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Beatrixnek.

 

Kedves olvasóbarát,

remélem történeteim mosolyt csalnak arcodra, elvégre csupán ez velük a célom. Közelebb vinni
másokhoz is olyan érzéseket, élményeket és történeteket, miket talán csak a könyvekben találnak
meg. Szeretném, ha te is kikapcsolnál velem. Én mikor csak írok s te mikor csak olvasol. Szeretném,
ha megértenéd, hogy a hősök nem csak a történetekben élnek. Az igazi hősök a mindennapokba
rejtőznek. Te is  hős vagy. Lehetsz a hűség-próbának kitett  Veronika vagy Adrian, az elvesztett
reményű hajléktalan Rozanna, vagy a ritka, de kedves Léo. Ha szeretnél Lehetsz a kissé pajzán
domina Alexandra, vagy akár a depressziós s öngyilkos hajlamú Almira… Ezek csak személyek…
karakterek… életek és élethelyzetek… Csupán pár, a sokból mi készül…

A Szörnykirály Pecsétje is neked készült… Mert kérted… Remélem kikapcsol.

Jó olvasást,

Anna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Prológus

Minden akkor vette kezdetét, mikor a Nap kezdett halálán lenni.

Csak a kezdet volt, a világunk mégis drasztikusan megváltozott. S bár az a változás, nem volt
tartós, inkább, állandóan változónak mondanám, mert a napkitörések száma egy idő után, előre
jósolt volt. S ezzel egy időben az emberiség megtudta halálának napját.

Mégis, az első éjszaka mikor kiment az áram manhattani házunkban, rémálmaim megfoghatóvá
váltak.

Akkor, csak alig voltam négy éves, mégis, sosem leszek képes elfelejteni a vaksötétből felvillanó
zöld szemeket, mik rám meredtek az ágyam lábától.

A növő Hold fénye alig világított be, mégis láttam a sötét, hullámzó alakot. Olyan volt, mint egy
viharos szélben táncoló függöny.

Mintha tudtam volna, hogy nem akart bántani, de a hang, mit a feketeség kiadott,rémisztő volt.
Ijedtemben reszketni kezdtem. Összeszorítottam szemeim, éreztem, ahogyan összevizelem magam, s
rémülten kiáltottam anyámért.

Mikor az ajtó kinyílt, a szörny eltűnt a zseblámpa fehér fényénél.

A sötétség birodalmában el sem hinné az ember, mennyi szörny él.

Szörnyek, akár csak én.
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1.

Forró, sárgásvörös lángnyelvek lepték el a feketeséget. A fojtó melegre nyitotta ki kis szemeit a



gyerek, majd sikoltozni kezdett.

‒ANYA!

Hangja élesen csengett, de senki nem válaszolt neki. Már az ágy lepedője is lángra kapott, mikor
recsegni hallotta a padlásszoba falait. A fa égett akár az olaj. A tűz gyorsabban terjed, s a hatéves
kislány könnyei záporozni kezdtek.

‒SEGÍTSÉG! ANYA!

Odakint már a szomszédok gyülekeztek. Távolról pedig hallani lehetett a tűzoltóautók szirénáját,
de ház lángoló fénye, mi megvilágította a játékokat az udvaron, úgy tombolt, hogy már csak látványa
is félelmet váltott ki az emberekből.

Semmi fény nem volt az utcákon. Egy újabb napkitörés volt.

 

A Föld árnyékba borult oldala teljesen elsötétedett.

 

A tartógerendák recsegni kezdtek, sípolni, minden tört és a gyerek csak a feltámadó, erős lángok
fényét látta körülvenni, majd elájult.
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Annabelle Mountana leizzadva ült fel rémálmából az ágyon. Már hajnalodott. Hálószobája nagy
ablakán ködösen szűrődött be a fény.

Remegő kezein támaszkodott, mikor hirtelen megcsörrent a telefonja.

‒Igen? – kapott utána, de szörnyű fájdalom nyilallt fejébe. Már vissza is vetette magát, ésaz éjjeli
szekrényén pihenő analóg órájára nézett.

5:10.

‒Belle, igazán siethetnél. Elkésed a vonatot. – hallatszott Mareth nénje idős hangja a vonal másik
végén.  Belle felsóhajtott,  majd lerúgta magáról  a takarót.  A homályban égési  sebei  alig voltak
kivehetők már hosszú lábain, s vékony karján.

‒Még csak hajnal van… - mondta álmosan, majd lábai közé gyűrve a takarót, oldalra fordult, s
balkezét hosszan ejtette az ágy szélére. – Nem késem le… - és kikapcsolta a telefont.

Belle igazán tudta milyen érzés árgus szemek előtt felnőni. Nagynénje mindenben mellette állt.
Ennek ellenére egész gyerekkora óta nem csak iskolatársaival,  de saját magával is meg kellett
küzdenie.



Néha úgy érezte, megérti az emberek undorát, mikor rápillantottak, és elhúzták a szájukat. De
máskor, üvölteni szeretett volna a fájdalomtól, mi az elméjét és lelkét mardosta azért, ahogyan
kinézett.

Mareth még kisgyerekként vitte plasztikai sebészhez. De az iskolát nem halaszthatták messze.
Így Belle műtéti beavatkozásai minden év, nyári vakációjáig el volt halasztva.

S míg mások a partokon és hegyekben nyaraltak, Belle bezárkózva nézett ki, szobája ablakán,
fehér fásliba tekerve.

Már majdnem húsz éve annak az éjszakának mikor Washingtonbelicsaládi házuk leégett.

Belle lassan kimászott az ágyból, és a homályban a fürdő felé indult.

A fürdőben nem volt kád, sem zuhanyzó. Csupán egy negyven centis zuhanyrózsa nézett le Belle
fehér bőrére.  A tükör,  mi az ajtón volt,  nem párásodott,  csak szélein,  mikor a nő kinyitotta a
csapokat.

A szapora esőszerű zaj tompán tört meg a fehér csempén, s Belle csak lehajtotta fejét. Hosszú,
dús haja fekete-méz színre váltott, s rálapult hátára.

Gyűlölte  azt  a  csiklandozó,  szinte  már  viszkető  érzést.  Pár  pillanat  elteltével  már  nyúlt  is
acsatjáért, s feltekerte haját. Így lett láthatóvá meztelen balvállától kezdve a nyaka, s füle felé futó,
tenyérnyi széles, rózsaszínes csipkés minta.

Mikor megállt  a tükör előtt,  és fürdőköpenyéért nyúlt,  újra mérgesen nézett magára. Kulcs-
csontja alatt hét centivel kezdődött a körkörös égés. Mintha szíve csücskéből nőtt volna ki, s finom
fodrokkal terült el mellein egy hét centiméteres sugárban.

Már csak ettől  a két a sebtől  kellett  volna megszabadulnia.  De az újabb műtétek fájdalmas
sorozatát jelentette. Álmatlan éjszakákat, és sok rémálmot.

Akárhányszor műtötték, már gyermekkora óta, a rémálmok újra és újra felelevenedtek. Talán a
fájdalom miatt, vagy csak a sebek eredetének tudata miatt, már ő maga sem tudta eldönteni.

Azok a szörnyű sebekpedig távol tartották tőle magát az életet.
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A vonat épp csak elhagyta New Yorkot, már összeszorult a szíve. Nem azért mert honvágya lett
volna. Egyszerűen nem is mert bele gondolni, Mareth mit fog ahhoz hozzá szólni, hogy újra kés alá
akart feküdni.

Abban a tűzben, miből rejtélyes úton menekült meg, testének 70 % égett meg. Fél évig volt
mesterséges kómában tartva, annak érdekében, hogy ne érezze a fájdalmat.

Mikor felébredt, csak annyit tudott, hogy egyedül maradt.

Újra kinézett az ablakon, és fújt egyet. A fehér rövid ujjú melegítette, épp ahogyan kibontott méz
szőkehaja is. Régebben sokkal jobban eltakarta testét. Annak idején, mint tinédzser nem vett volna
fel háromnegyedes nadrágot, sem rövid ujjút. Szégyellte azt, aki, vagy ami ő volt. Egy égett test.



 

A világ megváltozott.

 

Belle a vele szemben ülő férfi újságjára nézett. Nem akart hinni szemeinek, s kissé közelebb
hajolt.

‒Újra Napkitörések? – kérdezte hangosan, mire a férfi  feltekintett  rá,  de nyomban kiszűrve
nyakán a csúnya heget, nem mondott semmit.

Belle emlékei zavarosak voltak, de egyben biztosak: minden akkor kezdődött.

A  Napkitörések  abbamaradtak  egy  idő  után.  A  tudósok  találgatni  kezdtek,  hogy  vajon,
visszafordítható-e a folyamat. Számoltak, és állandóan nyilatkoztak, amikor csak áram volt, hogy
milyen hatással lesz majd a Földre.

Azon az éjszakán, mikor a házuk porig égett, egy hetes-színtű Napkitörés volt. S míg akkor,
Amerika árnyékolt volt, Eurázsiában minden leállt. Leálltak az áramszolgáltatók, s velük együtt,
minden modern, számítástechnikai, tudományos szerkezet.

Minden.

Leálltak  a  vízerőművek,  az  önálló  rendszerű  elektromos  hálózatok.A  tudósok  azt  állították
mágnesen interferenciában került a Föld bolygó.

Pár hónappal később, mikor még mindig csend volt, a régi slágerhez fordultak vissza: a rádió-
adóhoz.

Akár csak Roosevelt idejében, Mareth akkor porolta le ük nagyapja régi rádióját.

Először mindig csak hírek és találgatások mentek. Később újra műsorok jelentek meg, és mire a
világ visszaszokott a csendhez, nehezen, mikor az interferencia csökkent, képesek lettek újra áramot
használni. Még messze nem eleget, hogy minden visszaállt volna a rendjébe, de legalább a nyomdák,
a rádiók, a mobiltelefonok újra beindultak.

Belle a New Yorki metró-aluljáróra gondolt. Az évek óta porosodott, és huligánok otthona lett.

A munkanélküliség az egeket verte.

A modern ember nehezen szokott hozzá a semmihez.

Ahogyan kinézett a vonat ablakán, a táj a messziben mintha csak állt volna, míg mellettük a vad
mezők szaladtak.

Már rég nem tudta miért létezik. Miért csak ő? Sokszor kívánta saját maga halálát. Ezt jelezte is
kezein a vágások sora. Most márnem takarta el őket. Nem érdekelte, hogy mások elítélik-e vagy sem.
Nem zavarták a megvető tekintetek.

Ő más, és ezt el kellett fogadni. Akkor is, ha a hegek nélkül, ő is ugyan olyan átlagos amerikai nő
volna, akár csak a többi milliárd.

Ő pecsételt.
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Philadelphia tájai is változtak. Épp, ahogyan a világ. A hosszú út nem akart véget érni, és álom
ragadta lelkét.

A vonat állandón lengő mozgása lassan heges, gyermeki karjára tekeredett fekete selyemként,
majd kis kezeivel megszorította a csillogó anyagot. Mintha ez éjszakát akarta volna megfogni, vagy
magát a feketeséget, s annyira szorította, hogy ujjpercei elfehéredtek. Érezte, ahogyan végig feszült
karjain az anyag s egyre jobban melegebb és melegebb lett. Erősen emelte meg kis testét, majd újra
lazított fogásán. Vörös csíkot égetett az anyag fodor-mintás karjaira, mikor körbetekeredett saját
tengelye körül, s lábfejére húzta egyik lábával a selymet.Megakaszkodott és teljesen kihúzta magát,
végig feszítve gerincét, s az anyaggal együtt kilengett szobája közepe felé.

Belle elmosolyodott. Kinyitotta sötétbarna szemeit, és felsóhajtott.

Most érezném a selyem vágó égetését? Kérdezte magában, s lelki szemei előtt, már látta is
Mareth  nénje  nagy  washingtoni  lakásának  padlás-szobájában,  a  gerendákról  lelógó  fekete
anyagokat.

Kilenc éves volt, mikor gyermekfejjel légtornász akart lenni. Egy cirkuszban látott olyat először.
Egy artista pár volt, kik a DuramTorch cirkuszban léptek fel. Akkor, a síri csendben, gyermek fülei
alig hallották meg a szakadásig feszülő, súrlódó és tekeredő, magasból lelógó fekete szalagok halk
sírását,  mikor a rajtuk, számára lebegő pár táncolt.  A sötétben csak fehérségük volt  biztos,  és
körülöttük, mintha semmi nem lett volna.

Belle szemei előtt hirtelen a feszülő anyag fehér fénye villant, s a villanás után, szélben szálló alja
lebbent elé, mik a szörnyre emlékeztették.

Arra a világító zöldszemű szörnyre.

Úgy érezte mindene égni kezdett.  Mintha sebei  nem tűntek volna el,  hanem az évek során
csontjáig ivódtak volna.Jobb kezét szívére tette, majd lehunyta szemeit.

Két, talán három féle égési sérülés van. Melyik teljesen elveszíti a tapintás érzetét, van melyik
részlegesen, és akad olyan seb, mi annyira érzékennyé válik, hogy már egy sóhajt is fájdalomnak
érez. Ezért halasztatta vele állandóan az orvos ezt a két műtétet. Mert szívén és nyakán annyira
érzékenyek voltak idegvégződései, mintha nem is egyszerre égett volna meg, annakidején a lábain és
karjain vonuló sebekkel.

Belle a vele szemben ülő férfira nézett. Még mindig képtelen volt egy kapcsolat része lenni.
Bármennyire vágyott egy társra, valakire, aki vonzódjon hozzá, ebből a szempontból, még ő sem
vonzódott volna saját magához.
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