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„Jó, hogy valaki, aki első kézből értesült, megírta a tutit, mert mi újságírók oly gyakran vetettük
magunkat árnyékra e történet kapcsán, hogy egyikünk sem merte összefoglalni.” Gloria Mundi, Daily
Wail

„Épp itt volt az ideje, hogy magyarul is megjelenjenek Balby Nat művei...” Tatai Tamás, Magyar
manna

„...blablabla bármilyen hasonlóság a valósággal csupán a véletlen műve.” A szerző

„Véletlenek márpedig nincsenek.” Byron

„A véletlen, mint olyan, relatív. És szubjektív. Ha te szembesülsz vele, azt mondod: véletlen, én
azt mondom: Right.” Right

„Véletlenek  nincsenek.  Nem léteznek!  Véletlenül  nem lehet  fél  liter  sört  meginni  egy  ültő
helyedben. Ehhez igenis kitartás kell. No és persze küzdelem! Akarat. Ezért most elmondom nektek,
amit eddig még sosem: KÜZDJ!!! Ami megtörtént, az már rég megtörtént, ami meg nem, az még
nem. Ennyi az egész. A fejedben dől el minden! Képes vagy-e az életed saját magad irányítani. Fejtsd
meg a jeleket, amiket az univerzum küld neked! Véletlenül sosem térsz be egy kocsmába. Mindennek
oka van. Szerelmi bánat, munka, baráti kapcsolatok, vagy egyszerűen csak rájössz, hogy nem a tied
a legistenibb fenék a világon.  Ezért  bemész és megiszol  pár pohár fröccsöt.  Esetleg véletlenül
kérhetsz sört is. Ebben az esetben vannak véletlenek. Szóval most egy kicsit bizonytalan vagyok.
Tulajdonképpen most vannak véletlenek vagy nincsenek? Ezen még filózom kicsit.” Ud-t



1. FEJEZET
A hatodik évszázad Írországában a druida tradíció összeomlóban volt, ezzel párhuzamosan egyre

gyorsabban terjedt a keresztény vallás. A kolostorokban, apátságokban virágzott a latin nyelv meg a
teológia tanítása. A Boyne folyó partján épült Clonard apátságban Finnian keze alatt tizenkét diák
szívta magába a keresztény tanokat. Az utókor őket nevezte el Írország tizenkét apostolának. 

Az egyik tanítványt Columbának hívták. Tanulmányai elvégzése után először szerzetes lett, majd
később pappá avatták.

560-ban Columbának nézeteltérése támadt tanítójával, Finniannal. Columba ugyanis lemásolt egy
zsoltárgyűjteményt  és  meg  akarta  tartani,  amit  Finnian  nehezményezett.  A  vita  végkimenetele
meglehetősen durvára sikerült. Egy évvel később a szerzetesek hívei a Cúl Dreimhne-i csatában
próbálták egymást jobb belátásra bírni, és rengetegen odavesztek. Az írástudókból és papokból álló
szinódus megfenyegette Columbát, hogy kiközösítik, sőt kiátkozzák ezekért a halálesetekért, ám az
egyikük, Brendan of Birr (a későbbi Saint Brendan the Elder) védelmébe vette. Végül megengedték
neki, hogy inkább száműzetésbe vonuljon.

Columba  megfogadta,  hogy  Skóciában  misszionárius  tevékenységet  folytat  mindaddig,  amíg
ugyanannyi embert meg nem térít, ahányan a csatában elestek.

Tizenkét kísérőjével együtt így került 563-ban a Skócia nyugati partjainál fekvő Iona szigetére,
ahol létrehozta evangélizáló missziós bázisát. Célja az volt, hogy a Felföldön élő északi pikteket a
keresztény hitre térítse. Sokat utazott, és rendületlenül terjesztette az igét a különböző törzsek
között. Legfőbb céljának Brideinek, a piktek királyának megtérítését tekintette. Tudta, ha a király
megtér, a nép is követni fogja. Ám Bridei kemény diónak bizonyult,  ezért Columba többször is
felkerestea Craig Phadraig erődben Inverness mellett, sikertelenül.

Kr. u. 566.

Az este beköszöntével Columba és kísérete megszakította útját Brideihez, a piktek királyához, és
betért régi ismerőséhez Emchathhoz. Emchath otthona egy erődítmény volt a Loch Ness észak-
nyugati partján, Airdchartdanban, félúton Kiliwhimin és Inverness közt. Nem először fordult elő
ilyesmi,  rendszerint  itt  éjszakáztak,  ha  erre  vitt  útjuk.  Columba  természetesen  Emchathot  és
családját is meg szerette volna téríteni, de erről a családfő egyelőre hallani sem akart.

Éjfél  körül  Columba  a  szobájában  imádkozott,  az  erődítmény  tornyán  pedig  két  ember
beszélgetett halkan, sötétségbe burkolózva. Az egyik maga a házigazda, a másik pedig Columba
immáron leghűségesebb kísérője és tanítványa,  Luigne moccu Min volt.  A várfalat és az előtte
elterülő hatalmas tavat mindössze néhány pislákoló csillag meg a hold keskeny sarlója világította
meg halványan, alig sejthetően. A fal a sziklás parton, a víztől négy-öt yardnyira épült, nagyobb
viharok alkalmával a hullámok felcsaptak az erődítmény tövéig.

– Térj meg, öreg Emchath, és akkor a fiad, Virolec is követni fogja példádat – mondta Luigne.
Öreg vagy már, ki tudja, meddig élsz még, és ha hitetlenként halsz meg, a pokolra kerülsz.

Emchath egy ideig hallgatott. Átgondolta a hallottakat, majd megszólalt.

– Tudom, hogy jók a szándékaid, Luigne. De sajnos nem győztél meg. Honnan tudjam, hogy
minden úgy van, ahogy azt Columba hirdeti?

–  Tudnád,  ha láttad volna,  amit  én nemcsak láttam, hanem átéltem. Columba fohászának a
természet erői is engedelmeskednek. Engem majdnem lenyelt a szörny, aki a tóban lakik, de az ő



szavára mégsem tette.

Mindketten karba tett kézzel álltak és a tavat figyelték. Szavaik oly halkan hangzottak el, hogy
néhány lépésről sem lehetett volna hallani. Emchathnak felcsillant a szeme a történettől, mégis
visszafogottan válaszolt, nehogy elárulja, hogy kezdi megfogni a dolog.

– Erről nem hallottam. Mesélj.

–  Tudod, hogy tavaly is  meglátogattuk Bridei  királyt  Craig Phadraigban. Ottjártunkkor részt
vettünk egy temetésen. A helyiek földelték el egyik társukat. Érdeklődésünkre elmesélték, hogy az
illető a Ness folyóban úszkált, amikor a mélyből hirtelen előbukkant egy hatalmas szörny, elkapta és
magával ragadta a víz alá. A társai megpróbálták csónakkal kimenteni, de csak a szétmarcangolt,
élettelen testet sikerült kihúzni a vízből. Columba ezt meghallotta, és szólt nekem, hogy ússzam át a
folyót. Amikor a közepénél jártam, balról hullámzani kezdett a víz és megjelent a szörny. Ekkor
Columba felemelte a kezét, keresztet rajzolt a levegőbe és azt mondta: „Eddig és ne tovább. Ne
bántsd az  embert.”  A szörny pedig  abban a  pillanatban visszafordult.  Mindenki  tanúja  volt  az
esetnek, aki részt vett a temetésen. Leborultak, és áldották az Urat. A királynak is elmesélték és ő
elismerését fejezte ki Columbának.

– Szép történet – mondta Emchath. – No és megtért?

– Kicsoda?

– Bridei király. Megtért végül?

– Még nem, de már nem sokon múlik. Ezért látogatjuk meg őt most megint.

– No látod. Ő sem tért meg, pedig emberei szemtanúi voltak csodás megmenekülésednek. Tudod,
mit? Ha sikerül a királyt megtéríteni, én is követem. Majd szólj, ha sikerrel jártatok.

Luigne dühös lett.

– Keményfejűek vagytok ti, piktek – mondta ingerülten. – Meg egyben gyávák is. Mind a másiktól
várjátok, hogy megtegye, amit ti nem mertek. A fiad rád vár, te Brideira, ő meg ki tudja, kire. Így
sose fogjuk teljesíteni missziónkat, sose lesz elég megtért ember, sose térhetünk vissza Írországba.

– Aha, szóval téged ez hajt. Lehet, hogy nem is vagy meggyőződve arról, amit mondasz, csak
minél előbb haza akarsz menni. Ezért olyan sietős, hogy jó sokan megtérjenek, amíg ugyanannyian
nem lesznek, mint ahányan elpusztultak a Cúl Dreimhne-i csatában. Egy csata, ami azért robbant ki,
mert az általad oly szentnek tartott gazdád illetéktelenül lemásolt egy zsoltáros könyvet és meg is
akarta tartani! Lásd be, hogy ez nem teljesen tisztességes cselekedet! Hogy lehet ilyen embert
követni?

Luigne fejét elöntötte a forróság. Elkapta Emchath nyakát, és fojtogatni kezdte.

– Elhallgass, öreg, így nem beszélhetsz egy szent emberről! – sziszegte. – Te is követnéd, és már
rég Istent imádnád, ha átélted volna, amit én! És meg fogsz térni, ha akarsz, ha nem!

Rántott egyet az öregen, és a hat yard magas fal tetejérőla nyakánál fogva ledobta a mélybe.
Emchath – ahogy levegőhöz jutott – zuhanás közben még egyet kiáltott. Aztán ráesett a vízből kiálló
sziklákra és rövid időre elvesztette eszméletét. Amikor észhez tért, látta, hogy félig vízben van.
Mindene sajgott, és képtelen volt megmozdulni. Valószínűleg néhány csontja eltörött, ezen kívül több
sebből is vérzett. Gyenge hangon segítségért kiáltott, habár nem hitte, hogy bárki is meghallja. A vár
felől egy árnyat látott közeledni.



– Látod, hogy jártál Emchath – mondta Luigne, amint odaért. – Nem hallgattál az okos szóra.
Most meghalsz, de előtte még megtérsz, ha nem akarod, hogy a fiad is a sorsodra jusson.

– Ne bántsd a fiamat – könyörgött az öreg lihegve.

– Ez csak tőled függ – mondta Luigne, és lándzsájával átdöfte Emchath arcát. Többet nem fog
tudni megszólalni. Szájából, arcából dőlt a vér. Támadójának ez nem volt elég, tovább szurkálta az
egész testén,  ügyelve arra,  nehogy azonnali  halált  okozzon.  Dolga végeztével  a vízben gyorsan
lemosta lándzsájáról a vért, ölébe kapta a félholt Emchathot és kiabálva berohant az épületbe.

– Segítség! Valaki segítsen! Virolec, Columba, merre vagytok?

Futó léptek közeledtek mindenfelől. A ház megbolydult. Álmukból felvert emberek rontottak a
szobába,  ahol  Luigne lefektette  Emchathot  egy  pamlagra.  Egyre  több fáklya  világította  meg a
helyiséget. Az öreg eszméletén volt és rémült, könyörgő tekintettel nézett az összegyűltekre.

– Apám! – esett be az ajtón Virolec, és lerogyott apja ágya mellé a földre.

– Mi történt? – szólalt meg a másik ajtónál Columba, aki most lépett be.

– A szörny! – felelte Luigne rémületet színlelve. – Amelyik engem is fel akart falni! Úgy látszik,
kijött  a  partig,  ahol  Emchath  sétált,  és  elkapta.  Kiáltást  hallottam,  kisiettem és  láttam,  amint
megpróbálja  beljebb  húzni  a  vízbe.  Odarohantam,  hogy  segítsek,  de  végül  már  csak  az
összemarcangolt testet sikerült kirángatnom a fogai közül. Attól tartok, nincs sok hátra neki. Annyit
tudott még mondani, hogy hívjam Columbát, mert meg akar térni, elfogadja Istent és nem akar a
pokolra kerülni. Virolec, apád azt szeretné, ha te is követnéd példáját!

Virolec apjára nézett, akiben már alig volt élet. Rémült szemeit egy pillanatra lehunyta és alig
észrevehetően biccentett a fejével, mintegy biztatva a fiát, hogy tegye, amit mondtak.

– Atyám! – kiáltotta Virolec Columba felé. – Áldj meg minket rögtön, apám mindjárt meghal.

Columba közelebb jött. Látta, hogy az öregnek nincs sok ideje. Felemelte kezeit, keresztet vetett
fölöttük, megáldotta őket és imát mormolt.

Emchath pedig végleg lehunyta szemeit.

– Kettővel kevesebb – mormolta Luigne a szakállába.



2. FEJEZET
1977. nyár

A hatalmas üvegakváriumban a rengeteg ponty már napok óta várta, hogy fejbe kólintsák és
eladják. Nap mint nap egyre kevesebben maradtak, de még így is túl  zsúfoltan voltak. A vizet
nagyteljesítményű  levegőporlasztó  segítségével  dúsították  oxigénnel,  ennek  ellenére  a  halak
nehezen  tátogtak,  látszott  rajtuk,  hogy  szenvednek.  Kínjukban  egymásba  haraptak,  döfködték
egymást, tele voltak sebekkel. A gyengébbekről cafatokban lógott a pikkely meg a hús. Ezeket már el
sem adták, mentek egyenesen a szupermarket saját éttermébe, ahol bepanírozták és kisütötték őket,
vagy halászlé készült belőlük. Itt nem számított, hogy élve hogyan néztek ki. Viszont aki élő halat
akart venni, az épek közül válogatott.

Egy Balatonon nyaraló angol család italvásárlás céljából tért be a boltba. Gondolták, ha már itt
vannak, megkóstolják a híres magyar borokat. Amíg Spencer és Shirley King a felhozatalt nézegette,
kisfiuk, a kilencéves Tom, aki amúgy is unta a bevásárlásokat, az élő halakat figyelte. Iszonyodva
nézte, amint hatalmasakat tátogva próbálnak több oxigénhez jutni, miközben időnként egymásba
harapnak, verekednek, a hátuszonyukkal döfködik társaikat. Döbbenten kérdezte:

– Anya, miért bántják egymást ezek a halak?

– Mert  túl  sokan vannak,  kevés nekik ez a  víz,  amibe össze vannak zárva.  Szenvednek,  és
kínjukban ilyesmire vetemednek. Állatkínzás, amit velük művelnek.

A gyerek még egy percig nézte az állatokat merev tekintettel, majd fakó hangon megszólalt:

– Soha többé nem eszem halat.



3. FEJEZET
Urquhart vára hatalmas fekvő nyolcasként terült el a Loch Ness partján, félúton Fort Augustus

(azelőtt Kiliwhimin) és Inverness között, a mai Drumnadrochit falu szomszédságában. A középkori
Skócia  legnagyobb  erősségének  ma  már  csupán  a  romjai  láthatók.  Az  első  utalást  a  várra,
pontosabban annak elődjére, Adomnán teszi „Columba élete” című művében. A szerző szerint a
hatodik században missziós utazásainak egyikén Columba betért Airdchartdanba és a keresztény
hitre  térítette  a  halálos  ágyán  fekvő  Emchathot,  illetve  fiát,  Virolecet.  Airdchartdan  minden
bizonnyal a későbbi vár helyén állt, erre utaltak a Leslie Alcock által 1983-ban végzett ásatások
kormeghatározó vizsgálatai.

E legelső életrajzi  művön kívül  évszázadokon keresztül  semmilyen történelmi forrás nem áll
rendelkezésre. Amit tudni lehet, hogy 1296-ban I. Edward angol király elfoglalta a várat, tehát akkor
már létezett. Valószínűleg a Durward család építette, akinek 1229-től volt a birtokában ez a terület.
Az elkövetkezendő évszázadokban rengeteg csata színtere volt  és néhányszor gazdát is  cserélt,
mígnem 1509-ben a Grantok tulajdonába került és övék is maradt 1912-ig. Mindennek ellenére a
várat  többször  elfoglalták,  például  1545-ben  a  MacDonalds  klán,  vagy  1644-ben  a  Covenanter
felkelők.  Végül  1692-ben III.  Vilmos angol  király  csapatai,  akik  a  várat  védték,  szinte  teljesen
lerombolták:. inkább maguk pusztították el, mint hogy a jakobita ellenség kezébe kerüljön. Soha
többé nem építették újra.

A falaknak csak a romjai állnak manapság, ám az északkeleti részen viszonylag jó állapotban
fennmaradt egy ötszintes lakótorony meg egy magasra felhúzott várfal.

2001-ben a „Historic Scotland” nevű intézet egy diszkrét látogatói központot, valamint parkolót
építtetett a vár mellé, hogy látogathatóvá tegye a turisták számára. 

2001. szeptember 11.

Timothy Rood építésvezető egész nap a tévét nézte az irodakonténerben. Kora délután aggasztó
híreket közölt a BBC New Yorkból. Helyi idő szerint délelőtt egy-egy utasszállító repülőgép ütközött
a World Trade Center két ikertornyának. Egész nap helyszíni közvetítést sugároztak a CNN-en, amit
sok más adó átvett,  többek közt  a  BBC is.  Azóta  mindkét  toronyépület  összeomlott,  és  azt  is
kiderítették, hogy a támadók az al-Kaida terrorszervezet tagjai voltak. „Hogy jöttek rá ilyen hamar?”
villant át az agyán, de nem foglalkozott a kérdéssel, sokkal fontosabb dolog kötötte le a figyelmét.
Minden idegszálával a híreket követte, miközben sűrűn pillantott a telefonjára, fontos hívást várva.
Kanadában élő lánya, Janet ugyanis azt fontolgatta, hogy áttelepül New Yorkba. Meg is pályázott egy
irodavezetői  állást  az  Albascot  cégnél,  melynek  székhelye  a  Világkereskedelmi  Központ  északi
tornyának 14. emeletén volt.  Ma kilenckor kellett  jelentkeznie állásinterjúra. Fél kilenckor még
felhívta  apját,  mielőtt  belépett  volna  az  épületbe  és  elmondta  neki,  mennyire  izgul.  Apuci
természetesen megnyugtatta, és megígérte, hogy szorít neki. Cserébe Janet is megígérte, hogy az
interjú után felhívja és elmeséli, milyen volt.

Közben lerombolták a tornyokat és Rood majdnem megőrült az aggodalomtól, hogy vajon mi van
a lányával,  sikerült-e kijutnia. Már legalább százszor megpróbálta felhívni,  de a szám nem volt
elérhető. Nyilván kikapcsolta telefonját az interjú idejére. De miért nem kapcsolta vissza? „Nem
maradhatott  bent,  nem  maradhatott  bent,  nem  maradhatott  bent”  mondogatta  magának.  A
számítógép monitorja mellett álló fényképre nézett, melyen lánya mosolygott egy torontói parkban.
„Nem lehet baj, nincs semmi baj” gondolta.

„Valami baj lehet, különben felhívna” cáfolta meg saját gondolatát.



Többször  telefonált  a  New  York-i  rendőrségre  meg  a  mentőszolgálathoz,  de  mindkettő
folyamatosan foglaltat jelzett.

Tűkön ült egész délután, és titokban talán abban reménykedett, hogy meglátja lányát a tévében.
Nem evett,  nem ivott,  mégsem érzett  sem éhséget,  sem szomjúságot.  A  délután észrevétlenül
elrepült, mégis egy örökkévalóságnak tűnt, amióta a szörnyűség megtörtént.

Végül, úgy este kilenc körül megcsörrent a mobilja. Szíve majd kiugrott a helyéről, miközben az
asztalról felkapta.

A kijelzőre nézett, és megszédült. Nem a lánya volt, hanem egy ismeretlen amerikai szám.

Nézte, nézte, hallotta a csörgést, érezte a rezgést, de nem akarta felvenni. Félt.

Végül, maga sem tudta, hogyan, hüvelykujja megnyomta a zöld gombot, de nem emelte a füléhez
a készüléket.

– Apa! Apa! – hallatszott egy türelmetlen kiáltás messziről. – Én vagyok az, Janet!

– Janet! – pattant fel székéről, miközben egy pillanat alatt a fülénél volt a telefon. – Hála Istennek!
Hol vagy? Jól vagy? Mi van veled? Miért nem hívtál? – árasztotta el kérdésekkel a lányát.

–  Jól  vagyok,  apa,  sikerült  kimenekülnöm,  mielőtt  összeomlott  volna  a  torony,  de  egy
törmelékdarab fejen talált, úgyhogy egy ideig eszméletlen voltam, és közben elszállítottak valami
kórházba New Jersey-be. Ne aggódj, már ki is engedtek, mindössze egy dudor van a fejemen meg
egy-két karcolás. A táskámból a telefon valahogy kiszóródott és elveszett, ezért nem tudtalak hívni.
Különben a tornyok környékén egy telefon sem működött, kikapcsolták a hálózatot vagy mi. Itt New
Jersey-ben most már van térerő. Valaki kölcsönadott egy mobilt, hogy fel tudjalak hívni.

– Hála az égnek, hogy jól vagy! Én közben szereztem egy rakás ősz hajszálat, de nem számít
semmi, csak hogy jól vagy. Most mihez kezdesz?

– Kiveszek egy szobát és holnap visszavonatozok Torontóba, mert a repterek le vannak zárva.
Ezek után maradok Kanadában. Most mennem kell,  apa, vissza kell  adnom a telefont,  de majd
Torontóból felhívlak és részletesen beszámolok.

– Oké, számolni fogom a perceket! Remélhetőleg a vonatot nem térítik el. Hívj, amint tudsz.

Miután  elköszöntek  egymástól,  az  építésvezető  visszarogyott  a  székre  és  egy  ideig  a
tévéképernyőt bámulta, de nem látott semmit. Gondolkodni nem igazán tudott, agya lebénult, mintha
egy szabadulni akaró méhraj lett volna a fejében. Aztán kikapcsolta a készüléket, a székről lecsúszva
lassan térdre ereszkedett, kezét imára kulcsolta és hálát adott az Istennek.

Később valahogy mégis felállt, hatalmas bögre instant kávét készített jó sok tejjel, és egy hajtásra
megitta.

Körbenézett, gondolkodni próbált.

Most tudatosodott benne, hogy eltelt a nap, kint sötét van és a munkások hazamentek. Már csak
ő volt az építőtelepen.

– Jól elhanyagoltam feladataimat – gondolta , de sebaj, az emberek bizonyára megértik. Ideje
hazamenni.

Kötelességtudata azonban nem hagyta rögtön elindulni. Körbe akarta járni a romokat, az építési
munkálatok helyszíneit, hogy lássa, hol tartanak, mennyit haladtak, no meg, hogy minden rendben



van-e, nem maradt-e szanaszét heverő szerszám meg hasonlók.

A  vár  díszkivilágítása  az  építkezés  ideje  alatt  is  működött.  A  konténerek  környéke  szintén
fényesen ki volt világítva, úgyhogy egyáltalán nem kellett sötétségben botorkálnia. Mégis magával
vitte hatalmas elemlámpáját, „just in case”.

Ahogy  haladt,  elégedetten  nyugtázta,  hogy  beosztottai  az  ő  felügyelete  nélkül  is  tudják  a
dolgukat, szépen haladtak és nem hagytak rendetlenséget maguk után.

A lakótorony északkeleti falánál mégis talált valamit. A díszkivilágítást szolgáló, egyik földhöz
rögzített fényszóró előtt egy tárgy sötétlett. Ebből a szögből nem látta tisztán, mi az. Közelebb lépve
megállapította, hogy egy nagyobbacska gumiállat, talán valami játék őslény vagy szuvenír Nessie.
Biztos  egy  gyerek  hagyta  itt,  gondolta,  majd  kapcsolt.  Miféle  gyerek?  Amióta  az  építkezés
megkezdődött, a helyszín le van zárva a látogatók előtt. Akkor hogy kerül ez ide?

A játék részben eltakarta a fényt, hatalmas árnyékot vetve a falra. Rood szemügyre vette a sötét
foltot és elmosolyodott.

Egy hatalmas szörny vicsorította rá fogait.

– Már csak ez hiányzott mára – gondolta derűsen. Lehajolt, hogy felemelje a tárgyat, de hirtelen
valami a fejébe villant.

Hogy mi, azt sohase tudta meg.

Megszűnt létezni a világ.

A bokor mögül előlépő ragadozó ízekre szaggatta az élettelen testet.



4. FEJEZET
Az Urquhart vár romjainál az éjszakai időpont ellenére igen nagy volt a nyüzsgés. Rendőrök,

helyszínelők jöttek-mentek, nyomokat rögzítettek, fényképeztek.

Egy részeg horgász meglehetősen zavaros bejelentésére vonultak ki, miszerint az esti órákban
jött Nessie, a Loch Ness-i szörny, és szétmarcangolt valakit. A holttestet, pontosabban ami maradt
belőle, később valóban megtalálták a várfal tövében. Nappali fényben úszott a környék, minden
reflektort  felkapcsoltak,  melyek  eredetileg  a  romok  díszvilágítását  szolgálták,  kiegészítve  az
építkezéshez használt rengeteg halogén lámpával.

Mint kiderült, éppen az építésvezető az áldozat.

Megérkezett McIntire hadnagy. Kissé morcosan és álmosan szállt ki autójából. Körülnézett, majd
megkérdezte az egyik őrmestert:

– Mi folyik itt? Újraépítik a várat?

– Dehogy uram, csak fel akarják lendíteni a turizmust. Egy parkolót meg látogatói központot
építenek. Az áldozat az építésvezető. Egy részeg horgász jelentette be, aki állítása szerint látta,
amint Nessie szétmarcangolta.

– Köszönöm, őrmester. A többit később, ha lehet, előbb körülnézek – mondta kedvetlenül, de
udvariasan. Egy pillantást vetett a húscafatra, amely egykor Timothy Rood volt, a környéket ellepő
apró, kitűzött számokra, melyek a különböző nyomok megtalálási helyét rögzítették. Moraj, kattogás,
beszédfoszlányok érkeztek mindenfelől, vaku villant a szemébe... kész, elege volt. A nehezen érthető,
artikulátlan  hablatyolás  forrása  felé  fordult.  Valaki  a  részeg  tanú  vallomását  vette  éppen
jegyzőkönyvbe. „Minek kellek én ide?” gondolta a hadnagy. Bántotta ez a zsibvásár, nyugalomra
vágyott. Fülhallgatóit bedugta a fülébe és bekapcsolta discmanét. AC/DC, Thunderstruck. Ez jó lesz,
pont az alkalomhoz illik. Nem áraszt nyugalmat ugyan, de talán észhez téríti, serkenti. Az se rossz,
ha már úgyis nyomozni kell.

Még  egyszer  körülnézett.  Szerencsétlen  áldozat,  jól  megjárta.  Ezt  már  összevarrni  is  kár,
egyszerűbb, ha elhamvasztják úgy, ahogy van. Rengeteg a vér mindenfelé, ami nem csoda. Aztán
fanyar mosolyra húzódott szája. Egy jókora játék Nessie-t pillantott meg a földön, a kettes számú
nyomrögzítő címke kíséretében. Nyilván ezt nézte a „szemtanú” az elkövetőnek. Elég részeg lehet...

Leballagott a partra. Ide már nem világítottak el a lámpák, csak némi kósza fény szűrődött le.

A vizet nézte. Időnként előbukkant a hold a lassan haladó felhők közül, és visszamosolygott a tó
sima tükrén.

Valamitől megremegett a víz.

A hold képe eltorzult, mintha gúnyosan, rosszindulatúan vigyorogna.

Egyszer csak, mintha megriadt volna valamitől, gyorsan egy felhő mögé bújt.

Fent, a várfalnál nagy durranással kiégett a lámpa, melynek fénye idáig szűrődött.  McIntire
hadnagyot hirtelen teljes sötétség vette körül.

Megborzongott. Valami mintha mozogna a tóban.

Nem volt  ijedős  ember,  ezért  csodálkozott,  hogy  a  hátán  végigfut  a  hideg.  A  lábait  jeges



zsibbadás járta át. A víz felszínén árny futott át, és lusta hullámok közeledtek a part felé.

Mi történhetett itt? Dübörgött a dobhártyája, a szeme pedig könnyezni kezdett. Hangos dörrenést
hallott, egy villanás hasított a sötétbe, majd hirtelen síri csend lett.

„A fenébe, lemerült az elem a discmanben. Pont a legjobb résznél.”

Megint látta a villanást. Megfordult, ekkor vakította el a harmadik.

A vicces kedvű fotós őt fényképezte, amint a parton ácsorog.

– Nagyon jó képek lettek. Hadnagy úr, nem fázik? Jön a hidegfront, elég gyors iramban hűl le a
levegő. A tó felől is erősödik a szél. Ön meg itt áll egy szál ingben. Mindjárt esik.

Zseblámpájával végigpásztázta McIntire-t.

– Uram, vízben áll.

A hadnagy lenézett és elgondolkodott.

–  Szóval  ezért  hideg a lábam...  Igaza lehet,  menjünk.  Valóban,  mintha fáznék.  Felveszem a
kabátomat.



5. FEJEZET
Timothy  Rood  földi  maradványait  2001.  szeptember  18-án  helyezték  örök  nyugalomra

Invernessben, a Kilvean temetőben. A Kanadából apja halálhírére hazatérő lánya nem engedélyezte a
hamvasztást. Az elhunytnak a lányán kívül nem volt senkije, volt felesége évekkel korábban elhagyta
és  Ausztráliába  költözött  egy  fogorvossal.  Annak  ellenére,  hogy  közeli  rokonai  nem  voltak,
rengetegen kísérték el utolsó útjára. Barátai, tisztelői, munkatársai és a Historic Scotland képviselői
is jelen voltak.

Szürke, szomorú őszi nap volt, mintha a természet is gyászba borult volna. Alacsonyan lógtak a
felhők, de még nem esett. Janet Rood örült, hogy ennyien szerették és tisztelték az apját, ám úgy
érezte, emiatt kevésbé meghitt a hangulat. Félt, hogy nem tud kellőképpen, magányos intimitásban
elbúcsúzni attól,  akit a világon a legjobban szeretett.  Sírni már nem volt ereje,  könnycsatornái
kiszáradtak az elmúlt napokban, a fájdalom eltompította érzéseit. A pap szavaiból nem sokat hallott,
hatalmas üresség tátongott a fejében. Csak akkor kezdett némileg észhez térni, amikor az anglikán
egyházi szertartás a végéhez közeledett, és a koporsót leengedték a sírba. Maga sem értette, hogyan
lehetséges, de könnyei újra ömleni kezdtek az arcán. Felemelt egy rögöt és a gödörbe dobta.

Mintegy  végszóra  eleredt  az  eső.  A  résztvevők  távozni  készültek.  A  közelebbi  ismerősök
odamentek hozzá és elköszöntek. Szerencsére nem kellett sokat gyalogolniuk az esőben, az autóik a
közelben vártak rájuk. A parkoló mindössze néhány yardnyira, a parcella tőszomszédságában volt,
egy öt láb magas sövénnyel diszkréten eltakarva.

Végül  csak  egyedül  maradt  a  friss  sírhant  mellett.  Barátnője,  Mavis,  aki  megígérte,  hogy
autójával  hazaviszi,  néhány  lépéssel  mögötte  türelmesen  várt.  Már  a  temetkezési  vállalat
alkalmazottai  is  elmentek.

Mavis az órájára nézett. Enyhén növekvő nyugtalansággal gondolt nyolcéves ikerfiaira, Robra és
Todra, akiket az autóban hagyott. Hogy ne unatkozzanak, mesét néznek a fejtámlába épített DVD-
lejátszón, úgyhogy nem lehet baj, de hát akkor is.

Kisvártatva odalépett Janethez és azt mondta:

–  Megvárlak a kocsiban,  nem akarom, hogy a gyerekek kitolják egymás szemét.  Nyugodtan
maradj, ameddig jólesik.

Janet hálásan mosolygott vissza könnyei között:

– Köszönöm, csak pár perc...

Mavis megszorította a kezét.

– Csak nyugodtan, take your time...

Az  autójához  közeledve  egyre  nőtt  az  aggodalma.  Mit  csinálnak  ezek  a  kölykök?  Egyetlen
mozdulatot se látott a hátsó ülésen. Tudta, ha gyerekei csendben vannak, az általában semmi jót
nem jelent. Arra számított, hogy ugrálás, ramazuri fogadja, vagy ölik egymást a lurkók. De ez a
mozdulatlan, síri csend valamiért a szívébe markolt. Az utolsó néhány métert már futva tette meg, és
valósággal feltépte az ajtót.

– Szia, anya – köszöntötték kórusban csemetéi rá se nézve. Abból, ahogy a képernyőre meredtek,
világossá vált, hogy a mese, amit néznek, teljesen leköti a figyelmüket.


