férgek.

-  Így már mindjárt  jobb! -  örvendezett  a dolgából visszatért  Pusztító.  -  Azt hittem szétreped a
hólyagom.
- Nagy a csend! Túlságosan is nagy! - mondta rosszat sejtetően Tissy.
- Nagyvezér nem jelentkezett még? - kérdezte az üres hólyagú.
- Nem! - válaszolta TB.
-  Akkor dobd ide a rádiót és beszélek vele.  -  jelentette ki  Pusztító.  -  Nagyvezér jelentkezz! Itt
Nyusziülafűben!
- Mit akarsz Pusztító? - kérdezte egy unott férfihang.
- Ezredes találtatok valamit?
- Sajnos igen Pusztító! - sóhajtott baljóslatúan a vezér. - Olyan nyomokat találtunk, amiből arra
következtetünk, hogy Dögök jártak a környéken!
- Az nem lehet! - csapott a földre Pusztító - Az nem lehet! Tizenöt éve ki lett nyírva az utolsó is!



- Nyugi Nagyfiú! - mondta hangjába nyugalmat erőltetve Ezredes. - Még nem biztos, hogy Dögök! Az
is lehet, hogy új egyedekkel van dolgunk. Úgyhogy készüljetek a legrosszabbra!
- Merre vagytok? Oda megyek! – türelmetlenkedett a hústorony.

- Nem! Maradj a valagadon! Ott nagyobb szükség van rád, mint itt! Különben mi is nemsokára
kiérünk a tisztásra.
- Rendben! - adta meg magát Pusztító.
- Valami más? - ragadta ki a férfi kezéből a készüléket Tissy.
- Nem tudom! Furcsa dolgokat találtunk. A nyomok olyanok, mint az övéik, de mégse.

Erre mindannyian felkapták a fejüket. Az, de mégse az? Az Ezredes besokallt vagy részeg? Esetleg
az éjszaka és a lázadó fák árnyékai játszanak vele?

- Mi? - kérdezte a lány.
- Nem tudom! A lábnyomok nagyobbak a szokottnál és a mélységükből ítélve a nyom gazdája nem
diétázott mostanában. - kezdte a magyarázatot a vezér. - A nagyságból ítélve kb. kettő és fél méter
hosszú és közel kétszáz kiló az egyed.
- Az lehetetlen! - mondta egyszerre Tissy és Pusztító.
- A Dögök maximum másfél méteresek és alig száz kilósak. - dörmögte a tokiba Pusztító, aki idő
közben visszaszerezte azt a lánytól.
- Tudom! - helyeselt Ezredes. - A nyomok eléggé elmosódottak, de szerintem hat vagy hét rohadék
lehet.
- Mi a szar folyik itt Ezredes? - kérdezte értetlenül a hústorony.
- Ezt nem tudom Nagyfiú! Nem tudom! Ezért legyetek éberek és készüljetek fel mindenre! Majd
jelentkezek! - zárta le a beszélgetést Ezredes.

A rádió elhallgatott,  a  Vadászok se szóltak egy szót  se.  Csendben a fegyvereiket  babrálták és
gondolatukba burkolóztak. Ha igaz az, amit Ezredes mond - és mért hazudna? -, akkor itt nemsokára
elszabadul a pokol.  Senki  nem értette az elhangzottakat.  Tudták,  hogy egy megtermett  Dög is
maximum száz - százhúsz kiló, és a nyomok? Kétszáz kiló? Ez lehetetlen! De mért lenne az? Tizenöt
éve kiirtották az utolsót is belőlük, de két napja kapták az információt arról, hogy Dögökre hasonlító
lények portyáznak a környéken és emberek tűnnek el nyomtalanul. Akkor mégis lehet, hogy ők azok?
A Sátán visszaparancsolta őket a földre és nagyobb hatalmat adott nekik? Vagy talán ezek a pokolba
se jók? Annyira undorító teremtmények, hogy még a pokol se fogadja be őket hosszú távra, csak
átutazók lehetnek? Túl sok a talány, így nem lehet koncentrálni, pedig a legapróbb hiba is életekbe
kerülhet. Ha a Dögök hibáznak, azt bánja a fene, de a Vadászok nem hibázhatnak!

A németországi vadászaton is pont ilyen volt az este. Hideg és csendes, túlságosan is csendes. Az
égen a hold kíváncsian figyelte a közelgő eseményeket. A szél lágyan fújdogált, inkább volt kellemes,
mint hideg. A Vadászok meglapulva figyelték a Dögöket és szitkokat szórva rájuk várakoztak. Egy
végeláthatatlan hajtóvadászatnak tűnt az egész, a Vadászok nem akarták elsietni a dolgot. Követték
türelmesen a rémeket és, ha azok megálltak, ők elrejtőztek. Nevettek rajtuk. Undorító, agyatlan
valamiknek  tartották  őket.  Addig  követték  a  rémségeket,  amíg  a  lények  csapdába  csalták  a
Vadászokat. Ők meg besétáltak a kelepcébe, mint tanulatlan csimpánz a majomcsapdába, ha meglát
egy félig rohadt banánt. A Vadászok nem banánt láttak, hanem prédát, de nem vették észre, hogy
közben  őket  is  követik.  Prédává  váltak  mindannyian.  A  hátuk  mögött  osonó  árnyak  pedig  jót
röhögtek magukban azon, hogy pont ezek akarnak itt rendet tenni?! Észre se veszik, hogy négy
alattomos  árny  követi  őket,  pedig  nem  csináltak  titkot  belőle.  A  hajsza  elején  még  elbújtak
üldözötteik elől, de később már játékból néha - néha védtelenül lihegtek utánuk. Bohócot csináltak a
Vadászokból. Ami ez után történt nehéz leírni szavakkal. A Vadászok egyszer csak azt vették észre,
hogy az üldözöttek visszafordulnak és elindulnak hörögve, röfögve a rejtekhelyeik felé. Hátráltak



volna, de már késő volt. A hátuk mögül is hörgő, röfögő hangokat hallottak. Ekkor rájöttek, hogy
szarvashibát követtek el. A Dögök elcsalták őket egy kietlen, sziklás mélyedésbe. A mélyedés nem
volt természetes, inkább egy kőkifejtőre hasonlított. Egy út vágta ketté és csak egy ki - és bejárata
volt, de ezek már nem voltak járhatóak. A Dögök fogaikat vicsorgatva közeledtek a tizenkét Vadász
felé. A legjobb Vadászok közé tartoztak nyolcan, hárman a középmezőnybe a tizenkettedik pedig
újoncnak számított.  Csupán fél  éve lépett be a Kötelékbe. A vezetők úgy gondolták, hogy ez a
küldetés  megfelelő  lesz  arra,  hogy  ellessen  pár  vadász  technikát  az  idősebbektől.  Senki  nem
számított  arra,  ami  ott  bekövetkezett.  Menekülni  nem volt  hova,  elbújni  se  tudtak,  de  hát  ők
Démonvadászok! Ráadásul a legjobbak! Az újonc előtt nem futamodhatnak meg. Nem azért jöttek
ide, hogy pár bolhás agyatlan Dög meghátrálásra kényszerítse őket!

- Gyertek cicuskáim! Ti rohadt Dögök! - üvöltötte Védő.
- Undorító férgek! Kibelezem mindegyikőtöket!A bundátok a falamon fog lógni! - csatlakozott az
üvöltéshez Kirk.
- Újonc, Napalm, Med, Sub fedezzétek a seggünket! - adta ki a parancsot Bock Tábornok. - A többiek
előre!

Közben a Dögök egyre közelebb és közelebb merészkedtek.

- Cirmos cica jajj! Hová lett a vaj? Most látom a bajuszodat, mindjárt kinyírlak! Hahaha! - vihogott
Crazy.

- Mindenki élesítse a fegyvereit! - kiáltotta Bock Tábornok.

- Támadnak! - sikította Lux.

Egyetlen esélyük az volt, hogy minden erejüket latba vetve megpróbálnak minél többet átküldeni
belőlük a túlvilágra. Fegyverek ropogása szakította szét a csendet, fájdalmas üvöltések tépték a
dobhártyákat.  Pengék  és  golyók  fúródtak  a  húsba,  karmok  és  fogak  szaggatták  darabokra  az
embertesteket.

- Áááá! - üvöltötte Crazy. - az üvöltés nem tartott sokáig, csupán néhány másodpercig. Az éles fogak
pillanatok alatt kitépték a férfi torkát.
- Dögöljetek meg! - üvöltött az önkívületbe esett Védő. - Engem pár szarossegű macska nem állít
meg!

A Dögök vinnyogtak a Vadászok üvöltöttek. Másodpercenként terültek el a testek a földön. De nem
pihentek, hanem halottak voltak.

- Kifogyott a lőszerem! - üvöltött Bock Tábornok.
- Itt van egy tár - dobta oda neki valaki.

De már késő volt. Két Dög rávetette magát. Az egyik előröl támadt a másik hátulról, a Tábornoknak
esélye se volt az önvédelemre. De mindenki tudta közülük, hogy a Dögök nem fair ellenfelek.



A Tábornok mindig elmondta az újoncoknak, hogy ha belépnek a kötelékbe ne számítsanak
semmi jóra! Itt nincs lazsálás, nincsenek egyenlő esélyek, nincs babusgatás. Ha elindulsz
egy vadászatra nincs rá semmilyen garancia, hogy élve visszatérsz! De legalább harc közben
patkolnak el és nem lesznek trottyos öregemberek. Többé már nem fogja mondani senkinek.
A Tábornok halott volt. Mint ahogy halott volt rajta kívül tíz társa is.
Már csak két vadász volt talpon, de jobban hasonlítottak kettő, két lábon járó véres hurkára,
mint Démonvadászokra.  A fegyverek még párszor feldörrentek és a két  vadászon kívül
mindenki halott volt.

- Győztünk Újonc! - próbált örvendezni Védő.

Újonc nem mondott semmit. Teste remegett a fáradtságtól és a fájdalomtól. Halott társait
nézte. A látvány borzalmas volt. Minden áldozatnak átharapva a torka, keze, lába letépve,
hasuk felszakítva. A hányinger kerülgette. Védő odalépett mellé és a vállára tette a kezét.

- Bátran harcoltál barátom! - mosolygott.
- A többiek! - mutatott a halott társaira Újonc.

Védő sóhajtott egy nagyot.

- Bátor harcosok voltak. A családom. Hatalmas megtiszteltetés számodra, hogy mellettük
harcolhattál! - ömlengett Védő. - Sajnos előbb - utóbb ez lesz a sorsa minden Vadásznak. De
ki akar örökké élni, nem?

A beszélgetés  közben nem vették észre,  hogy idő  közben az  egyik  Dög magához tért.
Alattomos  mozdulatokkal  elindult  Újonc  felé  és  éppen  rá  akarta  vetni  magát.  Már  a
levegőben volt és karmait kinyújtva repült leendő áldozata felé, amikor hirtelen Védő arrébb
lökte Újoncot, de neki már nem volt ideje elugrani. Torkát átvágták a Dög karmai. Holtan
terült  el  társai  mellett.  Újonc  torka  szakadtából  üvöltött  és  a  kezébe  kaparintott  egy
fegyvert. Felemelte a fejét és csak ekkor látta, hogy a Dög megint felé repül. Oldalra gurult,
elhárítva  ezzel  a  támadást.  Felemelkedett,  kezét  előrenyújtva  célba  vette  az  éppen
feltápászkodni próbáló lényt. Most ő se ad kegyelmet. Meghúzta a ravaszt újra és újra.
Addig lőtt, amíg a tár ki nem ürült. A tetem jobban hasonlított egy ementáli sajtra, mint egy
démoni teremtményre. Újonc térdre rogyott, majd arccal előre elterült a földön. Elvesztette
az eszméletét. Később a Vadászok főhadiszállásán tért magához. Sok időbe telt a teljes
felépülése, de azóta ő lett az egyik legnagyobb Vadász.
Az elmélkedést Ezredes hangja zavarta meg.

- Pusztító készüljetek! - suttogta a vezér a tokiba.
- Mi történt? - kérdezte.
- Megtaláltuk őket. Felétek tartanak.
- Dögök? - kérdezte türelmetlenül Pusztító.
- Azok! - válaszolta Ezredes.
- Ez nem lehet igaz! - tátotta el a száját a hústorony.
- Sajnos az! Hatan vannak. Nagyobbak az eddig ismerteknél.
- Jesszus! - döbbentek meg mindannyian.
- Egyelőre ne csináljatok semmit! Kb. két perc és kiérünk a tisztásra velük együtt.



- Értettük! Közelebb megyünk! - jelentette ki Pusztító.
- Rendben! Készítsétek a fegyvereket! Próbáljuk meg bekeríteni őket - mondta Ezredes.

A  beszélgetés  ezzel  abba  is  maradt.  A  három Vadász  Tissy,  Pusztító  és  TB  egyszerre
iramodtak meg az erdő széle felé. Szavak nélkül is megértették egymást, mindenki tudta a
saját dolgát. Egymástól cirka tíz méterre eltávolodtak, mintegy láncot alkotva.

Hárman láncot alkotni? Ha ezt megcsináljuk, megeszem a kalapomat. Morgolódott magában
Pusztító. Hat vadász hat Dög ellen? Többen kellett volna jönniük, de a többiek más lényekre
vadásznak. Tizenöt éve a Vadászok voltak túlerőben és nem ért semmit. És most?

További morgolódásra nem volt idő. Egyszer csak a fák árnyékai közül sorban kiugrott a hat
Dög. A három vadász levegőt is elfelejtett venni a megdöbbenéstől. A saját szemükkel látták
őket, de nem akarták elhinni. Pedig kénytelenek voltak. Az időközben hatalmasra nőtt Hold
herceg reflektorként világította be a terepet. Olyan fénnyel árasztotta el a tisztást, hogy
mindenki tisztán láthatott mindent. A Vadászok a Dögöket, de abban bíztak, hogy a Dögök
nem látják őket. Az erdő szélén ott állt a hat pokoli teremtmény. Egy se lehetne belőlük és
most hat van. Hat iszonyatos gyilkos lény. Egyenként lehetnek vagy kétszáz kilósak és több
mint  két  méter  hosszúak.  A fejük nem emlékeztet  semmilyen más élőlényre.  Hatalmas
koponyájuk tetejére két nagy fül nőtt, a kifinomult hallásért, két ökölnyi szem, a tökéletes
látásért.  Ezek  mégis  elenyésznek a  hatalmas  szájuk  és  fogaik  mellett.  A  szájukba egy
megtermett ember feje is  belefér.  Fogaik borotvaélesek, ezekkel bármit széttépnek. Ha
egyszer valaki felé közelíteni kezd az iszonyatos húsdaráló, az illető csak azon imádkozhat,
hogy minél hamarabb hulljon rá az örök sötétség. Borzalmas izmos testüket fekete és itt - ott
kopottas  szürke  szőr  borítja.  Kinézetüknél  csak  a  förtelmes  szaguk hányinger  keltőbb.
Döghús szaguk volt, de hát milyen szaguk is lehetne! Kiscica szagúak nem lehetnek ezek a
rémek! A Vadászok kavargó gyomorral  bámulták őket.  Nem hittek a szemüknek,  pedig
biztosak voltak benne, hogy ébren vannak. Ember nem álmodik ilyet! Eközben az erdőből
kiért a másik három Vadász is és elfoglalták a helyüket. Az égi óriás, mintha megérezte
volna a közeledő veszélyt, egy felhőfátyol mögé bújt. Vagy nem akarta látni az iszonyatos
lényeket vagy csak a Vadászoknak akart menedék árnyékot biztosítani.

- Ezredes hallasz?
- Igen Pusztító!
- El kell tűnnünk innen azonnal! Ez öngyilkosság! - suttogta Pusztító a tokiba.
- Én is ezen gondolkozok Nagyfiú! Nem kockáztathatunk! Mindenki hallotta?

Ekkor olyan történt, amit még soha senki nem látott. Az egyik Dög két lábra állt, utána egy
másik is. A levegőbe szaglásztak, mint a vadászkutyák, amikor megérzik a nyúl illatát. De ők
más illatot éreztek. Az egyik Dög az erdő széle felé fordult és mély hörgő hangot adott ki. A
két lábon állók visszaroskadtak négy lábra a biztosabb mozgás miatt.  Lassan szétválva
elindultak a két Vadászcsoport felé. Óvatosan közeledtek, mintha tojáshéjon lépkednének.
Fejüket előreszegezve, szájukat hatalmasra tátva még mindig óvatosan közeledtek.

- Tudják, hogy itt vagyunk! Lebuktunk! - mondta Tissy.
- Szépen nyugodtan mindenki vonuljon vissza! A kocsinál találkozunk! - adta ki a parancsot
Ezredes.



A Dögök érezték a hat távolodó test illatát, de nem tettek semmit. Eljátszottak egy gyenge
üldözési jelenetet, de éppen csak hogy kocogtak a Vadászok után. Vonyíkoltak, hörögtek.
Szokásuktól  eltérően  nem  támadtak  rá  az  üldözötteikre,  pedig  nem  is  vitás,  hogy
megerőltetés nélkül nyerhettek volna. De nem ma! Még nem jött el az idejük, még várniuk
kell. Nemsokára megtudja a világ, hogy léteznek. Gondoskodnak róla. Iszonyatos pusztítást
mérnek az emberiségre,  a Vadászokat pedig kegyetlen módon halálra marcangolják.  Új
esélyt kaptak és nem akarnak csalódást okozni. Nagyobbak, erősebbek lettek, ki akarják
élvezni a hatalmukat. Közben a hold megrémülhetett a látványtól és teljesen elbújt a felhők
mögé. A tisztáson csak a hat lény maradt. Ha a hold kipillantott egy másodpercre a felhők
mögül,  eszeveszett  vonyításba  kezdtek.  Élvezték  az  újjászületést.  Be  fogják  pótolni  a
sokévnyi kiesést, most már senki nem állíthatja meg őket.

- Mi a szar folyik itt? - üvöltötte a kocsiban Pusztító. - Ilyen nincs! Hat Dög és két lábra
állnak? Ezek nem Dögök! - fujtatott az utálattól.
- Nem tudom mi ez az egész! - mondta Ezredes. - Ez már nekem is sok!
- Valami készül és nem lesz jó vége! - mondta Tissy.
- Mire gondolsz? - kérdezte Fil.
- Nektek nem gyanús, hogy most itt ülünk és beszélgetünk? Tudták, hogy ott vagyunk, de
elengedtek minket! Valami készül! - szögezte le a lány.
- Igazad van! - helyeselt TB.
- Nagy a gané és mi megint a közepében vagyunk! - morgolódott tovább Pusztító.
- Jól vagy? - kérdezte Tissy.
- Megvagyok! Nem lesz baj! - mondta kicsit higgadtabban Pusztító. - El kell mennünk a
Jóshoz!
- Hamarosan elmegyünk hozzá Pusztító! De amíg nem jelentkezik, nem mehetünk!
- Ez akkora hülyeség! Kevés az időnk, meddig akarunk még várni rá?
- Pusztító! Ő a mi oldalunkon áll és számtalanszor segített már nekünk! - magyarázott Tissy.
- De amikor kellene, akkor sose jelentkezik! - háborgott újra Pusztító.
- Nem lehet mindig látomása!
- Akkor lője be magát és biztos lesz neki! - vágott vissza Pusztító.

Akaratlanul  is  elkezdetek  nevetni  mind  a  hatan.  De  ez  a  nevetés  igazából  a  lelkük
félelmének csilingelése volt. Mi készülhet itt? Megjelennek a Dögök, pedig el lettek törölve a
föld színéről és most itt vannak megint! Erősebbek, nagyobbak, veszélyesebbek. Ki küldte
vissza őket és miért?

- Hamarosan jelentkezni fog! - nyugtatta Pusztítót Ezredes.
- Ja, elfelejtettem az Újfiút! - gúnyolódott Pusztító.
- Már elkezdte a tanulást és a kiképzést. Jól halad.
- És ki is ő? Jaj, már tudom! Elhozza a végső békét a földre, ugye?
- A Legenda szerint igen. Bízunk benne, hogy ő az!
- Persze! Nem úgy tűnt eddig, hogy olyan hatalmas harcos lenne!
- Nemsokára úgy is kiderül! - csillapította a többieket Ezredes.
- Muszáj lesz, hogy ő legyen az! Nincs sok időnk már! Túl sok az ómen!

Abba maradt a beszélgetés, csendben zötykölődtek a város felé. Igaza kell lennie Tissynek.
Nincs már sok idejük. Ha megint nem a megfelelő embert találták meg, akkor mindennek



vége! Tovább keresniük nincs idő, a kiképzés is túl sok időt vesz igénybe. Ha a Legenda nem
válik valóra és a gonosz belépést nyer a földre, akkor mindennek vége lesz. Szó szerint el
fog  szabadulni  a  pokol.  Akkor  a  Dögök és  más  pokoli  rémlények  fognak  uralkodni  és
rabszolgaságba fogják taszítani az emberiséget,  már ami megmarad belőle.  A Vadászok
kevesen vannak, a Kiválasztott nélkül nem állíthatják meg az ősgonoszt. A gonosz  pedig
megállíthatatlanul közeledik.



2. Fejezet: Az igazság
Ez is csak egy átlagosnak nevezhető éjszakának bizonyult Kölyök életében. Elmúlt hajnali három

óra, de még mindig ébren volt, akárcsak tegnap, tegnap előtt és sorolhatnánk tovább a napokat. Túl
volt már a szokásos tortúrán. Fáradtnak érezte magát, megpróbált elaludni, de másfél óra forgolódás
után inkább felkelt. Egész nap nem pihent, nem volt rá ideje. Reggeltől estig kiképzésen volt, ami
minden idejét és erejét felemészti. Gondolta valahogy csak túléli a fáradtságot és így hátha tud este
aludni. Nem jött be! Már megint nem! Az se segített az álomba burkolódzásba, hogy a szomszéd
kutyája  már  megint  az  ablaka alatt  vonyíkolt.  Miután megunta  a  romantikusnak abszolút  nem
mondható  szerenádot,  elég ocsmány szitkokkal  lepte  meg éjszakai  udvarlóját.  A  tacskó Rómeó
miután észrevette, hogy a mai éjszakán se tudja megnyerni választottja szívét, inkább odébb állt. Ha
lett  volna  Kölykön  kívül  más  is  a  házban,  fogadott  volna  vele,  hogy  bolhás  lovagja  holnap  is
próbálkozni fog. De rajta kívül és a konyhában időnként randalírozó egereken kívül nem volt senki.
Több mint két éve már, hogy egyedül fekszik és egyedül kel. Nem volt senki, akivel megoszthatta
volna az életét. Akire minden este gondolt és szerette volna, hogy vele legyen, már soha többé nem
láthatta. Édesanyja két éve elhunyt, azóta benne is meghalt valami. Régi önmagára még nyomokban
se emlékeztetett.  A  tragédia  előtt  szerette  az  életet.  De azóta… Unalmas,  egyhangú életet  él.
Sokszor bízik abban, hogy hátha nem ébred fel soha többé. Fejére omlik a ház vagy csak őt is
magához szólítja a nagy semmiség. Sokszor gondolt a halálra és arra, hogy akkor újra találkozhatna
édesanyjával.  Olykor  eszébe jut,  milyen lehet  odaát.  Valóban béke és  nyugalom uralkodik  ott?
Álmaiban így érezte. De egyelőre még maradnia kell. Be kell teljesítenie a küldetését! Gyerekkora
óta érzi, hogy valami baj van a világgal. Több van a felszín alatt, mint amit az egyszerű emberi szem
lát.  Amióta  belépett  a  Kötelékbe,  látott  pár  normálisnak  nem igazán  nevezhető  dolgot.  Olyan
teremtményeket,  amiket  eddig  csak  első  osztályú  horrorfilmekben  használtak  a  nézők  halálra
rémítésére. Az elmúlt hónapok során találkozott megannyi szörnyűséggel. Amikor esténként nem
alszik,  ezeken  gondolkozik.  Normális  ember  elhiszi,  hogy  ilyen  valóban  létezik?  Rémálmokban
előfordul, hogy az ember tudata életre kelt egy rémséget, de amikor szemtől szemben találja magát
valaki velük, akkor igen csak komolyan elgondolkozik rajta, hogy nem - e kéne felkeresnie egy
agytúrkászt. De Kölyök saját szemével látta a lényeket és tapasztalt is dolgokat. Álmában többször
járt  már  a  túlvilágon.  Nem tudta  eldönteni,  hogy  csak  a  képzelete  játszik  vele  vagy  valóban
üzeneteket kap odaátról.  Valamilyen megmagyarázhatatlan érzés miatt  kezdi  elhinni,  hogy még
dolga van a világon. De ez a teher egyelőre túl sok, amit a vállára tettek. Édesanyja érthetetlen
halálát se tudta még feldolgozni és egyből mentse meg a világot? Nyugalomra lenne szüksége,
gyászolni szeretne, de nincs rá idő. Ha igaz a Jóslat és kudarcot vall, eljön az Apokalipszis. De ő, mint
egyszerű ember mit tehetne? Nehezen tudja elhinni, hogy ő a Kiválasztott, aki békét hoz a földre.
Ostobaságnak hangzik, hogy pár teljesen idegen ember, akik Démonvadásznak hívják magukat, egy
napon betoppantak az életébe és azt várják el tőle, hogy szuperhősként harcoljon a gonosz serege
ellen. Számtalanszor újraélte már azt a napot. Egy ismeretlen autó állt meg a háza előtt és négy
ismeretlen alak kopogtatott be hozzá.

- Fontos dologról szeretnénk beszélni veled - kezdte egy őszes hajú férfi.

- Kik vagytok ti? - kérdezte megdöbbenve Kölyök.
- Amit most hallani fogsz első hallásra hihetetlennek fog tűnni! Arra kérünk téged, hogy hallgass
minket végig - folytatta a férfi.
- Időm, mint a tenger! Úgy is csak a szokásos önsajnálat van a napi teendőim között - válaszolta
Kölyök.
- Bemehetünk vagy itt az utcán beszéljünk? - kérdezte flegmán egy férfi.



- Kövessetek. - felelte Kölyök.

Az idegenek követték őt a házba. Kölyök maga se értette, hogy miért engedte be őket, de olyan
érzése volt, mint ha ismerné a jövevényeket valahonnan. A konyhába invitálta a vendégeket és helyet
mutatott.

- Dőlj hátra és légy üdvözölve Csodaországban! - mondta gúnyosan a flegma férfi.
- Először is engedd meg, hogy bemutatkozzak. A polgári nevemet már régóta nem használom, nincs
is jelentősége! A társaim csak Ezredesnek hívnak.

- Örvendek, engem…
-  Nem kell  mondanod  semmit!  Mindent  tudunk  rólad.  Tudjuk,  hogy  mi  történt  veled,  tudunk
édesanyád haláláról és arról is, hogy érzed azt, hogy valami baj van a világgal, tudunk az álmaidról.

Kölyök nem válaszolt, csak kíváncsian figyelt. A két kísérő a háttérbe húzódott, a szemrevaló lány
pedig érdeklődve figyelte a házigazda reakcióit. Az őszes hajú férfi, aki Ezredesnek nevezi magát,
Kölyökkel szemben ült egy széken. A többiek vagy a plafont bámulták vagy az ablakon leselkedtek ki.

-  Mi  négyen  egy  Démonvadászok  nevezetű  titkos  szervezet  tagjai  vagyunk.  Hosszú  évek  óta
harcolunk a gonosszal és a seregével. A szervezetünk több mint kétszáz főt számol világszerte.
Folyamatosan bővül a létszámunk, de egy igen komoly felvételin kell átesnie annak, aki közénk akar
tartozni. A tagjaink nyitott szemmel járnak a világban és keresik a potenciális Vadász jelölteket. Van
egy segítőnk, akit Jósnak hívunk. Egy látomásban talált rád. Egy legenda része vagy.

- Mi van? - kérdezte nem kis meglepetéssel Kölyök.

- Egy jóslat szerint a Vadászok megtalálják a Kiválasztottat, aki örök békét hoz a világra. Elpusztítja
a gonoszt és megváltja a világot.

- Őőő! Álljunk meg egy kicsit! Ti azt hiszitek, hogy én vagyok a Kiválasztott?
- Igen!
-  Na,  ne!  Sok  baromságot  hallottam már  életemben,  de  ez  mindenen  túlmegy!  Ide  jöttök  és
összehordotok minden hülyeséget a gonoszról és egy jóslatról.

- Még mindig azt álmodod, hogy egy erdőben futsz és menekülsz valaki elől? Nem látod az üldöződet,
de tudod, hogy ott van mögötted. - kérdezte a lány.
- Honnan tudod?
- Mondtuk már! Mindent tudunk rólad! - mondta a hústorony.

A  Vadászok  hosszas  magyarázkodásba  kezdtek.  A  beszélgetés  végére  meggyőzték  a  fiút,  hogy
tartson velük és bebizonyítják neki az elhangzottakat.
Tovább mélázott volna, de a telefoncsörgés visszazökkentette a valóságba

- Jó reggelt! Ezredes vagyok. Pusztító és Tissy hét órára ott vannak érted. Sürgősen el kell menned a
Jóshoz.



- Mi történt? - kérdezte Kölyök.
- Hívott a Jós, szeretne találkozni veled. Próbálj meg pihenni még egy kicsit. Ma nehéz napotok lesz!
- Végre! Erre az egy órára már nem fekszek vissza. Lassan elkészülődök.
- Rendben te tudod. Most indulnom kell.
- Ezredes várj egy kicsit. Te még mindig elhiszed, hogy én vagyok a Kiválasztott?
- Nem hiszem, hanem tudom! Egyszerűen érzem.
- Jó tudni, hogy valaki hisz bennem! Én nem akartam ezt az egészet!
- Nem kell mentegetőznöd! Mi rángattunk bele ebbe, de nem volt más választásunk! Szükségünk van
rád és neked is ránk. Az a sorsunk, hogy egymás mellett harcoljunk.
- Hogy tudsz ennyire hinni bennem? Én magamban se hiszek és mások se hisznek bennem.
- Eljön az idő, amikor fel fog szabadulni a tudatod és hinni fogsz magadban és a képességeidben. Idő
kell hozzá! A többiek is hisznek benned, nézd el nekik a türelmetlenségüket. Régóta keresünk, és
lassan kifutunk az időből. Pusztító kemény dió, de mellette igazi Vadász lesz belőled. Ő a legjobb
kiképzőnk.

- Köszönöm, hogy hiszel bennem!
- Ne köszönj semmit! Mennem kell. Úgy néz ki, hogy megtaláltuk a Dögök rejtekhelyét.
- Jó vadászatot!
- Minden jót Kölyök!

Végre eljött az idő, amikor Kölyök személyesen is találkozhat a Jóssal. Társai sokat meséltek róla, de
eddig még nem volt szerencséje személyesen is látni őt. Azt mondják, hogy különleges képességei
vannak. Látja a jövőt, beszél a halottakkal és többször járt már a túlvilágon. Most végre minden ki
fog derülni. Izgatottan várja a találkozást. Sok kérdése van, amit fel akar tenni a Jósnak.
Mivel  a  többiek  nemsokára  oda  érnek  hozzá,  ezért  kipattant  az  ágyból  és  lassan  elkezdett
készülődni. Pusztító mindig reklamál, ha nincs frissen főtt kávé. Felrakott egy adagot főni, közben
felöltözött. Mire kész lett a koffeinbomba, ő is talpig ruhában volt. Gyertyát gyújtott édesanyja képe
előtt. Leült egy székre és a fényképet nézte. Szeméből lassan könnycseppek csordultak ki. Eszébe
jutott a sok fájdalom, amin édesanyja átment. Súlyos betegség miatt vesztette el őt. Sose volt könnyű
élete, de amióta ő nincs, azóta üresnek érez mindent. Ha a Vadászok nem keresik meg, talán már
végzett volna magával. Amikor édesanyjára gondolt, iszonyatos hiányérzete támadt. Szeretett volna
még sok mindent mondani, átélni és mutatni neki. Megígérte, hogy ha jó módú ember lesz, elviszi
gyönyörű helyekre kirándulni. Ezt az ígéretet már sose válthatja valóra. Hangos dörömbölésre riadt
fel. Az órájára pillantott. Öt perc múlva hét óra. Elvesztette az időérzékét.

- Mi van már? Még mindig döglessz?
- Muszáj bunkónak lenned Pusztító?
- Hagyjál már Tissy! Sürgősen WC-re kellene mennem.
- Neked mindig ez a bajod!
- Jövök! - kiabálta Kölyök.

Kisétált a kapuhoz és beengedte Tissyt és Pusztítót. A hústorony berohant az udvarra, mindenkit
félrelökve az útjából és az alsó épület sarkához rohant, hogy intim dolgát el tudja végezni. Tissy most
is, mint mindig, szemet gyönyörködtető látványt nyújtott. Passzos fekete nadrágot és sötét színű
kardigánt viselt. Aki meglátta, nem hitte volna el róla, hogy milyen könyörtelenül képes ölni. Persze
csak  is  rémlényeket.  Arca  szép  volt,  teste  tökéletes,  mint  egy  igazi  manökené.  Csillogó
gombszemeivel bárkit levett a lábáról. Keblei kellően nagyok és formásak voltak, feneke feszes.

- Jó reggelt! Hogy aludtál? - érdeklődött a lány.



- Jó reggelt! A szokásos. - válaszolta a fiú.
- Remélem főztél kávét! - fenyegetőzött Pusztító, aki még mindig dolgát végezte.
- Ne is törődj vele! Mindig bunkó. Hozzá lehet szokni!

Kölyök nem mondott  semmit  csak mosolygott.  Közben beinvitálta  Tissyt  a  házba.  A lakás  első
helysége a konyha volt. Egyszerűen volt berendezve. Az ajtóval szemben egy fehér konyhaszekrény
állt. Jobbra egy ebédlőasztal három székkel, balra egy tűzhely és a hűtő. Régi megkopott bútorok
voltak, de az eszmei értékük hatalmas.
- Kértek kávét? - kérdezte a házigazda.

-  Én egy  duplát  három cukorral  és  kevés  tejjel.  -  adta  le  a  rendelést  Pusztító,  aki  időközben
csatlakozott a társasághoz.
- Csoda, hogy végeztél! - incselkedett a lány.

Kölyök helyet mutatott a két társának és kitöltötte a kávékat. Ő is leült a szabadon hagyott székre és
kérdőn nézett a többiekre. Tissy az asztalra meredt, Pusztító hangosan szürcsölte a kávéját.

- Hívott Ezredes? - kérdezte Pusztító.
- Igen! Úgy egy órája. - válaszolta Kölyök.
- A Jós jelentkezett és sürgősen látni akar téged. Azt mondta, hogy itt az idő, hogy szemtől - szemben
találkozzatok. Megkér arra, hogy szedd össze a gondolataidat és a kérdéseidet. Most választ fogsz
kapni mindenre. Világos?
- Az!
- Ne legyél beszarva! Mindannyian tudjuk már a válaszokat, csak neked kell elfogadnod azokat! Ha
elfogadod a küldetésedet, akkor te leszel a legnagyobb Vadászok egyike. - mondta barátságosan
Pusztító.

A másik kettő felkapta a fejét. Mi történt a hústoronnyal? Bátorító szavakat ejt ki a száján? Ritka
alkalmak egyike, valami nagyon fontos dolgot tudhatott meg, ha ennyire boldog.

-  Két  napja  én  is  jártam a  Jósnál.  -  folytatta  Pusztító.  -  Sok  mindenről  beszélgettem vele  és
megdöbbentő dolgokat hallottam. Kicsit átértékeltem magamban az eseményeket. Egyelőre többet
nem mondhatok nektek, de higgyétek el, hogy nem ok nélkül vagyok jókedvű. De most indulnunk
kell, eléggé hosszú lesz az út.

Kiitták maradék kávéjukat. Kölyök összeszedte a holmiját és útra keltek. Mit tudhatott meg Pusztító,
amitől ilyen jó kedve van?

Csendben kanyarodtak ki az utcából. Pusztító gyengéden kormányozta az autót, mintha kecses női
testet irányítana egy táncversenyen. Mellette Tissy ült, aki az ablakon nézett ki. A város lassan
ébredezni kezdett, egyelőre csak páran merészkedtek ki a csípős reggelbe. Borús volt az ég, apró
esőcseppek csapódtak az autó szélvédőjére. Enyhe szellő fújdogált, szinte nem mozdított semmit.
Csak néhány eldobott papírdarab gördült ide - oda a járdán. Az időjárás is komor képet vágott a mai
naphoz. Ez egy fontos nap a Démonvadászok számára. Nagyon fontos nap!



- Szerinted mi készülődik? - kérdezte Tissy.
- Valami nagy ocsmányság! - válaszolta Pusztító.
-  Hogy  a  fenébe  tértek  vissza  a  Dögök?  Valaki  visszaküldte  őket  a  földre,  ez  nem  is  vitás!
Önmaguktól nem tudtak volna visszatérni.
- Tudom! Valaki segít nekik! De ki? Annyi ellenségünk van, hogy sose jövünk rá, ha csak nem áll
elénk.
- Találkozni fogunk vele!

- Szerintem is! Aki visszahozta őket, nagy hatalom birtokában van. Az orrunk alá fogja dörgölni!
- Honnan veszitek? - kérdezte Kölyök.
- A gonosz mindig élvezi a hatalmat és szereti megmutatni másoknak azt, hogy mire képes. Pláne, ha
uralkodni tud más lények felett.
- Pusztítónak igaza van! A gonosz szereti kezében tartani a dolgokat. Mi lenne jobb ajánló levél, mint
az, hogy megmutatja a világnak, hogy borzalmas lényeket tud irányítani?!
- Szerintetek valaki irányítja a Dögöket? - kérdezte Kölyök.
- Hagytak minket elmenekülni. Valaki megtiltotta nekik, hogy ránk támadjanak.
- A gonosz hatalma egyre nagyobb. Csúnya vihar fog súlytani minket. Remélem te is jó híreket kapsz
a Jóstól. Mindent megtanítottunk neked, most már önállóan kell fejlődnöd.
- Ti hisztek bennem? Elhiszitek, hogy én vagyok a Kiválasztott?
- Nem lényeg, hogy mi mit hiszünk! De, ha nem hinnénk, nem fektettünk volna annyi energiát a
kiképzésedbe. - magyarázta Tissy.
- Megállok tankolni. Hozzak valakinek valamit? - kérdezte Pusztító.
- Én nem kérek semmit! - mondta Kölyök. - Kicsit gondolkozok.
- Egy epres csokit kérek és egy energia italt. - adta le a rendelést Tissy. - Telefonálok, amíg végzel.
- Megint a pasidat hívod Tissy? Így, hogy leszel a feleségem? Mindig megcsalsz te átkozott asszony! -
viccelődött Pusztító.

Tissy nem szólt semmit csak kinyújtotta a nyelvét és felemelte a bal keze középső úját. Pusztító
viszonozta a kedves gesztust.

Ilyenkor olyanok, mint a nagy gyerekek, gondolta Kölyök. Szívesen nézegette, amikor ők ketten
csipkelődnek. Biztos belefáradtak már ebbe az életvitelbe, nekik is kijár a szórakozás. Kettőjüknek
nagyon sokat köszönhet. Pusztító mindig keményen bánt vele, sokszor porig alázta, még se tudott rá
haragudni. Nem egyszer megmentette már az életét. Sok harci technikát tanult meg tőle. Tissy az
elméleti oktatást tartotta. Amit csak lehetett megtanított a pokolról, fekete mágiáról, a rémlényekről.
Lassan elérkezik az idő, amikor a gonosz szemébe kell néznie. De mikor?

Álmosan zötykölődtek az úton. Az út mentén megtépázott fák hajladoztak, mintha meghajolnának az
arra járók előtt. Lombkoronájuk egy részét már lehullatták emlékeztetve az arra tévedőket, hogy
bármerre is mennek, az ősz ellen nincs menekvés. Pusztító egy sonkás szendviccsel küzdött, Tissy a
jegyzeteit böngészte. Kölyök a hátsó ülésen ült, fejét az ablaknak támasztva megpróbálta rendezni a
gondolatait. Nem igazán akart sikerülni neki, lassan lecsukódott a szeme.
Egyszer csak a szobájában találta magát. Puha ágyában feküdt és érezte, hogy fázik. Magára húzta a
takaróját és tovább aludt. Hírtelen furcsa érzés kerítette hatalmába, mintha nem lenne egyedül a
szobában.  Nem foglalkozott  vele,  máskor  is  érezte  már így.  Egyre nehezebben kapott  levegőt.
Próbált mélyeket lélegezni, de nem sikerült. Érezte, hogy valaki fojtogatja. Kinyitotta a szemét, de
nem látott senkit. Tüdejébe ekkor már nem áramlott levegő. Teste megfeszült, rugkapálózott, de



nem tudott kiszabadulni a fogságból.  Most már kétség sem fért hozzá, hogy valaki meg akarja
fojtani.  Kezdett  elsötétedni  a  világ.  Hatalmas  csattanást  hallott  és  eldörrent  egy  lövés.
Hangfoszlányok szálltak felé, de nem értett belőlük semmit. Hallotta, hogy valaki kiabál a szobában.
Mikor magához tért Pusztítót látta, aki a szoba közepén állt és telefonált.

- Magához tért - és lecsapta a telefont az asztalra.
- Mi történt? - kérdezte Kölyök. - Majdnem megfulladtam.
- Egy szellem meg akart fojtani. Valaki a halálodat akarja.

Beverte a fejét az ablakba, erre tért vissza a valóságba. Pusztító rákanyarodott egy földútra és egy
kátyúba hajtott.

-  Miért nem tud ez a városban lakni? Az én autóm érzékeny darab, nem terepre találták ki!  -
morgolódott Pusztító.

A látvány gyönyörű volt, ami az éppen magához térő Kölyköt fogadta. Szűk földúton haladtak. Az út
mindkét oldalán kisebb erdő húzódott. Gyönyörű, hatalmasra nőtt fák ringatóztak a lágy szélben,
mintha üdvözölni akarnák az autó utasait. A fákon madarak énekeltek. Az embernek olyan érzése
volt, mintha szerenádot adnának. Béke és nyugalom. Az erdő semmit se tudott a készülőben lévő
események szörnyűségeiről. Nem tudja, hogy a világnak van egy sötét része, ami borzalmas dolgokra
képes.

- Megérkeztünk! - jelentette ki Tissy és kimutatott az ablakon.

Kölyök arra fordította a fejét  amerre Tissy mutatott.  Egy átlagosnak mondható emeletes házat
pillantott meg. Kívülről barnára volt festve, mintha fa burkolata lenne. A ház előtt terebélyes tornác
állt  egy  asztalkával  a  közepén,  ami  körül  székek  voltak.  A  gerendákról  szélcsengők  lógtak  és
csilingelő hangjuk hallatszott. Az ablakokban fehér függönyök lengedeztek és virágok törték meg az
egyhangúságukat. A tetőn piros cserepek sorakoztak, négy kémény és egy villámhárító. Önmagában
szemet gyönyörködtető látványt nyújtott. Aki nem ismerte a lakóját azt gondolhatta, hogy egy boldog
család lakja. Anya, apa, gyerekek, két kutya, három macska. Csak hogy aki bent élt az se nem volt
anya, se nem volt nyugodt. És azok is izgatottak voltak, akik ebben a pillanatban szálltak ki az
autóból.  Kinyílt  a  ház  ajtaja  és  egy  jó  vágású férfi  lépett  ki  rajta.  Szája  a  füléig  ért,  örült  a
vendégeknek. Integetett nekik és a lépcső tetején várta őket. Izmos, jó erőben lévő férfi volt, az
ember még is nyugodtságot érzett, amikor megpillantotta.

-  Legyetek  üdvözölve  Barátaim!  Pusztító  mostanság  sűrűn  jársz  erre.  Nincs  jobb  dolgod?  -
viccelődött a férfi.
- Tudod jól, hogy nem tudok ellenállni neked! Imádom a kávédat! - mosolygott vissza Pusztító és
átölelte a férfit.
- Tissy! Te mindig mosolyt csalsz egy férfiember arcára. Gyönyörű vagy ma is!

- Mindig zavarba hozol Rusty. - mondta zavartan a lány és ő is átölelte a férfit.
- Üdvözöllek Kölyök! Rusty vagyok, én vigyázok a Jós biztonságára.
- Örvendek a szerencsének Rusty! - mondta Kölyök és kezet nyújtott.
- Gyertek be, a Jós már vár titeket.



Sorban bementek a házba.

- Kérlek, benneteket üljetek le, kicsit várnotok kell. Pusztító érezd magad otthon, mint mindig, és
kínáld meg a vendégeket valamivel. Én bejelentelek titeket a Jósnak.

Rusty felment az emeletre és a három Vadász egyedül maradt a földszinten. Kölyök körbenézett és
mosolyra húzódott a szája. A lakás nem csak kívülről, hanem belülről is ugyanazt az egyszerűséget
tükrözte. A szoba, amiben voltak, praktikusan volt berendezve. A fal mellett szekrénysor húzódott,
középen egy asztal, körülötte kanapé. A falon képek lógtak, a padlón szőnyeg hevert. Az asztallal
szemben kandalló ékeskedett.

-  Nem erre számítottál,  mi? Azt hitted tele lesz a ház démoncsapdákkal,  fegyverekkel.  Minden
megvan, csak elrejtve. A tapéta mögött, a bútorokban. - magyarázta Pusztító.

- Sokszor jártál már itt? - kérdezte Kölyök.
- Meg se tudnám mondani hányszor. Rusty az egyik tanítóm volt. Olyan, mintha az apám lenne.
Sokszor  ápoltak  itt  miután egy Vadászaton súlyos  sebet  szereztem.  Rusty  szerint  én voltam a
legrosszabb tanítványa! - nevetett Pusztító. - Itt otthon vagyok. Kértek valamit?
- Inni kérnék! - jelezte Tissy.

Beszélgettek  még  vagy  húsz  percig.  Sérülésekről,  Vadászatokról.  Nevetgéltek,  viccelődtek.
Süteményt ettek és üdítőt ittak. Felért egy kiadós reggelinek is. Az idilli hangulatot Rusty kedves
szavai zavarták meg.

- A Jós vár téged. Jobbra a második ajtó az emeleten.

Kölyök  felállt,  ránézett  Pusztítóra  majd  Tissyre.  Nem  szóltak  semmit,  csak  bíztatóan  néztek
egymásra. Pusztító kacsintott egyet, Tissy mosolyogva biccentett a fejével jelezve, hogy induljon.
Lassan lépegetett fel e falépcsőn. A lépcsőfokok recsegtek a rájuk nehezedő súly alatt. Nem voltak
már mai darabok, de a súly se volt csekély. A lépcsőre szőnyeg volt szögelve, de így is hallatszott a
recsegés. A falon képek lógtak, de Kölyök csak futó pillantást vetett rájuk. Máshol járt az esze. Felért
az  emeletre  és  jobbra  fordult.  Szokványos  folyosó  volt  virágokkal,  szőnyeggel,  képekkel,  kis
lámpákkal.  A második szoba ajtaja  félig  nyitva volt.  Megállt  előtte  és  azon gondolkozott,  hogy
kopogjon vagy csak lépjen be. De egy hang megelőzte a döntését.

- Lépj be nyugodtan Kiválasztott. Már nagyon vártalak! - szólt ki egy kedves női hang.

Kölyök belépett a szobába. Az ajtóval szemben egy asztal állt és ott ült a hang gazdája. Őszes, hosszú
hajú, idős hölgy ült egy karosszékben. Amikor a szobába lépett a vendége felállt és üdvözlésre
emelte a kezét. Arca ráncos volt, de még is egy életerős, idős hölgy állt ott és nem egy gyenge
asszony.

- Pusztító jó munkát végzett! Szépen kikerekedtél! - mosolygott az asszony.



- Te vagy a Jós? - kérdezte Kölyök.
- Nem erre számítottál?
- Őszintén szólva nem is gondolkoztam ilyenen. Nem találgattam azt, hogy milyen lehetsz. Nem
szokásom.

- Kérlek, foglalj helyet! Töltök egy teát, te is kérsz?
- Köszönöm elfogadom! - mosolygott az asszonyra Kölyök.

Amíg a Jós kitöltötte a teát, addig Kölyöknek volt ideje körbe nézni a szobában. Az ajtó mellett egy
hatalmas francia ágy volt, vele szemben egy szekrény, közepén egy tv. A szoba bal oldali falánál egy
szekrénysor húzódott. A jobb oldalon pedig egy fésülködő asztal, hatalmas tükörrel. Régi bútorok
voltak és még is kifogástalan állapotúak. A szobában kellemes virágillat volt.

- Így ni! Remélem, hogy szereted a gyümölcsteát!
- Az a kedvencem!

Kortyoltak a teából. Első osztályú gyümölcstea volt. Kellemesen meleg volt és édes.

- Gondolom már türelmetlen vagy! Akkor kezdjünk is bele.
- Kezdjünk! - mondta izgatottan Kölyök.
- Amit most hallani fogsz, sokszor hihetetlennek fog hallatszani. De most már eljött az idő, hogy meg
tudd az igazságot! - váltott komolyabb hangszínre a Jós. - Azért hívattalak ide ilyen korán, mert sok
dolgunk lesz, sok mindent kell megértened. A kiválasztásod történetével kezdem, kérlek csendben
hallgass végig.
- Értem! Úgy lesz! - jelentette ki Kölyök.
- A Vadászok világszerte a Kiválasztottat keresik már hosszú idő óta. Pusztító és Tissy dolga volt,
hogy ebben a régióban keressenek, és megtaláltak téged. Ecsetelhetném a jeleket, amik hozzád
vezettek,  de  felesleges!  A  legnagyobb  bizonyíték  a  következő:  egy  nap  megjelent  nálam  egy
őrzőangyal.  Ők  állnak  a  legközelebb  az  emberekhez,  segítenek  nekünk,  közvetítik  a  Legfőbb
parancsokat.  A jó oldal gyenge a gonosz pedig egyre erősebb. Nem volt idő arra, hogy sokáig
kutassunk, ezért felkeresett engem és biztosított arról, hogy jó nyomon járunk. Miután távozott, volt
egy látomásom. Téged láttalak, miközben a gonosszal harcolsz. Nyerésre álltál, de nem láttam a harc
végét. Sajnos a látomások ködösek, el kell jutni az út végére, hogy meg tudjuk mi vár ott ránk. - a Jós
belekortyolt a teába és kérdőn nézett Kölyökre.

- Ez is a Legenda része? - kérdezte.
- Igen! A sorsod az, hogy megküzdj a gonosszal és visszataszítsd a pokolba vagy az, hogy megtaláld
azt a személyt, aki a Kiválasztott lesz.
- Akkor még se én vagyok az?
- Nem tudom ezt neked biztosra megmondani. Komoly szereped lesz ebben a csatában, de hogy
tényleg te vagy - e a Kiválasztott, azt sajnos egyenlőre még én se tudom! A legfontosabb az, hogy te
vagy az utolsó reményünk és minden segítséget meg fogsz kapni a siker érdekében.
- Hogy szól a Legenda?
- Mikor borús felhők kúsznak az égen és a hold tűzpiros gyűrűben ég, mikor dühös villámok cikáznak
a fellegekben, a gonosz közel jár. Belépést akar nyerni a világba és igába akarja hajtani a rajta
élőket. Él a földön egy férfi, kinek szíve tele van fájdalommal, de lelke tiszta. Egyedül ő mentheti
meg a jót a pusztulástól. Ereje akkora, mint a gonoszé, de szíve tele van szeretettel. Olyanok, mint
két testvér. Két testvér kik időtlen idők óta folytatják harcukat. A jó reményt ad a gyengéknek,
megvédi az ártatlanokat. A gonosz pusztítani akar, elvenni az életet. A Kiválasztott sorsa, hogy
elpusztítsa a gonoszt. Testén ott van a jel, ami tisztázza, hogy mire rendeltetett. A harc végén csak a
jó maradhat felül, a gonosznak el kell buknia. Ennyi! - fejezte be az asszony.



- Ez nem sok! Ebből jöttetek rá, hogy engem kerestek? - csodálkozott Kölyök.
- Ne feledd! Angyali segítséget is kaptunk! Különben is ez egy rövidített változata volt a Legendának.
Felesleges végighallgatnod az egészet, a lényege ez. - mosolygott a Jós. - De mire a nap nyugovóra
tér, mindent érteni fogsz!
- Az jó lenne, mert jelenleg semmit nem értek! - jelentette ki Kölyök.
- Idő kell hozzá! De térjünk vissza hozzád. A Legendában benne van az álmod is. Amiben menekülsz
és az álom végén a Szent Kardot tartod a kezedben. Ezzel a karddal fogod legyőzni őt.

Kölyök nem szólt semmit, csak egyre nagyobb érdeklődéssel figyelt.

-  Tudnod kell  valami nagyon fontosat is! Az angyaloknak három rendje van. Az őrzőangyalok a
harmadik  osztályba  tartoznak,  nekik  is  vannak  feletteseik.  Az  egyikkel  találkozni  fogsz  és
megdöbbentő dolgokat fogsz megtudni. Nagy fájdalmat fog okozni az igazság! Kontrollálnod kell a
dühödet! Ha elveszted a fejed, könnyen a másik oldalon találhatod magad. A gyengeség a gonosz
tápláléka!
- Miről van szó? - kérdezte nyugtalanul Kölyök.
- Ezt nem én fogom neked elmondani! Ma meg fogod tenni első utazásodat a túlvilágra! - mosolygott
a Jós.
- Micsoda? Én? A túlvilágra… - dadogott az idegességtől Kölyök.
- Igen, te! De még várnod kell egy kicsit! Előbb megfosztalak a nevedtől és kapsz egy újat. Társaid
többé nem Kölyöknek fognak hívni. Mostantól a neved Zeusz!

Zeusszá lett Kölyök tátva maradt szájjal figyelt. Most már semmit nem értett az egészből.

- Valami jelet említettél.
- Igen, a jel! Az anyajegy a bordáidon.
- Az anyajegy?
- Igen! Miért?
- Azt hittem, hogy valami komolyabb dolog lesz! Üstökös vagy holdfogyatkozás.
- Jajj, ti fiatalok! - kacagott a Jós. - Ti mindig a látványos dolgokban hisztek! Bármi lehet jel. Nem volt
gyanús, hogy az anyajegyed egy kardra hasonlít?
- Nem vizsgáltam meg alaposabban! - mosolygott vissza Zeusz.
- Rendes gyerek vagy barátocskám! Kellően nyitott, de még is akadékos.
- Igyekszem! - kacsintott a Jósra a fiú.
- Még valamit tudnod kell! Meg kell szüntetned minden kapcsolatot a barátaiddal, családoddal!
- Miért?
- Ha a pokol küldöttei idő előtt rájönnének, hogy ki vagy valójában, zsarolnának a barátaiddal.
Mindenkit megölnének, akit szeretsz, csak hogy megállítsanak.
- De ők a barátaim! Mit mondjak nekik?
- Semmit! Innentől nem beszélhetsz velük, kiléptél az életükből! A hivatalos verzió szerint halott
vagy. Balesetben meghaltál, pár nap múlva lesz a búcsúztatód. Minden Vadásznak meg kell hoznia
ezt az áldozatot.
- Hivatalos verzió?
- Sokfelé vannak kapcsolataink. Megszűntél létezni, mostantól egy emlék vagy a barátaid számára. -
Miért most? - kérdezte Zeusz.
- Egyre több a baljós jel. A Pokol Kapujának lakatjai sorban kinyílnak. Ha az összes kinyílt kitárul a
Kapu.
- Mit akar a gonosz? Elpusztítani a világot?
- Mindenki azt hiszi, hogy a gonosz célja a féktelen pusztítás. De ez tévedés! A gonosz szereti a



hatalmat, szereti, ha behódolnak neki. Nem elpusztítani akarja a világot, hanem uralni. Sok ártatlan
meg fog halni, ha sikerrel jár, de rabszolgákra is szüksége van. Kellenek neki olyanok, akik rettegnek
tőle.
- Uralni akarja a világot!?
- Pontosan! Övé a pokol és a földet is akarja.
- Mi a helyzet a mennyországgal?
- Túl nagy falat lenne neki! Vagyis egyelőre.
- Megállíthatom?
- Ha nem így lenne, akkor most nem ülnél itt!
- Mit jelent az időtlen idők óta?
- Hmm… Biztos mesélt neked Tissy a jó és a rossz örökös harcáról. Mióta világ a világ létezik ez
ellentét. Amíg ezek kiegyenlítik egymást nincs baj, de ha felborul az egyensúly, akkor rendet kell
teremteni!
- Ez mit jelent?
- Az egyensúlyt a gonosz erő borítja fel. Mindig többet akar. A jó megelégszik a békével, nem akar
felesleges harcot vívni. Amíg rend van, addig nyugalom is van.
- Tehát amíg minden ki van egyenlítődve, addig van béke. Kiegyenlíti egymást az árnyék és a fény, a
fent a lent, tűz és a víz és a többi. Én lennék a pozitív oldal, ő a negatív.
- Igen jól gondolod. Gondolom, van még kérdésed.

- Nem is tudom, mit kérdezzek, egyelőre zavaros az egész! Összegezném a gondolataimat, ha nem
gond.
- Csak nyugodtan!
-  Tehát  a  gonosz  lassan  belép  a  földre.  Ahhoz,  hogy  meg  tudjuk  állítani  meg  kell  találni  a
Kiválasztottat, aki lehet, hogy én vagyok, de lehet, hogy nem. De minden esetre az egyik én vagyok.
Egy angyal is segített nektek megtalálni engem. Nincs szuper erőm, pár hónapja még azt se tudtam,
hogy tényleg léteznek szörnyek, ti mégis ragaszkodtok hozzám.

- Folytasd!

- Azt hiszem, ennyi lenne! Ez egy kicsit orosz rulett játék, nem?
- Lényegében itt is az élet a tét. A különbség annyi, hogy ha elsül a fegyver, akkor milliók halhatnak
meg.
- De miért én? Értem a Legendát, de mi az a dolog, ami miatt én biztos, hogy kellek nektek?
- A születésednél kell keresni az okot. Ketten születtetek azon a napon, akik szóba jöhettek. A másik
illetőt  még nem sikerült  megtalálnunk.  Ezért  úgy  gondoltuk,  hogy  neked kell  beteljesítened a
küldetést.
- Akkor ez tényleg, ahogy esik, úgy puffan eset!
- Úgy tudom, hogy szereted a kihívásokat. Ennél nagyobbat nem fogsz találni.
- Az biztos! De most könnyen bele is halhatok ebbe a feladatba!
- Ha meg se próbáljuk, sok emberrel együtt te is meghalsz vagy rabszolga leszel. Elfogyott az időnk.
Készülődnöd kell  az utazásra! Miután visszatértél mindent világosan fogsz látni,  tudni fogod az
igazságot.

- Milyen igazságot?
- Ezt nem én fogom elmondani neked.
- Miért nem?
- Többre most nincs időnk! Mindent meg fogsz tudni odaát! Gyere velem!
- Addig nem megyek, amíg nem mondod el!
- Ha meguntad az ácsorgást gyere utánam!



Zeusz pár pillanat múlva megunta az ácsorgást és követte a Jóst.  Kiléptek a szobából és balra
kanyarodtak. A folyosó végi szobába mentek. A Jós kinyitotta a szoba ajtaját és mutatta Zeusznak,
hogy bátran lépjen be. A látvány megtántorította a feltételezett Kiválasztottat. A szoba közepén egy
ágy volt, de más bútort nem látott. A szoba falai, mennyezete és padlója telis tele volt rajzolva
különböző jelekkel és ábrákkal.

- Mi ez a hely? - kérdezte Zeusz.
- Ez a szoba az átjáró a túlvilágra. A jelek azért kellenek, hogy biztonságos közlekedést biztosítsanak
és, hogy távol tartsák a belépni kívánó pokoli lényeket. Feküdj le az ágyra.

Zeusz engedelmeskedett. Meglepődött, de nagyon kényelmes ágy volt. Jót lehetne rajta aludni, ha a
szoba nem lenne ilyen ijesztő.

- Ezt idd meg! Rossz íze lesz! - mosolygott a Jós.
- Mi ez?
-  Én  csak  szállító  folyadéknak  hívom.  Ettől  az  italtól  meg  fogsz  halni,  de  a  lelked  szabadon
visszatérhet a testedbe.
- Nem veszélyes ez?
- De! De nincs más lehetőség. Én most kimegyek, de vigyázni fogok rád!

Zeusz inkább nem kérdezett tőle semmit. Elég volt ennyi nagyszerű hír a mai napra. Megvárta, amíg
becsukódik az ajtó és egy húzásra kiitta az italt. Szörnyű ízéről nem hazudott a Jós. A poharat letette
a földre és elterült az ágyon. Egyelőre nem változott semmi. Nézegette a plafonon a jeleket. Pár perc
múlva gyengeséget érzett. Nem volt ereje megmozdítani a kezét és a lábát. Lassan kiszállt az élet a
testéből. Lehunyta a szemeit és érzete, ahogy a szíve egyre lassabban ver, majd megáll. Meghalt.

Furcsa, nyugodt érzés öntötte el, amikor magához tért. A fűben feküdt és csend volt körülötte. Az ég
ragyogó kék volt, felhőknek nyomuk sem volt. Lassan felült, körbe nézett. Ezen a helyen már sokszor
járt. Sokat sétált erre az édesanyjával. Felállt és futni kezdett. Ott volt a folyó, amiben annyiszor
fürdött, látta a hidat, amin annyiszor átment. Érezte, hogy visszatér az életereje és boldogság önti el
a szívét. Leguggolt és tenyerét a víz felszínére tette. A víz langyos volt, a napsugarak ezernyi csillogó
pontot varázsoltak a felszínére. Zeusz a túlparton hajladozó fákat nézte. Olyan érzése volt, mintha
üdvözölnék a visszatérőt. Apró könnycseppek csordultak ki a szeméből. Eszébe jutott,  amikor a
családjával kijöttek fürdeni a folyóba és az is, hogy mennyit sétáltak erre. Ezen a környéken nőtt fel,
sokat jelentett számára ez a hely.

- Szia, Kisfiam! - hallotta háta mögül a bársonyos hangot.

Megfordult  és  azt  hitte,  hogy  szörnyethal  a  meglepetéstől.  Már  ha  egy  halott  meg tud  halni.
Édesanyja állt  vele szemben és rámosolygott.  Fehér ruhát viselt,  közép szőke haja csillogott  a
napfényben. Teste körül, mintha halvány fehér fény tündökölt volna. Zeusz nem hitt a szemének,
megdermedt az izgalomtól.

- Gyere ide kisfiam! - szólt neki újra édesanyja és kitárta karjait.



Zeusz  odafutott  hozzá  és  szorosan magához  ölelte.  Nem hitte,  hogy  valaha  is  újra  látni  fogja
mindenkinél jobban szeretett édesanyját és most ott újra átölelhette. Nem szólt semmit percekig
csak ölelte, ahogy bírta.


