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A fiatal lány alázatosan tűrte, hogy a szemkivágás nélküli bőrmaszkot a 

fejére erősítsék. Groteszknek és szükségtelennek érezte az egészet, de nem 

tiltakozott. A folyamat része volt. Tudta. Az egyik hordozó mesélt neki 

erről a déli étkezés közben egy hónappal ezelőtt. 

– Egy maszkot? – kérdezte a lány megrökönyödve, s kis híján elnevette 

magát a különös gondolaton. – És az mire jó? 

– Nos, nem is igazi maszk – helyesbített a balján ülő fiatal nő, és evett 

még egy falatot a ropogós salátából. – Inkább bekötik a szemed. 

Suttogott. Nem lett volna szabad ilyesmiről beszélniük maguk között. 

– Bekötik a szemem? – kérdezte a lány döbbenten, aztán 

bocsánatkérően felkacagott. – Nem vagyok valami jó beszélgetőtárs, ugye? 

Folyton csak ismételgetem a szavaidat. De hogy bekötik a szemem? Miért? 

– Nem akarják, hogy lásd a terméket, amikor kijön belőled. Amikor 

megszülöd – azzal a gömbölyödő hasára mutatott. 

– Neked már sikerült korábban is, ugye? – kérdezte a lány. 

A nő bólintott. 

– Kétszer is. 

– És milyen? – Már maga a kérdés is teljes képtelenség volt, a lány jól 

tudta. 

Órákat vettek, diagramokat tanulmányoztak, utasításokat kaptak. De az 

nem ugyanaz volt, mint olyasvalakitől hallani róla, aki már végigcsinálta. 

És most, hogy már úgyis megszegték a tilalmat és beszéltek róla, miért is 

ne kérdezhetné meg? 

– A második könnyebben ment. Nem fájt annyira. 

Amikor nem kapott választ, a fiatal nő incselkedően a lányra nézett. 

– Nem mondták, hogy fáj? 

– Azt mondták, kellemetlen. 

A fiatal nő gúnyosan horkantott. 

– Hát akkor kellemetlen. Ha így akarják hívni… Másodjára nem olyan 

kellemetlen. És nem is tart olyan sokáig. 

– Hordozók! Hordozók! – a matróna hangja erélyesen felharsant a 

hangszóróból. – Vigyázzatok a szátokra! Ismeritek a szabályokat. 



A lány és a beszélgetőtársa engedelmesen elnémult, mert rájött, hogy 

hallják őket az étkező falaiba beépített mikrofonokon keresztül. Néhány 

fiatal fruska elvigyorodott. Talán ők is rossz fát tettek a tűzre. Alig-alig 

lehetett másról beszélni. A termelés, a munkájuk és küldetésük volt az 

egyetlen közös bennük. De a szigorú figyelmeztetés után témát váltottak. 

A lány evett még egy kanál levest. A Szülőanyák Házában az 

ételadagok mindig kiadósak és ízletesek voltak. A hordozókat megfelelően 

táplálták. Mivel a közösségben nőtt fel, a lány természetesen eddig is 

kielégítő mennyiségű és minőségű táplálékhoz jutott. Az ételt minden nap 

kiszállították a családja lakóegységéhez. 

De amikor tizenkettes lett, és beosztották szülőanyának, megváltozott az 

élete. Fokozatosan minden átalakult. A csoportja számára az iskolai 

tantárgyak – matek, természettudomány, jog – jelentőségüket vesztették. 

Kevesebbet kellett vizsgázniuk és olvasniuk. A tanárok nem is igazán 

figyeltek oda rájuk. 

A tanmenetben megjelentek táplálkozástudományi és egészségügyi 

órák, és többet kellett tornázniuk a friss levegőn. Az étrendjüket 

vitaminokkal egészítették ki. Tetőtől talpig megvizsgálták őket, teszteket 

végeztek el rajtuk, és felkészítették őket az itteni életre. Miután eltelt egy 

év és a következőnek is egy része, úgy ítélték meg, a lány készen áll. 

Utasították rá, hogy hagyja el a családi lakóegységét és költözzön át a 

Szülőanyák Házába. 

A költözködés a közösségen belül nem volt bonyolult. Senkinek sem 

volt semmije. A ruhákat a Ruházati Elosztóközpont mosta és osztotta ki. A 

tankönyveket az iskola begyűjtötte, és a következő évben továbbadta az 

újabb tanulóknak. A biciklit, amellyel a lány gyerekfővel iskolába járt, 

felújították, és egy nála fiatalabb kölyök kapta meg. 

A lakóegységben töltött utolsó estéjén ünnepi étkezést rendeztek. A hat 

évvel idősebb bátyja már az Igazságügyi Hivatal szakmai képzésében vett 

részt. Csak a nyilvános gyűléseken látták, idegenné vált számukra. így az 

utolsó esti étkezésen csak hárman vettek részt: ő és a gondviselő pár, aki 

felnevelte. Elmerengtek kicsit a múlton, s felidéztek néhány vicces 

helyzetet a lány gyerekkorából (egy alkalommal a bokorba hajította a 

cipőjét, és mezítláb jött haza a Gyermekőrző Központból). Nagyot 

nevettek, majd a lány köszönetét mondott a gondviselőknek, hogy 

felnevelték. 

– Zavarba jöttetek, amikor szülőanyának osztottak be? – kérdezte tőlük. 

Ő maga valami megbecsültebb foglalkozásban reménykedett. A bátyja 

ceremóniáján, amikor a lány még csak hatos volt, mindenkinek dagadt a 



melle a büszkeségtől. Jogtudósnak csak a kivételesen eszes kölyköket 

osztják be. De a lány nem volt különösebben jó tanuló. 

– Nem – felelte az apja. – Megbízunk a döntéshozók ítéletében. Ők 

tudják, miben vagy a legjobb. 

– És a szülőanyák feladata nagyon fontos – tette hozzá Anya. 

– Szülőanyák nélkül egyikünk sem lenne itt. 

Aztán minden jót kívántak a lánynak a jövőre nézve. Az ő életük is meg 

fog változni: mivel már nem gondviselők többé, a gyermektelen felnőttek 

közé fognak költözni. 

Másnap a lány egyedül bandukolt el a Szülőanyák Házába, ami a 

Szülőközpont épületében volt, és beköltözött egy kis szobába, amit 

kijelöltek számára. Az ablakból láthatta az iskolát, ahová járt, és a mögötte 

húzódó játszóterületet. A távolban a folyó derengett, amely a közösségi 

telepet határolta. 

Azután – hetekkel a beköltözést követően, amikor már elkezdett 

összebarátkozni a többi lánnyal – megtermékenyítésre hívták. 

Mivel fogalma sem volt róla, mi vár rá, feszültnek érezte magát. De 

amikor a folyamat véget ért, fellélegzett: gyors volt és fájdalommentes. 

– Ennyi? – kérdezte meglepetten, miközben a technikus intésének 

engedelmeskedve felkelt a vizsgálóasztalról. 

– Ennyi. Gyere vissza jövő héten, hogy elvégezzünk néhány vizsgálatot, 

és minősítsünk. 

A lány idegesen felnevetett. Azt kívánta, bárcsak világosabban 

elmagyarázták volna a dolgokat abban a mappában, amelyet a beosztásakor 

kapott. 

– Mit kell minősíteni? – kérdezte. 

A technikus, aki éppen elpakolta a megtermékenyítéshez használt 

felszerelést, kissé hajszoltnak tűnt. Minden bizonnyal mások is vártak rá. 

– Megbizonyosodunk róla, hogy tényleg beágyazódott – magyarázta 

türelmetlenül. – És akkor igazi hordozónak minősítünk. Még valami? – 

fordult a lány felé, mielőtt elhagyta volna a helyiséget. – Semmi? Akkor 

mehetsz. 

 

* * * 

 

Mintha csak tegnap lett volna. Most meg itt volt, kilenc hónappal később, 

és bekötötték a szemét. A kellemetlenség, ami kisebb-nagyobb 

megszakításokkal néhány órája kezdődött, mostanra állandósult. Mélyeket 

lélegzett, ahogy utasították. A maszk nem könnyítette meg a dolgát, a bőre 



forró volt alatta. Próbált lazítani. Beszívta a levegőt, majd kifújta. 

Igyekezett figyelmen kívül hagyni a kellemet… Nem, gondolta. Ez 

fájdalom. Igazi fájdalom. Összeszedte minden erejét, hogy el tudja végezni 

a dolgát, halkan felnyögött, meggörbítette a hátát, és átadta magát a 

sötétségnek. 

Claire-nek hívták. Tizennégy éves volt. 
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Köré gyűltek. Hallotta a hangjukat, amikor a hullámokban érkező 

fájdalomtól képes volt összpontosítani. Pattogós hangon beszéltek. Valami 

baj volt. 

Újra és újra megvizsgálták a hideg fémműszereikkel. A karjára 

helyezett mandzsetta felfújódott, valaki egy fémkorongot nyomott a 

könyökhajlatába. Aztán egy másik eszköz ért feszülő, reszkető hasához. 

Levegő után kapkodott, amikor újabb görcsös fájdalom borította el. A 

kezét az ágy széléhez kötözték. Moccanni sem tudott. 

Ilyennek kell lennie? Szerette volna megkérdezni, de a hangja 

elgyengült, csak rémülten motyogott, így senki sem hallotta. 

– Segítsetek! – nyöszörögte. 

De érezte, hogy nem rá figyelnek, nem kimondottan rá. A termék miatt 

aggódtak. Széttárt lába között kezek és eszközök matattak. Már órák teltek 

el, amióta elkezdődött: először a szúrás, aztán a lüktető, erősödő fájdalom, 

majd a maszk. 

– Vigyétek ki. Közbe kell avatkoznunk – mondta egy parancsoló hang, 

nyilván a folyamat felelőse. – Most! 

A parancs ijesztően sürgető volt. 

– Lélegezz mélyeket! – utasította most a hang a lányt, és valaki valami 

gumiszerűt tolt be a maszkja alá alulról. 

A lány engedelmeskedett. Nem volt más választása. Máskülönben 

megfulladt volna. Valami kellemetlenül édes illatot lélegzett be, és a 

fájdalom rögvest alábbhagyott, a gondolatai megnyugodtak, a teste ellazult. 

Az utolsó, amit érzékelt, az volt, hogy a fájdalom megszűnik, és a tudata 

kitisztul. És valami belevág a hasába. Belemetsz. 

 

* * * 

 

Egy új, másfajta fájdalomra tért magához: ez már nem az a lüktető sajgás 

volt, hanem valami mélyből jövő, mindent átható fájdalom. Érezte, hogy 

szabadon mozoghat, és észrevette, hogy a csuklóját eloldozták. Még 

mindig az ágyon feküdt, meleg takaró borította. Az ágy zörgő oldalrácsát 

felhúzták, így minden oldalról védve volt. A szoba most üres volt. Se 



gondozók, se technikusok, se műszerek. Csak Claire egymaga. Óvatosan 

megfordult, tekintetével végigpásztázta az üres helyiséget, és megpróbálta 

felemelni a fejét, de a kísérlet okozta fájdalomtól visszahanyatlott. Nem 

tudott lenézni a testére, de a kezét elővigyázatosan a nemrégiben még 

feszes, duzzadt hasára tette. Most lapos volt, bekötözték, és nagyon fájt. A 

terméket kimetszették belőle. 

Hiányzott neki. A veszteség borzalmas érzése járta át. 

 

* * * 

 

– Elvesztetted a minősítésedet. 

Három hét telt el. Az első héten Claire a Szülőközpontban lábadozott, 

ahol gondját viselték, újra és újra megvizsgálták, kicsit kényeztették, és 

közben Claire ráeszmélt valamire. Volt valami kellemetlen az egészben. 

Más fiatal nők is voltak ott, ők szintén gyógyulgattak, és kedélyesen 

elcsevegtek egymással, eltréfálkoztak rajta, hogy újra karcsúak. A testüket 

– akárcsak Claire-ét – minden reggel megmasszírozták, és a személyzet 

felügyelte a kímélő testedzésüket. De Claire lassabban épült fel, mint a 

többiek, mert a testén egy sebhely maradt, ami a többiekén nem volt. 

Az első hét után egy ideiglenes helyre vitték őket, ahol csacsogással és 

játékokkal szórakoztatták magukat, majd két hét múltán visszatértek a 

hordozók közé. A Szülőanyák Házában üdvözölték a régi barátokat – 

sokan közülük kissé nagyobb méreteket öltöttek mostanra: a pocakjuk 

növekedésnek indult, ahogy várni lehetett –, és újra elfoglalták a helyüket a 

csoportban. Mind egyformán néztek ki: mindannyian alaktalan, 

zubbonyszerű ruhát viseltek, s ugyanolyan frizurájuk volt, de a 

személyiségük megkülönböztette őket. Nadia mókás volt, mindenből 

viccet csinált, Miriam komoly volt és szerény, Suzanne rendszerető és 

gyakorlatias. 

A hordozók folytatták a termelést, és meglepően keveset beszéltek a 

feladatról. 

– Hogy ment? – kérdezte valaki. 

De válaszul csak egy hányaveti vállrándítást kapott. 

– Minden rendben volt. Elég könnyen ment. 

Vagy: 

– Nem volt semmi gond. 

De az arcokról lerítt, hogy nem volt éppen kellemes. 

– Jó, hogy újra itt vagy. 

– Köszönöm. És mi történt, amíg távol voltam? 



– Semmi különös. Két új hordozó érkezett. Nancy pedig elment. 

– Hova került? 

– Tanyára. 

– Remek. Úgyis arra vágyott. 

Mindennaposak és teljesen lényegtelenek voltak az ilyen párbeszédek. 

Nancy nemrégiben hozta világra a harmadik termékét. A harmadik után a 

hordozókat újra beosztották. Tanyákra. Ruhagyárba. Ételelosztóba. 

Claire emlékezett rá, hogy Nancy abban bízott, tanyára küldik. Szeretett 

a szabad ég alatt tevékenykedni, és egy jó barátját tanyára osztották be 

néhány hónapja, Nancy pedig abban reménykedett, hogy munkás élete 

következő részét olyasvalaki társaságában töltheti, akit szeret. Ezért aztán 

Claire szívből örült a hírnek. 

De a saját jövője nyugtalanította. Bár csak ködösen emlékezett, de tudta, 

valami balul sült el a termelésnél. Szemmel látható volt, hogy másokon 

nem maradt sebhely utána. Kissé szégyellősen próbálta kifaggatni a 

többieket, főleg azokat, akik már többször voltak eredményesek. De úgy 

tűnt, megijeszti és összezavarja őket a kérdése. 

– Még mindig fáj a hasad? – suttogta oda Miriamnak, akivel együtt 

lábadoztak. 

– Hogy fáj-e? Nem – felelte Miriam. 

Egymás mellett ültek a reggeli étkezésnél. 

– Az enyém igen. Ott, ahol a seb van. Ha megnyomom – magyarázta 

Claire, és finoman a hasára szorította a kezét. 

– Seb? – grimaszolt Miriam. – Nekem nincs sebem. 

Elfordult, és csatlakozott egy másik beszélgetéshez. 

Claire újabb kísérleteket tett, más hordozóknál is puhatolózott. De sebe 

egyiküknek sem volt. Senkinek a testén nem volt heg. Egy idő után a 

fájdalom csillapodott, és Claire megpróbálta kiverni a fejéből a kellemetlen 

gondolatot, hogy valami nagyon nagy baj történt. 

Aztán behívták. 

– Claire! – reccsent meg a hangszóró, amikor a hordozók éppen a déli 

ételüket fogyasztották. – Közvetlenül étkezés után jelentkezz az irodában! 

Claire nyugtalanul pillantott körül. Az asztal túloldalán Elissa ült, akivel 

igen jóban volt. Ugyanabban az évben vettek részt a Tizenkettő 

Ceremóniáján, és mindkettőjüket hordozónak osztották be, de Claire még 

iskolás korából ismerte a lányt. Elissa még új volt itt, őt nem 

termékenyítették meg olyan hamar, mint Claire-t. Most az első termékkel 

volt egy korai szakaszban. 

– Miről van szó? – kérdezte Elissa, amikor meghallották az utasítást. 



– Nem tudom. 

– Csináltál valamit? 

Claire a homlokát ráncolta. 

– Szerintem nem. Talán nem hajtogattam össze a szennyest. 

– De azért nem hívatnak be, nem? 

– Biztos nem. Olyan apró-cseprő dolog. 

– Hát – folytatta Elissa, miközben összeszedte az üres tányérokat –, 

úgyis mindjárt megtudod. Biztos nem nagy ügy. Később találkozunk! 

Otthagyta Claire-t az asztalnál. 

De igenis nagy ügy volt. Claire csüggedten nézett farkasszemet a 

döntéshozókkal, amikor közölték vele a határozatukat. Elvesztette a 

minősítését. 

– Szedd össze a holmidat – mondták neki. – Még ma délután távozol. 

– Miért? – kérdezte. – Azért, mert… Szóval azt tudom, hogy valami baj 

volt, de én… 

A bizottság tagjai kedvesek és támogatóak voltak. 

– Nem a te hibád volt. 

– De mi? – kérdezte Claire, és igyekezett, hogy ne hasson 

pimaszságnak, de képtelen volt lakatot tenni a szájára. – Ha esetleg 

elmagyaráznátok… 

A döntéshozók megrántották a vállukat. 

– Előfordul néha. Fizikai oka van. Hamarabb is felismerhettük volna. 

Nem lett volna szabad megtermékenyíteni téged. Ki vizsgált meg először? 

– kérdezték. 

– Elfelejtettem a nevét. 

– Nem baj, majd kiderítjük. Bízzunk benne, hogy ez volt az első 

tévedése, és adhatunk neki még egy esélyt. 

Azzal útjára engedték, de Claire még egyszer visszafordult az ajtóból, 

mert nem tudta kérdés nélkül annyiban hagyni a dolgot. 

– És a termékem? 

A döntéshozók először elutasítóan meredtek rá, de aztán megenyhültek. 

Az egyikük odahajolt a mellette ülőhöz, és az előtte heverő papírok felé 

biccentett, hogy utánanézzen a dolognak. 

– Mi volt a száma? – kérdezte a nő, de nem kapott választ. – Jó, akkor 

név szerint keresem. Te… Claire vagy? 

Mintha nem tudnák. A nevén szólították, amikor behívták. De azért 

bólintott. 

A döntéshozó végighúzta az ujját a papíron. 



– Igen. Itt is van. Claire: a termék száma harminchat. Ó, igen, látom a 

nehézségekről szóló feljegyzéseket. 

Felpillantott. Claire megérintette a hasát, ahogy feltörtek benne az 

emlékek. 

A döntéshozó visszatette a papírt a halom tetejére, majd megütögette a 

lapok tetejét, hogy összerendeződjenek. 

– Egészséges kisfiú – mondta. 

A többi döntéshozó elkerekedett szemmel bámult rá. 

– Úgy értem, egészséges termék – helyesbített. – Azt akartam mondani, 

hogy egészséges termék. A nehézségek nem tettek kárt benne. Veled is 

minden rendben lesz, Claire – fűzte hozzá nyájasan. 

– És hová kerülök most? – kérdezte Claire. 

Hirtelen megrémült. Nem mondták, hogy újra beosztották. Csak azt, 

hogy elvesztette a minősítését. Hogy nem lehet többé szülőanya. Ennek 

volt értelme. A teste nem jól végezte a dolgát. De mi van, ha…? Mi van, ha 

azokat, akik elvesztették a minősítésüket, simán elbocsátják? Ahogy 

gyakran megtették azokkal, akik kudarcot vallottak. 

De a döntéshozók válasza megnyugtatta. 

– A Halgazdaságba mész – mondta a döntéshozók feje. – Oda osztunk 

be. Szükségük van segítségre, híján vannak a dolgos kezeknek. Holnap 

reggel meg is kezdik a betanításodat. Fel kell zárkóznod a többiekhez. 

Kész szerencse, hogy olyan jól vág az eszed. 

Egy intéssel elküldte Claire-t, és a lány visszament a Szülőanyák 

Házába, hogy összeszedje kevéske holmiját. Pihenőidő volt. A többi 

hordozó mind szundikált, alkóvszerű szobáik ajtaja egytől egyig csukva 

volt. 

Kisfiú, gondolta Claire, ahogy összepakolta azt a néhány személyes 

tárgyat, amije volt. Kisfia lett. Egy kisfiút szült. Volt egy fia. A veszteség 

érzése ismét elhatalmasodott rajta. 
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– Kiutalunk neked egy biciklit. 

A férfi, akinek a névtábláján a Dimitri, Halgazdaság-vezető felirat állt, 

abba az irányba mutatott, ahol a kerékpárok álltak a kerékpártartóban. Az 

ajtóban várta Claire-t, látszólag nem lepte meg a lány érkezése. 

Nyilvánvalóan értesítették, hogy úton van. 

Claire bólintott. Mivel több mint egy évig volt bezárva a 

Szülőközpontba, eddig nem nagyon volt szüksége közlekedési eszközre. 

Ide pedig gyalog érkezett, cipelte a kis motyóját, északkeleti irányba 

baktatott a Szülőanyák Házától. Nem volt hosszú út, és tudta, merre kell 

mennie, de a bezártság hónapjai után minden újnak és idegennek tetszett. 

Elhaladt az iskola mellett, és látta, hogy a gyerekek a kötelező 

gyakorlatokat végzik a szabadfoglalkozási területen. Úgy tűnt, senki sem 

emlékszik már rá, de kíváncsian méregették a fiatal nőt, aki délidőben az 

ösvényen sétált. Szokatlan volt. A legtöbb ember ilyenkor dolgozott. Azok, 

akiknek úton kellett lenniük, biciklivel mentek az egyik helyről a másikra. 

Senki sem gyalogolt. Egy kislány, akinek szalag volt a hajában, Claire-re 

mosolygott a gyakorlat közben, és lopva odaintegetett neki. Claire 

visszamosolygott rá, miközben felidézte azt az időszakot, amikor ő is 

hajszalagot viselt, de az egyik vezető ellentmondást nem tűrően rászólt a 

gyerekre, aki vágott egy grimaszt, majd folytatta a csuklógyakorlatot. 

A Központi tér túloldalán Claire megpillantott egy kis házat a 

lakóegységek között, azt, amelyikben felnőtt. Most idegenek éltek ott, egy 

pár, akiket nemrég jelöltek ki házastársaknak, talán éppen gyermekre 

várnak… 

Elfordította a tekintetét a Dajkálóközpontról. Tudta, hogy a szülés után 

oda viszik a termékeket. Általában csoportokban. Többnyire a reggeli 

órákban. Egyszer, amikor nem jött álom a szemére, a szobája ablakából 

kileste, ahogy négy, mózeskosárba fektetett, bebugyolált terméket 

felpakoltak egy kétkerekű kocsira, amelyet egy biciklivel vontattak. 

Miután a gondozók megbizonyosodtak róla, hogy a kicsik biztonságban 

vannak a kocsiban, elindultak velük a Dajkálóközpont felé. 

Azon merengett, vajon az ő termékét, a kisfiát, a harminchatos számút 

átvitték-e már a Dajkálóközpontba. Claire tudta, hogy kivártak – néha 



napokig, olykor hetekig –, meggyőződtek róla, hogy minden rendben van, 

a termék makkegészséges, és csak utána szállították át. 

Nos. Sóhajtott. Ideje, hogy kiverje a fejéből ezt az egészet. Folytatta az 

útját, elment az Igazságügyi Hivatal előtt. Peter, akit egykor piszkálódó 

nagytestvérként ismert, biztosan odabent van, és dolgozik. Ha esetleg 

kipillantana az ablakon, és meglátná az arra sétáló fiatal nőt, vajon tudná, 

hogy Claire az? Érdekelné? 

Elbandukolt a Döntéshozók Háza mellett, ahol a vezetői bizottság élt és 

dolgozott. Aztán kis irodaházak jöttek, majd a Kerékpárjavítási Osztály, 

ahonnan már látni lehetett a folyót, amely a közösség területét határolta. A 

sötét víz sebesen folyt, a sziklák körül itt-ott habosan fodrozódott. Claire 

mindig félt a folyótól. Gyermekként óva intették a veszélytől. Ismert egy 

fiatal fiút, aki belefulladt. Az a szóbeszéd járta – ami vélhetően nem volt 

igaz –, hogy néhányan átúszták, vagy átkeltek rajta a magas hídon, amelyre 

tilos volt felmenni, és eltűntek a folyón túl elterülő ismeretlen vidéken. 

Ugyanakkor a folyó vonzotta is Claire-t az állandó morajlásával és 

nyughatatlan hullámaival, na meg a titokzatosságával. 

Átvágott a bicikliösvényen, miután udvariasan utat engedett két arra 

kerekező fiatal nőnek. Balkézre tisztán látta a sekély halastavakat, és 

eszébe jutott, hogyan figyelte a barátaival gyerekkorában az ezüstös 

teremtmények fickándozását. 

És most itt fog dolgozni, a Halgazdaságban. És itt fog lakni is, 

feltételezte, legalábbis, amíg… De meddig is? A polgárok akkor kaptak 

lakóegységet, amikor kijelölték a házastársukat. A szülőanyáknak viszont 

sosem lehetett házastársuk, ezért eddig nem is gondolt erre. De most 

eltűnődött rajta. Vajon kaphat házastársat és talán…? Claire sóhajtott 

egyet. Aggasztó és felkavaró volt ilyesmire gondolnia. Elfordult a 

halastavaktól, és a főépület bejárata felé vette az irányt, ahol találkozott 

Dimitrivel. 

 

* * * 

 

Ezen az éjszakán, a kis hálószobában, amit kijelöltek neki, Claire 

lepillantott az ablakából a sötét, zúgó folyóra. Ásított egyet. Hosszú, 

fárasztó napja volt. Reggel még a megszokott környezetében ébredt, azon a 

helyen, ahol hónapok óta lakott, de délre az egész élete megváltozott. Nem 

búcsúzhatott el a barátaitól, a többi hordozótól. Biztos csodálkoznak majd 

rajta, hová tűnt, de valószínűleg egykettőre elfelejtik. Elfoglalta a helyét itt, 

kapott egy névtáblát, és bemutatták a többi dolgozónak. Elég 



barátságosnak tűntek. Néhányuknak, akik idősebbek voltak Claire-nél, volt 

lakóegységük és házastársuk, és a munkanap végén hazamentek. Mások – 

ahogy Claire is – itt éltek, a folyosó két oldalán nyíló szobákban. Az 

egyikük, Heather, akivel egyszerre vettek részt a Tizenkettő Ceremóniáján, 

pont annyi idős volt, mint Claire. Biztosan emlékszik még rá, hogy Claire-t 

szülőanyának osztották be. A szemében felizzott a felismerés parazsa, 

amikor bemutatkoztak egymásnak, de egy szót sem szólt. Ahogy Claire 

sem. Nem is igen volt mit mondania. 

Claire arra számított, hogy hamar összebarátkozik a fiatalabb 

dolgozókkal, közöttük Heatherrel. Együtt étkezhetnek, és csoportosan 

járhatnak a közösségi rendezvényekre. Ha majd jóban lesznek, 

elviccelődnek, elbeszélgetnek a halakról, és talán meg is nevettetik 

egymást. Ahogy a többi hordozóval. Claire azon kapta magát, hogy máris 

hiányzik neki a könnyed bajtársiasság, ami összekötötte velük. De be fog 

illeszkedni itt is. Mindenki barátságosan üdvözölte, és azt mondta, 

örömmel a segítségére lesz. 

A munka nem lesz nehéz. Megengedték, hogy figyelje a köpenyt és 

kesztyűt viselő laboratóriumi dolgozókat, akik levették a tenyészhalaknak 

nevezett állatok petesejtjeit, miután érzéstelenítőt adtak be nekik. Egy 

kicsit olyan volt az egész, mint amikor fogkrémet nyom ki az ember a 

tubusból, gondolta Claire, és jót mulatott a hasonlaton. Más gondozók a 

hímhalak ivarsejtjeit fejték le, majd a krémes állagú anyagot beletették a 

petesejteket tartalmazó edénybe. Az időzítés rendkívül fontos, 

magyarázták. Ahogy a fertőtlenítés is. Tartottak a fertőzésektől és a 

baktériumoktól. A hőmérsékletre is ügyelni kell. Mindent gondosan 

ellenőriznek. 

A szomszédos szobát halványvörös fény ragyogta be, és Claire látta, 

hogy más, kesztyűt viselő dolgozók a megtermékenyített petesejtekkel 

telepakolt tálkákat vizsgálják. 

– Látod azokat a pöttyöket? – kérdezte az egyik dolgozó Claire-t. Egy 

csillogó rózsaszín ikrákkal teli tálcára mutatott. 

Claire lepillantott, és észrevette, hogy a legtöbb ikrán két sötét folt van. 

Bólintott. 

– Szempárok – mondta a lány. 

– Ó! – ámult el Claire. 

Annyira icipicik voltak, hogy aligha nézte volna őket halnak, és máris 

volt szemük. 

– És azt látod? – A lány egy fémeszközzel egy elszíneződött, szem 

nélküli ikrára mutatott. – Az elpusztult. 



Óvatosan kivette a tálkát a csipeszével, és a szemetesbe öntötte az 

ikrákat. Aztán visszatette a tálkát az állványra, és már nyúlt is a 

következőért. 

– Miért pusztult el? – kérdezte Claire. 

Azon kapta magát, hogy suttog. A szoba annyira félhomályos, olyan 

csendes és hűvös volt, hogy nem mert hangosan beszélni. 

De a dolgozó rendes hangon, nagyon tényszerűen válaszolt. 

– Nem tudom. Valami gond lehetett a megtermékenyítésnél, 

feltételezem. – Vállat vont, és eltávolított egy másik halott ikrát a 

következő tálcáról. – Azért vesszük ki őket, hogy ne fertőzzék meg az 

élőket. Minden nap átnézem a tálcákat. 

Claire hirtelen feszengeni kezdett. Valami gond lehetett a 

megtermékenyítésnél. Vele is ez történt? Az ő termékét is kihajították 

valahová, mint az elszíneződött, szem nélküli ikrákat? Csak nem. Azt 

mondták, hogy a harminchatos egészséges. Igyekezett félretenni aggasztó 

gondolatait, és a dolgozó magyarázatára figyelni. 

– Claire? – Nyílt az ajtó, és Dimitri, az üzemvezető lépett be. – 

Szeretném megmutatni az étkezőt. És elkészült már a napirended is, 

átveheted. 

Claire bejárta az egész létesítményt, és megtudta, mik lesznek a másnapi 

kötelességei (főleg takarítás, hiszen mindennek makulátlannak kellett 

lennie). Később együtt ült az esti étkezésnél néhány dolgozóval, akik hozzá 

hasonlóan itt laktak. Jobbára arról beszélgettek, mit csináltak a 

szabadidejükben. A dolgozók minden nap kaptak egy szabad órát, amikor 

azt csinálhattak, amit csak akartak. Valaki biciklitúrát tett, és a folyónál 

piknikezett. Claire úgy vélte, a konyhai személyzet csomagol ennivalót egy 

kosárba, ha előre szól az ember. Két fiatalember valami labdajátékot 

játszott. Másvalaki azt figyelte, hogyan javítják a hidat. Céltalan, kedélyes 

csevegés volt, ami arra emlékeztette Claire-t, hogy most olyan szabad, 

amilyen hosszú ideje nem volt. Elmehet sétálni a déli étkezés után, 

gondolta, vagy este. 

Később a szobájában azon törte a fejét, mihez lenne kedve. Rájött, hogy 

nem csak egy egyszerű sétára vágyik. Szeretne meg találni egy Sophia 

nevű lányt, aki egyidős volt vele, és akivel együtt vettek részt a Tizenkettő 

Ceremóniáján. Nem voltak különösebben jó barátok, csak ismerősök és 

iskolatársak, akik véletlenül egy évben születtek. De Sophia ott ült Claire 

mellett a ceremónián, amikor megkapták a beosztásukat. 

– Szülőanya – mondta az elöljáró, amikor Claire-re került a sor. 



Claire megrázta az elöljáró kezét, udvariasan a közönségre mosolygott, 

és átvette a hivatalos iratokat, majd visszament a helyére. Sophia már 

talpon volt. Ő következett. 

– Dajkáló – hangzott az elöljáró bejelentése. 

Akkoriban ez nem sokat jelentett Claire-nek. De most azt jelentette, 

hogy Sophia – aki először csak asszisztens volt, de mostanra talán már be 

is fejezte a szakmai képzést – a Dajkálóközpontban dolgozik. Ott, ahol 

Claire termékét – a gyermekét, a kisbabáját – gondozzák és etetik. 

 

* * * 

 

Napok teltek el. Claire várta a megfelelő pillanatot. A dolgozók általában 

párban vagy csoportokban töltötték a szabadidejüket. Biztos 

meglepődnének, ha magányosan elkószálna valamelyik szünetben, 

furcsállnák és kérdéseket tennének fel. Ezt pedig nem akarta. Jobban 

szerette volna, ha szorgalmasnak és felelősségteljesnek látják, olyannak, 

aki rendes, és nincsen rejtegetnivalója. 

Így aztán várt, dolgozott, és szép lassan beilleszkedett. Barátkozott. Az 

egyik ebédszünetben csatlakozott néhány munkatársához, és együtt 

piknikeztek a folyónál. A kerékpárjaikat a közeli fáknak támasztották, és 

letelepedtek a magas fűben megbúvó lapos kövekre, majd kicsomagolták a 

magukkal hozott elemózsiát. Az ösvényen két fiatal fiú biciklizett tova, 

nevettek valamin, és odaintegettek nekik. 

– Hékás! Odasüss! – emelte fel az egyik fiú a kezét. – A szállítóhajó! 

A két ifjonc egyszeriben eldobta a biciklijét, és leereszkedett a meredek 

folyóparton, hogy megnézze, amint az uszályszerű hajó elhalad. Fedélzetén 

különféle méretű, súlyos faládák sorakoztak. 

Rolf, az egyik piknikező az órájára, majd a fiúkra sandított. 

– Nem érnek vissza időben az iskolába – jegyezte meg fanyar 

mosollyal. 

A többiek kuncogtak. Most, hogy befejezték az iskolát, könnyű volt 

megmosolyogni azokat a szabályokat, amelyeknek maguk is 

engedelmeskedtek gyerekkorukban. 

– Én csak egyszer késtem el – mesélte Claire mert egy parkkarbantartó 

megvágta a kezét, amikor a bokrokat metszette odaát, a központi irodáknál. 

Én meg megálltam megnézni, hogyan kötözik be, és hogyan viszik el a 

parkkarbantartót a Rehabilitációs Központba, hogy összevarrják a sebét. 

Később még hozzátette: 

– Abban bíztam, hogy dajkálónak osztanak be. 



Egy pillanatra kínos csönd támadt. Claire nem tudta, ismerik-e a többiek 

a múltját. Kétségtelenül adtak nekik valamiféle magyarázatot a 

Halgazdaságban való váratlan megjelenésére, de részletekkel talán nem 

szolgáltak. Ha valaki kudarcot vallott az első foglalkozásában – és újra 

beosztották –, az valami szégyenletes dolognak számított. Soha nem hozták 

volna szóba, ha tudják is. És soha nem kérdeztek volna rá. 

– Hát, a döntéshozók tudják, mit csinálnak – mondta Edith 

mesterkélten, miközben szendvicseket adott körbe. – Végtére is, bizonyos 

értelemben a Halgazdaságban is dajkálók vagyunk. A laboratóriumban 

meg az egész eljárás során. 

Claire bólintott. 

– Nálam sem a halgazdaság állt az első helyen – mondta egy magas 

fiatalember, akit Ericnek hívtak. – Reméltem, hogy jogi pályára mehetek. 

– A testvéremet oda osztották be – felelte Claire. 

– És szereti? – kérdezte érdeklődve Eric. 

Claire vállat vont. 

– Biztos. Nem láttam azóta. Idősebb volt nálam. Miután befejezte a 

szakmai képzést, elköltözött a lakóegységünkből. Mostanra már biztos 

házastársa is van. 

– Hogyhogy nem tudod? – nézett nagyot Rolf. – Nem voltál a 

Házasítási Ceremónián? Én is kérvényeztem házastársat – tette hozzá 

vigyorogva. – Vagy száz nyomtatványt ki kellett töltenem. 

Claire nem árulta el, hogy az utóbbi két ceremóniát kihagyta. A 

szülőanyák nem hagyhatják el a szállásaikat a termelés évei alatt. Claire 

sem látott hordozókat, mielőtt belőle az nem lett. Nem tudott róla, amíg 

maga meg nem figyelte és meg nem tapasztalta, hogy az emberasszonyok 

megdagadnak, megnőnek és utódokat hoznak világra. Senki sem mondta el 

neki, mit jelent a szülés szó. 

– Azt nézzétek! – kiáltott fel hirtelen Eric. – A szállítóhajó kiköt a 

Halgazdaságnál. De jó! Jó rég leadtam egy rendelést. 

A folyópartra pillantott, ahol a két fiú még mindig a hajót csodálta. 

– Fiúk! – szólt oda nekik, és amikor ránéztek, Eric a karórájára bökött. – 

Kevesebb, mint öt perc van csengetésig! 

A két jómadár kelletlenül felkapaszkodott a part lejtőjén, és megkereste 

a kerékpárját. 

– Köszönjük a figyelmeztetést – mondta az egyik udvariasan Ericnek. 

– Szerintetek a hajó tanítás után is ott lesz még? – kérdezte a másik 

reménykedőn. 

Eric megrázta a fejét. 



– Egykettőre kipakolnak – válaszolta a fiúnak, aki igen csalódottnak 

tűnt. 

– Bárcsak hajóra osztanának be! – mondta az egyik fiú a másiknak, 

miközben felemelték a biciklijeiket. – Fogadok, hogy a hajósok olyan 

helyekre is eljutnak, amikről mi még csak nem is hallottunk. Talán 

láthatnám… 

– Ha nem érünk vissza időben – torkolta le a társa idegesen –, 

semminek sem fognak beosztani minket. Gyere, csipkedjük magunkat! 

A fiúk elkerekeztek az iskola távoli épülete felé. 

– Kíváncsi vagyok, mit akar látni hajósként – jegyezte meg Rolf. 

Elkezdtek szedelőzködni, elpakolták a maradék ételeket. 

– Más helyeket. Más közösségeket. A hajók sok helyen megfordulnak. 

Eric összehajtogatta a szalvétákat, és beletette őket a kosárba. 

– De hát mind ugyanolyan. Mi izgalmas van abban, ha az ember lát más 

halgazdaságokat, más iskolákat, más dajkálóközpontokat, más… 

Edith félbeszakította őket. 

– Semmi értelme ezen tépelődni – mondta a szokásos tömörségével és 

üzleties hangnemében. – Sehova sem vezet. A kíváncsiság nagy 

valószínűség szerint szabályellenes, bár nem hinném, hogy komoly 

véteknek számítana. 

Eric a szemét forgatta, és átadta a kosarat Rolfnak. 

– Fogd csak! – mondta. – Tedd fel a biciklidre, és vidd vissza, kérlek. 

Nekem dolgom van. Mondtam az üzemvezetőnek, hogy el kell hoznom 

valamit az Elosztóközpontból. 

Rolf felszíjazta a kosarat a biciklijére, majd így szólt: 

– Biztos jó lehet a folyón hajókázni, csak úgy kirándulni. Érdekes lehet 

új dolgokat látni. Még akkor is – tette hozzá ékelődve –, ha nem vagy 

kíváncsi rájuk. 

Edith elengedte a füle mellett a megjegyzést. 

– De veszélyes is lehet – mutatott rá Eric. – Mély a víz. 

Aztán körülnézett, hogy nem hagytak-e szét valamit. 

– Mehetünk? 

Claire és Edith bólintott, majd kitolta a biciklijét az ösvényre. Eric 

integetett nekik, aztán elindult a dolgára. 

Hiába szabályellenes, és minősül egyfajta vétségnek (amit nem 

tudhatott biztosan az ember, hacsak nem tanulmányozta a közösség 

szabályzatát, azt a vastag könyvet, amely mindig ott hevert a Halgazdaság 

folyosóján a monitoron, és hosszú-hosszú apró betűs oldalakkal volt tele, 

amire soha senki nem vetett egyetlen pillantást sem, már amennyire Claire 



meg tudta ítélni), lehetetlenség valakit kíváncsiságon kapni, gondolta 

Claire. Ezt nem lehet ránézésre látni, ahogyan a titkokat sem. Ő maga 

rengeteg időt töltött ezzel… Kíváncsiskodással. 

Miközben taposta a pedált, azt fontolgatta, milyen egyszerű csak úgy 

mellékesen odavetni: „Dolgom van.” Ezzel egy szempillantás alatt 

kisurranhatna, és eltekerhetne a Dajkálóközpontba, hogy megkeresse és 

vallatóra fogja Sophiát. 



 

4 

 
Aztán elérkezett a pillanat. 

– Most vettem észre, hogy a biológiatanár nem adta vissza a képeket, 

amelyeket kölcsönadtam neki – mondta Dimitri ingerülten a déli 

étkezésnél. – És holnap reggel szükségem lenne rájuk. 

– Majd én visszahozom őket – ajánlkozott Claire. 

– Köszönöm – bólintott felé az üzemvezető. – Nagy segítség lenne. 

Holnap egy csapat önkéntes kezdi meg a betanulást, és a szemléltetőképek 

nagyban megkönnyítenék a dolgot. 

A Halgazdaság étkezőjében ettek, hatan ültek egy asztalnál. Az 

ülőhelyeket nem osztották be, és ma Claire a készétellel megrakott tálcával 

a kezében ahhoz az asztalhoz egyensúlyozott, amelyiknél az üzemvezető 

ült néhány technikussal. A szemléltetőábrákról beszélgettek, amelyeket az 

üzemvezető előszeretettel mutogatott, ha látogatók érkeztek a 

létesítménybe. A biológiatanár kölcsönkérte őket, és még nem adta vissza. 

– Értesítsd az iskolát. Majd visszaküldik őket egy diákkal. – Az egyik 

technikus éppen befejezte az étkezést, és letakarította a tálcáját. – A tanár 

meg biztos kap majd valami fenyítést – tette még hozzá kaján vigyorral, 

miközben felállt. 

– Felesleges – mondta Claire. – Úgyis dolgom van arra. Nem gond 

megállni az iskolánál. 

Voltaképpen nem is hazudott, nyugtatgatta magát. A hazugság 

szabályellenes volt. Ezt mindenki tudta, és tiszteletben tartotta. De nem 

légből kapott volt, hogy dolga van arra. Csak abban bízott, hogy senki sem 

fog kérdezősködni. Szerencsére más kötötte le a figyelmüket. 

Összegyűrték a szalvétáikat, az órájukra lestek, és indultak vissza a 

munkába. 

Eljött a pillanat, hogy Claire felkeresse Sophiát. 

 

* * * 

 

Az iskolánál csak rövid időre állt meg, a biológiatanár nem ismerte fel. 

Claire sosem tanult biológiát. Amikor tizenkettes volt, és kijelölték a 

jövőbeli foglalkozását, a gyerekek oktatása még másként zajlott. Néhány 



csoporttársa – emlékezett egy Marcus nevű fiúra, aki kiemelkedett a diákok 

közül, és mérnöknek osztották be – folytatta a tanulmányait, és különféle 

tudományokba ásta bele magát. Marcus mostanra már biztosan maga 

mögött tudhatja a biológiaoktatást, vélte Claire, és felsőfokú 

matematikával foglalkozik, vagy asztrofizikával esetleg biokémiával, vagy 

valami olyan tantárggyal, amiről hallomásból tudta, hogy érthetetlenül 

bonyolult. Marcus már biztos nem jár ebbe az iskolába, hanem egy 

felsőoktatási intézményben készül tudósnak. 

Noha akkoriban még kicsi volt, Claire jól emlékezett azokra az időkre, 

amikor Peter, a bátyja megkezdte a felsőfokú tanulmányait. Talán Peter is 

tanult biológiát. De aztán átment az Igazságügyi Hivatalba, hogy 

hivatalnoki állást töltsön be. 

A folyosók ismerősek voltak, és Claire minden nehézség nélkül 

megtalálta a biológiatermet. 

– Már vissza akartam adni – mondta a biológiatanár, miközben 

átnyújtotta Claire-nek az összetekert képeket. – Mondd meg az 

üzemvezetőnek, kérlek, hogy nem tudtam, hogy ilyen hamar szüksége lesz 

rájuk. 

Egy kissé ideges volt a hangja. 

– Hogyne, megmondom neki. Köszönöm. 

Claire otthagyta a tanárt az osztályteremben, az asztalánál, és elindult 

vissza az előcsarnokon át a bejárati ajtó felé. Bekukucskált az üres 

termekbe. A tanítás már véget ért, és a gyerekek elmentek, hogy különféle 

önkéntes munkát végezzenek a közösségben. Annyi sok ismerős termet 

látott, és felismerte a nyelvtanárt, aki az asztala fölé görnyedt, és a holmiját 

pakolta be az aktatáskájába. Claire bizonytalanul biccentett felé, amikor a 

nő felnézett, és rászegezte a tekintetét. 

– Claire, ugyebár? – mosolygott rá. – Micsoda meglepetés! Mit… 

Nem fejezte be a kérdést, de az arcára kiült a kíváncsiság. 

Természetesen a tanár emlékezhetett rá, hogy Claire-t szülőanyának 

osztották be, és nyilvánvaló, hogy egy szülőanyának semmi keresnivalója 

az iskolában, ahogy máshol se a közösség mindennapi életének 

helyszínein. De rendkívül tapintatlan lett volna megkérdezni, mit keres itt 

Claire. Így aztán a tanár elharapta a kérdést, és egyszerűen csak mosolygott 

rá. 

– Csak el kell vinnem valamit – magyarázta Claire, és a magasba emelte 

a papírtekercset. – Örülök, hogy találkoztunk. 

Ment tovább az előcsarnokon át az oktatási intézmény főbejárata felé, 

majd fogta a lépcső melletti kerékpártárolóban letett biciklijét. A 



papírtekercset elővigyázatosan a hátsó csomagtartóra rakta. Nem messze 

tőle egy kertész ültetett át egy bokrot, s közben közönyösen ránézett. Két 

gyerek tekert el mellette, mint a szélvész, lélekszakadva nyargaltak 

valahová, talán attól féltek, hogy elkésnek a kötelező önkéntes munkából. 

Minden ismerős volt, semmi sem változott, de Claire-nek még mindig 

furcsa érzés volt, hogy újra része a közösségnek. Eddig még nem 

merészkedett el ilyen messze a Halgazdaságtól, csak rövidke 

kirándulásokat tett a munkatársaival. Arra, gondolta, amikor végignézett az 

úton, amelyen az iskola felé jött, arra van a lakóegység, ahol felnőttem. 

Futólag a gondviselőire gondolt, azon tanakodott, hogy eszükbe jut-e 

néhanapján… Vagy esetleg Peter. Sikeresen felneveltek két gyereket, 

teljesítették a Házas Felnőttek kötelességét. Peter igen megbecsült 

foglalkozást kapott. De ő, Claire nem. Ő szülőanya lett. Amikor a 

ceremónián a színpadon állt, hogy átvegye a beosztását, nem látta a 

gondviselői arcát a tömegben. De el tudta képzelni, milyen képet vágnak, 

milyen csalódottak. Többet vártak a lánygyermeküktől. 

Megtiszteltetés, idézte fel magában az anyja szavait, amiket azon az 

estén mondott. A szülőanyák biztosítják a jövőt. 

De Claire valahogy úgy érezte magát, mint amikor kinyitotta az ételes 

dobozokat, és rá kellett döbbennie, hogy az esti étel nem más, mint egy 

maroknyi mag halolajjal. 

– Sok D-vitamin van benne – mondta az anyja azon a vidám hangon, 

amit mindig használt, ha kívánatosabbnak akarta beállítani az ételt, mint 

amilyen volt. 

Claire maga mögött hagyta az oktatási intézményt, és habozott kissé a 

kereszteződésnél, ahonnan számos ösvény ágazott szét. Fordulhatna 

jobbra, eltekerhetne az Igazságügyi Hivatal mögött, végig az ösvényen, és 

néhány perc alatt visszaérhetne a Halgazdaságba. De ehelyett egyenesen 

ment tovább, aztán balra kanyarodott, és a fákkal körülvett Öregek Házát 

látta maga előtt. Itt befordult jobbra, majd a Gyermekőrző Központnál 

lelassított, és óvatosan kikerült egy ételszállító járművet, amelyet éppen 

kipakoltak. Aztán egyenesen kerekezett tovább a Dajkálóközpont felé. 

Érdekes, gondolta, amikor az épület közelébe ért, hogy iskolás korában 

sosem teljesített itt önkéntes munkát. A Gyermekőrző Központban gyakran 

dolgozott, és élvezte, hogy oktató célzatú játékokat játszhatott a totyogós 

gyerekekkel, de a kisebbek – új gyermekeknek hívták őket – sosem 

érdekelték. Néhány barátja és kortársa úgy vélekedett, hogy a kicsik 

„cukik”. De Claire nem értett egyet velük. Ahogy hallotta, az embernek 



sosincs nyugta tőlük – etetni, ringatni, fürdetni kell őket –, és szakadatlanul 

bömbölnek. Ódzkodott tőle, hogy közöttük kelljen dolgoznia. 

Most, hogy azt tervezgette, miként fog bemutatkozni a Dajkálóközpont 

recepcióján, ráeszmélt, hogy izgul, kicsit talán ideges is. Egyre azt 

ismételgette magában, mit fog mondani, ha belép. Sophia után érdeklődni 

esztelenség lett volna. Sophia vélhetően már alig emlékszik rá, nem voltak 

különösebben jó barátok. De akkor hogy magyarázza meg az ittlétét, és 

hogy kérjen bebocsátást? 

Nos, jutott hirtelen döntésre Claire, megint hazudni fog. Ismét vét a 

szabályok ellen. Tudta. Régen még érdekelte volna. De ma már nem. Ilyen 

egyszerű. És úgyis csak egy apró füllentésről volt szó. 

Odagurult a kerékpártárolóhoz, ahol számos szabad helyet fenntartottak 

a látogatóknak. Aztán levette az összetekert képeket a csomagtartóról, és 

magával vitte őket a bejárathoz. Odabent egy fiatal nő ült egy íróasztalnál. 

Felnézett a papírjaiból, és rámosolygott. 

– Jó napot! – köszöntötte udvariasan, és Claire névtáblájára sandított. – 

Segíthetek? 

Claire bemutatkozott. 

– A Halgazdaságban dolgozom – magyarázta. – Van néhány felesleges 

képünk, amelyek a lazacok életciklusát szemléltetik. Arra gondoltam, talán 

jól mutatnának itt a falon. 

Ha a fiatal nő igent mond, döbbent rá Claire, ki kell eszelnie valami 

magyarázatot a Halgazdaság üzemvezetőjének, aki ebben a pillanatban arra 

vár, hogy visszakapja az ábráit. De jó esély volt rá, hogy a válasz nemleges 

lesz. Kit érdekelne a halak fejlődése? Még azokat sem, akik halakkal 

dolgoznak. 

És valóban: a fiatal nő elmosolyodott, és megcsóválta a fejét. 

– Köszönjük – mondta –, de mi gondosan megtervezett ábrákat teszünk 

ki, amelyek lekötik az újgyermekek figyelmét. Nem térünk el a 

szabványoktól, amelyek lehetővé teszik, hogy a kicsik megtanuljanak 

összpontosítani, és eddzék a kis izmaikat. A gyermekfejlődési kutatók 

mindent nagyon alaposan kidolgoztak. 

Claire bólintott. 

– Érdekes – mondta. – Elnézést kérek, sosem dolgoztam itt 

önkéntesként. Alig tudok valamit a dajkálásról. Jönnek néha látogatók? 

A recepciós láthatólag örült az érdeklődésnek. 

– Még soha nem jártál nálunk? Te jó ég! Pedig nagyszerű hely! Talán 

körülnézhetnél, ha már úgyis itt vagy. Megnézem, ki az ügyeletes. 

Végighúzta az ujját a nevek listáján. 



– Sophia itt van? – kérdezte Claire. – Csoporttársam volt. 

– Ó, Sophia! Kiváló dolgozó! Nézzük csak! Igen… Itt a neve. Lássuk 

csak, ráér-e. 

Miután a recepciós bemondta a nevét a hangosbemondóba, Sophia 

belépett az előcsarnokba egy oldalfolyosóról. Mit sem változott, amióta 

három évvel ezelőtt Claire-rel együtt részt vett a Tizenkettő Ceremóniáján. 

Vékony volt, a haját betűrte a sapkája alá, ami láthatólag az egyenruha 

része volt. Claire rámosolygott. 

– Szia! – üdvözölte. – Nem tudom, emlékszel-e rám. Egyszerre voltunk 

tizenkettesek. Claire vagyok. 

Sophia rápillantott Claire névtáblájára, és egy pillanattal később a 

felismerés apró mosolyával a szája sarkában bólintott. 

– Mi nem viselünk névtáblát – magyarázta –, mert az újgyermekek csak 

letépnék a ruhánkról. De emlékszem rád. Szerintem egy matekcsoportba 

jártunk. 

– Utáltam a matekot. Sosem voltam jó belőle – fintorgott Claire. 

Sophia kuncogott. 

– Én elég jó voltam, de sosem érdekelt valami nagyon. Emlékszel 

Marcusra? Kitűnő volt matekból. Most mérnöknek tanul. 

Claire bólintott. 

– Állandóan csak a könyveket bújta – idézte fel. 

Sophia a homlokát ráncolta, és a kis betűs részre bámult a névtáblán 

Claire neve alatt. 

– Elfelejtettem, minek osztottak be – mondta. – Az egyenruha… 

– Halgazdaság – vágta rá Claire gyorsan. 

Remek! Sophia nem emlékszik, hogy szülőanyának osztották be. 

– És mi szél hozott erre? 

– Szeretnék körülnézni – mondta Claire. – A dajkálás eddig valahogy 

kimaradt az életemből. És ma délután van egy kis időm. 

– Ó, értem. Rendben. Kövess, és elmagyarázok mindent. De dolgoznom 

is kell. Mindjárt etetési idő van. Gyere! Először is moss kezet – mutatott 

Sophia egy fertőtlenítőszer-adagolóra, amelyet a folyosó falára szereltek 

fel, Claire pedig követte a példáját, és alaposan megdörzsölte a kezét a 

tiszta, orvosi folyadékkal. 

– A legkisebbek az első szobában vannak. 

A legkisebbek. Vagyis a legújabb újgyermekek. Claire visszagondolt rá, 

melyik hordozó nővérei álltak éppen szülés előtt, amikor eljött. Ezek az ő 

termékeik lesznek. 



– Ide nem léphetünk be steril egyenruha nélkül. De megnézhetjük őket. 

– Sophia egy ablakra mutatott, amely mögött makulátlanul tiszta helyiség 

húzódott telis-tele kerekes kocsikkal. Sok üres volt. 

Bent két dolgozó, egy dajkáló egyenruhát viselő fiatal férfi és egy fiatal, 

tíz év körüli önkéntes lány takarított. Felnéztek az ablakra, és 

rámosolyogtak a két nézelődőre. 

– Hány új van? – kiáltott be Sophia az üvegen keresztül. 

Az önkéntes négyet mutatott. Aztán az egyik kocsihoz lépett, és 

közelebb tolta az ablakhoz, hogy Sophia és Claire láthassa. A kocsi oldalán 

volt egy jelkép, ami azt adta tudtul, hogy az újgyermek nőnemű, mellette 

pedig a negyvenötös szám látszott. 

– Negyvenöt? – kérdezte Claire, és lepillantott a gyerekre, akit úgy 

bebugyoláltak egy vékony pokrócba, hogy csak az apró arca látszott ki. A 

szemét szorosan behunyta. – Az mit jelent? 

Sophia meglepetten nézett rá. 

– Ő a negyvenötös számú. A negyvenötödik újgyermek idén. Már csak 

öt jön. Nem emlékszel? A számokra? Én a huszonhetes voltam. 

– Jaj, hát persze! Én voltam az egyik legelső abban az évben. A 

tizenegyedik. 

Hirtelen minden eszébe jutott, ahogy Sophia emlékeztette rá. A 

tizenkettedik év után a számok már nem számítanak, csak ritkán 

hivatkoznak rájuk. De a tizenegyes szám jó szolgálatot tett neki 

gyerekkorában. Azt jelentette, hogy ő volt a tizenegyedik újgyermek abban 

az évben, és idősebb volt, mint a társai zöme – mint például Sophia –, akik 

később tanultak meg járni és beszélni, és később nőttek nagyra. De mire 

tizenkettesek lettek ezek a különbségek természetesen kiegyenlítődtek. 

Claire emlékezett rá, hogy amikor ötös és hatos volt, büszkeséggel töltötte 

el, hogy megelőzi társait. 

– És hol van a többi idei termék? – kérdezte. 

Sophia mutogatni kezdett. 

– A legidősebbek, az egytől tízig terjedő számmal jelzettek? Ok abban a 

másik szobában vannak. Sokuk már tud járni. 

A szemét forgatta. 

– Elég embert próbáló folyton a nyomukban lenni. – Végigment a 

folyosón, majd befordult a sarkon, Claire pedig követte. 

– A következő csoport itt van. 

A két fiatal lány egy másik nagy ablakon át láthatta a sok apró 

gyermeket, akik egy játékokkal teleszórt szőnyegen másztak, míg a 



gondozóik a fal melletti mosogatónál és pultnál készítették elő a 

cumisüvegeket. 

– Szóval tízes csoportokban vannak? 

Sophia bólintott. 

– Öt szoba van, mindegyikben tíz új gyermek, ha már megvan mind az 

ötven. Most már csak néhányat várunk. Amikor elérjük az ötvenet, nem jön 

több a következő ceremóniáig. 

Vidáman integetett az önkéntesnek, aki éppen egy melegítőkészülékbe 

tette a cumisüvegeket, mire a fiatal lány elvigyorodott és visszaintegetett. 

– És persze miután az idei ötvenet családba helyezik, kezdjük az egészet 

elölről. A ceremónia után sorjában jönnek az újak. Olyan, mint egy kis 

szünidő. 

– De a ceremónia még odébb van. És máris megvan mind az ötven? 

– A Szülőközpont úgy időzít, hogy év végén már ne kapjunk 

újgyermekeket. A gondviselők, akikhez a kicsik kikerülnek, nem 

szeretnének vadonatúj gyermekeket kapni. 

– Túl sok velük a gond? 

– Nem igazán. Az előbb láttad a legújabbakat. Többnyire alszanak. De 

nagy felelősség, mindent sterilen kell tartani. És a legújabbakkal játszani 

sem lehet. A gondviselők szeretnek játszani a gyerekeikkel, amikor 

megkapják őket. 

Claire csak fél füllel hallgatta. Harminchat, gondolta. Az ő terméke a 

harminchatos számot viseli. Eszébe véste a számot. 

– És most jön a harmadik tízes csoport? – kérdezte. – Nézzük csak. 

Először volt az egytől tízig, ez pedig a tizenegytől húszig. Akkor a 

következő csoport a huszonegytől harmincig számozott újgyerekek 

csoportja. 

– Igen. Ott vannak, a csarnok túloldalán. Én általában velük 

foglalkozom. Perceken belül vissza kell mennem, hogy segítsek az 

etetésben. 

Claire bekandikált az ablakon, ami mögött Sophia csoportja volt, 

plafonról lógó hintákban ringatóztak, csupasz kis lábukkal lökték el 

magukat a padlótól. A dajkáló éppen tisztába tette az egyiküket egy 

párnázott asztalon. Észrevette a lányokat, és sokatmondóan a nagy faliórára 

mutatott. Sophia résnyire nyitotta az ajtót, és Claire hallotta a gőgicsélést 

és gagyogást, ahogy a gyerekek „beszélgettek”. Elmosolyodott. Nem 

gondolta volna, hogy az újgyermekek ilyen aranyosak. De volt valami 

bájos ezekben az apróságokban, kénytelen volt elismerni. Meg tudta érteni, 



miért akarnak az új gondviselők olyan gyermekeket kapni, akikkel már 

lehet játszani. 

– Azonnal jövök – mondta Sophia a munkatársának. – Éppen egy 

látogatót vezetek körbe. Vagy akár… – fordult Claire-hez –, be is 

fejezhetnénk itt. Már csak egy csoport van hátra. Ők nem olyan érdekesek. 

Nem akarsz bejönni, és játszani ezekkel? Meg is etethetsz egyet, ha van 

kedved. 

Claire vacillált. Nem akarta, hogy észrevegyék, mennyire érdekli egy 

bizonyos csoport. 

– Tudod – mondta Sophiának –, nagyon kíváncsi vagyok az utolsó 

csoportra is, csak hogy elmondhassam, mindent láttam. Ha nem bánod…? 

Sophia sóhajtott egyet. 

– Öt perc és itt vagyok – mondta az egyenruhás férfinak, aki visszarakta 

a tisztába tett gyermeket egy hintába, és kivett a melegítőből egy kis tál 

gabonapelyhet. 

– Ott vannak – közölte Sophia Claire-rel, és a folyosó utolsó szobájához 

vezette. 

– Akkor ezek a… Hadd gondolkodjam kicsit! A harmincegytől 

negyvenig számozottak! 

– Úgy van. – Sophia szemmel láthatólag szeretett volna visszatérni a 

kötelességeihez. – A következő legújabbak. 

– Bemehetnék? – pillantott be Claire az ablakon. 

Minden kis bölcsőben egy gyerek feküdt, és két gondozó felmelegített 

cumisüvegeket támasztott a kis fejük mellett elhelyezett párnázott 

tartóknak, hogy ehessenek. 

– Miért ne? – Sophia kinyitotta az ajtót, és megkérdezte: – Látogatónk 

van. Nem kelne el egy kis segítség az etetéshez? 

Az egyenruhás férfi elmosolyodott. 

– Nem lehetne inkább nagy segítség? Minden dolgos kézre szükség van. 

– Vissza kell mennem a saját csoportomhoz. De itt hagyom a vendéget 

nálatok. 

– Köszönöm, Sophia. Jó volt újra látni – mosolygott Claire. 

– Egyszer talán együtt étkezhetnénk, vagy ilyesmi. 

– Igen. Nézz be, amikor csak jólesik. Akkor a legjobb, amikor alszanak. 

– Sophia gyorsan búcsút intett, és visszatért a saját szobájába. 

Claire félénken belépett a szobába, és figyelte, hogyan osztják ki az 

utolsó cumisüvegeket. 

– Ez az – mondta a dajkáló. – Az ebéd felszolgálva! Most pedig időről 

időre ellenőriznünk kell, hogy minden cumisüveg a helyén van-e. Persze 



azonnal ordítani kezdenek, ha a cumi kicsúszik a szájukból. Ugye? – 

mosolyogva nézett az egyik gyerekre, aki buzgón nyelte a tejet. – Aztán 

egyesével felvesszük őket, és addig ütögetjük a hátacskájukat, amíg nem 

büfögnek. Csináltál már ilyet? 

Claire megrázta a fejét. Amíg nem büfögnek? Ezt el sem tudta képzelni. 

– Nem. 

A férfi felkuncogott. 

– Nos, akkor figyelj. És ha ki akarod próbálni… 

Kivette az egyik gyereket a bölcsőből. Claire előrelépett, és megnézte a 

számát. Negyven. Körülkémlelt, hogy a számok sorrendben vannak-e. De a 

kis ágyaknak kerekeik voltak, és látszólag állandóan ide-oda tologatták 

őket. Közben figyelte, hogyan viszi a dajkáló a negyvenest egy 

hintaszékhez, amely a sarokban állt, és hogyan ül le, miközben a vállán 

nyugtatta a picit. 

A másik gondozó, egy nő szimatolva hajolt az egyik bölcső fölé, majd 

hirtelen felkiáltott: 

– Fúj! A harmincnégyest tisztába kell tenni! 

Felhúzta az orrát, és a pelenkázóhoz tolta a bölcsőt. 

– Majd miután tisztába tettelek, megkapod a maradékot, kisasszony! – 

mondta kuncogva, és az asztalra rakta a gyereket. 

Claire észrevette, hogy a bölcsőkön itt is jelképek voltak, amelyek a 

gyerek nemét jelölték. Körbesétált az ágyacskák körül, bekukucskált a 

csöppségekre, némelyik nyugodtan itta a tejét, mások mohón nyeldekeltek. 

Váratlanul az egyik bölcsőből, amelyen a jelkép hímneműt jelzett, visítás 

hangzott fel, amely hangos bőgésbe csapott át. 

– Meg sem kérdezem, melyik az! – mondta a férfi, miközben továbbra 

is a kezében tartott gyerek hátát paskolta és simogatta. – Megismerem a 

hangját. 

Claire megnézte az üvöltő újgyerek bölcsőjén látható számot. 

– A harminchatos – mondta a férfinak. 

– Persze, hogy a harminchatos! – felelte nevetve a dajkáló. – Mindig a 

harminchatos! Vedd fel, jó? Meglátjuk, el tudod-e hallgattatni. 

Claire vett egy mély levegőt. Még sosem volt a kezében gyerek. A 

férfinak, aki figyelte őt, feltűnt. 

– Nem törik el. Valójában elég szívósak. Csak tartsd a fejét. 

Claire lehajolt. A keze mintha magától tudta volna, mit kell tennie. 

Könnyedén a gyerek alá csúsztatta a kézfejét, megtámasztotta a nyakát és a 

fejét. Aztán gyengéden felemelte a fiát. 
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Semmi sem változott. Claire élete legalábbis nem. Minden egyes nap 

felkelt, lezuhanyozott, belebújt az egyenruhájába, s feltűzte rá a 

névtábláját: Claire, halgazdasági szakember. Átment az étkezőbe, 

üdvözölte a munkatársait, elfogyasztotta a reggeli ételt, és elvégezte a 

kijelölt feladatát. A Halgazdaság vezetői elégedettek voltak a munkájával. 

Ugyanakkor valahogy minden más lett. Minden gondolata az újgyermek 

körül forgott, akit csak egyetlenegyszer látott, csak egyetlen pillanatra 

tartott a karjában, akinek csak egyetlen röpke percre nézhetett a világos 

szemébe, akinek göndör hajacskája épp csak megérintette az állát. A 

harminchatos. 

– Választottak már nevet neki? – kérdezte a fiatal asszisztenst, aki 

visszaadta a cumisüveget a tisztába tett kislánynak, majd visszatette a 

gyereket a bölcsőbe. 

– Ennek? Nem hinném. Egyébként sem mondják meg nekünk. Csak 

akkor tudjuk meg a nevüket, amikor családba helyezik őket. 

Minden újgyereket a decemberben tartott ceremónián adnak át a 

kiválasztott gondviselőinek. Akkor hirdetik ki a nevüket, amelyet a 

bizottság választott nekik. 

– Én erre gondoltam – magyarázta Claire. 

Leült egy üres hintaszékbe, és előre-hátra hintázott harminchatossal a 

karjában, aki végre abbahagyta a bömbölést. Felnézett Claire-re. 

– Ja, hogy annak? Még a következő ceremónián sem fog nevet kapni. 

Azt beszélik, itt fogják még egy évre. Nem fejlődik elég jól. Fejlődési 

rendellenességnek hívják. 

A fiatal nő megvonta a vállát. 

– Igazából már megvan a neve – tette vissza a férfi a megbüfiztetett 

gyereket a bölcsőbe, majd a szájába adta a cumit, és Claire-hez lépett, hogy 

szemügyre vegye harminchatost. – Na, kislegény! – mondta gügyögve. 

– Tényleg? Honnan tudod? – esett le az asszisztens álla. 

A férfi elvette harminchatost Claire-től, aki vonakodva adta át a 

gyereket. 

– Aggódtam miatta – magyarázta a férfi. Lepillantott, vágott egy vicces 

fintort, mintha meg akarná nevettetni az elkámpicsorodott gyermeket. – 



Azt hittem, serkentően fog hatni rá, ha elkezdem a nevén szólítani. Ezért 

belopóztam az irodába, és vetettem egy pillantást a listára. 

– És? – kérdezte a nő. 

– A neve… 

A férfi felkacagott. 

– Nem mondom meg. Csak titokban szoktam használni. És ha 

meghallják? Nagy bajban leszek. Úgyhogy óvatos vagyok. – Ringatni 

kezdte az újgyereket az ölében. – Mindenesetre jó név. Illik rá. 

A nő felsóhajtott. 

– Pedig jó lenne, ha decemberre erőre kapna – mondta. – Már ha 

családba akar kerülni. Mindjárt itt a délutáni alvás ideje – pillantott a 

faliórára –, és még az etetést se fejeztük be. 

Claire-ről teljesen megfeledkezett. A lány felállt a hintaszékből. Igaz, 

nagyon elszaladt az idő. 

– Mennem kell – mondta. – Nem bánnák, ha néha beugranék? 

A két gondozó hallgatott egy darabig. Claire azonnal ráébredt, miért. 

Szokatlan kérdés volt. A gyerekek sok helyen végeztek önkéntes munkát, 

kötelező volt. De a Tizenkettő Ceremóniája után, amikor lezárult a 

gyerekkor, mindenki a neki kijelölt munkát végezte. Nem jártak látogatóba 

máshová, nem próbáltak ki új dolgokat. Igyekezett hát valami 

magyarázattal előrukkolni, ami indokolja a kérdését. 

– Rengeteg szabadidőm van – mondta. – A Halgazdaságban ilyenkor 

holtidő van. Ezért jöttem át ma meglátogatni Sophiát. Odaát dolgozik, az 

eggyel fiatalabbaknál. 

A gondozók bólintottak. 

– A huszonegytől harmincig számozottaknál – közölte a férfi. – Az 

Sophia csoportja. 

– Igen. Szóval kicsit körbevezetett. És látom, hogy időnként jól jön itt a 

segítség. Ezért ajánlottam fel, hogy szívesen beugróm. De persze csak ha 

akarjátok. 

Claire óvakodott tőle, hogy hadarjon. Feszült volt. De úgy tűnt, a 

gondozók nem vették észre. 

– Tudod – szólalt meg a férfi –, ha rendszeresen akarod csinálni, 

hivatalossá kell tenni, és szerintem ki kell töltened hozzá valami 

nyomtatványt. 

A fiatal nő helyeselt. 

– Kérj engedélyt – javasolta. 



Claire szíve elszorult. Ezt nem teheti, nem tölthet ki hivatalos kérvényt. 

Tüstént beazonosítanák, hogy ő az a szülőanya, akinek egyszer már új 

foglalkozást jelöltek ki. 

Harminchatos izgett-mozgott és nyöszörgött. A férfi a bölcsőjéhez vitte, 

és a szájába adta a cumit, de a gyerek egyre csak ficánkolt. A férfi tett egy 

hiábavaló próbálkozást, hogy lecsendesítse, és megpaskolta a rúgkapáló 

lábát. Kényszeredett mosollyal nézett Claire-re. 

– De ha ráérsz, átjöhetsz – mondta. – Alkalomszerűen. 

– Akkor talán majd benézek – felelte Claire, és igyekezett könnyed 

lenni, akárcsak a férfi –, ha lesz egy kis időm. 

Sarkon fordult és kimenekült. Harminchatos tovább sírt. Claire még 

akkor is hallotta, amikor kilépett az épületből. 

 

* * * 

 

Egyre csak ő járt a fejében. 
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Nagyon furcsa érzés volt, akármi is volt az. Claire soha nem tapasztalta 

korábban ezt a vágyódást, amit az újgyerek iránt érzett, amikor felidézte az 

arcát, a rá meredő, komoly, világos szemét, a feje búbján kunkorodó 

tincseit, homlokának ráncait, állának remegését, mielőtt sírásban tört volna 

ki. 

Minden családegységnek két gyermeke lehetett, egy nőnemű és egy 

hímnemű, és a maga családjában Claire volt a kisebb. A gondviselői 

évekig vártak, miután megkapták Pétért, és csak aztán igényeltek egy lányt. 

Így hát Claire sosem ismert egyetlen kisgyermeket vagy csecsemőt sem. 

Kivallatta a munkatársait az esti étkezésnél, és igyekezett lezserül 

feltenni nekik a kérdést: 

– Emlékeztek rá, amikor megkaptátok a kistestvéreteket? 

– Persze – felelte Rolf. – Nyolcéves voltam, amikor a húgom hozzánk 

került. 

– Én idősebb voltam – mondta Edith. – A gondviselőim elég sokáig 

vártak, mielőtt kérvényezték az öcsémet. Szerintem tizenegy voltam. 

– Én a második gyerek voltam a családban – mesélte Eric. – Kéri valaki 

az utolsó szelet kenyeret? 

Mindannyian megrázták a fejüket, és Eric elvette az utolsó szeletet a 

tálról. 

– A nővérem csak hármas volt, amikor a család megkapott engem. 

Szerinte az anyám szerette a kisgyerekeket. – Olyan arcot vágott, mintha a 

gondolat zavarba ejtené. 

– Igazából pont ezért kérdeztem – magyarázta Claire. – Szerintetek… 

szóval… normális, ha valaki odáig van az újgyermekekért? 

– Az attól függ, mit értesz az alatt, hogy „odáig van” – szólt Dimitri. A 

Halgazdaság üzemvezetője egy idősebb, magas képzettségű dolgozó volt, 

és beható tudományos ismeretekkel rendelkezett. – De hát tudjátok, persze 

minden faj kicsinyei… 

Elhallgatott, és a társaira nézett, akik üres tekintettel bámultak rá. 

– Nem tanultatok a fajfejlődésről? – kérdezte. 

Végül belekuncogott a csendbe. 



– Hát jó, nem tudjátok. Akkor elmagyarázom. Az utódok többnyire 

hatalmas, egymástól távol ülő szemekkel és nagy fejjel születnek, mert ez 

vonzóvá teszi őket a faj felnőtt tagjai számára. Ez készteti őket arra, hogy 

táplálni és védelmezni kezdjék őket. Mert olyan… 

– Cukik? – szakította félbe Edith. 

– Igen. Cukik. Ha rútak lennének, senki nem akarná felvenni őket, nem 

akarna rájuk mosolyogni, vagy beszélgetni velük. Nem kapnának enni. 

Nem tanulnának meg mosolyogni és beszélni. Nem maradnának életben, 

ha nem lennének vonzóak a felnőttek szemében. 

– És mit értesz az alatt, hogy „minden faj”? – kérdezte Eric. 

– Hát, ma már nincsenek emlősök, mert az egészséges étrendben nincs 

helye emlősöknek, és amúgy is rontották a közösség hatékonyságát. De 

más helyeken az ilyen teremtmények vadon élnek. Itt nálunk is voltak 

régen házi kedvencnek hívott lények. Általában apróságok voltak: kutyák 

vagy macskák. Azoknál a fajoknál is ugyanez volt a helyzet. Az 

újszülöttek… cukik voltak. Általában nagy szemük volt. Bár az állatok 

nem mosolyognak. Erre kizárólag az ember képes. 

Claire le volt nyűgözve. 

– És mit csináltak a házi kedvencekkel? 

Dimitri vállat vont. 

– Játszottak velük, szerintem. És a magányos embereknek társaságot 

jelentettek. De persze ma már nincsenek magányos emberek. 

– Itt senki sem magányos – hagyta helyben Edith. 

Claire hallgatott. Nem mondta ki, de arra gondolt: de én igen, én 

magányos vagyok. Ám abban a pillanatban, amikor átvillant a fején a 

gondolat, azonnal rájött, hogy nem is igazán tudja, mit jelent ez a szó. 

Megszólalt az első szirénajel, vagyis itt volt az ideje, hogy befejezzék az 

étkezést. Elkezdték összeszedni az edényeiket. 

– Rolf! Edith! – szólalt meg Claire. – Amikor megkaptátok a 

kistestvéreiteket… és kicsik voltak, nagy szemük és fejük volt… cukik 

voltak? 

A két munkatárs megrántotta a vállát. 

– Szerintem igen – felelte Edith. 

– Nem gondoltatok állandóan csak rájuk? Nem akartátok mindig a 

karotokban tartani őket, és soha el nem engedni? 

Úgy meredtek Claire-re, mintha valami ostobaságot vagy érthetetlent 

mondott volna. Claire igyekezett menteni a menthetőt: 

– Ó, az anyátokra gondoltam. Az anyátok ölelgette a kistestvéreteket, 

ringatgatta, és…? 



– Az én anyám dolgozott, ahogy minden más anya. Nagyon gondosan 

ápolta a húgomat, természetesen, minden nap elvitte a Gyermekőrző 

Központba – válaszolta Rolf. – De nem volt ölelgetős típus. Az én anyám 

nem. 

– Így volt ez nálam is – mondta Edith. – Az apám és én segítettünk 

anyámnak ellátni a kisgyereket, de mindkét gondviselőmnek fontos 

munkája volt. Nekem meg persze iskolába kellett járnom, aztán szakmai 

képzésre. Örültünk, hogy leadhattuk a Gyermekőrzőben. Természetesen 

nagyon büszkék voltunk rá. Nagyon éles elméjű gyerek volt – tette hozzá 

kimérten. – Most számítástechnikát tanul. 

Megszólalt az utolsó szirénajel, és mindannyian talpra szökkentek, hogy 

visszamenjenek dolgozni. 

Ki kell vernem a fejemből harminchatost, gondolta Claire. 

 

* * * 

 

De képtelen volt rá. Mindennap ő járt a fejében, miközben a foltokat 

vizsgálgatta a lazacikrákon. Csak nézte-nézte a mikroszkópban a nagy 

sötét pettyeket, amelyek a kezdetleges, még kialakulatlan szemek voltak, s 

azt képzelte, rábámulnak. Ez persze lehetetlen volt. Azok a ködösen fénylő 

szemgolyók még nem láttak, a remegő pacát még nem lehetett értelmes 

lénynek mondani, nem érzett sóvárgó szeretetet vagy éppen vonzalmat. De 

Claire újra és újra azon kapta magát, hogy eszébe jut a halvány, hosszú 

pillák szegélyezte szempár, amely futólag rápillantott, és a parányi ujj, 

amely a hüvelykjére fonódott. 

Harminchatos az álmaiba is beférkőzött. Az egyik álomban ismét a 

bőrmaszkot viselte, de a kezébe nyomtak valamit. Az a valami finoman 

mocorgott a karjában, mire Claire szorosan átölelte, mert tudta, hogy ő az, 

és nem akarta, hogy elvegyék tőle, és amikor megtették, zokogott a maszk 

alatt. 

Egy másik visszatérő álomban harminchatos vele élt a Halgazdaság 

egyik apró szobájában, de senki sem tudott róla. Egy fiókba rejtette, 

amelyet időről időre kihúzott. A gyermek felnézett rá, és elmosolyodott. A 

közösségben tilos volt titkolózni, és az elbújtatott újgyerekről szóló 

álomból mindig bűntudattal és rettegéssel ébredt. De ennél sokkalta 

erősebb érzés volt, ami ébredés után is elkísérte: az izgalom, amikor 

kihúzta a fiókot, és amikor látta, hogy a gyermek még mindig ott van, jól 

érzi magát, és mosolyog. 



Gyerekkorában a családegységben minden reggel kötelező volt részt 

venni az álombeszámolón. Az egyedülállókat viszont, a közösség olyan 

dolgozó tagjait, mint például a Halgazdaság munkásai, felmentették ez 

alól. Hébe-hóba a reggeli étkezésnél egy-egy munkatárs elmesélt egy 

érdekes álmot. De utána nem vitatták meg, mint a családi rituálékon. És 

Claire mélyen hallgatott az új álmairól. 

De nyugtalannak, másnak érezte magát, amit nem értett. Hogy eleget 

tehessen az új munkája követelményeinek, a szüntelen, aprólékos elemzés 

kívánalmainak, megpróbálta értelmezni az érzéseit. Még sosem tett ilyet, 

sosem volt rá szüksége. Egész eddigi életében nem érzett mást, csak… Mit 

is? A megfelelő szót kereste. Elégedettséget. Igen, mindig elégedett volt. 

Ahogy mindenki a közösségben. Minden igényüket kielégítették, semmi 

sem hiányzott, semmire sem… Ez az, eszmélt rá Claire. Soha nem vágyott 

még semmire! De most, a szülés napja óta szakadatlanul epekedett, 

elkeseredetten vágyott rá, hogy kitölthesse a benne lakozó ürességet. 

Gyereket akart. 

Az idő telt. November közepén jártak. Claire-t lekötötte a munkája. De 

végül csak szakított rá időt, hogy visszamenjen a Dajkálóközpontba. 
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– Szia! Újra itt? – A férfi vidáman és barátságosan üdvözölte. – Azt hittem, 

már megfeledkeztél rólunk. 

Claire mosolygott, örült, hogy a férfi felismerte. 

– Dehogy! Csak sok dolgom volt a munkahelyemen mostanában. Nem 

volt könnyű elszabadulnom. 

– Hát, igen – bólintott a férfi –, mindjárt december. Sok a tennivaló 

ilyenkor. 

– Itt meg kiváltképp, gondolom – tett egy kézmozdulatot Claire, hogy 

jelezze az egész Dajkálóközpontra gondol, nem csak erre a szobára, ahol 

halvány fény derengett, hiszen a déli étkezés után voltak, és az 

újgyermekek mind szunyókáltak. 

Claire és a férfi fojtott hangon beszélgetett. A sarokban az asszisztens 

csendben hajtogatta a tiszta ruhákat, amelyeket most szállítottak ki. 

– Igen. Megvan mind. Nyilván elkészültek már a beosztások is. De még 

nem láttam a listát. 

Claire fejébe szöget ütött valami. 

– Van házastársad? Kérvényezhetsz gyereket, és ha igen… 

Feltételezem, ez szabályellenes… De választhatsz magadnak? 

A férfi nevetett. 

– Ehhez már késő. Igen, van házastársam, az Igazságügyi Hivatalban 

dolgozik. De már megvan a családegységünk: egy fiú, egy lány. És már jó 

rég megkaptuk őket. Akkoriban még csak asszisztens voltam. Nem volt 

befolyásom. 

– Még csak célzást sem tettél rá, melyiket…? 

A férfi a fejét ingatta. 

– Mindegy volt. A választás mindig hibátlan. Nagyon elégedettek 

vagyunk a gyerekeinkkel. 

Az egyik bölcső felől hangot hallottak, ami magára vonta a férfi 

figyelmét, és elfordult. A hang felerősödött, valamelyik újgyermek 

nyöszörgött. Claire látta, hogy kapálózik a kis karjával. 

– Felvegyem? – kérdezte az asszisztens, és rájuk pillantott. 

– Majd én. Már megint a harminchatos az. Persze! – A férfi hangja 

lemondó és gyengéd volt. 



– Nem vehetném fel én? – kérdezte Claire, amin maga is meglepődött. 

– Parancsolj! – A férfi tett egy vicces kézmozdulatot a bölcső felé. – 

Szereti, ha beszélnek hozzá, és néha az is segít, ha simogatják a hátát. 

– Vagy nem – szólt közbe az asszisztens savanyúan a sarokból, mire a 

férfi felnevetett. 

Claire kiemelte a nyughatatlan újgyermeket a bölcsőjéből. 

– Vidd ki az előcsarnokba – javasolta a férfi akkor nem kelti fel a 

többieket. 

Claire óvatosan magához szorította a kalimpáló, nyafogó kis csomagot, 

és kivitte a szobából, majd fel-alá kezdett vele sétálni a hosszú folyosón. A 

vállára fektette, rázogatta, mire a kicsi lassan elcsendesedett. Felemelte a 

fejét, és tágra nyílt szemmel körülkémlelt. Claire azon kapta magát, hogy 

beszél hozzá, gügyögő hangon érthetetlen szavakat és kifejezéseket mond 

neki. Beleszagolt a nyakába, beszívta a tejes-hintőporos illatát. A gyermek 

megnyugodott a karjában, s végül elbóbiskolt. 

Kisétálhatnék vele innen, fordult meg Claire fejében. Most rögtön 

kereket oldhatnék! Elvihetném! 

Abban a pillanatban, ahogy alakot öltött a fejében a gondolat, már tudta, 

hogy lehetetlen. Fogalma sem volt, hogyan kell etetni és gondozni egy 

gyermeket. Nem tudta, hová rejthetné, hiába álmodott a szobája titkos 

fiókjáról. 

A dajkáló megjelent a folyosón, és elmosolyodott, amikor látta, hogy a 

csöppség alszik. 

– Szép munka – suttogta egy bólintás kíséretében, ahogy közeledett. 

Az ablakhoz léptek, amely a szétszórtan álló lakóegységekre és 

mezőgazdasági területekre nézett. Két fiú karikázott tova a biciklijén, a 

férfi integetett nekik, de a fiúk teljesen elmerültek a beszélgetésben, és nem 

vették észre. A férfi vállat vont, és kuncogott. 

– A fiam – magyarázta. 

Claire figyelte, ahogy a fiúk balra fordulnak a kereszteződésnél a 

Gyermekőrző Központ mellett. 

– Ügyesen fogod – mondta a férfi, Claire kérdőn rámeredt. 

A férfi az alvó gyermek felé biccentett, aki még mindig Claire karjában 

szuszogott. 

– Alig alszik. Jellegzetes fejlődési rendellenesség. Ezért úgy döntöttek, 

az idei ceremónián nem adják családba. Még egy évig itt tartjuk, adunk 

neki még egy esélyt. Néhány újgyermek lassabban fejlődik, mint mások. 

Harminchatos különösen nehéz eset. Éjszakára magammal viszem a 



lakóegységembe – folytatta. – Az éjszakások sokat panaszkodtak rá. 

Állandóan felkelti a többieket, így aztán nálunk alszik. 

A gyerekért nyúlt, Claire pedig kénytelen-kelletlen átadta neki. Amikor 

a karjából átkerült a férfi karjába, érzett valamit a kezével. Félrehúzta a 

takarót, és megpillantott egy fém karpere- cet az apró bokán. 

– Mi ez? 

– Biztonsági felszerelés. Riaszt, ha kiviszik az épületből. 

Claire levegő után kapkodott, amikor eszébe jutott, mit is gondolt nem 

olyan régen: elvihetném. 

– Minden újgyermeknek van. Nem tudom, miért. Ki akarná elvinni 

őket? – A férfi kacarászott. – Le szoktam venni, amikor esténként 

hazaviszem. 

A gyerek tovább aludt, a férfi pedig halkan suttogott neki: 

– Jó fiú! – hallotta Claire. – Ma is velem jössz? Jól van, jól van! 

A férfi elfordult, továbbra is sutyorgott, és visszavitte az újgyereket a 

bölcsőjébe. Miközben figyelt és hallgatózott, Claire hallani vélte, ahogy a 

dajkáló a nevén szólítja a gyermeket. De nem tudta kivenni, mi volt az. 

Abe? Az meg milyen név? Úgy hangzott, mintha azt mondta volna: Abe. 
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Claire nem ment el a ceremóniára. A közösség csaknem minden tagja ott 

volt minden évben. De minden üzemben maradnia kellett egy 

ügyeletesnek, és Claire önként jelentkezett erre a feladatra a 

Halgazdaságban. A szülőanyákat, a hordozókat felmentették ez alól a 

kötelezettség alól, így Claire az előző két ceremónián sem vett részt, és 

most ráébredt, hogy nem is igazán érdekli a kétnapos esemény. 

A Névadás és az Új gyermekek Családba Helyezése volt mindig az első 

programpont, hogy a kicsiket elvihessék, és ne zavarják meg a ceremóniát. 

Claire mindent megtett volna, hogy ott lehessen, ha az ő gyermekét, Abe-et 

(igyekezett azon a néven nevezni magában, amit véletlenül meghallott) 

adják gondviselőkhöz. De arra csak egy év múlva kerül sor, más gyerekek 

családba helyezése pedig kevéssé csigázta fel. 

A Házasítás sem hozta lázba. Hozzá hasonlóan a többség unalmasnak 

találta a Házasítást, ami természetesen fontos volt ugyan, de nem igazán 

tartogatott meglepetéseket. Ha a közösségnek egy felnőtt tagja házastársat 

igényelt, a bizottság hónapokig, olykor évekig mérlegelt, hogy megfelelően 

választhasson: a házastársaknak személyiségükben, tettrekészségükben, 

értelmi képességeikben, szorgalmukban és minden más jellemvonásukban 

is illemük kellett egymáshoz. A házastársakat minden évben a ceremónián 

hirdették ki, és ezt követően egy lakóegységben éltek. Három évig 

figyelték és elemezték a közös életüket, és csak ezután igényelhettek 

gyereket, ha akartak. Az Újgyermekek Családba Helyezése tényleg sokkal 

izgalmasabb volt, mint a Házasítás. 

Claire ezen merengett, miközben a kihalt laboratórium folyosóit rótta 

némán és tétlenül, s egyszer csak azon vette észre magát, hogy eltűnődik a 

lehetőségen, ő vajon kérvényezhetne-e házastársat. Szülőanyaként nem 

tehette volna. De most? Rolf, a munkatársa már beadta a kérvényét, és 

most várt. Ahogy Dimitri is, ezt Claire hallomásból tudta. De ő 

kérvényezhetne? Elég idős már hozzá? És ha igen? Nem tudta. Az 

átlagpolgárokra vonatkozó szabályok kristálytiszták voltak, közismertek, 

és mindenki lelkiismeretesen betartotta őket. De Claire helyzete nem volt 

hétköznapi. Nem tájékoztatták túlságosan kimerítően, amikor elküldték a 

Szülőközpontból. Mintha mindenki érdeklődését veszítette volna iránta. 



Legalábbis ők. Claire-nek halvány elképzelése sem volt róla, kik ők 

valójában. A döntéshozók. A bizottságok. A hangok, amelyek a 

hirdetményeket bemondták a hangosbemondókba, olyanokat, mint a ma 

reggeli: Kérjük, mindenki menjen a Gyűlésterembe a ceremónia 

megnyitójára. 

Megnézte, mennyi az idő. Késő délelőttre járt. A házastársakat már 

összeházasították, az újgyermekek nevét kihirdették, és családba helyezték 

őket. Nemsokára jön a déli szünet, amikor asztalokat állítanak fel és 

kiosztják az előrecsomagolt élelmiszeradagokat odakint a Gyűlésterem 

előtt. Aztán újra behívják őket a Korosodás Ceremóniáira. 

A gyerekeket csoportokba rendezték: a hetesek például idén kapják meg 

az elölgombolós kabátjukat, a kilencesek pedig az első biciklijüket, amit 

rendszerint nagy üdvrivalgás kísér. A tízesek haját levágják, a kislányok 

elveszítik súlyos copfjukat, majd jönnek a takarítók, és gyorsan 

összeseperik a temérdek hajat. A Korosodás Ceremóniája általában 

pergően halad, sok tapssal és némi nevetéssel, mert minden évben megesik, 

hogy valaki könnyekben tör ki ezért vagy azért, vagy esetleg kényszert 

érez rá, hogy hencegjen a színpadon, és valami bolondságot csináljon. 

Claire gyerekfejjel sok ilyen rituálén vett részt. De most nem bánta, 

hogy ki kell hagynia. 

A Tizenkettő Ceremóniája, amely a második nap reggelén veszi 

kezdetét, kiemelt eseménynek számít. Itt történhetnek váratlan dolgok, 

amikor a gyerekek megkapják a beosztásukat. Claire mindig is nagyon 

szórakoztatónak találta figyelni, hogyan osztják ki a foglalkozásokat. 

Egészen addig, amíg ő meg nem kapta a sajátját. Természetesen. 

Nos. Ez már a múlté. De igencsak örült, hogy ma nem kell ott lennie a 

közönség soraiban, és nem kell végighallgatnia, ahogy más fiatal lányokkal 

közlik, hogy semmi másra nem találták alkalmasnak őket, csak a 

szaporodásra. 

Különösnek tűnt a csend, most, hogy mindenki egész napra elment. 

Tényleg nem volt sok dolga, egyszerűen csak ott kellett lennie, és ügyelnie 

kellett rá, hogy ne történjen semmi baj. Tulajdonképp mindent – a 

laboratórium hőmérsékletét, páratartalmát, fényviszonyait – előrelátóan 

beállítottak, és ellenőrzés alatt tartottak. Claire időről időre ránézett a 

számítógép képernyőjére, milyen üzenetek érkeztek be a Halgazdaságba, 

de nem volt semmi sürgős. 

Kilesett az ablakon a szállítóhajóra, amely horgonyt vetett a kikötőben. 

Rosszkor jött. Mivel most zajlik a ceremónia, kénytelen lesz két napig 

vesztegelni, mire kipakolják. De talán a legénység örül is neki, hogy lett 



egy kis szabadideje, futott át Claire agyán. Azon mélázott, mit csinálhatnak 

a váratlan vakáció alatt. Korábban már megfigyelte őket, hallotta, ahogy 

cipekedtek, rakodtak, hurcolkodtak, szervezkedtek. A ruhájuk szokatlan 

volt: nem a közösség bő szabású tunikáját viselték. Enyhe akcentussal 

beszéltek, és a hanghordozásuk idegen volt. 

Claire-t sosem érdekelték különösebben azok, akik a Másholból jöttek. 

Ez is része volt az elégedettség érzésének, amit mindig is érzett. A 

közösségi telep elég volt neki. 

Most, ahogy bámulta a súlyos terhekkel megrakodott horgonyzó hajót, 

azon vette észre magát, hogy a legénységére gondol. 
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– Rémes volt a déli étel, nem? 

Eric a nap végén a többiek kíséretében lépett be a Halgazdaság 

épületébe. A csapat zajos volt, nagyokat nevettek, láthatóan örültek neki, 

hogy túl vannak a hosszú rituálén, amely alatt kénytelenek voltak egy 

helyben ülni, szakadatlanul figyelni és udvariasan tapsolni. 

– Annyira azért nem volt rossz – tiltakozott az egyik munkatárs. – Csak 

kevés! Még mindig korog a gyomrom. 

Claire a recepciós asztalánál ült. 

– Mindjárt itt az esti étkezés ideje – mondta. – Milyen volt a ceremónia? 

– Remek – felelték a többiek. – Megvolt a Tizenegy Ceremóniája, 

úgyhogy holnapra csak a Tizenkettőé maradt. 

– Nagyszerű. Akkor gördülékenyen zajlott. Egyetlen gyerek se 

rosszalkodott vagy hisztériázott? – kérdezte Claire nevetve. 

– Egy se! Nem meglepő – válaszolta Edith. 

– Leszámítva Dimitrit – közölte Eric. 

– Dimitrit? 

Mindenki kuncogott. 

– Abban bízott, kap házastársat. Már tűkön ült. De nem hívták fel a 

színpadra. 

– Ó, jaj! Ez azt jelenti, hogy még egy álló évig kell várnia? – 

rökönyödött meg Claire. 

– Vagy tovább! – mutatott rá Eric. – Vannak emberek, akik évekig 

várnak a házasításukra. 

– De talán jobb is így – vélte Edith. – Biztos nem volt idén neki való. 

Egy fiatalember, akinek a nevét Claire nem tudta, figyelmesen hallgatta 

őket. 

– Csak azért kérvényezett házastársat, mert szeretne egy lakóegységet – 

szólt most közbe. – Elege van abból, hogy itt kell laknia. 

Megfordult, és látta, hogy Dimitri lép be az ajtón. 

– Hiába van saját alvószobája, hiszen ő az üzemvezető. Nem igaz, 

Dimitri? Torkig vagy az itteni élettel, nem? 

Dimitri gombóccá gyűrte a műsorfüzetet, amelyet a kezében 

szorongatott, és a fiatalemberhez vágta. 



– Veled vagyok torkig! – Elvigyorodott, felkapta a papírgalacsint, és 

belehajította a szemétgyűjtőbe. 

Felakasztották a kabátjukat az ajtó mellett sorakozó fogasokra. 

– Rend és nyugalom volt, Claire? – kérdezte valaki. 

Claire bólintott. 

– Néhány hajós partra szállt, és elment sétálni egyet. Láttam, ahogy 

végigballagtak a folyóparti ösvényen. 

– Olyan furcsák azok a fickók – jegyezte meg Eric. – Sosem állnak 

szóba senkivel. 

– Lehet. Más helyeken talán más szabályok vannak. 

– Egyébként meg lehet, hogy a mi szabályaink sem engedik, hogy 

beszéljünk velük. Utánanézett már ennek valaki? – tudakolta Edith. 

Hirtelen belehasított Claire-be a gondolat, hogy talán megnézhetné a 

szabályokat, és akkor választ találhatna a kérdésére, hogy igényelhet-e 

házastársat. De fontos ez egyáltalán? Könnyen lehet, elég csak átfutnia a 

hosszú mutatót, és egy alpontban vagy lábjegyzetben ráakad a válaszra. 

Vagy nem, gondolta. 

A sziréna fület sértő hangjára mindenki az étkezőbe sereglett, hogy 

elfogyassza az esti ételt. Claire is felkászálódott, és beállt a sorba. A 

folyosó ablakán át meglátott két hajóst, aki a fedélzeten henyélt. A hajón 

súlyos ládák sorakoztak, és a két fiatalember egymás mellett ücsörgött, a 

hátukat egy lepecsételt konténernek vetették. Mindketten egy kis rudat 

tartottak a szájuk előtt, és úgy tűnt, füstöt szívtak be belőle, amelyet aztán 

kifújtak. Különös szokás volt, amelynek Claire még nem volt szemtanúja, 

és most eltöprengett rajta, mi lehet a célja. Talán valamiféle gyógyszert 

lélegeztek be. 

A sor gyorsan haladt. Beszélgetés, nevetés, csipkelődés hangjai 

szakították meg Claire tépelődését. Elérte a tálcakupacot, levette a 

legfelsőt, és észrevette, hogy Edith és Jeannette foglalt neki helyet az 

asztaluknál. Továbblépett, a tálcáját a pult mögött álló kiszolgáló elé 

tartotta, és közben meg is feledkezett a hajó legénységéről. 

– Milyen volt az Újgyermekek Névadása? – kérdezte, miután leült az 

ételével. – Volt valami meglepő név? 

– Nem igazán – felelte Jeannette. – Bár én eléggé megdöbbentem, 

amikor meghallottam, hogy az egyik a Paul nevet kapta, így hívták az 

apámat. 

– De kétszer nem adják ugyanazt a nevet! – nézett nagyot Edith. – 

Sosincs két egyforma nevű ember a közösségben. 



– De minden nevet kiadhatnak újra – mondta Claire –, ha valakit 

elbocsátottak. 

– Így van. Ami annyit jelent, hogy az apámat elbocsátották. Eléggé 

meglepett – közölte Jeannette. 

– Mikor láttad utoljára? – kérdezte Claire. 

Még emlékezett a saját gondviselőire, noha már évek óta nem látta őket, 

és bizonyos részletek kezdtek elhalványulni az emlékezetében. 

Jeannette elmerengett, majd vállat vont. 

– Talán öt éve. Az Élelmiszergyártásban dolgozott, és én nem nagyon 

jártam oda. De olykor-olykor szoktam látni a nőt, aki az anyám volt, mert a 

parkkarbantartó csapat tagja. Nemrégiben észrevettem, amikor a bokrokat 

metszette odaát a szabadfoglalkozási terület peremén. Integetett, amikor 

megpillantott. 

– Kedves tőle – mondta Edith fesztelenül. – Kéred még azt a salátát? 

Nekem adod? 

Jeannette bólintott, Edith pedig átnyúlt a félig üres tálért, amelyet a 

másik lány félretolt. 

– A Paul szép név – állapította meg Claire, aki kicsit sajnálta Jeannette-

t, jóllehet nem igazán tudta, miért. – Jó, hogy a szép neveket újra kiadják. 

Emlékszem, amikor tízes voltam, egy újgyermeket Wilhelminának 

neveztek el, és mindenki jót derült rajta, mert a régi Wilhelminát mindenki 

kedvelte, mielőtt még az Öregek Házába került volna. Szóval nagyon jó 

ötlet volt újra kiadni a nevét, miután elbocsátották. 

– Erre én is emlékszem. Ott voltam – mondta Edith. 

– Én is – idézte fel az eseményt Jeannette. – De amikor az új Paulnak 

nevet adtak, senki sem örült. De szerintem mindenki elégedett volt. Az 

emberek kedvelték az apámat – tette még hozzá. – Kedves volt. És 

hallgatag. De kedves. 

Némán fejezték be az étkezést. Aztán, amikor megszólalt a sziréna, 

összeszedték a tányérjukat, és elkezdték letakarítani az asztalukat. 

 

* * * 

 

Alkonyodott. A többiek kimerültek voltak a ceremónián töltött hosszú nap 

után. És mivel holnap még egy ugyanilyen nap várt rájuk, korán 

visszavonultak a szobáikba az esti étkezést követően. De Claire 

nyugtalannak érezte magát az egész napos bezártság miatt. Elhatározta, 

hogy jár egyet. 



A folyóparti ösvény árnyas és hívogató volt a napnak ebben a szakában. 

Máskor sétálókkal találkozott volna, akikkel üdvözölték volna egymást. De 

ezen az estén senki nem csellengett odakint, mindenkinek nehéz napja volt. 

Claire a folyó mellett bandukolt, amíg el nem érte a hatalmas hidat. Tilos 

volt külön engedély nélkül átkelni rajta, és fogalma sem volt róla, mi lehet 

a folyón túl. Semmit sem lehetett látni, csak fákat. Az volt a Máshol. Azt 

beszélték, hogy olykor-olykor, bár igen ritkán egy kisebb csoportot 

elvisznek más közösségekhez látogatóba. De lehet, hogy ez csak pletyka 

volt. Claire senkit sem ismert, aki járt már Másholban. 

Ahogy ott állt a szilárd betonpillér lábánál, amelyen a híd nyugodott, 

tekintetével végigmérte az építményt. A hajó, amely most a 

Halgazdaságnál horgonyzott, alig-alig férhetett át alatta. 

Ha átsétál az útkereszteződésen, és folytatja az útját a parton, eléri a 

roppant pajtát, ahol a hivatali járműveket tárolták. 

A polgárok csak kerékpárral közlekedtek a közösségi telepen, de a 

nagyobb szállítmányokat teherautókkal vitték, mert a karbantartáshoz néha 

súlyos felszerelésre volt szükség. Ezeket a járműveket itt tartották. Claire 

jól emlékezett rá, hogy néhány évvel ezelőtt, amikor tízes vagy kilences 

volt, a vele egyidős fiúk meg voltak veszve a járműpajtáért. Arra vágytak, 

csaknem kivétel nélkül mind, hogy sofőrnek osszák be őket, s 

megtanulhassanak vezetni. 

De Claire-t ez mindig hidegen hagyta, ahogy ma este is. Rátért a fő 

útvonalra, északnyugat felé sétált tovább, maga mögött hagyta a folyót, és 

egy idő után a balján feltűnt a Központi tér. Elballagott a Gyűlések Háza 

mellett, amely a tér végében magasodott. Nemrég a lépcsőin még 

hömpölygött a tömeg, és holnap megint nagy csődület várható. De most, a 

szürkületben a tér üres volt, és az óriási épület, amely délnyugatról 

határolta a teret, csendes volt, néptelennek tetszett. 

Claire azon kapta magát, hogy a Dajkálóközpont felé viszi a lába. Balra 

fordulhatna, és elhaladhatna a Rehabilitációs Központ és a Gyermekőrző 

Központ mellett, és egy nagy vargabetűt téve visszaindulhatna a 

Halgazdaság felé. 

– Szia! 

A férfi hangjára Claire összerezzent. Az egész közösségi telep olyan 

néma volt. De amikor felpillantott, meglátta, hogy egy biciklis áll a tér 

sarkán. Felismerte a dajkálót, aki olyan kedves szokott lenni vele a 

látogatásai alkalmával. Rámosolygott, és integetett neki, aztán elindult felé. 

A férfi az egyik lábát letette a földre, úgy egyensúlyozta ki a biciklijét. 

A szájára tette az ujját, amikor Claire a közelébe ért. 



– Pszt! 

A kerékpár csomagtartója felé bökött, ahová egy mózeskosarat 

erősítettek. Amikor Claire odaért, látta, hogy egy alvó gyermek fekszik 

benne. 

– Végre elaludt – suttogta a férfi. – Hazaviszem éjszakára. 

Claire bólintott, és rámosolygott a harminchatos újgyerekre. 

– Voltál a ceremónián? – kérdezte a dajkáló. 

Claire a fejét rázta. 

– Önként vállaltam, hogy bent maradok a Halgazdaságban. Voltam már 

elég ceremónián. – Claire követte a férfi példáját, és ő is suttogott. 

A dajkáló halkan felnevetett. 

– Ismerem az érzést – mondta. – De ma nagyon jól éreztem magam. A 

munkám része, hogy átadom az újgyerekeket a gondviselőiknek. Az 

újdonsült anyák és apák mindig olyan izgatottak! De annak örülök, hogy 

ezt dajkálhatjuk még egy évig – tette hozzá aztán, és megérintette a kosár 

peremét. – Olyan különleges. 

Claire egyetértően biccentett, mert nem volt mersze megszólalni. 

– Mennem kell – közölte a férfi. A jobb lábát a fenti pedálra tette. – 

Holnap nagy nap lesz a családegységem számára. A fiunk idén lesz 

tizenkettes. Nagy az izgalom és az aggodalom. 

– Igen, gondolom – felelte Claire. 

– Gyere majd el megint a központba. Nemsokára új újgyermekek 

érkeznek. És persze ez a nagylegény is ott lesz! De a játszótársai mind 

elmentek, családba kerültek, úgyhogy biztos örülni fog a látogatóknak. 

– Majd beugrom – mosolygott a férfira Claire. 

A dajkáló elindult a lakónegyed felé. Claire földbe gyökerezett lábbal 

állt ott, és nézte, hogyan rázkódik enyhén a kis kosár, ahogy a bicikli 

tovagördült az úton. Aztán sarkon fordult. 
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A Tizenkettő Ceremóniája nyilvánvalóan hatalmas meglepetést okozott. 

Amikor a Halgazdaság dolgozói a második nap estéjén visszatértek, csak 

erről pusmogtak. 

A ceremónia második napja mindig nagyon hosszú volt. Az új 

tizenketteseket egyesével szólították a színpadra, majd számba vették a 

tulajdonságaikat. Ez volt az első alkalom, hogy az ifjoncokat 

egyéniségekként kezelték, és figyelmet szenteltek a gyerekkorukban elért 

eredményeiknek. Egy fiút a tudományos előmenetele miatt dicsértek meg, 

elmondták a hallgatóságnak, milyen tehetséges a tudományok terén. Az 

elöljáró kiemelt egy csinos pofit is – mindig nagyon kínos volt, ha 

ilyesmire került sor, mert a közösségben sosem tartották a csinos külsőt 

említésre méltó jótéteménynek –, és a tizenkettes, akit ezért méltattak, fülig 

vörösödött, amin jót derült a közönség. A közösség tapintatos és támogató 

volt, minden felnőttnek része volt hajdanán ebben az élményben, és 

mindenki tudta, milyen fontos. De mire egyesével végigértek minden 

fiatalon, nagyon sok időt vett igénybe. 

– Az elöljáró kihagyta az egyik tizenkettest! – mesélte Rolf Claire-nek 

az esti étkezésnél. – A tizennyolcasról rögtön a húszasra ugrott. 

– Mindenkinek leesett az álla. Azt hittük, hibázott. – Edith kihúzta 

magát, az egész teste megfeszült, hogy a testtartásával szemléltesse, ezen 

mennyire megrökönyödött a többiekkel együtt. 

– Mindenki azt hitte. Nem hallottátok, hogy mormogás futott végig a 

Gyűléstermen? – kérdezte valaki. 

– És a fiú, akit kihagyott? A tizenkilences számú? Láttam az 

ülőhelyemről. Teljesen elképedt! – kacarászott egy fiatalember az asztal 

végén. 

– És aztán mi történt? – kérdezte Claire. 

– Hát – felelte Rolf miután az elöljáró odaadta az utolsónak is a 

beosztását… 

– Az ötvenes számúnak? 

– Igen. De természetesen csak negyvenkilenc fiatalt szólított színpadra. 

Szóval akkor bocsánatot kért a közönségtől. 

– Az elöljáró bocsánatot kért? 



Elég hihetetlen volt. 

Rolf bólintott. 

– Még nevetett is egy kicsit. Látta, hogy mindannyian elég feszültek 

vagyunk. Ezért megnyugtatott minket, és elnézést kért, hogy megzavarta az 

örömünket. Aztán kihívta a színpadra a fiút, a tizenkilencest. 

– Úgy nézett ki, mint aki menten összeesik – fűzte hozzá Eric nevetve. 

– Én meg tudom érteni – mondta Claire. Megesett a szíve a fiún. 

Borzalmas pillanatokat élhetett át. – És mit mondott neki az elöljáró? 

– Hogy nem osztották be… Amit addigra persze már mindenki tudott. 

De… ekkor jött a meglepetés. Az elöljáró azt mondta, hogy a fiút 

kiválasztották. 

– Kiválasztották? De mire? – Claire még sosem hallott ilyesmiről. 

Rolf felvonta az egyik szemöldökét, és megrántotta a vállát. 

– Nem tudom. 

– Az elöljáró nem mondta? 

– De, csak nem értettem, miről beszélt. Ti értettétek? – nézett körbe az 

asztalnál ülő munkatársain. 

– Nem igazán – vallotta be Edith. – De valami fontos dologról. Az 

Emlékek őrével kapcsolatban. 

– Akárki is az – dünnyögték többen. 

– Igen, úgy hangzott, ez valami igen fontos dolog – értett egyet Eric is. 

– Szerintetek a fiú értette? 

Megrázták a fejüket. 

– Úgy nézett ki, mint aki teljesen összezavarodott – mondta Edith. – 

Sajnáltam. 

Megszólalt az asztal leszedésének idejét jelző sziréna. Elkezdték 

összeszedni a tányérjukat és villájukat. 

– Hogy hívják a fiút? – tudakolta Claire. 

Nagyon felcsigázta a kiválasztott fiú esete. 

– Sosem hallottam még róla. De mindenki tudja a nevét, nem? – 

kacagott fel Eric. 

– Hogyhogy? 

– Az egész közösség a nevét kántálta. Olyan ceremoniálisan… Hogy is 

mondják? Elismerésképp. Mindannyian a nevét ismételgettük. Jonas! 

Rolf, Edith és néhány munkatárs csatlakozott hozzá. 

– Jonas! Jooonas! 

A más asztaloknál ülők felpillantottak. Úgy tűnt, néhányan jól 

szórakoznak, mások kicsit aggodalmaskodva néztek. Aztán ők is elkezdték 

a nevet hajtogatni. 



– Jooonas! Jooonas! 

Megszólalt az utolsó szirénajel, és mindenki elhallgatott. A hirtelen 

beállt csendben az emberek összenéztek. Aztán felálltak, és elhagyták a 

helyiséget. Az esti étkezés véget ért. 
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Claire ismét a folyópartot rótta, mielőtt nyugovóra tért volna. Megint 

egyedül volt. A dolgozók általában párokban vagy csoportosan sétáltak, de 

a többieket ma is igen kimerítette ez a rendhagyó nap. Lassacskán a 

szobájukba vonultak, néhányan olvasnivalót vittek magukkal, amelyet 

tanulmányozniuk kell, hogy fejlődjenek a munkájukban. Claire időről időre 

kinyitotta a tankönyvét, és átfutotta az anyagot, de nem igazán kötötte le. 

Nem azért osztotta be a bizottság erre a munkára, mert észrevette, hogy 

érdeklődik a halak iránt. Csak azért helyezték ide, mert valahova el kellett 

helyezniük, miután szülőanyaként kudarcot vallott. 

Közömbösen olvasta át újra meg újra a tankönyv lapjait, miközben 

bűntudatot érzett az érdektelensége miatt. Bemagolta a kifejezéseket: 

barázdálódás, epibólia, organogenezis. Még most is fel tudta idézni, de rá 

kellett ébrednie, hogy a jelentésüket teljesen elfeledte. 

– A kortikális alveolusok aktivációja – motyogta maga elé Claire, 

miközben ballagott. 

Ez is egy kifejezés volt, amelyet a tankönyvből biflázott be. 

– Tessék? – kérdezte egy hang a közelben, amitől Claire összerezzent. 

Felnézett. 

Az egyik hajós volt, egy rövidnadrágot és pulóvert viselő fiatalember. 

Sötét, fűzős cipőt hordott, ami valamiféle vászonból készülhetett, a talpa 

vastag és mintázott volt, Claire szerint azért, hogy ne csússzon a hajó 

nedves fedélzetén. Nem rémült meg. A fiú mosolygott, és elég 

barátságosnak tűnt, nem olyasvalakinek, akitől tartani kellene. De Claire 

még sosem elegyedett szóba egyetlen hajóssal sem, ahogy ők sem vele. 

– Ez valami idegen nyelv? – kérdezte a fiú vigyorogva. 

Neki is megvolt az a jellegzetes akcentusa, amelyet Claire már korábban 

is hallott. 

– Nem – felelte tisztelettudóan. – Egy nyelven beszélünk. 

– Akkor mi az a kornyikál alva olvas? 

Claire nem tudta megállni, hogy ne nevesse el magát. Elég jól eltalálta a 

szavakat, mégis szórakoztató ostobaságot mondott. 

– Csak néhány szakkifejezést idéztem fel, amelyeket a munkában 

használunk – magyarázta. – Az embrionális fejlődés szakaszai. Attól 



tartok, kicsit unalmas, hacsak nem érdekelnek a halak. A Halgazdaságban 

dolgozom. 

– Igen, láttalak már ott. 

– Az éves ceremónia miatt várnotok kellett a kipakolásra. 

A fiú vállat vont. 

– Nem baj. Jó pihenni egy kicsit. Holnap kipakolunk, és felszedjük a 

horgonyt. 

Elindult Claire mellett, és már a hídhoz közeledtek. Megálltak egy 

pillanatra, és elnézték az örvénylő vizet. 

– Sosem féltek, hogy egy híd túl alacsony? Vannak egyáltalán más 

hidak is? Mi van, ha a hajótok túl magas egy alacsony hídhoz képest? 

A fiú kuncogott. 

– Nem az én dolgom, hogy ezen fájdítsam a fejem – mondta. 

– A kapitánynak vannak térképei, és tudja az útvonalat. Hat méter 

harminc centi magas a hajó. Még sosem ütköztünk hídnak, és még senki 

sem fulladt vízbe. 

– Nekünk kötelező úszni tanulni, de tilos belemenni a folyóba. – Claire 

azon vette észre magát, hogy az úszásról mesél. 

– Kötelező? Ki kötelez rá? 

Claire kicsit zavarba jött. 

– Ez a közösség egyik szabálya. Egy medencében tanulunk. Amikor 

ötösök vagyunk. 

A fiú felnevetett. 

– Nálunk nincsenek ilyen szabályok. Akkor tanultam meg úszni, amikor 

a faterom beledobott a tóba. Nyolcéves lehettem, azt hiszem. A fél tavat 

kiittam, mire elvergődtem a stégig, a fater meg közben végig röhögött. 

Torkom szakadtából ordítottam vele, amikor végre kievickéltem, mire ő 

visszadobott. 

– Te jó ég! – Claire-nek fogalma sem volt, mit is mondhatna. El sem 

tudta képzelni a jelenetet. Neki rendes, szervezett úszásoktatásban volt 

része, amelyet képzett oktató tartott. Nem valami szívtelen, hahotázó 

ember, akit Faternak hívnak. 

– Na, akkor megtanultam úszni. De ebben a folyóban nem szívesen 

próbálkoznék. 

A fiú lenézett a sebes sodrású, sötét vízre, ami a part menti sziklákat 

nyaldosta, olykor-olykor átcsapott rajtuk, és ilyenkor a kövek egy 

pillanatra eltűntek a hullámok között, majd újra felbukkantak, miközben 

hab csörgött le sima, mohalepte oldalukon. 



Néhány évvel ezelőtt egy Caleb nevű fiú belepottyant a folyóba nem 

messze ettől a helytől, belefulladt és a közösség megtartotta az Elveszett 

Ceremóniáját. Claire még jól emlékezett rá: a riadalomra, a suttogó 

hangokra, és hogy mennyire féltették utána a gondviselők a gyerekeiket, 

újra és újra zordan a szájukba rágták az intelmeket. Úgy rémlett, hallott 

valamit arról, hogy az elveszett gyermek, Caleb gondviselőit 

megfenyítették. A gondviselők kötelessége volt, hogy megóvják 

gyermekeiket a veszedelemtől. És Caleb gondviselői ezt elmulasztották. 

Ezt a fiút meg a tulajdon apja hajította be a mély vízbe, és kinevette, 

most meg ő maga is jót nevetett az emléken. Annyira különös volt! 

Csevegtek. A fiú Claire munkájáról érdeklődött, és egy ideig minden 

különösebb cél nélkül a halakról diskuráltak. Egy messzi helyen – tett egy 

kézmozdulatot a fiú – akkora halakat látott, mint a hajó. Claire úgy vélte, 

tréfálkozik, de a fiú komolynak tűnt. Nem füllent? Szerette volna 

megkérdezni, merre megy innen a hajójuk. És honnan jött, és ő, a fiú 

honnan jött? Valójában a Máshol érdekelte volna. De nyugtalannak érezte 

magát. Félt, hogy egy ilyen kérdés valami módon a szabályokba ütközne. 

Egyébként is sötétedni kezdett, és tudta, vissza kell térnie. 

– Mennem kell – mondta. 

A fiú is megfordult, és elindultak a Halgazdaság épületei felé. 

– Szeretnél feljönni a fedélzetre? – kérdezte a fiú váratlanul. 

– Szerintem nem szabad – mondta Claire bocsánatkérően. 

– A kapitánynak nem lenne kifogása ellene. Gyakran vannak vendégei. 

Tengeri-folyami hajó vagyunk. Nem szokványos. Rengeteg látogató jön fel 

a fedélzetre és néz körül. 

– Tengeri-folyami? 

– Igen. Nem csak folyókon hajózunk. Kimehetünk a tengerre is. A 

legtöbb folyami hajó nem képes erre. 

– Tenger – ízlelgette a szót Claire. A leghalványabb sejtelme sem volt 

róla, mit jelenthet. 

A fiú tovább magyarázott. 

– Főleg a hajókonyhára és a kormányosfülkére kíváncsiak. Nagyon 

kíváncsiak. A kapitány pedig büszkén mutogatja nekik a hajót. De 

bármelyik hajós megtenné. Tízen vagyunk. 

– Úgy értettem, nekem nem szabad felmennem. Attól tartok, dolgoznom 

kell. 

Elérték az ösvény elágazását, ami annyit jelentett, hogy el kell válniuk 

egymástól: a fiú visszamegy a folyó mentén a hajóhoz, Claire pedig elindul 

a Halgazdaság bejárata felé. 



– Kár – mondta a fiú. – Szívesen körbevezettelek volna. És akkor 

megismerhetted volna Marie-t! 

– Marie-t? 

– A hajószakácsot – kacagott a fiú. – Mindenkinek tátva marad a szája, 

amikor meghallja, hogy egy nő is van a fedélzeten. 

Claire összezavarodott. 

– Miért lepődnek meg ezen? 

– Mert a hajózás általában férfimunka. 

– Ó – ráncolta a szemöldökét Claire. Férfimunka? Női munka? Itt, a 

közösségben nem voltak ilyesfajta megkülönböztetések. 

– Nos, nagyon örültem volna, ha megismerhetem Marie-t, és láthatom 

belülről a hajót – mondta. – Talán majd egyszer. Talán változnak a 

szabályok. Vagy kérhetek engedélyt. 

– Hát akkor, jó éjt! – bólintott a fiú, s elindult az ösvényen a hajó felé. 

Claire integetett, és nézte, ahogy a fiú eltűnik a burjánzó bokrok mögött. 

Aztán elfordult. 

– Tenger – ismételte meg, miközben azon merengett, mi lehet az. – 

Tenger. 
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Teltek a hetek. Leszámítva a titkot, amelyet magával cipelt, a gyermek 

titkát, az egyik nap olyan volt, mint a másik. Mindig is így ment ez, 

gondolta Claire. Az életében nem adódtak meglepetések, ahogy a közösség 

más tagjának életében sem. Csak a Tizenkettő Ceremóniájának kellemetlen 

meglepetése: szülőanyának osztották be. Később meg a kudarcának 

keserves meglepetése, természetesen. 

De most ismét a közösségi élet egyhangú rendje szerint folytak a napok. 

Recsegő hang a hangszóróból, amely bejelentéseket tett, 

figyelmeztetéseket adott közre. A rituálék és a szabályok. Az étkezések és 

a munka. Mindig csak a munka. Claire egyre több feladatot kapott a 

laboratóriumban, de mind unalmas és érdektelen volt. Kitűnően elvégezte a 

munkáját, de egyre többször kapta magát azon, hogy nyugtalan és 

unatkozik. 

Miről beszélhetett az elöljáró az idei ceremónián? Egy fiút 

kiválasztottak. Nem volt világos, miért, és azóta nem esett róla szó. A fiú 

talán – Claire emlékezett rá, hogy Jonas volt a neve – csinált valami 

különöset és érdekeset. De azt el sem tudta képzelni, mi lehetett az. 

Újra ellátogatott a Dajkálóközpontba, de elküldték. Miután az 

újgyermekeket családba helyezték a ceremónián, a központ csaknem 

teljesen kiürült. Majd érkeznek újszülöttek, hogy idén is tovább 

gyarapodjék a népesség. Amikor Claire beállított – bár a recepciós 

barátságosan üdvözölte azt a tájékoztatást kapta, hogy nincs szükségük 

kisegítőre, amíg nem jönnek újabb gyerekek. 

– Voltaképpen a dajkálók most szünidőn vannak – magyarázta a fiatal 

nő. – A többségük önkéntes szolgálatot végez más helyeken, amíg a 

gyerekekre várunk. – Rásandított a számítógépe képernyőjére. – Jövő héten 

kettő is érkezik. 

Rámosolygott Claire-re. 

– De most? – folytatta. – Most nincs szükségünk segítségre. De 

köszönjük, hogy benéztél. Talán majd néhány hónap múlva. 

Claire szerette volna megkérdezni: És mi van harminchatossal? Még itt 

van, ugye? Nem helyezték családba, emlékszel? Itt fogták még egy évre. 

Nem lenne jó, ha valaki játszana vele? Nem játszhatnék vele? 



De persze egy szót sem szólt. Nyilvánvaló volt, hogy a recepciós az 

udvariassága ellenére közönyös Claire iránt, és azt szerette volna, ha 

elmegy. Claire kénytelen-kelletlen sarkon fordult, és elhagyta az épületet. 

Időnként látta a férfit, aki a Dajkálóközpontban dolgozik, és annyira 

kedveli harminchatost. Egy délután, amikor a déli étkezés után sétált egyet, 

odaintegetett neki, mert látta, hogy éppen átkerekezik a Központi téren. 

Szemmel láthatóan valami dolga volt idekint, egy csomag volt a biciklije 

elejére erősített kosárban. Mosolygott és visszaintett. Claire észrevette, 

hogy hátul, a kerékpárján most egy gyerekülés van a kosár helyett, 

amelyben harminchatos szokott utazni. A kisülés üres volt, de a létezése 

reményt adott Claire-nek. Úgy tűnt, hogy a dajkáló még mindig hazahordja 

éjszakára. Csak most már tud ülni a kicsi. Claire maga elé képzelte az erős 

kis testet, és az örömteli mosolyt, ahogy a gyermek élvezi a friss levegőt és 

a fák látványát. 

Igyekezett mindig ugyanabban az időpontban sétára indulni: pontosan 

végzett a laboratóriumban, összepakolt, hogy pontban műszakváltáskor 

kerekedhessen fel. A közösségi telep azon része felé vette az útját, amely a 

legjobb esélyekkel kecsegtetett: a Központi tér északkeleti sarka felé, ahol 

a Dajkálóközpont állt, és ahol a főút túloldalán a lakónegyed kezdődött. 

Abban reménykedett, hogy megpillantja a dajkálót, amint a lakóegysége 

felé tart, hogy elköltse az esti ételt, miközben a kis Abe ott csücsül 

mögötte. 

Végül bejött a számítása. Ott voltak. 

– Hahó! – kiáltott rájuk Claire. 

A férfi felnézett, felismerte a lányt, lassított, és letette a jobb lábát a 

talajra. 

– Hogy vagy? – kérdezte vidáman. – Claire, ugye? 

Claire repesett az örömtől, hogy emlékszik a nevére. Nem viselte a 

névtábláját, a laboratóriumi köpenyen felejtette, amelyet felakasztott a 

fogasra indulás előtt. És már három hónapja is megvan annak, hogy 

utoljára látták egymást. 

– Igen, így van. Claire. 

– Örülök, hogy látlak. Rég találkoztunk. 

– Jártam a központban, de azt mondták, nincs szükség segítségre, mert 

minden újgyereket családba helyeztek. 

A férfi bólintott. 

– Kivéve ezt az egyet! 

Claire nem akart Abe-re nézni. Nem rögtön. De most, hogy a férfi szóba 

hozta, odafordult és rámosolygott a gyerekre, aki buzgón tanulmányozott 



egy falevelet. Biztos egy bokorról szakította le, amikor elmentek mellette. 

Claire figyelte, ahogy a szájához emeli, és zavart, bizonytalan tekintettel 

megízleli. Látta, hogy már két foga kijött. 

– Még mindig hazaviszed éjszakára a lakóegységedbe? 

A dajkáló biccentett. 

– Még mindig nem alszik jól. Zavarja az éjszakásokat a központban, 

főleg most, hogy több újszülöttről is gondoskodniuk kell. De a 

lakóegységemben nagyon szeret. A lányom, Lily rá akar venni, hogy 

kérvényezzünk Eltérést. 

– Eltérést? Mi az? 

– Amikor eltekintenek a szabályoktól. Lily szerint meg kellene 

győznünk őket, hogy a családegységünk tud vállalni három gyereket is. 

– És kérvényezitek? – érdeklődött Claire. 

A férfi nevetésben tört ki. 

– Dehogy! A házastársam Házasítás-érvénytelenítést kérne, ha 

megtenném! Ezt a kislegényt szépen családba fogják helyezni a következő 

alkalommal. Minden rendben lesz vele. Ugyanakkor nagyon szórakoztató, 

hogy nálunk lehet. – Hátrapillantott a gyerekre. – Remek! – morogta. – 

Levelet eszik. De hát már hozzászoktam, hogy eltakarítsam, amit 

kiköpdösnek. A munkám része. 

Claire látta, hogy lassan megmozdul, és a jobb lábát a pedál felé emeli. 

– Szabad már nyilvánosan használni a nevét? – kérdezte gyorsan, hogy 

még egy percig ott tartsa őket. – Emlékszem, hogy titokban a nevén 

szólítottad. 

A férfi hezitált. 

– Voltaképpen – mondta kissé bűntudatosan – otthon úgy szólítjuk. 

Pedig nem lenne szabad. Harminchatosnak hívják egészen addig, amíg 

családba nem helyezik. Úgyhogy attól tartok, nem árulhatom el. Pedig jó 

kis név! 

– Abban biztos vagyok. Mindig körültekintően választanak nevet, nem? 

A lányod neve is tetszik. Lily. Szép név. 

A férfi mosolygott. 

– Indulnom kell. Most elvan ezzel a levéllel, amelyet rágcsál. De ha 

majd eszébe jut az éhség! Teli torokból bömbölni kezd. És már majdnem 

itt az étkezés ideje. 

– Hát örülök, hogy találkoztunk – mondta Claire. 

– Én is. Megmondom a lányomnak, hogy teszik neked a neve. Biztosan 

örülni fog. – A szemét forgatta, mintha valami butaságot készülne 



mondani. – És persze, csak hogy igazságos legyek és pártatlan, meg kell 

mondanom, hogy a fiamnak is szép neve van. 

Claire felkacagott. 

– Biztos. 

A dajkáló lassan elindult a biciklivel. A háta mögött a kisülésbe 

szíjazott gyerek, akinek tele volt a szája a falevél darabkáival, hátranézett 

és rávigyorgott Claire-re. 

– Jonasnak hívják – kiáltotta még vissza a férfi a fia nevét, majd eltekert 

a lakónegyed felé, ahol a lakóegysége állt. 
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Úgy intézte a dolgait, hogy sűrűn láthassa őket, a férfit és a bicikli 

kisülésén trónoló gyereket. Alkalmazkodott az időbeosztásukhoz: amikor 

reggel és este a kettős megtette a rövid útját a Dajkálóközpont és a 

lakónegyed között, Claire sétára indult, a reggeli étkezés után és az esti 

étkezés előtt. Gyakran találkozott velük, és a férfi általában megállt, hogy 

váltsanak pár szót, néha viszont sietett, és tovaszáguldott. A kis Abe (bár 

Claire gondosan ügyelt rá, hogy mindig harminchatosnak nevezze) már 

ismerte a lányt, és elvigyorodott, ahányszor csak meglátta. A férfi 

megtanította rá, hogy integessen az apró kezével, amikor Claire búcsút vett 

tőlük, és ők odébbálltak. Olyasvalami lett ez, amit Claire várhatott, egy 

kellemes kis közjáték a laboratóriumban végzett érdektelen munka hosszú 

órái közben. 

A gyermek utánozta Claire-t. A lány a nyelvét belül az. orcájának 

nyomta, hogy az arcán egy kis púp keletkezzen. A gyerek rámeredt, aztán ő 

is belül az orcájának nyomta a kis nyelvét. Claire felhúzta az orrát. Erre a 

gyerek is. Aztán Claire egyszerre csinálta a kettőt, a nyelvét az orcájának 

nyomta, az orrát összeráncolta, mire a gyerek ugyanígy tett, és mindketten 

nevetésre fakadtak. 

Gyorsan nőtt. Noha elméletben egyes volt – minden újgyereket, aki vele 

egy esztendőben született, egyessé avattak a ceremónián –, Claire 

visszaszámolta a hónapokat a születéséig. Tíz hónapja jött a világra. 

– Már tanul járni – mesélte egy reggel a dajkáló. 

– Erős – jegyezte meg Claire, miközben a stramm kis lábat nézte, amely 

előkandikált a bicikli hátuljára erősített ülésből. 

– Igen. Ha fogjuk a kezét, lépeget. Egykettőre egyedül fog totyogni. A 

házastársam kénytelen lesz mindent magasra pakolni. Mindent összeszed a 

kicsi. 

– Legyetek elővigyázatosak – tanácsolta Claire, szinte maga elé 

motyogva, miközben arra gondolt, milyen bonyolult egy egyéves 

gondozása. 

– Hát persze, kiképeztek rá – nyugtatta meg a dajkáló. – És 

elmagyaráztam mindent a házastársamnak és a gyerekeimnek is. 



Hékás! – kiáltott fel hirtelen nevetve. Hátrafordult. Az újgyermek az 

egyenruháját ráncigálta. – Össze ne koszolj! Most hozták a tisztítóból! 

Aztán Claire-re nézett. 

– Ki tudnád venni a vízilovát a táskából? – azzal egy becipzárazott 

szatyorra mutatott a gyerekülés mögött. 

– A micsodáját? – húzta ki Claire a cipzárt. 

– A puha kis tárgyát. Vízilónak hívják. 

– Vagy úgy! 

Claire belenyúlt a táskába, és kivette a kitömött játékot. Minden 

kisgyermeknek volt puha tárgya. Különféle alakúak voltak. Az övét – még 

jól emlékezett rá – borznak hívták. 

Az újgyermek szeme felcsillant, amikor meglátta. 

– Lo – mondta, és már nyúlt is a játékért. 

Claire odaadta neki, mire a kicsi elégedett sóhajjal magához ölelte a 

vízilovat, és elkezdte rágcsálni az egyik fülecskéjét. 

– Szerintem most már nyugodtan benézhetsz a központba, biztos tudnak 

valami kisegítői munkát adni – javasolta a dajkáló. 

– Van egy csapat újgyerekünk. A kicsik minden időmet lekötik – 

folytatta. – Esetleg játszhatnál harminchatossal, és vigyázhatnál rá, hogy ne 

csibészkedjen. 

– Mindenképpen beugróm! – Claire integetett nekik, ahogy 

elkerekeztek, és utánuk kiabált: – Viszlát! 

De az újgyereket túlságosan lefoglalta a vízilova, meg se hallotta Claire 

köszönését. 

 

* * * 

 

Most először látta Marie-t. A teherhajó már harmadjára jött és ment 

tovább, amióta Claire összeakadt és elcsevegett a hajóssal. 

A hajó minden hónapban befutott a kikötőbe, ahol egy napot töltött ott, 

mert ennyi idő alatt pakolták ki. Amikor meglátta a fedélzeten, azonnal 

felismerte a fiút, akivel sétálgatott, és integetett neki. A fiú visszaintett. 

Claire úgy érezte, hogyha újból meghívná a hajóra, igent mondana. De 

előbb engedélyt kérne, tökélte el. Megkérdezné a Halgazdaság vezetőjét. 

De a hajó jött, és már ki is hajózott, és a fiú (furcsa, de Claire a 

barátjának érezte, holott csak egy röpke beszélgetést folytattak) nem szállt 

partra. 

Most megint kikötöttek, de Claire nem látta a fiút. Más hajósokat látott 

itt-ott őgyelegni, a kötelekkel vesződni, ládákat cipelni, de a sötét hajú fiú 



nem volt sehol. Claire el-elnézte a fedélzeten folyó munkát a laboratórium 

ablakából, és ráeszmélt, hogy a fiú már nem szolgál a hajón. 

Szóba hozta a dolgot a munkatársának, Heathernek is, de ügyelt rá, 

hogy óvatosan fogalmazzon. 

– Régebben dolgozott egy sötét hajú fiú is a hajón, de… 

– Sok sötét hajú fiú van ott. Nézd csak! Három is pakol éppen. 

Heathernek igaza volt. Három izmos fiatalember hozta-vitte a súlyos 

ládákat. Mindegyiknek sötét haja volt. 

– Igen, de én nem rájuk gondoltam. Volt egy, amelyik mindig integetett 

nekem. Beszéltem vele egyszer. 

Heather vállat vont. 

– Jönnek-mennek. Mindig mások. Néhányan maradnak egy ideig, 

mások nem. Ez nem olyan, mint nálunk, ahol beosztják az embereket. 

Szerintem ők szabadon választhatnak munkát. Ha ráunnak valamire, 

odébbállnak. Hátha találnak valami jobbat. 

– Odasüss! Ki az? – mutatott ki az ablakon Claire. 

Egy vaskos asszonyság jött ki a hajó egyik helyiségéből, és megállt a 

fedélzeten, hogy figyelemmel kísérje a legénység munkáját. Pecsétes 

kötényt kötött széles derekára. Világos haját kontyban fogta össze, de a 

tincsei elég rakoncátlanok voltak, és a lányok látták, hogy a nő lesimítja, és 

újra feltekeri a haját. Aztán leült egy halom kötélre, nekidőlt a kabin 

falának, és vett pár mély lélegzetet. 

– Nézz a lábad elé, Marie! – szólt rá egy hajós, amikor elhaladt mellette, 

miközben egy roppant csomagot irányított, amely egy hálóban 

himbálózott, ahogy a csörlővel a part felé vitték. 

– Az a fiú mesélte, hogy van a fedélzeten egy nő is – mondta Claire. – 

Csak elfelejtettem a nevét. De már eszembe jutott: Marie! Ő a szakács. 

– Szakács? – nézett nagyot Heather. 

Claire megrántotta a vállát. 

– Náluk nem szállíthatják úgy házhoz az ételt, mint nálunk. Hiszen 

sokat vannak úton a folyón. 

Vagy a tengeren, tette hozzá magában. 

– Szerintem Marie készíti nekik az ételt. 

– Ahogy a kötényét elnézem… – mondta Heather, és a ruhadarabon 

éktelenkedő sötét foltok felé mutatott, mire mindketten elnevették 

magukat. 

Az ő egyenruhájuk makulátlan volt. A ruhájukat minden reggel 

begyűjtötték, gondosan kimosták, és este visszaszállították. 



– Felmennél a fedélzetre, ha meghívnának? – kérdezte Claire. – Csak 

körülnézni. 

– Ahogy a mi látogatóink néznek körül a Halgazdaságban, mi meg 

mindent megmutatunk nekik? 

Claire bólintott. Gyakran érkezett hozzájuk egy-egy vendégcsoport, 

akiknek tömören elmagyarázták a halak életciklusát. 

– Felmennék, ha szabad – mondta Heather egy vállrándítás kíséretében. 

– De nem igazán érdekelnek a hajók. 

Figyelték, ahogy Marie nehézkesen felkecmereg az ülőhelyéről, ahol 

kifújta magát, és újra eltűnik a kabin sötétjében. Claire azon tanakodott 

magában, milyen lehet a kabin belseje. Vajon hol alszik Marie? És milyen 

érzés lehet a folyón hajókázni, és kikötni más közösségi telepeken? 

Mindenhol így néznek ki az emberek? A fiún, akivel találkozott, furcsa 

lábbeli volt, és szokatlan volt a ruházata. Másként beszélt, emlékezett 

vissza Claire. Meglepő volt a hajósok hajviselete is, egyesek majdnem 

teljesen kopaszra borotválták a fejüket, másoknak hosszú copfjuk volt, 

mint a lányoknak. A közösségben minden életkorhoz tartozott egy előírt 

frizura. De a fiúknak sosem írtak elő hosszú hajat. 

A szokatlanul világos hajú Marie más értelemben döbbentette meg. 

Marie nagy volt, főleg csípőtájékon volt vastag, és tokája volt. A 

közösségben senkinek sem volt tokája. Mindenki ugyanazt az ételt kapta. 

Az ételszállítók a testmérettel arányosan állították be az adagokat. Claire 

emlékezett rá, hogy néhány éve a heti jelentésben megállapították, hogy az 

anyja testsúlya gyarapodott kissé. Az anyja igen kínosan érezte magát, 

talán ideges is volt, amikor a következő ételszállítmányban kimondottan 

neki szánt súlycsökkentő ételek voltak. Ette őket, természetesen – muszáj 

volt, nem volt választása –, addig, amíg a jelentésben ki nem mutatták, 

hogy a testsúlya ismét normális. 

– Jobban tennénk, ha visszamennénk dolgozni – dörmögte Heather. 

Elfordult az ablaktól. 

– Csak kiszaladok egy percre. Meg akarom nézni az alsó medence 

hőmérsékletét. 

Claire látta, hogy Heather gyanakodva vonja össze a szemöldökét. 

– Hát akkor – mondta egy pillanat múlva –, nézz a lábad elé. Nagy a sár 

a medencénél. 

– Te is nézz a lábad elé – felelte Claire kacagva, amikor kilépett a 

szobából. 

Esze ágában sem volt felmenni a fedélzetre, még akkor sem, ha hívnák. 

De az alsó medence elég közel volt a folyóhoz. A hajó teste csaknem 



érintette a partot, és Claire égett a vágytól, hogy a közelébe menjen. 

Furcsa, gondolta, de erős csábítást érzett, úgy vonzotta a hajó, ahogy a 

Dajkálóközpont és az újgyermek, aki majd’ egy évvel ezelőtt küzdötte ki 

magát a napvilágra a testéből. A kettőnek nem volt köze egymáshoz, de 

Claire egyre erősebben kötődött mindkét dologhoz. 

Ahogy a medence szélén állt, felnézett a hajó sima oldalára és alacsony 

korlátjára, amely a fedélzetet szegélyezte. A roppant ládákat felhalmozták, 

és szorosan összekötözték. A rakomány mellett egyes helyeken nem volt 

korlát. Milyen könnyű lenne megcsúszni a nedves fedélzeten, és 

belezuhanni a lent hullámzó vízbe! Nézz a lábad elé! Emlékezett a fiú 

cipőjére, amelynek recés talpa volt. Hajóscipő, gondolta, kifejezetten a 

nedves fedélzetre készítették. 

Claire még mindig ott állt, amikor a hajómotor hirtelen mély hangon 

felmordult. Aztán állandósult a berregés, és Claire látta, hogy sötét füst 

lövell ki egy kis csőből. Hangok harsantak, és Claire észrevette, hogy az 

egyik hajós felszedi a hurokba kötött köteleket a parton. Odadobta őket egy 

fiatalembernek, aki a fedélzeten állt, majd felugrott a hajóra, szilárdan 

megvetette a lábát, miközben a hajó a folyó közepe felé kezdett siklani a 

vízen. 

Az épületből hallotta a szirénát, ami a déli étkezés kezdetét jelezte. 

Megfordult és visszasétált a Halgazdaság felé, míg mögötte a teherhajó 

egyre gyorsabban repesztett a híd felé és azon túlra. A hajófar mögött 

habzott a víz, majd elült a tajték, és a folyó ismét békésen csobogott 

tovább, mintha sosem járt volna ott semmiféle hajó. 

Claire felsóhajtott. Olyan rosszul érintette, hogy vissza kellett térnie a 

hétköznapi életbe! Holnap, határozta el, meglátogatja a kis Abe-t. 
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Tizenkét hónappal a születése után, Claire megtanította a fiút a nevére. 

Hivatalosan az előző ceremónia óta egyes volt, de igazából most lett 

egyéves, gondolta Claire. 

A dajkáló kuncogott, ahogy a Claire felé totyogó újgyereket figyelte, aki 

a lányt szólongatta. 

– Claire! – vigyorgott a kicsi. 

– Eszes lurkó – mondta a dajkáló. – Bárcsak megszűnnének az 

alvászavarai is! Ha a következő ceremóniakor sem lesz alkalmas a 

családba helyezésre, nos, akkor… 

– Akkor mi? – kérdezte Claire, amikor a férfi hangja elhalt, és nem 

fejezte be a mondatot. 

– Hát hogy őszinte legyek, nem tudom. Nem helyezhetik családba, ha 

nem alszik rendesen. Megzavarná a gondviselők napirendjét, ha állandóan 

felkeltené őket éjszaka. De az is biztos, hogy nem tarthatjuk tovább itt. 

– Akkor sem, ha éjszakára hazaviszed? Napközben jól elvan itt. Alig sír. 

Nézd csak! 

Mindketten harminchatost figyelték, aki letottyant a földre, és halomba 

kezdte pakolni a fakockákat. Megérezte, hogy nézik, és felpillantott. 

Huncutul összeráncolta az orrát, a nyelvét pedig belül az orcájának 

nyomta: vicces fintort vágott, ahogy Claire tanította neki. Claire utánozta, 

és mindketten nevetésben törtek ki. 

– De nem hordhatom haza állandóan. A házastársam már most is 

ingerült kicsit miatta. Bár a gyerekek szeretik. A fiam szobájában szokott 

aludni. Úgy tűnik, szívesen tölti ott az éjszakát. De… 

Megint elharapta a mondatot. Megvonta a vállát, és átment a szoba 

másik felébe, ahol a kisebb gyerekekre kellett ügyelnie. 

– Vajon én…? – motyogta Claire, majd elnémult. 

Természetesen nem. Azoknak, akiknek nem volt házastársa, nem adtak 

újgyereket. De még ha adtak is volna, hogyan gondoskodna róla? 

Elgondolni is nehéz volt (és most éppen ezt tette), hogy viselné gondját 

egy kisgyereknek. Szemtanúja volt, hogy a kicsi úgy nőtt, mint a gomba, s 

egykettőre izgő-mozgó tizenkét hónapos lett belőle, így aztán kénytelen 

volt azt is belátni, hogy a gyerekek nagyobb korukban sokkal több törődést 



igényelnek, mint kiskorukban. Szakadatlanul szemmel kellett tartani. Meg 

kellett tanítani beszélni. Gondosan etetni kellett. Fürdetni és öltöztetni… 

Elfordult, mert érezte, hogy könnyek szöknek a szemébe. Mi a fene baja 

van? Úgy tűnt, rajta kívül senki sem kötődik ilyen szenvedélyesen más 

emberi lényekhez. Senki sem ragaszkodik így az újgyermekekhez, a 

házastársához, a munkatársához vagy barátjához. Ő maga sem érzett ilyet a 

gondviselői vagy a testvére iránt. De most ez iránt a kalimpáló, nyáladzó 

totyogós gyerek iránt… 

– Pápá! – suttogta neki, mire a kicsi felnézett rá, és legyezgetni kezdett. 

Sosem bánkódott, amikor Claire elment. Tudta, hogy vissza fog jönni. 

De Claire a könnyeit nyelte, amikor visszafelé karikázott a 

Halgazdaságba. Egyre kevésbé találta értékesnek az életét: az ostoba 

munkarend, az értelmetlen beszélgetések a munkatársakkal, a napok véget 

nem érő ismétlődése. Csak arra vágyott, hogy a gyermekével lehessen, 

hogy érezze a nyaka meleg puhaságát, ahogy hozzábújt, hogy suttoghasson 

neki, és érezhesse, hogy boldogan figyeli a hangját. Helytelen érzések 

voltak ezek, de egyre jobban megerősödtek benne, ahogy teltek a hetek. Ez 

nem normális. Nem megengedett. Claire tudta. Csak azt nem tudta, hogyan 

szabadulhatna meg tőlük. 

 

* * * 

 

Időnként látta a dajkáló fiát. Jonas, emlékezett rá, hogy így hívják. 

Hónapokkal ezelőtt látta, hogy az apja integet neki egy délután, amikor a 

fiú a barátjával kerekezett szemmel láthatóan a szabadfoglalkozási terület 

felé. A két fiú gondtalannak tűnt, vidáman kiabálták túl egymást, 

versenyeztek az ösvényen. 

De mostanra a fiú megváltozott, futott át Claire agyán a gondolat. Egyik 

este látta a folyóparton sétálni: egyedül volt, a gondolataiba merült. Noha 

nem ismerte Claire-t, és a puszta udvariasságon kívül semmi más oka nem 

volt annak, hogy üdvözöljék egymást, a polgárok között mégis bevett 

szokás volt, hogy egy bólintással vagy mosollyal köszönjenek. De Jonas 

nem nézett fel, amikor elmentek egymás mellett. Nem szándékos sértésnek 

szánta, értette meg Claire. Csak máshol járt az esze. Gondterheltnek tűnik, 

gondolta a lány, ami ritkaságszámba ment a fiatalok körében. 

Claire-nek eszébe jutott, hogy a fiút kijelölték valamire a legutóbbi 

ceremónián. Amikor a munkatársai erről meséltek, hosszan ismételgették 

Jonas nevét – Jooonas, Jooonas –, ahogy vélhetően a ceremónia közönsége 



is tette. De azt senki sem tudta, mire is… Hogy is mondták pontosan? 

Kiválasztás, ez az! Azt nem tudták, mire is választották ki! 

De az apja, a dajkáló melegen és teketóriázás nélkül beszélt róla. A fiam 

szobájában szokott aludni, mondta vidáman harminchatosról. Könnyen 

lehet, hogy véletlenül épp akkor futott bele a fiúba, amikor nagyon 

lekötötte valami a gondolatait, biztos valami iskolai ügy. Claire még 

pontosan emlékezett rá, menynyi fejtörést okoztak neki időnként az esti 

feladatai. 

Sokszor látta később is, ahogy taposta a pedált, mindig egyedül és 

iskola után. Tizenkettes volt, és a tizenkettesek az évnek ebben a szakában 

keményen dolgoznak, hogy felkészüljenek a munkájukra. Tanítás után 

általában elválnak a kortársaiktól, és belevetik magukat az eljövendő 

foglalkozásukkal kapcsolatos tanulmányokba. Sophiának például 

gyermekgondozási órákra kellett járnia, emlékezett vissza Claire. És 

Sophia azt is említette, hogy a tudományokban tehetséges Marcus még 

most is, évekkel a ceremóniájuk után, vélhetően mérnöki tanulmányokat 

folytat. Az egyik csoporttársa jogtudósnak készült, ahogy Claire bátyja is 

hat évvel korábban, és még mindig az Igazságügyi Hivatalba járt iskola 

után képzésre. 

Egy délután azon vette észre magát, hogy Jonast figyeli, ahogy elteker 

az iskolától, amelyet Claire jól látott a Halgazdaság előtt állva. Az oktatási 

épületek után balra kanyarodott, és úgy tűnt, az Öregek Háza felé tart. 

Talán ez lehet a beosztása, gondolta Claire: az öregek gondozása. De miért 

olyan különleges ez? Ezért szökkent volna talpra a közönség és kántálta 

volna a nevét? 

Máskor, ahogy az Öregek Háza mellett sétált el, és befordult egy 

ösvényre, észrevett egy apróbb épületet, amely az Öregek Házának hátsó 

feléhez csatlakozott. Csak egyetlen ajtaja és néhány ablaka volt. Az 

épületek többségén volt egy tábla, amely tájékoztatott a bent folyó 

tevékenységről. Halgazdaság, Laboratórium, Dajkálóközpont, 

Kerékpárjavítási Osztály. De ennek a jelentéktelen, négyszög alakú 

építménynek csak egy szerény, egyáltalán nem feltűnő cetli volt az ajtaján: 

Melléképület. 

Claire sosem hallott még a Melléképületről. Fogalma sem volt róla, 

minek adhat otthont. De volt egy olyan érzése, hogy ezen a helyen tölti az 

ifjú Jonas a képzési idejét. Tétován eltűnődött rajta, az teszi-e a fiút olyan 

furcsán komollyá és magányossá, ami odabent zajlik. 

Mire választhatták ki Jonast? 
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Claire végigmérte a munkatársait a reggeli étkezésnél. Attól a perctől 

kezdve, ahogy betette a lábát a Halgazdaságba az év elején, másnak érezte 

magát. A többiek látszólag nem vették észre. Barátságosak voltak vele, 

elhívták a szabadban töltött programjaikra. Az üzemvezetőt, Dimitrit 

mindenki szerette, mert a vezetői beosztása sosem tette felfuvalkodottá. 

Csipkelődtek vele, amiért olyan sokáig kellett házastársra várnia. 

De a fiatalabbak, amilyen Claire is volt, gyakran tréfálkoztak az idősebb 

munkatársak kárára, főleg azon, milyen módszeresek és szolgaiak, milyen 

kötelességtudóan battyognak haza minden este a házastársukhoz és a 

családegységükhöz. 

Természetesen mindannyian iparkodó dolgozók voltak, de a fiataloknál 

még elnéztek némi könnyelműséget. A medence szélén állva csacsi 

neveket adtak a fiatal halaknak, s személyiséggel ruházták fel őket. 

– Nézd csak Mohó Mikit! Már megint minden falatot megkaparintott! 

– Azt figyeld! Ott jön Nagyszájú Jolán! 

Claire-t mindig megmosolyogtatta ez a bohóság. Mialatt a 

Szülőközpontban volt, a hordozók ugyanezeken a dolgokon viccelődtek, 

hogy múlassák az időt. Claire is kivette a részét a bolondozásból. 

Mókázott, a társuk volt, egészen a végéig. 

De itt mindig másnak érezte magát. Különbözőnek. Nehéz volt 

megmagyarázni az okát. 

De ma, a reggeli étkezés közben észrevett valamit, amit idáig magától 

értetődőnek tekintett. Miután összeszedték a tányérjukat, a szemétgyűjtőbe 

dobták a galacsinná gyűrt szalvétájukat, és megigazították az 

egyenruhájukat, így készülve fel az újabb munkanapra, valamennyien 

tettek egy gyors, bevett mozdulatot. 

Bekaptak egy pirulát. 

Claire tudott a tablettákról. A tablettaszedést a közösség tagjai 

tizenkettesként kezdték, néhány gyerek már korábban. A gondviselők 

figyelték a gyermekeiket, és eldöntötték, mikor érkezett el az idő. Őt magát 

nem ítélték tablettaszedésre kötelesnek a Tizenkettő Ceremóniájáig. De 

nem bánta. A barátai, akik már szedték, nyűgnek tartották. És amikor a 



ceremónián szülőanyának választották, a listáján ilyen utasítások 

szerepeltek: 

Ne végy be tablettát! 

Ha már szeded, hagyd abba! 

Ha még nem kezdted el, ne is kezdd el! 

Emlékezett rá, hogy akkor nem tulajdonított különösebb jelentőséget a 

tilalomnak. De a gondviselőit kissé nyugtalanította. Ők maguk szedték a 

pirulát. Ahogy Claire bátyja, Peter is. 

– Ideteszem, ha szükséged lenne rá – mondta Claire anyja egy ideges 

mosollyal. – Gondolom, csak kidobnád. 

– Jobb lenne, ha beszolgáltatnád – javasolta Claire apja. 

Claire kivallatta a többi hordozót is, amikor bekerült a Szülőközpontba. 

– Vettetek már be pirulát? – kérdezte az esti étkezésnél. 

Néhányan vállat vontak, és nemmel válaszoltak. De sokan bólintottak. 

– Rögtön abbahagytam, amikor megkaptam az utasításokat – mondta az 

egyik lány. 

– Én fokozatosan csökkentettem az adagot – magyarázta egy másik. 

– Szerintem ezért kell most vitaminokat szednünk – fűzte hozzá Naida. 

A gondosan kimért vitaminadagokra célzott, amelyet reggelenként 

minden hordozó kötelességszerűen bevett. 

– Lehet, hogy a tablettákban is csak vitamin volt, olyasmi, amire már 

nincs szükségünk. 

– Dehogy! A tabletta valami egész más volt – erősködött Suzanne. 

Ő mondta, hogy fokozatosan hagyta abba a szedést. 

– Igaza van – csatlakozott a beszélgetéshez Miriam is. – A vitaminoktól 

nem érzi másként magát az ember. De a tablettától… – tétovázott. – 

Szóval, amikor szedtem, nem éreztem semmit. De amikor abbahagytam, 

úgy tűnt…! 

Láthatóan nem tudta megfogalmazni a gondolatait. 

– Én nyugtalan lettem – magyarázta Suzanne. – És… Ez egy kicsit 

kínos. Nem is tudom, hogy mondjam. De elkezdtem félni a saját 

érzéseimtől. Nem puszta gondolatokról van szó… fizikai érzetekről is. 

Elpirult és idegesen felvihogott. A többi lány, közöttük Claire, 

feszengett, de izgatott is volt. Az érzésekről, legyenek azok akármilyen 

természetűek, rendes körülmények között nem volt szokás beszélni. 

– Igen, így volt – bólogatott Miriam. – És tudjátok, mit? Szándékosan 

csinálták. Hogy megváltozzunk. A szervezetünk a tabletták nélkül tud 

felkészülni. Ezt tapasztaljuk meg. Valami ilyesmi lehet. Korábban sosem 



vágytam semmire. De most akarom a terméket. Boldoggá tesz, ahogy 

növekszik. 

Megdörzsölte a hasát, és elmosolyodott. 

A többiek egyetértésüknek adtak hangot, s megsimogatták saját feszülő 

pocakjukat. 

– Jó érzés. 

– A szülés után újra szedni kell a gyógyszert, amíg fel nem készülsz a 

következő termelésre – magyarázta Nancy. 

Már három terméket világra hozott, és most várt az új beosztására. 

– Meddig kell szedni? Nekem ez az első termékem – mondta Claire. – 

És még soha nem szedtem tablettát. 

– Hát most majd fogsz. Miután világra hozod, pirulát fogsz szedni. 

Talán hat hónapig. Aztán abbahagyod, hogy felkészülj a következő 

termelésre. Látod Karent? Ott van – mutatott egy fiatal nőre, aki a 

szomszédos asztalnál ült. – Ő épp most volt eredményes. És most szedi a 

tablettát. De néhány hónap múlva fel kell készülnie a második termék 

kihordására. 

– Olyan unalmas! – sopánkodott fojtott hangon Suzanne. 

– Amikor két termelés között szeded a pirulát. Semmi sem okoz örömöt. 

Észre se veszed a jó dolgokat. 

És most, ahogy Claire körbehordozta a tekintetét a Halgazdaság 

ebédlőjén, tudatosult benne, hogy a munkatársai minden áldott reggel 

beveszik a tablettájukat. És ezért voltak a beszélgetéseik mindig 

könnyedek, felszínesek, lényegében jelentéktelenek, döbbent rá. Olyanok 

voltak, mint a hordozók a két szülés közötti tablettás időszakban: nem 

voltak érzéseik. Ő volt az egyetlen – ismerte fel –, aki nem vesz be minden 

reggel pirulát. Úgy vélte, egyszerű tévedésről van szó. A végzetes szülés és 

a minősítése elvesztése olyan váratlan és rémisztő volt, hogy a 

Szülőközpontban senkinek sem jutott eszébe tablettát adni neki, és 

utasítani a szedésére. Talán minden gondozó azt hitte, a munkatársa már 

megtette. 

Így most ő volt az egyetlen, akinek érzései voltak. Az egyetlenegy! 

Ezért vágyott a gyerekre, ezért szorult el a szíve, ahányszor csak az apró 

kéz integetett neki, és a kicsi azt mondta: „Pápá!”, vagy csengő hangon 

kiejtette a nevét, vagy rávillantotta elbűvölő mosolyát. 

Nem hagyhatja, hogy ezt elvegyék tőle, kell neki ez az érzés! Ha 

valamelyik vezető felismeri a tévedést, ha adnak neki tablettát, tettetni 

fogja, hogy beveszi, szánta el magát. Inkább csal. De soha, semmilyen 

körülmények között nem fogja elfojtani az érzést, amelyet felfedezett. 



Inkább meghal, mintsem hogy lemondjon a szeretetről, amit a fia iránt 

érzett, szánta el magát. 
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A szállítóhajó ismét a Halgazdaságnál horgonyzott. A hurkokat a 

cölöpökre vetették, a hajóhidat kitolták a partra, amely ferdén állt. A 

hajósok emlékeztek még a tavalyi kényszerpihenőre, ezért idén korábban 

jöttek, és még azelőtt távozni készültek, hogy a kétnapos esemény miatt 

ismét itt kelljen vesztegelniük. 

A ceremónia már a nyakukon volt. Tényleg eltelt egy év? Már több mint 

egy éve dolgozik a Halgazdaságban? Alig hitte el. De amikor a gyerekre, a 

kis Abe-re gondolt, ráeszmélt, mennyit fejlődött: az első találkozásukkor a 

cumisüvegért bömbölő kisgyerekből mosolygós-totyogós gyerkőc lett, aki 

már ki tudta mondani a nevét, tudott integetni búcsúzáskor, és tudott vicces 

grimaszt vágni üdvözlésképpen, amin mindig mind a ketten jót kacagtak. 

Amikor a munkatársai szóba hozták a közelgő ceremóniát, Claire-be 

belehasított a gondolat, hogy idén családba helyezik Abe-et. Átköltözik 

egy lakóegységbe, lesznek gondviselői és talán nővére vagy bátyja is. 

Claire-nek meg kell találnia a módját, hogy továbbra is kapcsolatban 

maradhassanak. Természetesen a nőnemű gondviselő – Claire képtelen volt 

rávenni magát, hogy anyaként gondoljon rá – dolgozni fog a közösségben, 

ahogy minden más nő. Ezért a gyerek napközben a Gyermekőrző 

Központban lesz. 

Claire teljesített ott kötelező önkéntes szolgálatot fiatalabb korában. 

Szeretett ott dolgozni, és tudta, hogy Abe-nek tökéletesen gondját fogják 

viselni. Kap majd oktatójátékokat, kiegyensúlyozott étrendje lesz, amelyet 

vitaminokkal egészítenek ki, elviszik sétálni a nagy, sokgyerekes 

babakocsival, megtanulja az alapvető fegyelmet: hogy mit jelent a „nem” 

és a „ne csináld”. Le fog szokni az ujjszopásról, de azt megengedik neki, 

hogy a puha tárgyát simogassa, ha vigaszra szorul. Délutáni alvásidőben 

beteszik egy bölcsőbe, a nagyszoba fényeit pedig eltompítják. 

A délutáni alvás gondolata kissé aggasztotta Claire-t. Abe még mindig 

nem volt valami jó alvó. A Gyermekőrző Központban a legtöbb kisgyerek 

gyorsan alkalmazkodott a szigorú fegyelemhez, és megtanulta, hogy el kell 

csendesednie, ha a fényeket eltompítják. Claire emlékezett a bölcsők 

hosszú sorára, ahol az apróságok mélyen aludtak, és azok, akik ébren 

voltak, némán bámulták a plafont. A kicsiknek ekkor már van nevük, és 



Claire felidézte, hogyan sétált a sorok között, és olvasgatta a nevüket a 

névtáblákon: Liam, Svetlana, Barbara, Henrik. Nemsokára, a ceremónia 

után a fiát hivatalosan Abe-nek fogják hívni. Tiszta szívből remélte, hogy a 

bölcsőben, amelyre Abe nevét írják, nem egy hánykolódó, álmatlan kisfiú 

fog feküdni, aki kihajítja a vízilovát a padlóra, és ütemesen rugdal a 

lábával a matracon. A Dajkálóközpontban alvásidőben még mindig ordított 

és rúgkapált, néha addig fojtotta vissza a lélegzetét, amíg elvörösödött az 

arca. Mit csinálnak egy ilyen gyerekkel a Gyermekőrző Központban? 

Fejlődési rendellenesség, írták a kartonjára, amikor kicsi volt. És most? 

Orvosolandó rendellenesség? Claire megrántotta a vállát. A közösség azon 

polgára, aki nem tudott beilleszkedni, komoly következményekkel 

számolhatott. De egy kisfiúval biztos elnézőbbek lesznek, vélekedett 

Claire. Am korántsem volt biztos benne. Nyugtalanította a gondolat. 

Két nappal a ceremónia előtt átkerekezett, hogy meglátogassa, és 

útközben látta, hogy a takarítók szorgosan dolgoznak a Gyűlések Házánál, 

nyilvánvalóan arra az egyetlen éves alkalomra készültek, amikor a teljes 

közösség egybesereglik. Idén Claire is itt lesz. Már ki is jelölték azt a 

dolgozót, aki a Halgazdaságban marad. Claire fontosnak érezte, hogy 

tanúja legyen Abe családba helyezésének, hogy tudja, hol fog élni. Mivel 

az esemény már a küszöbön állt, talán lopva belenézhetne a papírokba, 

gyakran hevert egy kapcsos írótábla a dajkálok asztalán. Onnan talán 

megtudhatná, amire kíváncsi. 

De amint megérkezett a Dajkálóközpontba, rögtön érezte, hogy valami 

baj van. Persze, hisz mindenkit lekötnek a ceremónia előkészületei, 

nyugtatgatta magát. Fel kell készíteniük a gyerekeket az eseményre, mind 

az ötvenet, mert családba kerülnek. Minden újgyermekhez mellékelnek egy 

levelet, amely utasításokat tartalmaz a gondviselőknek: táplálási 

útmutatást, napirendet, fegyelmezési tanácsokat, egészségügyi adatokat, a 

személyiség főbb vonásainak leírását. Természetesen a személyzet ki sem 

látszott a munkából. Ennek tudható be a feszültség, amelyet érez, gondolta 

Claire. A dajkáló, aki mindig olyan kedves volt vele, akinek a fiát 

Jonasnak hívták, és aki hazavitte éjszakára Abe-et, szokatlanul zaklatottnak 

tűnt, amikor üdvözölték egymást. Sőt, mérgesnek. Claire hallotta, hogy a 

sarokban fojtott hangon vitatkozik két gondozó. Senki sem mosolygott rá. 

Hasonlóan aggodalomra adott okot, hogy amikor fel akarta venni Abe-

et, aki egy fajátékkal játszott a padlón, valaki elkapta előle. 

– Inkább ne játssz vele! – mondta az egyenruhás nő. – Ott egy másik, 

egy kislány. Tisztába kellene rakni. Elintézhetnéd, ha hasznossá akarod 

tenni magad. 



A nő odébb vonult a karjában Abe-bel. Beledobta egy üres bölcsőbe, 

mire a gyerek tüstént ordítani kezdett. De rá se hederítettek. 

– Talán le tudom csendesíteni – ajánlkozott Claire. – És akkor 

zavartalanul végezhetnéd a munkádat. 

– Ne is foglalkozz vele! – adta parancsba a nő. 

Claire kérdőn nézett a dajkálóra, akire már kezdett barátként gondolni. 

Hirtelen beléhasított a gondolat, hogy az elmúlt hónapokban elmulasztotta 

megkérdezni a nevét. De ez nem a megfelelő pillanat volt. A férfi arcára 

komolyság ült ki. Félrenézett. 

– De én… 

– Azt mondtam, ne foglalkozz vele! – ismételte meg a nő türelmetlenül. 

Claire vitába akart szállni, de ráébredt, hogy rosszul tenné, és lakatott 

tett a szájára. Kötelességtudóan felkapta a kislányt, akit a nő mutatott, és a 

pelenkázóhoz vitte. A háta mögött Abe torkaszakadtából bömbölt, és 

rugdosta a bölcső rácsát. Mindenki fittyet hányt rá. 

Claire megtörölgette a vidám kislány popsiját, és tiszta pelenkát adott 

rá, majd visszaültette a padlóra a játékai közé. A többi gyerek önfeledten 

csúszott-mászott, játszadozott, mintha megszokták volna már, hogy a 

kisfiú a bölcsőben üvölt. Az asztalnál ülő dajkáló, akinek már sosem fogja 

megtudni a nevét, vélte Claire, az egyetlen, akit érdekelt Abe sorsa (ebben 

Claire biztos volt), egy hirtelen mozdulattal lecsapta az író-olvasó eszközt, 

amellyel eddig dolgozott. Felállt. A faliórára nézett. 

– Ma korábban elmegyek – mondta. 

– Tessék? – pillantott fel az egyenruhás nő. 

Úgy tűnt, vezető beosztásban van. 

– Fáj a fejem – mondta a dajkáló. 

A nő a falon függő kommunikációs rendszerre emelte a tekintetét. 

– Kérhetsz fájdalomszüntető gyógyszert – hívta fel rá munkatársa 

figyelmét. 

A dajkáló elengedte a füle mellett a megjegyzést. Odament a bölcsőhöz, 

és felvette Abe-et, aki a puha tárgyát szorította, és még mindig rázkódott a 

zokogástól, noha már nem üvöltött olyan fülsértőén. 

– Elviszem. Tudod, a lakóegységemben szokta tölteni az éjszakát. 

– Szükségtelen – felelte a nő élesen. – Itt is maradhat ma éjjel. Mi 

értelme lenne elvinni? 

– Csak annyi, hogy a családom szereti, és örülnének neki, ha nálunk 

lenne ma este. – A férfi határozottan beszélt, és Claire látta, hogy a nő 

mérlegeli, vitába szálljon-e vele. 



Amikor a nő ismét a kezében tartott papíroknak szentelte a figyelmét, 

nyilvánvalóvá vált, hogy meghátrált az összecsapás elől. 

– Korán reggel hozd vissza – mondta. 

Úgy hangzott, mint egy parancs. 

– Rendben. 

A dajkáló az ajtó felé tartott a gyermekkel a karjában, s közben odaszólt 

Claire-nek. 

– Biciklivel vagy? Nem kísérsz el egy darabon minket? A főútnál 

elkanyarodhatsz a Halgazdaság felé. 

Claire zavartan biccentett a nőnek, aki figyelemre se méltatta, majd 

követte a férfit és Abe-et. Megvárta, amíg a dajkáló belegyömöszöli a 

vízilovat a táskájába, s beszíjazza Abe-et a bicikli gyerekülésébe, aztán 

fogta a saját kerékpárját. Egymás mellett tekertek az ösvényen. A férfi egy 

szót sem szólt. A gyerek Claire-re bámult, és mosolygott. Claire fél kézzel 

elengedte a kormányt, és integetett neki, mire a kicsi visszaintett. 

Mindketten lelassítottak a kereszteződésnél, ahol Claire-nek jobbra kellett 

fordulnia. Megálltak. 

– Talán holnap is el tudok jönni – mondta Claire bizonytalanul. – 

Tudom, hogy nagyon elfoglalt vagy a ceremónia miatt, de… 

A férfi félbeszakította. 

– Tudom, hogy tavaly nem voltál – mondta. – Idén eljössz? 

Claire bólintott. 

– Szeretném látni, ahogy családba helyezik Abe-et. 

A férfi habozott, majd kibökte. 

– Nem helyezik családba. És nem kap több türelmi időt sem. 

Megelégelték az egészet. Ma szavaztak róla. 

A háta mögött a gyerek elkezdett rúgkapálni. Indulni szeretett volna. 

– De akkor mi lesz vele? Hol fog…? 

A férfi vállat vont. 

– Talán elbúcsúzhatnál tőle. Holnap reggel útjára bocsátjuk. 

– De hát hová? 

A gyerek meghallotta a búcsú szót. Vadul rázta pufók kis kezét Claire 

felé. 

– Pápá! – mondta. – Pápá! 

Aztán belül az orcájának nyomta a nyelvét, a homlokát és az orrát 

összeráncolta: vicces arcot vágott, ahogy titokban máskor is csinálták. 

Claire minden erejét latba vetve igyekezett szintén grimaszolni, de 

nehezére esett: alig kapott levegőt, és érezte, ahogy forró könnyek gyűlnek 

a szemébe. 



– Hová? – ismételte meg a kérdést. 

De a férfi csak megrázta a fejét. Claire-nek úgy tűnt, a torkára forrt a 

szó, és szaporán szedi a levegőt. Aztán összekapta magát, és hanyagul 

odavetette: 

– Így kell lennie. Így lesz a legjobb. Így működik a rendszer. És apropó: 

rosszul tudod a nevét. Nem Abe. Indulhatunk, te kis rosszaság? – fordult a 

gyerekhez, s lehajolt, hogy ellenőrizze az utasát. – Akkor uzsgyi! 

Amikor rátaposott a pedálra, néhány kavics verődött Claire bokájának. 

A lány kővé váltan figyelte, ahogy a kerékpár a lakónegyed felé gördül 

az ösvényen. 

 

* * * 

 

Évekkel később – sok-sok év múltán –, amikor Claire felidézte a 

közösségben töltött utolsó napjait, az egyik legtisztább és legteljesebb 

emléke az ösvényen tovagördülő bicikli és a gyermek tarkójának látványa 

volt. A következő órák csak töredékesen maradtak meg, akár egy 

szétzúzott üveg szilánkjai. Akármennyire is erőlködött, hogy összerakja 

őket, sosem tudta világosan és a maga valójában felidézni a történteket. 

Arra emlékezett, hogy a teherhajó még mindig a kikötőben horgonyzott. 

Éppen kipakolták. Siettek valamiért. Hallotta, amint az egyik hajós 

odakiáltotta a másiknak, hogy rossz időre van kilátás, amit Claire nem 

értett kristálytisztán. Az indulási előkészületek szokásos zaját hallotta. 

Füttyöt és kiáltásokat. A ládák puffanásait, ahogy halomba rakták őket. 

Eltelt egy nappal és egy éj, de a hajó még mindig ott volt. Az éjszaka 

folyamán történt valami. Felharsantak a riasztók. A Halgazdaságban van 

valami baj? Valami rosszul sült el a laboratóriumban? 

Nem. Ott minden rendben volt. Akkor a hajón? A hajó miatt 

riadóztatnak? Nem. Máshonnan jön a szirénaszó. A főépületből. És a 

hangszórókból, melyek minden helyiségben ott voltak. Hirdetmények. 

Mindenkit felkeltettek. De miért? Mi történt? 

Reggel lett, az emlékeiben. A hajó legénysége arra készült, hogy 

felvonja a horgonyt, és kihajózzon. De késésben voltak. Az idő telt. A hajó 

általában nem időzött itt sokáig. De ez alkalommal hosszúra nyúlt az itt-

tartózkodásuk. Valami késleltette az indulást. Mindenki keresett valamit. 

Vagy valakit? Igen. Erről volt szó: valakinek nyoma veszett. 

 

* * * 

 



A keresőcsapatok átfésülték a partot a nap folyamán. Aztán beesteledett. 

De zseblámpák fényénél éjszaka is folytatták a kutatást. Kiabáltak. 

Claire döbbenten látta, hogy a dajkáló ott áll az ösvényen. Mi 

keresnivalója van itt? Sosem látta még ezen a környéken. De most itt volt, 

Claire-ről azonban nem vett tudomást, pillantásra sem méltatta. A folyót 

bámulta. Egy nevet kiabált. 

– Jonas! Jonas! 

A fia. Igen. A fia nevét. 

Vagyis a fia tűnt el. 

Amikor összeillesztette az emlékfoszlányokat, Claire valósággal érezte 

az ösvény hideg porát a csupasz talpa alatt. Miért volt mezítláb? Mindenki 

máson volt cipő. És futott. De miért futott? 

A dajkáló végül szóba állt vele. De mit is mondott? Magával vitte! 

Jonas magával vitte a kisgyereket! Ezt mondta? 

A Másholba! A Másholba! (De mit jelent ez?) 

Claire az elmosódott, kusza emlékeiben hirtelen a hajón találta magát. 

Felrohant a ferde hajóhídon, mezítláb, könnyek között. A testes 

asszonyság, akinek világos haja most kibontva omlott a vállára, kijött a 

kabinjából, és a karjába zárta Claire-t. Claire visszarévedt rá, milyen érzés 

volt, hogy megölelték. A szagokra: a nőből izzadság és hagyma, a hajóból 

üzemanyag és nedves fa szaga áradt. Füstszag. A hajóhíd recsegett, amikor 

felhúzták a fedélzetre. 

Ott volt velük, a hajón. A motor dübörgött. Elindultak. De miért volt 

Claire a hajón? 

A Másholba tartottak. Azt ígérték, segíteni fognak megtalálni a fiát, a 

kisfiát. 

A fiamat, mondta nekik Claire szipogva. 

A következő homályos emléke a tenger volt, amelyet még sosem látott. 

Eső: valami, amelyet még sosem érzett. Vihar. Villámlás. Hullámok. 

Félelem. Férfiak hőbörgése. Útban volt, félretaszították, és rohantak, hogy 

lekötözzenek mindent. Claire alig állt a lábán. A padló nyirkos és síkos 

volt még a kabinban is. Elvágódott. Kinyúlt a deszkán, hallotta, ahogy 

néhány tárgy elszabadul és összetörik. Érezte, hogy víz ömlik rá, s a ruhája 

elnehezül tőle. Hideg. Olyan hideg! Aztán csend. Üres, sürgető csend. 

Sötétség. 

Claire ennyire emlékezett csupán az utolsó napokból, akárhogy is törte a 

fejét azokban a kemény és magányos években, amelyek ez után 

következtek. 

 



Második könyv 

 

 

 

A szirt 
 



 

1 

 
A palaszürke tengervíz örvénylett, ütemesen nyaldosta a keskeny 

homoksávot, megcibálta a parti gyepet, csapdosta és görgette a köveket a 

partvonal peremén. A férfiak szemébe vízpermet csapott, amikor 

kifeszítették a köteleket, amelyek a hajót tartották. A szakállukra és 

szemöldökükre kiült a só. Kalapjuk karimáját az arcukba húzták. 

Vén Benedikt a kezével árnyékolta a szemét, miközben az eget 

méregette az esőfüggönyön át. 

– Nem fog elállni egy darabig – mondta. – Estig biztos nem. 

De szavait elsodorta a süvítő szél, és a többiek, akik a vaskos kötelekkel 

vesződtek, nem is hallották, így nem válaszoltak neki. 

A nők a kunyhókban maradtak. Az elemekkel való viaskodás 

férfimunka volt. A nők a szelet hallgatták, ahogy belesüvöltött a 

kéményekbe, ahogy a zsúptető ropogott és a rémült gyerekek nyüszítettek. 

A tűz köré ültek, kavarták a levest, ringatták a kicsinyeket, és vártak. A 

vihar odébb fog állni. A tenger meg fog nyugodni. Ahogy mindig. 

 

* * * 

 

Az érkezést követő időkben Tengeri Claire története száz meg száz 

formában járt szájról szájra. Újra és újra elmesélték, bizonyos részeket 

kihagytak vagy megmásítottak. De mindig szentül hitték, hogy a tengerből 

jött, és egy irtózatos decemberi vihar vetette partra pár éve. 

Néhányan úgy mesélték, hogy a parton találtak rá kora reggel, amikor a 

gomolygó felhők tovanyargaltak, és felbukkant a sápadt nap: Claire ott 

hevert a parton, a ruhái félig leszakadoztak róla, és már azt hitték, halott, 

amikor egyszer csak megmoccant, kinyitotta a szemét, amelynek zöldjén 

borostyánsárga pettyek látszottak. Ez volt az, amire később mindenki 

ugyanúgy emlékezett. 

Mások azt mondták, dehogyis, Magas Andras pillantotta meg Claire-t a 

hullámokban, majd a vízbe vetette magát, és megragadta a vastag 

fagerendába csimpaszkodó nő hosszú haját, aztán kiúszott vele, amíg le 

nem ért a lába, s ekkor látták meg, hogy ott áll a tajtékzó vízben a nővel a 



karjában, a nő feje a szakállának simul, mire Magas Andras csak annyit 

mondott: 

– Az enyém. 

A gyerekek azt tartották, delfinek hozták a partra, el is játszották, 

versikéket faragtak róla, de mindez csak a képzeletük játéka volt, móka, és 

senki sem hitte igaznak. 

Akadtak, akik a „fókaasszony” szót dörmögték a bajszuk alatt, ha Claire 

érkezése került szóba, de ezt sem tartották többnek hóbortos mesénél. A 

fókaasszonyok történetét mindenki jól ismerte, gyakran elmesélték, hogyan 

bújik ki a fóka bőréből egy csodálatos nő. De Tengeri Claire ruhában 

érkezett, bár öltözékét eléggé megtépázta a zord tenger. Claire ember volt. 

Nem fóka. 

Vagy sellő. 

Emberlány volt, akit a tengertől kaptak, és aki közöttük maradt egy 

időre, nővé érett, majd továbbállt. 

Valójában Vén Benedikt hozta partra, amikor megpillantották. Sokan – 

közöttük Magas Andras is – beúsztak, de elsőként Vén Benedikt érte el, 

miután erős, izmos karjával átküzdötte magát a hullámokon. Lehúzta a 

gerendáról, az ujjait úgy kellett lefejtenie a fáról. Tudta, hogyan fonja a nő 

élettelen karját a nyaka köré, és hogyan tartsa sápadt állát a habok és 

hullámok fölött. Számtalanszor cipelt már haza sebesült bárányt a mezőről 

a mellkasához szorítva. 

Végül ott állt a sekély vízben, csuromvizesen, a part felé lépkedett, a 

lába elnehezült a nedvességtől és a jéghideg homoktól. Lefektette a lányt a 

partra. Látta, hogy még életben van, betakargatta vastag, szőtt kabátjával, 

amelyet ledobott, mielőtt a habok közé vetette magát. Aztán oldalra 

fordította a lány vizes, halvány arcát. Megnyomta a mellkasát, mire 

bugyborékolva kihányta a tengervizet, és köhögni kezdett. 

Szent igaz, Magas Andras is ott volt, és arra gondolt, ahogy a lányt 

elnézte, hogy magának szeretné, de egy szót sem szólt. 

Vén Benedict felnézett a köré sereglett férfiakra. 

– Lódulj! – utasította Gavint, aki a legfürgébb hírében állt. 

– Mondd el Alysnek, mi történt. Odavisszük. 

A férfiak sietősen botokat gyűjtöttek, és rájuk dobták a kabátjukat, hogy 

hordágyat rögtönözhessenek. Jól tudták, hogy kell összeütni, hiszen 

számtalanszor csinálták már. A gyerekek gyakran pottyantak le a hajókról 

vagy a sziklákról. A fiaikat vagy fivéreiket sűrűn sebesítették meg kampók 

vagy kötelek. Az asszonyaik belehaltak a szülésbe, és az újszülött is 



követte az anyját a halálba. Ilyen hordágyakon vitték a holttesteket a 

sírhoz. 

De ez a lány nem halt meg, noha a szeme csukva volt, az ujja görcsösen 

begörbült, mintha még mindig a törött árbocot markolná. Amikor a 

hordágyra tették, ismét felköhögött. Felemelték, hogy felvigyék a 

domboldalon, miközben a hideg fuvallat belekapott nyirkos fürtjeibe, és az 

arcába fújta őket. Ekkor a szemhéja megremegett, egész testében reszketni 

és nyöszörögni kezdett. 

A leszálló sötétségben óvatosan vitték fel a dombon – hiszen a világnak 

ezen a táján az alkony nem tartott sokáig télvíz idején-, a talpukkal 

tapogatták ki az ösvényt, amelyik a faluba vitt, melynek szélén ott állt Alys 

kalyibája. Négy férfi cipelte a hordágyat. A többiek mögöttük bandukoltak. 

Olykor-olykor valaki megállt, hátrafordult, elnézett a tenger és a sötétülő 

horizont felé, mintha a hajó körvonalait keresné, amelyről ez a káprázatos 

ajándék a tengerbe eshetett. De semmit sem láttak, amit máskor ne láttak 

volna: csak az üres, fakószürke óceánt, amint az éj leszálltával fokozatosan 

elfeketedett. 

 

* * * 

 

A falu egy roppant szikla lábánál bújt meg, a szárazföld karjának 

hajlatában. A földrészből kinyúló félsziget elzárt hely volt, ahol az idő nem 

számított, és soha nem változott semmi. Soha nem érkeztek ide 

jövevények, senki sem emlékezett ilyen esetre, és csupán alkalmanként 

távozott innen – vagy legalábbis megkísérelte – egy-egy zúgolódó alak (ezt 

kimászásnak hívták). Egy gizgazzal benőtt, göcsörtös gyökerekkel felvert 

ösvény kanyargott felfelé a szirt lábától, de a függőleges sziklafalnál véget 

is ért, és onnan nem lehetett továbbmenni, csak mászva. Sokan zuhantak le, 

és zúzták magukat halálra. Tüzes Einar sikeresen kimászott, de aztán 

visszatért, mert megkeseredett mindattól, amit odafent talált. 

Egy téli éjjelen indult útnak, miután összeszólalkozott az apjával. A 

holmiját és lopott javait egy zsákban vitte magával, a hátára kötözve. A 

visszaút kis híján az életébe került, mert megsérült, véresen és borzalmas 

fájdalmak közepette mászott vissza. 

Az utolsó sziklacsúcsról a havas ösvényre zuhant, ordított kínjában, 

meg a kudarc tudatától. Aztán elcsendesedett. Odakúszott egy csenevész 

fácskához, amelynek le tudta húzni az ágát. Kettétörte a törzset, hogy erre 

támaszkodva talpra tudjon kecmeregni. Hazavonszolta magát, hogy az apja 

szemébe nézzen. Elveszítette a „tüzes” nevet, és ettől a naptól kezdve 



Sánta Einarnak hívták. Még csak tizennyolc éves volt, és egyre hallgatott. 

Birkákat őrzött, és keserűséget dédelgetett a lelke mélyén. 

Jobbára csak tengeren lehetett elhagyni a falut. De az óceán szilaj és 

kiszámíthatatlan volt, veszélyes áramlatok és sosem lankadó szelek uralták. 

Minden halász találta magát már veszedelemben, nem is egyszer, és 

mindenki veszítette már el a barátját, testvérét a tengeren. 

A fogatlan és ráncos Alys, akinek szúrós pillantása és éles nyelve volt, 

nyersen csak ennyit vetett oda a férfiaknak, amikor bevitték hozzá a 

reszkető teremtményt: 

– Kotródjatok! 

Egész éjjel a lányt vigyázta. Alysnek nem volt gyermeke, de sok 

apróság születésénél bábáskodott már, és a sebesült fiatalok is jól ismerték. 

Levágta a lányról a csuromvíz, cafatokban lógó ruhát, félredobta, aztán 

átdörzsölte a testét egy durva szövésű ronggyal, majd puha gyapjúba 

bugyolálta. Mindezt a füstölgő olajlámpa pislákoló fényénél. Amikor a 

lány remegése alábbhagyott, Alys megkavargatta a gyógynövényekkel 

ízesített levest, amely a tűzön fortyogott egy vaslábasban. Mert egy keveset 

egy tálba, és megetette a lányt, óvatosan tartotta elé a kanalat, nehogy 

megijessze, és a lány kiverje a kezéből. 

A lány belekortyolt a folyadékba, először félénken, aztán mohón tátotta 

ki a száját a következő kanálért. 

– Csak lassan, különben hányni fogsz – mondta Alys. – Mi szél hozott? 

– kérdezte, amikor a tál kiürült. 

A lány elfordította a fejét, és kissé felemelkedett, úgy hallgatta a tenger 

moraját, de nem válaszolt, és az öregasszony nem sürgette. Inkább keresett 

egy csontból faragott fésűt a mellette lévő polcon, és elkezdte kibogozni, 

kisimogatni a nedves, sótól összetapadt haját. 

A szél besüvített a zsúptetőn át. Éjnek éje volt. A lány félig ülő 

testhelyzetben elbóbiskolt. Végül Alys lefektette az ágyra, és felhúzta a 

gyapjútakarót a csupasz vállára. Elnézte egy darabig, ahogy aludt, a haja 

szétterült a feje körül. Alys mindig is vágyott rá, hogy legyen egy lánya, és 

úgy érezte, a tenger neki küldte ezt a lányt. Letekerte kissé a lámpát, mire a 

kunyhó homályba burkolózott, és a falakra sötét árnyak vetültek. Alys szőtt 

takarót húzott magára, leroskadt a székre, és ő is elszenderedett. 

Ahogy a lány reggel felébredt, csendesen sírdogálni kezdett. Amikor 

meglátta a ruháit, hogy a rongyokon megkérgesedett a kiszáradt só, 

megmarkolta őket, hogy érezze az anyagot az ujjával, majd elengedte, és 

arccal a fal felé fordult. Kis idő múltán megadó sóhajjal belebújt a durva 

darócgúnyába, amelyet Alys ajánlott fel neki, beledugta a fejét, és 



felegyenesedett. Pőre karján és lábán zúzódások és karcolások voltak, az 

egyik bokája csúnyán bedagadt, így csak bicegve tudott odamenni az 

asztalhoz, ahol Alys felszolgálta a kását. 

A haja sötétarany színben csillogott, akár a kifényesített réz, a kora 

reggeli téli fényben, ami beragyogott a kis ablakon, és megvilágította, 

miközben evett. Derült idő volt, ahogy gyakorta lenni szokott vihar után. 

– Mi szél hozott ide? – kérdezte újra Alys. – Mivel jöttél, és hogy 

kerültél a viharba? 

De a lány most sem felelt, csak bámult Alysre aranypettyes szemével. 

Kissé zavartnak tűnt. 

– Nem érted a nyelvünket? – kérdezte Alys, holott jól tudta, botor 

kérdés, már amennyiben a válasz nemleges lenne, hiszen akkor a lány a 

kérdést sem érti, amelyet meg kellene válaszolnia. – Alys vagyok – 

mutatott magára az öregasszony. – Alys – ismételte, és magyarázatképpen 

megütögette a mellkasát. – Nincs gyermekem, egy sem, de sok asszony 

szülésénél segédkeztem már, és csak kevesen haltak bele. Azt mondják, 

biztos kezem van, és van érzékem a dologhoz. Én szoktam kiteríteni a 

holtakat is, és néha gyógyítok is, ha a kórság nem gyógyíthatatlan. Ezért 

hoztak ide hozzám. Úgy gondolták, én meg tudlak gyógyítani, ha meg 

nem, akkor megmosdatlak és bebugyolállak, hogy eltemethessünk. 

A lány némán figyelte. A tálja már üres volt, most felemelte a 

tejespoharát, és nagyot húzott belőle. 

Odakintről hirtelen gyereknevetés ütötte meg a fülüket. Alys kitárta az 

ablakot, kikukucskált, majd kikiáltott nekik. 

– Életben van. Eszik és egészséges, nem törött el semmije. Menjetek, és 

mondjátok meg a többieknek. És tartsátok távol magatokat a kunyhómtól, 

hadd pihenje ki magát! Nincs szüksége a vihogásotokra és az 

ordibálásotokra! 

– Mi a neve? – kíváncsiskodott egy gyerekhang. 

– Eriggyetek most már! Előbb-utóbb megtudjuk a nevét, vagy adunk 

neki egyet – kiabált ki a nő, és hallani lehetett, hogy a kicsik 

tovairamodtak. 

Bütykös kezével megsimogatta a lány haját. 

– Csak fúrja az oldalukat a kíváncsiság. Ez a három kópé sülve-főve 

együtt van, barátok. Delwyth, Bethan és Eira a nevük. Én segítettem 

világra mindhármat, ugyanabban az évben. Hatesztendősek, csintalanok, de 

jó a szívük, a légynek sem ártanának. 

Ekkor a lány megszólalt. 

– Claire-nek hívnak – mondta. 
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Tengeri Claire-nek nevezték. 

Ahogy teltek a hetek, sokan felkeresték Alys kunyhóját, és ajándékokat 

hoztak Claire-nek, mert tudták, hogy nincs semmije. Legtöbbjük bőkezű 

ember volt. Gareth, akinek tar feje volt, és zavarában kerek arca elpirult, 

cipőt készített neki, bőrszandált, amelynek pántját a bokáján becsatolhatta. 

Miután a duzzanat lelohadt, vastag, kötött zokniba bújtatott lábát 

beledugta, és Claire immár fájdalommentesen tudott járni. Bryn, a kis 

Bethan édesanyja varrt neki egy vászon hálóruhát, és arra sem sajnálta a 

fáradságot, hogy virágokat hímezzen a szélébe, ami igen különösen hatott 

mások hétköznapi ruházkodási szokásaihoz képest. De senki sem szólta 

meg érte Brynt, mert úgy tűnt, a lány megérdemli az effajta gondoskodást. 

Vén Benedikt mindenki legnagyobb meglepetésére – hiszen csökönyösen 

ragaszkodott haragjához és magányához – faragott neki egy fésűt, amelyet 

Claire a zsebében hordott, és még Sánta Einar is bebotorkált a legelőről két 

botjára támaszkodva, hogy adjon Claire-nek egy szalmakalapot. 

Amikor beköszöntött a tavasz, a gyerekek korán nyíló vadvirágokat 

szedtek kis hervadó csokrokba, és segítettek neki beleszőni a száraikat a 

kalapkarima szalmájába. 

Claire a fejébe nyomta a szalmakalapot, hogy karimája megvédje a 

szemét a naptól, de amikor a tengerre nézett, kénytelen volt a kezét is 

felemelni, mert a szürkésfehér hullámokról visszaverődő fény vakító volt. 

Gyakran álldogált a parton, a szél a haját tépázta, és megtáncoltatta a 

szoknyáját a lába körül. A horizontot kémlelte, mintha várna valamit. De 

fogalma sem volt róla, mire vár. A tenger elnyelte az emlékeit, csak a nevét 

nem törölte ki. 

– Hány éves vagy, Tengeri Claire? – kérdezte a kamaszkorú, szeplős 

arcú fiú, Sindri. 

Összemérte magukat, és Claire bizonyult magasabbnak. De a lány csak 

a fejét rázta, nem tudta a választ. Alys is ott volt, gyógynövényeket 

gyűjtöttek. 

– Olyan tizenhat – mondta Alys, sokkal inkább Claire-nek, mint a 

fiúnak. 



Tudták, hogy Alys becslései helytállóak szoktak lenni, hiszen ő viselte 

mindannyiuk gondját testi bajaikban, és ismerte a jeleket, amelyeket a 

múló idő hagyott rajtuk. 

– Tizenhat – ismételte lágy hangján Tengeri Claire, és bár nem mondott 

többet, tudták, hogy azokat az éveket siratja, amelyeket a tenger elvett tőle. 

Nézte a kislányok játékát, kacagott, amikor átszaladtak a réten, fürgék 

és színpompásak voltak, akár a pillangók, de volt valami 

meghatározhatatlan szomorúság figyelő tekintetében, mert az ő játékos 

napjait elvették tőle. Sosem tértek vissza hozzá, még álmában sem. 

– Tizenhat? – ismételte meg Magas Andras, amikor a hír a fülébe jutott. 

A fiú, Sindri szétkürtölte mindenfelé, de a többség csak megvonta rá a 

vállát. De Magas Andras megdörzsölte sűrű, szőke szakállát, és átnézett a 

piactér túlsó oldalára, ahol Tengeri Claire álldogált, és szalagokat 

nézegetett egy árusnál, majd azt mondta a cimboráinak: 

– Eladósorban van. 

Így is volt, mert ezen a helyen a lányokat gyakorta ebben a korban adták 

férjhez. A falu most is lakodalomra készült, a szégyellős, szikrázó szemű 

Glenys hamarosan frigyre lép lovász Martynnal, a lány még nem volt 

tizenhét, a fiú alig húsz. De Vén Benedikt és Alys nemet mondott. Ezt a 

lányt nem adják férjhez. Tengeri Claire-t nem. Nem mehet férjhez, 

makacskodtak, amíg a tenger vissza nem adja neki, amit ellopott tőle, amíg 

meg nem tudja, milyen volt egykor az élete. 

Magas Andras a homlokát ráncolta csalódottságában, és gorombán 

megkérdezte: 

– És mi van, ha ez sosem következik be? 

– De be fog – állította Vén Benedikt. 

– Apránként vissza fognak térni az emlékei – mondta Alys –, idővel. 

Magas Andras sanda tekintetet vetett rájuk. Kínzó vágyat érzett a lány 

iránt. 

– A tenger csak döglött halakat ad ki magából – morogta. – Semmit sem 

fog visszaadni neki. – Amit a tenger felköhög, annak rothadásszaga van. 

– Neked meg izzadságszagod van, Andras – torkollta le Alys, és nagyot 

nevetett a fiatalember nyomorán. – Nem ártana megfürdened, ha azt 

akarod, hogy a lány a közeledbe merészkedjen. Mosd meg a hajad, és rágj 

mentát. Akkor talán rád mosolyog reggelente. 

Magas Andras eloldalgott, de Alys jól látta, hogy útját a friss vizű 

medence felé vette, amely a nagy fák mögött a falu szélén húzódott. Vén 

Benedikt is követte a tekintetével, aztán megcsóválta a fejét, és mosolyra 

húzta a száját. 



– Azt mondtam neki, hogy a lány emlékezni fog egy napon, de őszintén 

szólva nem vagyok biztos benne – mondta Alysnek. 

– Olyan, mintha a tenger elmosta volna a múltját, és kiszívott volna 

belőle mindent. Neked nem mesélt valamit? 

– Csak arra emlékszik, hogy a kunyhómban tért magához. Korábbról 

nincsenek emlékképei. A tengerre sem emlékszik. 

Egymás mellett bandukoltak a köves ösvényen, amely a széles mezőt 

szegélyezte, mindketten botra támaszkodtak. Vén Benedikt erős volt, de 

hajlott hátú. Alys is meggörnyedt már. Több mint hatvan éve voltak 

barátok. 

Alys hozta a kosarát, amelybe gyógynövényeket szokott gyűjteni, 

málnalevélre lett volna szüksége ezen a reggelen, hogy teát főzzön belőle 

Brynnek. Amióta hat évvel ezelőtt életet adott Bethannek, Bryn rendre 

elveszítette a gyermekeit, és kétségbe esett. Most ismét állapotos volt, és 

Alys málnalevélfőzetet akart neki készíteni, hogy napi háromszor ihasson 

belőle. Néha bevált, és a nő ki tudta hordani a gyermeket. 

– Az emlékezet javítására nincs valami gyógynövény? – kérdezte Vén 

Benedikt, amikor Alys lehajolt, hogy leveleket csipdessen egy dús 

málnabokorról. 

Alys kuncogott. 

– Nosza! – mondta. – Próbáld ki ezt! 

Egy közeli fa felé nyúlt, lehántott a törzséről egy kis kérget, és a férfi 

kezébe nyomta. 

– Rágd el, aztán emlékezz. 

Vén Benedikt összevonta a szemöldökét, zavarban volt. A nyelvére tette 

a kéregdarabot. 

– De mire emlékezzem? 

– Amire akarsz. Legyen minél régebbi emlék – mustrálgatta az öreget 

Alys. 

A férfi lehunyta a szemét, és rágott. 

– Keserű – mondta, és fintorgott. 

Alys felnevetett. 

Egy pillanat múlva Vén Benedikt kinyitotta a szemét, és kiköpte a 

kérget. 

– Arra a napra emlékeztem, amikor táncoltunk – mondta egy 

félmosollyal az arcán. 

– Tizenhárom éves voltam – felelte Alys. – Ahogy te is. Réges-régi 

történet. És tisztán láttad magad előtt az emléket? 

A férfi bólintott. 



– Lila virágok voltak a hajadban – mondta. 

Most Alys bólintott. 

– Csipkerózsa. Nyár derekán jártunk. 

– És mezítláb voltál. 

– Te is. Forró nap volt. 

– Aj-aj! A fű meleg volt és nyirkos. Harmatos – révedt vissza a múltra 

Vén Benedikt. – Korán reggel történt. – Alysre meredt egy darabig. – Miért 

táncoltunk? – kérdezte, és összevonta a szemöldökét. 

– Talán rághatnál még egy kis kérget – kuncogott az asszony. – Hogy 

eszedbe jusson. 

– Inkább mondd meg – tiltakozott az öreg. 

Alys beleejtette az utolsó málnalevelet is a kosárba, felegyenesedett, 

fogta a botját, és sarkon fordult az ösvényen. 

– Irány a kunyhó! – mondta – Már biztos forr a víz, be kell áztatnom a 

leveleket. 

Azzal nekivágott. 

– Nem viszel egy kis kérget a lánynak? Tengeri Claire-nek? – kérdezte a 

férfi. 

Az öregasszony visszanézett, és rávillantotta ráncos mosolyát. 

– Az a kéreg fabatkát sem ér! – mondta. – Claire emlékezni fog, ha 

majd készen lesz rá – tette még hozzá. – De most mennem kell. Brynnek 

szüksége van erre a teára. 

A férfi még utána szólt, ahogy az asszony elsétált az ösvényen. 

– Alys! Miért táncoltunk? 

– Próbálj megint visszaemlékezni – kiáltott vissza az asszony. – 

Eszedbe fog jutni. 

A fejét ingatta jókedvében, ahogy felrémlett előtte annak a napnak az 

emléke, és ezt motyogta maga elé: 

– Csak tizenhárom voltam. De mezítláb, virágokkal a hajamban 

táncoltam, mert eszemet vesztettem az első szerelemtől. 
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Claire a kunyhóban tett-vett. Rézszínű haját egy szalaggal fogta össze, a 

dereka köré egy rongyot kötött, hogy megvédje egyszerű, házi készítésű 

szoknyáját, és éppen a kertben frissen szedett újhagyma hosszú, zöld szárát 

aprította. A zöldségek, amelyeket az imént hozott be, halomban hevertek 

az asztalon a vastag birkacsont mellett, készen arra, hogy belekerüljenek a 

lábasnyi vízbe, ami már gyöngyözött a tűzön. Amikor Alys belépett, Claire 

elmosolyodott. 

– Levest csinálok – mondta. 

– Ó, igen. Látom. – Alys beleöntötte a kosarából a málnaleveleket a 

kannába. – Csak előbb adj egy kis vizet a főzethez. 

Claire egy merőkanállal lassan vizet csorgatott a kannába a levelekre. 

Gőz szállt fel, és ahogy a levelek elkezdtek ázni, megszínezték a 

folyadékot. 

– Brynnek lesz? – nézett a lány a sötétülő teára. 

– Ó, igen. Ha ezt a gyereket is elvesztené, abba belebetegedne. 

Claire az edény fölé hajolt. Alys figyelte, hogyan hunyja le a szemét, és 

lélegzi be a gőzt. A homlokába hulló hullámos fürtök begöndörödtek a 

gőztől, keretbe foglalták sápadt arcát. Egy pillanatig mozdulatlanul, 

lélegzetvisszafojtva állt ott. Aztán felocsúdott, kiegyenesedett, kinyitotta a 

szemét, és zavart tekintettel körülkémlelt. 

– Nem tudom… – kezdte, aztán elhallgatott. 

Alys odalépett hozzá, hátratűrte a nyirkos haját. 

– Mi a baj, gyermekem? – kérdezte. 

– Azt hittem… – De képtelen volt folytatni. 

Lassú mozdulatokkal leült a hintaszékbe, és a tűzbe bámult. 

Alys figyelte egy percig, aztán a fal mellett álló ládához lépett. Évek óta 

nem nyitotta ki, vaskapocs zárta le, amely már berozsdásodott és 

megkopott. De Alys erős ujja ki tudta nyitni, és az öregasszony felemelte a 

súlyos, faragott fedelet. Az apja készítette ezt a ládát az anyjának csaknem 

egy évszázaddal ezelőtt, nászajándék volt, amikor egybekeltek. Amikor az 

anyja meghalt, Alysre hagyta. Az anyja mindenfélét tartott benne: 

vásznakat és babakelengyét, amelyeket szárított levendulával szagosított. A 



ruhaneműknek már híre-hamva sem volt, de az illat megmaradt. Alys 

kincseket tartott a ládában, amelyeknek sosem volt híján az életében. 

Most beletúrt a holmik közé, és a láda aljáról előhalászott egy 

megviselt, összehajtogatott rongydarabot. Odasétált vele a hintaszékhez, és 

azt mondta a lánynak: 

– Ezt nézd! 

Finom mozdulatokkal széthajtogatta a kelmét, és valamiféle töredezett, 

megbámult növényfoszlányokat mutatott a lánynak. 

– Szagold meg! – mondta neki Alys, és az orra alá dugta. 

– Régi – felelte Claire. – És édes. 

Hátradőlt a székben és felsóhajtott. 

– Mi ez? 

– Hatvanéves csipkerózsa. 

– Miért…? 

– Hogy emlékezhessem. Az illatok segítenek. Amikor beleszagolsz a 

tengeri levegőbe… 

– Igen. Egy pillanatra felrémlik valami – ismerte el a lány. 

– Akár egy kis fuvallat. A tovaszállt múlt. De rögtön el is illan. 

Próbáltam… – Képtelen volt kimondani, ami a nyelvén volt. Megint 

sóhajtott egyet, és megrázta a fejét. – Elszállt. 

– Vár – magyarázta Alys. 

Óvatosan visszacsomagolta a levél- és sziromdarabkákat a rongyba, 

majd eltette a kis csomagot a faragott ládába. Aztán Claire figyelő 

tekintetétől követve leszűrte a teát, kis üvegekbe töltötte, amelyeket 

bedugaszolt. 

– Átviszem Brynnek – mondta. – Tegyél a levesbe egy-két 

málnalevelet. És egy kis sóskát a kertből. Kellemes zamatot ad neki – fűzte 

még hozzá. – A zöldségek, amelyeket beletettél, gazdagítják ugyan, de az 

ízük túl semleges. 

Claire bólintott. Alys figyelte, ahogy a lány a kezének élével csinos kis 

halomba rendezi a felaprított hagymát. 

– Szoktál főzni? – kérdezte. 

A lány felpillantott. A homlokát ráncolta, és összevonta a szemöldökét. 

– Nem hiszem – válaszolta végül. 

– De egy perccel ezelőtt, az eszedbe ötlött valami – mondta Alys. – 

Amikor beszívtad a tea gőzét. 

Claire elmerengett. Becsukta a szemét. Aztán felnézett, és megvonta a 

vállát. 

– Nem a tea miatt volt – felelte. – Valami más miatt, azt hiszem. 



– Választékosan beszélsz – állapította meg Alys kuncogva. – Talán 

főztek rád annak idején. 

Claire vett egy mély levegőt, és még mindig a gondolataiba merült. 

Aztán felkapta a fakanalat, és a lábosban bugyogó leves felé fordult. 

– Hát – dünnyögte –, annak az időnek már vége. 

 

* * * 

 

A három kislány, Bethan, Delwyth és Eira mezítláb és gizgazos ruhában 

megtisztította és elegyengette a mezőnek azt a csücskét, amelyet Teázónak 

neveztek el. Egy lapos kő lett az asztaluk, melyet a környéken növő 

vadvirágokból kötött csokrokkal díszítettek fel. Eira egy seprűként 

szolgáló leveles faággal felsöpörte a talajt a szikla körül. 

– Hölgyeim, foglaljanak helyet – mondta. – Most, hogy rendet tettünk, 

megteázhatunk. 

Gyakran játszották ezt a játékot, képzeletbeli teát szolgáltak fel 

egymásnak, úgy tettek, mint a nagylányok. 

– Egy pindurkát kócos a hajad, Bethan kisasszony – mondta Eira 

gőgösen, miközben félretette a seprűt. – Siettél? Elvártam volna, hogy 

jobban kicicomázd magad, megfésülködj, ha már egyszer meghívtak teára. 

Bethan vihogott, és igazgatni kezdte makrancos tincseit. 

– Elnézést, Eira kisasszony! – szabadkozott. – Ez a gyermek, aki itt 

növekszik a pocakomban, teljesen elveszi az eszem. 

Drámai mozdulattal elhúzta a ruhácskáját lapos kis hasáról. 

– Nekem is lehet pocakgyerekem? – suttogta ünnepélyes tekintettel 

Delwyth. 

– Persze. Játsszuk azt, hogy mindannyiunknak van! – rángatta meg Eira 

a saját ruháját. – Jaj, remélem, az enyém hamar világra jön, mert úgy unom 

már, hogy ilyen kövér vagyok. 

– Igen, kövérnek lenni fárasztó – értett egyet Delwyth komolykodva. – 

Csak szuszogva tud lélegezni az ember. Ti mikorra várjátok? – kérdezte a 

többieket. – Én holnap szülök. Remélem, fiú lesz. Úgy fogom hívni, 

hogy… – Egy pillanatra gondolkodóba esett. – Dylan – bökte ki aztán. – 

Teát? 

Delwyth kényeskedve belekortyolt a képzeletbeli csészébe. 

– Hoppá! – kiáltott fel Bethan. – Én már szülök is. Kislány! 

Azzal elkezdett ringatni a karjában egy láthatatlan csecsemőt. 

– Az enyém is! – jelentette be két kis pajtása. 

Ütemesen ringatták a láthatatlan gyermekeiket. 



– Az anyám kikelne magából, ha megtudná, mit játszottunk – árulta el a 

többieknek bizalmasan Bethan. – Azt mondja, bal- szerencsét hoz, ha az 

ember babásat játszik. 

Delwyth abbahagyta a ringatást. 

– Balszerencsét? 

Bethan bólintott. 

– Akkor inkább játsszunk mást! Mondjuk, teázósat! – Delwyth 

lesimította a szoknyáját. – Kértek egy kis harapnivalót? – kínálgatott 

néhány kis gallyat a társainak. 

Eira úgy tett, mint aki rág. 

– Remek szakács vagy, Delwyth kisasszony! – mondta elismerően. 

Delwyth komolyan bólintott. 

– A királynőtől tanultam – felelte amikor a konyháján kuktáskodtam. 

 

* * * 

 

A dombtetőn fekvő mezőn Magas Andras igyekezett kikapálni a gyomokat 

a köves talajból, de most félbehagyta a munkáját, letörölte a verítéket 

fénylő homlokáról, és figyelte, hogyan sétál végig a titokzatos lány az 

ösvényen. Néhány hétig kímélnie kellett a lábát, amíg a duzzanat le nem 

lohadt, és a horzsolások be nem gyógyultak. Magas Andras nagyon 

aggódott, hogy esetleg béna vagy torz lesz, mint azok az emberek, akiknek 

nem gyógyultak meg rendesen a sérüléseik. Andras apja pár éve egy 

sziklának csapódott, amikor a hajója megbillent és felborult, s az egyik 

karját ma sem tudta tökéletesen kinyújtani. 

De most látta, hogy Tengeri Claire könnyed léptekkel rója az ösvényt, a 

lába erős, mindkettő egyforma hosszú, a lábfeje biztosan lép a 

bőrszandálban, amelyet visel. Figyelte, ahogy légiesen elsétál a kanyarig, 

aztán eltűnik a fák mögött. A kunyhó felé tartott, ahol Alysszel él. 

Egy árny vetült előtte a földre, és Magas Andras felnézett, majd 

hadonászni kezdett a varjak felé, amelyek a mező fölött keringtek. Tudta, 

hogy a gazok között bogarak és hernyók másznak, s az ízletes falatok 

idecsalogatják a varjakat, ami komoly veszedelmet jelent a terményei 

szempontjából. Nem engedhette meg, hogy kárt tegyenek a termésben. A 

telkek hosszúak errefelé, és a meleg évszakok alatt fel kell készülniük 

rájuk: az emberek földet műveltek, halásztak, raktárkészleteket halmoztak 

fel. Az apja megvénült, az anyja pedig hónapok óta gyengélkedett: hol 

belázasodott, hol jobban lett. Magas Andras fiatal volt, még csak tizenhét 

esztendős, a családja rá volt utalva. Eltökélte, hogy madárijesztőt, egy 



bábot fog készíteni. Tavaly bevált. A kamrájában volt egy hatalmas 

dísztök, abból lesz a feje, és ijesztő ábrázatot fog rávésni. Grimaszolni 

kezdett, a szája szélét felhúzta az orráig, majd vadul kalimpált, ahogy a 

madárijesztő rongyait fújja majd a szél, hogy elriassza a varjakat. 

Hirtelen abbahagyta, gyermetegnek és eszetlennek érezte magát, de 

örült is, hogy a lány nem látta. Szeretett volna bölcs és dolgos embernek 

tűnni a szemében, aki érdemes arra, hogy egy nő feleségül menjen hozzá. 
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Észrevették, hogy fél a kis élőlényektől. A mókus, amelyet a kislányok 

megszelídítettek, Eira karjában ült, és a magvakat majszolta, amelyeket 

adtak neki. De Claire riadt tekintettel hőkölt hátra, amikor meglátta. 

– Még sosem láttál ilyet, Tengeri Claire? – kérdezte Bethan. 

– Nem bánt! 

– Simogasd meg! – biztatta Delwyth. – Szereti. 

De Claire megrázta a fejét. Még a legapróbb teremtményektől is 

rettegett – az egerektől, amelyek Alys kunyhójának padlóján szaporázták, 

kis híján elájult és tartott a madaraktól is. A békákat mókásnak, de 

furcsának találta. A tehenektől teljességgel viszolygott. Visszafojtotta a 

lélegzetét, és félrepillantott, amikor el kellett mennie a vézna, tejelő 

tehenek mellett, amelyeknek redős pofája mozgott, ahogy békésen rágták a 

füvet a házikó kerítése mögött, ahol Magas Andras élt a szüleivel. 

– Meg kellene szoknom ezeket a teremtményeket – mondta 

bocsánatkérően Alysnek. – Nem lenne szabad ilyen félősnek lennem. Még 

a legkisebb gyerekek sem félnek tőlük. 

– Talán egyszer rád rontott az egyik – vélte Alys, aki a hintaszékben ült, 

és szürke fonalból kötött valamit a félhomályban. 

Claire felsóhajtott. 

– Nem tudom. De nem olyan, mintha valami rossz emlékem lenne 

róluk. Inkább olyan, mintha sosem láttam volna ilyesmit korábban. 

– Halakat sem? 

– A halak ismerősek – felelte Claire vontatottan. – Szerintem halakat 

már láttam. Azoktól nem is félek. Tetszik az ezüstös csillogásuk. 

– És madarakkal sosem találkoztál? 

Claire megrázta a fejét, majd vállat vont. 

– Olyan természetellenesnek tűnik, hogy szárnyuk van. Képtelen 

vagyok megszokni. Még a legapróbbaktól is idegenkedem. 

Alys elmélázott, és hintázott. A fa kötőtűk csattogtak bütykös kezében. 

Végül azt mondta: 

– Sánta Einar ért a madarakhoz. Megkérem, fogjon nekünk egyet házi 

kedvencnek. 

– Házi kedvencnek? 



– Játékszernek. Egy szépet. Csinálhatna neki egy kalitkát is ágakból. 

Claire furcsállotta a dolgot, de beleegyezett. Valahol el kell kezdeni. 

 

* * * 

 

Egy délután mezítláb állt a parton, és a három kislányt nézte. Botokkal egy 

ház alaprajzát karcolták a fövenybe, majd mindenféle hordalékkal 

berendezték, amit a homokban találtak. 

– Itt az ágyam! – jelentette be Bethan, és ágy alakzatba rendezett egy 

nyaláb hínárt. 

– Ezek a csészék a konyhaszekrényben! – mondta Eira, azzal öt öblös 

kagylót rakott le szép sorban. 

Kényeskedő mozdulattal felemelt egyet, és úgy tett, mintha inna belőle. 

Delwyth elszaladt egy faágért, amelyet a szikláknál vett észre, és 

odavonszolta a házhoz. A szüntelenül fújó szél törhette le az egyik közeli 

fáról, amelyen húsos levelek nőttek. 

– Seprű! Találtam magunknak seprűt! – kiabálta vidáman a kislány, és 

húzgálni kezdte az ágat a fövenyen. – Várjatok! Meg kell javítanom. – 

Óvatosan megcibálta az egyik oldalágat, letörte, majd félrehajította. – így 

ni! Most már tökéletesen olyan, mint egy seprű! 

Claire lehajolt, és felemelte a gallyat, amelyet Delwyth eldobott. A 

homok nedves volt, és Claire jól látta a saját lábnyomait benne. A gally 

végével mindegyik nyom közepébe beleszúrt, aztán felnevetett, és 

elsöpörte a nyomokat a gallyal. A tengervíz lágy hulláma csendesen 

kicsapott a partra, elsimította a homokot, aztán visszahúzódott. 

Claire előrehajolt, és leírta a neve első betűjét. 

C. 

Aztán írt egy L-t és egy A-t is. 

De a tenger habzó tajtéka elmosta a betűket. 

Claire kissé hátrébb lépett, el a tenger szélétől, és újrakezdte. Claire, 

írta. 

– Ez meg mi? 

A betűkre árny borult. Bethan volt az, az írást bámulta. 

– A nevem. 

A kislány a szemét meregette. 

– Szeretnéd odaírni mellé a tiédet? – nyújtotta Claire a kislány felé a 

botot. 

– Hogyan írjam oda? – kérdezte Bethan. 

– Karcold bele a betűket a homokba. 



– Mik azok a betűk? 

Claire először elképedt. Aztán arra gondolt: ó, még nem tanultak meg 

írni! Hirtelen megjelent lelki szemei előtt, ahogy írni tanul. Látta maga 

előtt a tanárt, ahogy a betűvetést magyarázza. Volt egy hely, ahová járt, 

egy hely, amelyet iskolának hívtak. Minden gyerek odajárt. De ahogy most 

körülnézett – látta a sziklát, a dombot, a kunyhókat, a tengert, látta a 

hajókat, ahogy a távolban ringatóztak a vízen, és a férfiakat, amint a 

hálójuk fölé görnyedtek hirtelen elbizonytalanodott. 

– Mikor mész iskolába? – kérdezte Bethant. 

– Mi az az iskola? 

Claire nem tudta, hogyan magyarázza el a gyereknek. És talán – eszmélt 

rá – nem is kell elmagyaráznia. Hat betű, egy nevet ad ki. De mit számít 

ez? Ismét lenézett a szóra, amelyet a homokba rótt, aztán eltörölte a 

lábával, keményre taposta a homokot, a botot pedig a közelben fénylő 

hínárkupacra hajította. 

 

* * * 

 

Alys Vén Benediktet küldte el Sánta Einarhoz, hogy kérje meg, fogjon 

nekik egy madarat. Nem sokkal később a fiatalember – a rossz lába miatt 

lassan, nehézkesen bicegve – leballagott a kunyhójából a domboldalon, a 

hátán a gallyakból készült kalitkával és benne a madárral. 

– Itt is van – mondta Alysnek. 

Einar nem volt a szavak embere. A fogyatékossága miatt zárkózott volt, 

de az emberek még jól emlékeztek a sebezhető kisfiúra, aki egykor volt. 

Noha meglopta az apját, megbocsátottak neki, hiszen az apja nyers 

modorú, durva ember volt. Azért, hogy kimászott, sokan csodálták, mert a 

szikla meredek volt és éles, a mögötte rejlő világ pedig idegen, így 

kevesekben volt meg az a bátorság, amely Einart jellemezte. Sajnálták a 

fogyatékosságáért, de örültek, amikor sebesülten visszatért. De Einar 

sosem tudott megbocsátani magának, folyamatosan szégyenkezett és 

többnyire hallgatott. 

– Szépen énekel – mondta. 

Robusztus botjait Alys kunyhójának támasztotta, és felakasztotta a 

kalitkát egy faágra, amely a bejárat mellett volt. Elnézte, amíg a gondosan 

megmunkált ülőrúd a kalitka belsejében ide-oda himbálózott, a kis pinty 

meg izgatottan verdesett színpompás szárnyával. Aztán Sánta Einar 

megragadta két botját, a két kezébe fogta, hogy egyensúlyozni tudjon 

rajtuk, és lassan elindult. 



A madár ott csiripelt, amikor Claire visszatért a partról kezében a 

szandáljával. Meglepetésében a földbe gyökerezett a lába, s a kalitkára 

bámult, amelyben a madár ült. 

– Nem tud kijönni, ugye? – kérdezte aggodalmasan. 

Alys kacagott. 

– Ha a kezedbe vennéd, remegne félelmében, gyermekem. Sosem volt 

még dolgod ilyen kismadárral? 

Claire megrázta a fejét. 

– Mindennap meg kell etetned. Főleg magvakat eszik, meg olyan 

bogarakat, amelyek a réten vannak. 

– Nem szeretem a bogarakat – suttogta Claire. 

– Jó lenne, ha megbarátkoznál velük. Ha az ember megismer dolgokat, 

kevésbé fél tőlük. 

A madár hirtelen hangosan csivitelni kezdett, mire Claire összerezzent. 

Alys ismét kikacagta. 

Claire vett egy mély lélegzetet, és összeszedte a bátorságát. Közelebb 

ment a kalitkához, és bekukucskált. A madár elfordította a fejét, és 

hátranézett Claire-re. 

– Adhatnánk neki nevet – vélekedett Claire. 

– Hát adj neki! A tiéd. 

– Még sosem adtam nevet semminek. 

Alys a homlokát ráncolta, s összehúzott szemmel nézett Claire-re. 

– Szóval emlékszel rá, hogy sosem adtál nevet? 

– Inkább csak érzem, ez minden – sóhajtott Claire. 

– A névadás nem könnyű. Egyvalaminek csak egy nevet adhatsz. 

Claire félrenézett. 

– Valóban – mondta lassan, aztán ismét a kalitkának szentelte a 

figyelmét. – Nézd! Tisztálkodik! 

Rábökött a madárra, amely felemelte az egyik szárnyát, és finnyásan 

megcsipegette a tollait alatta. 

– Hát nem szép az a folt a szárnyán? – Claire tétovázott egy pillanatig, 

majd azt kérdezte: – Milyen szín ez? Csak a pirosat ismerem. Mondtad, 

hogy a bogyók pirosak. Elég pirosas ott a szeme körül, de mi az az élénk 

szín a szárnyán? El sem tudom képzelni, hogy hívhatják! 

Alyst aggasztotta ez a kérdés, mert mostanra már felismerte, hogy a 

lány igen eszes, és gyorsan tanul. De úgy tűnt, annyi meg annyi 

hiányossága van, s ezeknek csak egyike volt, hogy nem ismerte a színeket. 

A különféle árnyalatok neveit a gyerekek már korán megtanulták. Mégis, 

amikor Alys egy egyszerű feladattal bízta meg Claire-t néhány nappal 



ezelőtt – arra kérte, gyűjtsön nebáncsvirágot, amellyel Alys Vén Benedikt 

unokájának fájdalmas mérgesszömörce-kiütéseit akarta kezelni –, Claire 

nem tudta, hol keresse a növényt, amely pazar bőségben burjánzott a 

folyónál. 

– Az, amelynek rózsaszínes szirmai vannak – magyarázta Alys. – Minap 

is szedtünk belőle. 

– Elfelejtettem, milyen az a rózsaszín – mentegetőzött Claire. – Annyi 

mindent gyűjtöttünk aznap. Milyen a rózsaszín? 

Most pedig nem tudta, hogy hívják azt a színt, amely a kis pinty 

szárnyán díszelgett. 

– Sárga – mondta Alys. – Mint a kankalin. Arra emlékszel? 

– Sárga – ismételte meg Claire, hogy az eszébe vésse. 

A kismadarat Sárga Szárnynak nevezte el. 

 

* * * 

 

Egy hideg, ködös reggelen Claire felkapaszkodott a dombra, hogy 

megköszönje Sánta Einarnak a madarat. Eltartott egy darabig, mire 

megszokta a kis tollas teremtményt, és megtanulta, hogy nem kell félnie 

tőle. De most már a kismadár vidáman ugrott a kalitka szélére, ha egy kis 

kagylótálban magokat vitt neki, és fejét felszegve várta, amíg a lány letette 

a tálkát. Claire tudta, hogy az ujj ára is rászállna, ha elé nyújtaná és várna. 

De erre még nem készült fel, ahogy arra se, hogy eleven rovarokkal etesse. 

A kislányok átvették tőle ezt a feladatot, boldogan keresgéltek bogarakat és 

szöcskéket a fűben, amelyeket aztán Sárga Szárny elé hordtak. 

Claire a kunyhója közelében bukkant Einarra. Egy lapos sziklán ült, és 

egy fatálat tisztogatott: hamuba forgatott ronggyal sikálta kerekded aljának 

repedéseit. A közelben – a köd ellenére Claire hallotta – a birkák 

legelészték a füvet, és alkalmanként bégettek egyet-egyet. A lány odalépett 

a fiatalemberhez. Ideges volt, nem Einar miatt, hiszen ő mindig hallgatag 

és kiismerhetetlen volt, hanem az állathangok miatt. 

Einar döbbenten meredt rá, majd ismét az edényre szegezte a tekintetét. 

Ha hallotta volna a lány közeledését, kereket old a ködben. De Claire 

hangtalanul lépdelt, a kavargó, szürke köd nem figyelmeztetett az 

érkezésére, a fiatalember pedig nem szökkenhetett talpra és nem illanhatott 

el a rossz lába miatt. 

– Jó reggelt! – köszöntötte Claire, mire a férfi csak biccentett egyet. – 

Azért jöttem, hogy megköszönjem a madarat. 

– Nem nagy dolog, csak egy madár – dörmögte. 



Claire rábámult egy pillanatig. A szó váratlanul cikázott át az agyán. Ez 

a fiatalember magányos, gondolta. Az emberek úgy tartják, hogy dühös és 

olyan, akár egy remete, de valójában a magány kínozza. 

Claire körülkémlelt, és meglátott egy fatönköt a közelben. 

– Leülhetek? – kérdezte udvariasan. 

A férfi jóváhagyólag felmordult, és egyre súrolta a makulátlan tálat. 

– Tudom, hogy csak egy madár – mondta Claire –, de tudod, féltem a 

madaraktól. Idegenek voltak számomra, nem tudom, miért. De a kismadár, 

amelyet hoztál… Sárga Szárnynak hívom. 

Claire látta, milyen zavartan néz fel Einar, és elnevette magát. 

– Tudom. A sárga egy szín. De én még csak most tanulom a színeket. 

Pont olyan idegenek nekem, mint a madarak. És sokat segített, hogy Sárga 

Szárnynak neveztem el. Mindig kimondom a nevét, amikor a kalitkába 

teszem a tálkáját. És tudod, mit? Mostanában énekel! Eleinte félt, de most 

már énekel! 

Einar rámeredt. Csücsörített, majd próbaképpen Rittyentett egyet, aztán 

a kis élénkszínű madár hangját utánozta, trillázott és fütyörészett. 

Claire vidáman hallgatta. 

– Más madarak énekét is tudod utánozni? – kérdezte. 

De a férfi feszengve leszegte a fejét és nem felelt. Letette a tálat, és a 

botjáért nyúlt. 

– Mennem kell a juhokhoz – vetette oda röviden. 

Felállt és sántikálva a ködös mező pereme felé indult. Már csupán az 

elmosódott körvonalai látszottak, amikor Claire meghallotta a kiáltását. 

– Zöldet! – mondta. – Nem a színre gondolok. Adj neki zöldségeket. A 

fűzfarügy jó, meg a pitypang. 

Azzal eltűnt, de amikor Claire induláshoz készülődött, még hallotta, 

hogy a madáréneket fütyüli már megint. 

 

* * * 

 

Alys és Vén Benedikt Glenys és Martyn esküvőjének előkészületeit 

figyelte. A pár barátai egyfajta lugast építettek a hajlékony fűzfaágakból, 

amelyet aztán virágokkal és páfránylevelekkel díszítettek fel. Hátrébb 

asztalokat állítottak fel az ünnep alkalmából, amelyre az asszonyok ételt és 

italt pakoltak. 

– Szép napunk van – állapította meg Alys, miközben a felhőtlen égre 

sandított. 



– Én esőben nősültem meg – kuncogott Vén Benedikt de észre sem 

vettem, hogy esik. 

Az asszony rámosolygott. 

– Jól emlékszem az esküvődre – mondta. – És Ailishra, meg a 

mosolyára. Biztos nagyon hiányzik, Ben. 

A férfi bólintott. Az asszony, aki hosszú évekig a felesége volt, a múlt 

télen halt meg egy váratlan láztól, vigasztalan gyerekeik és unokáik szeme 

láttára. Eltemették a falusi temetőben, kapott egy kis sírkövet, ami a 

nyughelyét jelöli, mellette pedig fenntartottak egy helyet Vén Benediktnek, 

ha eljön az ő ideje. 

– Nézd csak, milyen szemeket mereszt Magas Andras a lányra! – 

kacarászott Vén Benedikt, miközben a fiatalemberre bökött. – Majd kiesik 

a szeme, úgy bámulja, nem? 

Jókedvűen nézték, ahogy a fiatalember epekedő pillantásokat vet Claire 

felé, aki a virágokat rendezgette. Tudomást sem vett a férfiról. 

– Nem igazodom ki rajta, Benedikt. 

– Ó, igen. Nagyon titokzatos. De igazán bájos! 

Figyelték, ahogy Claire felemeli az egyik kislányt, hogy virágokat 

fonhasson a lugas ágai közé. A többi kicsi izgatottan várt a sorára. 

– Nem tágítanak mellőle egy percre sem, úgy követik, mint a tyúkanyót 

a kiscsibéi – észrevételezte Vén Benedikt. 

– Tudtad, hogy fél a tyúkoktól? És a csibéktől is. Mintha sosem látott 

volna még ilyen teremtményeket – mondta Alys. 

– És az énekesmadaraktól is fél, hallottam. 

– Sánta Einar fogott neki egyet, és készített kalitkát is. Kezdi 

megszeretni, mert nagyon szépen énekel. De, Ben…? 

– Igen? 

– Meg kell tanítanom neki a színeket. Nem tudta, hogy hívják őket! 

Sárga és piros… Olyan, mintha mindez teljesen új lenne neki. De nagyon 

értelmes! Amilyen értelmes csak lehet valaki! Játékokat talál ki a 

kislányoknak, és segít a gyógynövényekkel való munkában, de… 

– Még sosem találkoztam olyan emberrel, aki nem ismerte a színeket. 

Még azok is tudják, akik nem kifejezetten eszesek, például Ailish 

unokaöccse, aki gyerekkorában azt hitte, harmincéves. Még ő is sírt, 

amikor a kék ing helyett a zöldet adták rá – felelte Vén Benedikt. 

– De Tengeri Claire nem ismeri őket. Lehet, hogy tetszik neki a kék, de 

nem tudja, hogy hívják. Most tanulja a neveket. Olyan, mint egy kisgyerek. 

– Hát akkor viseld gondját a kisgyermekednek, ha már ilyen hosszú 

ideig hiába ácsingóztál gyermek után – piszkálódott Vén Benedikt. 



Megpaskolta Alys csípőjét a vastag szoknyán át, mire az asszony ellökte 

a kezét. 

– Hagyj nekem békét, te vén bolond! – dorongolta le szeretetteljesen. 
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– Mesélj az esküvőkről – kérte Claire Alys, aki az ünnepi asztalra, a 

pompás pudingok és édességek mellé tette a diótortát, amelyet sütöttek. – 

Mindenkinek van esküvője? Neked volt? 

Alys nevetett. 

– Nekem nem – felelte. – De a legtöbb embernek van, amikor elér egy 

bizonyos életkort, mint Martyn és Glenys. Amikor eldöntik, hogy össze 

akarnak házasodni, és a szüleik áldásukat adják rá, Kézfogót tartunk. 

Mindig nyáron, általában újholdkor. 

Nyár. Claire már megtanulta Alystől, hogy a nyár egy évszak, amikor 

süt a nap, megérnek a termények és világra jönnek a kis állatok. Ez is egy 

olyan dolog volt, amit eddig nem tudott. 

Megvárta, amíg Alys odébb rakosgatja a többi ételt, hogy helyet 

csináljon a tortának. Aztán letette a finomságot, és együtt feldíszítették a 

tányér szélét sárga margarétákkal. 

Gyülekeztek a falusiak. Ma senki nem dolgozott, még a halászok sem. 

A kisgyerekek az apjuk nyakában ültek. Claire látta Magas Andrast a 

szüleivel, mindhárman kitettek magukért, a legjobb gúnyájukat húzták fel. 

Az sem kerülte el a figyelmét, hogy az asszony nincs jól, a fiába 

kapaszkodik, és ég az arca a láztól, ennek dacára mosolyog, és kedvesen 

üdvözöl mindenkit. 

Bryn odaintegetett Claire-nek. Bethan kezét fogta. Ezúttal a három 

kislányt elválasztották egymástól, mindegyik a családjával érkezett. Claire 

látta a csipkekötény alatt, hogy Bryn teste megvastagodott, mert várandós. 

Alys szerint már túl volt a legveszedelmesebb időszakon, és ezt a 

gyermeket ki tudja hordani. 

– Jaj! Mi volt ez? – rezzent össze Claire egy hangra. 

Az ösvényen egy csapat falusi fiatalember közeledett, és a tömeg 

szétnyílt, hogy utat engedjen nekik. Az egyikük egy faragott flótát fújt. A 

másik egy kis dobon – egy kivájt dísztökre állatbőrt feszítettek – verte az 

ütemet. A harmadik húrokat pengetett, amelyeket egy hosszúnyakú 

faeszközre erősítettek. A dallam ütemére szaporázva beléptek a körbe, 

amelyet az egybegyűltek formáltak. Claire a sokaság széléről figyelte őket, 

ahol Alysszel álltak. 



– Olyan jópofa! Hallgasd csak! Hogy keltenek hangokat! Még sosem 

hallottam ehhez foghatót! 

Alys felvonta szemöldökét. 

– Ez zene, gyermekem. Sosem hallottál még zenét? Vagy csak 

elfelejtetted? 

– Sosem hallottam – suttogta Claire. – Biztos vagyok benne. 

A Kézfogó úgy ért véget, hogy Martyn és Glenys megcsókolta egymást, 

és a vörös szalag, amelyet köréjük tekertek, kibomlott, lehullt, szabadjára 

engedte őket. A muzsikusok újfent rázendítettek, ezúttal hangosabb, 

vidámabb dallamot játszottak, a falusiaknak fülig ért a szája, és nekiláttak a 

lakomának. 

Claire némán állt ott, a zene áhítattal töltötte el, a szerelem fogalma 

összezavarta, az ünnepélyesség megrendítette. Amikor megfordult, hogy 

megkeresse a nyüzsgő tömegben Alyst, hirtelen észrevette, hogy Sánta 

Einar magányosan ácsorog egy kis emelkedőn a mező szélén. Miközben 

nézte, a férfi megmarkolta a két botot, amelyre támaszkodott, megfordult, 

és lassan elbicegett. Átfutott Claire agyán, hogy utánaszalad és visszahívja, 

ráveszi, hogy csatlakozzon a mulatsághoz. De a figyelmét lekötötte a zene. 

Sosem hallott még ilyen káprázatos dolgot, mint ez, ebben teljesen biztos 

volt. A falusiak pedig párt választottak, sorba rendeződtek, és mozogni 

kezdtek a vidám dallamra. Einar biztos örömmel nézte volna, hiába nem 

tudna velük ugrabugrálni, pedig úgy tűnt, mindenki pontosan tudja a 

lépéseket. Együtt nézhetnék. De amikor Claire újra felnézett, hogy 

megkeresse a tekintetével Einart, már késő volt. A férfi köddé vált. 

 

* * * 

 

A Kézfogó izgalma és örömünnepe után visszatértek a mindennapi 

munkához. Magas Andras a mezőn térdepelt, és nagy gonddal kötözgette 

össze az ágakat, amelyek majd a madárijesztő testét alkotják. Elhatározta, 

hogy a zsenge, sarjadó termények kellős közepén fogja felállítani. A 

leghosszabb ágat leszúrta a földbe, majd gondosan ledöngölte körülötte a 

talajt, hogy egyenesen álljon, és ne imbolyogjon. Felöltöztette, a botkezet 

óvatosan egy régi, rongyos kabát ujjába bújtatta. A derekára övét kötött, 

hogy megtartsa a kabátot, de nem húzta meg a csomót, hogy a szél 

kellőképpen lobogtathassa az anyagot. Hátralépett, és elégedetten figyelte, 

ahogy a ruha lengedezett. Az ágkezek, amelyek kilógtak a kabát ujjából, 

úgy meredeztek, mint valami csontváz integető ujjai. 



Claire a folyó felé tartott, és mosolyogva nézte Andrast. Értette, mit 

csinál, jóllehet sosem látott még madárijesztőt. Megállt, elnézte a bábot, 

aztán odaszólt Andrasnak: 

– Szalagod nincs? Ha szalagot is kötnél rá, lebegne a szélben. 

A férfi a fejét rázta. 

– Hozhatok egyet, ha akarod – ajánlotta Claire, és közelebb ment. 

A férfi még mindig az alkotását szemlélte. 

– Jó ötlet a szalag – ismerte el. – A nyakára fogom kötni. 

Claire nevetett. 

– A nyakára? – kérdezte. 

Csak egy girbegurba ág kandikált ki a foltos kabátból. 

Andras is nevetésben tört ki. 

– A feje még nincs kész – mondta, és a dísztökre mutatott, amely a lába 

előtt hevert. 

Letérdelt, és a késével egy lyukat vájt a tökbe. Mélyen kikaparta belőle 

a pépes húst, majd ráhelyezte a nyakra, jól belehúzta, hogy szilárdan álljon. 

Claire látta, hogy valóban úgy fest, mint egy fej, és hogy távolról nézve a 

madárijesztő tényleg rémítő, hadonászó lénynek hat. A varjak 

kétségtelenül fejvesztve fognak menekülni, és a termény biztonságban lesz 

tőlük. 

Andras leemelte a tököt a nyakról, és ismét a földre tette. 

– Kellene neki arc is – mondta. 

Claire letelepedett a puha talajra, és figyelte, ahogy a férfi faragni kezd. 

Először két mélyedést vájt egymás mellé a tök közepébe, aztán 

megkarcolta a héjat a két üreg között és alatt, ami olyan lett, akár egy orr. 

Claire hirtelen ötlettől hajtva tépett egy maréknyi füvet, s Andras felé 

nyújtotta. 

– Csinálj neki hajat is – mondta. 

Andras elnevette magát, és rátette a tökfejre a hajat. De a fű lepotyogott, 

mire a férfi körülnézett. 

– Várj – mondta a lánynak. – Valahogy rögzítem. 

Otthagyta Claire-t a tökkel, és az erdő szélére ment. A lány figyelte, 

ahogy odalép a fenyőhöz, amelyet kinézett magának, és lehúz egy 

hajlékony ágat. 

– Ó, igen – dünnyögte. – Ez jó lesz. 

Odavitte az ágat, ahol a lány gubbasztott, és megmutatta a ragacsos 

masszát, amely feketén csillogott a törésen. Az orra alá dugta, hogy érezze 

a fa illatát. 

– Alys a párnákba tömi a tűlevelet – mondta Claire. 



A férfi bólintott. Bekente a tököt gyantával. 

– Igen, nyugodt lesz tőle az ember álma – felelte. – Ezt nézd! 

Felkapta a fűcsomót, és a tökfejre ragasztotta, ahol bozontos csomóban 

meredt az égnek, mert a ragacs megtartotta. Mindketten vidáman 

hahotáztak rajta. 

– Csinos darab – mondta Andras büszkén. 

– Nincs szája – figyelmeztette Claire. 

Elképzelte a különös lény vigyorát. 

– Ó, igen, tényleg. 

Andras a tök fölé hajolt, és nagy műgonddal faragni kezdett. A lány 

figyelte. Olykor-olykor a férfi hátradőlt, hogy szemügyre vegye 

fáradozásai eredményét, aztán ismét előregörnyedt, hogy tökéletesítse az 

alakzatot, csinosítson az íven. Claire látta, hogy leszedi a forgácsot a száj 

széléről az ujjával. Az apró darabokat elpöckölte. 

– Megnézhetem? – kíváncsiskodott a lány. 

– Várj! 

A pengét a sárga héj szem fölötti részébe nyomta, és Claire látta, hogy 

három mély vágást ejt a széles homlokon. A férfi megszemlélte az 

alkotását, és felkacagott örömében. 

– Na, tessék! – mondta. 

Felállt, a magasba emelte a tökfejet, és elővigyázatosan a fanyakra 

húzta, amíg a helyére nem került. 

– Íme! – kiáltotta büszkén, és vigyorogva megfordult, hogy lássa, mit 

szól hozzá a lány. 

Claire nagyot nézett. Egy torz arc bámult vissza rá. A homlokát széles 

barázdák szántották, ami zavart kifejezést kölcsönzött neki, a ferde orr 

fölött kancsal szem ült. A száj kínos vigyorba dermedt. Claire 

visszafojtotta a lélegzetét, és érezte, hogy a torkában dobog a szíve. Andras 

diadalmasan nevetett. A lány rémülten nézett rá, maga sem tudta, miért, 

mire a férfi viccesen grimaszolt egyet, hogy utánozza a madárijesztőt. A 

nyelvét belül az orcájának nyomta, felhúzta az orrát, és összeráncolta a 

homlokát. Vihogó hangot hallatott. 

A torz arc, a nevetés szabadjára engedett valamit Claire-ben, ami úgy 

áradt szét a testében, akár egy kicsapni készülő hullám. Ő is vágott már 

ilyen arcot egykor, és mókásnak találta. És valaki ugyanígy 

visszafintorgott rá. De miért? És ki? Feltápászkodott a földről, ahol néhány 

pillanattal ezelőtt még vidáman ült a fűben. Émelygett, hirtelen rosszullét 

környékezte, és sírva fakadt. 

– Bocsáss meg – zihálta. – Bocsáss meg. Bocsáss… 



Aztán sarkon fordult és futásnak eredt, szipogva és lihegve, szaladt 

lefelé a domboldalon, miközben Magas Andras értetlenül állt a nyamvadt, 

rongyos, hájfejű fabáb mellett. Magasan a feje felett két varjú körözött és 

károgott az égen. 

 

* * * 

 

Alys éppen a szárított növényei szétválogatásával foglalatoskodott, amikor 

Claire berontott a kunyhóba, az arcát könnyek áztatták, és az ágyra vetette 

magát. Nyilvánvaló volt, hogy nem valami balul sikerült találka vagy egy 

baráttal való szóváltás miatt sírt, ami többnyire megríkatta a fiatal 

lányokat. Keservesen és szívből jövően zokogott. Az öregasszony 

forrásban lévő vizet csorgatott egy csipetnyi kék verbénára és kamillára, 

majd bögrébe töltötte a gyógyteát, és Claire kezébe nyomta. Aggódva 

figyelte, ahogy a zavart lány reszketett a kunyhó félhomályában. 

– Ezek szerint eszedbe jutott valami borzalmas – mondta. 

Claire bólintott. Levegő után kapkodott, és belekortyolt a nyugtatóteába. 

– Talán segít, ha elmondod – vélte Alys. 

Claire rá emelte a tekintetét. 

– Képtelen vagyok rá – felelte a lány. – Itt van. Itt van a fejemben! 

Érzem, de képtelen vagyok megragadni! 

– Mi történt? Hol voltál, amikor felrémlett ez a dolog? 

– A domboldalon, Andrasszal. Segítettem neki fabábot eszkábálni, hogy 

elriassza a varjakat. 

– Madárijesztőt. 

– Igen. Ő is így hívta. 

– Magas Andras derék legény. Biztos nem ő csinált valamit? 

Claire vacillált. 

– Szerintem nem. Nem emlékszem pontosan. Kacagtunk, aztán… 

minden megváltozott. Nem is értem, miért. 

– Valami felidézte benned azt a dolgot. Akarod, hogy megkérdezzem 

Andrastól? 

Claire a bögrére kulcsolta a kezét, és belélegezte a tea gőzét. 

– Nem is tudom – suttogta kis idő múlva. – Olyan szomorú vagyok! 

Alys elnézte, és tudta, hogy a gyógytea hatására alábbhagy majd a 

rémület, amely a lányt kínozza, egykettőre lecsillapodik majd, és talán 

aludni is fog egy keveset. De ez még nem gyógyítja meg. Nehéz 

meggyógyítani valakit, akinek ilyen mély sebei vannak, mint ennek a 

lánynak. 
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A jó idő kitartott. A hullámok úgy fénylettek a napsugarakban, akár az 

ékkövek, és a halászok mindennap csillogó zsákmánnyal teli hálókat 

húztak ki. Magas Andras földjén a madárijesztő karján lobogott a kabátujj, 

a rémült varjak pedig érdes hangon károgtak, majd más földekre repültek, 

hogy mások terményeit dézsmálják meg. A tökfej rothadásnak indult a 

napon, és darabjaira hullott, úgy belilult és váladékozott, mint egy gennyes 

seb. Az arcátlan seregélyek lecsaptak a sárguló fűre, amely egykor a haja 

volt, és elragadták. Egy nap kidőlt. Amikor Claire gyógynövényeket 

gyűjtött, és arra vitt az útja, már csak a ledőlt, szétesett maradványokat 

látta. Az emlék, amelyet felidézett benne, tovaszállt. 

Andras anyja, Eilwen teljesen legyengült, már nem tudott felkelni az 

ágyból. Alys ápolta, tartotta a fejét, amíg meleg folyadékot diktált bele, 

amely vadnapraforgó forrásvízben megfőzött, felaprított gyökeréből 

készült. Ettől alábbhagyott a köhögése. De ez csak enyhített az állapotán, 

meg nem gyógyította. 

– Nem fogja túlélni – mondta Alys Claire-nek. 

Claire már megismerte a halált az itt eltöltött idő alatt, mert korábban 

eltemettek egy öreg halászt, és Claire segített Alysnek megmosdatni és 

bebugyolálni a szikár testet, mielőtt az öreg fiai beletették volna a dobozba, 

amelyet neki készítettek. A halász váratlanul, álmában halt meg. És most 

Claire napról napra figyelte, ahogy Eilwen értelmi képességei hanyatlanak, 

egyre ritkábban ébred fel, és úgy tűnt, mintha zsugorodna. Végül egy 

reggelen, Andras és az apja szeme láttára egyre lassabban vette a levegőt, 

aztán egyszer csak abbamaradt a légzése. 

Az apa és fia gyengéden megérintette az asszony homlokát, elbúcsúztak 

tőle és útjára engedték. 

Alys kicsavarta a rongyot, amelyet a vödörből vett ki, és odanyújtotta 

Claire-nek, majd együtt elkezdték megmosdatni a nyurga testet. Mellettük 

összehajtogatott, tiszta leplek sorakoztak. 

– Aznap, amikor kimentettek a tengerből – mesélte az öregasszony –, 

pont így mosdattalak meg. 

– Azt hitted, meghalok? 

Alys a fejét rázta. 



– Láttam, hogy erős vagy. Még dulakodtál is velem – kuncogott fel 

halkan, miközben szárazra dörgölte Eilwen karját, majd gyengéden az 

ágyra engedte. 

– Nem emlékszem. 

– Persze, nem voltál magadnál. Álmodban kapálóztál. Tessék! – nyújtott 

oda Claire-nek egy száraz rongyot, és egyre csak dörgölték, tisztították a 

halott nőt, majd végül keresztbe tették a karját horpadt mellkasán. 

Alys megfésülte a ritka hajat, majd óvatosan bebugyolálták a testet. 

Hallották, hogy a két férfi odakint motoszkál, készíti elő a dobozt. 

– Elkel majd egy asszony itt – mondta Alys, és körülnézett a rendetlen 

kalyibában. 

Az edényeket senki sem mosogatta el, a székre vetett pokróc piszkos és 

lyukas volt. 

– Igen – értett egyet Claire. – A férfiak nem valami ügyesek a 

házimunkában, ugye? 

– Magas Andras már abban a korban van, hogy megnősüljön – jegyezte 

meg Alys sokatmondóan. 

Claire megvonta a vállát. 

– Hát nősüljön! 

– De ő téged nézett ki magának. 

Claire tudta, hogy ez igaz. Elvörösödött. 

– Eszem ágában sincs férjhez menni – motyogta. 

Alys nem hallotta, vagy úgy tett, mint aki nem hallja. 

– Gyerekeket akar. Fiúkat. 

– Ahogy minden férfi, szerintem. 

Volt valami, amit Claire megfigyelt a falusiakon. A kinti munkákat a 

fiúk végezték: átvették a csónakokat és a földeket az apjuktól, amikor azok 

megvénültek. 

Alys megkötötte a kötelet, amely a leplet tartotta Eilwen földi 

maradványain. Claire némán segített neki. Arra gondolt, milyen büszke 

lehetett Eilwen egykor, hogy egy olyan erős fiúnak adott életet, mint 

Andras. 

Leültek. Elvégezték a munkájukat. Egy pillanat, és behívják a férfiakat, 

apát és fiát, hogy beletegyék az asszonyt a koporsóba. Reggel 

egybesereglenek a falusiak, hogy örök nyugalomra helyezzék az elhunytat. 

– Aznap, amikor megmosdattalak – mondta Alys –, láttam a sebedet. 

– A sebemet? 

– A hasadon. 

Claire védekezőn a hasára tette a kezét. Lesütötte a szemét. 



– Nem emlék… – kezdte, majd habozott. 

– Fájdalmas lehetett. Valaki ellátta, és összevarrta. Láttam a nyomait. 

– Tudom – suttogta Claire. 

– Egy napon majd emlékezni fogsz rá, ahogy minden másra is. 

– Lehet. 

– De egy dologtól félek: nem lehet többé gyermeked. Szerintem nem 

adatik meg neked ez a boldogság. 

Claire hallgatott. 

Alys előredőlt, és feltekerte az olajlámpa lángját. Odakint már 

sötétedett. 

– De egy nő másként is hasznossá teheti magát – mondta határozott, 

bölcs hangon. 

– Igen. 

– Gyere! Hívjuk be a férfiakat, hadd legyenek itt mellette. 

 

* * * 

 

Felálltak és kimentek az estébe, ahol Magas Andras és az apja szomorú 

arccal várakozott a szitáló esőben. 

Fejben listát készített az újdonságokról. 

Először is a színekről, persze. Hálás volt érte, hogy megismerhette őket: 

a magyal bogyóinak vörösét, a piros szalagot a Kézfogóról, amelynek 

ámulattal nézte lengedező táncát. Végtelen megelégedettséget érzett, ha 

látta az ég kékjét, mert ezeken a késő nyári napokon azúrkék volt. Néha a 

tenger is kék volt és nyugodt, de többnyire szürkészölden örvénylett, fehér 

tajtékot vetett, és vízpermetet szórt a levegőbe. Claire szerette ezt a 

sötétséget is, a nyughatatlan hullámzást és a titokzatosságot, noha a tengert 

okolta, amiért elnyelte a múltját. 

A sárgát a játékosságáért szerette. Sárga Szárny, a kismadár már rászállt 

az ujjára, amikor bedugta a kalitka rácsai közé. Rászökkent, majd oldalra 

billentette a fejét, és kérdőn nézett rá. Claire elcsodálkozott rajta, miért is 

félt egykor annyira a madaraktól. 

A madarakat szintén felvette az újdonságok listájára, meg a többi állatot 

is. A teheneket még mindig félve közelítette meg, amikor el kellett mennie 

mellettük, de Sánta Einar birkáit megszerette, főleg a kicsiket, akik 

vidáman hancúroztak a rét magas füvében, és kidugták rózsaszín 

nyelvecskéjüket, amikor izgalmukban bégettek. 

Einar mesélt neki a farkasokról, de Claire még egyet sem látott, és nem 

is igen vágyott rá. 



Csodálta a pillangókat, és leteremtette a kislányokat, ha megfogták őket. 

– Most nézd meg mit csináltál! – dorgálta meg Bethant, miközben az 

összegyűrt pettyes szárnyat nézte a gyerek tenyerében. – Miért nem 

hagytad, hogy hadd éljen és repüljön?! 

Együtt eltemették az élettelen teremtményt, de később Claire látta, hogy 

a rosszcsontok egy újabb pillangó után iramodnak. 

A méhektől félt, ahogy a többi bogártól is. 

– Olyan vagy, mint egy kisgyerek! – korholta Alys nevetve, amikor 

Claire visszariadt egy megtermett bogártól, amely a bokron mászott, ott, 

ahol az aranygyökér nagy leveleit gyűjtögették. 

Az aranygyökérfőzet jó volt torokfájásra, amely sűrűn kínozta a 

halászokat, miután hosszú napokat töltöttek a hajójukon. 

– Csak sosem láttam még ilyet – magyarázkodott Claire, ami máskor is 

gyakran megesett. 

A listáján ott volt még a villámlás, amely elkápráztatta, s a dörgés, 

amely halálra rémítette. Ott voltak a békák, amelyek megnevettették. 

Valamelyik reggel, amikor életében először szivárványt látott, kis híján 

elalélt az örömtől és a meglepettségtől. 
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Nyár végén Claire részt vett az aratáson és az azt követő ünnepen. A 

termést behordták a kamrákba, csűrökbe, a madarak pedig felcsipegették a 

földekről a maradékot. Az alma érett, a korai fajtákat leszedték és almabort 

készítettek belőle. 

Claire észrevette, hogy a nappalok egyre rövidebbek lesznek. Nyári 

estéken a gyerekek mezítláb játszadoztak, kergetőztek, egészen addig, 

amíg az árnyékok hosszúra nem nyúltak. A férfiak halásztak, amíg fel nem 

keltek a csillagok, de az ég még akkor is világos volt, amikor partra vonták 

a zsákmányt. Ám most késő délutánra a levegő már lehűlt. A nap 

lehanyatlott, és karmazsinvörösbe vonta az ég alját, majd alábukott a 

tengerbe, és eltűnt. Ekkor feltámadt a szél, a fák megbámult levelei 

kavarogni kezdtek, a házak kéményeiből füst szállt fel, amikor 

meggyújtották a tüzet. Levesek és raguk szaga terjengett, ezt ették a csípős, 

hűvös estéken. Az asszonyok lefejtették a pulóvereket, amelyeket kinőttek 

a gyermekek. Felgombolyították a fonalat, és nekiláttak újra felhasználni, 

új mintát kötöttek, élénk színű csíkokat, egy nagyobb pulóvert. Semmi 

nem veszhetett kárba. A fiúk csontokból gombokat faragtak rá. 

Magas Andras egy rojtos kendőt adott Claire-nek, amely egykor az 

anyjáé volt. A nappalok többnyire naposak és melegek voltak, de esténként 

a lány magára tekerte a puha kendőt. Amikor Sánta Einar látta, hogyan köti 

össze a két végét, hogy ne essen le, fabrikált egy kapcsot fűzfaágból: 

beáztatta, hogy megpuhuljon, majd kacskaringós alakzatba görbítette. A 

két darabot óvatosan a zöld kendőre rögzítette, és megmutatta Claire-nek, 

hogyan illessze össze, hogy szorosan rajta tartsa a vastag szövetet. 

Claire egy reggelen azt vette észre, hogy a lehelete meglátszik a hideg, 

tiszta levegőben. 

– Olyan, akár a köd – mondta Alysnek. 

– Pára – felelte az asszony. 

Úton voltak a falu szélén álló házhoz, ahol Bryn lakott halász férjével és 

a kislányukkal. Bethan napkelte előtt rontott be a kunyhójukba, didergett a 

hidegtől, mert otthon felejtette a pulóverét, és kifulladt az izgalomtól. 

– Anyánál megkezdődtek a fájások, és apa azt mondja, azonnal gyertek, 

mert ő ugyan nem csinálja ezt végig. 



– Indulj vissza, gyermekem, és mondd meg nekik, hogy máris ott 

vagyunk – mondta Alys higgadtan, miközben felkelt, megpiszkálta a tüzet, 

és megkereste a ruháját. 

– Te is jössz, ugye, Tengeri Claire? – rimánkodott Bethan. 

Claire felült, és ásított. 

– Igen. Menj, és mondd meg az apádnak, hogy ő maga is egy nagy 

gyerek. 

Claire ismerte Bethan apját, aki gyengéd volt és szerető. De a férfiaknak 

inukba szállt a bátorságuk ilyen helyzetekben. 

A kislány felkacagott. Claire a padlóra tette a csupasz lábát, amitől 

kirázta a hideg. Fogta a kötött zoknit, amit Alys készített neki. 

– Menj már! Iszkiri! – mondta, mire Bethan jókedvűen nekiiramodott, 

és végigvágtázott az ösvényen. 

Sárga Szárny, akinek a kalitkáját nyár végén behozták, az ülőrúdján 

fészkelődött és csiripelt. Alys összetekert egy falevelet, és bedugta a rácsok 

között, hogy legyen mit csipegetnie. Claire felöltözködött. Ráhúzta a 

bőrszandálját a meleg zoknira, majd nézte, ahogy az öregasszony 

összeszedte a dolgait a sarokban álló polcról. Ahogy figyelte, hirtelen 

megborzongott. 

– Mire kell a kés? 

Alys elővigyázatosan tette a kést a gyógynövényfőzetek bedugaszolt 

tégelyei mellé. Becsavarta őket egy puha bőrbe, majd a csomagot 

belecsúsztatta a táskájába. Belerakott még egy nagy halom tiszta rongyot 

is, aztán szorosra húzta a táska zsinórját. 

– Úgy tartják, enyhíti a fájdalmat, ha teszünk egy kést az ágy alá. 

– És ez igaz? 

Alys vállat vont. 

– Talán nem. De ha valaki hisz benne, a hite enyhíti a fájdalmat. – 

Magára tekerte a vastag kötött kendőt, és a vállára vette a táskát. – 

Ráadásul a köldökzsinórt is ezzel vágom el. 

Claire szorosan beburkolózott a saját kendőjébe, és becsatolta a 

fűzfakapcsot. 

– Hozd a lámpát! – mondta neki Alys. 

Egymás mellett szaporázták az ösvényen. Claire a magasba tartotta a 

lámpát, hogy jobban lássák az utat. De már az ég is világosodott. A hold 

nem volt egyéb, mint egy vékony ezüstlemez a hajnal fátyolszerű 

szürkeségében. Bryn gyermeke fényes napvilágra fog születni. 

Amikor megérkeztek, látták, hogy Bethan izgalmában körbeszaladgált 

az árnyas hajnalban, és felverte a kis barátait. A három kislány, aki még 



mindig hálóruhában volt, most idegesen vihorászott az aprócska szobában, 

ahol Bryn nyögött és hánykolódott az ágyon. Alys határozott hangon 

kiparancsolta őket a helyiségből. 

– Ne is gyertek vissza, amíg a nap fel nem kel. De akkor hozzatok 

magatokkal egy-egy nyaláb virágot a rétről, hogy üdvözöljétek a kis 

jövevényt. 

Aztán Claire-hez fordult: 

– Biztos találnak még egy kis száraz őszirózsát meg aranyvesszőt. És 

így legalább nem lesznek láb alatt. 

A születendő gyermek apját sehol sem lehetett látni. Alys azt mondta 

Claire-nek, hogy a férfiak irtóznak a szüléstől. 

De a lány látta, hogy segíti világra Sánta Einar a bárányokat kora 

tavasszal. Gyengéd volt, de határozott, és kicsit sem irtózott. Nem bánta, 

hogy Claire ott áll mellette és nézi, amikor eljött az idő. A lány akkor látta 

először mosolyogni Einart, amikor kinyújtotta a gőzölgő újszülött lábát, 

majd talpra állította. A bárány kissé imbolygott, aztán megbökdöste az 

orrával az anyját, hogy tejet kérjen. 

– Igazából nincs szükségük rám – mondta Einar mogorván. – Egyedül is 

meg tudnak elleni, hacsak nincs valami baj. 

– De kedves tőled, hogy segítesz nekik – mondta Claire. 

Einar vállat vont, megveregette az anyajuh farát, aztán a botjáért nyúlt, 

hogy elbicegjen. Miután sarkon fordult, Claire még nézett utána egy 

darabig. Aztán ő is elindult. 

De ez hónapokkal ezelőtt volt. A tavaszi bárányok már nagyra nőttek, 

vastag gyapjúk lett. Einar pedig már nem volt olyan szégyellős Claire 

közelében. Egyszer jól ráijesztett a lányra, mert hirtelen éles, rikácsoló 

hangot adott ki, amit egy sor rikoltás követett. Claire meghökkenve nézett 

rá. 

– Egyszer azt kérdezted, tudok-e más madárhangokat is utánozni. Így 

csinál a fácán – magyarázta a férfi. 

Aztán felnézett egy nagy madárra, amely a tenger fölött körözött. 

Elnyújtott, rekedt kiáltást hallatott. 

– Dolmányos sirály – mondta. 

Most már azt is megengedte, hogy Claire segítsen neki, amikor este 

beterelte a juhokat a mezőről. Együtt számolták meg őket. Soha egyet sem 

falt fel farkas a jószágai közül, büszkélkedett Claire-nek. Szerette a kis 

bárányokat. 



– Mosd meg a kést – utasította Alys, mire a lány összerezzent, és 

gondolatai visszatértek a kunyhóba, ahol Bryn zihált, és igyekezett 

összegyűjteni az erejét, ahogy a gyerek feje megjelent. 

Claire látta, hogy kislány. Hallotta, ahogy felsír, miközben elfordult, és 

beledobta a kést a tűzön gyöngyöző vízbe. A penge forró volt, amikor 

gondosan szárazra dörgölte egy tiszta ronggyal. 

– Ne vágd fel Brynt! – kezdett esdekelni váratlanul. 

Alys összevonta a szemöldökét. 

– Nem kell felvágni az anyát – mondta komoran. 

Egy madzagot kötött a lüktető köldökzsinórra. A csecsemő az öklével a 

levegőbe suhintott, és ficánkolt. 

– Most kel a nap – szólt Alys Brynhez. – Neked pedig egészséges 

kislányod született. 

Várt egy pillanatot, majd a késért nyúlt, amelyet Claire odatartott neki. 

Elvette, majd egy óvatos vágással elmetszette az anyát és gyermekét 

összekötő köldökzsinórt. 

Bryn kimerültén nézett és mosolygott. Claire anélkül, hogy 

végiggondolta volna, mit tesz, hirtelen a gyermek felé lépett, akit Alys épp 

most bugyolált be egy takaróba, és felkiáltott: 

– Ne vedd el tőle! 

Alys a homlokát ráncolta. 

– Mit ne vegyek el tőle? Mi ütött beléd, te, lány? 

– Add vissza Brynnek a kicsit! 

Alys zavartan pislogott. Lehajolt, és Bryn karjába tette a bepólyázott 

csecsemőt. 

– Mégis mire számítottál, mit fogok csinálni vele, gyermekem? 

Odaadom a farkasoknak? Persze, hogy visszaadom az anyának. Nézd csak! 

Akármilyen pindurka is, tudja a dolgát. 

Ahogy a kis bárány is az anyjához botladozott szopni, Bryn gyermeke 

az anyja meleg bőréhez nyomta a fejét, és eltátotta a száját. Claire 

rámeredt. Aztán elpityeredett, és kibotorkált a kunyhóból a pirkadatba. 

Alys döbbenten és aggódva ráncolta a homlokát, miközben visszapakolta 

az eszközeit a szőtt táskába. Az újdonsült anya elbóbiskolt, míg a kislánya 

szaglászott és szopott. A távolban a kislányok a lassan fénybe boruló 

mezőn szaladgáltak, a karjuk telis-tele volt virággal. De Claire-nek, aki 

szipogva állt az ösvényen, ezt a napfelkeltét – és talán a világ összes 

napfelkeltéjét – tönkretette egy emlék és a veszteség érzése. 
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Fokozatosan abbahagyta a sírást, és elmesélte Alysnek az emléket, amely 

az eszébe jutott. A döbbent öregasszony megkérte, hadd vizsgálja meg a 

sebét. Bütykös keze megérintette a kidudorodó rózsaszín húst, és ujjával 

követte a vonalát. 

– Ó, igen – mondta –, ezt láttam azon a napon, amikor jöttél, és tudtam, 

hogy borzalmas seb lehet. De azt nem vettem észre, egész mostanáig, hogy 

ezen át egy gyermeket vettek ki. Te jó ég, ekkora vágást ejteni egy nőn, 

mint ez! Vagyis egy lányon! Akkor még lány voltál. Biztos iszonyatos 

fájdalmat kellett kiállnod. Bele is halhattál volna. 

– Dehogy – felelte Claire. – Semmit sem éreztem, amikor belém vágtak. 

Előtte fájt, ahogy Brynnek, amikor ki akart bújni a gyerek. De amikor 

megvágtak, csak nyomást éreztem. A kés nyomását. De nem fájt. 

Alys a fejét rázta hitetlenkedésében. 

– Az meg hogy lehet? 

– Voltak gyógyszerek. Amelyek megszüntették a fájdalmat. 

– A fehér fűz enyhíti a fájdalmat – mormolta Alys. – Na, de akkora 

fájdalmat, amelyet egy vágás okoz, nem! Erre nincs gyógynövény. 

– Semmit sem éreztem. 

– És a vérzés? – Alys ismét megérintette a sebhelyet. Az ujja, amelynek 

ujjpercei a korral meggörbültek és megvastagodtak, végigsiklott a hegen. – 

Láttam már ilyen sebeket. Egy halászt szigony sebesített meg, egy vadászt 

pedig megmart és széttépett egy állat. Hívtak, hogy vegyem a gondjaimba 

őket. De semmit sem tehettem, csak enyhítettem a fájdalmukat, és vigaszt 

nyújtottam nekik. A vér elszivárgott belőlük, és meghaltak… a vérzéstől és 

a fájdalomtól. Egyre csak üvöltöttek a fájdalomtól, majd fokozatosan 

elgyengültek, ahogy elvéreztek. Először a szemük halt meg. 

Az öregasszony a távolba révedt, azokra a borzalmakra gondolt, 

amelyeknek szemtanúja volt, és amikor nem segíthetett a haldoklóknak. 

Claire lepillantott a sebhelyére. 

– Nem láttam. Bekötötték a szemem. – Megrázkódott, ahogy felrémlett 

előtte a maszk emléke. – De éreztem a vágást. Igazad van: biztosan vérzett 

is. Szerintem voltak eszközeik, amelyekkel kezelni tudták. Emlékszem egy 

halk neszre… 



Elmerengett, és megpróbálta utánozni a hangot. 

– Sssz! És égett szagot éreztem. Szerintem… 

Alys zavartan várta a folytatást. 

Claire felsóhajtott. 

– Volt ott valami, ami itt nincs. Elektromosság. Nehéz elmagyarázni. 

Szerintem volt valami elektromos eszközük, amely kiégette és lezárta a 

vérereket. Sssz. Sssz. 

Alys bólintott, mintha értené. 

– Néha én is kiégetem a sebeket, vagy a kígyómarást. Tűzbotot 

használok. Hogy kiöljem a sebből a mérget. De persze nem a vérzés 

elállítására. És sosem ekkora sebnél, mint ez. 

Claire ráhúzta a ruháját a sebhelyére, elfedte, és mindketten némán ültek 

egy darabig: az egyikük elmélyedt az új, fájdalmas emlékeiben, a másikuk 

azt emésztgette, ami hajdanán a lánnyal történt. 

– Meg kell keresnem – suttogta Claire végül. 

– Ó, igen. Meg kell. 

– De hogyan? 

Alys hallgatott. 

 

* * * 

 

Elmondta Brynnek. Egy délután, amikor azt figyelte, hogyan tartja a 

karjában és dédelgeti a nő az újszülöttet, Claire színt vallott neki, és 

elmesélte, hogyan tértek vissza az emlékei. Bryn rémülten és csüggedten 

hallgatta. Egyre szorosabban ölelte a csecsemőt, ahogy Claire 

megválaszolta riadt kérdéseit. Egyikük sem vette észre, hogy odakint, az 

ajtó mellett, amelyet résnyire nyitva hagytak, hogy bejöjjön a friss őszi 

levegő, a három kislány tágra nyílt szemmel hallgatózik. 

Aztán a nyakukba kapták a lábukat, hogy világgá kürtöljék a szörnyű 

titkot, ahogy Bethan nevezte, és élvezték, hogy a figyelem középpontjába 

kerültek, amikor továbbadták a lecsupaszított történetet. Tengeri Claire-nek 

volt egy gyereke! Igen, ilyen fiatalon! De férje, az nem volt! És elvették 

tőle a gyereket… ellopták, azóta nem is látta! 

A hír szájról szájra terjedt a közösségben. Az idősebb asszonyok 

lesütötték a szemüket együttérzésükben, sokan vesztették el a 

gyermeküket, és tudták, milyen erős, hosszan tartó fájdalmat okoz egy 

ilyen veszteség. A fiatalabbak, akik féltékenyek voltak a csinos idegenre, 

pálcát törtek felette, és büszkén szegték fel a fejüket. Nem volt férje! Buja 



nőszemély! Sejtettük, hogy van valami rejtegetnivalója! Biztos ezért 

taszították ki a közösségből, ahol élt! 

Glenys, akinek kapóra jött Claire segítsége a kora nyári Kézfogóján, 

dölyfösen simította le a szoknyáját egyre gömbölyödő pocakján. 

– Szeretném, ha Alys lenne a bábám, ha eljön az idő – mondta emelt 

fővel. – De őt nem akarom! 

 

* * * 

 

Magas Andras arckifejezése megkeményedett, és elfordította a fejét, ha 

látta a lányt. 

– Valami baj van? – kérdezte Claire, és zavarba jött a férfi tekintetétől. 

– Igaz, amit beszélnek? 

– Ki és mit beszél? 

– Mindenki. Hogy volt egy gyereked. De nem volt férjed. 

Claire rábámult. Még ő sem régóta tudta, és azt hitte, titok. 

Még át kellett gondolnia az egészet. Csak töredékesen emlékezett, 

néhány jelenet bevillant, de ahogy Alysnek felidézte, a szülésre már 

emlékezett, tisztán és világosan, és rémülettel. De a gyerekre? A gyerekre 

még nem. Csak arra, hogy apró volt és újszülött. 

– Ahol éltem, másként mentek a dolgok. Nem voltak esküvők. És igen, 

szültem. – Azon kapta magát, hogy mindent kitálal. Mérges volt. – Ezt te 

nem értheted. Kiválasztottak, hogy gyermeket szüljek. Ez megtiszteltetés 

volt. Szülőanyának hívtak. 

A férfi felszegte az állát, és kissé megvetően méregette Claire-t. 

– De most itt élsz. És folt esett a becsületeden. 

– Folt esett a becsületemen? Miről beszélsz? 

– Azokról a nőkről, akik a mezőn párosodnak, mint az állatok. 

Megbecstelenítik őket. Ezért aztán senkinek sem kellenek később. 

Ó. Claire megértette, mire célzott a férfi. Látta már, hogyan párosodnak 

a birkák. Einar kénytelen volt elmagyarázni neki, hogyan születnek a 

bárányok. Kinevette, és furcsállta, hogy a lány még ezzel sincs tisztában. 

– De én nem vagyok ilyen – felelte Andrasnak határozottan. 

– Semmi közöm hozzá – mondta a férfi hűvösen. 

Hátat fordított a lánynak, és rakta halomba a fát. Claire elnézte egy 

pillanatig, aztán továbbállt, de a reggelét megkeserítette ez a találkozás. 

Később gondterhelten mesélte el Alysnek ebéd közben. 



– Itt így mennek a dolgok – magyarázta Alys. – Talán bolondság. De 

mindig is így volt. A lánynak szeplőtelennek kell lennie a Kézfogóig, vagy 

legalábbis úgy kell tennie, mintha az volna. Máskülönben… 

– Máskülönben senkinek sem kell. 

Alys vállat vont, és elnevette magát. 

– Az emberek néha szemet hunynak. De nagyon úgy hangzik ez az 

egész, mintha Andras rád pályázna. Idővel majd ő is beletörődik a 

megváltoztathatatlanba, ha nem emlegeted fel sűrűn a dolgot. 

– Hmmm! 

Claire felállt. Adott Sárga Szárnynak egy kis spenótot, a kismadár pedig 

boldogan ugrándozott jobbra-balra az ülőrúdján. A lány a vödörbe kotorta 

a maradékot a tányérokról. 

– Nem érdekel Andras. És sosem akarok férjhez menni. Te sem mentél 

– hívta fel rá Alys figyelmét. 

Alys elvigyorodott. 

– Akaratos leány voltam – mondta. 

– Akaratos? 

– Egyesek úgy mondják, vad. – Alys már hangosan kacagott. – És 

csapongó. 

Claire úgy érezte, hogy a nevetéstől elpárolog a dühe. Ahogy a ráncos 

és hajlott hátú Alyst nézte, nehezen tudta maga elé képzelni az akaratos, 

szilaj leányt, aki egykor volt. De a féktelen hahotázásból Claire kihallotta 

annak a gondtalan teremtménynek a hangját. 

A gyerekek, akiket végtelenül izgatott a titok (mert az emberek 

pusmogva beszéltek csak róla), de még túl fiatalok voltak ahhoz, hogy 

ítélkezzenek, nyíltan vallatóra fogták Claire-t. A parton gyűjtögették az 

uszadék fát, hogy kiszárítsák és eltüzeljék. A szél ádázul fújt, belekapott 

Claire szoknyájába. 

– A hasadban nőtt, ahogy a kistestvérem az anyukám hasában? – 

kérdezte Bethan. 

Claire bólintott, már belenyugodott, hogy tudják a titkát. Odadobott egy 

girbegurba ágat a rakásra. 

– Fiú volt? – kérdezte Delwyth elkerekedett szemmel. 

Claire újra bólintott. 

– Igen – mondta. – Hímnemű. 

Aztán megrémült a saját szavaitól. Miért nevezte így? Mindenki tudja, 

hogy egy csecsemő vagy kislány, mint Bethan húgocskája, vagy kisfiú. 

Miért mondta mégis ezt a furcsa szót: hímnemű, mintha az erdők, mezők 

teremtményeiről beszélne? 



– És mi lett vele, a hímneműddel? – A komoly kis Eira arcán 

aggodalom tükröződött. – Ki vette el tőled? 

Claire mosolygott, hogy megnyugtassa a gyereket. 

– Valakinek szüksége volt rá – magyarázta. – Ahogy az anyukádnak is 

szüksége van erre a fára. Húzzuk oda ezt a nagyot, és nézzük meg, hogy el 

tudjuk-e törni, jó? 

– Én erős vagyok! 

– Ide süss, én milyen erős vagyok! 

– Én olyan erős vagyok, mint egy fiú! Egy hímnemű. 

A gyerekek parádéztak és kiabáltak, ahogy a nedves homokban 

ugrabugráltak. Claire az emelkedő felé nézett, amely a part mentén futott, 

és megpillantotta az őket figyelő Einart. Széles vállán egy farudat 

egyensúlyozott, melynek mindkét végéről egy vödör lógott. A forrástól 

jött, friss vizet hozott. Mivel a vállán cipelte a súlyt, a keze szabad maradt, 

hogy fogja a botjait. Amikor észrevette, hogy Claire őt nézi, felemelte a 

kezét, és integetett. 

Claire visszaintett, és mosolygott. Van tehát egy fiatalember, aki nem 

gondolja, hogy folt esett a becsületemen, futott át az agyán. Vagy most 

pont olyan fogyatékos lettem, mint ő? 

Nézte, ahogy Einar végigsántikál az ösvényen, húzta a lábát maga után. 

Mellette a kacarászó gyerekek utánozták a bicebóca mozgást, aztán csak a 

barázdát nézték, amelyet lábukkal a homokba szántottak, és amelyet vízzel 

töltött meg, majd elmosott a tenger. 
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A tél hirtelen köszöntött be, és csontig hatoló hideget hozott. Az óceán 

felől párás, kegyetlen szél fújt, besüvített a viskók falainak repedésein. A 

tűz pislákolt és sercegett tőle. Claire vastag szőrmemellényt viselt, amelyet 

Alys varrt neki állatbőrből, és meleg bakancsot, amely szintén bőrből 

készült, a fűzője pedig ínból volt. 

Egy reggel elkísérte Alyst Brynhez. A csecsemő, akit Elennek hívtak, 

bepólyázva feküdt a szőtt takarók alatt, a bölcsőjét rongyokba bugyolált, a 

tűz fölött felhevített kövekkel tartották melegen. Alys halkan kuncogott, 

amikor meghallotta a kicsi éles sírását. 

– A nyári gyerekek szívósabbak – mondta Brynnek. – Úgy hallom, 

stramm kislány. 

Bryn teát töltött a bögrékbe. Odakint szél fútt, a kis Bethan a tűz mellett 

kuporgott a padlón, egy dallam nélküli dalt hümmögött, és makkokat 

rakosgatott. Claire kimentette magát, és elosont. 

Odakint szorosan magára tekerte a kendőjét a szőrmemellényen, a 

fejébe nyomta vastag, kötött kalapját, hogy védje a fülét. Elindult felfelé a 

dombon, követte az elhagyatott ösvényt, amely a szélfútta fák között 

kanyargott. Senki sem járt erre. Az emberek behúzódtak a zimankó elől. 

De Einar talán kint van a mezőn, gondolta Claire, vigyázza az állatait, és 

talán örülni fog a társaságnak. Ahogy kaptatott felfelé, kesztyűs kezét a 

szájához emelte, és meleget lehelt rá. A lába olykor-olykor megcsúszott a 

jéggé fagyott sáron. 

 

* * * 

 

Eleinte nem fért Claire fejébe, mik azok az évszakok. A visszatérő 

emlékeiben semmit nem talált a nyári viharban hajladozó fákról, amelyek 

levelei elszáradtak és lehulltak, ha beköszöntöttek a csípős éjszakák. Most 

pedig farkasordító hideg volt, és ilyesmire nem emlékezett. Sosem volt 

kabátja vagy kendője, ebben biztos volt. És az eső! Teljesen újak voltak 

neki a nyári zivatarok, és most télen a vízcseppek jégdarabkákkal 

keveredtek, úgyhogy ki tudja, mi jöhet még! Minden nap tartogatott valami 



meglepetést Claire-nek, noha Alys, aki erre rájött, igyekezett felkészíteni 

őt, és mindent elmagyarázott. 

Claire bekopogott a fából ácsolt viskóba, ahol Sánta Einar élt, de senki 

sem szólt ki. Benyitott, majd bekandikált, és látta, hogy a tűz hamvai még 

izzanak, a kémény füstgomolyagokat eregetett a szürke égre, és a szél 

messzire fújja a pamacsokat. Tudta, hogy a mezőn van. Becsukta az ajtót, 

szorosabban magára tekerte a kendőt, és nekivágott az ösvénynek. 

Amikor odaért, Einar éppen balzsammal dörzsölte be egy juh lábát, 

amely fennakadt egy tövises bokron. 

– Nocsak! Gyere, segíts tartani, jó? Állandóan ficánkol. 

Claire a türelmetlen kis lény nyaka köré fonta a karját, és hogy 

lecsillapítsa, jelentéktelen kis dallamot dúdolt neki. 

– Csitt! Csitt! – mondta, mert hallotta, hogy Bryn is ezt suttogja a síró 

csecsemőnek. 

A homlokát a birka nyakának gubancos bundájához nyomta. Olyan volt, 

mint egy párna, bár kissé bűzösnek érezte. 

– Így ni! – engedte el Einar a lábat, mire a birka megrázta magát, és 

kibontakozott Claire öleléséből. 

Tovaugrált a magas, száraz fűben, és Claire hallotta, hogy a nyáj 

orrhangú bégetéssel üdvözli. 

Einar ránézett, és azt mondta: 

– Hiszen te majd’ megfagysz! 

Claire ránevetett, mert olyan nyilvánvaló dolgot mondott. Egész 

testében reszketett, és ismét meleget fújt a kesztyűs tenyerébe. 

– Menjünk le a házba! – indítványozta a férfi. 

Ránézett még a nyájra, látta, hogy a birkák összebújtak, leszegték a 

fejüket, hogy ne érje őket az ónos eső. Aztán megindult az ösvényen, 

Claire pedig a nyomába szegődött. 

Egy kupac bőrre ült, amin Einar aludni szokott. A férfi megpiszkálta a 

hamut, felszította a vörösen izzó lángokat, majd rárakott egy vaskos 

tölgyfaágat. Claire érezte a meleg hullámát. 

– Mondd csak, miért kóborolsz idekint ebben az ítéletidőben? – 

kérdezte a férfi. 

Claire tétovázott, nem tudta, mit fog szólni Einar a mondanivalójához. 

Végül kibökte. 

– Azt beszélik, egyszer kimásztál innen. 

A férfi rámeredt, aztán visszafordult a tűzhöz, megpiszkálta, jóllehet 

Claire szerint teljesen szükségtelen volt. Úgy gondolta, egyszerűen csak 

nem akar ránézni. 



– Ó, igen. Kimásztam – vallotta be a férfi. – Tudni akarod, miért? 

– Azt akarom tudni, hogyan. A mikéntje érdekel. A szirt csúcsa a 

messzeségbe veszik, megmászhatatlannak tűnik. 

Einar sóhajtott egyet. Nehézkesen feltápászkodott, majd odalépett a 

bőrökhöz, hogy leüljön a lány mellé. Mindketten a tűzbe bámultak. 

– Inkább az okát mondom el először, hogy megértsd. 

Claire bólintott, mert tudta, neki is számot kell adnia az okokról, ha 

eljön az ideje. 

A viskó tetejét ónos eső verte. De odabent meleg volt. 

– Anyámat sosem ismertem – kezdett bele Einar. – Meghalt, amikor 

születtem. Alys eljött, úgy mondják, és segített, de túl nagy voltam, az 

anyám sokáig vajúdott, és vérzett, végül pedig meghalt. Előfordul az 

ilyesmi. 

Claire bólintott. Alys elmesélte neki ezt a történetet. Emlékezett rá, 

milyen érdeklődéssel hallgatta Alys az ő szülésének és a sebhelyének a 

történetét. 

– Itt másként mennek a dolgok – mondta Alys akkor. 

– Az apám halász volt, és éppen odakint volt a hajóval. Az évnek pont 

ebben a szakában jártunk, hideg volt és fújt a szél. Talán nem a legjobb 

időt választotta. De kemény ember volt az én apám. Erős. Hozzászokott a 

viszontagságokhoz. 

Einar megvonta a vállát. 

– Ahogy én is – tette hozzá. 

– De te nem is vagy kemény, Einar! 

– Az időjárással szemben igenis ellenálló vagyok. Muszáj annak 

lennem, az állatok miatt. 

Claire tudta, hogy a juhnyájra céloz. 

– Én nem szenvedek annyira a hidegtől, mint te – magyarázta a férfi. 

– Mert mindig itt éltél. Volt időd megszokni. 

Egy darabig csendben ültek. Aztán újra beszélgetni kezdtek. 

– Úgy beszélik, este visszatért a tengerről, partra vonta a hálóját, és 

kikötötte a hajóját. Akik találkoztak vele, hallgattak, mert senki sem 

szeretett volna az lenni, aki elmondja neki a rossz hírt, hogy egészséges fia 

született, de a felesége teste már kihűlt, és éppen készítik elő a temetésre. 

Einar félrenézett. Aztán azt mondta: 

– Azt mondják, fiút szeretett volna. De nem olyat, aki elveszi tőle a 

feleségét. 

Odakint a szél letört egy ágat, végigfújta a viskó hátsó udvarán, és 

nekivágta a falnak. Claire el tudta képzelni a halászt, amint hazatért az 



ítéletidőben, de csak egy visító újszülött és a felesége megkékült teste 

fogadta. 

– Alys akadályozta meg, hogy a tűzbe vessen. Aztán jöttek mások is, és 

lefogták. Üvöltött az éjszakába, így mesélik, átkozta a szelet és az 

isteneket, még a tengert is, amely a megélhetését adta. Kemény ember volt, 

mondják, nem könnyen szállt inába a bátorsága. Az anyám mellett kissé 

megszelídült, de amikor elment, az apám szíve megkövült. És a kő szélei 

kiélesedtek, és ellenem fordultak, mert én öltem meg az anyámat. 

– De ez nem a te… – kezdte Claire, majd elhallgatott. 

A férfi meg se hallotta. 

– Idegenek neveltek fel. Falusi asszonyok. És amikor már elég idős 

voltam, ismét magához vett. Azt mondta, itt az idő, hogy megfizessek 

azért, amit tettem. 

– Mit jelent az, hogy elég idős? Hány éves voltál? 

A férfi gondolkodóba esett. 

– Hatéves talán? A tejfogaim már kiestek. 

Claire megborzongott a gondolattól, hogy egy ilyen kisfiútól elvárták, 

hogy jóvátegye az anyja halálát. 

– Nem is ismertem az apámat. Akárha egy idegen vett volna magához. 

Átköltöztem a kunyhójába, mert azt mondták, muszáj, ő meg adott enni és 

inni, meg egy takarót, amelyet magam köré tekerhettem, amikor a szalmán 

aludtam. Reggel egy rúgással ébresztett még pirkadat előtt, és azt mondta, 

halászt farag belőlem, és hogy tartozom neki. Ettől a naptól kezdve minden 

reggel kihajóztam vele, amíg fel nem nőttem. Sosem volt hozzám egy jó 

szava. Sosem mesélt nekem a növényekről és az állatokról, sosem mutatta 

meg a csillagképeket az égen. Sosem énekelt és sosem fogta meg a kezem. 

Csak végigrugdosott a fedélzeten, ha ügyetlenkedtem, kiröhögött, amikor 

belegabalyodtam a kötelekbe, vagy elcsúsztam a nedves pallón. A fejemet 

ütötte, amikor a háborgó tengeren kihánytam a korlát fölött. Abban bízott, 

hogy a vízbe esem, és belefulladok. Ezt mondta. Felküldött az árbocra, 

hogy oldozzam ki a köteleket, s csak röhögött, amikor a kezem 

megcsúszott a nedves fán, és lezuhantam a fedélzetre. Amikor eltörtem a 

karom, egész nap kint tartott a hajón, hogy húzzam a hálót, majd este 

elküldött Alyshez azzal az üzenettel, hogy reggelre legyen ép a karom, 

különben eltöri a másikat is. 

– Meg kellett volna ölnöd – mondta Claire fojtott hangon. 

Einar hallgatott egy ideig. 

– Az anyámat már megöltem – felelte aztán. 



Hirtelen felpattant, és a botjára támaszkodott. Odament az ajtóhoz, 

kitárta, és beleszimatolt a szélbe. Claire attól tartott, hogy kimegy a 

fogvacogtató hidegbe, mert a múltjának felidézése arra ösztökélte, hogy 

valahogy megbüntesse magát. De egy perc múlva Einar becsukta az ajtót, 

és visszament. Újra leült, a botját a falnak támasztotta, és vett néhány mély 

lélegzetet. 

– Erős lettem – mondta. 

– Tudom. 

– Magasabbra nőttem, mint az apám, és olyan erős lettem, hogy 

felkaphattam volna és a tengerbe vethettem volna. De eszembe sem jutott 

soha. Hallgattam. Engedelmeskedtem. Főztem rá, akár egy asszony, 

mostam a ruháit, és más módon is a felesége voltam, amiről még beszélni 

is szörnyű. Én is kővé váltam. Szerettem volna megsüketülni, amikor 

szidalmazott, és megvakulni, amikor gyűlölet sütött a szeméből. Vártam. 

– Mire? 

– Hogy elég idős, erős és bátor legyek ahhoz, hogy távozzak. Hogy 

kimászhassak. 

– Mi baj történt? – kérdezte Claire. 

– Kimászáskor semmi. Edzettem előtte. Felkészültem. Tudtam, hogy 

képes vagyok rá, és meg is csináltam. Utána alakultak rosszul a dolgok. 

Einar kissé megmozdította az egyik beteg lábát, és rábámult. Eddig 

keserűen beszélt. De most hirtelen hangnemet váltott, kedves és érdeklődő 

lett. 

– Miért kérdezted? 

– Meg kell próbálnom – felelte Claire. – Meg kell próbálnom kimászni. 

A férfi rámeredt. 

– Asszony ilyet még nem csinált – válaszolta. 

– De nekem muszáj. Van egy gyerekem odakint. Egy fiam. Meg kell 

találnom! 

Tudta, hogy Einar nem lesz lenéző vele, nem vallott volna rá. Arra 

azonban felkészült, hogy esetleg kineveti a lehetetlen tervet. De nem tette. 

Azt is észrevette, hogy már hallott a gyerekéről, hogy hallotta a pletykákat. 

Gondolatokba merülten nézte a lányt egy darabig, aztán azt mondta: 

– Told el a kezem! – azzal kinyújtotta a karját Claire felé, a kézfejét 

hátrafeszítette, mintha tolna valamit. 

– Így? – kérdezte Claire, és a tenyerét a férfi tenyerének nyomta. 

Einar bólintott. 

– Nyomd! 



Claire nyomta. Összeszedte minden erejét, hogy megmozdítsa a férfi 

kezét, hogy be kelljen hajlítania a könyökét. De Einar karja szilárd volt. 

Merev. Megingathatatlan. Claire karja pedig remegett az erőfeszítéstől. 

Végül feladta. A keze az ölébe hullt. Fájt. 

Einar biccentett. 

– Erős vagy, legalábbis a karod. Tudsz sziklára mászni? 

Claire elképzelte a függőleges sziklafalat, amely a falu fölé magasodott, 

és fél napokra eltakarta a napot. Megrázta a fejét. 

– Fel tudok kapaszkodni a rétre, ahol a nyájadat tartod. Már sokszor 

láttad. És néha gyógynövényeket gyűjtök, amihez fel kell mennem a 

vízesés melletti erdőbe. Sosem fáradok el. Pedig meredek az út. De tudom, 

hogy te nem erre gondoltál. 

– Meg kell erősödnöd. Megmutatom, hogy csináld. Nem lesz könnyű. 

Akarnod kell. 

– Akarom – mondta Claire, de a hangja megbicsaklott. – Akarom a 

fiamat. 

Einar szünetet tartott, elgondolkodott, majd megszólalt: 

– Jobb is így. Mármint, hogy azért mászol ki, hogy megkeress valakit, 

és nem azért, mert gyűlölöd azt, akit itt hagysz. Sokáig fog tartani – intette 

a lányt a felkészülés. 

– Tudom. 

– Nem napokig vagy hetekig – folytatta. 

– Tudom. 

– Lehet, hogy évekig. Nekem évekig tartott. 

– Évekig? 

A férfi bólintott. 

– Hogy kezdjek neki? – kérdezte Claire. 
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– Einar szerint minden egyes nap csinálnom kell. Erősíti a hasamat, ahol a 

heg van. Figyelj! 

Alys odapillantott a tűz mellől, ahol egy fazék hagymalevest kevergetett 

éppen. Nézte egy darabig, ahogy Claire lefeküdt a kunyhó padlójára, 

beakasztotta a lábfejét egy kődarab alá, amely a fal alapzatából állt ki, 

majd félig ülő helyzetbe emelte a felsőtestét, így tartotta egy ideig, aztán 

ismét visszafeküdt szép lassan a talajra, és vett egy nagy levegőt. 

– Nem mondod, hogy megmutattad a sebedet annak a legényembernek? 

– Persze, hogy nem. De meséltem neki róla. 

Claire az ajkába harapott, visszatartotta a lélegzetét, és félig ismét felült. 

Aztán lassan visszaereszkedett. Majd megismételte az egészet. 

– Na! – mondta néhány perc múlva lélegzet után kapkodva. 

– Tíz. Einar azt mondta, tízet csináljak belőle mindennap. 

– Akkor most egyél egy kis levest és kenyeret – javasolta Alys. – Főzök 

neked egy kevés erősítő főzetet is. 

Felnézett a szárított gyógynövényekre, amelyek a kunyhó tetejét tartó 

gerendákról csüngtek alá. Claire hallotta, hogy a nevüket mormolja – fehér 

fűz, csalán, réti legyezőfű, aranygyökér –, és tudta, hogy Alys azon töri a 

fejét, milyen keveréket készítsen. 

Beszélt Alysnek a tervéről. Rajta kívül senki sem tudta. 

Claire Alyst tartotta a legnyugodtabb embernek, akit csak ismert. Olyan 

ember volt, aki hosszú élete során látott már minden borzalmat, így aztán 

semmi sem lepte meg vagy szegte kedvét. Claire látta, ahogy összevarrta a 

húst, és vérzéscsillapító kenőcsöt kent egy kisgyermek lábára, aki leesett a 

csúszós szikláról, és megsebesült. Alysnek sikerült megnyugtatnia a rémült 

anyát, és a visító gyermeket is, olyan higgadtan beszélt velük. De Claire 

látta már őt visszafogottan parancsolgatni is egy-egy különösen bonyolult 

szülésnél, amikor a csecsemő fordítva feküdt, vagy oldalra csúszott, és az 

anya a halálért könyörgött, az apa meg a hátsó kertben hányt. Claire látta a 

halált is: Andras anyját a láz és a köhögés vitte el, egy halász pedig 

belehalt a fejsérülésbe, amelyet a törött árboc okozott. Egy gyermeket a 

születésétől kezdve rohamok kínoztak, míg végül habzó szájjal és 

fennakadt szemmel ötévesen meghalt. Alys a gondjukat viselte, pátyolgatta 



a családjukat, lezárta a holtak szemét, és összekulcsolta a karját, majd 

visszatért a kunyhójába, hogy megtisztítsa az eszközeit, vacsorát főzzön, és 

várja a következő eszét vesztett falusit, aki bekopog az ajtaján és 

segítségért rimánkodik. 

Claire sosem látta még Alyst ijedtnek, egészen addig a napig, amíg 

Einarral megmondták neki, hogy Claire-nek ki kell másznia. 

– Lehetetlen! – kiáltott fel Alys, majd elkezdett előre-hátra hintázni a 

székben, mintha valami nagy fájdalmat akarna enyhíteni. – Jaj, ne! 

Lehetetlen! Bele fog halni! 

Elszántan Claire-hez fordult. 

– Meghalsz a szirten. Lezuhansz, és összezúzod magad! Láttam már 

másokat is leesni. Nézz csak Einarra, aki egykor fürge és biztos lábú volt… 

Nézd meg most! Megnyomorította a kimászás! Ne haragudj, Einar, derék 

ember vagy és szerettem az anyádat, de ez az átkozott hegy tönkretett és 

nem hagyom, hogy ez történjen a lányommal is! 

– Nem a hegy az oka, Alys – felelte Einar határozottan. 

Claire, aki csak hallgatta a beszélgetést, megrökönyödött Einar váratlan 

magabiztosságán. Mindig olyan szerény volt, és vontatottan beszélt. De 

most határozottság csendült ki a szavaiból. 

– Edzettem, készültem rá, és megcsináltam. Kimásztam. Utána történt a 

baj. És fel fogom készíteni Claire-t erre is. De egyelőre csak edzünk. Ezzel 

kezdjük, és szükségünk lesz hozzá a te segítségedre is, Alys, mert Claire 

vissza akarja kapni a fiát, és annak ez az egyetlen módja. 

– És a hajó? – jajongott Alys. – Elmehet hajóval is, biztos van rá 

lehetőség. 

– Nem, nem megyek hajóval! 

Akármennyire is tartott a szirttől és a mászástól, amit el kellett 

sajátítania, Claire még annál is jobban félt a tengertől. 

– Most tél van – enyhült meg kissé Alys. – Talán tavasszal meg tudjuk 

acélozni. A nap és a levegő. Jót tesznek az erőnlétnek. 

Einar kacagott. 

– Most kezdünk, Alys – mondta –, a tavasz pedig úgyis be fog 

köszönteni, úgy hogy észre se vesszük. Mindig így van. 

 

* * * 

 

És így is lett. A tavasz beköszöntött. A téli hónapok alatt Claire minden 

nap lefeküdt a kunyhó padlójára, összekulcsolta a kezét a tarkóján, és 



csinálta a felüléseket. A heges hasa feszes lett, és már ki se fulladt a 

megerőltetéstől. 

– Felkészültem – mondta Einarnak. 

A férfi csak nevetett. A kunyhó ajtajában álltak, és Einar azt mondta a 

lánynak, szaladjon fel a dombra egész a vízesésig, majd vissza. 

Szitált az eső, ahogy már hetek óta. Az ösvény csúszós volt a tavaszi 

sártól. Claire elfintorodott. 

– Túl síkos. 

– A hegyi utakhoz képest sima és száraz. 

– Hát igen… 

– Fuss! Kapaszkodj meg a lábujjaiddal! 

Claire lenézett a lábára, amelyen vastag gyapjúzokni volt a durva 

bőrszandál alatt. 

– Vedd le – mondta Einar. 

Claire felsóhajtott, és engedelmeskedett. Levette a szandálját és a 

zokniját. A talaj nagyon hideg volt. Kora tavasz volt, hűvös eső 

szemerkélt. Lábujjait a hideg, nedves talajba nyomta, hogy fogást találjon, 

majd nekilódult. 

Az ösvény meredeken haladt felfelé, és Claire elcsúszott, lehorzsolta a 

térdét egy kövön. Feltápászkodott, a keze csupa sár volt, a lábán vér 

csörgött. Lihegett és a nedves ösvényt szemlélte. Aztán vett egy nagy 

levegőt, és továbbloholt. Fuss, mondta Einar. Gyakran felkapaszkodott már 

erre az ösvényre, de mindig lassan, és közben a lába elé nézett. Most 

viszont futott. Igyekezett minél inkább belefúrni a lábujjait a talajba, de 

megint megcsúszott és elvágódott, mégis újból felkelt. Amikor elérte a 

dombtetőt, és megállt a robajló vízesésnél, ömlöttek a könnyei. Tetőtől 

talpig tiszta sár volt, reszketett a hidegtől, a térde bedagadt és fájt. Látta 

odalent Einart, aki felnézett rá. Claire remélte, hogy nem látja a könnyeit. 

– Irány vissza! – hallotta a férfi hangját. 

Csúszkálva, a fák gyökereibe csimpaszkodva, hogy le ne essen, 

lebotladozott a csalóka ösvény végéig. Megtörölte könnyáztatta arcát a 

sáros kezével, majd odasietett Einarhoz. 

– Jó – mondta a férfi. – Még egyszer! 

 

* * * 

 

Nyáron minden nap felrohant a dombra. Olykor-olykor a zuhatag 

vízpermetében szivárvány pompázott, és ilyenkor Claire elmosolyodott, 

amikor felért, nem pedig sírt, ahogy első alkalommal. Nem érezte 



könnyűnek a feladatot, de már teljesíthetőnek tartotta. Vigyorogva és 

büszkén kocogott lefelé. 

Einar pedig visszamosolygott rá. 

– Erősödsz – magyarázta. – Ahhoz képest, hogy lány vagy. 

Claire rálesett, és látta, hogy csak ugratja. A férfi szeretettel nézett rá. 

Aztán gyorsan elfordult, és próbálta titkolni az érzéseit, ám Claire tisztában 

volt velük. Látta már így nézni Einart, amikor egy vidáman ugrabugráló 

fiatal birka virgoncságát csodálta a réten a nyár derekán. És így nézett 

Claire-re is, és a lány tudta, hogy vágyakozás ül a tekintetében. 

Amikor Claire úgy érezte, már nem jelent kihívást számára az ösvény, 

Einar nehezített a feladaton. Összekötözte a lány kezét, hogy ne 

használhassa az egyensúlya megőrzéséhez. A tavaszi esők elmúltával az 

ösvény talaja megkeményedett, és most más nehézségeket tartogatott. 

Claire nem fúrhatta már a földbe a lábujjait. Ha elesett, s lehorzsolta a 

vállát, mert nem tudta felfogni az esését a megkötözött kezével, Einar csak 

csipkelődött vele. Ha sírt, a férfi figyelemre se méltatta. Így aztán Claire 

felitatta a könnyeit, és futott tovább. 

Egy délután Bryn toppant be a kunyhóba, a kislányával a karjában, hogy 

orvosságot kérjen, mert a bokáját megcsípte egy pók. Alys és Claire 

megnézte a forró, duzzadt, fájó helyet. 

– A fekete nadálytő gyökerének olaja jó lesz rá – mondta Alys. – Van is 

belőle. Ülj le, amíg megmelegítem. 

Bryn odaadta Elent Claire-nek. 

– Kiviszem – mondta Claire, és elindult az erős, göndör hajú kislánnyal 

a hátsó kertbe, hogy megmutassa neki a virágzó borzas kúpvirágot. 

Ekkor jelent meg Einar. Minden nap eljött, ha nem Claire szaladt fel a 

legelőre, hogy ott találkozzanak. 

– Bryn kislánya – mondta neki Claire. – Hát nem édes? 

Leszakított egy virágot, és Elennek adta, aki megmarkolta és kalimpálni 

kezdett vele. 

– Fuss vele – mondta Einar. 

Claire megütközött az ötleten, de csak nevetett. Aztán a gyerekkel a 

karjában körbefutotta a kis hátsó kertet. Ellen vidáman kapálózott. 

– Hadd fogjam meg, milyen nehéz. – Einar elvette a kicsit Claire-től. 

A lány látta, hogy a férfi elég esetlen a gyerekkel, noha a bárányokkal 

határozott mozdulatokkal és ügyesen bánt. Figyelte, ahogy a hatalmas 

kezét a gyerek alá tette, hogy felbecsülje a súlyát. 

– Teherrel kell mostantól futnod – mondta, és visszaadta a kicsit. – 

Holnap majd hozok valamit. 



Másnap egy durva bőrzsákkal jött, amely félig tele volt kövekkel. 

Rákötözte Claire hátára, és utasította, hogy fusson fel a dombra. A lány 

megtette, zihálva ért fel a zuhataghoz. Kísértést érzett rá, hogy néhány 

követ a dübörgő vízesésbe dobjon, és könnyítsen a terhén visszaútra. De 

nem csalt. Visszafutott a teherrel, aztán újra megtette a távot, és észrevette, 

hogy a lélegzetvétele megváltozott, alkalmazkodott a súlyhoz. Néhány kör 

után a hosszú be- és kilégzés természetessé vált, és úgy tűnt neki, mintha 

mindig is a teherrel futott volna. Alys azt mondta, hogy a nők jellegzetes 

tulajdonsága, hogy a terhesség alatt hozzászoknak a gyermek 

növekedéséhez, és amikor a kicsi már súlyos és nagy lesz, meg sem 

kottyan nekik. Einar halomba rakott néhány követ az ösvénynél, és azt az 

utasítást adta Claire-nek, hogy minden nap tegyen be egy újabbat a zsákba. 

A lány lába izmos és erős lett. Egy nap megmutatta Einarnak. A férfi 

megfogta, és hatalmas kezével megnyomogatta a feszes, sima bőrt Claire 

bokája fölött, majd biccentett. De nem engedte el a lány lábát, egyre a 

kezében tartotta, és egy pillanatra egymás szemébe néztek. Aztán a férfi 

elhúzta a kezét. Claire ismét érezte a szeretetet, és azt is, hogy ő is szereti a 

férfit, ami teljesen értelmetlen volt mindkettőjük részéről. Claire-nek el 

kellett mennie. 

Egy reggel Einar felállított egy fahasábot, amely a lánynak térdig ért. 

– Lépj fel rá! – mondta. 

Claire felemelte a kezét, hogy rátámaszkodhasson, de a férfi elhúzta. A 

lány megnézte, elég szilárdan áll-e a rönk. Felmérte a magasságát, 

felemelte a lábát, rátette a fa közepére, ráhelyezte a testsúlyát, és felhúzta a 

másik lábát. De elveszítette az egyensúlyát, és visszaesett. 

– Próbáld újra! 

Minden délután le-fel lépegetett a rönkre. Eleinte kitartotta a karját 

oldalra, úgy egyensúlyozott. Aztán Einar hozott egy vastag kötelet, 

amellyel összekötötte a kezét, amikor a meredek ösvényen futott. 

– Várj! – szólt rá Claire. – Nem kell megkötöznöd. 

A karját az oldalához préselte. Először inogva lépett fel a rönkre, majd 

addig próbálkozott újra és újra, amíg a karja kitartása nélkül is meg tudta 

őrizni az egyensúlyát fellépés közben. 

– Jó – mondta Einar. 

Másnap hozott egy magasabb, keskenyebb hasábot. 

 

* * * 

 



Tél lett. Claire a jégen futott és mászott. Einar megtanította a kötél 

használatára, megmutatta, hogyan kell megkötni és feltekerni, és hogyan 

kell rádobni egy sziklára vagy ágra. Eleinte csak véletlenül talált el 

dolgokat. Aztán kicsivel később megtanult célozni a hurokkal, és már 

szabadon kiválaszthatott egy fahasábot vagy bokrot, és pontosan a kinézett 

helyre dobhatta a kötelet. Ekkor Einar kisebb hurkot kötött rá. Utasította 

Claire-t, hogy kisebb célpontokat nézzen ki: egy fiatal erdei fenyőt, amely 

épp csak kilátszott a hasadékból, egy követ, ami egy fatönkön állt. Végül 

elvette tőle a vastag, durva kötelet, és egy vékony, sodrott madzagot adott 

helyette, amely suhogó hangot adott, amikor megpörgette a feje felett a 

hidegben, és az apró hurok könnyedén elkapott akár egy ágat is. 

A kunyhó egyik sarkában, amelyet Alys kirámolt Claire kedvéért, a lány 

egy póznák közé kifeszített kötélen sétált fel s alá. A lábujjával 

belecsimpaszkodott a kötélbe, a lélegzése egyenletes volt, a tekintetét a 

kötélre függesztette, a karját eleinte kitárta, később pedig – ahogy 

közeledett a tavasz – már szorosan az oldala mellett tartotta, mozgása 

pedig szilárd és magabiztos volt. Előre-hátra mászkált a kötélen. Megállt 

rajta, felemelte az egyik lábát, majd lábat váltott. Lassan letérdelt, 

lekuporodott, és úgy maradt, aztán ismét felállt. 

Sárga Szárny csivitelt és peckesen sétált az ülőrúdján, ahogy izgatottan 

figyelte a lányt. Alys visszafojtotta a lélegzetét, aztán minden új 

mozdulatnál nagyot szusszantott. 

De Claire megőrizte a hidegvérét. Erősnek érezte magát. Felkészültnek. 

– És most? – kérdezte Einart. 

Einar a fejét ingatta. 

– Most megeddzük a karodat – mondta. 

 

* * * 

 

A következő tavaszra Bryn kislánya, Elen megtanult járni. Bryn ismét 

állapotos volt, és reménykedett benne, hogy fiú lesz. Bethan, Delwyth és 

Eira nagyot nőtt, a lábuk hosszú lett, és voltak titkaik, amelyekről 

szüntelenül sugdolóztak, és amelyeken nagyokat vihogtak. 

A falusiak zömét már nem érdekelte Claire. Már nem volt új és 

titokzatos. A gyermekével kapcsolatos botrány a feledés homályába 

veszett, azóta mások lettek kegyvesztettek: egy nő, aki összeszűrte a levet a 

férje fivérével, és egy halász, akit rajtakaptak, hogy meglopja a tulajdon 

testvérét. A falusiak rá se rántottak Claire új, különös időtöltéseire. A 



dombon kanyargó ösvény rejtve volt, Alys kunyhója elhagyatott helyen 

állt. 

Claire elvégezte a napi munkát, segített Alysnek növényeket gyűjteni, 

elkísérte, ha szült vagy meghalt valaki. Olykor Alys egyedül is elengedte, 

hogy kezeljen egy egyszerű köhögést, lázat vagy kiütést. Az öregasszony 

háta egyre jobban meggörnyedt, és már csak lassan tudott járni. A látása 

romlott. És több pihenésre volt szüksége. 

Claire gyengéden ugratta, és azt mondta, talán neki is fel kellene 

készülnie a kimászásra. 

– Nézd, milyen erős lettem! – kiáltott fel, és Alys elé tartotta a pőre 

karját, majd büszkén megfeszítette az izmait. 

Esténként Claire leszedte a vacsoraasztalt, és rendet tett, mialatt Alys a 

hintaszékében kötögetett. Aztán a lány az oldalára feküdt egy matracon a 

fal mellett, és mélyeket lélegzett. Majd nyújtott lábbal, egy kézzel 

kinyomta magát. Egy ideig így maradt, mielőtt lassan leereszkedett volna. 

Újra és újra megismételte. Előbb az egyik kezével. Aztán a másikkal. 

A kövekkel teli zsákja már olyan nehéz volt, hogy egy hétköznapi 

ember nyögve tudta volna csak felemelni. De Claire-nek nem okozott 

gondot. A hátára penderítette minden egyes nap, és így kertészkedett vagy 

gyűjtött gyógynövényeket. Fel- és leszaladgált a domboldalon egy zsákkal 

a hátán, eggyel meg a kezében. A meredek, barázdált ösvény, amelyen 

egykor csak esett és kelt, már ismerősnek és könnyűnek tűnt. 

Einar éjjel is futtatta. A sötétben máshogy néznek ki a dolgok. Claire 

megtanulta kitapintani őket a kezével és a lábával, és megtanulta 

megérezni, mikor közelít egy meredélyhez, hogy azonnal hátrálhasson, 

mielőtt leesne. 

Einar be akarta kötni a szemét, hogy nappal is gyakorolhasson. De a 

lány tiltakozott. 

– Éjjel csinálom, akár éjnek évadján is, amikor nincs hold, és kegyetlen 

hideg van. De azt nem akarom, hogy bekösd a szemem. Az olyan, mintha a 

tengeren lenne az ember. Félelmetes emlékeim fűződnek hozzá, amit nem 

tudok… 

Elfordult, képtelen volt befejezni a mondatot. De úgy tűnt, Einar 

megérti. 

– Akkor is meg kell ismerned a sötétséget – kötötte az ebet a karóhoz. – 

Sötétben is másznod kell majd. El kell indulnod napkelte előtt. 

– Miért? 

– Túl hosszú az út ahhoz, hogy csak nappal mássz. Ha vársz, és csak 

pirkadatkor indulsz, akkor az éj a hegytetőn ér. Olyan helyeken kell 



másznod, ahol a legkisebb hiba is végzetes lehet. Megtanítalak rá, hogyan 

tapints ki dolgokat a lábaddal, de a csúcs közelében a szemedre is 

szükséged lesz. 

Mindketten felnéztek az árnyba burkolózó szirtre. Clairenek hátra 

kellett vetnie a fejét, hogy lássa a csúcsot. Odafent köd örvénylett, és látta 

a köröző héjákat. 

Einar azt ígérte, hogy megtanítja, hogyan tapinthat ki dolgokat a 

lábával, és egy idő után Claire ráébredt, hogy még a lábujja is 

hajlékonyabb lett. Szórakoztatta a felfedezés. Döbbenten fogta fel, hogy a 

legapróbb köveket is érzi, és képes felvenni őket a lábujjával, ha kell. A bal 

lába harmadik és negyedik ujja közé fel tudott csippenteni egy gallyat, és 

képes volt rá, hogy kitapogassa egy kő éles szélét a jobb lába nagyujjával, 

ami most már olyan érzékeny volt, akár az ujjbegye. 

Örömtől repesve mesélte el Einarnak. 

– Képzeld! – kiáltott fel. – A lábujjammal! 

A férfi helyeslően bólintott, de bánatosnak tűnt. 

– Mi a baj? – kérdezte a lány. 

De a férfi elfordította a fejét, és nem válaszolt. Claire bűntudatosan 

eszmélt rá, hogy kegyetlenség volt részéről, így hencegnie a lába 

ügyességével és erejével olyasvalaki előtt, aki kis híján elveszítette ezt a 

végtagját. 



 

11 

 
Ikrek! Két élénkvörös hajú kisfiú. Noha Bryn kimerült volt, kacagott 

meglepetésében, amikor megpillantotta a kicsiket. Claire az egyik kezében 

tartotta az egyiket, a másikban a másikat, és ő maga is nevetett, amikor 

rádöbbent, hogy emelgeti őket, ahogy Einar utasítására a nehéz köveket, 

hogy erősítse a karját. 

Közelgett a tél. Bevitte Sárga Szárny kalitkáját. Egész nyáron és kora 

ősszel egy faágon lógott a hátsó udvarban. Most a kunyhó melegében 

Sárga Szárny felborzolta a tollát, és csiripelt. Bethan és Elen is ott volt. Az 

édesanyjuknak nyugalomra volt szüksége, hogy elláthassa a két kisfiút, 

ezért elküldte a lányokat, hogy foglalják le magukat. A kis Elen a padlón 

csücsült, és faágakat hajlítgatott, hogy madarat formázzanak, és azt 

játszotta, hogy feleséget csinál Sárga Szárnynak. Bethan Alysnek segített 

szárított gyógynövényeket válogatni és zsákokba pakolni. Claire, aki 

némán figyelte őket, észrevette, hogy Alys elkezdte tanítgatni a kislányt, 

ahogy őt is tanítgatta az elmúlt években. A falunak szüksége lesz valakire, 

aki átveszi Alys helyét. Nyilvánvaló volt, hogy nem Claire lesz az. 

Claire a vastag ágra fonta az ujjait, amelyről Einar lehántotta a kérget, 

aztán az ajtó fölé erősítette. Felhúzta magát, amíg az álla egy magasságba 

nem került a rúddal. Megtartotta magát, elszámolt tízig, aztán lassan 

leereszkedett. Még mindig fájt. Ez annyit jelentett, hogy gyakorolnia kell. 

Minden nap, amíg a fájdalom el nem múlik. Utána – tudta – Einar arra 

fogja utasítani, hogy vegye a hátára a kövekkel teli zsákot, és csinálja úgy. 

Egy nap, amikor nagyon kifáradt, futólag dühösen gondolt Einarra, 

milyen követelően és engesztelhetetlenül utasítgatja. Aztán az jutott 

eszébe, hogy bámulattal figyelte, amikor igyekezett felbecsülni az erejét, és 

tudta, hogy a tekintete annak az embernek a tekintete volt, aki szereti őt. 

Magas Andras nyár közepén megnősült, a felesége egy üde arcú, 

mosolygós fiatal lány lett, akit Marennek hívtak. Claire nem bánkódott, 

ahogy ott állt a ceremónián, sosem akart Andras asszonya lenni. Pedig a 

férfi egykor ebben reménykedett, de most továbblépett és boldog volt. 

Claire fájó szívvel gondolt Einarra, aki magányosan élt a domboldalon álló 

kunyhójában, és tudta, hogy mindketten elszalasztottak valamit az utóbbi 

években. 



– Már nincs sok hátra, ugye? – kérdezte, amikor megmutatta Einarnak, 

hogyan függeszkedik, miközben a karja meg se rezzen, az izmai 

megfeszülnek, még akkor is, ha a hátán van a kövekkel teli zsák. 

A férfi elengedte a füle mellett a kérdést. 

– Most egy kézzel – mondta. 

Figyelte, hogyan próbálja a lány küszködve felhúzni magát fél kézzel. 

Azt akarta, hogy mindkét karja egyforma erős legyen, ahogy a lába is. 

Bármelyik lábról fel tudott ugrani egy vizes, csúszós kőre, és szilárdan meg 

tudott állni, míg a másik lábát felhúzva tartotta, akár egy gázlómadár. Eső 

után fél lábon leszánkázott a sártól síkos lejtőn, és meg tudott állni a 

kijelölt ponton úgy, hogy a sarkát és a lábujját a földbe mélyesztette. 

Felemelt lábával meg tudott tartani egy kavicsot, és nagy összpontosítás 

árán két lábujja közé tudta venni, majd képes volt a lábujjai alá görgetni. 

Aztán végigadogatta a lábujjaival, fent és lent. A kis Elen harsányan 

kacagott a mutatványon, majd megkísérelte a maga pufók kis lábujjaival 

ugyanezt. 

– Miért fecséreljük arra az időt, hogy ilyen bolondságokat tanulunk? – 

kérdezte Claire Einartól. – Időpocsékolásnak érzem. 

– Pedig nem az. Nagyon is fontos. Majd meglátod. 

Claire tűkön ült. Olyan régóta várt már! 

De kénytelen volt megbízni Einarban, a bölcsességében, a jó 

szándékában, vakon. Ezért aztán csak mélyet sóhajtott, és bólintott egyet. 

 

* * * 

 

Télen Alys mellett aludt. Amikor egy éjszaka a tűz kihunyt, odakint pedig 

süvített a szél, az öregasszony dideregni kezdett, mire Claire átölelte, és 

igyekezett felmelegíteni törődött tagjait, amelyek már képtelenek voltak 

megőrizni a meleget. 

– Rendes lány vagy – motyogta Alys. – Biztosan nagyon hiányzol az 

igazi anyádnak. 

Claire meghökkent. Válaszolni akart Alysnek, és az anyjára próbált 

gondolni, de vajmi kevés dolog jutott az eszébe. Szülők. Igen, voltak 

szülei. Emlékezett az arcukra, még a hangjukat is fel tudta idézni. De mást 

alig. 

– Hát – felelte Alysnek –, nem hinném, hogy szeretett. 

Alys megfordult az ágyban, és az utolsó zsarátnok derengő fényében 

Claire látta, hogy tágra nyílt a szeme meglepetésében. 

– Hát az meg hogy lehet, gyermekem? 



Claire felkuncogott, és átkarolta. 

– Már nem vagyok gyerek, Alys. Talán az voltam, amikor rám 

találtatok. Fiatal lány voltam. De sok idő eltelt már azóta, Alys. Felnőtt nő 

vagyok. 

– De nekem mindig gyerek maradsz. És minden anya szereti a gyerekét. 

– Így kellene lennie, nem? De valami megakadályozta. Szerintem… 

Minek is hívták? Tabletta. Az anyák tablettát szedtek. 

– Tablettát? 

– Az olyat, mint a gyógyfőzet. 

– Ó! – így már értette Alys. – De a gyógyfőzet arra való, hogy 

meggyógyítson. 

Claire ásított egyet. Mindene fájt, és kimerült volt. 

– De az enyémek… – „Az enyémek?” Mit jelent ez? Claire nem tudta. – 

Úgy gondolták, hogy sok bajnak vehetik elejét azzal, ha nincsenek 

olyasfajta érzéseik, mint a szeretet. 

– A félkegyelműek! – dörmögte Alys, aztán ő is ásított. – De te mégis 

szeretted a fiadat. Ezért fogsz kimászni nemsokára. 

Claire behunyta a szemét, és megsimogatta az öregasszony hátát. 

– Igen – mondta. – Szerettem a fiamat. Ahogy most is szeretem. 
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Késő tavasszal Magas Andrasnak kisfia született, a réten pedig bárányok 

ugrándoztak, puha gyapjúkat felmelegítette az enyhe, változékony idő. A 

korai vadvirágok kinyíltak, csipkés szárnyú, lila pillangók repkedtek 

egyikről a másikra. Bryn ikerfiai vigyorogtak, és megmutatták az egy szem 

fogacskájukat. A halászok kivonták a hálójukat, amelyeket télen 

megjavítottak, míg a feleségük, aki mellettük ült a tűznél, pulóvert kötött, 

amelyet viselhetnek a hajójukon. 

Látszólag új szelek fújtak. Nem az a kíméletlen szél, amelyik letépte a 

zsúptetőket és hóvihart kavart. Ez a szél a sós vízben megmártózott tengeri 

sünök, kagylók, a sziklákra telepedő moszatok meleg illatát sodorta a 

partra és a dombtetőre. Belekapott Claire hosszú tincseibe, amikor a földön 

térdepelt, és csalánt szedett. A merev szárakat és a cakkos leveleket szúrós 

szőrök borították, amelyekhez fájdalmas volt hozzáérni, de a lány 

védőkesztyűt viselt. Alys készítette neki. A növény kiválóan enyhítette 

Vén Benedikt fájdalmait, akit köszvény gyötört. 

– Ne érj hozzá! – intette Bethant, aki elkísérte, hogy segítsen. – Szúr. 

Gyújts inkább bodzafakérget. Az öccseidnek szükségük lesz rá. 

Bethan lehántott egy kéregdarabot, és beledobta a kosárba. A fiúk 

nyűgösek voltak, mert jött a foguk. 

– Miután elmegyek, te leszel a felelős a növénygyűjtésért. Alys majd 

csinál neked kesztyűt. A csalánnal legyél nagyon óvatos. 

Bethan leszegte a fejét. 

– Félsz, hogy nem fog menni? Sok mindent megtanultál már – biztatta 

Claire. 

– Dehogynem fog menni. Csak nem akarom, hogy elmenj. 

– Jaj, Bethy! – Claire átölelte a nyúlánk lányt. – Tudod, miért kell 

elmennem. 

– Hogy megkeresd a kisfiadat – sóhajtotta Bethan. – Hogyne tudnám. 

– Már nem is annyira kisfiú, már biztos nagyfiú. És ha nem csipkedem 

magam, felnőtt férfi lesz belőle, mire megtalálom. 

– Féltelek, Claire – suttogta Bethan. 

– De miért? Tudod, milyen erős vagyok. Nézd! 



Claire fél kézzel felnyúlt, és megragadott egy bodzaágat. Felhúzta, majd 

megtartotta magát, anélkül, hogy megingott volna. Aztán lassan 

visszaereszkedett a talajra. 

– Még az apukád sem tudná ezt utánam csinálni, nem? Bethan 

halványan elmosolyodott. 

– Nem. Apu eléggé meghízott mostanában. Legalábbis anyu szerint. 

– Nem kell féltened. Láthatod, hogy erős és gyors vagyok, és… 

– Rátermett és ravasz és… – Bethan elvigyorodott. 

Gyakran játszották ezt a játékot: sorolták az azonos betűvel kezdődő 

szavakat. 

– És rendkívüli! 

– És rendíthetetlen! 

– És rettenthetetlen! 

– Rátarti! 

Ahogy lenni szokott a szójáték élcelődésbe ment át, és nagyokat 

kacagtak, ahogy cipelték vissza a kosarat a domboldalon. 

 

* * * 

 

Az idő gyorsan telt. Az évszakok pergőn váltakoztak, és Claire-t már nem 

lepte meg a változás. A többi falusihoz hasonlóan jól beöltözött, amikor 

közeledett a tél, és örült minden tavasznak. Ahogy a gyerekek nőttek, 

Claire ráébredt, hogy rohan az idő. Bethan és a barátnői már nem 

vihorásztak, nem viháncoltak annyit, megnyúltak, lecsendesedtek, arra 

készültek, hogy nővé serdüljenek. Elen sem volt már kisbaba, kis 

rosszcsont volt, mindenféle játékokat eszelt ki, ahogy a nővére is egykor. A 

vörös hajú ikrek folyton torzsalkodtak, fel- s leszaladgáltak, mialatt az 

édesanyjuk, Bryn bosszankodott a csínytevéseiken, és jókat nevetett a 

huncutságaikon. 

A hó minden tavasszal elolvadt, és Claire kivitte Sárga Szárny 

kalitkáját, felakasztotta a fára. Minden ősszel feltámadt a tenger felől fújó 

szél, és a levelek zörögve hullottak a földre, Claire pedig ismét bevitte a 

madarat a kunyhóba. 

– Meddig él? – kérdezte Einart egy nap, amikor a madarat etette. 

Hirtelen félelem töltötte el, hogy az élet véget ér egyszer. 

– A madarak sokáig élnek. Jó társaság lesz Alysnek, ha elmész. 

Claire ránézett. Már régóta nem hozta szóba az indulást. 

Einar még mindig az erejét méregette, és edzette, de már hónapok óta 

nem említette a kimászást. Hat év telt el azóta, hogy Claire-t kihalászták a 



tengerből, és öt esztendő azóta, hogy Elen születésének reggelén 

visszatértek az emlékei a fiáról. Már nagyfiú lehet, aki futkos, kiabál, 

játszik. 

Einar látta kérdő tekintetét. 

– Nemsokára – mondta. 

 

* * * 

 

Ahogy jött a nyár, a növények virágba borultak, Alysnek pedig egyre több 

segítségre volt szüksége, mert megcsappant az ereje, és rengeteg 

tennivalója akadt. Claire napjának már régóta része volt a testedzés. 

Hajnalhasadás előtt felkelt, és mindkét karjával kövekkel teli zsákokat 

emelgetett, mielőtt a tűzre tette volna a kannát. Amíg arra várt, hogy a víz 

felforrjon, a lábát emelgette, és felüléseket csinált. Már könnyedén ment 

minden gyakorlat. Nevethetnékje támadt, ha eszébe jutott, milyen 

nehézségek árán csinálta meg őket először. Most súlyos köveket köthetett a 

bokájára és a csuklójára, mégis könnyen elvégezte a szokásos 

házimunkákat. 

Kitakarította Sárga Szárny kalitkáját, ahogy minden reggel. Napok óta 

esett, de úgy tűnt, most eláll, átlagos ködös tavaszi reggel volt. Kivitte a 

kalitkát, hogy felakassza a kunyhó mellett álló fűzfára. Füttyögött és 

csiripelt a madárnak, aki teljesen tűzbe jött, hogy kint lehetett. Hirtelen 

ismerős füttyszót hallott, és megpördült, hogy üdvözölje Einart, aki a rét 

felől közeledett. 

– Tegnap Alys sütött kenyeret – csacsogta neki vidáman. – Többet is a 

kelleténél. Te is kaphatsz egy cipót. 

– Nézz az égre – mondta Einar. 

Claire felnézett. A szirt derengő csúcsa felett a sápadt felhőpamacsok 

Einar juhaira emlékeztették, amikor olvadás után még mindig összebújtak, 

hogy melegen tartsák egymást, és leszegték a fejüket, úgy mentek át a 

réten, miközben zsenge hajtásokat legelésztek. De valahogy érezte, hogy 

Einar nem erre utalt. 

– Mit nézzek? 

– Süt a nap. Nem fog esni egy darabig. 

Azok, akinek Einarhoz hasonlóan nyája volt, vagy azok, akinek földje, 

mint Andrasnak, és a falu halászai valamennyien ismerték az égbolt jeleit. 

Claire örömmel bólintott. 

– Remek! Akkor kimosok, és kiteregetek a bokrokra. 

– Nem – vágta rá Einar. – Nem fogsz mosni. Itt az ideje, hogy kimássz. 
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Az eget még csillagok pettyezték. A tavaszi hold ezüstje alacsonyan 

fénylett, alig valamivel a lomhán hullámzó tenger felett. 

A juhok csendben bújtak össze a legelőn. Csupán a vízesés moraját 

lehetett hallani az erdőn túlról. 

Egymás mellett álltak. 

– Sajnálom, hogy ez történt veled. 

– Ó, igen. Tudom. 

A fiatalember végül elmesélte neki, hogyan sérült meg. De Claire tudta, 

hogy nem szabad erre gondolnia. Egészen addig, amíg el nem éri a csúcsot. 

Tervet kell kovácsolnia, és mindaz, amit a férfi most felfedett neki, a terve 

része lesz. De ebben a pillanatban csak a mászásra kell összpontosítania. 

– Szerinted ott lesz a csúcson? 

– Először nem. Várnod kell rá, de el fog jönni. Csak most ne gondolj 

erre. 

– De fel fogom ismerni? 

– Ó, igen, fel. 

– Szerinted képes leszek rá, Einar? 

– Igen. – A férfi felnevetett, és megcirógatta a lány arcát. – Átadtam 

neked mindazt, ami attól a naptól kezdve emészt, hogy kimásztam. Azóta 

minden éjjel ezen töprengek. Gondolatban újra és újra érzek minden követ, 

minden mohát, minden gallyat és hasadékot és üreget és kanyart: 

éjszakánként, amíg a többi férfi a hálóját javítja, vagy a szerszámait élezi, 

vagy a feleségével szerelmeskedik, az én eszemben a mászás jár. Itt a 

térkép a fejemben, és mindent elmondtam neked, amit csak tudok. Nem 

eshet bajod. 

Felnevetett és megölelte a lányt. 

– Meg kell csinálnod. Ha nem sikerül, belebolondulok, mert én 

készítettelek fel. Mutasd a csomagodat, rád erősítem. 

Claire az ösvényen térdelt a szirt lábánál, Einar pedig a sziklafalnak 

támasztotta a botjait, és megigazította a hátizsákot a lány vállán. 

– Kés? – kérdezte. 

A lány megmutatta, hogy a nyakába akasztott madzagon lóg. 

– Kötél? 



Szépen összetekerve függött a vállán. 

– A vizeskulacs a zsákodban van. Ne nyúlj érte, amikor a sziklán vagy, 

akkor sem, ha borzalmasan szomjas lennél. Vannak helyek, ahol 

megállhatsz pihenni. Sziklapárkányok, így hívják őket. Ha megfelelő 

ütemben mászol, délre eléred az elsőt. Ott ihatsz. 

– Tudom, már mondtad. 

– Ez mi? – tapogatta a táskát. – Itt a kulacs és a kesztyű mellett. 

– Alys csomagolta be. Gyógykenőcs, ha megsebesülnék. 

– Ó, igen, az jól fog jönni. A kötél megégetheti a kezedet, hiába viselsz 

kesztyűt. Ahogy lecsúszol, a kezed súrlódik rajta. De semmi szín alatt ne 

engedd el! 

– Nem fogom. Te is tudod. 

– És csak akkor vedd fel a kesztyűt, ha a kötelet használod. Szükséged 

lesz a tapintásodra. 

– Einar? 

– Tessék? 

Mutatott neki valamit. 

– Alys csinálta. Nem látod, mert sötét van, de ki tudod tapintani. 

Átadta a lapos, kerek tárgyat, és várt, amíg a férfi megtapogatja. 

– Ez egy teljesen hétköznapi kő. De Alys varrt rá egy darab anyagot. 

Élénkvörös. Abból a gyapjúkalapból csinálta, amelyet tavaly télen 

hordtam. De mire kell ez? 

– Ha elérem a csúcsot. Azt mondtad, a csúcs előtt van egy meredek rész. 

És ott nagyon elővigyázatosnak kell lennem… 

– Ó, igen, ahol a sziklalépcső van. Ne nézz le! 

– Nem fogok. Úgy csinálok mindent, ahogy mondtad: kitapogatok 

minden fokot, óvatos leszek, nem nézek le, és nem örülök előre annak, 

hogy felértem. 

– És aztán? 

– Amikor felértem a lépcsőn, és a csúcson vagyok, és szilárd talajt érzek 

a talpam alatt… akkor lehajítom ezt a követ. 

– Naplemente lesz. 

– Igen. Elhajítom a követ a naplementében. Holnap, ha végigpásztázod 

itt a talajt, meg fogod látni az élénkvörös színt. És akkor tudni fogod, hogy 

megcsináltam. Hogy kimásztam. 

– Ó, igen. Könnyen rátalálok majd. Ez lesz a jel. 

Megérintette a lány arcát, és egy pillanatra ott hagyta a kezét. 

– Hiányozni fogsz, Tengeri Claire – mondta. 

– Sosem foglak elfelejteni, Tüzes Einar – felelte a lány. 



Mindketten elmosolyodtak a rég elfeledett neveken. Aztán a férfi 

megcsókolta a lányt, majd elfordult, és a botjáért nyúlt. Sosem látják 

viszont egymást. Eljött az indulás pillanata. 

 

* * * 

 

A szirt lábánál nagy szikladarabok hevertek, néhányuk árnyékos oldala 

síkos volt a nedves mohától. Ezeket nem volt nehéz megmásznia, 

alkalmanként gyakorolt itt alkonyat után. A lába (mezítláb haladt, a 

szandálja a hátizsákban volt, hogy később felvehesse) tudta a dolgát. De 

könnyelműség lett volna figyelmen kívül hagynia a veszélyt még ezen az 

ismerős helyen is. Elég, ha megcsúszik egy mohán, ha szerencsétlenül lép 

vagy kifordul a bokája, és a küldetésének máris annyi, mielőtt még 

igazából elkezdte volna. Így aztán éberségre intette magát. Minden 

mozdulatra odafigyelt, óvatosan tette le a lábát, kitapogatta a kövek 

felszínét a lábujjával, megállapította, milyen a mintázatuk, a hátsó lábára 

helyezte a testsúlyát minden újabb lépésnél. Egyszer meglökött egy kis 

kavicsot, ahogy elhaladt mellette, mire kőzuhatag zúdult a mélybe. Átkozta 

magát. Csak apró hiba volt, és nem okozott nagy bajt. De ma nem 

engedhette meg magának a legkisebb baklövést sem. 

Einar azt mondta, mászás közben ne gondoljon semmi másra, csak 

magára a mászásra. De hébe-hóba, ebben a korai szakaszban, amikor még 

könnyűszerrel vette az akadályokat, azon kapta magát, hogy a gondolatai 

elkalandoznak. Bárcsak, suttogta a fejében egy hang. Bárcsak! 

Bárcsak odaadták volna a fiamat! Mi lett volna, ha magammal 

hozhatom ide, és itt nőhet fel, s Einar mindent megtanít neki a madarakról 

és a bárányokról…? 

Meghalt volna a tengeren. Claire megborzongott a gondolattól. 

Mi lett volna, ha Einar sosem próbál kimászni? Mi lett volna, ha ép és 

egészséges marad? Akkor együtt vághattunk volna neki, hogy megkeressük 

a fiamat, és… 

Meg akarta zabolázni a gondolatait. 

Összpontosíts, mondta magának. Összpontosíts a sziklákra. A mászásra. 

Helyenként növényekbe botlott: a magokat a szél felkapta, a sziklák 

réseibe fújta, és az olvadó hó táplálta. Most, kora tavasszal kisarjadtak, a 

száruk növekedésnek indult. Pirkadatkor talán láthatja, hogyan fordulnak a 

nap felé. De most, a sötétben csak kitapintani tudta őket, indák súrolták 

csupasz lábát. Igyekezett nem eltaposni a törékeny kis teremtményeket. 



Ó, igen. Ezért. Ezért mondta neki Einar, hogy ne hagyja elkalandozni a 

gondolatait. Elérte azt a helyet, amelyet a férfi lefestett neki, ahol hirtelen a 

sziklatömbök után volt egy rés, egy mély hasadék a szirtben, amelyet át 

kellett ugrania. Einar jól tudta, hogy még sötétben fog ideérni. 

– Miért nem megyünk oda világosban gyakorolni? – kérdezte a lány. – 

Akkor pontosan fel tudnám mérni az ugrás hosszát, és… Ja! 

Ráébredt, hogy a férfi képtelen lenne felmászni odáig. Mindennapos 

küzdelmet jelentett neki, hogy lebotorkáljon a legelőtől Alys házáig, és 

okítsa Claire-t. Az egyenetlen sziklákon nem tudta volna felküszködni 

magát. 

De segített neki kialakítani egy gyakorlópályát. Lemérte a távolságokat 

és magasságokat, aztán sárból megépítették a köveket, és hagyták 

kiszáradni őket. Claire újra és újra megcsinálta az ugrást. Nem volt 

bonyolult. Át kellett szökkennie a csipkézett sziklatömbről a meredély 

fölött a sima gránitfelszínre. Einar számtalanszor gyakoroltatta vele a 

holdvilág nélküli éjszakákon, amikor nem látott semmit, és Claire egy idő 

után olyan biztosan érezte a távolságot, hogy mindig ugyanazon a helyen 

ért földet. 

– Olyan helyre fogsz érni, ahol két akkora szikla között kell 

átnyomakodnod, ami a válladig ér. Egyformák. Egyforma nagyok, mint 

Bryn ikrei – mondta a férfi. – Ha átjutottál… Vigyázz, nehogy összenyomd 

a zsákodat, miközben átpréseled magad… Ha átjutottál, fel kell 

kapaszkodnod a következő tömb tetejére. Ferdén áll, érezni fogod az éles 

szélét. Vesd meg szilárdan a lábad, és ugorj le a túloldalon. 

Pontosan úgy volt, ahogy mondta. Az ikersziklák az álláig értek, és 

keskeny rés volt csak közöttük. Körültekintően kitapogatta a felszínüket, 

mindkettőét fentről lefelé, hogy megbizonyosodjék róla, nincsenek durva 

kiszögelléseik, amelyek megkarcolhatják vagy megsebezhetik, amikor 

átnyomakszik közöttük a sötétben. Aztán meggörbítette a hátát, hogy a 

terjedelmes csomagja is beférjen – az lenne a vég, ha a kulacsa összetörne 

–, és átcsusszant a túloldalra. 

A következő szikla, ahogy várta, egy éles, ferde, cakkos szélű tömb 

volt. Centiről centire haladva mászott fel rá, elkerülte a pengeélességű 

szikladarabokat, amelyek megdöfték volna a talpát. Gyakorlott lábujjával 

könnyedén kitapogatta az utat. Lassan haladt, mert nagyon óvatos volt. 

Erre tanította Einar. Végül elérte a tetejét, az éles meredélyt, ahol Einar 

szerint szilárdan meg kellett vetnie a lábát az ugráshoz. Odafent 

egyensúlyozott, vett egy mély lélegzetet, felidézte a távolságot, amelyet át 

kell szökkennie, aztán magabiztosan elrugaszkodott a sötétségben. A 



gránitfelszínre huppant, és nem veszítette el az egyensúlyát. Ez volt az első 

kihívás, az első igazi, amely nem is volt különösebben nehéz. De a 

legkisebb kihívás is katasztrófába torkollhat, ha valami balul sülne el, és 

megnyugodott, hogy maga mögött tudhatta. Kivette a kulacsot a zsákjából, 

belekortyolt, és megpihent egy percre, hogy átgondolja a következő 

szakaszt. A láthatáron, a tenger fölött megpillantotta a hajnal vékony, 

rózsaszín csíkját. 
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Dél. A nap pont a feje felett tűzött. Claire látta, hogy odalent a fák csúcsai 

kissé hajladoznak. Vagyis enyhe szellő fújt. De ide nem ért fel. Letörölte a 

verítéket a homlokáról, és hátratűrte nedves haját. Ellenőrizte a madzagot, 

amely a nyakában lógott, majd nyirkos tenyerét szőtt ruhájába dörgölte. 

Vigyáznia kellett, nehogy megcsússzon a keze a sziklákon. Kicsit lejjebb 

még megúszhatott volna egy botlást vagy megingást, bekötözhette volna a 

sérült bokáját, és folytathatta volna az útját. De itt már egyetlen elhibázott 

lépés vagy rosszul megválasztott kapaszkodó is a biztos halált jelentette 

volna. Belefújt a tenyerébe, hogy megszáradjon. 

Egy keskeny sziklapárkányon egyensúlyozott. Einar azt mondta, délre 

fog erre a helyre érni, ahol biztonságosan megállhat és ihat. Egyszer már 

kifújta magát, kicsit lejjebb, hajnalban, ott, ahol még könnyű volt 

megvetnie a lábát és megigazgatnia a cókmókját. Idefent már sokkal 

nehezebb volt. De a hosszú órák, mialatt az egyensúlyérzékét fejlesztette, 

most megtérültek. Oldalvást állt a párkányon, amely nem volt szélesebb, 

mint a két egymás mellé tett lábfeje, félrehúzta a hátizsákját, hogy bele 

tudjon nyúlni és ki tudja venni a kulacsát. Két kézzel fogta, amíg ivott, 

aztán a zsákba süllyesztette, és előkotorta a kesztyűjét. Szüksége lesz rá 

hamarosan. 

Ha ki kellett volna nyújtania oldalra a kezét, hogy megőrizhesse az 

egyensúlyát, nem tudott volna inni. Pedig szüksége volt a folyadékra, és 

Einar fel is készítette erre. Miután visszaigazgatta a hátára a zsákot, és 

szilárdan állt a lábán, felvette a kesztyűt. Aztán óvatosan kitekerte a 

kötelet. 

Lenyűgöző, hogy csak egyszer tette meg az utat – meg egyszer lefelé, 

ami második alkalomnak számíthatna, de akkor sérült volt, így biztos nem 

maradt ereje rá, hogy az eszébe vésse a sziklapárkányokat és a lehetséges 

fogódzókat –, Einar mégis képes volt pontosan elmondani Claire-nek 

mindent. A lány maga elé képzelte, ahogy egyedül gubbaszt a 

kunyhójában, és térképet rajzol gondolatban minden éjszaka. 

Itt állj meg, és óvatosan keresd meg a következő kiszögellést, jócskán a 

fejed felett lesz. 



Itt van néhány laza kődarab. Kerüld el őket. Ne lépj a párkányra. Nem 

tart meg. 

Itt van egy sirályfészek. Alatta a gallyak mögött van egy jó fogódzó. 

Itt kötélre lesz szükséged. 

Tapogasd ki a lábujjaddal. 

Ne nézz le. 

Claire elérte azt a helyet, ahol Einar szerint kötélre lesz szüksége. Meg 

kell találnia azt a girbegurba fát, amely a szikla kiszögellésén nő, kissé a 

feje felett. Alatta lesz egy kis párkány. A között a hely között, ahol most 

egyensúlyozott, és a fa alatt kiálló párkány között nincs semmi 

kapaszkodó, amelybe belefogózhatna. Ezért hurkot kell vetnie a fára, és a 

kötél segítségével kell felkapaszkodnia a függőleges sziklafalon. 

Megkötötte a hurkot. Odaát, kissé feljebb látta a satnya fácskát. 

Felmérte, hogy tudja, mekkora hurokra lesz szüksége. Einar figyelmeztette 

rá, hogy biztos nőtt, amióta ő látta. Nagyobb hurkot kell csinálnia, 

magyarázta Claire-nek, hogy a göcsörtös ágak beleférjenek, és rászoruljon 

a kicsavart törzsre. 

De a lány most látta, hogy a fa mit sem nőtt. Megfeketedett, és az egyik 

ága letört, élettelenül lógott a mélység felett. Villám- csapás. Gondolta 

Claire. Belecsapott a villám. 

Azt a helyet kereste, ahol a gyökerek kibukkannak a sziklából. Azok is 

megpörkölődtek? Meg fogja tartani a fa? De nem láthatta a gyökereket a fa 

görbe törzsétől. 

Einar óva intette attól, hogy ezen a helyen lepillantson. Claire mégis 

kísértést érzett rá, hogy tudja, mi vár rá, ha a fa nem bírja el a súlyát, és 

lezuhan. De Einar szavai a fülébe csengtek: Csak a mászásra gondolj. Csak 

arra gondolj, amit tenned kell! 

A fával nem tehetett semmit, ahogy a megfeketedett, megpörkölődött 

törzsével sem. Nem tehetett semmit a göcsörtös gyökerekkel, amelyek a 

sziklába fúródtak. 

De azt megtanulta, hogyan uralhatja a testét, a karját, a kezét, az ujját, a 

lábát. És a segítségükkel uralhatta a kötelet is. Feltekert egy darabot, ami 

elég hosszúnak tűnt. Aztán megforgatta a hurkot a feje felett. Annyiszor 

gyakorolták ezt Einarral. 

Most. Elengedte, és a kötél letekeredett. A hurok úgy lőtt ki, akár egy 

kígyó: Claire egyszer látta, hogy veti magát egy kígyó a halálra vált egér 

után. A csúszómászó a másodperc törtrésze alatt végzett vele. Claire is 

ilyen hatékony szeretett volna lenni, de a hurok túl kicsire sikerült. Elkapta 



az ágak végét, de nem fogta át a teljes lombkoronát, beleakadt egy kis 

villás ágba. 

Megrántotta a kötelet, és legnagyobb megkönnyebbülésére a kis ág, 

amelyben fennakadt a kötél, reccsenve eltört, és a hurok kiszabadult. 

Felhúzta a kötelet, és újra feltekerte. Új hurkot kötött rá, ezúttal kicsit 

nagyobbat. 

Visszarévedt a kígyóra: látta maga előtt, ahogy nézett, ahogy célba vette 

az egeret, ahogy halálbiztosan lecsapott. Másodjára is eldobta a kötelet. 

Olyan pontos volt, akár a kígyó támadása, és átérte a lombot. 

Claire meghúzta a hurkot, amely rászorult a törzsre, egészen lent a 

sziklás talaj közelében. Aztán a peremen egyensúlyozva a kötél másik 

végét a derekára erősítette. Ezután el kell löknie magát a párkányról, egyes 

egyedül a durva kötél fogja tartani, és fel kell gyalogolnia a függőleges, 

erezett gránitfalon, miközben a csupasz lábujjával kapaszkodik meg az 

apró repedésekben. Ha a fa gyökere kifordul a talajból, Claire lezuhan és 

meghal. 

Csak a feladatra gondolj. A mászásra. 

Előrelendítette a lábát, nekinyomta a sziklafalnak, és megkapaszkodott 

benne a lábujjával. Megmarkolta a kötelet, és felemelte a másik lábát is a 

peremről. Egy lélegzetvételnyi ideig ott lebegett a semmiben. Aztán a 

sziklafalra tette a másik lábát is, és szilárdan megtámasztotta magát. A fa 

bírta. Előrébb csúsztatta a lábát egy centivel, aztán még eggyel. A fa még 

mindig tartotta. Markolta a kötelet, és előrébb húzta a másik lábát is, aztán 

ismét az elsővel lépett. Kesztyűs kezével szedte a kötelet, ahogy lassan 

haladt. 

Amikor lassacskán elérte a kis kiszögellést a fa alatt, és szilárdan 

megvetette a lábát, vett egy mély levegőt. Innen egy rézsútos hasadékon át 

fog felfelé mászni, lesznek kiszögellések, amelyekre ráléphet – látta is az 

elsőket valamivel a feje felett –, és a szikla tetején talál majd egy 

pihenőhelyet. Némi nehézség árán leszedte a kötelet a fatörzsről, s 

feltekerte. Ezen a szűk, veszélyes helyen nem volt módja rá, hogy 

visszategye a kesztyűt a zsákjába, így aztán a vállán lógó kötél alá 

csúsztatta. Megkapaszkodott az első repedésben, és fél kézzel felhúzta 

magát a hasadékba. 

Itt, az árnyékban hűvösebb volt. Érezte, hogy fárad. És még csak kora 

délután volt. Hosszú utat kellett még megtennie. 

 

* * * 

 



A keskeny, árnyas hasadékon tovább tartott átmászni, mint gondolta. Nem 

volt olyan életveszélyes, mint a függőleges fal, amelyen kötélen lógva 

gyalogolt fel. Itt nem voltak meredek szakadékok. A két sziklafal között 

ment felfelé. Hűvös volt, ami nagyon jólesett, mert a szirt felszínén forrón 

tűzött a nap, időnként elvakította, meg-megcsillant a gránitfelszínen. 

Idebent más okból nem látott jól: a homály miatt. De nem sokban 

különbözött az éjszakai mászástól. Érzésből csinálta. 

Nemcsak hideg volt idebent, de nyirkos is volt minden. Az olvadó hó 

beszivárgott a repedésekbe, és ezen az árnyékos helyen a nap melege nem 

száríthatta fel. A sziklafalak nedvesek és csúszósak voltak. Claire ujja 

kétszer is lecsúszott a fogódzóról, és a lány visszaesett, ezért újra fel kellett 

kapaszkodnia addig, ameddig egyszer már eljutott. Meg-megtörölte vizes 

kezét a ruhájában, de már azt is átitatta a nedvesség. Végül arra jutott, fel 

kellene húznia a kesztyűjét, amelyet a kötél alá csúsztatott be. De amikor 

érte nyúlt, csak az egyiket találta meg. A másikat leejthette valahol. Egy 

pillanatra nekikeseredett. Aztán eszébe jutott, mit mondott Einar: ha valami 

nem sikerül – és biztos lehetsz benne, hogy lesz ilyen állj meg 

gondolkodni, és ókumlálj ki egy másik megoldást. 

Lefeküdt a hasadékban, a lábát nekifeszítette a falnak, úgy tartotta meg 

magát, és mérlegelte a helyzetet. Aztán felhúzta az egy szem kesztyűt a 

jobbjára, megfordult, megragadta a következő kapaszkodót, azt, amelyről 

az előbb lecsúszott a keze, és felhúzta magát. Kesztyűben könnyebb volt. 

Az anyaga vastag volt és durva. Még a nyirkos kőben is biztosan 

megkapaszkodhatott, így egy pillanatra fellélegezhetett. A lábával 

fellépdelt a sziklafalon, centinként, amíg fogása stabil nem lett. 

Aztán csigalassúsággal, óvatosan levette a kesztyűt, és felhúzta a bal 

kezére, majd a következő fogódzó után nyúlt. Megragadta, felhúzta magát, 

és ismét lépegetni kezdett. A sötétben a csupasz kezével tapogatta végig a 

sziklafalat, hogy megtalálja a következő rést vagy kiszögellést, és amint 

rálelt, elővigyázatosan átvette a másik kezére a kesztyűt, hogy szilárdan 

megkapaszkodhasson. Fájdalmasan lassú módszer volt, de legalább haladt 

felfelé, és nem csúszott vissza. Odafent, magasan a feje felett, látta a 

napfényes nyílást, ahol ismét eléri majd a sziklafelszínt. Felidézte 

magában, hogy ott fog rábukkanni a fészekre. Be kell nyúlnia az ágak alá, 

hogy megtalálja a következő kapaszkodót. Onnantól kiszögellések során 

fog végigmászni, amelyek olyanok, akár a lépcsőfokok. 

– Fészek. Fokok. Fészek. Fokok – szajkózta magában a két szót, ami 

egyfajta ritmust adott a mászásnak, és megkönnyítette a dolgát. 



Volt mire összpontosítania, ahogy kínosan lassan kapaszkodott felfelé a 

két sötét, nyirkos sziklafal között. 
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Amikor kiért a sziklahasadékból, Claire újra szembesült a fal 

meredekségével, és a biztos halál tényével, ha leesik. Szemben 

megpillantotta a nagy fészket, amelyről Einar mesélt. Visszafojtotta a 

lélegzetét, majd felnyúlt, és kihúzott néhány száraz tengeri növényt, amely 

a fészket alkotta. Beletörölte izzadt tenyerét, majd a ruhaujjába dugta. 

A fészek alatt, mondta Einar, van egy kiszögellés, amelyben meg tudsz 

kapaszkodni. 

Claire követte az utasítást, és a fészek alá nyúlt. Fészek. Aztán fokok. 

A támadás erőteljes volt, fájdalmas, és minden előzetes figyelmeztetés 

nélkül érte. A háta mögül, felülről valami hatalmas lény csapott le rá, és 

belecsípett a füle mögött. Érezte, hogy vér folyik végig a nyakán. 

Levegő után kapkodva húzódott vissza a hasadékba, lábát az oldalfalnak 

feszítve támasztotta meg magát. A hínárcsomót a sebére szorította, de a vér 

továbbra is lüktetve tört elő belőle. 

Azonnal megértette, mi történt. Einar télen mászott ki. Akkor a fészek 

üresen árválkodott. De most minden bizonnyal fiókák tanyáztak benne. 

Igen. Fülelt, és hallotta a csipogásukat. Kilesett, és látta, hogy egy felnőtt 

sirály köröz a fészek fölött. 

A ruhája nyakát átitatta a vér, de a vérzés lassan csillapult. Óvatosan 

felemelte a rögtönzött kötést. Jó. A sebből már csak szivárgott a vér. Az 

erős fájdalom is alábbhagyott. Tudta, hogy sok horzsolást és fájdalmas 

sérülést fog még szerezni, így emiatt most nem aggódott. Sürgősen ki 

kellett eszelnie, hogyan menjen el a fészek mellett, hiszen muszáj volt a 

fogódzót használnia, hogy felkaptathasson a lépcsőszerű 

sziklakiszögelléseken, amelyek a csúcsra vezettek. 

Meggyőződött róla, hogy biztosan megvetette-e a lábát a falon, és a 

testhelyzete stabil-e, nehogy lezuhanjon a hasadékba, majd hátranyúlt a 

zsákjába, és elővette a kulacsát. Jól meghúzta. Eszébe jutott, hogy Alys tett 

egy kis gyógykenőcsöt a zsákjába. Ha visszarakja a kulacsot, nem fogja 

tudni elővenni a balzsamot. De nincs hova leraknia a palackot. Megrázta, 

és rájött, hogy már alig maradt benne víz. Végül – noha tisztában volt vele, 

hogy kockázatos dolog – kiitta a folyadékot, majd ledobta a kulacsot a 



hasadékba, amelyen az imént mászott végig. Hallotta, hogy estében tompa 

puffanással nekicsapódik a sziklafalnak, aztán csend lett. 

Ismét belenyúlt a zsákba. Először a szandált vette ki, a két lábbelit egy 

zsinórral kötötte össze. A nyakába akasztotta, és kiszedte a balzsamot is. A 

tégely könnyen kinyílt, és Claire vastagon bekente a sebét a gyógyírral. Az 

agyagtégelyt és a hínárcsomót belesüllyesztette a zsákba, amely kissé 

himbálózott a vállán, mert már majdnem üres volt. 

Késznek érezte magát rá, hogy tegyen egy újabb kísérletet. A nyílás 

fölött már nem látta a sirály árnyát körözni. Abban bízott, hogy kirepült a 

tengerre, és nem is tér vissza addig, amíg tele nem lesz a csőre hallal, hogy 

megetesse a kicsinyeit. Mindenesetre gyorsnak kell lennie. Fejben tervet 

szőtt. Kihajol a nyíláson, előrelendül, és villámgyorsan megragadja a 

fészek alatt megbújó kapaszkodót. Akkor már csak fürgén fel kell húznia 

magát, és meg kell keresnie az első lépcsőfokot a túloldalon. Einar azt 

mondta, nagyon közel van. Könnyű rálépni. Claire még egyszer 

végiggondolta az egészet. 

Egy: sebesen kilendül a hasadékból. 

Kettő: a fészek alatt rejlő kapaszkodó felé nyúl a baljával, nyújtott 

karral, majd erősen belecsimpaszkodik. 

Három: ellöki magát a lábával. Fél kézzel a kiszögellésbe kapaszkodik 

(milyen hálás volt most a karizomerősítéssel töltött hosszú hónapokért!), és 

felhúzza magát. A lábujjával kitapintja a kis repedéseket, amelyek 

segíthetik a mászást. 

Négy: megkeresi a lépcsőfokot, a jobbjával nyúl felé, hogy kihúzhassa a 

bal kezét a fészek alól, és minél előbb maga mögött hagyhassa azt a helyet, 

ahol a sirály fenyegetőnek érezné a jelenlétét. 

Itt az ideje belevágni! Amikor először próbált benyúlni a fészek alá, és 

támadás érte, vetett egy röpke pillantást az égre, és úgy ítélte meg, hogy 

késő délután lehet. Mindenképpen gyorsnak kell lennie. Ha túljut ezen a 

nehézségen, már karnyújtásnyira lesz a siker, és még sötétedés előtt 

elérheti a csúcsot. 

Rajta! 

Claire felhúzta magát a hasadék nyílásáig. A bal kezével gyorsan 

benyúlt a növények alá, amelyekből a fészek készült. Megtalálta a 

göcsörtös kiszögellést, és megragadta. A fiókák hangosabban kezdtek 

vijjogni. Magukon kívül voltak a félelemtől. 

Erősen markolta a baljával a fogódzót, érezte a karjában az erőt, amely 

rövid ideig az egyetlen támaszt fogja jelenteni, majd megtámasztotta a 

lábát, hogy ellökhesse magát, és előrelendülhessen. 



Az égből, fekete szárnyát behúzva lecsapott rá a sirály, amely visszatért 

a fiókái jajszavára. Claire látta, hogy rózsaszín lábát a fehér hasa alá húzta, 

és ki tudta venni a vörös foltot is a pengeéles sárga csőrén. Mindez a 

másodperc törtrésze alatt történt. A sirály a karjába vájta a csőrét, 

marcangolta, igyekezett elérni, hogy elengedje a kapaszkodót. Claire 

felsikoltott, és visszaesett a hasadékba, ahol ösztönösen ismét 

megtámasztotta magát a lábával. 

Borzasztóan vérzett. Látta a karcsontját, amely kikandikált a mély 

vágáson át, amelyet a sirály csőre ejtett rajta. 

Lehajtotta a fejét, annyira, amennyire csak tudta, mélyen, akadozva 

lélegzett. Ha elveszíti az eszméletét, lecsúszik a hasadékba, amelyen 

órákon át vergődött felfelé. 

Nem engedheti meg magának, hogy elájuljon. 

Nem engedheti meg magának, hogy egy madár végezzen vele. 

Ráébredt, mit kell tennie. 

Újból kivette a balzsamot a zsákjából, kinyitotta a tégelyt, és vastagon 

belekente a kenőcsöt a karján tátongó sebbe. Ragasztóként használta, 

amelybe belenyomhatta a száraz hínárt. A vágás még mindig vérzett. Az 

agyagtégely kiürült, így Claire ezt is ledobta, és hallotta, hogy 

nekicsapódik a falnak, ahogy a kulacs is. Megint belenyúlt a zsákba, de 

már nem talált benne semmit, csak a vörös rongyba bugyolált követ, amely 

annak jele lesz majd, hogy elérte a csúcsot. A fogai között tartotta, mialatt 

a késével elmetszette a zsákot, és kihasított belőle egy bőrcsíkot. Aztán a 

lapos követ a hínárra tette, rászorította, majd erősen rákötözte a 

bőrdarabbal a sebre. Jobbra-balra mozgatta a karját, hogy megnézze tart-e 

a kötés. Tartott. Ezután ledobta a hasadékba a szétszabdalt zsákot is, 

amelyet egykettőre elnyelt a sötétség. 

Megindult a hasadék nyílása felé. A sirály ott körözött, és várt. Claire 

nem vett róla tudomást. Letekerte a kötelet, amelyet a vállán átvetve cipelt. 

Hurkot kötött rá. 

Eltervezte, mit fog csinálni. Újra és újra végigvette gondolatban: először 

ez, majd az. Tudta, hogy elképesztően gyorsnak kell lennie. Ha a 

dolmányos sirály támadása ezúttal is sikerrel jár, Claire fél lábbal a sírban 

lesz. Ez nem történhet meg. 

Amikor késznek érezte magát, arra gondolt: most vagy soha! A 

felsőtestét kinyomta a nyíláson, megforgatta a hurkot a feje felett, majd 

eldobta. Nem kellett messze hajítania, és gondosan célzott. Meglasszózta a 

fészket, meghúzta a hurkot, és rántott egyet a kötélen. Meglepően nehéz 

volt, ahhoz képest, hogy gallyakból, hínárból és fűből épült. De 



összeroppant, Claire lerántotta a szikláról, s a mélységbe hajította. Figyelte, 

ahogy a fiókák zuhannak, a hatalmas felnőtt sirály pedig vijjogva lecsap. 

Aztán ellökte magát, ép karjával a most már jól látható kapaszkodó felé 

nyúlt, diadalmasan felhúzta magát a sziklafelszínre, és a lépcsőfokok felé 

lendült, amelyek a csúcsra viszik. 
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Claire lihegve terült el a földön. Besötétedett. A sirály támadása értékes 

időtől fosztotta meg, és mire elérte a végső kihívást jelentő lépcsőfokokat, 

már alkonyodott. Einar óva intette tőle, hogy lenézzen, mert ez az utolsó 

szakasz – noha viszonylag egyszerű volt megmászni a lépcsőzetes 

kiszögellések miatt – nagyon- nagyon meredek volt. Megrémítette volna, 

ha meglátja, milyen mélység tátong alatta. Einar attól tartott, hogy 

ijedtében megcsúszik a keze, és egy veszélyes és nehéz nap végén, 

karnyújtásnyira a céltól kudarcot vall. De most, a csúcson felállt és lenézett 

a szirt pereméről, de nem látott mást, csak sötétséget. A feje felett csillagok 

ragyogtak az égbolton. 

Erezte a sebet a nyakán. Rászáradt a vér, és nagyon fájt, de Claire úgy 

vélte, nem súlyos a sérülése, látott már rosszabbat is, amikor egy-egy 

gyerek lebucskázott a sziklákról. A karja jobban aggasztotta. Finoman 

kioldotta a bőrszíjat, és levette. A lapos kő hozzátapadt a hínárhoz, Claire 

óvatosan emelte fel. A piros rongy azt jelzi, hogy elérte a csúcsot. Azon 

merengett, hogy Einar észreveszi-e rajta a vérfoltot. A szájához emelte egy 

pillanatra, mintha valami üzenetet akarna susogni neki, egy köszönömöt 

vagy viszlátot, aztán tiszta erőből elhajította, bele a szirt alatti sötétbe. 

A hínárt a lüktető seben hagyta, és újra rákötözte a karjára a bőrszíjat a 

jobb keze és a foga segítségével. Aztán felvette a szandálját. Itt kell 

várakoznia hajnalig, Einar így mondta. Pirkadatkor egy férfi fog jönni, egy 

különös alak fekete palástban. Ő majd elviszi a fiához. Einar nem tudta, 

hogyan. Csak annyit tudott, hogy a férfinak különleges hatalma van. 

Felkeresi a segítségre szorulókat, és felajánlja a szolgálatait. 

Claire igent fog mondani a férfinak. De a dolognak meglesz az ára. 

Fizetnie kell, figyelmeztette Einar. Nem lesz választása. Ha visszautasítja a 

férfit, rémséges büntetést von a fejére. Senki sem tudta ezt Einarnál jobban. 

A férfi őt is megkereste, látta, milyen borzalmasan fázik a mászás után, 

látta, hogy a lábujjai fehérre fagytak, és felajánlotta neki – egy kialkudott 

ár fejében –, hogy gondoskodik melegről, biztonságba helyezi, és eljuttatja 

oda, ahová menni akar, legyen az bárhol. Csábító ajánlat volt. De Einar 

nyakas volt és büszke. Nemet mondott. 

– Nincs szükségem a segítségedre – felelte. – Erős vagyok. Kimásztam. 



A férfi új ajánlatot tett. 

– Kapsz még egy esélyt – mondta. – Olyan árat kérek, amelyet meg 

tudsz fizetni, ígérem. Tisztességes üzlet lesz. 

De Einar bizalmatlan volt, és újra nemet mondott. Mire mindenféle 

előzetes figyelmeztetés nélkül egyszeriben a földön találta magát, a férfi 

titokzatos ereje elgyengítette. Csak feküdt ott, képtelen volt mozogni, és 

rettegve figyelte, hogy a férfi benyúl a palástja alá, és előhúz egy csillogó 

bárdot, amellyel félig levágja a jobb lábát. Aztán a balt. 

Ez volt az a férfi, akire Claire-nek várnia kellett. És akinek igent kellett 

mondania. 

 

* * * 

 

Lassan elhátrált a szirtperemtől, a lábával tapogatta ki az utat a sötétben a 

bokrok tövében húzódó moha lepte helyig. Letelepedett, és kimerültén 

álomba zuhant. Amikor a férfi megérkezett már reggel volt, ám Claire még 

mindig aludt. A férfi megérintette a karját, mire a lány felébredt. 

– Csodaszép szempár – mondta a férfi, amikor Claire felnyitotta a 

szemét. 

A lány hunyorgott. A férfira bámult. Nem olyan volt, mint amilyenre 

számított. Hétköznapi volt. Claire valahogy azt várta, hogy a megjelenése 

is hatalmat sugároz majd. Nagy lesz. Ijesztő. Ehelyett azonban keskeny 

vállú és vézna volt, az arca fakó, sötét haja gondosan nyírt. A hely 

sivárságához képest – amikor Claire körülnézett, nem látott mást, csak 

kopár tájat – különösen volt öltözve, olyan divat szerint, amelyet Claire 

nem ismert. Látta, hogy a palást alatt, amelyről Einar mesélt, testhez álló, 

fekete öltönyt visel, a nadrágja élére volt vasalva. Finom bőrből készült 

cipője csillogott. A kezén kötött kesztyű volt, amilyet Claire is viselt télen, 

és amellyel a kötelet markolta mászás közben. De a férfi fekete kesztyűje 

vékony, selyemszerű anyagból készült, tökéletesen ráillett hosszú ujjaira. 

A kesztyűs kéz kicsit megrémítette Claire-t. A férfi a karja felé nyúlt, de 

Claire nem akarta, hogy a görbe, selyembe bújtatott ujjak megérintsék. 

Hátratántorodott, megdörzsölte a szemét (a csodaszép szempárt… Mit 

jelent ez?), majd segítség nélkül felállt. 

A férfi hátrált kicsit, hogy a lány szemébe nézhessen. Aztán meghajolt, 

cérnavékonyságú szája örömtelen mosolyra húzódott. 

– Úgy hiszem, te Claire vagy – mondta. – Talán meglep, hogy 

találkoztunk. Engedd meg… 

Claire félbeszakította. 



– Nem. Mondták, hogy jössz. 

Látta, hogy a közbevágás bosszantotta a férfit. De gyengének és 

megalázottnak érezte magát, amiért rongyos ruhában, vérző sebekkel kell 

itt állnia, és rá van utalva a férfi jóindulatára. Erősnek szeretett volna 

mutatkozni. 

– Mindegy. Azért vagyok itt, hogy a segítségedre legyek. Felkészültem 

rá, hogy teljesítsem a kívánságaidat, egy bizonyos kialkudott ár fejében, 

amely mindkettőnk megelégedésére szolgál. 

Claire összeszedte magát. 

– Tisztában vagyok vele – válaszolta, és látta, hogy a férfi megint 

megdermed haragjában. 

Gyengének és elesettnek akarta látni Claire-t. A lány azonban eltökélte, 

hogy nem adja meg neki ezt az örömöt. 

– Bizonyára észrevetted – folytatta –, hogy semmi értékeset nem tudok 

felajánlani. 

– Ezt hadd döntsem el magam! – Most fenyegetően suttogott. 

– Ahogy akarod – adta be a derekát Claire. 

– Akkor vágjunk is bele. Kezdjük. Elsőként talán határozzuk meg, mit 

remélsz elérni vagy megszerezni, mi az, amit nyújthatnék neked a még ki 

nem alkudott ár fejében. 

Claire érezte, hogy elönti a gyengeség, és a hangja elcsuklott, miközben 

felelt. 

– Van egy fiam – mondta. – Meg akarom keresni. 

– Egy fiú! Milyen elragadó! Az anyai szeretet olyan szívet melengető! 

Szóval nem akarsz gazdagságot, szerelmet, egyszerűen csak… a fiadat? 

Claire gyomra felfordult tőle, ahogy kiejtette a szót: csúfondárosan, 

fitymálóan. 

– Úgy tudom, tudsz segíteni. 

– Jól tájékoztattak. Pontosan és kimerítően. Igen ám, de! Meg kell 

egyeznünk benne, mit fizetsz érte. Üzletet kell kötnünk, ugyebár? A fiadért 

cserébe… 

Claire olyan határozottan szólalt meg, ahogy csak telt tőle. 

– Nincs semmim. Láthatod. Azt reméltem… 

Legnagyobb rémületére a férfi kinyújtotta felé a karját, és belemarkolt a 

hosszú, dús hajába. A lány arca megrándult. 

– És akkor ez mi? Gyönyörű hajad van! Buja fürtök, mondhatni. Édes 

illatuk van, hiába a sok megpróbáltatás, amelyen átmentél. Szerinted ez 

semmi? 



A férfi Claire hajába fúrta a fejét, és mélyet lélegzett. A lehelete bűzös 

volt, és a lánynak erőt kellett vennie magán, hogy ne lépjen hátra 

undorában. A férfi tekergetni kezdte a tincseket, ami fájt Clairenek, de állta 

a sarat. Hát ezt akarja? A haját? Egészségére! Piszkos volt és gubancos, 

kész öröm lesz megszabadulni tőle, futott át Claire agyán. 

De a férfi elengedte a fürtjeit, és hátralépett, hogy rápillantson keskeny, 

közel ülő szemével. Amikor találkoztak, Claire első gondolata az volt: 

hétköznapi. De most látta, hogy egyáltalán nem volt hétköznapi, sokkal 

inkább vészjósló. Nem csak a lehelete volt büdös. Savanyú szag lengte 

körül, olyan sűrűn, akárha köd lenne. A szavak valósággal kibugyogtak a 

száján. 

– Nem túl tisztességes üzlet, ugye? Egy maréknyi rézszínű tincs egy 

eleven fiúért cserébe? A fiadért. 

Claire csak úgy képzelte, hogy ki-kiöltötte a nyelvét, mintha kígyó 

lenne, amikor a szavakat sziszegte? 

– Valóban nem – ismerte el Claire. – Nem tűnik túl igazságosnak. De 

ahogy már mondtam: semmim sincs. 

– A semmi olyan fennkölt szó! Sőt, te vagy túl fennkölt! A ruhád 

rongyos, gennyes seb éktelenkedik a nyakadon, és mégis… – A férfi 

habozott. – A hivatásom, a küldetésem, a mozgatórugóm és a létem 

lényege, hogy üzletet kössek. Valamit valamiért. A kölcsönösség jegyében! 

A nyelvét nyújtogatta, ahogy köpködte a szavakat: „kölcsönösség”. 

Claire-t kirázta a hideg, de megőrizte a higgadtságát. 

– Szóval a fiút akarod. A fiadat. Mi a neve? 

– Elnézést, de nem tudom biztosan. Emlékezetkiesésem van. Szerintem 

Babe-nek hívták. 

– Babe-nek? – A férfi hangja lenézően csengett. 

Claire úgy érezte, mintha elbukott volna egy teszten. 

– Várj! – kiáltott fel. – Talán inkább Abe! Olyan régen volt! Lehet, 

hogy Abe-nek hívták… 

– Abe, Babé… – A férfi jobbra-balra hintázott, ahogy gügyögő hangon 

a neveket ismételgette. Aztán elhallgatott, közelebb lépett Claire-hez, 

előredőlt, és nyersen odasúgta neki: – Üzletet ajánlok. Csak egyszer. 

Elfogadod, vagy elutasítod. Megértetted? 

Claire rettegett az ajánlattól, de bólintott. Nem volt választása. 

A férfi megragadta a nyakát a hátborzongatóan sima kesztyűs kezével, 

az ujját a sebbe vájta, mire Claire-be belehasított a fájdalom, a férfi pedig 

az arcába nyomta az arcát. A lányt újra megcsapta a bűzös lehelete. 



– Az ifjúságodat akarom – rikácsolta a fülébe, és Claire nyakára meleg 

nyál fröcsögött. – Áll az alku? – mormogta a férfi, miközben nem engedte 

ki Claire-t a szorításából. 

– Igen – suttogta a lány. 

– Mondd ki! 

– Áll az alku – mondta hangosan. 

– Megköttetett! 

A férfi elengedte Claire-t, és eltolta magától. Amikor megfordult, és 

elindult, Claire rájött, hogy követnie kell. Meglepő módon alig volt 

jártányi ereje. A lába rogyadozott. Nehezére esett kihúznia magát. Még 

csak huszonnégy órája lett volna, hogy egyik szikláról a másikra szökkent, 

mászott és kapaszkodott, és felhúzta magát a meredek sziklafalon? Most 

csoszogott és előregörnyedt, levegőért kapkodott. Alig bírt lépést tartani a 

férfival, aki szaporán szedte a lábát előtte. Claire haja az arcába hullt, és 

amikor odanyúlt, hogy hátratűrje, látta, hogy a keze megváltozott: eres lett 

és foltos. Azt is észrevette, hogy bozontos haja már nem az a dús, 

aranyvörösben pompázó hajkorona, amelyről a férfi néhány perce olyan 

csodálattal beszélt. Most gyér volt, durva tapintású és ősz. 

A férfi megállt, visszanézett, és önelégülten mosolygott Claire zavarán. 

– Csipkedd magad, vén satrafa! – mondta. – Apropó… 

Gőgösen figyelte, hogyan araszol a nyomában Claire, miközben meg-

megbotlott az ösvény köveiben. 

– A fiadat Gabe-nek hívják – mondta. – Engem pedig… engem… – 

tette hozzá fensőbbséges, megvető mosollyal – Cseremesternek. 



Harmadik könyv 
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Az öregasszony rendszeresen felbukkant. Egyszer csak ott állt a folyópart 

vaskos törzsű fenyői között, és figyelte őt munka közben. Gabe meg-

megpillantotta, látta a fekete házi szövésű gúnyáját, hajlott hátát és átható, 

mindent tudó tekintetét. De aztán az asszony hátrálni kezdett, és eltűnt az 

árnyas erdőben. Ha Gabe elfordult, és visszanézett, már híre-hamva sem 

volt, még a tűleveles ágak nesztelen himbálózása sem árulta el, merre 

ment. Egyszerűen köddé vált. Gabe-ben néha felmerült, hogy utána kiált, 

megkérdezi, kicsoda, és miért figyeli. De valamiért szégyellt volna így 

tenni. 

Faluban is látta, de ott kevésbé zavarta a jelenléte, mert általában a 

barátai népes társaságában volt. Ő és a fiúk – a csoport, akivel élt – 

szakadatlanul kakaskodtak és viccelődtek, azon versengtek, ahogy az 

iskola felé tartottak, hogy kinek van több sütnivalója, ki az erősebb. A 

falusiak néha nehezményezték a viselkedésüket és a durva játékaikat, azzal 

vádolták őket, hogy túl harsányak, hebehurgyák, rosszabbak, mint bármely 

más kamaszok, akik valaha a Fiúk Szállásán laktak. Az egyik szomszédjuk 

fajankóknak nevezte őket, miután szilvát csórtak a háza mellett álló fáról, 

majd széttaposták a gyümölcsöket az ösvényen. 

Ám ez a különös öregasszony, aki oly sokszor felbukkant a közelükben, 

sosem meredt rosszallóan a fiúkra, ahogy mások, sosem pirongatta őket a 

viselkedésük miatt. Egyszerűen csak figyelt. Már régóta. És Gabe-nek az 

volt az érzése, hogy kifejezetten őt figyeli. És ettől zavarba jött. 

Már az is megfordult a fejében, hogy használja a képességét – nos, nem 

nagyon tudta, hogy nevezze, de magában „beleérzésnek” hívta –, hogy 

többet tudjon meg az öregasszony kilétéről, és arról, miért érdeklődik 

iránta. De sosem tette. A képessége idegesítette. Fárasztónak, fájdalmasnak 

és kicsit ijesztőnek találta. Hébe-hóba tett egy próbát, hogy megtudja, 

rendelkezik-e még vele (és rendelkezett, bár néha azt kívánta, bárcsak ne 

rendelkezne), vagy hogy megkísérelje megérteni (de ez sosem sikerült, 

legalábbis nem istenigazából), ám ritkán használta meggyőződésből. 

Egyébként is, a nő mindig kámforrá vált. Gabe-et bosszantotta, mennyi 

időt elvesztegetett arra, hogy az öregasszony kilétén töprengjen, miközben 

tengernyi dolga volt. Egy sóhajjal körbenézett a folyóparti tisztáson, 



amelyet ténykedése helyéül választott, és ahol nap mint nap órákat töltött. 

Csupasz lába mélyen a fahulladékba süppedt. Elvigyorodott, amikor 

észrevette, hogy az arcát fűrészpor borítja, amely beletapadt a verítékébe. 

Megnyalta a szája szélét, hogy megkóstolja a cédrus ízét. 

A deszkák, amelyeket megmunkált, rendezett stócokban tornyosultak, 

de a szerszámai szanaszét szórva hevertek, és a szürkülő felhők azt 

jelezték, hogy esni készül. Hallotta a mennydörgés moraját. Itt az ideje, 

hogy behordja a holmit a pajtába. Ám amikor elkezdte bevinni az 

eszközöket, és fel-alá cammogott a két fa közé épített kezdetleges kis 

tákolmány és a deszkakupac között, azon kapta magát, hogy megint az 

öregasszony jár a fejében. 

A kis falucskában nem volt túl sok titok. Ha új jövevények érkeztek, 

mindig üdvözölték őket. Az idegenek elmesélték a történetüket. Az 

öregasszonyéra nem emlékezett, de akkoriban még biztos kicsi volt, hiszen 

a nő már évek óta a nyomában koslatott, és Gabe már kisfiú korától magán 

érezte a tekintetét. Ráadásul Gabe nem is fordult meg túl sokszor a 

fogadásokon. Noha néhány történetet érdekesnek tartott – főleg ha a 

jövevény veszedelmek közepette, hajszál híján menekült csak meg –, a 

mesélők többsége mindig elkalandozott, néha könnyekben tört ki, ami 

feszélyezte Gabe-et. 

Elég volt a félénkségből, tökélte el. Legközelebb, ha meglátom, hogy 

már megint bámul, egyszerűen bemutatkozom neki. Akkor ő is kénytelen 

lesz elárulni, ki fia-borja. 

Az eső hirtelen szemerkélni kezdett. Gabe becsukta a pajta göcsörtös, 

deszkákból sebtében összetákolt ajtaját. Vetett egy röpke pillantást az 

esőfüggönyön át az erdőre, ahol az öregasszony szokott álldogálni. Aztán 

rátolta a reteszt, és futva lódult meg az esőben Falu felé. 

 

* * * 

 

– Hogy halad a csónak? 

Simon, Gabe egyik barátja a Fiúk Szállásának verandáján állt, amikor 

Gabe felkaptatott a lépcsőn, és a fejét rázta, hogy megszabaduljon a göndör 

haját eláztató esővíztől. 

– Elég jól. Lassan, de biztosan. 

Bement, hogy száraz ruhába bújjon. Nemsokára vacsoraidő, gondolta. 

Faluban nem volt óra, de a harangtorony időről időre jelzett, és a délután 

közepét jelentő harangszó már jó ideje elhangzott. A kis alkóvjában az 



egyik polcon talált egy tiszta, összehajtogatott inget. Felvette. A nedves 

ruhát egy kosárba hajította az előtérben. 

Tizenkét másik árva, kamasz fiúval együtt élt a Fiúk Szállásán. Legtöbb 

lakótársának szüleit betegség vagy baleset ragadta el, az egyiküket, Tarikot 

pedig felelőtlen szülei elhagyták kiskorában, mert nem éreztek kedvet a 

gyerekneveléshez. Mindegyik fiúnak megvolt a maga története. Gabe-nek 

is volt múltja, de nem szerette elmesélni: túl sok homályos pont volt benne. 

Újra és újra vallatóra fogta Jonast. Jonas hozta ide évekkel ezelőtt, 

amikor Gabe még egész kicsi volt. 

– Miért hagyták a szüleim, hogy magaddal hozz? – kérdezte Gabe. 

– Nem voltak szüleid – magyarázta Jonas. 

– De hát mindenkinek vannak szülei. 

– Ott nem, ahol mi éltünk. Ott másként mentek a dolgok. 

– És te? Neked voltak szüleid? 

– Volt két ember, akit Anyának és Apának hívtam. Nekik utaltak ki. 

– Na, és engem? 

– Téged még nem adtak oda senkinek. Nehéz gyerek voltál. 

Gabe ezen elvigyorodott. Tetszett neki a gondolat, hogy nehéz gyerek 

volt. Ettől valahogy felsőbbrendűnek érezte magát. 

– De csak voltak szüleim. Az emberek nem a semmiből lesznek. 

– Tudod, mit, Gabe? Akkoriban még én is gyerek voltam. A kicsiket a 

Dajkálóközpontban gondozták, onnan kerültek szülőkhöz. Én pedig 

beletörődtem ebbe. Sosem kérdeztem, miért vagy hogyan. Sosem 

kérdeztem, honnan jönnek a csecsemők. 

Gabe hahotázni kezdett. 

– Jaj! Hogy honnan jönnek a csecsemők? Ezt minden gyerek tudja! 

Gabe kacagott, de Jonas szigorú és gondterhelt maradt. 

– Igazad van – felelte tagoltan. – Emlékszem rá, minden évben 

kiválasztottak néhány fiatal lányt, hogy szülőanyák legyenek. Így hívták 

őket. Biztos ők voltak azok, akik… 

– És aztán mi lett a szülőanyákkal? Mi lett az én szülőanyámmal? 

– Nem tudom, Gabe. 

– Nem akart megtartani? 

Jonas sóhajtott egyet. 

– Nem tudom. Ott más rendszer volt… 

– De én utána fogok járni. 

– Hogyan? 

Gabe még nagyon fiatal volt, nem lehetett több kilencévesnél. Mégis 

dacosan válaszolt: 



– Visszamegyek. Nem tudsz megállítani! Megtalálom a módját. 

 

* * * 

 

Miután a fiúk nemrégiben kiköltöztek a Gyereknevelő Intézetből, ahol 

életük első éveit töltötték, és már a Fiúk Szállásán laktak, megváltozott az 

érdeklődésük, és már keveset beszéltek a régmúlt időkről. Persze a 

lányoknál más volt a helyzet, Gabe jól tudta. Hallott róla, hogy a Lányok 

Szállásán a lakók éjszakába nyúlóan beszélgettek, újra és újra elmesélték 

egymásnak a történetüket. De a fiúk mostanában jobbára az iskoláról, a 

sportról vagy a jövőről diskuráltak. Soha nem a múltról. 

A Fiúk Szállásán remek kis csapat lakott. Esténként együtt írták meg a 

leckéjüket, és együtt étkeztek. Az ételt egy kétfős konyhai személyzet 

készítette. Volt szállásigazgatójuk, egy kedves férfi, akinek szintén az 

épületben volt a szobája, és aki elsimította az időnként fellángoló vitákat a 

fiúk között. Bármilyen problémával felkereshették. De Gabe inkább arra 

vágyott, hogy a saját házában élhessen a családjával, ahogy a legjobb 

barátja, Nathaniel. Nathanielnek voltak szülei és két húga, az otthonuk 

zajos volt az állandó civódásoktól és kacagásoktól. 

Ahogy kipillantott az ablakon, a csillapuló esőn át látta a házat, ahol 

Nathaniel lakott: nem messze állt a kanyargós ösvény mentén. A kis 

kertjében buján nőttek a nyári virágok. Ahogy Gabe az épületet 

mustrálgatta, egyszeriben kinyílt az ajtó, és kirakták a szürke macskát. Az 

állat jellegzetesen nyújtózott egyet a verandán, és elkezdte nyalogatni a 

mancsát. Deirdre macskája volt. Gabe megkísérelte felidézni a nevét. 

Emlékezett rá, hogyan nevetett Nathaniel húga, amikor megmondta Gabe-

nek a nevet, de már el is felejtette a furcsa szót. Katakomba? Kataklizma? 

Nem. De valami ilyesmi. Deirdre mindig remekelt névadásban. 

Na meg csinos is volt. Gabe arcát elöntötte a pír, feszengett a 

gondolattól. A macskát nézte, abban a reményben, hogy Deirdre felbukkan 

az ajtóban. Talán kiül a verandára, hogy megsimogassa az állat szürke 

bundáját. Katapult! Ez a neve! Elképzelte a lányt, ahogy simogatja 

Katapultot, a tekintete a távolba réved, és talán… rá gondol. Lehetséges 

ez? Tényleg szokott rá gondolni? Persze, eszmélt rá hirtelen, megtudhatná, 

hiszen képes beleérezni. De talán nem is akarja tudni. Egyébként is, még 

nincs itt az ideje. Mindjárt megszólal a vacsorát jelző harangszó, mire a 

többiek zajongva és nevetve viharzanak le az előtérbe. 

Amúgy meg – intette magát Gabe, miközben elhessentette Nathaniel 

csinos, fekete hajú húgának képét – nem lenne tisztességes Deirdrével 



szemben, még akkor sem, ha kiderülne, hogy kedveli őt. De úgysem. 

Nemsokára elkészül a csónakkal. És akkor odébbáll. 
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– Tudod, csónakot épít. 

Kira bólintott. Nemrég fektette le a gyerekeket aludni. Olyan elevenek 

voltak mindig. Noha Annabelle még járni sem tudott rendesen, minden 

csínytevésből kivette a részét a kétéves bátyja, Matthew oldalán. Kira 

halálosan kimerült estére. Behozta a teáját, letette a botját, és leült Jonas 

mellé, aki nagyon gondterheltnek tűnt. 

– Tudom. Ott voltam, amikor kölcsönkérte a könyveket, nem 

emlékszel? 

Jonas a szoba falait pásztázta a tekintetével. Könyvespolcok padlótól 

plafonig. És nemcsak ez az egy szoba nézett ki így, hanem az összes többi 

is, melyben Jonas lakott a családjával. Éppen azt igyekeztek beleverni a 

gyerekek fejébe, hogy ne rángassák le a könyveket a polcokról. Az élénk 

színek vonzották a kicsiket. Jonas emlékezett rá, hogy amikor még kölyök 

volt a kutyájuk, ugyanilyen rakoncátlan volt, és az alsó polcokon álló 

kötetek sarkait rendszeresen megrágcsálta. Ficánk mostanra középkorú 

volt, túlsúlyos, lusta, és már nem harapdált meg mindent. A nap java 

részében horkolva aludt az összehajtogatott pokrócokon. Helyette most a 

kisgyerekek rágtak meg mindent. 

– Mindig is tudtam, hogy eljön ez a pillanat – mondta Jonas. – Már 

kiskorában megmondta, hogy fel fog kerekedni, hogy megismerje a 

múltját. 

Kira ismét bólintott. 

– Természetes, hogy érdekli – mutatott rá. – Talán majd a következő 

nemzedék, a mi gyerekeink, akik már itt születtek, nem fogják 

megtapasztalni ezt a sürgető kényszert. 

Mindketten – Falu csaknem minden lakójához hasonlóan – máshonnan 

kerültek ide: elmenekültek valami elől, s mindenféle nehézségek árán 

jutottak erre a helyre. Jonas felállt. Kibámult az ablakon a sötétségbe. Kira 

ismerte ezt a nézést. A férjének szüksége volt rá, hogy a kinti világra 

fordítsa a tekintetét, hogy megtalálja a választ a kérdésekre. Ez volt az első 

dolog, ami feltűnt neki rajta: a szúrós kék szempár, amely nyilvánvalóan 

képes volt a dolgok mögé nézni. A kapcsolatuk kezdetén, amikor Jonas 

volt a vezető, gyakran használta ezt a képességét arra, hogy orvosolja a 



bajokat. De a bajok már a múlté voltak, Falu szépen gyarapodott, és Jonas 

lemondott a vezetői tisztségről mások javára, hogy gondtalan életet 

élhessen a családjával. 

Most a könyvek és a tudás védelmezője volt. Tudós és könyvtáros. 

Ezért kereste fel Gabriel nemrégiben: könyveket kért, melyekben ábrák és 

útmutatások sorakoztak arról, hogyan kell csónakot építeni. 

Jonas sóhajtott egyet, elfordult a sötétségtől, amely lassacskán Falura 

borult. 

– Aggódom érte – mondta. 

Kira letette a kézimunkát, amelyet éppen a kezébe vett. Odalépett a 

férjéhez, a derekára fonta a karját, és belenézett a komoly szemébe, amely 

pont olyan kék volt, mint az övé. 

– Természetes, hogy aggódsz. Te hoztad ide. 

Évekkel ezelőtt történt, hogy Jonas – aki akkoriban még szintén gyerek 

volt – idehozta Gabrielt, a kisgyermeket, akinek nem volt múltja, de 

rászolgált, hogy legalább jövője legyen. Ide, ebbe a faluba, amely 

szeretettel fogadta, és nem tett fel kérdéseket. 

– Olyan kicsi volt. És nem volt senkije. 

– De ott voltál neki te. 

– Gyerek voltam. Nem lehettem az apja. Azt sem tudtam, mit jelent ez. 

Az emberek, akik felneveltek, megtettek minden tőlük telhetőt, de 

számukra ez csak kötelesség volt. 

Jonas felsóhajtott, ahogy visszaemlékezett a párra, akit Anyának és 

Apának hívott. 

– Emlékszem, egyszer megkérdeztem tőlük, szeretnek-e. 

– És? 

Jonas megrázta a fejét. 

– Nem tudták, mit jelent ez. Azt mondták, ennek a szónak nincs értelme. 

– Megtettek mindent, amit tudtak – felelte Kira egy pillanat múlva, és a 

férfi csak bólintott. 

– Gabe most idősebb, mint amilyen én voltam, amikor idehoztam – 

mélázott Jonas. – Erősebb. Bátrabb. 

– De nem olyan jóképű, mint te voltál – emelte fel Kira a kezét, és 

mosolyogva beletúrt Jonas hajába. 

A férfi ilyenkor általában viszonozta a mosolyát. De most az arca komor 

maradt, a gondolatai máshol jártak. 

– És szinte biztos vagyok benne, hogy van valamiféle adottsága. 



Kira sóhajtott. Tudta, mit jelent ez. Neki is, és Jonasnak is volt 

adottsága. Néha kapóra jött, de terhére is lehetett az embernek, mert meg 

kellett tanulnia, hogyan és mikor használja. 

– Félek tőle, mire fog rábukkanni, ha kutakodni kezd – folytatta Jonas. – 

Családot szeretne, de azt nem fog találni… – Összevonta a szemöldökét, a 

megfelelő szót kereste. – Nem volt egyéb egy terméknél – bökte ki végül. – 

Ahogy mi, többiek sem. 

Kira némán leült. Dermesztő volt a gondolat. Végül töprengve azt 

felelte: 

– Mindannyiunk múltja tele van borzalmakkal. 

– De neked volt anyád, aki szeretett. 

– Igen. Aztán meghalt. Én pedig magamra maradtam. 

– De neked legalább volt valakid… Mennyi ideig is? 

– Majdnem tizenöt évig. 

– Gabe is ennyi idős lehet most nagyjából. Vágyódik valamire, és attól 

félek, sosem fogja megtalálni. Mert sosem volt. De… 

Jonas felállt, és az ablakhoz lépett. Kira figyelte, ahogy ott szobrozott, 

és bámult ki a sötétbe. Azt is látta, hogy a fák enyhén hajladoznak az 

éjszakai szellőben, csillag nélküli ég háttere előtt. 

– De? – kérdezte, amikor Jonas hosszan nem szólt semmit. 

– Nem is tudom. Érzek valamit. Valamit Gabe-bel kapcsolatban. 

– Valami veszély les rá? – tudakolta Kira nyugtalanul. – Szólnunk kell 

neki, ha veszedelem fenyegeti. 

– Nem – ingatta a fejét Jonas. Még mindig az ablaküvegen túlra 

szegezte a tekintetét. – Nem. Nincs veszélyben. Legalábbis egyelőre. De 

érzek valamiféle jelenlétet. Jóindulatúnak tűnik. Szerintem… – Elnémult. – 

Szerintem valami… valaki… keresi őt. Vagy várja. Vár rá. Figyeli. 

Többet nem árult el Kirának, mert maga sem értette, és nem akarta 

megijeszteni a feleségét. De volt odakint valami más is, valami, amit csak a 

tudata peremén érzékelt homályosan, valami, aminek nem volt közvetlenül 

köze Gabe-hez. És az a valami meglehetősen ismerősnek tűnt neki, és 

nagyon-nagyon veszedelmesnek. 
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Kezdetben a barátai segítettek. De ezeknek az időknek már vége volt. 

Mostanság horgászni jártak, labdáztak, a szokásos nyári időtöltéseknek 

hódoltak a rövid iskolai vakáció alatt. Gabe terve csak futólag hozta őket 

lázba, és az érdeklődésük hamar alábbhagyott, amikor ráébredtek, hogy 

Gabe nemcsak holmi kezdetleges tutajt akar összeácsolni, amivel a 

folyópart mentén evezgethetnek. 

Gabe maga elé hümmögött, miközben megmérte a deszkáit. Volt róla 

valami halvány elképzelése, hogyan fognak összepasszolni. Noha a 

könyvekben, amelyeket Jonastól kért kölcsön, mindenféle vízi 

alkalmatosságok képei voltak – a duzzadó vitorlájú hajóktól kezdve a 

hosszú, keskeny csónakokig, amelyek evezősorai mellett izmos férfiak 

ültek –, egyik sem adott pontos útmutatást arra, hogy kell megépíteni. Az ő 

csónakja kicsi lesz, ezt tudta. Épp elég neki magának és a cókmókjának. 

Lesz evezője, az esős napokon már el is kezdte kifaragni a pajtájában. 

– Van rá bármi esély, hogy elgyere horgászni? 

Gabe felkapta a fejét a hangra. A magas, napbarnított Nathaniel állt az 

ösvényen, kezében a horgászfelszerelése. Gyakran horgásztak együtt, 

általában a nagy sziklánál, amely kissé távolabb magasodott a parton. A 

folyónak azon a szakaszán kiválóan lehetett pecázni, mert lassú sodrású 

volt, elég sekély, és az ezüstös, fürge pisztrángok mohón vetették magukat 

a csalira, később meg persze finom falat vált belőlük. 

Csábító ajánlat volt, de Gabe megcsóválta a fejét. 

– Nem tudok. Le vagyok maradva. Lassabban megy, mint gondoltam. 

– Mi az? – mutatott Nathaniel a tisztás széle felé, ahol vékony rudak 

álltak halomban. 

Gabe követte a pillantását. 

– Bambusz. 

– Csak nem abból csinálod? Egy csónakhoz erős deszkák kellenek. 

Gabe elnevette magát. 

– Tudom. Cédrust használok. A bambusz… Na, itt van, megmutatom. 

Letörölte a verejtéket a homlokáról az inge ujjával, majd előhozta a 

nagy könyvet a pajtából. 



– Jonas megengedte, hogy kihozd ide a könyveket? – álmélkodott 

Nathaniel. 

Gabe bólintott. 

– Megesketett, hogy nem piszkolom be és nem áztatom el őket. – 

Letette a könyvet egy lapos sziklára, lekuporodott mellé, és lapozgatni 

kezdett. – Nézd! – mutatott egy ábrára. 

Nathaniel a nagy hajót nézte, amelynek sok-sok vitorláját kiengedték. A 

kötélzet bonyolult volt: a vitorlavásznat számtalan kötél és csörlő tartotta, a 

fedélzeten pedig nyüzsgött a legénység. 

– Neked elment az eszed! – esett le Nathaniel álla. – Ezt nem tudod 

megépíteni! 

Gabe kuncogott. 

– Nem hát. Csak meg akartam mutatni. Ez nem is folyami hajó. 

Óceánjáró. Szerintem tanultunk ilyesmiről történelemórán. 

Nathaniel bólintott. 

– Kalózok – idézte fel az emléket. – Ennél a résznél figyeltem. 

Gabe lassan továbblapozott. 

Mosolygott. 

– Ezt fogom megépíteni – mondta, és felcsapta a könyvet a vége felé, 

ahol látszólag szinte már magától kinyílt. – Ne röhögj! 

De Nathaniel röhögött, amikor előrehajolt, hogy szemügyre vegye a 

képet. Gabe szintén kuncogott, ahogy barátja jókedvét figyelte. A képen 

egy aprócska lélekvesztő volt, amelyben egy szem legény ült, körülötte 

roppant hullámok csapdostak, és cápauszonyok látszottak a habok között. 

Mindenütt a végtelen tenger és ég. A férfi rémültnek és elveszettnek tűnt. 

– Szóval koporsót építesz! Egyébként hol van ez a fickó? 

– Az óceánon. De az messze van. Én nem az óceánra készülök, hanem 

csak a folyóra. És nem fogom úgy végezni, mint ő. Egyszerűen csak 

megépítem ezt a csónakot, vagyis valami hasonlót. Az enyém kisebb lesz, 

és nem lesz rajta kabin. Kicsi lesz, de strapabíró. Nincs is másra 

szükségem. Gyerekjáték lesz összeeszkábálni. 

Gabe körbehordozta a tekintetét a halmokban álló deszkákon, a 

fűrészporon és a körülötte uralkodó kuplerájon. 

– Vagyis azt hittem, gyerekjáték lesz. 

– És hogy fogod irányítani? – kérdezte Nathaniel, miközben még 

mindig a magányos férfi képét bámulta, aki lekushadt a csónakjában, 

ahogy a hatalmas hullámok átcsapni készültek felette. 

– Evezővel. Egyébként meg a folyó sodrására bízom magam. Nem 

nagyon kell a kormányzással bíbelődnöm. Csak ha ki akarok kötni. 



– Szóval mire kell a bambusz? 

– Az fogja összetartani. Saját kútfőből származik az ötlet. Először 

összeállítom a csónak testét cédrusból, aztán jön a bambusz… 

Benedvesítem, és amikor kiszárad, megfeszül… Olyan lesz, akár a kötél. 

Nathaniel körülkémlelt. A cédrusdeszkák egymás hegyén-hátán 

hevertek, néhányat szegek tartottak össze. Látta, hogy Gabe már elkezdte 

előkészíteni a bambuszt, lehántotta és feldarabolta. Kemény munka lesz 

egy embernek. 

– Besegít néha valaki? 

Gabriel tétovázott. 

– Hát nem mondhatnám. Bár néha jön egy öregasszony, és bámul – 

mutatott a fenyőerdő felé. – Ott szokott állni. 

– Egy öregasszony? 

– Igen. Már biztos láttad. Görnyedt, és látni, hogy nehezére esik a járás. 

Szerintem követ. Nem tudom, miért. Egyszer majd rákiáltok, hogy álljon 

meg. 

Nathaniel nyugtalankodni kezdett. Ideges kacajt hallatott. 

– Nem kiálthatsz csak úgy rá öregasszonyokra – mondta. 

– Tudom. Csak tréfálok. Inkább csak rámordulok, hogy megijesszem. – 

Gabe grimaszolt és hangosan morgott, valamiféle szörnyeteget utánzott. 

Mindketten felnevettek. 

– Biztos, hogy nem jössz horgászni? – kérdezte végül Nathaniel. 

Gabe a fejét rázta, és felvette a könyvet, hogy visszavigye a pajtába. 

– Nem tudok. 

A barátja összeszedelőzködött, és sarkon fordult. 

– Hiányzol Deirdrének – vetette hátra egy szégyellős mosollyal. – 

Újabban sosem jössz át. 

Gabe felsóhajtott. Felnézett az ösvényre, mintha ott megpillanthatná 

Nathaniel csinos húgát. 

– Eljön holnap az ünnepségre? 

Nathaniel bólintott, és a vállára vetette a horgászbotját. 

– Ott lesz mindenki. Az anyám már most ott van, segít az 

előkészületekben. 

– Mondd meg Deirdrének, hogy ott találkozunk. 

Gabe intett a barátjának, és ismét a munkájának szentelte a figyelmét, 

míg Nathaniel lassan elsétált. 
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Faluban rendszeresen tartottak ünnepségeket. Mindig volt rá valami 

alkalom: aratás, nyár közepe vagy egy esküvő. De ok sem igazán kellett 

hozzá. Az emberek vágytak a mulatozásra, a nevetésre, arra, hogy 

kiöltözhessenek és jót ehessenek – degeszre tömjék a bendőjüket –, így 

aztán rendszeresen tartottak ünnepségeket. 

Kira a gyerekeket élénk színű, hímzett ruhákba öltöztette, amelyeket 

maga tervezett és hímzett. Mesterien bánt a tűvel. Sokan felkeresték, hogy 

varrjon nekik esküvői ruhát, és még mindig beszéltek arról a kézzel szőtt, 

mindenféle madáralakokkal gazdagon díszített lepelről, amelybe az 

édesapja testét bugyolálta a temetése előtt. Kira apja vak volt, a hangok 

jelentettek számára mindent. Ismerte minden madár füttyét – utánozni is 

tudta őket –, és az erdő kis szárnyas teremtményei nem féltek tőle, a 

tenyeréből ettek. Egész Falu egybesereglett, hogy búcsút vegyen tőle, 

amikor örök nyugalomra helyezték, de csupán a sokadalom dalát lehetett 

hallani azon a napon, a madarak elnémultak, akárha gyászolnának. 

Kira mélykék ruhát öltött az ünnep tiszteletére, a szandálja pántjaiba és 

a hosszú hajába is kék szalagot font. Jonas ámulattál és szeretettel 

mosolygott rá, noha ő maga az ünnepnapokon is egyszerű ruhát viselt: házi 

szövésű inget és durva anyagú nadrágot. Csak a szemét forgatta, amikor a 

felesége a gallérjára tűzött egy kék virágot, amelyet a kertben szedett. 

Jonas nem volt oda az ékességekért. Egyszerű ízlése volt. 

Annabelle és Matthew fel-alá szaladgált, mászott a nagyszobában, 

kacarászott, míg Kira becsomagolta a tortát, amelyet sütött, és beletette egy 

kosárba, amelyet margarétákkal és páfránnyal díszített fel. Ficánk ásított 

egyet, és feltápászkodott a pokrócáról, ahol éppen szundított. Megérezte az 

izgalmat, és nem akart kimaradni belőle. Kira észrevette az eb hirtelen 

támadt érdeklődését, felnevetett, és lehajolt, hogy egy virágot kössön a 

nyakába. 

– Így ni! – mondta. – Most már alkalomhoz illő az öltözéked. Ficánk a 

farkát csóválta, és követte a családot, amikor felkerekedett. Jonas vitte a 

kosarat, amelyben a torta volt, Matthew pedig az apja nyakában ült. 

Annabelle az anyja kezét szorongatta, míg Kira a másik kezével faragott 

botját markolta, amely nélkül nem tudott járni. Az ösvény kanyarulata felől 



zenét hallottak, flóta- és hegedűszót: ezen a helyen gyűltek össze a falusiak 

mulatozni. 

 

* * * 

 

Nagyon kicsi falu volt, amelyet sok-sok évvel ezelőtt kitaszítottak 

csoportja alapított. Háborúkból vagy mindenféle nehézség elől menekültek, 

gyakorta a saját nemzetségük vagy falujuk üldözte el őket, és sebesülten 

érkeztek ide. Erőt merítettek egymásból, és közösséggé kovácsolódtak. 

Szeretettel fogadtak minden jövevényt. 

Időről időre, minden évben szárnyra kapott a szóbeszéd, hogy nem 

lenne szabad több menekültet befogadniuk, mert Falu kezd zsúfolttá válni, 

és az újak néha nehezen alkalmazkodnak a helyi szokásokhoz és 

szabályokhoz. Viták lángoltak fel, kérvényeket adtak be, és tárgyalásokat 

tartottak. 

És mi van, ha az egyikük a lányom szíve választottja? 

Olyan furcsa akcentussal beszélnek! 

Mihez kezdünk, ha nem jut mindenkinek munka? 

Miért támogatjuk őket, amíg be nem illeszkedtek a közösségünkbe? 

Jonas, aki akkoriban még vezető volt, finoman, de határozottan 

emlékeztette rá a falusiakat, hogy egykor ők is száműzött idegenként 

érkeztek ide, ahol mindannyian új életet akartak kezdeni. Végül 

megszavazták, hogy minden maradjon a régiben: Falu menedékhely marad, 

ahol mindenkit szívesen látnak. 

Gyermekkorában Gabe ásítozott és csak a száját húzta, amikor az 

osztálya – a többi osztályhoz hasonlóan – felkereste a falumúzeumot, hogy 

megismerje a település történelmét. A történelem unalmas, gondolta Gabe. 

Kínosan érezte magát, amikor a tárlatvezető, aki különféle közlekedési 

eszközöket mutogatott nekik a Menekültek járművei című kiállításon, 

rábökött egy ütött-kopott, piros szánkóra, és azt mondta, hogy egy bátor 

Jonas nevű fiú érkezett ezen a hóvihar kellős közepén egy haldokló 

csecsemővel a karjában. 

– Mára pedig, ahogy azt mindannyian tudjátok, Jonas Falunk vezetője 

lett, a csecsemő pedig, akit magával hozott, egészséges fiúvá cseperedett – 

folytatta a tárlatvezető drámai hanghordozással –, akit Gabrielnek hívnak. 

Az osztálytársak Gabe-re vigyorogtak. Egymást böködték, és 

vihorásztak. Gabe unalmat színlelt. Elfordult a vitrintől, és lehajolt, hogy 

megvakarjon a lábán egy nem létező rovarcsípést. 



A legelső telepesek, akiknek történetét a múzeum bemutatta, már 

megvénültek vagy meg is haltak. Kira apja, Christopher Falu temetőjében 

aludta örök álmát a fenyőerdő mellett. Hajdanán egy távoli közösségben 

élt, az ellenségei súlyosan megsebesítették, és magára hagyták meghalni, 

ám ő vakon elbotorkált Faluig, ahol megmentették. Látónak hívták, és szép 

hosszú életet élt méltóságban és bölcsességben. Most Kira gondozta a 

sírját. Néha magával vitte a kicsiket is, ha gazolt vagy meglocsolta a 

zsenge, illatos, bíbor kakukkfüvet, amelyet ő maga ültetett. 

Christophert a nevelt fia, Matty mellé temették. A falusiak jó kedélyű 

fiatalemberként emlékeztek Mattyre, aki belehalt az ismeretlen gonosz 

erők elleni harcba, amelyek Falut fenyegették azokban a kíméletlen 

időkben sok-sok évvel ezelőtt. 

Ahogy az esti ünnepségre tartva elhaladt a temető mellett, Gabe ezekre 

az időkre gondolt, és felidézte a napot, amikor Matty testét megtalálták, és 

hazahozták. Kisfiú volt még akkor, nyolcéves, a Gyermeknevelő Intézet 

izgága lakója, akinek a legnagyobb örömöt a magányos kalandok okozták, 

és fittyet hányt a tanulmányaira. De Mattyt mindig szerette, mert olyan 

odaadással gondozta, segítette Látót, és lendületesen, jókedvűen vette ki a 

részét a Faluban adódó munkákból. Matty tanította meg rá, hogyan tűzze a 

csalit a horogra, hogyan dobja be a vízbe, ő mutatta meg, hogy kell 

sárkányt készíteni és eregetni. A halála napján Gabe szíve összetört, 

leroskadt az erdő vastag törzsű fáinak árnyékában, és nézte, ahogy a 

falusiak sorfalat állnak az ösvény mentén, és tisztelettel hajtanak főt a 

hordágy előtt, amelyen a szerencsétlenül járt fiút viszik lassan a sír felé. 

Gabe-et megijesztették a saját érzései, és csak szótlanul hallgatta a gyászos 

jajveszékelést, amely feltört a közösség tagjaiból. 

Azon a napon megváltozott. Egész Falu más lett. A szeretett fiú halála 

megrendítette őket, és mindenki igyekezett rászolgálni arra az áldozatra, 

amelyet a fiú hozott értük. Kedvesebbé, törődőbbé, figyelmesebbé váltak. 

Keményen küzdöttek azért, hogy gyökerestül kiirtsák azokat a szokásokat, 

amelyek elkezdték megmérgezni a közösségüket, és a még olyan 

ártalmatlannak tűnő dolgoktól is megszabadultak, mint a szerencsegép. 

Egy egyszerű játékgép volt, amely savanyúcukorral jutalmazta a nyertest. 

Évekkel ezelőtt egy titokzatos, baljós alak, akit Cseremesterként 

ismertek, hébe-hóba felbukkant Faluban, és csiricsáré, kísértésbe vivő 

dolgokkal izgalmat keltett, de mindig csak fejetlenséget és elégedetlenséget 

hagyott maga után. Jonas, a vezető átlátott rajta, érezte a benne lakozó 

gonoszt, és ragaszkodott hozzá, hogy ne engedjék be többé Faluba. 



Miután megszabadultak a kapzsiság és mohóság veszélyétől, amelynek 

árnyéka akkoriban mindenkire rávetült, a falusiak úgy döntöttek, minden 

évben megünneplik ezt a napot. 

Gabe megállt az ösvényen egy pillanatra. Észrevett egy csokor friss 

virágot a kő mellett, amelybe Matty nevét vésték. A falusiak gyakran 

adóztak így Matty emlékének, mert a fiú jobb emberekké tette őket. Gabe 

sokkal meghittebb módját választotta a hálának. Felidézett magában egy 

beszélgetést, amelyet egykor a nálánál kicsit idősebb fiúval folytatott, akit 

úgy csodált. 

– Jobban kellene figyelned az iskolában, Gabe – mondta Matty. 

Gabe-nek aznap tovább bent kellett maradnia az iskolában 

korrepetáláson. Aztán Mattyvel ült a folyópart egyik kiugró szikláján. 

– Nem szeretek iskolába járni – felelte Gabe, és megtapogatta a 

horgászzsinórt. 

– Én sem szerettem. Makacs voltam és szertelen, akárcsak te. De Látó 

felkarolt, mert nagyon megszeretett. 

Gabe vállat vont. 

– Velem senki sem törődik. 

– Dehogynem! A vezető. És én is. 

– Na, igen – ismerte el Gabe. 

– A vezető hozott ide. Nagyon megszenvedte. 

Gabe a szemét forgatta. 

– Te is a múzeumban hallottál róla a tárlatvezetésen? Bárcsak ne 

mesélnék el fűnek-fának azt a bugyuta történetet! Adsz másik csalit? 

Valahogy megszökött a horogról. 

Matty türelmesen segített neki újabb csalit feltűzni a horgára. 

– A tudás fontos dolog – magyarázta közben. – Jonasból is így lehetett 

vezető. Mert tanult. 

– De nekem eszem ágában sincs vezetőnek lenni. 

– Ahogy nekem sincs. De szeretnék tudni dolgokat. Te nem? 

Gabe felsóhajtott. 

– Néhány dolgot igen. De a matek nem tartozik közéjük. Meg a 

nyelvtan se. 

Matty elnevette magát. Aztán ismét elkomolyodott. 

– Gabe! 

– Tessék? 

– Egy nap majd rájössz, hogy van valamiféle adottságod. 

Néhányunknak van, és te is ilyen vagy. Biztosan tudom. 



Gabe a csalival és a horoggal bíbelődött. A beszélgetés valahogy 

önbizalmat adott neki. 

– Tudom – folytatta Matty –, hogy nehéz beszélni róla, mert megérteni 

is nehéz. De ez is csak amellett szól, hogy tanulj. Fel kell készülnöd. Egy 

nap majd megtudod, mire rendeltettél. Talán valami veszélyes küldetés vár 

rád. Ezért kell felkészülnöd, Gabe. Szükséged lesz a tudásodra. 

– Nézd! – kiáltott fel Gabe, hogy témát váltson. – Ott egy hatalmas 

pisztráng a szikla árnyékában! Elbújt. Lát minket. Nézd a szemét! 

Matty szeretetteljesen felsóhajtott, és a nagy halra nézett, amely a sötét 

vízben lebegett a szikla tövében. A pisztráng ekkor odébb húzódott, mintha 

megérezte volna a feltűnő érdeklődésüket, csillogó szeme ide-oda ugrált. 

Matty figyelte. 

– Azt hiszi, megmenekülhet előlünk, ha a sötétben ólálkodik. De minket 

ugyan nem tesz lóvá, Gabe! Ahhoz korábban kell felkelnie! Gyerünk! 

Próbáljuk meg elkapni. 

Ahogy felidézte magában a párbeszédet, Gabe emlékezett mindenre: a 

nevetésre, az elgondolkodtató szavakra, a napsütésre, a lassan hömpölygő 

víz hullámverésére, az óvatos mozdulataikra, ahogy igyekeztek 

becserkészni a nagy, ezüstös halat, és ahogy elkapták, majd visszadobták. 

Évekkel ezelőtt történt, és soha többé nem volt alkalmuk rá, hogy így 

beszélgessenek. 

Mattynek igaza volt a tanulással kapcsolatban. Gabe mindent megtett 

azért, hogy javítsa az iskolai előmenetelét, és most kifizetődtek a 

fáradozásai: megérte matekozni, mert jó szolgálatot tettek neki az 

ismeretei, amikor kimérte és összeillesztette a csónakja deszkáit. 

Most mégis azt kívánta, bárcsak ne érezte volna feszélyezve magát 

aznap, és jobban megbízott volna Mattyben. Éppen abban az időben 

fedezte fel az adottságát, a beleérzés képességét, amely igencsak 

összezavarta. 

Az egyik szokványos ünnepen történt. Talán nyár közepén, gondolta 

most, ahogy felidézte az esetet. A többi vele egyidős, nyolc-kilencéves 

fiúval együtt a versenyt figyelő tömegben álldogált. Két falusi férfi feszült 

egymásnak. A testüket olajjal kenték be, ezért csúszott a kezük, amikor 

birokra keltek egymással. A sokadalom buzdította őket, a férfiak felvették 

a kiindulási testhelyzetet, egyik lábukról a másikra álltak, és a megfelelő 

pillanatra vártak, hogy egymásnak essenek, és leteperjék egymást. Gabe 

minden idegszálát megfeszítve figyelte őket, és egyszer csak azt vette 

észre, hogy ő is jobbra-balra lépdel a porban, toporog, utánozza a 

birkózókat. A kedvencére összpontosított, Millerre, aki minden ősszel a 



gabonabetakarítást intézte. Miller termetes, rokonszenves fickó volt, aki 

néha, az uborkaszezon idején csapatokba szervezte a fiúkat, és jópofa 

játékokat tanított nekik, amiket a mezőn játszhattak. Még a kemény 

küzdelem hevében is nevetett, amikor végre fogást talált az ellenfelén, és a 

földre kényszerítette. 

Gabe, miközben csontos teste úgy mozgott, akár a birkózóké, azon 

tűnődött, milyen érzés lehet Miller bőrében lenni: milyen lehet erős 

férfinak lenni, aki ura az izmainak és a tagjainak. Váratlanul csend borult 

rá. Már nem hallotta a birkózók nyögéseit, a tömeg óbégatását, a kutyák 

vakkantásait, a hegedűszót. Érezte, ahogy néma csendben mozog. 

Beleérezte magát Miller helyzetébe – noha akkor még nem találta ki ezt a 

szót belebújt Miller bőrébe. Ő maga lett Miller. Megtapasztalta, milyen 

Millernek lenni. Egy pillanatra Millerré vált. Futólag megérezte, milyen az 

erő, a hatalom, a győzelem, a harc és a diadal mámora. 

Aztán újra felharsantak a hangok. Gabe visszatért. A sokaság 

üdvrivalgásban tört ki, Miller győzedelmesen a magasba nyújtotta a karját, 

majd lehajolt, és talpra segítette a hahotázó ellenfelét. Gabe összeroskadt, 

és a földön kuporgott egy ideig az ujjongó emberek között, levegő után 

kapkodott, kimerült, zavart és izgatott volt. 

Ezután sokszor megtörtént még vele a dolog. Később aztán megtanulta 

felismerni, mikor jön, és megtanulta irányítani. Egyszer, emlékezett vissza 

bűntudatosan, megpróbált csalni az iskolában a képessége segítségével. Ült 

a padjában, szerencsétlenkedett egy matekpéldával – törtekkel, amelyeket 

nem tanult meg rendesen –, majd felnézett Mentorra, a tanítójukra. Az 

ablaknál állt, és a táblát nézte, amelyre felírta a példát. 

Ha bele tudnám képzelni magam Mentor helyébe, ha belelátnék a 

fejébe, gondolta Gabe, egykettőre megoldhatnám ezt a feladatot. 

Összpontosított. Lehunyta a szemét, és Mentorra gondolt, a tudására, arra, 

milyen érzés lehet a bőrében lenni. És máris jött a csönd. Érezte, hogy a 

tudata lassan a tanító felé mozdul. Másodperceken belül ott volt, belebújt a 

bőrébe, megtapasztalta, milyen lehet Mentornak lenni. 

A dolog bevált. Csakhogy nem úgy, ahogy Gabe tervezte. Nem találta 

meg a választ a kérdésre. Ehelyett túláradó tudásvágyat és szenvedélyes 

érdeklődést talált, na meg szeretetet a gyerekek iránt, akik a padjaikban 

ültek, ahogy Gabe is. Érezte, hogy Mentor szereti a diákjait, bízik bennük, 

és reméli, hogy sokat tanulnak tőle. 

Az érzés gyorsan elmúlt, ahogy mindig, és Gabe a tenyerébe temette az 

arcát. Az osztály nyüzsgése visszatért, és a háta mögött ott termett a tanító. 

– Minden rendben, Gabriel? 



Gabe reszketett. Könnybe lábadt a szeme. 

– Nem érzem jól magam – suttogta. 

Mentor hazaengedte, és Gabe komótos léptekkel távozott az iskolából, 

miközben megfogadta, hogy ezentúl tanulni fog, s nem okoz többé 

csalódást az oktatójának, mint ahogy a múltban oly sokszor tette. 

Sosem beszélt az esetről senkinek. A beleérzés képessége személyes 

ügynek tűnt, olyasvalaminek, ami egyedül annak az embernek válik a 

javára, és aminek ijesztő voltát egyedül kell elviselnie. 

Most azonban azt kívánta, bárcsak bizalmasan meggyónta volna 

Mattynek, amikor megvolt rá a lehetősége. És nem csak a beleérzésről 

kellett volna mesélnie. Azt is bevallhatta volna, milyen elkeseredetten 

vágyódik az anyja után. A lakótársait nem avathatta be, kiröhögték volna. 

De Matty megértette volna. A vágyódás pedig magányos dolog, nagyon 

magányos. 

Lehajolt, felvett egy kavicsot az ösvényről, és Matty sírja felé hajította. 

Finoman nekikoccant a kőnek, majd a földre hullt, oda, ahol már több 

kavics is hevert a virágok mellett. Gabe dobta oda mindet. 

– Szia! – suttogta. 

A Pavilonból, ahol az ünnepséget tartották, zene szűrődött ki, s Gabe 

fülét vidám gyerekhangok ütötték meg. A barátaira gondolt, a játékokra, 

amelyeket együtt szoktak játszani, meg a versenyekre és a táncra. A csinos 

Deirdrére gondolt, akinek szeplők pettyezték az orrát. Füstöt látott, és 

érezte a malac illatát, amelyet nyárson sütögettek egész nap. Tudta, hogy 

Kira sütött tortát, amelyet vastag tejszín- és mézréteg koronáz. Gabe hátat 

fordított a temetőnek és a komor gondolatoknak, és elkezdte szaporázni 

lépteit a Pavilon felé. 
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Rettenetesen fájt a háta. Már hosszú-hosszú ideje, évek óta, és egyre 

rosszabb lett. Felegyenesedni is alig tudott, görnyedten járt. 

Elment a gyógyfüveshez, aki orvossággal látta el Falut, noha jól tudta, 

hogy ugyanolyan gyógyírt tud csak adni, mint annak idején Alys. A 

nyírfából és fűzfából főzött tea enyhíti a fájdalmait, de nem szünteti meg. 

A gyógyfüves feltette a kötelező kérdést: 

– Hány éves vagy? 

– Nem tudom – felelte Claire. 

Ez volt az igazság. Fiatal leány volt, amikor partra vetette a tenger azon 

a helyen, ahol éveket élt. Felnőtt, fiatalasszonnyá érett. A háta mögött 

hagyta azt a falut, és egyik napról a másikra megvénült. Nem tartott 

évekig. 

A gyógyfüves nem ütközött meg a válaszon. Sokaknak, akik Faluba 

vetődtek, csak ködös emlékképeik voltak a múltjukról. Faháncsfőzetet írt 

fel Claire bajára, és azt mondta: 

– Mindenkit gyötörnek ilyen fájdalmak ebben az előrehaladott 

életkorban. 

– Tudom – bólintott Claire. 

Nem akarta elmesélni, mi történt vele. 

A gyógyfüves gyengéden felemelte a karját, és megtapogatta a vékony, 

petyhüdt bőrt. Óvatosan megvizsgálta a sötét foltokat a kézfején. 

– Van még fogad? – kérdezte. 

– Néhány – vicsorított rá Claire. 

– Látsz? Hallasz? 

Claire látott és hallott. 

– Jó – mosolygott a gyógyfüves. – Ne táncolj, és ne egyél rágós húst. 

De ha még hallod a madarak énekét, és látod, hogy kócolja a fák lombját a 

szél, sok öröm vár még rád az életben. A napjaid viszont meg vannak 

számlálva – folytatta – úgyhogy élvezz ki mindent. Én is ezt teszem. 

Szerintem olyan öreg lehetsz, mint én. Nekem is fáj mindenem. 

Becsomagolta neki a faháncsot, és beletette a szatyrába. 



– Találkozunk az ünnepségen – mondta, amikor Claire indulóban volt. – 

Majd nézzük, hogy ropják a fiatalok, és visszaemlékezünk a régi időkre. 

Ennek is megvan a maga szépsége. 

Claire köszönetet mondott, és a botjára támaszkodva elindult lefelé az 

ösvényen a kis kunyhója irányába. A távolból fiatal fiúk kiáltozását 

hallotta, akik valamiféle labdajátékot játszottak. Az egyikük talán Gabe 

volt. Ritkán látta játszani az utóbbi időben, többnyire egyedül kopácsolt a 

folyóparti tisztáson: valami idomtalan vízi alkalmatosságot eszkábált, 

amelyet csónaknak hívott. Claire gyakran időzött a fák rejtekében, és 

figyelte munka közben. A maga módján csodálta az elszántságát. De 

elszomorította és bántotta, hogy a fiú el akar menni. 

Amikor először jött Faluba, örömmel üdvözölték. Az öregség akkoriban 

új volt neki, és még ma is meglepte, mennyire sajognak a csontjai 

felkeléskor, s milyen merevek a tagjai reggelente. A futás, mászás, tánc 

emléke még elevenen élt, lüktetett benne, de olyan gyenge volt már, hogy 

csak sántikálni és botladozni tudott. 

Amikor először látta a fiát, nyolc- vagy kilencéves lehetett. Tisztán 

emlékezett arra a napra. Végigszaladt az ösvényen a kunyhó mellett, 

amelyet felajánlottak Claire-nek. A barátaival rajcsúroztak, nevettek, 

torzonborz hajuk csillogott a napfényben. 

– Gabe! – hallotta Claire az egyik fiú kiáltását, de enélkül is felismerte 

volna a fiát. 

A mosolya pontosan olyan volt, amilyen az emlékeiben élt, a kacagása 

ugyanaz az ezüstösen gyöngyöző kacaj. 

Ösztönösen lépett egyet, mintha utána akarna iramodni, köszönteni 

akarná, a karjába akarná zárni. Talán grimaszol is egyet, mint régen. De 

amikor elindult felé, eszébe jutott, milyen gyenge lett, megbotlott egy 

kőben, és bukdácsolni kezdett. Gyorsan összeszedte magát, és látta, hogy a 

fiú éppen ránéz, majd közönyösen elfordítja a fejét. Mintha az ő szemével 

látta volna magát, hirtelen rádöbbent, hogy ráncos a bőre, ritka és ősz a 

haja, esetlen a járása. Egy szót sem szólt, elfordult, és eltűnődött. 

Muszáj megtudnia? Úgy fest, gondtalan gyermek. Ha felfedné magát 

előtte, és előállna a hihetetlen történetével, a fiú csak megrökönyödne, és 

egy szót sem értene. A barátai talán kigúnyolnák. Az is lehet, hogy hallani 

sem akarna róla. Vagy ami még rosszabb: kötelességének érezné, hogy 

gondját viselje öreg napjaiban. Csak megzavarná gondtalan életét. Teher 

lenne neki, vagy akár szégyennek érezné. 



Végül úgy döntött, beéri azzal, hogy rátalált. Békén hagyja. Ugyanakkor 

ráeszmélt a kegyetlen csere hatalmas erejére, amelyet Cseremester ajánlott 

neki. 

Az évek alatt elnézte, hogyan cseperedik Gabe csintalan kiskölyökből 

csendes fiatalemberré, akinek volt valamiféle küldetése, amelyet Claire 

nem értett. Mire fel a csónak? A folyó megannyi veszedelmet tartogat! A 

falusi gyerekek tudtak úszni, és egy biztonságos szakaszon, ahol a víz 

sekély és lassú sodrású volt, szabadon fürdőzhettek. De távolabb a folyó 

zabolátlanul csapkodta az éles sziklákat. Hallott róla, hogy van rajta egy 

meredek vízesés is, na meg kidőlt fák itt-ott, amelyek könnyűszerrel 

szétzúzhatják a gyenge deszkákat, amelyeket Gabe bambusszal kötözött 

össze. 

Claire-t megrémítette a rohanó víz. Nem véletlenül. Hajdanán 

folyóparton élt, aztán meg az óceán mellett. Mindkettő csak fájdalmat és 

veszteséget hozott rá. 

Nem akarta, hogy a fia a vízbe vesszen! 

 

* * * 

 

A ropogósra sült bőrnek, amelyet a nyárson sütött malacról vágtak le, 

ínycsiklandó illata volt, de Claire tudta, nem tud enni belőle a megmaradt, 

kilazult fogaival és sajgó ínyével. Zsenge babot szedett a tányérjára, amely 

paradicsomos és fűszeres mártásban főtt egész nap, és vett hozzá egy kis 

puha kenyeret. Arra gondolt, hagy helyet még egy szelet szedertortának is. 

Letette a tányérját egy asztalra, és leült a padra a többiek mellé. Egy 

állapotos nő rámosolygott, és kissé odébb húzódott, hogy helyet adjon 

neki. Claire ismerte, Jeannek hívták, az egyik hegedűs volt a férje, aki 

éppen a hangszerét hangolta, és készült, hogy húzza a talpalávalót. Kira is 

ott volt, fél szemmel a kisgyerekeit vigyázta, akik az asztal mellett 

játszadoztak. Időről időre adott nekik egy falatot, mintha madárfiókák 

lennének. 

Ahogy lassan falatozott, és a fiatal nőket nézte az asztal körül, Claire-be 

belehasított a tudat, hogy ő is egy lehetne közülük. Lepillantott a bütykös 

kezére, amely a villát tartotta. Egy öregasszony keze. A gyógyfüves azt 

mondta, már közel a vég, és Claire érezte, hogy így van. De a szíve mélyén 

mást érzett. Fiatal nő volt. Bárcsak ne kötötte volna meg az alkut, amellyel 

ide került! (Ifjúság! Claire fülében még ott visszhangzott a szó, amelyet a 

Cseremester kárált, miközben a nyála Claire arcára fröccsent, látta magát, 

ahogy beleegyezően bólogat, hallotta, ahogy azt rebegi: Áll az alku!) Talán 



most is Einarral lehetne, segítene neki gondját viselni a nyájnak, ragut 

főzne, amelyet megosztanának a domboldalon álló kunyhójukban, és 

esténként elbeszélgetnének a tűz mellett. 

De akkor sosem találta volna meg a fiát. Sosem látta volna viszont 

Gabe-et, nem látta volna, hogy nő életerős fiatal férfivá. Tudta, hogy újra 

megkötné az alkut, ha felkínálnák neki. 

Felállt, hogy visszavigye az üres tányért, és hozzon egy szelet tortát, s 

közben odapillantott az asztalra, ahol a féktelen legények ültek. Gabe is ott 

volt. Claire észrevette, hogy a szeme sarkából rásandít, ahogy elmegy 

mellettük, majd ismét a tányérjának szenteli a figyelmét, amelyen nagy 

halom finomság állt, és a terjengős adomát hallgatja, amelyet az egyik 

barátja ad elő. A kamasz Gabe vékonydongájú és magas volt. Ahogy Claire 

figyelte, látta, hogy a könyökével kiborítja a bögrét, amelyben az itala volt, 

amin a fiúk hahotázni kezdtek, mire Gabe maflán nekilátott felitatni a 

folyadékot a szalvétájával. 

A haja pont olyan göndör volt, mint Claire-é egykoron, bár most már 

apró kis kontyban fogta össze a tarkóján. Kék szeme döbbenetesen fakó 

volt. Ahogy Jonasé is. Meg a feleségéé, Kiráé. Claire emlékezett rá, hogy 

már akkor megfigyelte ezt a különös szempárt, amikor Gabe még csecsemő 

volt. Lassan visszaemlékezett azokra a réges-régi időkre, és az emlékek 

fájdalmasan hasítottak belé. 

Érezte, ahogy ráteszik a maszkot szüléskor. Beleremegett, amikor ez az 

emlék visszatért. 

Emlékezett rá, hogyan tartotta először a karjában a kicsit, és hogyan 

nézett fakó szemébe. Amikor ezt felidézte, könnybe lábadt a szeme a 

veszteség érzésétől. 

Aztán eszébe jutott egy álom is, amelyben elrejtette a világos szemű 

csecsemőt. Egy titkos fiókban tartotta. Ahogy ennyi idő után visszarévedt 

ezekre a dolgokra, kis híján zokogásban tört ki a fájdalomtól, amelyet 

felidéztek benne. 

A következő emléken tényleg elsírta magát: látta maga előtt, hogyan 

mosolygott rá a gyermek, és hogyan integetett apró kezével. Akkoriban 

már a nevét is ki tudta mondani vékony kis hangján: Claire. Meg azt, hogy: 

Pápá! 

 

* * * 

 

Egy percig sem bánta az alkut, amelyet azért kötött, hogy megtalálhassa. 

De kétségbeesetten vette tudomásul, hogy nem maradt már sok ideje. 



Ahelyett az erős és fiatal anya helyett, akit Gabe érdemelne, vén csoroszlya 

volt, fél lábbal a sírban. A Cseremester rút tréfát űzött velük hét évvel 

ezelőtt. 

Az ég elsötétült, ahogy leszállt az éj, és megszólalt a zene. Nemsokára 

itt az idő, hogy a fiatalok táncra perdüljenek, és egymással kacérkodjanak. 

Claire látta, hogy Gabe felkel, és elindul a csinos, szeplős lány felé, akit 

Deirdrének hívtak. Magabiztosan beszélgetett vele, miközben a lány 

segített leszedni az asztalt. Claire látta, hogy Deirdre is határozott, de 

szándékosan úgy sürgött-forgott, hogy csíkos szoknyája meglebbenjen, 

pörögjön. 

A nők összeszedték az edényeiket és a gyerekeiket, hogy 

hazainduljanak. Claire a kicsinyeivel bajlódó Kirát figyelte. Annabelle 

félálomban hevert a karjában, de Matthew rohangászott, mint a szélvész. 

Végül aztán Jonas nyakon csípte, és csak nevetett rajta, ahogy a holtfáradt 

kétéves kapálózott és bömbölt. Összeszedelőzködtek, majd elbúcsúztak, és 

elindultak az ösvényen hazafelé. Jonas a nyakába vette Matthew-t, és a 

párnak hamarosan már csak a körvonalai látszódtak a kelő hold 

megvilágította ég hátterén. 

Noha Jonas nem volt tisztában vele, kicsoda Claire, s hogy hajdanán 

egykorúak voltak egy másik közösségben, Claire emlékezett a Jonas nevű 

fiúra. Akkoriban túl fiatal volt hozzá, hogy gyermeke lehessen, mégis ő 

mentette meg a csecsemőt, akit halálra ítéltek, mert egy kicsit élénk, 

kíváncsi és heves volt. Mert rosszul aludt. Mert – hogy is mondták? – 

zavaró volt. Nem tudott beilleszkedni. Jonas az élete kockáztatásával, a 

jövője feláldozásával idehozta. Claire azt latolgatta, most vajon aggódik-e 

a törékeny kis csónak miatt, amelynek megépítését Gabe a fejébe vette, és 

amellyel dacolni akar a szeszélyes folyó veszélyeivel, ha valahogy sikerül 

vízre bocsátania. 

Amikor felkelt, hogy elinduljon lefelé az ösvényen a kis kunyhója felé, 

kénytelen volt egy pillanatra megállni, és a kezével a csípőjét dörzsölgetni, 

úgy elgémberedett. Végül nekiindult a lankás lejtőnek, óvatosan lépkedve a 

holdfényben. Milyen kevés ideje maradt, gondolta Claire, és felsóhajtott. 

És Gabe sosem ismerheti meg a múltját. 

Aztán földbe gyökerezett a lába. Hát persze! Már tudta, mit fog tenni! 

Elhatározta, hogy elmondja a történetét – amelyet egész idáig titokban 

tartott – Jonasnek! És egy napon, amikor Claire már nem lesz az élők 

sorában, amikor elérkezik a pillanat, amikor a fiú elég idős és felkészült 

lesz, Jonas majd elmesélheti neki. 
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– Cseremester? 

Jonas döbbenten nézett rá. 

Hosszú idő óta ez volt az első szó, amelyet kiejtett. Egy pádon ült 

Claire-rel a könyvtár mögötti félreeső helyen. Claire sokat töprengett rajta, 

mennyi mindent el kell mondania neki, és hogy hogyan is kezdhetne bele, 

majd végül, tíz nappal az ünnepség után felkereste Jonast, és megkérdezte, 

válthatnának-e pár szót négyszemközt. A férfi egy esős reggel idehívta, 

gondosan letörölte a vizet a pádról, és segített neki kényelembe helyeznie 

magát. 

Claire-nek fogalma sem volt róla, hol kezdje. Végül azt mondta: 

– Ismertelek gyerekkorodban. 

Jonas elmosolyodott. 

– Fel sem tűnt, hogy már akkor is itt éltél. Azt hittem, csak nemrégiben 

jöttél Faluba. Úgy saccoltam, olyan öt-hat éve. De az ember gyakran 

elveszíti az időérzékét, nem? 

– Nem erről van szó – mondta Claire. – Teljesen jól gondolod. 

Nagyjából hét éve jöttem. De már azelőtt is találkoztunk. Abban a 

közösségben, ahol felnőttél. 

Jonas fürkésző tekintettel nézte az öregasszonyt. 

– Ne haragudj, hogy nem ismertelek fel – mondta. – Hiszen akkor még 

gyerek voltam. Alig múltam tizenkettő, amikor eljöttem. Pedig sokszor 

végeztem önkéntes szolgálatot az Öregek Házában. Mert ott találkoztunk, 

ugye? Emlékszem egy nőre, akit… Hogy is hívták? Larissa? Igen! 

Ismerted? 

Claire a fejét rázta. 

– Nem – motyogta. 

Olyan nehéz volt. Hogyan is magyarázhatna el olyasvalamit ennek a 

fiatalembernek, ami szinte lehetetlenségszámba megy? 

Sóhajtott, és a kezét tördelte, ami fájt. A délelőtt közepén jártak. 

Reggelente sűrűn sajogtak az ízületei. Megköszörülte a torkát. A hangja – 

tudta – egy öregasszony hangja, néha túl erőtlen, túl gyenge. Vett egy nagy 

levegőt, és igyekezett határozottan beszélni, hogy a férfi meghallgassa, és 

megértse a megérthetetlent. 



– Három évvel korábban vettem részt a ceremónián, mint te. 

– Milyen ceremónián? 

– A Tizenkettő Ceremóniáján. 

– De… 

Claire felemelte a kezét. 

– Pszt! Hallgass végig! 

Jonas, aki elég zavartnak nézett ki, elnémult. 

– Beosztottak, amikor tizenkettes lettem. Szülőanyának. – Rövid 

szünetet tartott. – Nagy csalódás volt, természetesen. De sosem vágott 

valami jól az eszem. 

Látta a férfin, hogy még mindig a szavain töri a fejét. Nem tehetett 

mást, folytatta: 

– Egy idő után, amikor úgy ítélték meg, felkészültem, beköltöztem a 

Szülőközpontba. 

Körülöttük Falu élte a mindennapi életét. Néhány nő összesúgott, 

miközben a közösség parkját gyomlálta. Mellettük kisgyermekek 

játszadoztak néhány kutyakölyökkel. A Fiúk Szállásáról előbukkant a 

lakók kis csapata, és végigviharzott az ösvényen, nevetve torzsalkodtak 

egymással. Gabe nem volt közöttük. Már sokkal korábban kiment a 

folyópartra, ahol egyedül barkácsolta a furcsa kis csónakját. 

Mindez azonban nem hatolt el Jonas és Claire tudatáig, ahogy egymás 

mellett ücsörögtek. Claire mesélt. Jonas odaadással hallgatta. Olykor-

olykor félbeszakította, hogy feltegyen egy-egy kérdést. A tablettáról. Hogy 

mikor hagyta abba Claire a tabletta szedését. 

– Én sem vettem be. Kidobtam – mondta az öregasszonynak. – Érezted 

a változást? 

– Máshogy éreztem magam, mint a többiek. De másban is különböztem 

tőlük. 

A fiatalember bólintott. Claire érezte, hogy szép lassan megérti a 

történetet, amelyet mesél neki. De azt is látta, milyen figyelemmel 

hallgatja, látta, hogy ritkás, ősz haját, előreesett vállát és bütykös kezét 

vizslatja, mert azt még mindig nem érti, hogy lett Claire olyan, amilyen. 

Mesélt neki a Halgazdaságban végzett munkájáról, miután elküldték a 

Szülőközpontból. Elmondta, hogyan kutatta fel és látogatta meg Gabe-et. 

Megosztotta vele, hogyan tanította meg a kicsinek a nevét. Hogyan 

grimaszoltak egymásra, és nevettek rajta nagyokat. Claire megmutatta 

Jonasnak, milyen pofákat vágtak. 

A férfi elképedve bámult rá. 



– Erre emlékszem! – kiáltott fel. – Amikor Gabe nálunk volt… Tudtad, 

hogy a lakóegységünkben töltötte az éjszakákat? 

– Igen. 

– Néha pont így fintorgott rám is. De persze azt nem tudhattam… – 

Elhallgatott, és még mindig azon igyekezett, hogy összerakja magában a 

képet. 

Claire folytatta a mondókáját. 

Megszólalt a delet jelző harangszó. A falusiak gyülekezni kezdtek az 

ebédhez. Jonas és Claire azonban rá se hederített. 

– Kira már biztos hiányol. 

A férfi megrázta a fejét. 

– Nem. Elvitte piknikezni a gyerekeket néhány barátunkkal. Folytasd, 

kérlek. Hacsak nem vagy éhes. Tartsunk ebédszünetet? 

Claire nemet mondott. 

– Már nincs valami jó étvágyam. 

– Nagyon sovány vagy. 

– Keveset eszem. A gyógyfüves szerint ez nem szokatlan ebben az 

életkorban. A természetes folyamat része. 

– Ebben az életkorban? – kapott a szón Jonas. – Hiszen csak három 

évvel voltál idősebb nálam. Mi történt veled? 

– Nemsokára rátérek arra is. És akkor majd megérted. 

Claire mesélt tovább. Hosszú történet volt. És úgy érezte, 

Jonasnek minden apró részletet tudnia kell, hogy megértse. 

 

* * * 

 

Az ég kitisztult, és a halovány nap felszárította a nedvességet. Késő délután 

az árnyak megnyúltak, és Jonasékra árnyék vetült. A levegő lehűlt. Jonas 

Claire vállára terítette a kabátját. Az öregasszony teljesen kimerült, de 

nagyon felvillanyozta, hogy megoszthatja valakivel a történetét. Évekig 

titokban tartotta, egyedül cipelte a terhét. Komótosan mondta végig, nem 

kapkodott. Időnként megpihent közben. Jonas vizet és kekszet hozott neki. 

Az övék volt az egész nap, és a történeté. 

Claire elmondta, milyen kínkeservesen mászott fel a sziklára, s 

késztetést érzett rá, hogy az egész mászást centiről centire felidézze, ahogy 

Einar mesélte el neki annak idején. Emlékezett minden kapaszkodóra, 

minden szakadékra és sziklapárkányra. Ahogy beszélt róla, a kar- és 

lábizmai meg-megrándultak. Jonasnek is feltűnt, hogyan mozdul meg 



időnként a teste, ahogy gondolatban újra megmászta a szirtet. Elborzadt, 

amikor Claire a madártámadásról mesélt. Megmutatta a heget a nyakán. 

Végül beszámolt a szirt tetején kötött rettenetes alkuról, de addigra már 

csaknem annyira kifacsarta az erejét az elbeszélés, mint hajdanán a mászás. 

 

* * * 

 

Jonas előredőlt, a térdére könyökölt, és a tenyerébe temette az arcát. 

– A Cseremester – nyögte. – Azt hittem, megszabadultunk tőle. Réges-

régen kitiltottuk Faluból. Amikor még vezető voltam. 

– Ki ez az alak? – tudakolta Claire. 

A férfi nem felelt. Hallgatott, a tekintete a távolba révedt, olyan helyen 

járt, amelyet Claire nem láthatott. 

– Tudhattam volna – mondta Jonas egy pillanat múlva. – Éreztem 

valamit Gabe-bel kapcsolatban, csak nem jöttem rá, mi az. Szerintem a te 

jelenlétedet éreztem – mélázott –, amely zavaró volt, de jóindulatú. De volt 

még valami más is. Valami ádáz. Biztosan ő lehetett! 

– De kicsoda ő? – kérdezte Claire újfent. 

– Maga az ördög. Nem tudom máshogy mondani. Velejéig romlott, és 

mint minden gonosznak, neki is roppant hatalma van. Csábító. Kísértésbe 

visz. És elveszi, ami kell neki. 

– Olyan a szemed, mint Gabe-é – mondta hirtelen Claire. – Egyforma 

világos szemetek van. 

– A szemem? – merengett Jonas. – A szemem olyasmit is lát, amit más 

nem. Azt mondták, ez különleges képesség, amely másoknak nem adatott 

meg. És igen, Gabe szeme is ilyen. Néha eltűnődöm rajta… 

A folyópart egyik fenyőfájának csúcsáról hirtelen felreppent egy 

roppant madár, és elsuhant mellettük az aranyló naplementében. 

– Az első időben nem féltél a madaraktól? – kérdezte váratlanul Claire. 

– Tessék? 

– Miután elhagytad a közösséget. Amikor először láttál madarat. Nem 

féltél? 

Jonas bólintott. 

– De, először igen. Ahogy más dolgoktól is. Emlékszem, amikor először 

láttam rókát. Gabe még nagyon kicsi volt, nem félt semmitől. Minden új és 

izgalmas volt neki. 

Claire-nek feltűnt, hogy Jonas máshogy beszél vele. Azóta ismeri, hogy 

megérkezett Faluba, és mindig kedves volt hozzá. Segítőkészen és 

udvariasan viselkedett, ahogy általában a fiatal férfiak az idős nőkkel. De 



sosem álltak közel egymáshoz. Most azonban úgy tekintettek egymásra, 

mint régi ismerősre, akit hosszú idő után viszontláttak. 

– El akartam vinni – vallotta be Claire. – Csak nem tudtam, hová 

rejthetném, vagy hová mehetnék. Aztán a gondviselőd megmutatta, hogy 

van egy karperec a bokáján, vagyis biztos elkapnának, ha megpróbálnám 

kivinni. 

– Igen. Egy elektronikus karperec volt. 

Claire összevonta a szemöldökét. 

– Nem emlékszem rá, mi az. 

– Annyi minden volt ott, ami itt nincs. De hát ebből állnak az 

emlékeink: apróságokból – válaszolta Jonas. 

– A biciklim. Azóta nem láttam biciklit. Kivéve a múzeumban… 

– Elloptam az apám biciklijét. Volt rajta egy gyerekülés. Abba tettem 

Gabe-et. 

Claire bólintott. 

– Igen. Emlékszem rá, hogy azzal járt. Gabe-nek volt valami játéka is. 

Jonas felkacagott. 

– Egy víziló! 

– Gabe csak azt mondta rá: Lo, nem? Lassan visszaemlékszem 

mindenre. 

– Igen. Lo. 

Claire szinte látta és hallotta: Gabe a pufók kis kezével megmarkolja a 

kitömött játék állatot, és vidáman rikoltozik. 

– Elhoztad a vízilovat, amikor megszöktetek? 

Jonas megrázta a fejét. 

– Nem tudtam. Túl gyorsan történt minden. Rájöttem, hogy el akarják 

bocsátani… Nem! Nem elbocsátani. Meg akarták ölni! Erre fogtam a 

gyereket, és rohantam. Élelmet muszáj volt hoznom, és másnak nem 

maradt hely. 

– Veled jöttem volna, ha tudom. Akkor minden máshogy alakult volna. 

– Fészkelődni kezdett a pádon, és megdörzsölte fájós csípőjét. – Bárcsak… 

– De nem fejezte be a mondatot. 

Jonas is hallgatott. Nem válaszolt. 

– Rettegtem a madaraktól – mondta Claire egyszer csak. – A tolluktól 

meg a csőrüktől. Aztán Einar hozott egyet, kalitkában, hogy legyen házi 

kedvencem. Sárga Szárnynak neveztem el. 

– Einar? Ő volt az, aki… 

– Igen, ő készített fel a mászásra. 



Claire az egyszerű szandálba bújtatott lábára meredt, amely 

megvastagodott és bütykös lett. A pad alá húzta, hogy ne is lássa. Jonas 

tudta, hogy arra gondol, milyen ruganyos volt egykor, milyen biztosan 

egyensúlyozott és járt. 

– Szerettem Einart – mondta Claire. 

– Megbántad, hogy eljöttél? – kérdezte a férfi kis idő múlva. 

– Nem – felelte az öregasszony határozottan. – De azt kívánom, bárcsak 

ne a Gonosz segítségével jutottam volna el ide. 

 

* * * 

 

Jonas megfogta Claire karját, és felsegítette a pádról. Régóta ültek ott 

együtt, és Claire tagjai elgémberedtek. Lassan nyújtózott egyet, és mélyet 

sóhajtott. 

– Jól vagy? – kérdezte a férfi, miközben aggódva nézte. 

Az öregasszony bólintott. 

– Egy perc, és összeszedem magam. A szívem majd’ kiugrik néha. És 

kicsit lassan melegszenek be a végtagjaim. 

Jonas egyre csak vizslatta. 

– Már emlékszem rád – mondta egy idő múlva. 

– Sosem beszéltünk – jegyezte meg Claire. 

Lassan elindultak, Jonas meg akarta nézni Claire otthonát. 

– Nem. De láttalak. Az apám beszélt rólad… Egy lányról, aki 

néhanapján beugrik a Dajkálóközpontba, és játszik Gabe-bel. Egyszer meg 

is mutatott az utcán. Szerintem biciklivel mentél valahová, az apám pedig 

rád bökött, és azt mondta: „Ő az a lány.” 

– Az apád téged is megmutatott nekem: „A fiam.” A nevedet is 

megmondta. Megint eszembe jutott minden arról az időről, amelyet a 

közösségben töltöttem. 

– Én már szinte egyáltalán nem gondolok rá. Itt élek, ahol minden 

annyira más. 

– Ahogy Gabe is. 

Jonas bólintott. 

– Egyáltalán nem emlékszik a közösségre. 

– Így van jól. 

– Nem vagyok biztos benne. Zavarja, hogy nincs múltja és családja. 

– Faggatózott? 

– Nagyon is – mesélte Jonas. – Szenvedélyesen vágyik rá, hogy 

megismerje a múltját. Igyekeztem megválaszolni a kérdéseit, de nem 



elégedett meg vele. Ezért épít csónakot. Elmondtam neki, hogy egy folyó 

mellett éltünk, talán pont emellett a folyó mellett. És a fejébe vette, hogy 

visszatér. 

Mindketten hallgattak. 

– Akkor… 

– Akkor talán… 

Egyszerre szólaltak meg, és mindketten ugyanazt akarták mondani: 

akkor talán elmondhatnánk mindent neki. Talán megértethetnénk vele. De 

nem most volt itt az ideje, hogy ezt megvitassák. A fiúk izgatott, kissé 

talán riadt kiáltozása megzavarta őket. A ricsaj a part felől jött, onnan, ahol 

Gabe hetek óta a csónakján dolgozott. 
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Gabe nem vágyott közönségre, amikor vízre bocsátja a csónakot. Nem volt 

biztos benne, hogy a járműve tökéletesen készen áll-e, és nem akart 

megszégyenülni, ha félresikerül valami. Teljes titokban akarta végrehajtani 

a tervét. Előző nap közelebb húzta a csónakot a vízhez, átráncigálta az 

aljnövényzeten. Most a part lapos, iszamós részén feküdt. Az evező 

mellette. 

A kép a könyvben, amelyet Jonastól kért kölcsön, egy magányos férfit 

ábrázolt az óceánon, aki a végzetével nézett szembe a kis hajójában. A 

karja vastag volt és izmos, de mindhiába: nyilvánvaló volt, hogy a 

hatalmas hullámok meg fogják pecsételni a sorsát. Nincs evezője, gondolta 

Gabe, miközben feszült figyelemmel tanulmányozta a képet. Talán 

elveszítette. Vagy a parton felejtette? A férfinak nem volt menekvése a 

tenger roppant erejével szemben. Evezőre lett volna szüksége. 

Egy eszelős ötlettől vezérelve Jonas egy pillanatra minden idegszálát 

megfeszítve összpontosított, hogy beleképzelje magát a férfi helyzetébe. 

Meg akarta tudni, milyen érzés, ha az embert elragadja az ár, és a halál 

küszöbén áll, miközben ő maga teljes biztonságban van, és akkor vet véget 

a beleérzésnek, amikor csak akar. Érezni akarta egy villanásnyi ideig a 

félelmet és az örvénylő víz erejét. 

De nem működött. A férfi nem volt igazi. Csak egy festő 

elmeszüleménye, egy firkálmány, semmi több. Egy festett figura, akinek 

evezőre lett volna szüksége. 

Gabe büszke volt a maga faragta evezőre. Ahogy a csónakra is, hiába 

tudta, hogy kezdetleges, durva alkotmány. Nem így az evező! Nagyon 

szerencsésnek érezte magát, amikor ráakadt a karcsú, fiatal cédrusra, 

amelyből aztán elkészítette az evezőt: pont megfelelő volt a célra. 

Elővigyázatosan vágta ki a fát, aztán megfelelő alakra faragta a törzsét. 

Úgy tetszett, egy örökkévalóságig tart. De egyre csak hurcolta fel s alá a 

part és a Fiúk Szállása között, hogy esténként is ügyködhessen rajta: 

farigcsálta, csiszolta, alakította. A barátait, még azokat is, akik röhejesnek 

tartották a csónaképítés ötletét, lenyűgözte az evező, hiszen édeskés 

cédrusillatot árasztott, kecsesen ívelt volt, a fája pedig ragyogott, mert 

Gabe bekente olajjal. 



– Belevéshetem a nevem? Csak egész apró betűkkel, hogy soha ne 

felejts el – vetette fel Nathaniel. 

Gabe beleegyezett, és figyelte, ahogy a barátja nagy műgonddal belerója 

a nevét a fába. 

Aztán Simon, Tarik és a többiek is jelentkeztek. Még azok a fiúk is, 

akik eleinte kicsúfolták, bármit megadtak volna érte, hogy rávéshessék a 

nevüket az evezőjére. 

Ahogy elnézte őket, Gabe ráeszmélt, hogy mindegyikük bőrébe 

belebújhatna, amikor az evező fölé görnyedve farigcsálnak. Érezhetné az 

érzéseiket. 

Szerintem dugába dől a terve, érezte Nathaniel aggodalmát. Bele fog 

fulladni a folyóba. 

Remélem, rátalál az édesanyjára, gondolta Tarik. Annyira vágyik rá! 

Nincs ki a négy kereke. De bátor, mondhatom. Bárcsak nekem lenne 

ennyi kurázsim! Gabe-et meglepték Simon gondolatai, aki végig csak 

megvetően nyilatkozott a terveiről. 

Végül szégyellősen megkérte Jonast is, hogy ő is vésse bele a nevét a 

fába. Érezte, hogy Jonas nagyon félti, pedig a férfi nem adta jelét. Az arca 

nyugalmat sugárzott, és mosolygott, amikor visszaadta az evezőt, amelyen 

már ott ékeskedett az ő neve is. 

Gabe meghagyott egy gömbölyű görcsöt az evező egyik végén. A másik 

felét háromszög alakúra formálta. Kiment a partra, belemártotta a vízbe, és 

meghúzta, hogy érezze a folyó ellenállását. Kellett hozzá erő. De abból 

volt neki bőven. Az utóbbi hónapokban felszedett pár kilót, az izmai 

feszesek lettek, és határtalan energia tombolt benne. 

Ebéd után későn indult ki a partra, mert az utóbbi időben eléggé 

elhanyagolta a házimunkát, s most kénytelen volt behozni a lemaradását. 

Zsörtölődve hajtogatta össze és pakolta el a tiszta ruhákat, majd rendet 

rakott a szobájában. Útközben az időjárást fürkészte. A reggeli köd 

felszállt, és a felhők közül ki-kibukkant a nap. A folyó nyugodt, gondolta 

Gabe. Olykor egy-egy vihar után csak úgy kavargott, és ilyenkor nagyon 

veszélyes volt. De ez sem aggasztotta. Biztos volt benne, hogy a csónakja 

állni fogja a sarat. Annak azért örült, hogy első ízben derült időben 

bocsáthatja vízre. Fokozatosan halad. Meg kell tanulnia, hogyan 

kormányozhat az evezővel, hogyan irányíthatja a csónakot. Megfeszítette a 

karját, és az izmaiban gyönyörködött, majd azt latolgatta, vajon Deirdrét 

elkápráztathatná-e vele. Rögvest el is pirult a gondolatra, és kínban érezte 

magát pusztán attól, hogy az eszébe jutott. 

– Gabe! 



– Hé, Gabe! 

Felismerte Tarik hangját, aztán Simonét és Nathanielét. Kiszúrták az 

ösvényen. Gabe kelletlenül megállt, és várt. Kiszagolták, mire készül. A 

Fiúk Szállásának összes lakója csatlakozott hozzá, először Simon és Tarik, 

majd a többiek is futva megérkeztek. 

– Ma van a nagy nap, Gabe? Ma bocsátod vízre? Megnézhetjük? 

– Majd kimentünk, ha kell! – tréfálkozott Tarik. 

Gabe egyedül akarta csinálni. De már késő volt. Kénytelen volt 

beletörődni, hogy közönsége lesz. De amikor eljön majd az idő, a soha 

vissza nem térő alkalom, amikor örökre búcsút int ennek a helynek, nem 

lesz szemtanúja. Talán majd este indul útnak. Hagy egy búcsúlevelet a 

Fiúk Szállásán. Jonasnek külön ír, gondolta, köszönetét mond neki, amiért 

annyi jót tett vele. És Deirdrének? Eszement gondolat! Deirdrének nem ír. 

Hadd törje csak a fejét rajta, mi lett vele. 

De egyelőre még nem jött el a búcsú ideje. Most még csak gyakorol. 

Hogy is írták abban a hajós könyvben? Próbaút. Igen. 

– Figyelj, Gabe! – Simon észrevette a feltekert kötelet a pajta mellett. 

Gabe azzal kötötte össze a deszkákat, hogy a tisztásra tudja cipelni őket. 

Úgy tervezte, hamarosan visszaadja a tulajdonosának. 

– Tessék? 

– Mi lenne, ha rákötnéd a csónakra a kötelet, mielőtt ellököd magad a 

partról, mi meg tartanánk a másik felét? Így kihúzhatnánk, ha valami baj 

adódna. 

Gabe küldött Simon felé egy mogorva pillantást. 

– Mintha egy kisgyerek lennék, aki egy játék hajóval evickél a 

pocsolyában? 

– Nem, csak… 

– Felejtsd el, Simon! Szó sem lehet róla. Jonastól kaptam kölcsön, és 

vissza kell adnom neki. Na, ki akar segíteni? Toljuk bele a vízbe! 

A fiúk buzgó igyekezettel sereglettek a partra, ahol a csónak az iszapban 

hevert. 

– Várj csak, Gabe! – kiáltotta Nathaniel aggodalmasan. – Legalább 

betehetnénk a kötelet a csónakba. Mert ha ki akarsz kötni, ki kell jutnod 

valahogyan. Köthetnél rá egy hurkot, amelyet rávethetnél egy farönkre 

vagy bokorra. 

– Igaza van, Gabe! – vélekedtek többen. 

Gabe tajtékzott a dühtől, ahogy ott állt a csónakja mellett. Mindent 

tönkretesznek, itt nyüzsögnek, kritizálják, elrontják az örömét! 



– Nézd, ott két deszka nem illeszkedik rendesen – mondta hirtelen egy 

Stefan nevű fiú. – Azon a résen be fog ömleni a víz. 

Megmutatta a rést. 

Gabe odapillantott. Úgy tervezte, sárral tömi be azt a hézagot, és hagyja, 

hogy megszáradjon, megkeményedjen. 

– Ha a deszkák nedvesek lesznek, megduzzadnak, és egymásnak 

feszülnek – magyarázta. 

Stefan kétkedőn meredt rá. 

– De mi van, ha… 

– Figyelj – vágott a szavába türelmetlenül Gabe –, ha ennyire aggódtok, 

tömök valamit a résbe. Adjátok ide azt a rongyot! 

Egy darab anyagra bökött, amelyet az evező beolajozásához használt. A 

pajta mellett hevert. Stefan odadobta, Gabe pedig csíkokra tépte. Az 

egyiket begyömöszölte a deszkák közötti hézagba. 

– Tessék! – mondta. – Most örültök? 

Stefan idegesen pillantgatott a többiek felé. Simon megvonta a vállát. 

Nathaniel aggodalmaskodva pislogott. Tarik vigyorgott. 

– Igen – felelte. – Örülünk. 

– Örülünk, hogy láthatunk elsüllyedni – dörmögte valaki, mire többen 

felnevettek. 

Gabe a füle botját se mozgatta. Arra összpontosított, hogy kimozdítsa a 

sárból, és vízre tegye a csónakot. A keze meg-megcsúszott a csiszolt fán. 

Vállal nekifeszült, és megtolta. Sok fiú segített neki, és hirtelen 

zökkenéssel a csónak megindult a víz felé. Gabe beleugrott, lehuppant és 

megmarkolta az evezőt. 

A folyó vize nagyon nyugodt volt ezen a sekély szakaszon. Gabe térdre 

emelkedett, aztán felállt, közben az evezőre támaszkodott, amelyet a 

csónak fenekéhez nyomott. Még elég közel volt a parthoz, és a diadal 

pillanatában, amikor szilárdan, szálfa egyenes háttal állt a csónakban, 

tüstént megfeledkezett a haragjáról és a türelmetlenségéről. Mindjárt 

letérdel, s elkezd evezni. De ebben a percben úgy érezte, állva kell 

maradnia, fél kézzel el kell engednie az evezőt, hogy tisztelegjen a 

barátainak, akik aggódó tekintettel követték minden mozdulatát. 

Vigyorogtak. 

Aztán – Gabe legnagyobb meglepetésére – a csónak forogni kezdett. 

Már nem a part és a barátai felé nézett, hanem a folyó közepe és a túlpart 

fái felé. 

Hát persze, gondolta, amikor rájött, hogy irányítania kell. Letérdelt. 

Igyekezett megőrizni az egyensúlyát, miközben felemelte az evezőt, és a 



vízbe mártotta. Ezt gyakorolta már: meg-meghúzta az evezőt a vízben, 

tudta, milyen érzés, ezért nem érte váratlanul az ellenállás ereje. Előredőlt, 

és az árral szemben húzta az evezőt, mire a csónak lassan elfordult, és 

Gabe megint a fiúkkal találta szemben magát, csakhogy most már távolabb 

voltak. A folyó befelé sodorta, el a parttól. 

Számított rá. Végtére is a kormányzást akarta gyakorolni, azt, hogyan 

fordítsa el, hogyan irányítsa a csónakot. Az evezővel a part felé ösztökélte 

a vízi alkalmatosságot. De a víz még beljebb sodorta. Hát, jó, gondolta, 

erősebben kell húznom. Tett pár erőteljes csapást, mire ismét közelebb 

került a parthoz, de az ár lefelé vitte a folyón, és a fiúkat most már néhány 

fiatal égerfa eltakarta a szeme elől. 

Rájött, hogy nem lesz könnyű visszajutnia. Az ár magával ragadta, és 

egyre messzebb sodorta. 

– Minden rendben? – ütötte meg a fülét Nathaniel hangja. 

– Naná! – kiáltott vissza. – Most kezdek ráérezni az evezés ízére! 

A csónak forgott és imbolygott kissé. Gabe alig tudta megtartani az 

egyensúlyát. Erősen megvetette a lábát. Észrevette, hogy vizes, de nem a 

part sarától, hanem a víztől, amely ömlött befelé a deszkák résein. Célba 

vette a partot, erőteljesen húzta az evezőt, de a csónak egyre súlyosabb lett, 

ahogy a fája elázott. 

Egyre közelebbről hallotta a fiúk kiabálását. Látta, hogy a parton futnak, 

követik a csónakot, ami összevissza bukdácsolt, ahogy elveszítette az 

uralmát fölötte. A vízszint emelkedett, már a lábszáráig ért. Az evező mind 

kevésbé tűnt alkalmasnak az irányításra. Végül, elkeseredett dühében a 

vízbe csapott vele, és érezte, ahogy nekiütődik a meder aljának. A csónak 

lelassult. A barátai kibukkantak a bokrok közül, és kiabáltak neki. 

– Hahó! – ordította Tarik. – Itt a kötél! Bedobom, hogy kihúzhassunk. 

Gabe szíve szerint azt kiáltotta volna vissza: Csigavér! Majd kievezek! 

De nem tudott volna kievezni. Az evező beleragadt az iszapos mederbe, és 

pillanatnyilag valamelyest megtartotta a csónakot, de a víz egyre 

emelkedett a lába körül. 

– Jó. Dobd! 

Legalább a kötelet elsőre el tudta kapni, így nem kellett újabb 

megaláztatást elszenvednie. A csuklójára tekerte, és várt, amíg Tarik 

szilárd helyet keresett a parton. Két másik fiú is belecsimpaszkodott a 

kötélbe, és amikor Gabe kiadta az utasítást, hogy „Húzd!”, nekifeszültek. 

Gabe felemelte az evezőt, amely idáig egy helyben tartotta. A csónak 

megbillent, a víz a derekáig fröccsent. Lassan közeledett a parthoz. 



Amikor a csónak alja nekikoccant a part köveinek, és Gabe felnézett, 

megpillantotta Jonast, aki gondterhelten nézte. 

– Még dolgoznom kell rajta – hebegte, amikor kimászott a vízi 

járműből. 

A kötelet átfűzte a deszkák résein, és csomót kötött rá. Aztán elvette 

Tariktól a másik végét, és körülkémlelt, melyik fa törzséhez kötözhetné 

hozzá. 

– Fiúk! – hallotta Jonas hangját. – Ideje vacsorához készülődni. 

Menjetek! Itt maradok Gabe-bel. Köszönöm, hogy segítettetek neki. 

Gabe egy közelben álló facsemete karcsú törzsére kötötte a kötelet, 

majd az apró, lyukacsos lélekvesztőjére nézett, amelyre nemrég még olyan 

nagyon büszke volt. Csupa sár volt, és a rongy, amelyet a deszkák közti 

résbe tömött, cafatokban lógott. 

Jonas rá várt, csendesen, együtt érző arccal állt a parton. 

– Nem is tudom, miért kötöm ki. Hagynom kellene, hadd vigye el a víz, 

és nyelje el a folyó. 

Gabe a sírás szélén volt, a hangja remegett. Csuromvíz nadrágjába 

törölte nedves, sáros kezét, és felkapaszkodott a partra, hogy a szemébe 

nézzen annak a férfinak, akit a leginkább az apjának hívhatott. 

– Borzasztóan sajnálom – mondta Jonas. 

– Ez nem is igazi csónak, csak egy halom összekötözött deszka. Ennyi – 

dörzsölte meg Gabe az arcát a piszkos kezével, majd dühösen, kihívóan 

Jonasre nézett. – Bár fennmaradt a vízen. 

– Igen, fennmaradt. 

– És irányítani is egész jól tudtam. 

Mennyi munka! A tervezés, az építés és a remény hosszú hetei. És most 

csak annyit mondhat, hogy egész jól tudta irányítani. Érezte, ahogy minden 

elérhetetlen messzeségbe kerül: az álma, hogy megtalálja az anyját, és 

hogy a része lesz annak a valaminek, amire egész életében vágyott. Úgy 

képzelte, diadalmasan fog visszatérni arra a helyre, ahonnan származott. 

Arról álmodozott, hogy megismerik és üdvözlik: Nézd csak! Az ott nem 

Gabriel? Lelki szemei előtt látta, ahogy az anyja elé szalad, kitárja a karját, 

hogy átölelje, amikor kiszáll a remek kis csónakjából. 

A folyó egyre csak zúgott tova. Sötéten örvénylett, hullámzott, 

tajtékzott, leveleket, homokot és ágakat sodort magával. Micsoda félnótás 

volt, amikor azt képzelte, hogy a folyón majd eljut oda! 

Dühösen belerúgott a csónakba, aztán elfordult. 

– Gyere velem, Gabe. Bejöhetsz hozzánk megmosakodni. Kira csinált 

vacsorát, elbeszélgethetnénk. Valami fontosat kell mondanom neked. 



Gabe haragosan méregette a csónakja romjait. Aztán vonakodva 

megindult a csúszós parton. Vitte az evezőjét, és követte Jonast az 

ösvényen, amely Faluba vezetett. 
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– Emlékszel a cserepiacra, Gabe? 

– Rémlik valami. Bár gyerekek nem mehettek oda. Tizenkét évesnél 

fiatalabbak. 

– Hála a magasságosnak! – mondta Jonas. 

Gabe a tál felé nyúlt, és vett még egy süteményt. Kira kiváló szakács 

volt. A sütemény, amelyet desszertnek szolgált fel, ropogós volt, telis-teli 

szárított gyümölccsel és dióval. Gabe már nem is számolta, hányadikat 

tömi a szájába, de úgy vélte, ez a hatodik. 

Jonasszel a kanapén ültek, amelyen párnák hevertek szerteszét. Gabe 

megmosakodott, Jonas pedig adott neki tiszta ruhát. Örült, hogy nem kell 

visszamennie a Fiúk Szállására azok után, hogy úgy felsült a csónakjával. 

A többi fiú biztos rajta köszörülte volna a nyelvét. Talán hetekig ezen 

tréfálkoznak majd. De így legalább most, az első estén nem kell a 

csipkelődésüket hallgatnia, miközben mosolyt erőltet magára. 

Kira ágyba dugta a gyerekeket. Gabe egész végig figyelte, amíg 

megetette a kicsiket, letörölte maszatos, álmos ábrázatukat, s közben 

halkan mesélt nekik a szép napról, amelyet együtt töltöttek, a piknikről és a 

virágszedésről. Az asztalon agyagbödönben álló sárga lizinkák, rózsaszín 

kasvirágok és csipkés levelű páfrányok árnyat vetettek a falra a derengő 

fényben. 

Gabe-et kevéssé érdekelték a kisgyerekek. Szívesebben bolondozott 

Ficánkkal, az öreg, elhízott ebbel, aki most is a padlón szunyókált, mint 

Matthew-val és Annabelle-lel, akik mindent összefogdostak, és 

szakadatlanul visítoztak. Megkönnyebbült, amikor Kira végre aludni vitte 

őket. Jót derült magában rajta, ahogy Jonas puszit nyomott izzadt kis 

nyakukba, és szeretetteljesen pápát integetett nekik, amikor eltotyogtak az 

anyjukkal. 

És mégis. Mégis. Mélységes szomorúság kerítette hatalmába, mert nem 

értette az egészet, hiába nézte meredten Kirát és a gyerekeit. Úgy érezte, 

elmulasztott valamit, az élete üres. Duruzsolt neki valaha valaki – na jó, 

egy nő – így a fülébe? És letörölte az arcáról a morzsákat? Jonas azt 

mondta neki, nem. „Te csak egy termék voltál”, mesélt bánatosan a 

múltjáról. 



De Gabe úgy érezte, nem egészen így történtek a dolgok. Nagyon 

halványan derengett neki, ez minden. De volt ott még valami. Valaki a 

karjában tartotta, és a fülébe suttogott. Egyszer valaki szerette. Biztos volt 

benne. És abban is, hogy megtalálja. Megtalálja azt a nőt. Bárcsak az a 

nyomorult csónak… 

– Ne aludj, Gabe! Tudom, hogy hosszú napod volt, de mondanom kell 

neked valamit. 

Gabe elpilledt. Megrázta magát, hogy felélénküljön, s ivott még egy 

korty teát. 

– A cserepiacról? – kérdezte. – Alig emlékszem. Inkább csak a 

szóbeszéd rémlik. Elég hátborzongatónak tűnt. De izgalmasnak is. Mindig 

is szerettünk volna besurranni a fiúkkal. 

– Évekig tartott – mesélte Jonas. – Ügyet sem vetettem rá, amíg vezető 

nem lettem. De akkor ráébredtem, hogy… 

Elhallgatott, amikor Kira egy csésze teával belépett a szobába. Leült egy 

mellettük álló székre. 

– A cserepiactól mesélek Gabe-nek. 

Kira bólintott. 

– Én még nem voltam itt akkoriban – mondta a fiúnak de Jonastól tudok 

róla. – Elfintorodott, és kissé megrázkódott. – Rettenetes! 

Gabe egy szót sem szólt. Azon morfondírozott, miért beszélgetnek 

olyasvalamiről, ami már évek óta nincs. 

– Eleinte azt hittem, ártalmatlan kis szórakozás – folytatta Jonas. – Az 

emberek kiöltöztek, mint bármely más mulatságra. Ám ahogy idősödtem, 

megéreztem, hogy mindig feszült légkörben zajlik, valamiféle 

nyugtalanság kíséri. Így aztán, amikor vezető lettem, elkezdtem 

eljárogatni. Figyeltem. 

Gabe ásított egyet. 

– És mi történt? – kérdezte udvariasságból. 

– Valami rituális dolog volt. Az az alak rendszeresen felbukkant 

Faluban, mindig különös öltözéket viselt, és furcsa, nyakatekert 

mondatokban beszélt. Cseremesternek hívták. Felment a színpadra, és 

egyesével felhívta magához az embereket. Majd cserét ajánlott nekik. 

– Cserét? – kérdezte Gabe. – Miféle cserét? 

– Hát, az emberek elmondhatták neki, mire vágynak a legjobban. 

Hangosan ki kellett mondaniuk. Mindenki füle hallatára. Aztán 

felajánlottak valamit, amit cserébe adnának érte. Ezt azonban már csak 

suttogva. 

Gabe zavartan pislogott. 



– Tudnál példát mondani? – érdeklődött. 

– Tegyük fel, hogy rajtad a sor. Felmész a színpadra, és közlöd a 

Cseremesterrel, mire vágysz. Nos, mire? 

Gabe vacillált. Nem tudta, hogyan fogalmazza meg, mire vágyik. Végül 

megvonta a vállát. 

– Szeretnék egy jó hajót. 

– És most a Cseremester fülébe kell súgnod, mit adnál azért, hogy 

megkapd. 

Gabe vágott egy grimaszt. 

– Semmim sincs. 

– Sokan hiszik ezt. Ahogy akkoriban is sokan hitték. De aztán kiderült, 

hogy ez koránt sincs így. A Cseremester azt ajánlotta nekik, hogy 

bocsássanak áruba valamit saját magukból. 

Gabe szálfaegyenes háttal ült, éber volt, és kíváncsi. 

– Például a kisujjukat, vagy ilyesmit? Vagy az egyik fülüket? Van 

Faluban egy asszony, akinek csak egy füle van. A másikat levágták, 

mielőtt még idejött volna. Büntetésből, szerintem. Vannak helyek, ahol 

ilyen könyörtelen büntetéseket alkalmaznak. 

– Tudom. És ismerem az asszonyt, akire gondolsz. Igazad van. Olyan 

helyről menekült el, ahol kegyetlen kormányzat uralkodott. A Cseremester 

azonban nem ilyesmit kért… Hogy is magyarázzam? Egy-egy 

tulajdonságot kellett az embereknek feláldozniuk. 

– Például? 

– Nos, ha hajót kértél tőle, szerzett neked. De gondoljuk csak végig, 

milyen tulajdonságaid vannak, Gabe. Milyen is vagy? Energikus, például. 

– És eszes. Jó eredményeket értem el az iskolában. 

– Becsületes, szeretetre méltó. 

– Igen, becsületes vagyok. Ez igaz. De nem vagyok mindig szeretetre 

méltó. Simonnal néha nagyon undok tudok lenni. 

Jonas kuncogott. 

– Na, szóval energikus vagy, ugye? 

– Igen, energikus vagyok. 

– Akkor vegyük ezt a példa kedvéért. Tegyük fel, hogy a Cseremester 

ad neked egy remek kis hajót, Gabe. De kér tőled valamit cserébe. Az 

energiádat kell feláldoznod. Ott állsz a színpadon. A füledbe súgja, hogy 

ezt kéri tőled. Senki sem hallhatja. Csak te. Aztán azt kérdezi hangosan: 

Áll az alku? Neked pedig válaszolnod kell. 

– Nem nagy ügy. Egy nagyszerű hajóért? Azt mondanám, áll az alku! 

– A Cseremester pedig felírja a válaszodat. 



– És megkapom a hajót. 

– Megkapod. Még sosem hallottam, hogy valaki hajót kért volna, 

úgyhogy nem tudom, hogyan kapnád meg. De a Cseremesternek 

lenyűgöző hatalma van. Talán már másnap ott várna rád a folyón a pompás 

hajód. 

– Ez az! – lelkendezett Gabe, aki immáron teljesen felébredt, és egészen 

felcsigázta a gondolat, hogy ilyen könnyen hozzájuthatna egy hajóhoz. 

– De ne feledd: adnod kell érte cserébe valamit! És a Cseremester 

elveszi az energiádat. Másnap felébredsz, és képtelen leszel kikelni az 

ágyból. 

– Hát, akkor lazsálnék egy napot, hogy visszanyerjem az erőmet. 

– Gabe, a Cseremesternek roppant hatalma van. Örökre elveheti az 

erődet. 

– Vagyis kerekes székben kellene ülnöm életem hátralévő részében, 

vagy ilyesmi? 

– Lehet. 

– Értem. Akkor ez így nem jó. Nem adnám oda neki az energiámat. 

– De nincs más választásod. 

Gabe a fejét törte. 

– Becsületesség. Eszesség. Talán valamelyiket feláldozhatnám. 

– Gondold csak végig! 

– Jó, odaadom a becsületemet. Vagyis becstelen ember leszek, de 

cserébe kapok egy jó hajót. – Gabe megrántotta a vállát. – Megéri. 

Jonas nevetett. 

– Mindegy – mondta. – Az a lényeg, hogy így működött a cserepiac. 

Megrontotta a falusiakat. Elcserélték a legjobb tulajdonságaikat, ahogy te 

is megtennéd, azért, hogy megkapjanak mindenféle hóbortos dolgot, 

amelyről azt hitték, szükségük van rá. 

– A hajó nem puszta hóbort! – háborodott fel Gabe. 

Aztán ásított egyet. 

Jonas felállt, és odalépett a teáskannához. Csinált magának még egy 

csészével. 

– Kira, kérsz teát? – kérdezte, de a felesége nemet intett. 

– Nekem aztán elhiheted, Gabe – mondta, amikor ismét leült –, a 

Cseremester valósággal átvette az irányítást Faluban. És velejéig romlott 

ember volt. Ez akkor vált mindenki számára világossá, amikor Matty 

meghalt. Ekkor vetettünk véget a cserepiacnak. 

Gabe látta, hogy Kira a tenyerébe temette az arcát. Nagyon szerette 

Mattyt. 



Mindannyian hallgattak egy darabig. Odakint eleredt az eső. Hallották a 

cseppek kopogását a tetőn. Végül Jonas törte meg a csendet. 

– A hatalomról akartam beszélni veled, Gabe. 

– A hatalomról? 

Gabe hirtelen nyugtalankodni kezdett. Olyan témánál kötöttek ki, amit 

már korábban is pedzegettek. 

– Talán a képesség jobb szó rá. Nekem is van bizonyos fajta hatalmam, 

azaz adottságom. Akkor jöttem rá, amikor olyan tizenkét éves voltam. Ha 

ránézek valamire, képes vagyok… – Sóhajtott egyet, s Kirára pillantott. – 

Nem tudom, hogy mondjam el neki. 

Kira tett egy kísérletet. 

– Jonas képes túlra látni, Gabe. Olyan helyeket lát, amelyeket mások 

nem. De nagyon fárasztó dolog ez. Teljesen kimeríti. 

– És a hatalmam apad – tette hozzá Jonas. – Érzem, hogy lassan elhagy. 

Kira is így van ezzel. 

– Úgy érted, neki is van valami adottsága? 

– Az én képességem kicsit más. Mindig is benne volt az ujjaimban – 

magyarázta Kira. – Én is úgy ismertem fel, ahogy Jonas, amikor fiatal 

voltam. A kezem magától csinált… hozott létre dolgokat, amelyet egy 

átlagos kéz nem tudna. De mostanában… – Elmosolyodott. – Kezd 

elmúlni. És ez jól is van így. Szerintem Jonasnek és nekem már nincs 

szükségünk az adottságunkra. Felhasználtuk arra, hogy megvessük az itteni 

életünk alapjait. Segítettünk másoknak. És a hatalmunk most elhagy 

minket. Viszont beszélgettünk rólad, Gabe. És biztosra vesszük, hogy 

neked is van valamiféle adottságod. 

– Már akkor megéreztem, amikor még kicsi voltál – mesélte Jonas. – 

Amikor elmenekültem veled arról a helyről, ahol éltünk. Csak arra vártam, 

hogy megmutatkozzék előtted is. 

Úgy nézett Gabe-re, mintha látniuk kellene valamit abban a szent 

percben. Gabe kényelmetlenül fészkelődött a kanapén. 

– Hát – szólalt meg végül –, nem éppen a csónaképítéshez van 

tehetségem, ugye? 

Jonas felkacagott. 

– Hát nem – felelte. – De nagyon elszánt vagy. Ami hasznodra válik. 

Szerintem szükséged is lesz az elszántságodra és az energiádra, sőt, 

valamennyi jó tulajdonságodra, na meg arra a különleges képességre is, 

amelyet még nem fedeztél fel… 



De már felfedeztem, gondolta Gabe. Bele tudom érezni magam mások 

helyzetébe. Mégsem szólt semmit. Egyszerűen még nem érezte késznek 

magát arra, hogy szavakba öntse. 

– …mert nagy feladat vár rád – folytatta Jonas. 

– Mire gondolsz? 

– Használni fogom a képességemet még egyszer, utoljára – mondta 

Jonas. – Utoljára túlra nézek. 

– Miért? – kérdezte Kira megrettenve. 

Gabe, mintha a visszhangja lenne, megismételte a kérdést. 

– Miért? 

– Meg kell tudnom, hol a Cseremester – válaszolta nekik Jonas. – Mert 

itt van valahol. Nagyon közel. És borzalmasan veszélyes. 

Az eső hangosabban kopogott, verte az üveget, és süvített a szél. A 

faágak a ház oldalának verődtek. Kira felugrott a székéről, és becsukott egy 

ablakot. 

Jonas ügyet sem vetett rá. 

– És Gabe! – mondta. – Ha megtaláltam… 

Gabe várt. Teljesen éberen. 

– Akkor rajtad lesz a sor. El kell pusztítanod. 

– Nekem? De miért pont nekem? Semmi közöm hozzá! 

Jonas vett egy mély lélegzetet. 

– Nagyon is van hozzá közöd, Gabe. De ez egy hosszú történet. El 

akartam mesélni ma éjjel, de látom, hogy fáradt vagy. Későre jár. Aludjunk 

egy kicsit. Holnap majd mindent elmagyarázok. 



 

9 

 
A levelekről víz csöpögött a nedves fűre, de az eső már elállt, és felkelt a 

halványsárga nap. Későre járt, ám Gabe még csak az imént ébredt fel. 

Nagyot aludt a kanapén, mígnem a házimunka zajai felverték. Ásított 

egyet, és kinyitotta a szemét. Kirát figyelte, ahogy a gyerekek körül tesz-

vesz. Gyengéden, de határozottan rászólt Matthew-ra, aki el akart venni 

egy játékot a kishúgától. Annabelle erősen markolta a játékszert, s kihívóan 

pillogott a bátyjára. 

– Nem! – tiltakozott. 

Kira nevetett. Amikor észrevette, hogy Gabe fent van, elfordult az 

apróságoktól. 

– Hogy vagy? – kérdezte. – Hasadra süt a nap. 

Gabe bólintott. Körülnézett a szobában. 

– Jól vagyok. De különös álmom volt. Ne haragudj, hogy ilyen sokáig 

aludtam. Úgy kellett felkelteni. Jonas itt van? 

– Nincs. El kellett mennie. 

– De azt ígérte, elmagyarázza… 

– Tudom. És el is fogja. De fontos üzenetet kapott hajnalban. Valaki 

beteg Faluban. 

– És miért őt hívták? Nem gyógyító. Általában a gyógyfüvest hívják 

ilyen esetekben. 

Kira vállat vont. 

– Nem tudom. Nyílván a beteg látni akarta. Éhes vagy? A gyerekek 

most ettek lekváros kenyeret. Te is kérsz? 

Gabe az asztalhoz ment. Kira tejet töltött neki egy öblös bögrébe. A fiú 

beleivott, majd megkente a ropogós, frissen sült kenyeret málnalekvárral. 

Aztán figyelte, hogyan sürgölődik Kira a gyerekek körül. 

– Szerinted emlékezni fognak erre a reggelre, amikor felnőnek? – 

kérdezte hirtelen. 

– Hogy egy játékon civódtak? Vagy hogy lekváros kenyeret ettek? 

Aligha. Túl kicsik még ahhoz, hogy ilyen konkrét emlékképeket 

megőrizzenek. De szerintem arra emlékezni fognak, hogy gondoskodtak 

róluk, hogy néha megszidták őket, talán arra is, hogy valaki a karjában 



tartotta, megölelte őket. – Kira töltött még egy kis tejet Gabe üres 

bögréjébe. – Miért? 

– Nem is tudom. Csak elgondolkodtam. 

– Én emlékszem rá, hogy nagyon kicsi koromban az anyám mellett 

aludtam. Ha eszembe jut, érzem a teste melegét. Szerintem énekelt is 

nekem. Nem lehettem idősebb, mint most Annabelle – mosolygott Kira. – 

Én még egyáltalán nem tudtam járni, amikor ennyi idős voltam. Nehezen 

tanultam meg a rossz lábam miatt. 

Az egyik lába meg volt csavarodva. Ezért támaszkodott járás közben 

botra. Gabe Kirára és a botjára bámult, amikor a nő erről beszélt. De az 

esze máshol járt. 

– De nekem nincsenek ilyen emlékeim. 

– Akkor milyen emlékeid vannak, Gabe? – kérdezte Kira. 

– Egy gyerekülésben ültem egy bicikli hátsó csomagtartóján. Láttad a 

biciklit a múzeumban? 

– Persze. 

– Rémlik egy olyan bicikli. Jonas egy olyanon hozott ide. De ő nem az 

apám. Nem emlékszem az anyámra, de Annabelle és Matthew például fog. 

Ugyanakkor… 

Szünetet tartott. 

– Ugyanakkor mi? 

Gabe mocorogni kezdett a széken. 

– Volt egy nő. Tudom, hogy volt. Szeretett. 

Kira elmosolyodott. 

– Persze, hogy szeretett. 

– Kira! Én tényleg biztosan tudom ezt. Tegnap este, amikor Jonasszel az 

adottságaitokról meséltetek… 

Kira a fiúra meresztette a szemét. 

– Igen? 

– Nem akartam beszélni róla. Nem tudom, miért. Talán csak ellenőrizni 

akartam még egyszer. 

– De mit? 

Kira küldött egy pillantást a gyerekek felé, akik most csendesen 

játszottak. Aztán az asztalhoz lépett, és leült Gabe mellé. 

– A képességemet. Mert van. Beleérzésnek hívom. 

– Folytasd! 

– Először véletlenül történt. Eléggé megilletődtem. Aztán rájöttem, 

hogy tudom irányítani. Hogy akaratlagosan tudom csinálni. Elő tudom 

idézni. Nálad is így volt? 



Kira bólintott. 

– Igen. 

– Az előbb, néhány perccel ezelőtt, amikor a gyerekekkel foglalkoztál… 

– Gabe a szoba sarka felé biccentett, ahol a két apróság buzgón tornyot 

épített építőkockákból. – A kanapén feküdtem félálomban, és elhatároztam, 

hogy beleérzem magam Matthew helyzetébe. 

– Matthew helyzetébe? – esett le Kira álla. 

– Igen, mert ő a fiú. Gondolom, a lányok sem sokban különböznek, de 

azt akartam tudni, milyen érzés kisfiúnak lenni, aki éppen felnéz az 

anyukájára. 

Gabe Matthew-ra pillantott. A kisfiú a szája szélét nyaldosta, és a 

homlokát ráncolta úgy összpontosított, miközben egy kék fa háromszöget 

helyezett a piros kockákból emelt torony tetejére. 

– Koncentráltam. Először mindenre csend borul. Beszéltél a 

gyerekekhez, megmutattad nekik, hogy kell tornyot építeni, azt kérdezted: 

„Na, ez milyen alakú?”, és felemeltél egy sárga kockát… 

– Igen. És Annabelle kivette a kezemből – mondta Kira. 

– Lehet. Nem emlékszem. Mert néma csend lett. Semmi nem marad 

meg a fejemben, ami a csend alatt történik. De aztán, ó, igen, beleéreztem 

magam Matthew helyzetébe. Beléptem a fejébe. 

– El sem mozdultál a kanapéról. 

– Nem, nem a testem mozog ilyenkor. A tudatom. 

Kira bólintott. 

– És aztán – folytatta Gabe – egy pillanatra éreztem Matthew érzéseit. 

Éreztem és értettem őket. 

– Vagyis az a különleges képességed, hogy megérted, mit éreznek 

mások? 

– Többről van szó, mint megértésről. Én is ugyanazt érzem. Az előbb, 

amikor használtam a képességemet, az aprócska énem, a kisgyerek énem 

ugyanazt élte át, amit Matthew. Rengeteg szeretetet kapott az anyukájától. 

Kira kezdte megérteni a dolgot, és lassan bólintott. 

– Matthew tőlem kapta a szeretetet. De te, Gabe, te visszaemlékeztél… 

– Igen. Nem tudom, hogy hívják, és hol van most. De biztosan tudom, 

ki ő. 

Csendben ültek mindketten, és nézték, hogy játszanak a gyerekek. 

 

* * * 

 



Később, amikor Gabe segített leszedni az asztalt Kirának ebéd után, a nő 

azt mondta: 

– Elviszem sétálni a gyerekeket. Velünk jössz? 

Levett két kis kabátot a falba erősített akasztóról. 

– Mikor jön vissza Jonas? 

– Nem tudom. Csodálkoznék, ha sokáig elmaradna. 

– Nem baj, ha inkább maradok? 

– Dehogy. Sok mindent meg kell majd beszélnetek. 

Gabe kinézett az ablakon, le a kígyózó ösvényekre, amelyek keresztbe-

kasul átszelték Falut. Emberek szaporázták mindenütt, a napi dolgaikat 

intézték. A gyümölcsösön túl látta a könyvtárat, úgy tűnt, zárva. Mellette, a 

játszótéren gyerekek labdáztak, ide-oda dobálták a játékszert, hallotta a 

kiáltozásaikat. Egy átlagos nap volt ezen a nyugodt, rendezett helyen. De 

valahol Faluban valaki nagyon beteg volt, és Jonas ott volt mellette. 

– Szerintem elmegyek, és megkeresem – mondta egyszer csak Gabe. – 

Tudod, hová ment? Ki dőlt ágynak? 

Kira fogta a kis kabát ujját, és belebújtatta Annabelle pufók karját. 

– Most a másikat – mondta a kislánynak, és a kabát másik ujját tartotta 

neki. – Te fel tudod venni a kabátodat egyedül, Matthew? 

Matthew, akinek a kabátja a földön hevert, elvigyorodott, és megrázta a 

fejét. 

– Egy Claire nevű nő – felelte Kira Gabe-nek. – Biztos vagyok benne, 

hogy már találkoztál vele. Nagyon-nagyon öreg. 

– Ó, hát ő! Gyakran látom. 

– Nos, attól félek, már nem sokáig. Úgy tűnik, fogytán az ideje. – Most, 

hogy mindkét gyerek kabátját begombolta, Kira az ajtó felé tartott, 

Annabelle-t felvette, Matthew-t pedig kézen fogta. – Kinyitnád az ajtót? 

– Nem baj, ha itt hagyom az evezőmet? – kérdezte a fiú, miközben a 

sarokba pillantott, ahol az evező a falnak támasztva állt. 

A napfény aranyosan csillant meg rajta. 

– Dehogy. Nem engedem, hogy a gyerekek játszanak vele. 

Gabe kinyitotta Kirának az ajtót, és lekísérte őket a lépcsőn. 

– Tudod, hol lakik? Vagy a Gyengélkedőben van? 

– Jonast a kunyhójához hívták. Valahol arra van. 

Kira egy biccentéssel jelezte, hogy a könyvtár és az iskolaépület mögött 

lakhat az idős asszony. Gabe látott az elszórtan álló fák között egy apró 

kalyibát, amelyre sötét árnyék vetült. 

Gyorsan megköszönte Kirának, hogy szállást és ételt adott neki a 

tegnapi nehéz napja után. Miután a nő elindult a gyerekekkel a játszótér 



felé, Gabe arra vette az irányt, ahol Claire lakott, és ahol vélhetően most 

Jonas is volt. Szeretett volna beszélni arról a témáról, amelyet Jonas tegnap 

este felvetett. Amióta felébredt, nem tudta kiverni a fejéből. Meg kell ölnie 

valakit, akit Cseremesternek hívnak? Ennek nem volt se füle, se farka. 

Jonas békés, jóságos ember volt. Jó, ez a Cseremester nevű alak talán 

elvetemült. Vagy maga a gonosz! De nem sok vizet zavar. 

Megfigyelhetnék, és elejét vehetnék, hogy még egyszer Faluba tegye a 

lábát, és ártson valakinek, ha ilyen szándéknak mutatja jelét. 

Ja, gondolta Gabe egy fanyar mosoly kíséretében. Talán elég, ha 

beleültetjük valami vacak csónakba, és tiszta erőből belelökjük a folyóba! 

 

* * * 

 

A kis viskó bent volt a fák sűrűjében, de Gabe könnyedén odatalált. Egy 

csapat öregasszony állt odakint komor hangulatban, s pusmogott egymás 

között. 

– Ilyen hirtelen! – álmélkodott az egyikük. – Egyik napról a másikra 

ledöntötte a lábáról. Tegnap még jól volt. 

– Megesik az ilyesmi – felelte egy magas, ősz hajú nő mindentudó 

hangon, mire mások bólogatni kezdtek. 

Gabe udvariasan elnézést kért tőlük, és átfurakodott közöttük. 

– Jonas odabent van? – kérdezte, és az egyik nő bólintott. 

– Látni akarta. Különös – mormogta. 

– Nem baj, ha bemegyek? – tudakolta Gabe. 

Úgy tűnt, nem kap feleletet. Üres tekintettel meredtek rá, amit Gabe 

jóváhagyásként értelmezett. Az ajtó résnyire nyitva állt, Gabe pedig halkan 

kopogott, majd miután nem kapott választ, belépett. Odabent félhomály 

honolt. Kint ragyogott a nap az éjszakai esőzés után, de a kunyhó ablakai 

keskenyek voltak, és a szőtt függönyöket behúzták. Gabe orrát megcsapta a 

rothadó étel, az öregség, a szárított gyógynövények és a por szaga. 

A gyógyfüves, aki általában a betegek körül sürgött-forgott, némán ült 

egy hintaszékben. 

Gabe körülnézett. 

– Jonas? 

– Itt vagyok. 

Gabe a hang irányába nézett, és megpillantotta Jonast, aki az ágy szélén 

ült az árnyékban. Újra rácsodálkozott: miért? Miért akarta látni az 

öregasszony Jonast? 



És mikor tudja Jonas kimenteni magát, mikor tud elszabadulni? Gabe-

nek mindenképpen beszélnie kellett vele. A tegnap elhangzottak nem 

hagyták nyugodni. Mit több, kényszert érzett rá, hogy tisztázza a dolgot. 

Úgy hangzott, mintha Jonas, a legbékésebb lélek parancsba adta volna 

Gabe-nek, hogy gyilkosságot kövessen el. És még csak meg sem 

magyarázta. Nem teljesen. Azt mondta, majd ma reggel tiszta vizet öntenek 

a pohárba. 

De a reggel már elmúlt, és Gabe mindent tudni akart. Az öregasszony 

haldoklott, ahogy az öregek általában. Ez a dolgok természetes rendje. Itt 

voltak a barátai, és itt ücsörgött a gyógyfüves is a sarokban. Mi szüksége 

volt akkor Jonasre? Biztos nem volt fontosabb a jelenléte a Gabe-bel 

folytatandó beszélgetésénél. 

– Nem tudsz egy kicsit kijönni? – suttogta Gabe, miközben közelebb 

lépett. – Beszélnünk kell. Azt ígérted, elmondod… 

– Csitt! – emelte a szája elé az ujját Jonas. 

Most a derengő fényben Gabe tisztábban látta Jonast és az ágyban fekvő 

öregasszonyt. A nő szeme nyitva volt, és egyértelműen látta, hogy Gabe az 

ágyához lépett. Vékony ujja megremegett, belemarkolt a takaróba. Jonas 

közelebb hajolt hozzá, egészen előredőlt, hogy hallja, amit mond. Az 

öregasszony keskeny, száraz szája mozgott. Gabe először nem hallotta a 

szavait. De Jonas igen. Jonas bólintott. 

Gabe bizonytalanul állt egyik lábáról a másikra. A nő szája ismét 

megmozdult, és Gabe azon kapta magát, hogy ő is közelebb hajol hozzá. 

Most már hallotta. 

– Mondd el neki! – kérte Jonast. 
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– Ne haragudj, de ezt nem tudom elhinni. 

Gabe hangja egyszerre volt kétkedő és határozott. 

Jonas előrehajolt, a térdére könyökölt. A tenyerébe temette az arcát. 

Egymás mellett ültek a könyvtár mögötti pádon, ugyanazon, ahol nemrég 

Claire-rel üldögélt. 

Felnézett, és mélyet sóhajtott. 

– Én is így éreztem tegnap, amikor beavatott. Itt ültem, és azt 

gondoltam: ennek a nőnek elment a józan esze. És most te is ezt gondolod 

rólam, ugye, Gabe? 

Gabe a fejét ingatta, és félrepillantott. Máshol szeretett volna lenni. A 

lakótársaival marháskodni. Új csónakot eszkábálni. Elsüllyeszteni az új 

csónakot. Már az se érdekelte. Bárhol máshol jobb lett volna, mint itt, ahol 

végig kellett hallgatnia ezt a képtelen történetet, amelyet az a férfi mesélt el 

neki, akit szeretett. És tegnap éjjel ugyanez az ember beszélt neki arról, 

hogy el kell pusztítania valakit. Gabe halálra volt rémülve. El volt 

keseredve. 

Jonashez fordult, és iparkodott nyugodt hangon beszélni. 

– Tudod, mit? Rengeteget dolgoztál. Talán túl sokat olvastál. Tegyél 

egy hosszú sétát a folyóparton. Pihenj egy kicsit, lazíts… 

– Gabe! Figyelj rám! Nincs sok időnk. Ez nem valami őrült 

agyszülemény. Ez a valóság. Claire emlékszik rád. Emlékszik rám is. 

Claire… – Jonas szünetet tartott, vett egy mély levegőt. 

– Tudom, hogy nagyon kicsi voltál, amikor elhagytuk a közösséget, 

ezért nem emlékszel semmire. De én emlékszem, Gabe. Emlékszem rá, 

hogy láttam ott Claire-t. A Halgazdaságban dolgozott. A szabadidejében 

pedig a Dajkálóközpontba járt kisegíteni. Azért, mert te ott voltál! Ő hozott 

világra. Ott így mentek a dolgok. A fiatal lányok gyerekeket termeltek, 

akiket nem csecsemőknek, hanem újgyerekeknek hívtak. A szülőanyák úgy 

termelték őket, mintha ipari termékek lennének. Aztán a kicsiket 

átszállították a Dajkálóközpontba, majd kiutalták őket olyan pároknak, 

akik gyermeket kérvényeztek. 

– Te is így kerültél a szüleidhez? – kérdezte Gabe. 

Jonas bólintott. 



– Valami lány szült meg? 

– Igen. 

– De nem tudod, ki? 

Jonas a fejét rázta. 

– És valami lány… Ki tudja, talán ugyanaz a lány… megszült engem 

néhány évvel később… 

– Téged Claire szült. Nem is volt másik gyereke. 

– De azt mondtad, hogy végül egy halgazdaságban dolgozott. 

Jonas bólintott. 

– Igen, mert úgy ítélték meg, hogy nem szülhet még egyszer. 

Nehézségek léptek fel a születésednél. Így aztán másik munkát kapott. De 

minden idejét azzal töltötte, hogy téged figyelt. Szeretett, Gabe! De ott a 

szeretet tiltott dolog volt. 

Gabe előrehajolt, levette az egyik szandálját, és kirázta belőle a 

kavicsot, amely a talpát nyomta. Egy madarat nézett, amely a közeli fán 

csapdosott a szárnyával, és meglátta, hogy van egy gally a csőrében. A 

karcolást vizsgálgatta a karján. Aztán ásított és nyújtózkodott egyet. 

Kigombolta, majd begombolta az inge nyakát. A körmeit mustrálgatta. 

Jonas le sem vette a szemét róla. 

– Tudod, mit? – szólalt meg végül Gabe. – Hiszek neked. Meséltél már 

róla, miféle közösség volt az. Vagyis volt egy lány, aki a világra hozott 

engem. Elhiszem. De akkor mi van, Jonas? Tudom, hogy szeretett. De… 

Jonas bólogatott. 

– Tudom. A történet folytatása teljes képtelenség. 

– Kész agyrém! Ez az öregasszony… Azt várod, hogy elhiggyem, hogy 

egy fura ruhás alak… 

Feltűnt Gabe-nek, hogy Jonas már nem rá néz. Követte a tekintetét, és 

megpillantotta Mentort, az idős oktatót, aki lassan baktatott az ösvényen. 

Ez nem volt szokatlan. Szünidő volt az iskolában. Mentor Falu megbecsült 

lakója volt. Mindenki gyakran látta erre sétálni. 

Gabe legnagyobb meglepetésére, Jonas felpattant a pádról, és 

odakiáltott Mentornak. 

– Gyere, Gabe! – mondta aztán. 

Gabe Jonas nyomába szegődött, aki fürge léptekkel igyekezett az 

ösvény felé, ahol Mentor várt rájuk. A szakállas oktató háta görnyedt volt, 

az arcát barázdák szántották. De a tekintete kedves volt és okos. Gabe 

mindig is kedvelte, hiába nem szeretett iskolába járni. 

– Jó reggelt! – köszöntötte őket. – Mit tehetek az urakért? 



– Mentor – kezdte Jonas éppen a Cseremesterről meséltem Gabe-nek. 

Arról, mekkora hatalma van. 

Mentor szemmel láthatóan megrezzent. 

– Az már a múlt – vágta rá. – Fátylat rá! 

– Attól tartok, nagyon is jelen – felelte Jonas. – Mondhatni, elég kínos 

helyzetbe kerültünk. De ezt majd később elmagyarázom. Most azonban 

abban segíts nekem, kérlek, hogy meggyőzzem Gabe-et a hatalmáról. Nem 

akar hinni nekem. 

– Valóban elég hihetetlen – bólogatott Mentor egyetértően. 

– Annak, aki olyan békés faluban él, mint ez, nehéz megértenie, 

micsoda gonoszság lakozik egyes emberekben! 

– Nem érünk rá, Mentor. Elmondanád Gabe-nek, milyen alkut kötöttél 

vele? 

Mentor felsóhajtott. 

– Hát, ha nagyon muszáj. 

– Nagyon-nagyon fontos lenne! 

Mentor bólintott. 

– Értem. Akkor hát legyen! Évekkel ezelőtt történt, Gabe. 

Akkor te még kisfiú voltál. Emlékszem, mekkora zsivány voltál az 

iskolában! Gyakran előfordult, hogy nem figyeltél. 

– Tudom – vallotta be Gabe töredelmesen. 

– Még túl kicsi voltál ahhoz, hogy beengedjenek a cserepiacra. De 

biztosan hallottál róla. 

Gabe vállat vont. 

– Rémlik valami. Elég titokzatos dolognak tűnt. 

– A felnőttek közül sokan rendszeresen odajártak. Elég szórakoztató 

volt nézni, ahogy mások bolondot csinálnak magukból. Te sosem voltál, 

ugye, Jonas? 

Jonas a fejét rázta. 

– Nem nagyon érdekelt, amíg el nem szabadult a pokol. Akkoriban már 

vezető voltam, és tennem kellett valamit. 

– Hát, elég nagy marha voltam! Ahogy sokan mások is. Idős ember 

voltam, özvegy, magányos. A lányommal éltem, de tudtam, hogy egy nap 

majd férjhez megy, és akkor teljesen magamra maradok. Sajnáltam 

magamat. Itt volt rajtam ez a méhjegy. A diákok Rózsásnak csúfoltak 

miatta, emlékszel? 

Gabe a Mentor arcán éktelenkedő sötétvörös foltra nézett. Bólintott. 

– De nem bántásból. 



– Persze, hogy nem – mosolygott Mentor. – De marcangolt az 

önsajnálat, és elveszítettem a fejem. Volt egy nő, egy özvegyasszony, aki 

nagyon tetszett nekem. Ezt megérted, ugye? Az ilyen korú fiúknak már van 

ilyen tapasztalatuk. 

Gabe ösztönösen elengedte a füle mellett a megjegyzést. A kérdés 

zavarba hozta. De mivel Mentor is, és Jonas is fürkész tekintettel figyelte, 

úgy érezte, itt az idő, hogy színt valljon. 

– Igen – felelte. – Megértem. 

Mentor felnevetett, de elég keserű nevetés volt ez. 

– Azt kértem a Cseremestertől, hogy fiatalabb és jóképű legyek. Azt 

akartam, hogy Számadó özvegye belém szeressen. 

Gabe a földre szegezte a tekintetét. Nagy kínban érezte magát Mentor 

miatt, aki kénytelen volt beismerni balgaságát. 

– De ilyen átváltoztatásra nem volt képes, ugye? Valami mást kellett 

volna kérned, mondjuk, néhány új padot az iskolába. 

– A gonosz mindenre képes, Gabe – válaszolta Mentor. – Van az az ár. 

Gabe rámeredt. 

– És mi volt az ár? – kérdezte kis idő múlva. 

– A feltételek elég ködösek voltak. Elég ködösek ahhoz, hogy ne 

tűnjenek fontosnak. Nagyon éles elméjű, mármint a Cseremester. 

Feltételeket szab, de az ember nem is érti őket tökéletesen, amikor 

belemegy az alkuba. Azt mondta, a tiszteletreméltóságomat kell odaadnom 

cserébe. 

– Ezért nemet mondtál. 

Mentor a fejét rázta. 

– Megragadtam a lehetőséget. Teljesen elvakult voltam. Mondom: nem 

voltam eszemnél. 

– De, Mentor! Te tiszteletre méltó ember vagy! Ezt mindenki tudja! És, 

nem akarlak megbántani, de nem vagy se fiatal, se jóképű, úgyhogy az alku 

biztosan dugába dőlt. Senkinek sincs ekkora hatalma, még magának a 

gonosznak sem. 

– Jaj, dehogy dőlt dugába! Sok falusinak bejött a számítása. Én… 

magasabb lettem, a kopasz folt eltűnt a fejemről. Dús haj nőtt a csillogó 

fejbúbomon. És a méhjegy? Egyre halványult, halványult, míg végül, 

hopp! Sehol sem volt! Biztos nem vetted észre, Gabe, hiszen kisgyermek 

voltál még, ráadásul nyáron történt, amikor nem volt tanítás. De egy röpke 

időre megfiatalodtam, és jóképű lettem. És elkezdtem a kikapós özvegy 

körül legyeskedni. De tudod, mit, Gabe? 

– Mit? 



Gabe kővé vált. Ezek szerint a Cseremesternek – bárki legyen is az – 

tényleg minden képzeletet felülmúló hatalma van. Vagyis üzletet köthetett 

azzal a nővel is… Hogy is hívják? Claire? Iparkodott odafigyelni rá, mit 

mesél Mentor, de a gondolatai elkalandoztak. Mert akkor ez azt jelenti… 

Azt jelenti Gabe-re és a Claire nevű öregasszonyra nézve, aki szörnyű 

alkut kötött csak azért, hogy megtalálj őt, hogy… 

– Ő az anyám – suttogta maga elé. 

Mentor nem hallotta. Egyre csak beszélt. 

– A legfontosabb tulajdonságomat cseréltem el. Önzővé váltam. 

Kegyetlenné. És a csinos özvegy nem akart ilyen férfit! Vagyis teljesen 

értelmetlen üzletet kötöttem, és olyan emberré lettem, akit magam is 

megvetettem… de jóképű voltam! És fiatal! 

Gabe kényszerítette magát, hogy az oktatóra figyeljen. 

– És hogy változtál vissza? Most tiszteletre méltó ember vagy, Mentor. 

– Jonas közbelépett. A cserepiac megrontotta egész Falut. Sok ember 

elcserélte a jobbik énjét. Egymás ellen fordultunk. Kapzsik és irigyek 

lettünk, és… Na, de ennyi. Sok borzalom megesett… Elvesztettük az egyik 

legjobb fiatalembert… 

– Mattyt? 

– Igen, Matty meghalt, miközben a gonosszal viaskodott. De az 

áldozatának köszönhetően mi, többiek, megmenekültünk, és 

visszaváltoztunk. Ismét tar lett a fejem búbja, és megjelent a méhjegyem! – 

Nevetett. – És odalett az oktondi szerelmi történetem is. Máig egyedül 

vagyok, mint a kisujjam. 

– És kiutasítottuk a Cseremestert Faluból – fejezte be a történetet Jonas. 

– Úgy van. Örökre – tette hozzá Mentor némi megkönnyebbüléssel és 

elégedettséggel a hangjában. Indulni készült. De aztán lassan, tétova 

tekintettel még megkérdezte: – Valami baj van? 

Jonas bólintott. 

– Visszatért – mondta. 

Mentor megrökönyödött. 

– Akkor újra meg kell vívnunk a csatát? 

Jonas ismét bólintott. 

– De ezúttal biztosra kell mennünk. 

– És most kit küldünk a halálba? 

Mentor hangja keserűen és bánatosan csengett. Mint mindenki, ő is 

szerette Mattyt. 

– Engem – mondta Gabe. 



Mentor hallgatott. Aztán szó nélkül hátat fordított nekik. Gabe és Jonas 

nézte, ahogy az öreg oktató elbandukol. A válla előregörnyedt. 

– Újra olyan, mint régen – mondta Gabe kis idő múltán. 

Jonas bólintott. 

– Igen. 

– Vagyis vissza lehet csinálni a dolgot – állapította meg a fiú. 

Jonas bólintott. 

– Félek. 

– Én is – felelte a férfi. – Féltelek, féltem mindannyiunkat. 

Ő az anyám. Ő az anyám. Gabe vett egy nagy levegőt. 

– Mennyi időnk van még? – kérdezte. 
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Visszarohantak a kunyhóhoz, ahol Claire haldoklott. A nap éppen ekkor 

ment le. Valaki meggyújtott egy olajlámpát az asztalon. A pislákoló 

aranyfényben Gabe teketóriázás nélkül az ágyhoz lépett. Azt hitte, tudja, 

mit fog mondani. Azt, hogy egész életében arra várt, hogy rátaláljon az 

anyjára. És hogy megérti, mekkora áldozatot hozott érte. Hogy nem számít, 

milyen öreg. Egyedül az számít, hogy együtt lehetnek. 

De amikor letérdelt a haldokló ágya mellé, úgy érezte, elkésett. Az 

asszony szeme félig lecsukódott, a tekintete üveges volt. A szája elnyílt. A 

keze, ami a takarón pihent, ernyedt volt és hideg, amikor Gabe megfogta. 

Szégyenkezés nélkül könnyekre fakadt, majd Jonashez fordult, aki a 

háta mögött állt. 

– El akartam mondani neki, hogy tudom! El akartam mondani neki, 

hogy emlékszem rá. De már késő! – zokogott. – Elment. 

Jonas gyengéden félretolta Gabe-et. Előrehajolt, és megérintette Claire 

vékony, eres nyakát. Aztán a mellkasára hajtotta a fejét, és figyelmesen 

hallgatta a szívverését. 

– A szíve még nem állt meg – mondta Gabe-nek. – Már a halál torkában 

van, de még él. Nagyon kevés időnk van, és az erőm, amelyet valaha 

magaménak mondhattam, már egészen elszivárgott. De kész vagyok 

használni az adottságomat. Túlra fogok nézni, és megkísérlem megtalálni 

azt az alávaló gazembert. Aztán rajtad lesz a sor. A képességed még friss. 

– El kell menned egy meghatározott helyre? – kérdezte Gabe, miközben 

a könnyeit az inge ujjába törölte. 

– Nem. Csak össze kell szednem az erőmet. És csendre van szükségem, 

hogy összpontosíthassak. 

– Claire? Hallasz? – szólt Jonas az öregasszonyhoz. 

Nem kapott választ. Claire lassan vett egy mély lélegzetet. 

– Gabe itt marad veled. Gabe, fogd meg a kezét, hogy tudja, itt vagy. 

Gabe megfogta a bütykös, öreg kezet. 

– Becsukom az ajtót, hogy senki se jöjjön be, és ne zavarjon meg. Itt 

leszek az ablaknál. – Mindkettőjükhöz beszélt. – Már mondták mások, 

hogy nem valami szép látvány. De ne ijedj meg, Gabe. Nem fáj, csak 

nagyon fárasztó. Nem tart sokáig. 



Jonas az ajtóhoz ment, váltott néhány szót a kint egybesereglett 

emberekkel, aztán becsukta és bereteszelte az ajtót. Gabe, aki árgus 

szemmel figyelte, látta, hogy máris megváltozott kissé: már nem az a 

kellemes átlagember volt, mint egyébként. Jonas az ablakhoz lépett, és 

egyre csak bámult ki a sötétségbe félig leeresztett pillái alól. Nagyokat 

lélegzett, nagyon-nagyon lassan. Aztán hirtelen levegő után kapott, mintha 

fájdalom hasított volna belé. Halkan felnyögött. Gabe azon kapta magát, 

hogy az öregasszony kezét szorítja. De nem tudta levenni a szemét 

Jonasról. 

Claire szaggatottan és nehézkesen lélegzett. 

Jonas reszketni kezdett. A teste rángatózott, és ezüstös fény borította el. 

– Épp en túlra néz – mondta Gabe Claire-nek, abban a reményben, hogy 

meghallja, és rájön, milyen kétségbeesett erőfeszítések árán igyekeznek 

megmenteni. 

Jonas ismét hangosan szuszogott. 

– Szerintem látja a Cseremestert – suttogta Gabe, és érezte, hogy Claire 

összerezzen. 

Aztán elnémult és várt. 

 

* * * 

 

Később Gabe a hintaszékhez támogatta Jonast. A férfi beleroskadt a 

székbe, s minden ízében reszketett. 

– Mit láttál? – kérdezte Gabe. – Megtaláltad? 

De Jonas képtelen volt egyetlen szót is kinyögni. Becsukta a szemét, és 

felemelte az egyik kezét, hogy türelemre intse Gabe-et. Néhány perc 

múltán kinyitotta a szemét. 

– Szerintem nem tudom megismételni – mondta rekedten. – Ez volt az 

utolsó, hogy meg tudtam csinálni. Nagyon fárasztó már. 

Kissé elfordult, és az ágy felé pillantott. 

– Hogy van? 

Gabe Claire-hez lépett, és megfogta a kezét. Nem érezte az asszony 

szorítását. A keze és a karja elernyedt. De hallotta lassú, nehéz légvételeit. 

– Még él – mondta Jonasnek, majd visszatért a hintaszékhez, amibe a 

férfi belesüppedt. 

– Nincs már sok idő – húzta ki magát Jonas, aki még mindig nehezen 

szedte a levegőt. – Láttam, itt van, nagyon közel. Most minden rajtad áll, 

Gabe. Én itt maradok Claire-rel. 



Nagyon közel? Mit jelent ez? Gabe azon vette észre magát, hogy lopva 

körülkémlel a szobában, és kisandít az ablakon. Ólálkodik valaki a fák 

között? A sarokban álló szekrény ajtaja nyitva, a belsejében vaksötét. 

Lapul valaki a szekrényben? Valami megreccsent, és Gabe összerándult 

idegességében. De csak Jonas széke nyikorgott, ahogy az íves talp 

hintázott a fapadlón. 

Talált egy kancsó vizet, és hozott Jonasnek egy pohárral. A férfi 

megitta, és még jobban kihúzta magát. 

– Elfelejtettem megosztani veled valamit, amire én is, és Claire is 

emlékszünk. Amikor csecsemő voltál… újgyerek… volt egy kitömött játék 

állatod. – Elmosolyodott. – Mindenhova magaddal vitted. Egy víziló volt. 

Gabe lelki szemei előtt felvillant egy homályos kép. Puha, meleg tárgy. 

Fülek. Rágta a füleit. 

– Lo – mondta. 

– Egy kedves vadon élő állat – magyarázta Jonas. – Mindig is imádtad a 

vizet, Gabe. És most olyanná kell válnod, mint Lo. A Cseremester a folyó 

túlpartján van. 

 

* * * 

 

Gabe ott állt a víz szélén egyedül a sötétben. Rimánkodott Jonasnek, hogy 

kísérje el. De a férfi nemet mondott. 

– Évekkel ezelőtt, amikor magamhoz vettelek, és elmenekültünk, volt 

egy férfi, akit szerettem, de kénytelen voltam hátrahagyni. Könyörögtem 

neki, hogy jöjjön velünk, de nemet mondott. És jól tette. Az az én utam 

volt, és egyedül kellett végigcsinálnom, segítség nélkül. Rá kellett jönnöm, 

mi az erősségem, és szembe kellett néznem a félelmeimmel. Ahogy most 

neked is. 

Gabe lehajolt, és megcsókolta az ágyban fekvő csendes nő 

pergamenszerű arcát. Hosszú szünetek álltak be a légvételei között, és 

olykor gurgulázó torokhangot adott ki. Jonas odahúzta a székét az ágyhoz. 

Aztán elmondta Gabe-nek, hol találja a Cseremestert – egy nyírfaerdőben a 

folyó túlsó partján –, majd megragadta a fiú kezét. 

– Menj! – mondta. – Ez a te utad, a te harcod! Légy bátor! Használd az 

adottságodat. Hogy megmentsd, amit szeretsz. 

 

* * * 

 



Most mezítláb állt a kavicsos parton, és kicsit sem érezte bátornak magát. 

Nagyon sötét volt. A holdat felhők takarták. Semmi neszt nem hallott, csak 

a víz zúgását, és bár a folyó mindig vonzotta, elkápráztatta, sosem járt még 

itt éjszaka. A sötétben hirtelen veszélyesnek és fenyegetőnek tetszett. 

Gabe jó úszó volt. De a barátaival kicsit lejjebb szokott fürdeni a 

folyóban, egy kanyarulatnál, amelyet nagy sziklák védtek, és ahol a víz 

nyugodt, lassú sodrású volt. A folyó ott biztonságos volt, és kevésbé 

alattomos. De Jonas azt mondta, itt kelljen át. Az áramlás lefelé fogja 

sodorni, így a másik oldalon egész közel fog kikapaszkodni ahhoz az 

erdőhöz, amelyben a Cseremester kárörvendően várja Claire halálát. 

– Miért sündörög ott? – kérdezte Gabe. 

– Szerintem az okoz neki elégtételt, ha látja a véget. Mozgásba hozza az 

eseményeket, aztán a távolból figyeli a végkifejletet. Talán évek óta rajta 

tartja a szemét Claire-en, azóta, amióta nyélbe ütötték a cserét. 

– Csak Claire-t figyeli? 

– Jaj, dehogy. Sok-sok sanyarú sorsot nyomon kell követnie. Szerintem 

ezekből táplálkozik. 

Gabe előrelépett, és érezte az áramlat erejét a bokáján. A csónakja két 

nappal ezelőtti csúfos kudarcából megtanulta, milyen erős az örvénylő víz 

sodrása. De duzzadt az erőtől, és tisztában volt vele, hogy képes átküzdeni 

magát a túlsó partra. A cédrusevezőjét szorongatta. A sár borította, lyukas, 

hasznavehetetlen csónak még mindig a facsemetéhez kikötve állt. Gabe az 

imént visszaszaladt Jonasékhez, és elhozta az evezőjét az éjszakai 

kalandjára. Arra gondolt, kapóra jön majd, ha el kell löknie magát a 

szikláktól, és odaát talán fegyverként is hasznát veheti. 

Azt kívánta, bárcsak ő is rendelkezne azzal a képességgel, amivel Jonas, 

s képes lenne túlra látni. Szerette volna tudni, mit csinál a Cseremester 

ebben a pillanatban. Alszik egyáltalán a gonosz? Vagy eszik? 

Fogalma sem volt, hogy fogja elpusztítani a gálád gazembert. Gabe, 

ahogy minden falusi gyerek, tudta, mely gyümölcsök, növények 

mérgezőek. Talán keríthetne néhány leanderlevelet vagy felaprított 

csucsorgyökeret, és belecsempészhetné valahogy a mérget a Cseremester 

ételébe. De persze ilyesmire nem volt ideje. 

Ha a Cseremester éppen alszik, elég lesz egy súlyos kővel fejbe 

kólintania, gondolta Gabe. De ha fent van? Használhatná az evezőt 

husángként vagy bunkósbotként. 

Rátört az émelygés a puszta gondolattól. 

A víz már a térdéig ért, ami rádöbbentette, hogy először nem azt kell 

kisütnie, hogyan végez az ellenséggel – főleg nem azzal kellene töltenie az 



időt, hogy rosszul van a gondolattól, hanem az úszásra kell 

összpontosítania, amely előtte áll. Az áramlat magával rántotta, ahogy 

egyre jobban belegázolt a vízbe. A lába már alig érte el a talajt. Két kézzel 

fogta az evezőt, maga előtt tartotta. Vadul rugdosni kezdett, és lassan 

megindult előre. 

Az áramlat ereje rémítő volt. Úgy érezte, a folyó magával sodorja, és 

semmit nem halad a túlsó part felé. A víz átcsapott a feje felett, csak 

nehezen tudott felbukkanni, hogy levegőt vehessen. A sötétben nem látta, 

mennyire távolodott el a parttól, de érezte a sodrást. Egyre csak rúgkapált, 

hiába vitte oldalra a víz. Az evező egyszer csak beleakadt két nagy 

sziklába, Gabe pedig belecsimpaszkodott, hogy kicsit kifújja magát. A víz 

habzott körülötte, miközben várt, és erőt gyűjtött. Tudta, hogy el kell 

hagynia az oltalmazó menedékét, és újra fel kell vennie a küzdelmet a 

vízzel. De most csak pihent. Miután mérlegelte a küldetést, amely rá várt, 

hirtelen ráébredt, hogy nem tudja teljesíteni. 

Képtelen vagyok gyilkolni, futott át az agyán. 

Ahogy ezt végiggondolta, a hold előbukkant a felhők közül, és sápadt 

fénybe vonta a folyót. Látta, hol tart: már majdnem félúton volt, nemsokára 

eléri a célját. A víz a túlsó part mentén sebesen áramlott, és látta a 

nyírfaerdőt is a derengő holdfényben. A Cseremester ott lapul. Fognia kell 

az evezőjét, és a vad örvények közé kell vetnie magát. Át fog úszni, és… 

Képtelen vagyok gyilkolni. A kéretlen gondolat olyan erővel hasított 

belé egy másodpercre, hogy hangosan kimondta, bele az éjszakába, a folyó 

kísérteties zúgásába. 

Különös módon, mintha a gondolatai hatására tenné, a folyó sodrása 

lelassult. Ahogy ott várt, az evezője a két sziklára támaszkodott, érezte a 

változást. Egy pillanatra megállt körülötte a víz. A túlsó part mentén 

nyugodt lett a folyó. Aztán újra tajtékzani kezdett, örvénylett, és kis híján 

magával rántotta Gabe-et. 

Mi történt? 

Semmi, csak kimondott egy mondatot az éjszaka szellőjében és a folyó 

zúgásában. Elismételte a szavakat. 

Képtelen vagyok… 

Már ez a két szó is elég volt. Két szóra kiderült az ég, lelassult a folyó, 

elcsendesedett a világ. 

Úgy szajkózta a szavakat, mintha valami ima szavai lennének. Leemelte 

az evezőt a sziklákról. Kitapintotta a nedves, sima fába vésett neveket: 

Tarik. Simon. Nathaniel. Stefan. Jonas. Noha Kira nem rótta az evezőre a 

nevét, Gabe gondolatban őt is felvette a listára. És a kis Matthew-t meg 



Annabelle-t. És végül az anyját, Claire-t. Kimondta hangosan a neveket, 

azok nevét, akik törődtek vele. Felkiáltott: Claire! Bele az éjszakába, az 

életéért fohászkodva. Erősen megmarkolta az evezőt, és elindult a túlpart 

felé, a békésen hullámzó vízben a hold halvány fényénél. Ahogy 

tempózott, ütemesen ismételgette a szavakat a rúgásai ritmusára – képtelen 

vagyok, képtelen vagyok –, egész addig kántálta, amíg el nem érte a partot, 

és csuromvizesen ki nem kapaszkodott. 

Ekkor elnémult, és hallotta, hogy újra felerősödik a folyó nyugtalan 

zúgása. Élénk szél támadt. A feje felett a hold ismét felhőbe burkolózott. 

Az árnyak mind sötétebbé váltak körülötte, a bozót és a fák hajladozni 

kezdtek. A bokrok mellett egy magas férfi állt, aki sötét palástot viselt. 
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Gabe összerázkódott, hirtelen nagyon fázott. A széltől, amely a bokrokat 

borzolta, és lengette a faágakat, nedves ruhái jéghidegnek érződtek. 

De sokkal inkább remegett a félelemtől, mint a hidegtől. Látta az 

árnyékban álló alakot. 

Gabe valahogy arra számított, hogy miután átér a folyón, szusszan 

egyet, összeszedi magát – korábban még sosem kelt át a folyón –, és 

elkezdi átfésülni a partot. Azt várta, hogy az ellenfele rejtőzködni fog. Úgy 

tervezte, hogy osonva teszi tűvé az erdőt, és jut el arra a helyre, ahol aztán 

farkasszemet néz a gonosszal. Azt hitte, lesz ideje felkészülni az ütközetre, 

bár arról sejtelme sem volt, hogyan készülhetne fel. 

Ehhez képest a férfi egyáltalán nem bújt el. Teljes életnagyságban, 

palástba burkolózva ott állt az erdő szélén. Gabe a sötét dacára jól látta, 

hogy ragyog a szeme. Az arca kifejezéstelen volt, de a szeme – amely 

egyenesen Gabe-re meredt – izgatottnak tűnt. Aztán megszólalt. 

– Micsoda meglepetés! – mondta udvariasan, ám egy árnyalatnyi 

gúnnyal a hangjában. – Ritkán jönnek vendégeim. 

Gabe nem válaszolt. Nem tudta, mit mondjon. Idegesen markolászta az 

evező karcsú nyelét, mert ez volt az egyetlen dolog ezen a különös helyen, 

amely ismerősnek és megnyugtatónak érződött. A hüvelykujjával 

kitapintotta a belevésett J betűt, Jonas nevének kezdőbetűjét. 

– Megtudhatnám, kihez van szerencsém? 

Gabe megköszörülte a torkát. 

– Gabriel vagyok – felelte. 

A palást meglebbent. A férfi, aki eddig tisztes távolságban állt, 

egyszeriben ott termett mellette, olyan közel, hogy Gabe érezte a bűzét. 

Furcsa, mert egyébként tisztának tűnt, gondolta Gabe. A ruhái, amelyek 

kilátszottak a palást alól, vasaltak voltak. Az arca sápadt volt, fehéren 

derengett a sötétségben. Fekete haját megfésülte és beolajozta. 

És túlontúl közel volt. Előrehajolt és élesen azt mondta: 

– Te agyalágyult! Azt hitted, nem tudom a nevedet? – Savanyú lehelete 

forró volt Gabe arcán. – És persze, te is tudod az enyémet. Ugyebár? – 

csúfolódott. – Ugye, tudod? 

– Igen – válaszolta Gabe. – Tudom a neved, Cseremester. 



Lopva hátrált egy lépést, hogy ne érezze a bűzt. A Cseremester 

szájszagától felfordult a gyomra. 

– És azt is tudjuk mind a ketten, miért vagyunk itt. – A hangja ellágyult, 

mintha valamiféle titokba avatná be Gabe-et. 

Gabriel bólintott. 

– Igen – suttogta. – Tudjuk. 

– Azt forgatod a fejedben, hogy elpusztítasz, én pedig téged akarlak 

megölni. 

Gabe futólag Mentorra, az oktatójára gondolt, ahogy ott állt a sok kis 

pernahajder előtt az osztályban, és a nyelvről beszélt. Az igékről. A fejében 

forgat. Akar. Micsoda különbség! Ha valaki valamit a fejében forgat, az 

olyan bizonytalan, határozatlan. És Gabe most pont így érezte magát. Vett 

egy nagy levegőt, és igyekezett lehiggadni. 

– Milyen fegyvered van? Felér az enyémmel? 

A Cseremester a kesztyűs kezével benyúlt a vastag palást alá. Gabe 

erősebben megmarkolta az evezőt, és próbált uralkodni magán. A térde 

rogyadozott. 

– Látom, csak egy botod van. Megható! Nincs is más fegyvered? 

A Cseremester hangja most gőgös volt. 

– Ez nem fegyver – vallott színt Gabe. – Nincs fegyverem. Képtelen 

vagyok… 

Elkezdte újra azokat a szavakat ismételgetni, amelyek csodával határos 

módon átsegítették a folyón. Legnagyobb meglepetésére a Cseremester 

reszketni kezdett. A szél hirtelen elállt. A fák abbahagyták a nyughatatlan 

hajladozást. A hold újra előbukkant a felhők mögül, és fénybe vonta az 

éjszakát. 

 

* * * 

 

A kunyhóban Jonas az ágy mellé húzott hintaszékben virrasztott. Kira 

hozott neki vacsorát. Együtt benedvesítették Claire cserepes ajkát és száraz 

nyelvét. Az öregasszony szeme csukva maradt, a légvételei rendszertelenek 

voltak. Néha lihegett, és a keze megmarkolta a takarót. Többnyire azonban 

csendes és békés volt. Jonas tudta, hogy nem éri meg a reggelt, hacsak… 

Próbálta kiverni a fejéből azt, ami a hacsak után jön. Amikor túlra 

nézett, látta, hogy a Cseremester ott van a nyírfaerdőben. Azt is látta – amit 

nem mondott el Gabe-nek –, hogy várja a fiút. 

Gabe mindig nagyon talpraesett gyerek volt. Kisgyermekként, amikor 

Jonas egy hosszú és embert próbáló úton idehozta, Gabe kitartott, erős volt 



és életben maradt, akkor is, amikor Jonas már csaknem feladta. Jonas már 

régóta mérget mert volna venni rá, hogy Gabe-nek van valamiféle 

adottsága. Lehet, hogy csak a makacssága. Hiszen ki más dolgozott volna 

ilyen keményen egy meddő terven, mint az az átkozott csónaképítés? 

De most, ahogy az éj sötétjében várakozott, és arra gondolt, hogyan 

vetette bele magát Gabe egy újabb kilátástalan küldetésbe, amely akár az 

életébe is kerülhet, Jonas azon kapta magát, hogy abban bízik, Gabe-nek 

van valami más, hatalmasabb képessége is a makacsságán kívül, amellyel 

képes lesz átdöfni annak a teremtménynek a szívét, akivel most 

farkasszemet néz. Kirázta a hideg. A Cseremester olyan embertelen, olyan 

veszélyes. Olyan gonosz. Gabe pedig fiatal és sebezhető. 

Mostanra már biztos átért a folyón, vélekedett Jonas. Már a túlsó parton 

van. 

 

* * * 

 

A légkör változása megnyugtatta Gabe-et. Ugyanaz történt, mint a folyó 

vizével: a hold előbukkant, a víz sodrása lelassult, a világ elcsendesedett. 

Ahogy ott állt a holdfényben, és kitapintotta az evezőn a neveket, 

elmerengett rajta, vajon a Cseremester is érzi-e a változást. 

De az ellenfele kicsit sem higgadt le, sőt inkább felbőszült. Kirántotta 

kesztyűs kezét a palást redői közül, és a holdvilágnál Gabe jól látta, hogy 

egy csillogó kést tart, aminek hosszú, keskeny pengéje van, és nagyon 

hegyes. Ijedtében hátralépett. 

– Kés – sziszegte a Cseremester. – Nem rejtegetsz ilyesmit valahol? 

Pedig jó szolgálatot tehetne most. Elég éles. Elég halálos. Nesze! – mondta 

hirtelen, és Gabe-hez vágta a kést. – Fogd! 

Gabe elejtette az evezőt, és ügyetlenül elkapta a kés nyelét. Fellélegzett, 

hogy a penge nem sebesítette meg. Meglepően nehéz volt. Gabe nem 

akarta. De nem úgy tűnt, mintha lenne választása. Megmarkolta a hideg 

acélnyelet. 

– Most már megölhetsz – mondta a Cseremester egy kurta, kegyetlen 

kacaj kíséretében. 

Újra benyúlt a palástja alá. Az ég ismét elsötétült, a szél felélénkült, a 

faágak hintázni kezdtek. Gabe a szemét meregette a sötétben, hogy lássa, 

ezúttal milyen fegyvert húz elő az ellenfele. Egy másik kést? Aztán ráront 

a keskeny pengével? Gabe rémületében maga elé emelte a kését, hátha így 

kivédheti a támadást. 



De a kés hirtelen a földre hullt, és Gabe üres kézzel, védtelenül állt ott. 

A Cseremester centikre volt tőle, és egy hatalmasabb fegyverrel kiütötte a 

kést Gabe kezéből. A fegyverének ijesztő, íves pengéje volt. 

– Szamurájkard – suttogta Gabe fülébe a nevét. 

A szél süvített. A férfi egyik kesztyűs keze Gabe torkát szorongatta, a 

másik a magasba emelte a fegyvert, és megérintette vele a nyaka lágy 

bőrét. Gabe visszafojtotta a lélegzetét, mert attól félt, hogy a legkisebb 

rezdülésre is a bőrébe fúródik a penge. Érezte az acél rendkívüli élességét. 

Mozdulatlanul álltak a gyűlölet ölelésében. Gabe abban reménykedett, 

hogy a halála gyors lesz. Más reménysége nem maradt. 

Aztán – a legnagyobb megrökönyödésére – a Cseremester beszélni 

kezdett. Újból érezte a förtelmes szájszagát. Halkan ejtette ki a szavakat, 

dölyfös, pökhendi és kérkedő volt. 

– Olyan jelentéktelen ellenfél vagy – gúnyolódott. – Sokkal nagyobb 

embereket is pokolra küldtem már. 

Gabe nem szólt semmit. Levegőt is alig mert venni. Moccanni sem volt 

bátorsága, mert még mindig érezte a pengét a bőrén. 

– Vezéreket. Egész családokat. – A hang egyre izgatottabb lett. – Ízekre 

szaggattam őket. Vérbe fagyva hagytam mindet! 

Gabe érezte, hogy beléhasít a fájdalom, és valami a csupasz vállára 

folyik a nyakáról. A Cseremester egy apró vágást ejtett a beretvaéles 

pengével a bőrén. 

– Háborúk! – folytatta. – Háborúkat robbantottam ki. 

Gabe dermedten állt, de érezte, hogy a férfi valamiféle választ vár tőle. 

Talán azt, hogy csodálja. Hallgatott. 

– Egész közösségeket tettem a földdel egyenlővé – dörmögte vidáman 

Gabe fülébe. – Elhiszed? 

– Igen – suttogta Gabe. 

És tényleg elhitte, hogy ennek az embernek ekkora hatalma van. Ez nem 

is ember, ébredt rá Gabe. Hatalom, amely embernek álcázta magát. De nem 

volt benne semmi emberi. Maga volt a megtestesült gonosz, amely palástot 

öltött. Jonas beszámolt neki erről, csak akkor még nem értette, most 

viszont már igen. Elkeseredetten igyekezett felidézni, milyen tanácsokkal 

látta el Jonas. Hogyan vívja meg ezt a csatát? Végül kimondta az egyetlen 

dolgot, amelyet ki tudott ókumlálni. 

– Ha ekkora hatalmad van – suttogta még mindig mozdulatlanul –, 

akkor miért ölsz meg egy olyan jelentéktelen valakit, mint én? 

Nehezére esett elhinnie, de a Cseremester meghátrált. A fegyverét a 

földre hajította, a kés mellé. Aztán megigazította a palástját. 



– Van más fegyverem is – mondta. – Szablya? Bárd? Bozótvágó kés? 

Fejsze? Válassz, és megküzdünk! 

Megnyalta a szája szélét, és érdes hangon felnevetett. 

Gabe semmi választ nem tudott kieszelni. így hát hallgatott. 

– Nem mondasz semmit? Nincs ínyedre a párbaj? Akkor hagyjuk a 

fegyvereket! Jobb ötletem van! Cserepiac! – jelentette be a Cseremester. – 

Üzletet ajánlok! 

 

* * * 

 

Az ablakon túl a holdtalan éjszaka hirtelen kivilágosodott. A padlóra 

sápadt arany fénypászma vetült, elért egész az ágyig. Ebben a pillanatban 

Claire zajos, egyenetlen légzése megváltozott. Nyugodtabbnak tűnt, mint 

aki jobban van. Jonas odanyúlt, és megfogta a kezét. Egész éjszaka 

gyengéden simogatta. Az erek vastagok, göcsörtösek, az ujjízületek 

duzzadtak voltak rajta a vékony, aszott bőr alatt. 

De most valami csoda folytán az öregasszony keze is más lett. Simább. 

Rugalmasabb. A felderengő fényben Jonas előredőlt, hogy megnézze. De 

ebben a percben a holdfény elenyészett, az éjszaka ismét vaksötét lett. 

Megfordult a fejében, hogy újra meggyújtja az olajlámpát a sarokban, és 

idehozza az ágyhoz. De minek? Hadd aludjon, gondolta. Most olyan békés. 

Hadd haljon meg úgy, hogy nem tudja, micsoda veszedelemben forog a fia 

élete. 

Ez talán már a halál jele, gondolta, még mindig kezében tartva Claire 

kezét. A bőr kisimul, az ízületek sajgása alábbhagy. Igen, gondolta, ez a 

halál jele. 

Jonas akarata ellenére elszenderedett. Olyan hosszú, kimerítő napja volt. 

Nem látta, hogy a hold újra meg újra felbukkan, majd ismét eltűnik. Claire 

keze kicsússzam az övéből. Nem látta, hogy a bőre fehér lett, a sötét foltok 

elhalványultak, a megvastagodott, elszíneződött köröm pedig áttetszővé és 

kagylóhéj szerűvé vált. 

 

* * * 

 

– Egy hajó. – Az ajánlat váratlanul és dühből jött. 

– Nem kell hajó. 

A Cseremester ravaszul vizslatta a fiút. 

– Nem arról van szó, mi kell, és mi nem, te csökönyös szamár! Arról 

van szó, mit akarsz! Mindig akarás kérdése. 



Gabe némán állt ott. Vacogott. A ruhája még mindig csuromvíz volt, és 

a hűvös légmozgás ismét feltámadt. Megdörzsölte a karját. 

– Fázol? – kérdezte a Cseremester lekicsinylőén, amikor észrevette a 

didergését. – Kölcsönadjam a palástomat? – Meglebbentette a ruhadarabot. 

– Bebújhatsz ide mellém is. Betakarlak vele. 

A szeme fénylett. 

– Hát, jó. Akkor állj ott, és cidrizz. Térjünk vissza a hajó ötletéhez, jó? 

Nem arról van szó, mi kell, hanem arról, mit akarsz. Akarsz egy hajót? 

Várj… Ne is válaszolj! Hadd találjam ki! Egy elegáns vitorlást! Ajándékba 

még adok hozzá napsütést, nyugodt tavat és erős szelet, amely a vitorlákat 

dagasztja. 

Előrehajolt, és vékony, kesztyűs ujjával Gabe-re bökött. 

– Akarod? 

Nem is olyan rég Gabe még bármit megadott volna érte. De azóta 

megváltoztak a dolgok. A hajó már nem vonzotta. Már nem volt rá 

szüksége. A vágya, hogy szeressék, hogy tartozzon valakihez, okafogyottá 

vált, amikor letérdelt az ágy mellé, és megfogta a haldokló anyja kezét. 

Némán állt egy percig, azt latolgatta, hogyan mondjon úgy nemet, hogy 

ne hozza ki még jobban a sodrából a Cseremestert. 

– Várj! Adok még valamit! – A férfi még közelebb hajolt. 

Gabe nem felelt. 

– Mit szólnál hozzá, ha a pompás vitorlásod finoman megmunkált tíkfa 

fedélzetén ott ülne… A haja lobogna a szélben, és szakadatlanul rád 

mosolyogna, és szeretettel nézné, nagy-nagy szeretettel, ahogy 

kormányzod a hajódat, néha talán előrehajolna és megkínálna valamivel… 

Mivel is kínáljon meg? Egy almával… Épp most hámozott meg egy finom 

almát, és odanyújtja, hogy beleharapj… Olyasvalaki persze, aki iránt 

gyengéd érzelmeket táplálsz, talán az a szeplős lány, akit úgy hívnak… 

Deirdre? 

A Cseremester Gabe füléhez nyomta a száját. 

– Akarod? – rekedten lehelte a fülébe a kérdést. 

– Nem – válaszolta Gabe. – Nem akarom. 

A Cseremester irgalmatlanul felnevetett. 

– Hát persze, hogy nem – recsegte. – Többre vágysz? Hát legyen! A 

hajó marad. Megkapod a hajót, a napsütést és a tavat. 

És a nő is ott van, előredől, és szeretetteljesen valami elemózsiát nyújt 

feléd… De nem a csacska kis Deirdre az. Tudod, ki? Találd ki! 



Gabe kitalálta. De nem volt hajlandó kimondani. Fogást váltott az evező 

sima fáján, amelyet ismét kézbe vett. Végigtapogatta a vésett helyet, ahol a 

nevek sorakoztak: Tarik. Nathaniel. Simon. Stefan. 

– Claire! – motyogta a Cseremester. – Az édes fiatal kis Claier, akinek 

hosszú göndör haja van. Ott lehet veled. Tudod, kicsoda Claire, ugye? 

Akarod? Akarod őt? 

Gabe kitapintotta a helyet, ahová Jonas véste a nevét. Az evező karcsú 

cédrusfájában ott állt valamennyiük neve: azoké, akik törődtek vele, akik 

most lélekben vele voltak. Ahogy a keze elidőzött a fán, hirtelen valami 

szokatlant érzett. Ezen a helyen korábban nem volt vésés. De most – Gabe 

legnagyobb elképedésére – igen. Érezte egy C betű ívét. És egy L-t is 

érzett. Aztán még négy betű következett. 

– Ne vedd a szádra még egyszer az anyám nevét! – kiáltotta 

vehemensen. – Nem kötök veled alkut! 

A Cseremester ellenséges, ragyogó szeme rámeredt. Gabe tudta, mire 

képes, emlékezett arra, amit Jonas mondott. Hogy mit tett Einarral, aki 

visszautasította az ajánlatát. Csúnyán megcsonkította. Látta, hogy a 

Cseremester pillantása a földön heverő fegyverekre téved. 

Elkeseredetten igyekezett felidézni magában, mit mondott neki Jonas. 

Használd az adottságodat. Igen, ez az! Használd az adottságodat! 

Halálra volt rémülve, de egyenesen a Cseremesterre bámult, 

összpontosított, mert bele akarta érezni magát a helyzetébe. 
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Beállt a csend. Úgy hullt le rá, akár egy függöny, amelyet félrerántanak. A 

víz zúgása elhalt. A környező fák levelei még mindig táncoltak a szélben, 

de már hangtalanul. Gabe belépett a Cseremester fejébe. A végtelen időben 

pörgött, vaktában vagdalkozott, ordított dühében és kínjában. 

Azonosult a Cseremesterrel. Mindent elsöprő gyűlölet fojtogatta, zúgó 

forgatag repítette, nem volt megállás. 

Megértette a Cseremestert és a mély gonoszságot, amely benne lakozott. 

Minden igaz volt, amit korábban gondolt róla: a Cseremester embertelen 

volt. Nem ember volt, csak emberbőrbe bújt. Gonosz erő volt, minden idők 

leggonoszabbika. 

Gabrielt sodorta magával az érzés, megforgatta, a gonosz részévé vált, 

érezte a gyötrődését és a magányát, amikor újra és újra kivetették maguk 

közül az emberek a történelem során. De újra erőt gyűjtött. Összeszedte 

magát. Fegyverkezett. Felvértezte magát. Kegyetlenkedett. Olyan erős 

érzések voltak ezek, amelyek könnyedén maguk alá gyűrhetnek egy 

fiatalembert, de Gabe megküzdött velük, és csak a tudására és a feladatára 

összpontosított. Az adottsága valahogy segíteni fog neki, most, hogy 

farkasszemet néz a Cseremesterrel a döntő összecsapásban. 

 

* * * 

 

Jonast egy nesz riasztotta fel mély álmából. 

Claire felült az ágyban. A szobában még mindig sötét honolt, de látta, 

hogy a nő félretolta a takaróját. A szeme csillogott, a válla – amely tegnap 

még görnyedt és gyönge volt – most kiegyenesedett, és erős lett. 

– Éhes vagyok – mondta. 

 

* * * 

 

Hirtelen a beleérzés forrongó haragjában és fájdalmában Gabe éhséget 

érzett. Megdöbbentette. Egy ilyen apró és lényegtelen érzés, amelyet 

többnyire akkor érzett, amikor hazafelé tartott vacsoraidőben. 



De – ébredt rá, ahogy a mélyére hatolt, és teljesen átérezte – nem egy tál 

levesre vagy egy szelet kenyérre áhítozott. A Cseremester éhezett! 

Gabe emlékezett rá, mit mesélt Jonas az effajta gonosz 

teremtményekről: az áldozataik sanyarú sorsából táplálkoznak. 

Tudni akarja, hogyan pecsételődik meg a sorsuk, mondta Jonas. 

Elégtételt okoz neki, ha látja a véget. Kárörvendő. Ebből táplálkozik. 

Valósággal belehasított a felismerés, amely olyan végtelenül egyszerű 

volt. Azok, akik nem táplálkoznak, meghalnak. Azok, akik éheznek, 

meghalnak. 

Mivel most már biztosan tudta, mit kell tennie, kilépett a Cseremester 

fejéből. A hangok visszatértek. A Cseremester még mindig ott állt előtte a 

palástjában, s csúfondárosan vihogott. Nem változott semmi, csak Gabe 

fejében. 

Kihúzta magát, és hangosan odaszólt a férfinak. 

– Emlékszel Mentorra? 

A Cseremester szája mosolyra húzódott. 

– A foltos arcúra? A vén marhára? Arra a nyomorult futóbolondra? 

Persze, hogy emlékszem. 

– Ő volt az oktatóm. 

– Tönkretettem. 

– Dehogy! Vagyis csak egy időre. De most már újra önmaga. 

Visszaszerezte a tiszteletreméltóságát. És boldog. 

Gabe szavainak hallatán a Cseremester levegő után kapkodott. A 

gyomorszájára nyomta az öklét, mintha hasogató fájdalom kínozná. Vagy 

talán gyötrő éhség mart belé? 

– És emlékszel egy Einar nevű emberre? 

Gabe szája tátva maradt, amikor Jonas elmesélte neki Einar iszonyatos 

történetét. Most a Cseremester arcába bámult. 

– Arról a fiatalemberről van szó, aki nem volt hajlandó cserére. 

Megvan? 

A Cseremester a földre köpött. Megvetően röhögött. 

– Tönkretettem. 

– Igazából nem – válaszolta Gabe nyugodtan. – Egész jó élete lett. 

– Hiszen nyomorék! – tört ki a Cseremesterből, és utánozni kezdte Einar 

bicegését. 

– De jó ember. Minden bárányát névről ismeri. És minden madár füttyét 

tudja utánozni. És egy csodaszép lány is beleszeretett. 

A Cseremester horkantott egyet. Térdre rogyott. A palástja körülötte 

lobogott, hirtelen túl nagy lett rá, mintha összezsugorodott volna. 



– Emlékszel rá is, tudom. Claire-nek hívták – folytatta Gabe. 

– A kisfiát kereste. És tudod, mit? Megtalált, Cseremester. Kész volt rá, 

hogy bármit neked adjon, amije csak volt. És te el is vetted tőle. Elvetted a 

fiatalságát, a szépségét, az életerejét és az egészségét… 

Egy pillanatra elakadt a szava, ahogy az anyja az eszébe jutott. A 

torkára forrt a szó, és kénytelen volt visszanyelni a könnyeit. De aztán vett 

egy mély levegőt, és folytatta: 

– De nem számít. Megtaláltuk egymást. Semmi más nem számít! Sosem 

fogod megtudni soha, milyen szeretni valakit. Még sajnállak is érte. De 

remélem, éhen halsz! 

Gabe azon kapta magát, hogy lenéz az ellenfelére, aki kétrét görnyedt a 

földön, és nyüszített. 

A hangja, amely eddig mély és zengő volt, most elnyújtott és kongó lett, 

mintha szomorúság telepedett volna rá. A szeme csukva volt, a keze a 

fegyverek után tapogatózott, amelyek a földön hevertek egymás hegyén-

hátán. Amikor megérintette az egyiket, felvonított. Ekkor a hold újra 

kikukucskált a fellegek mögül, és a szél elült. A fényben Gabe látta, hogy a 

fegyverek megváltoztak. Törött játékok lettek, rozsdás fémdarabok, mintha 

egy nemtörődöm kisgyerek kint hagyta volna őket az esőben. 

– Az erőd elhagyott – mondta Gabe. 

De csak egy nyögést kapott válaszul. A Cseremester egyre zsugorodott. 

Végül egy alaktalan, meghatározhatatlan halommá vált, amely 

borzalmasan bűzlött. 

Gabe megpiszkálta a lábával, ami megmaradt belőle. Sosem volt ember, 

tudta jól. Ahogy megérintette a lábával, elenyészett, semmivé vált. Sokáig 

bámulta a helyét, s közben az éjszaka átadta a helyét a hajnalnak. Ekkor 

keresett egy éles követ, és mély lyukat ásott vele a földbe. Beletette az 

evezője nyelét, és nedves földet hányt köré, hogy biztosan álljon, és 

megjelölje azt a helyet, ahol a gonosz elveszett. 

Aztán hátat fordított az evezőnek, és a folyóra nézett, meg a halvány 

füstoszlopokra, amelyek Falu házainak kéményeiből emelkedtek fel. 

Mindez ismerős volt, hívogató és biztonságos. Leereszkedett a lomhán 

hömpölygő vízbe, és könnyedén átúszott. 

 

* * * 

 

Jonast a napfelkelte ébresztette fel. Ismét elaludt a székben, miután 

megetette Claire-t egy kis levessel, amelyet Kira hozott. Az asszony 

köszönetét motyogott. Ekkor Jonas belebugyolálta a takaróba, és az ágy 



mellett várta, hogy újra elaludjon. A légvétele most erősebbnek tűnt. Jonas 

ráeszmélt, hogy a mai éjszaka nem a halála éjszakája lesz. 

Lehetséges, hogy Gabe valami úton-módon…? Jonas nem gondolta 

végig a gondolatot. Egy pillanatig csak figyelte Claire álmát, csodálta az 

életerejét. Aztán ismét belesüppedt a székébe és a fiúért való aggodalmába. 

Ébredéskor minden tagja merev volt, és zavartnak érezte magát. Ásított, 

nyújtózkodott, és körülnézett. Kicsit meg volt zavarodva, gyorsan 

odaszökkent Claire ágyához. Üres volt, a takarók szétdobálva. 

A kunyhó ajtaja tárva-nyitva volt. Claire ott állt a hálóruhájában, és 

beszívta a hajnal friss levegőjét. Magas volt és karcsú, a vállára réz színű, 

göndör fürtök hulltak. Amikor meghallotta Jonas mocorgását, megfordult 

és rámosolygott. 

Jonas hallani vélte a hangját: 

– Látom a napot. 

És valóban, az ég a hajnal vörösében izzott. Ekkor Jonas elnézett Claire 

mellett, és látta, hogy Gabe közeledik az ösvényen. 
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