


Az álmok utáni vágy vonzza a holtakat, és ez a város
tele van álmokkal.

Egy természetfeletti sorozatgyilkossal való leszámolás után Evie
O’Neill felfedte Látó mivoltát: bele tud látni másik titkaiba.

Hátborzongató képességének köszönhetően igazi média kedvenccé vált,
kiérdemelve az „Amerika BűbáJósa” címet. Mindenki odáig van a

város legújabb sztárjáért… mindenki, kivéve a többi Látót.
A zongorista Henry DuBois és a kínai negyedben élő Ling Chan szintén
Látók, akik azonban igyekeznek adottságukat titokban tartani: azt, hogy
képesek utazni az álmok között. Míg Evie kiváltságos életét éli, New

Yorkban a rejtélyes álomkór szedi áldozatait. 
Mialatt Henry elveszett szerelmét keresi, Ling pedig egy kirekesztő
világban próbál boldogulni, álmukat egy gonosz erő szállja meg. És

mindezek mögött egy cilinderes férfi várakozik, akinek tervei minden
képzeletet felülmúlnak… A kór egyre terjed, vajon képesek lesznek a

Látók alászállni az álmok világába, hogy megmentsék a várost? 
A Látók sorozat izgalmas, hátborzongató folytatása. A Printz Award
nyertes New York Times bestsellerszerző, Libba Bray New York

rejtett, misztikus mélységeibe invitálja az olvasót.

„Ha szereted a horror történeteket, az Álmok mélyént IMÁDNI fogod,
mert ijesztő, lélegzetelállító, amitől én is legszívesebben égő villany

mellett aludtam volna. A történet meg úgy ahogy van, elképesztő.”
– Bekah AwesomeBookNut, Goodreads –
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Alvinának és Gregnek

„Az igaz szerelem a legnagyszerűbb dolog a világon,
a kanalas orvosság után. Mindenki tudja ezt.”{1}

– William Goldman: A herceg menyasszonya

Valamint Alex Hilliannek
1970-2013

Szép álmokat, szenátor!
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„Nem lehetek ébren, hisz semmi sem olyan, mint azelőtt. Vagy tán most
ébredtem csak fel, és minden eddigi rút álom volt csupán.”

– Walt Whitman

„Ha csak álmaidban hiszel, a valóságot sosem leled.”
– kínai közmondás
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ELSŐ NAP
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A VÁROS A VÁROS ALATT

New York,1927

Minden város egy szellem.
A régi épületek csontjaira újakat emelnek, így minden egyes fénylő

acélrúd, minden egyes téglatorony magában hordozza az elődök emlékét,
mintegy építészeti kísértetként. Olykor mi is megpillanthatjuk ezeket a
korábbi inkarnációkat egy esetlen utcaszögben, egy finoman kidolgozott
kapudíszítésben, egy új épületen megbújó ódon tölgyajtóban, vagy egy régi
csatatér emléktáblájában, ahol azóta italmérés nyílt, nemrég pedig parkká
alakították.

A föld mélye sem különbözik ettől.
Az utcák alatt a város tovább nő. A vágányok messze Brooklynba,

Queensbe és Bronxba nyúlnak. Alagutak kötik össze a különböző helyeket,
lefedve a távolságot lehetetlen és lehetséges között. Hisz oly sok embert kell
szállítani. A város törekvése nem áll meg a felszínen. A munkásokat a fúró
berregése és a csákány fémes csattogása kíséri, miközben egy új
földalattinak vájnak járatot. Izzadt bőrük többrétegnyi port köt meg, míg a
férfiak már azt sem tudják, hol végződnek ők és hol kezdődik a homály. A
gépek apró harapásonként nyelik a kőzetet. Nehéz, fárasztó munka. És ekkor
hirtelen, túl hamar törnek át egy sziklafalon.

– Vigyázzatok! Vigyázzatok!
A föld mélyének fala összeomlik. A férfiak köhögnek és fulladoznak a

portól. Egyikük, egy ír bevándorló, Padraic, piszkos karjával megtörli
izzadt homlokát, és a fúró vájta hatalmas üregbe bámul. Odabent egy magas
kovácsoltvas kapu rozsdásodik, a letűnt idők egyik szelleme. Padraic
elemlámpájával átvilágít a rácsok között, a rozsdás réteg úgy villan meg,
mint egy régi seb alvadt vére.

– Ejha! – szól, és a többiekre vigyorog. – Talán akad odabent valami
értékes.
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Megrántja a rozsdás kaput, mire az nyikorogva kinyílik, a férfiak pedig
már bent is vannak a város múltjának egy elfeledett, portól fulladozó
üregében. Az ír férfi fütyörészik, ahogy lámpájának fénye ide-oda ugrál a
kriptaszerű barlangban, felfedve a pókhálóktól megszürkült fapaneleket, a
porrétegektől elhomályosult cserépmozaikokat és egy szakadt láncon lógó
csillárt. A beszakadt földréteg alatt egy félig eltemetett vagon hever.
Kerekei elcsendesedtek, de a sötétben a munkások mintha hallanák a
levegőben megrekedt erőtlen nyikorgást, ahogy a fém fémen csúszik.
Padraic lámpája megvilágítja a síneket és követi őket hátra, egy holt
alagútba. A férfiak közelebb lépnek, és belesnek a homályba. Mintha a
pokol kitátott szájába néznének, aminek a sín a nyelve. Az alagút mintha
végtelen lenne, ám ez csak a sötétség illúziója.

– Lássuk, mi van idebent! – mondja Padraic.
– Biztos valami tiltott lebuj – nevét egy másik férfi, Michael.
– Pazar. Jólesne most egy ital – viccelődik Padraic, miközben még

mindig egy elveszett kincs reményében elindul az alagútban. A többiek
követik. Ezek a munkások a város láthatatlan építői, ők maguk is szellemek,
így nincs okuk félni a sötétben.

Csupán Sun Yu habozik. Valójában ki nem állhatja a sötétet, de szüksége
van a munkára, és azt nehéz találni, ha az ember kínai. Igazából csak azért
kapta meg ezt az állást, mert Padraickal és még pár fiúval osztozik egy
meleg víz nélküli, dohos lakáson a kínai városrészben, és az ír férfi szólt a
főnökének az érdekében. Nem kezdhetett el kényeskedni. Így ő is a többiek
után megy. Miközben Sun Yu a vágányokra omlott föld- és téglakupacokat
kerülgeti, megbotlik valamiben. Padraic ismét a síneket veszi célba
lámpájával, és szeme megakad egy csinos kis kurblis zenedobozon.
Felemeli a földről, és megcsodálja kidolgozottságát. Ma már nem így
készítik őket. Megtekeri a hengerre erősített fogantyút, mire egy dallam
hangjai csendülnek fel. Már hallotta ezt a régi dalt, de nem igazán tudja
felidézni.

Arra gondol, talán magával viszi a dobozt, de végül visszateszi.
– Lássuk, milyen kincs rejtőzik még ideiem!
Padraic maga elé irányítja az elemlámpa fényét, ami egy csontváz lábára

esik. Az ívelt fal lábánál egy mumifikált test fekszik, melyet a rothadás, a
patkányok és az idő már nagyrészt elemésztettek. A férfiak elcsendesednek.
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A ritkás, vattacukorszerű hajcsomóra merednek, majd az eltátott szájra, ami
mintha az utolsó sikolyt őrizné. Néhányan keresztet vetnek. Sok mindent
maguk mögött hagytak, amikor átjöttek ebbe az országba, de a babonáikat
nem.

Sun Yu nyugtalan lesz, de nem ismeri a megfelelő angol szavakat, hogy
kifejezze érzéseit. Ez a nő szörnyű halált halt. Ha most otthon, Kínában
lenne, gondoskodna a megfelelő imákról és temetésről. Mert, mint ahogy azt
mindenki tudja, egy lélek sem nyugodhat békében ezek nélkül. Ám ez itt
Amerika. Itt másképp mennek a dolgok.

– Balszerencse – jegyzi meg, és senki sem vitatkozik vele.
– Rendben. Jobb, ha megyünk, fiúk – sóhajt fel Padraic.
A férfiak kilépnek az üregből. Miközben Padraic becsukja a kaput,

szánakozva méri végig a felfedezett állomást. Nemsokára eltűnik,
lerombolják, hogy helyet adjon a gyarapodó város új föld alatti járatainak.
A fejlődés megállíthatatlan.

– Kár érte – mondja.
Pár pillanattal később a légkalapácsok sipító moraja egybeolvad a

metrószerelvények folyamatos rázkódásával; a város dala visszhangzik a
járatokban. Hirtelen a munkások lámpásainak a fénye elhalványul. A férfiak
megtorpannak. Egy fuvallat söpör végig az alagúton és lehel rá verejtékező
arcukra. Elmosódó, nyöszörgő hangot visz magával, majd elillan. A fények
ismét kigyúlnak. A férfiak vállat vonnak – csak egy a sok szokatlan dolog
közül, ami olykor megesik a város alatti városban. Ismét munkához látnak; a
gépek felforgatják a földet, és maguk alá temetik a történelmet.

Később a kimerült munkások visszatérnek a kínai városrészbe, és
megmásszák a lépcsőt közös lakásukig. Bedőlnek az ágyba, durva körmük
alatt a város odaszáradt piszkával. Túl fáradtak a fürdéshez, de nem azok az
álmokhoz. Hiszen az álmok is szellemek, éjszaka kergetett vágyak, melyek
reggelre eltűnnek. Az álmok utáni vágy vonzza a holtakat, és ez a város tele
van álmokkal.

A férfiak a zenedobozról és annak dallamáról álmodnak, egy régmúlt idő
relikviájáról.

– Gyönyörű álmodozó, csak engem láss / Csillagok fénye s harmatcsepp
vár reád…{2}

A dal a szívükig hatol, és a valaha volt legszebb álomba ringatja őket:
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olyan álomba, melyben a felszín fölött élnek gazdagságban, elismerésben,
tulajdonosként egy olyan országban, ami rámosolyog a birtokolni vágyókra.
Michael álmában saját építkezési vállalatát felügyeli. Padraic egy északi
farmról álmodik, tele lovakkal. Sun Yu álmában sikeres emberként tér haza
falujába, szülei arca büszkeségtől ragyog, ahogy feleségével együtt
Amerikába hozza őket. Igen, feleségével, akivel megoszthatja az itteni élet
terheit és örömeit. Látja, ahogy a nő rámosolyog. Milyen bájos arc! És azok
ott mellette a gyermekeik? Igen, azok! Boldog fiúk és lányok üdvözlik otthon
a nap végén, amikor ő már papucsot húzott és pipára gyújtott, úgy kiáltják
„Papa!”, miközben meséért könyörögnek.

Sun Yu legkisebb gyermekéért nyúl, ám ekkor kihuny az álom lángja. Már
csak az aznap talált alagút sötétjét látja. A férfi a gyerekei után kiált, és halk
sírást hall. Majd’ belesajdul a szíve.

– Ne sírjatok! – csitítja őket.
A homályban egyszer csak szikra gyúl. Néhány pillanatra hőn áhított

családja ismét életre kel, mintha Sun Yu egy kulcslyukon át lesné a
boldogságot. Az egyik gyerek hívogatólag behajlítja az ujját és mosolyog.

– Álmodj velem…! – suttogja.
Igen, úgy lesz, gondolja Sun Yu. Kinyitja az ajtót, és átlép a küszöbön.
Odabent hideg van, olyan dermesztő, hogy Sun Yu még álmában is érzi. A

tűzhely nincs begyújtva. Ez a baj. A férfi megindul felé, de aztán észreveszi,
hogy nem is valódi. A szerkezet ide-oda dülöngél, alatta pedig rothadó,
porladó téglák látszanak. Sun Yu a szeme sarkából egy patkányt vesz észre.
A rágcsáló megáll, hogy megszaglásszon egy halom csontot.

A férfi riadtan fordul a családjához. A gyerekek már nem mosolyognak,
hanem felsorakoztak egymás mellett, és őt bámulják.

– Álmodjvelünkálmodjnekünkazkellhogyálmodj… – zeng a gyerekek
kórusa, a felesége őket figyeli, foga éles, szeme szénfekete.

Sun Yu szívverése felgyorsul. Automatikus reakció. Üss vagy fuss. Még
álmunkban is működik. A férfi fel akar ébredni, de az álom nem engedi.
Dühös, amiért menekülni próbál. Amikor Sun Yu az ajtóhoz rohan, az
bevágódik előtte.

– Megígérted! – mordul fel az álom démoni hangon.
A zenedoboz leáll. A külszín utolsó szívderítő részlete is elillan, és

helyét átveszi a sötétség.
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A többi férfi is lassan érzékelni kezdi a szépség alatt lesben álló veszélyt.
Ezek az álmok csapdák. Alvás közben ujjuk megfeszül, ahogy próbálnak
ellenállni az elméjüket megszálló rémületnek. Hiszen az álom éppúgy ismeri
félelmeiket, mint vágyaikat. Bármit láttathat velük. Most már leírhatatlan
rémálmok emésztik őket. Ha tudnának, felüvöltenének. Úgyis hiába. Az álom
már elnyelte őket, és nem fog lazítani szorításán. Soha.

A férfiak teste elernyed az ágyukban a Mott Streeten. Ám csukott
szemhéjuk mögött szemük őrülten rángatózik, ahogy egyesével egyre
mélyebbre húzza őket a rémálom, amelyből soha, soha nem fognak
felébredni.
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PÁRBESZÉD A HOLTAKKAL

A feltámadt téli szél a Teaház étterem ereszéről lógó színes
papírlámpásokat tépázta a Doyers Streeten. Már csak néhány vendég
maradt, akik a tisztára nyalt tányérjaik felett üldögéltek, nem szívesen
hagyták volna ott jó meleg teájukat. A szakácsok és a pincérek sürgölődtek,
de már alig várták, hogy leteljen a műszakjuk, és egy szivarral vagy egy
mahjong partival lazítsanak.

Édesapja éttermének hátuljában a tizenhét éves Ling Chan úgy kémlelte az
ott időzőket egy faragott tíkfaparaván rései közül, mintha tekintetével rá
tudná venni őket a gyors fizetésre és távozásra.

– Ennek az estének sosem lesz vége – mondta George Huang hirtelen Ling
mellett, miközben újabb teáskannát hozott ki a konyhából. Egyidős volt
Linggel, de olyan vékony, mint egy agár.

– Bármikor bezárhatod az ajtót – felelte Ling.
– Hogy az apád kirúgjon? – rázta meg a fejét George, és töltött a lánynak

egy csésze teát.
– Köszönöm! – mondta Ling.
George féloldalasan elmosolyodott és vállat vont.
– Szükséged van az erődre.
Ekkor kinyílt az ajtó, és három lány lépett be az étterembe, hideg

leheletük párás, fehér csíkot húzott utánuk.
– Az ott Lee Fan Lin? – kérdezte George a legcsinosabb lányt bámulva,

akinek vörös ajkai és rövid, Marcel-hullámos fürtjei voltak. A fiú sietve
letette a teáskannát, és hátrasimította a haját.

– George, ne… – kezdte Ling, de a fiú addigra már odaintette Lee Fant.
Ling alig hallhatóan elkáromkodta magát, miközben Lee Fan elszakadt

csoportjától, és a lakkozott asztalok és cserepes páfrányok között a terem
végébe suhant, ruhájának gyöngyei ide-oda himbálóztak. Lee Fan a
„felkapott árral” haladt, ahogy Ling anyukája megfogalmazta, de ezt a
kifejezést nem elismerően használta.
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– Helló, Georgie! Ling! – köszönt Lee Fan, és helyet foglalt.
George felkapott egy csészét egy tálcáról.
– Kérsz egy kis teát, Lee Fan?
A lány felnevetett.
– Ó, Georgie! Hívj csak Lulunak!
Ezt a becenevet Louise Brookstól vette át, a kölcsönös ragaszkodás

jelének tekintette, és kiterjesztette baráti körére, akiknek az volt a szokásuk,
hogy egy öleléssel üdvözölték egymást. Ling nem ölelkezett. George lopott
pillantásokat vetett Lee Fanra, miközben kitöltötte neki a teát. Ling nagyon
jól tudta, hogy a lány válogathat a körülötte legyeskedő fiúk közül, és
választása biztos nem a nyakigláb, könyvmoly George Huangra fog esni. A
fiúk néha annyira ostobák, és ez alól George sem volt kivétel.

Lee Fan úgy tett, mintha érdekelné Ling könyvtárból kikölcsönzött
könyvkupaca.

– Mit olvasol?
– Egy könyvet a kimutathatatlan mérgekről – motyogta Ling.
Lee Fan egyesével szemügyre vette a könyveket: Fizika kezdőknek. Az

atomok ABC-je. Atomok és sugarak.
– Óóó, Jake Marlowe, a nagy amerikai! – vette kezébe az utolsót.
– Ő Ling hőse. Egy nap majd neki akar dolgozni – próbált meg nevetni

George, de csak egy horkantás lett belőle. Ling meg akarta neki mondani,
hogy az ilyen hangokkal egyetlen lány szívét sem nyeri el.

– Miért jöttél, Lee Fan? – kérdezte Ling.
A lány közelebb hajolt.
– Szükségem van a segítségedre. Eltűnt a kék ruhám.
Ling felvonta a szemöldökét, és további magyarázatra várt, ami esetleg

jobban felkelti az érdeklődését.
– A nagynéném és a nagybátyám csináltatták nekem Sanghajban. A

legjobb ruhám – tette hozzá Lee Fan.
Ling türelmes arckifejezést erőltetett magára.
– Úgy gondolod, hogy egy álomban veszítetted el?
– Természetesen nem! – vágta rá Lee Fan. Hátrapillantott az ajtóban

ácsorgó lányokra, akik hű követőkként vártak rá. – De a minap Gracie átjött,
hogy meghallgassa a dzsesszlemezeimet, és tudod, milyen az öreglány,
folyton kölcsönkér mindent. Láttam, hogy a ruhámat méregeti, ami persze túl
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kicsi neki, amekkora vállai vannak. Mindegy, aznap este, amikor kerestem,
nem találtam – magyarázta Lee Fan, és megigazította a sálját, mintha annak a
rendezettsége lenne a legnagyobb gondja. – Persze Gracie azt állítja, hogy
nem ő vitte el, de én biztos vagyok benne, hogy ő volt.

Az étterem elejében nagyvállú Gracie épp a körmét vizsgálgatta, nem is
sejtve, hogy róla beszélnek.

– És nekem mi közöm ehhez? – kérdezte Ling.
– Szeretném, ha beszélnél a nagymamámmal az egyik álomjárásod során.

Tudni akarom, mi történt.
– Azt akarod, hogy kapcsolatba lépjek a nagymamáddal, hogy megtaláld a

ruhát? – foglalta Össze lassan Ling.
– Nagyon drága volt – erősködött Lee Fan.
– Rendben van – felelte Ling, és ellenállt a kísértésnek, hogy a szemét

forgassa. – De tudnod kell, hogy a holtak nem mindig akarnak velünk
társalogni. Nem ígérhetek semmit. Másodszor, nem tudnak mindent, és a
válaszaik a legjobb esetben is ködösek. El tudod ezt fogadni?

Lee Fan csak legyintett Ling intéseire.
– Igen, persze, persze.
– Öt dollár lesz.
Lee Fan döbbenten tátotta el a száját.
– Ez iszonyú nagy összeg!
Természetesen az volt. Ám Ling mindig magasan kezdte az alkudozást –

főleg, ha a kérés egyenesen ostobaság volt, mint Lee Fané is.
Vállat vont.
– Úgyis elszórnád a Bukott Angyalban.
– Ott legalább tudom, mit kapok a pénzemért – vicsorgott Lee Fan.
Ling minden figyelmét egy szalvéta összehajtogatásának szentelte.
– Ahogy gondolod.
– Nem olcsó mulatság előcsalogatni a holtakat – próbált meg viccelődni

George.
Lee Fan Lingre meredt.
– Talán az egészet csak kitalálod, hogy így vond magadra mások

figyelmét.
– Ha hiszel benne, működik. Ha nem, akkor nem – mondta Ling.
Lee Fan egy dollárt csúsztatott az asztalra. Ling még nem vette el.

17



– Fedeznem kell a költségeimet. Elvégezni a megfelelő imákat. Sosem
bocsátanám meg magamnak, ha véletlenül balszerencsét hoznék rád, Lee Fan
– préselt ki magából Ling egy negyed mosolyt, ami reményei szerint
őszintének hatott.

Lee Fan leszámolt még egy bankjegyet.
– Két dollár. Ez a végső ajánlatom.
Ling eltette a pénzt.
– Szükségem lesz valamire a nagymamádtól, hogy bemérhessem az

álomvilágban.
– Minek?
– Ez olyan, mint amikor a vérebnek is kell valami szagminta. Segít

megtalálnom a szellemét.
Lee Fan nagyot sóhajtva lecsavart egy aranygyűrűt az ujjáról, és Ling felé

gurította.
– Ne veszítsd el!
– Nem én vagyok az, aki hajlamos elhagyni a dolgait – motyogta Ling.
Lee Fan felállt. Lenézett a kabátjára, majd fel George-ra, aki azonnal a

segítségére sietett.
– Óvatosan, Georgie – suttogta a lány színpadiasan, majd Ling felé

biccentett. – A végén még megátkoz. Sosem tudhatod, lehet, hogy rád küldi
az álomkórt.

George mosolya eltűnt.
– Ezzel ne viccelj!
– Miért ne?
– Balszerencsét hoz.
– Csak babona. Most már amerikaiak vagyunk. – Ezzel Lee Fan

végigmasírozott az éttermen, kissé lelassítva, hogy mindenki
megcsodálhassa. Ling a paraván résein keresztül figyelte, ahogy a lány és
követői könnyű léptekkel kilibbennek a téli estébe. Azt kívánta, bár
megmondhatná nekik az igazat: a holtakkal könnyű beszélgetni; az élők azok,
akiken nehéz kiigazodni.

Ling reszketni kezdett a Doyers Street sarkán fújó, fütyülő hideg széltől,
miközben ő és George hazafelé sétáltak a Mulberry Street felé. A mosodák,
ékszerüzletek, élelmiszerboltok és import áruk boltjai már bezártak, de a
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különböző társasági klubok még nyitva voltak. Cigarettafüsttől ködös hátsó
termeikben üzletemberek, törzsvendégek, új tagok és nyughatatlan, fiatal,
nőtlen férfiak dominóztak, Fan-Tant játszottak, történeteket, vicceket, pénzt
és ambíciót cseréltek egymással. A háztetők fölött, a negyed szélén a
Színeváltozás Templomának tornya derengett, mintegy néma bíróként. Az
egyik étteremből kissé részeg turisták triója botladozott ki, és tárgyalta meg
emelt hangon, hogy innen a Bowerynek és a Harmadik sugárút magasvasútja
alatti sötét árnyakban megbújó tiltott örömöknek veszik az irányt.

Ling mellett George fel-alá rohangált gyors sprintekben, sztárfutóként nem
bírta a lassú iramot. Vékony alkatához képest meglepően erős volt. Ling
látta, hogy könnyedén emelgeti a nehezebb tálcákat, és több mérföldet is le
tudott futni. Ezért irigyelte a fiút.

– Túl sok pénzt kérsz, ez a te bajod. Más Látók kevesebbért dolgoznak –
mondta George zihálva.

– Akkor Lee Fan menjen el hozzájuk. Menjen el ahhoz az idiótához a
rádióban, a BűbáJóshoz – felelte Ling. Lehet, hogy Lee Fan felkapott
éjszakai klubokba jár szórakozni, de Ling tudta, hogy jövendőmondásért
nem menne másik környékre.

– Különben is mire gyűjtesz? – kérdezte George.
– A főiskolára.
– Minek az?
– És te minek hagyod, hogy Lee Fan úgy ugráltasson, mint valami kutyát?

– vágott vissza Ling, mostanra elfogyott a türelme.
– Nem ugráltat – mondta George durcásan.
Ling erre egy csalódott torokhanggal válaszolt. Egyszer régen ő és

George közel álltak egymáshoz. A lány egyfajta védelmezője lett a fiúnak.
Amikor az olasz kölykök a Mulberry Streetről iskolába menet zaklatták
George-ot, Ling eléjük állt és kijelentette, hogy ő egy strega,{3} és elátkozza
őket, ha nem hagyják békén a fiút. Akár hittek neki, akár nem, nem piszkálták
többet George-ot. A fiú hálából meghívta Linget egy szilvás süteményre a
Gertie s Pékségbe, a Ludlow-n, amit nevetve fogyasztottak el, miközben
foguk közül szedegették az apró magdarabokat. De az elmúlt évben Ling
észrevette, hogy George szeszélyes és nyugtalan lett, és olyan dolgok után
kajtatott, amiket nem kaphat meg: Lee Fang bandájához csapódott, amikor
elmentek egy filmre a Strandre vagy egy helyi templom szervezte piknikre,
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vagy amikor szombatonként Tom Kee kocsijával furikáztak egymásnak
préselődve a hátsó ülésen, egy jobbnak hitt hely után kutatva, egy olyan hely
után, aminek Ling nem volt a része.

– Megváltoztatott – jegyezte meg Ling.
– Nem is! Te vagy az, aki megváltozott. Szerettél szórakozni, mielőtt.
George hirtelen elhallgatott, de Ling helyette is be tudta fejezni a

mondatot. Elkapta a pillantását.
– Ne haragudj – mondta a fiú bűntudatosan. – Nem úgy értettem.
– Tudom.
– Csak fáradt vagyok. Múlt éjjel nem aludtam jól.
Ling élesen beszívta a levegőt.
– Nem kaptam el az álomkórt! – biztosította gyorsan George. Megmutatta

a kezét. – Nézd! Nem égtem meg. Nincsen felhólyagosodva.
– Akkor mi volt a baj?
– Nagyon furcsát álmodtam.
– Talán azért, mert te magad is furcsa vagy.
– Most akarod hallani vagy sem?
– Folytasd!
– Hihetetlen volt! – mondta George szinte csodálkozó hangon. – Egy

olyan kúriában voltam, mint a milliomosoké Long Islanden, csakhogy ez az
én házam volt, az én partim. Gazdag voltam és fontos személyiség. Az
emberek tisztelettel néztek rám, Ling. Nem úgy, mint itt. És Lee Fan is ott
volt – tette hozzá szégyenlősen.

– Azt nem említetted, hogy rémálom volt – motyogta Ling.
George nem vett róla tudomást.
– Annyira valóságosnak tűnt! Mintha karnyújtásnyira lett volna.
Ling nem emelte fel a tekintetét a töredezett szélű téglákról.
Az álmokban sok minden valóságosnak tűnik. De aztán felébredünk.
– Ez nem olyan volt. Lehet, hogy köze van az újévhez? Lehet, hogy

szerencsét hoz?
– Honnan tudhatnám?
– Onnan, hogy sokat tudsz az álmokról! – felelte George a lány előtt

kocogva. – Tudsz bennük utazni. Ugyan már… jelentenie kell valamit, nem
igaz?

Gyakorlatilag könyörgött neki, hogy mondja, hogy így van, és Ling ebben
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a pillanatban enyhe megvetést érzett a fiú iránt, amiért ilyen naiv, és azt
hiszi, hogy egy szép álom több lehet, mint éjszakai menekülés a valóság
elől. Amiért azt hiszi, hogy a kétségbeesett vágy elég ahhoz, hogy valami
valóra váljon.

– Megmondom neked, mit jelent: azt, hogy egy idióta vagy, ha azt hiszed,
Lee Fan akár csak figyelemre is fog méltatni, ha Tom Kee visszajön
Chicagóból. Kujtoroghatsz körülötte, amennyit akarsz, de sosem fog téged
választani, George. Soha.

A fiú izmai megfeszültek. Sértett arckifejezéséből látszott, hogy
megbántódott. Ling nem akart kegyetlen lenni, csak őszinte.

George szeme gonoszul felvillant.
– Előre sajnálom azt a szerencsétlen lelket, aki majd feleségül vesz, Ling.

Egy férfi sem akar a holtakkal osztozni az ágyán – mondta, majd
elmasírozott, és otthagyta a lányt nem messze az otthonától.

Ling megpróbálta nem komolyan venni a szavait, de azok máris utat
találtak a szívébe. Miért nem tudta egyszerűen békén hagyni George-ot? Egy
pillanatra megfordult a fejében, hogy utánakiált és bocsánatot kér. De tudta,
hogy a fiú most túl dühös ahhoz, hogy meghallja. Holnap majd kiengeszteli.
Most itt van nála Lee Fan pénze és egy munka, amit el kell végeznie. Ling
lassan hazasétált, erőteljes lépteinek rezgése végigsugárzott gerincén.
Fölötte melegsárga ablakok pettyezték az épületeket: a város csillagzata.
Más ablakok sötétbe borultak. Az emberek aludtak. Aludtak és álmodtak,
remélve, hogy majd fel is ébrednek.

Sosem tudhatod, lehet, hogy rád küldi az álomkórt.
Az egész egy csapat alagútásóval kezdődött, akik egy lakáson osztoztak a

Mott Streeten. A három férfi jó pár napig feküdt az ágyában; aludtak. Az
orvosok próbálták őket felébreszteni: pofozták, hideg vízzel locsolták őket
és a talpukat szurkálták. Semmi sem működött. A férfiak tovább aludtak.
Hólyagok és gennyes, vörös foltok kezdték beborítani egész testüket, mintha
belülről emésztené őket valami. Aztán meghaltak. Az orvosok értetlenül
álltak az eset előtt – és aggódtak. Az „álomkór máris öt újabb áldozatot
szedett a kínai negyedben. És épp ezen a reggelen még több esetről kaptak
hírt az olasz városrészből, a Mulberry Streetről és a zsidónegyedből, az
Orchard és a Ludlow közül.

Egy csapat vidám fiatal jött szembe az utcán kart karba öltve, nevetve és
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gondtalanul, és Lingnek eszébe jutott egy pár hónappal ezelőtti álomjárása.
Utazása során szemtől szembe találta magát egy szőke flapperrel. A lány
nyilvánvalóan aludt, de mintha érzékelte volna Ling jelenlétét, aki egyszerre
örült és félt a találkozástól, mintha egy rég elveszett családtagját látná.

– Nem kéne itt lenned! Ébredj! – kiáltott rá Ling. És ekkor hirtelen
alázuhant az álomtérben, egy erdőbe, ahol szellemszerű katonák lebegtek a
fák között. Ingujjukon különös szimbólum látszott: egy aranynapra hasonlító
szem, ami villám-könnycseppet lövellt. Ling gyakran beszélt a holtakkal
álmában, de ezek a férfiak nem hasonlítottak a többi szellemre.

– Mit akartok? – kérdezte tőlük rémülten.
– Segíts! – kérték, majd az égen robbanás villant.
Azóta Ling többször álmodott erről a szimbólumról. Nem tudta, mit

jelenthet. De most már legalább azt tudta, ki az a szőke lány. Mindenki
ismerte New Yorkban: a BűbáJós.

Félig irigykedve, félig bosszúsan figyelte a nevetgélő, szórakozni induló
csapatot, majd belépett a házukba. Ling belopózott a szobájába, és eltette
Lee Fan két dollárját a főiskolai alapnak fenntartott szivarosdobozba, amit a
kombinéi alá rejtett a fiókjában. Az eddig összegyűlt százhuszonöt dollár
újabb összeggel egészült ki.

A szalonban Ling nagypapájának testvére, Eddie a kedvenc foteljában
aludt. Egyik, kínai operákat tartalmazó lemeze már lejárt a gramofonon. Ling
leemelte róla a tűt, és betakarta a bácsit. Az édesanyja még mindig a
templomi varrókörben volt, az édesapja pedig még egy óráig az étteremben
lesz. Ez azt jelentette, hogy Ling végre maga állíthatja át a rádiót. A
bemelegedő Philco készülék megnyugtató sercegése lassan elűzte Ling
nyugtalanságát. Egy bemondó elmosódó hangja szólt a hangszórókból, egyre
hangosabban:

– Jó estét, hölgyeim és uraim, köszöntjük hallgatóinkat! Pontosan kilenc
óra van, azaz a Pears Szappan Órája következik, benne a fantasztikus Fátum
Flapperrel, a BűbáJóssal… Miss Evie O’Neill-lel…
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A BŰBÁJÓS

– …Miss Evie O’Neill-lel!
A bemondó, egy magas, vékony bajuszú férfi, letette a szöveget. Az

irányítófülke üvege mögött egy ügyelő intett a stúdió hátuljában álldogáló
férfi kvartettnek, akik mikrofonjuk fölé hajolva énekelni kezdtek:

– A Nagy Almában nincsen párja,
Ő a WGI Látó sztárja:

a mindenütt sugárzó – rádiós – Bű… bá… Jós!

– Így van, földöntúli képességekkel van megáldva – csendült fel ismét a
bemondó hangja a kvartett halk moraja mellett. – Egy Látó, ahogy hívja
magát, minta régi idők jövendőmondói, ám kívül-belül igazi modern lány.
Ki sejtette volna, hogy Manhattan szívében ilyen erők rejlenek… ráadásul
egy bájos tündér mennyei képében?

– Ó, Evie, áruld el hát:
Mi az, mit a sors nekünk szánt?

Legyen az óra, kalap, pipa,
Nem marad rejtett titka.
Felfedi azt túlvilági szó

s a sugárzó rádiós, Bű… bá… Jós!

A zene elhallgatott. Evie a szöveggel a kezében a mikrofonhoz lépett, és
csivitelő hangon beszélni kezdett:

– Jó estét mindenkinek! Evie O’Neill vagyok, a BűbáJós, és kész vagyok
a látható mögé nézni, hogy felfedjem legrejtettebb titkaikat. Úgyhogy nagyon
remélem, hogy valami ma-xo-lú-te botrányosat tartogatnak nekem ma estére!

– Nahát, Miss O’Neill! – háborgott a bemondó.
A közönség nevetett, túlharsogva a papír zörgését, ahogy Evie és Mr.
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Forman lapoztak.
– Jaj, ne húzza fel magát, Mr. Forman! – nyugtatta meg Evie könnyed

hangon. – Mert ha valami, akkor a Pears szappan tisztára mossa a
botrányokat. Hiszen a földön egy szappan sem képes úgy eltüntetni a
nyomokat, mint a Pears!

– Ó, ebben egyetértünk, Miss O’Neill. Ha fontos önnek a bőre szépsége,
csak a Pears szappanra van szüksége. Ez…

– Jesszumpepi, egész éjjel szövegelni fog, Mr. Forman? Vagy
belenézhetnék egy kicsit ezeknek a szegény embereknek az életébe? –
ékelődött Evie.

A közönség ismét nevetett, a megfelelő pillanatban.
– Rendben van, Miss O’Neill. Fogadjuk hát első vendégünket! Mrs.

Charles Rutherford, úgy hiszem, szeretne velünk megosztani valamit.
– Igen, így van! – állt fel Mrs. Rutherford a helyéről, és szoknyáját

igazgatva Evie felé indult, bár a kis szobában lévőkön kívül más nem
láthatta megjelenését. – Ezt a pénzcsipeszt hoztam magammal.

– Üdvözlöm, Mrs. Rutherford! Köszönjük, hogy eljött a Pears Szappan
Órájába a BűbáJóssal… Pears, a tisztaság záloga. Na most, Mrs.
Rutherford, kérem, semmit ne meséljen el Miss O’Neillnek a tárgyról! Ő
majd felfedi a maga titkait, földöntúli erejét használva.

– Tehát ha van valami, amiről Mr. Rutherford nem tud, talán most kéne
közölnie vele – viccelődött Evie. Kissé szemtelen tréfa volt, de ez szögezte
az embereket a rádió elé.

– Jaj, nekem! – kuncogott Mrs. Rutherford.
– És kié a pénzcsipesz? – kérdezte Evie.
Mrs. Rutherford elpirult.
– Ez… nos, ez… a férjemé.
Evie-nek nem kellett Látónak lennie ahhoz, hogy ezt tudja. A férjes

asszonyok szinte mindig a férjük titkaira voltak kíváncsiak és arra,
félrelépnek-e.

– Mrs. Rutherford, mondja el, mint nő a nőnek: mi történt?
– Nos, az a helyzet, hogy Charles mostanában olyan elfoglalt, minden este

benn marad az irodájában a titkárnőjével, és én, én aggódom, hogy…
Evie együtt érzően bólintott.
– Ne aggódjon, Mrs. Rutherford! Nemsokára utánajárunk. Ha megtenné,
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hogy a tárgyat a jobb tenyerem közepére helyezi. Köszönöm! – Evie egy
bűvészmozdulattal, bal kezével lezárta jobb tenyerét, és erősen rányomott,
hogy a pénzcsipesz felfedhesse előtte titkait.

– Ó, istenkém! – kiáltotta Evie, amikor kijött az enyhe transzból.
– Mi az? Mit látott? – nyugtalankodott Mrs. Rutherford.
– Nem tudom, hogy elmondhatom-e, Mrs. Rutherford – felelte Evie,

tovább növelve a közönség feszültségét.
– Kérem, Miss O’Neill, ha van valami, amiről tudnom kell…
– Nos… – mondta Evie komoly hangon. – Tudja, hogy a tárgyak sosem

hazudnak.
A stúdióközönségen izgatott morajlás futott végig. Megfogtam őket!,

gondolta Evie. Lehajtotta a fejét, mint egy orvos, aki lesújtó híreket készül
közölni.

– Igaz, hogy a férje és a titkárnője összejátszanak… – Evie, továbbra is
lehajtott fejjel, számolt magában – kettő, három –, majd arcán diadalmas
vigyorral felnézett. – Hogy megszervezzék a születésnapi partiját!

A közönség megkönnyebbülten nevetett fel és óriási tapsban tört ki.
– Attól tartok, már nem lesz meglepetés – tette hozzá Evie. – Most úgy

kell tennie, mint aki semmiről sem tud. És ez önökre is érvényes, ott a
rádiók előtt!

– Köszönöm! Ó, köszönöm, Miss O’Neill!
A bemondó ismét a mikrofonjához lépett, miközben Mrs. Rutherfordot

visszakísérték a helyére.
– Tapsoljuk meg Mrs. Rutherfordot a bátorságáért!
Amikor a zsivaj elhalt, Evie köszöntötte második vendégét. Miután vele

is végzett, és elárulta neki, hol találja a régi, háborús kötvényeket, amiket a
nagyapja rejtett el a házban, a lány megvárta, míg a BűbáJós Szólam
eldúdolja a Pears szappan dallamát, majd megint a mikrofon elé állt, a
stúdió fényeinek kereszttüzébe. Bár az otthonülők nem láthatták, a napi
beszédórákon megtanulta, hogy egy mosoly a kábeleken keresztül is hat, így
odafigyelt arckifejezésére.

– Hölgyeim és uraim, amikor vége a közvetítéseknek, semmit sem
szeretek jobban, mint venni egy jó meleg fürdőt. Ám ilyenkor nem vagyok
egyedül.

– Nem? – kérdezte megdöbbenve a bemondó.
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– Ó, nem! Mindig akad társaságom a kádban.
– Nahát, Miss O’Neill!
– Drága Mr. Forman! Természetesen a Pears szappanra gondolok! A

Pears gondoskodik bőröm puhaságáról és selymességéről, még akkor is, ha
úgy repeszt a téli szél, mint egy dzsesszbanda. Hiszen olyan tiszta, hogy még
én sem találok rajta egy hibát sem!

– Tényleg nagyon tiszta! Válasszák a Pearst: egy modern választás önnek
és szeretteinek. Miss O’Neill, mielőtt elbúcsúzunk, megmondaná kedves
hallgatóságunknak, hogy mit lát?

– Örömmel. – Majd sejtelmesebb hangon folytatta: – Igen… látom a jövőt
és látom – itt három másodperces hatásszünetet tartott –, hogy pazar estéjük
lesz itt, a WGI-on, így ne is álmodjanak arról, hogy eltekernek! Evie
O’Neillt, Amerika BűbáJósát hallották, köszönöm és jó éjszakát, legyen
minden titkuk örömteli!

Ahogy Evie végigment a rádióállomás hosszú, art déco folyosóján,
mindenki gratulált neki: „Pazar show volt, Evie!”, „Egek, ez szenzációs
volt!”, „Te vagy az ász, kölyök!”

Evie úgy itta dicséretüket, mint egy pezsgős koktélt. Egy nagy,
faberakású, fekete-arany márványpadlótól ragyogó iroda előterében egy
pillanatra megállt. Az íróasztal mögül egy titkárnő integetett ki neki.

– Nagyszerű show volt, Evie!
– Köszi, Kaye! – felelte Evie megigazítva ruháját.
A műsorai alatt csupán két szabályt követett. Egy: soha nem ment túl

mélyre. Ezzel tartotta féken a fejfájását. És kettő: sosem közölt rossz híreket.
Csak azt mondta a vendégeinek, amit hallani akartak. Az emberek
szórakozni akartak, ez igaz, de leginkább a remény kellett nekik: Mondja,
hogy még szeret! Mondja, hogy nem vagyok egy csődtömeg! Mondja, hogy
nem bántam szívtelenül a halott anyámmal, akit sosem látogattam meg,
még akkor sem, amikor a végén engem szólongatott! Mondja, hogy
minden rendben lesz!

– Tetszett, amit a pénzcsipesszel csináltál – folytatta a titkárnő. –
Rettentően izgultam azért a Mrs. Rutherfordért.

Evie a nyakát nyújtogatta, hogy belessen az irodába, a titkárnő mögé, de a
polírozott aranyajtó csukva volt.
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– És… és Mr. Phillipsnek tetszett?
A titkárnő együtt érzően mosolygott.
– Jaj, édes, tudod, milyen a nagyfőnök: csak a legnagyobb neveknél jön

elő. Ó! – szólt, felfogva szavai értelmét. – Istenkém, nem úgy értettem, Evie.
A műsorod nagyon népszerű.

De ahhoz nem elég népszerű, hogy felkeltse a WGI tulajdonosának
figyelmét. Evie próbálta nem magára venni a dolgot, miközben elvette új,
mosómedvebőr kabátját és szürke gyapjúkalapját a ruhatáros lánytól, és
elindult kifelé, a főbejárathoz, ahol egy kicsi, de lelkes tömeg várta a
januári, szemerkélő esőben. Amikor Evie kinyitotta az ajtót, előrerohantak,
esernyőik, mint egy színét vesztett virág kövér, fekete szirmai.

– Miss O’Neill! Miss O’Neill!
Papírcetliket és autogramkönyveket lengettek meg felé. Mindegyiket gyors

vonásokkal aláírta, majd végigsietett az utcán egy várakozó taxi felé.
– Hová lesz, kisasszony? – kérdezte a sofőr.
– A Grant Hotelbe, kérem.
Sűrűbben kezdett esni az eső; az autó ablaktörlője egy láthatatlan

metronóm ütemére mozgott, miközben letörölte a párás üveget. Evie kinézett
a taxi ablakán a füstös, ködös, havas, neonfényes kavalkádra, ami ezen a
kései órán Manhattan színháznegyedét jellemezte. Egy kivilágított táblán egy
szmokingos, turbános férfi rajza látszott, aki úgy emelte fel a kezét, mint egy
mágus, alatta csinos kóristalányok táncoltak, behódolva hatalmának. A tábla
fölött egy szalag hirdette: HAMAROSAN: A ZIEGFIELD FOLLIES LÁTÓK

LÁZBAN! EGY MÁGIKUS, ZENÉS REVÜ!
A Látók egyre híresebbek lettek, de eddig egyikük sem volt olyan ismert,

mint Evie O’Neill. Ha James most itt lehetne és láthatná! Evie reflexszerűen
kitapogatta a bátyjától kapott féldolláros medál hűlt helyét a nyakában.

Az autó egy lámpánál időzött a forgalomban, a Marlowe Industries
hirdetőtáblájának fényében. A tábla magának a nagyszerű férfinak az alakját
mutatta, aki kezével a még homályos, ám napsugaras jövő felé intett.
Marlowe Industries. Amerika jövője.

– Nemsokára a városba jön, tudja? – szólalt meg a taxis.
Evie megmasszírozta a halántékát, hogy enyhítsen a fejfájásán.
– Kicsoda?
– Mr. Marlowe.

27



– Nem mondja.
– De igen! Most túrja fel egész Queenst annak a hogyishívjáknak… a

kiállításnak, amit tervez. Gyilkos egy forgalom lesz aznap. Én mondom, már
így is jobb életet biztosított nekünk: autók, repülők, gyógyszerek, és még ki
tudja, mi. Hát ilyen egy nagy amerikai. – A sofőr megköszörülte a torkát. –
Mondja csak, nem magácska az a BűbáJós?

Evie boldogan húzta ki magát, amiért felismerték.
– Lebuktam.
– Rögtön gondoltam! A feleségem imádja a műsorát! Várjon csak, amíg

elmondom neki, hogy magácskát fuvaroztam a kocsimban. Biztosan elájul
majd!

– Szent Kajafás, remélem, nem. Kifogytam a repülősóból.
A lámpa váltott, és az autó balra fordult, lekanyarodva a Broadway

artériáját képező autópályáról, és követte a Negyvenhetedik utca vonalát
keletre, a Beekman Piacé és a Grant felé.

– Magácska az a kishölgy, aki segített a hekusoknak elkapni a Pentagram
Gyilkost. – Füttyentett egyet. – Ahogy felaprította azokat az embereket! És
kitépte annak a szegény lánynak a szemét! Aztán fellógatta azt a fickót a
Szentháromság temetőben és kivágta a nyelvét! Meg az a kóristalány, akinek
a bőrét…

– Igen, emlékszem – vágott közbe Evie, remélve, hogy a férfi vette az
adást.

– Milyen ember tesz ilyet? Mivé lesz ez a világ? – csóválta meg a fejét. –
Ezek a külföldiek az okai mindennek, csak bajt hoznak magukkal. És
betegségeket. Hallott erről az álomkórról? Máris vagy tíz ember halt bele,
és mindennap újabbakról hallani. Azt hallottam, hogy a kínai negyedben
kezdődött, onnan terjedt át az olaszokra meg a zsidókra – rázta meg a fejét. –
Külföldiek. Mindet a tengerbe kéne vetni, ha a véleményemre kíváncsi.

Nem vagyok, gondolta Evie.
– Az a beszéd járja, hogy az a gyilkos, az a John Hobbes fickó, nem is

emberi volt. Hanem valami szellem. – A taxis egy pillanatra a lány szemébe
fúrta a tekintetét a visszapillantó tükörben, megerősítésre vagy cáfolatra
várva.

Evie-nek átfutott a fején, mit szólna a sofőr, ha elmondaná neki az igazat:
hogy John Hobbes határozottan nem e világi volt. Rosszabb volt, mint
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bármelyik elképzelhető démon, és alig menekült meg előle.
A lány elkapta a tekintetét.
– Az emberek mindenfélét beszélnek, nem? Ó, nézze! Megjöttünk!
A taxis lehúzódott a lenyűgöző, pompás épület, a Grant Hotel elé. Evie a

kocsi ablakából figyelte a szálló lépcsőjére cövekelt, dohányzó, fecserésző
riporterek seregét. Amint kiszállt a taxiból, elnyomták cigarettájukat,
megfeledkezve az aznapi pletykákról, amik addig ingatag figyelmüket
élvezték, elé siettek, és igyekeztek egymást túlkiabálni:

– Miss O’Neill! Miss O’Neill! Evie, legyen olyan kedves és nézzen ide!
Evie eleget tett kérésüknek, és mosolyogva pózolt.
– Milyen volt a ma esti show, Miss O’Neill? – kérdezte egyikük.
– Mondja meg maga, papuskám!
– Kiderített valami érdekeset?
– Ó, rengeteg mindent. De egy hölgy sosem beszél a titkairól… kivéve

egy jól fizető rádióműsorban – jegyezte meg Evie, mire mindenki nevetett.
Az egyik vigyorgó riporter, aki a hotel oldalának támaszkodva állt, a lány

felé kiáltott:
– Mit gondol ezekről a Látókról, akik előbújtak most, hogy felfedte az

igazságot saját képességeiről?
Evie mereven mosolygott a férfira.
– Pazar dolognak találom, Mr. Woodhouse.
T. S. Woodhouse felvonta egyik szemöldökét.
– Igazán?
Evie a riporter szemébe meredt.
– Persze. Talán megnyitjuk a saját éjszakai klubunkat: hoppszassza és

hókuszpókusz. Ha kedves lesz, magát is beengedjük.
– Talán megalapítja a saját szakszervezetét – viccelődött egy másik

riporter.
– Egyesek szerint a Látók nem jobbak a cirkuszi mutatványosoknál. És

talán veszélyesek. Ellene mennek az amerikai értékrendszernek – ment
tovább T. S. Woodhouse.

– Én épp annyira amerikai vagyok, mintáz almás pite vagy a vesztegetés –
turbékolta Evie, újabb nevetéseket csalogatva elő hallgatóságából.

– Ez tetszett, Sheba – motyogta a második riporter, és gyorsan lejegyezte.
– Megkönnyíti a munkámat.
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Woodhouse nem adta fel.
– Sarah Snow, aki ugyanúgy a rádiónál dolgozik, mint maga, azt mondta, a

Látók „egy olyan nemzet tünetei, mely elfordult Istentől és az amerikai
értékektől”. Erre mit felel, Miss O’Neill?

Sarah Snow. Az a piti kis prűd hárpia, aki folyton lenézi a Látókat,
különösen Evie-t. Legszívesebben jól fenéken billentette volna ezt a
másodrangú Biblia-megszállottat. Ám ilyesfajta nyilvánosságra nem volt
szüksége. És nem könnyíti meg Sarah Snow dolgát egy ellene indított
háborúval.

– Ó, Sarah Snow-nak is van rádióműsora? Fel sem tűnt – felelte a
szempilláit rebegtetve. – Bár ha jobban belegondolok, senki másnak sem.

Ezzel elindult a lépcsőn, de T. S. Woodhouse mellé lépett.
– Kissé durván esett nekem, Wbody – szipogta Evie.
– Ettől lesznek a dolgok még érdekesebbek, Sheba. Ráadásul így nem

sejtik a mi kis megállapodásunkat. Ha már itt tartunk, a pénztárcám kissé
könnyűnek tűnik mostanában, ha érti, mire gondolok.

Evie óvatosan körbesandított a többi riporterre, majd egy egydollárost
csúsztatott Woodhouse kezébe. A férfi a fény felé tartotta a bankót.

– Csak megbizonyosodom róla, hogy nem kezdett-e saját pénzverésbe –
mondta. Végül elégedetten zsebre vágta a pénzt, és megbillentette a kalapját.
– Öröm önnel üzletelni, BűbáJós.

– Legyen jó fiú, Woody, és gépeljen rólam valami pazar cikket, rendben?
– felelte Evie.

Egy félig odavetett integetéssel elsuhant, és hagyta, hogy a londiner
kinyissa előtte az aranyozott ajtót, miközben a riporterek tovább kiáltozták a
nevét.
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A VILÁG LEGESLEGTETEJE

A Grant Hotel előcsarnokában igazi ünnepi káosz uralkodott. Szórakozni
indulók egész kavalkádja – flapperek, táncosok, hozományvadászok, a Wall
Street fiai és feltörekvő színészek – szorongtak minden egyes elfoglalható
bútorfelületen, miközben a zavarodott szállóvendégek azon töprengtek,
vajon véletlenül nem egy utazó cirkuszhoz tévedtek-e. Az előcsarnok túlsó
végében a mérges hoteligazgató a levegőben rázta az ujját, hogy felkeltse
Evie figyelmét.

– Atyagatya! – motyogta Evie. A másik irányba fordult, és a mulatozók
tömegén keresztül átverekedte magát a Szárazföldi terembe, ahol a sarokban
kiszúrta Henryt és Thetát. Ahogy ide-oda tántorgott a forgatagban, el egy
szomorú szemű harmonikás mellett, aki gyászos hangú olasz dalt énekelt, az
emberek megfordultak és közelebb nyomakodtak hozzá.

– Ó, beszélnem kell veled, édesem – dorombolta egy jóképű fiú
cowboykalapban. – Van némi érdekeltségem az oklahomai
olajspekulációban, és tudni szeretném, hogy kifizetődő-e…

– A jövőt nem látom, csak a múltat – akadékoskodott Evie, és
továbbpréselte magát az emberek között.

– Evie, DRAÁAAGÁM! – lépett oda hozzá egy vörös hajú nő hosszú,
ezüstszínű köpenyben, amit pávatollak díszítettek. A lány még soha nem látta
azelőtt. – Egyszerűen MUSZÁJ beszélnünk! Rettentő SÜRGŐS, galambom.

– Akkor jobb, ha felkapom a sürgősségi cipőmet – kiáltott vissza Evie
anélkül, hogy megállt volna, és egyenesen beleütközött valakibe. – Elnézést,
én… – Szeme összeszűkült. – Sam Lloyd.

– Helló, cicamica! – köszönt a fiú szokásos vigyorával. – Hiányoltál?
Evie csípőre tette a kezét.
– Mit követtem el, hogy veled sújtanak érte?
– Ezt hívják szerencsének. – Ezzel elemeit egy szendvicset egy arra járó

pincér tálcájáról, a szájába tömte, és elragadtatva forgatta a szemét. –
Kaviár. Apám, imádom a kaviárt.
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Evie megpróbálta kikerülni a fiút, de az elé állt.
– Átengednél, kérlek? – kérdezte a lány.
– Á, babám. Még mindig azért haragszol, mert azt mondtam a Daily

Newsmky hogy az én szimatom segített elkapni a Pentagram Gyilkost, és
azért nem jársz már a Libabőrbe, mert annyira dühös vagy rám, hogy inkább
elkerülöd?

– Igen, Sam. Valóban ezért haragszom.
Sam bocsánatkérően tárta szét a kezét.
– Csak a jó szándék vezérelt!
Evie felvonta a szemöldökét.
– A múzeumnak szüksége volt a hírverésre, és ez a sztori kicsit feldobta a

helyet. Ráadásul ezzel sikerült megfűznöm egy kóristalányt. Szőke és
Sylviának hívják. El sem hinnéd, mire képes az a lány a…

– Viszlát, Sam! – Evie megpróbált továbbmenni a tömegben, de megint
elakadt. Sam követte.

– Ó, ugyan már, babám! Borítsunk fátylat a múltra! Hát haragudtam én,
amiért azt mondtad nekik, hogy… hogy is fogalmaztál?

– Hogy egy hazug, csaló takony vagy, akivel a normális emberek nem
állnak szóba.

– Ez volt az. – Sam nagy szemekkel mérte végig a lányt. – Jó téged újra
látni, Sheba. Miért nem keresünk egy csendes zugot, ahol elbeszélgethetünk
egy kökényes, gines pezsgő mellett?

– Szentséges szivar! – mutatott Evie kikerekedett szemmel a terem másik
végébe. – Az ott Buster Keaton?{4}

Sam arra fordult.
– Hol?
Evie gyorsan elsurrant mellette, át a csődületen. Hallotta, ahogy Sam

utánakiált:
– Ez nem volt szép húzás!
A lány végül letottyant Theta mellé, aki egy hosszú, ében szipkából

eregette a füstöt.
– Nahát, csak nem a BűbáJós személyesen? Az ott Sam? – kérdezte Theta.
– Igen. Minden egyes alkalommal, amikor belebotlom, emlékeztetnem

kell magam, hogy gyilkolni bűn.
– Nem tudom, Evil. Szörnyen jóképű – cukkolta Henry.
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Evie sötét pillantást vetett a fiúra.
– Csak a baj van vele. És még mindig jön nekem húsz dollárral.
– Mondd csak, milyen volt az a parti múlt héten az Egyiptomi palota

teremben? És őszintén: tényleg úszkálnak igazi fókák az előcsarnok
szökőkútjában? – kérdezte Henry.

– Néha. Amikor a lakók nem lopják ki őket a saját fürdőkádjukba. Ó,
szééépségeim, a következő partira muszáj eljönnötök!

– Szééépségeim, muszááj eljhönnötök – utánozta Theta. – Ezek a
beszédórák szabályos hercegnővé változtatnak, Evil.

Evie ezen megsértődött.
– Nos, nem beszélhetek úgy a rádióban, mint valami ohiói földműves.
– Ne fújd fel magad, Evil! Én még akkor is szeretnélek, ha egy zacskónyi

üveggolyóval a szádban beszélnél. Csak ne feledd, kik a barátaid!
Evie megfogta Theta kezét.
– Soha.
Hangos csörömpölés hallatszott, ahogy egy pórázát maga után húzó

majom levert egy vázát egy asztalról. Az állat ezután egy meglepődött,
kopasz férfi fejéről az egyik függönyre ugrott és ott csimpaszkodott
rikoltozva. Egy lány nagy, tollas boával könyörögni kezdett a majomnak, de
nem lehetett onnan leudvarolni. Erősen kapaszkodott rikácsolva, a tömegre
vicsorogva.

– Ezeket meg honnan szalajtották? – kérdezte Henry.
Evie az ég felé emelte a pillantását, úgy próbált meg emlékezni.
– Azt hiszem, egy cirkusszal érkeztek Budapestről. A Times Square-en

futottam velük össze, és meghívtam őket ide. Hé, hallottátok, mit mondott
Sarah Snow a Látókról?

– Ki az a Sarah Snow? – kérdezte Theta egy füstcsík mögül.
– Épp ez a lényeg – felelte Evie diadalmasan. – Mindegy, azt mondta,

hogy a Látók nem is igazi amerikaiak.
– Én a helyedben nem aggódnék miatta, drága – mondta Henry. –

Szerintem nagyobb gondod is van.
– Hogy érted?
Henry a fejével a fürgén az asztaluk felé igyekvő, haragos tekintetű

hoteligazgató felé intett.
Evie gyorsan a harisnyakötője alá rejtette a flaskáját.
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– Ó, már csak ez hiányzott! Itt jön Mr. Mindenörömökelrontója.
– Miss O’Neill! Mégis mi folyik itt? – mennydörögte a hoteligazgató.
Evie vidáman mosolygott.
– Hát nem szereti a partikat?
Az igazgató ajka rándult egyet.
– Miss O’Neill, amit én szeretnék – nem, amit követelek –, mint a Grant

Hotel igazgatója, az az, hogy vessen véget ennek az éjszakai tivornyának.
Csúfos gúnyt űz egy tiszteletre méltó New York-i intézményből, Miss
O’Neill. Minden este riporterek tanyáznak az épület előtt, csak hogy lássák,
milyen új őrület van kibontakozóban.

– Hát nem csohhh-dálatos? – húzta el a szót Evie. – Gondoljon csak bele,
a hotel mekkora hírverést kap, ingyen!

– Ez nem az a fajta hírnév, amire a Grant Hotelnek szüksége van, Miss
O’Neill. Ez a viselkedés tűrhetetlen. A Szárazföldi teremben és az
előcsarnokban folyó mulatozásnak ezennel vége. Érthető voltam?

Evie összevont szemöldökkel, aggodalmasan bólintott.
– Tökéletesen. – Két ujját a szájába tette és éleset füttyentett. – Drágáim,

az előcsarnok totá-lú-te kifújt. Attól tartok, nem maradhatunk itt.
A hoteligazgató röviden, egyetértően bólintott.
– Úgyhogy mindenki, irány a szobámba! – kiáltotta Evie, mire a tömeg

megindult. A tollas boás magyar lány a majom pórázának a végét a
szerencsétlen, ledermedt igazgató kezébe nyomta, miközben a szórakozni
vágyók a liftek és a lépcső felé vették az irányt.

– Azt akarod, hogy kilakoltassanak, Evil? – kérdezte Theta, miközben ők
is felsiettek a csillogóra fényesített falépcsőn. – Hányadik hoteled is ez, a
második?

– Harmadik, de ki számolja? Különben sem fognak kilakoltatni. Imádnak
engem!

Theta hátrasandított a hoteligazgatóra, aki egy londinerrel kiabált,
miközben az egy seprűvel próbálta leszedni a rikoltozó fenevadat a
függönyről, egy telefonkezelő pedig eszeveszett módon váltogatta a
kábeleket, hogy kerítsen valakit, akárkit, aki el tudja távolítani a majmot a
Grant Hotelből.

Theta megcsóválta a fejét.
– Már láttam ezt a tekintetet. Nem a szeretetről árulkodik, kölyök.
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Evie szobája annyira zsúfolt lett, hogy az emberek a hotel harmadik
emeletének elegáns damaszttapétás folyosóit is ellepték. Evie, Theta és
Henry a fürdőszoba lábas kádjában leltek menedékre, hátukat az egyik
oldalának vetve, kinyújtóztatva a lábukat. Mögöttük a szobában a
harmonikás belefogott ugyanabba a szomorú dalba, amit már kétszer
eljátszott.

– Jaj, már megint! – morogta Evie, és meghúzta a flaskáját. – Rá kéne
vennünk, hogy a te egyik számodat játssza, Henry. Írnod kéne valamit
harmonikára. Egy egész harmonika revüt! Szenzációs lenne.

– Hogy ez nekem hogy nem jutott eddig eszembe? Henry DuBois:
Harmonika Follies! Minden, amit a szerelemről tudni kell – sóhajtotta
Henry. – Ez épp elég szörnyen hangzik ahhoz, hogy akár egy Herbert Allen-
szám is lehetne.

– Herbert Allen? Hallottam a dalait a rádióban! – mondta Evie. –
Szeretem azt, ami így szól: „Szeretem pillád / szeretem orcád / szeretem
minden porcikád, ó drááááága tubicám!” Meg ezt: „Drááágám,
almatortám / édes, veled az élet krémes / veled elvagyok, mint a befőtt…”

– Szent Péter szerelmére, kérlek, hagyd abba! – nyögte Henry, két keze
közé szorítva a fejét.

Theta a maradék italát Henry poharába töltötte.
– Herbert pocsék számai csak azért kerülnek be a műsorba, mert kiadják

őket – magyarázta. – Mindegyik dala egyforma. Ugyanaz a rettenetes dallam.
– Egek, most, hogy mondod, tényleg nagyon hasonlítanak egymásra –

töprengett Evie.
– Minden egyes alkalommal, amikor lejátszók egy dalt Wally-nak,

Herbert szabotálja azt – panaszkodott Henry, megint felemelve a poharát. –
Én mondom, ha Herbie Allen holnap leesne egy almás furgonról, nem halnék
bele a fájdalomba.

– Értem, ezek szerint utáljuk Herbert Allent – felelte Evie. – Biztos
vagyok benne, hogy bármit írsz is, az álomszerű lesz, Hen. És mindannyian a
te dalaidat fogjuk dúdolni a fürdőszobákban.

Theta végigmérte Evie-t a cigaretta ködén keresztül.
– Jericho kérdezett felőled.
– Ó? És hogy van a jó öreg Jericho? – Evie megpróbált egyenletes

hangon beszélni, de a szíve hevesebben vert.
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– Magasan. Szőkén. Komoran – összegezte Theta. – Ha nem ismerném,
azt hinném, az a tulok odáig van érted. És te is őérte.

– Nem ismered! – motyogta Evie. – Semmit sem tudsz.
– Nem kerülheted örökké a Benningtont, Evil.
– Dehogynem! Hadd emlékeztesselek, hogy Will bácsi volt az, aki titkolni

akarta a képességemet. Ha hallgattam volna rá, most mindez nem lenne az
enyém – mutatott körbe, majdnem kiverve az italt Henry kezéből.

– Egy kádban szorongunk, Evil – mutatott rá Theta.
– És milyen kényelmes így! Maga a mennyország – hörpintett fel Evie

még egy kis gint. Kellemes, meleg érzés kezdte tompítani a tárgyolvasás
okozta fejfájását, és azt akarta, hogy ez így is maradjon. – Nem vagyok
hajlandó szomorkodni! Ez egy parti. Meséljetek valami vidámat!

– Flo sajtótájékoztatót hívott össze a jövő hétre, hogy bejelentse az új
számunkat, és hogy egyúttal megejthessem első interjúmat, mint Theta
Szentpétervár-szki, akit hűséges szolgák csempésztek át az országba a
forradalom alatt – mondta Theta túlzott orosz akcentussal, majd felnevetett.
– Mekkora marhaság! És ezt elő kell adnom az összes firkász sakálnak.

– Hát, nem mintha bizonyíthatnák az ellenkezőjét. Az is lehet, hogy
tényleg egy orosz arisztokrata vagy. Igaz, Henry?

– Igaz – meredt Henry az italára.
Evie a homlokát ráncolva nézett a fiúra. Nem volt szokása így

elkomolyodni.
– Henry, nagyon csendes vagy ma este – hajolt közelebb a fiúhoz. – Talán

azért, mert művész vagy? Ilyenek a művészek? Elcsendesednek és
elszomorodnak a kádpartikon?

– Többnyire fürödni szoktunk a kádakban.
– Te tényleg szomorú vagy. Amiatt a Herbert Befőtt alak miatt?
Henry magára erőltetett egy mosolyt.
– Csak ki vagyok ütve.
Ekkor egy lány és a barátja botladoztak be a fürdőbe.
– Mikor lesz szabad ez a hely? – kérdezte a lány elmosódó hangon. Az

udvarlója segített neki megállni a lábán. – Szeretném lefok… lefoglalni.
– Attól tartok, ezt a fülkét korlátlan időre lefoglaltuk – biccentett feléjük

Henry bocsánatkérően.
A lány ködös tekintettel meredt rá.
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– Háh?
– Tűnés! – kiáltotta Theta.
A lány maradék méltóságával felhúzta ruhájának pántját.
– Panaszt teszek a vezetőségnél – mondta, majd becsapta maga mögött az

ajtót.
– Azt hiszem, ez volt a végszavam – szólt Henry, és kiszállt a kádból. –

Kösz a pazar estét, Evie!
– Ó, Henry! Ugye még nem mész el?
– Ne haragudj, édesem, de halaszthatatlan dolgom van. Az ágyamban.
– Henry – felelte Theta enyhe figyelmeztetéssel a hangjában. – Ne túl

sokáig!
– Ne aggódj!
– Mi miatt ne aggódjon? – kérdezte Evie ide-oda forgatva a fejét kettejük

között.
– Bármi miatt – mondta Henry elegáns meghajlással. – Hölgyeim, viszlát

nemsokára, álmunkban!
– Ez meg mi volt? – kérdezte Evie, amint Henry elment.
– Semmi – válaszolta Theta.
– Ó-ó! Ismerem ezt az arcot. Ez nem a boldog Theta arc – ült fel Evie

olyan hirtelen, hogy Sáskájának tartalmát a ruhájára borította. Theta elvette
tőle az italt.

– Ez nem fair – zúgolódott Evie. – Jelenteni fogom a hatóságoknak a gin-
rablást!

– Egy perc és visszakapod. Beszélni akarok veled valamiről.
Evie a fejét balra, Theta felé fordította, és nagyot sóhajtott.
– Ó, rendben.
– Beszélni akarok arról, ami velünk történt. A Pentagram Gyilkosról.
Evie lebiggyesztette a száját.
– Ez ma-xo-lú-te az utolsó téma, amiről most beszélni akarok.
– Mindig ezt mondod, amikor felhozom. Tudom, hogy azt mondtad a

lapoknak, hogy John Hobbes egy elszabadult őrült volt. De te meg én jól
tudjuk, hogy nem ez az igazság. Aznap este, amikor csapdába estem vele a
színházban, valami olyasmit éreztem, amit még soha azelőtt.

– Micsodát?
Theta nagy levegőt vett, majd kifújta.
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– A gonoszt.
– Igen?
– Nem téged.{5} Úgy értem, éreztem a gonosz jelenlétét.
– Nos. Most már vége – felelte Evie, remélve, hogy Theta veszi a lapot.
– Igazán?
– Hát persze. John Hobbes nincs többé – mondta Evie kicsit kihívóan. –

Most már minden szupi-szuper lesz. Semmi más, csak a kék ég. Épp, mint
abban a dalban.

– Én azt nem ismerem – hajtotta hátra a fejét Theta a hideg csempének. –
Szoktál még arról a szemről álmodni?

– Nem. Már nem. Az álmaim ma-xo-lú-te a legpazarabbak – felelte Evie,
de közben nem nézett barátnőjére.

– Olyan, mintha valami készülődne. Valami rossz.
Evie átkarolta Theta vállát.
– Drága Theta! Nincs ok az aggodalomra – mondta, miközben egy ügyes

mozdulattal visszacsente a flaskáját. – Tudod, idefelé a taxiban láttam a
Marlowe Industries hirdetését. Az állt rajta: „Amerika jövője”. Most van itt
a jövő, és mi itt lehetünk a világ legeslegtetején. Legszebb napjaink itt
várnak ránk a következő sarkon. Csak ki kell nyúlnunk értük. Felejtsd el a
rémálmokat! Azok csak álmok. Igyunk Amerika jövőjére! A mi jövőnkre.
Soká éljünk mindketten!

Evie flaskáját Theta poharának koccintotta. A szoba kicsit elhomályosult
előtte, amitől az egész halovány fényben úszott. Evie-nek tetszettek az
elmosódó fények.

– Van még valami, amit meg akarok kérdezni – folytatta Theta halkan. –
Erről az egész Látók ügyről.

– – A legtöbbjük csak hókuszpókuszos csaló – figyelmeztette Evie,
feltartva az ujját.

– Csak azt akartam tudni, hogy hallottál-e valakiről, akinek veszélyes
lehet az ereje?

– Hogy érted? – kérdezte Evie. – Veszélyes? Hogyan?
Beszélgetésüket a hotelszoba ajtaja felől érkező hangos dörömbölés

szakította félbe, amit egy zord hang követett:
– Kinyitni! Rendőrség.
– Jesszumpepi! – Evie kiugrott a kádból, a ginjét beletöltötte a fogmosó

38



pohárba, és kábán végigbotladozott a szobán, mindenkit figyelmeztetve,
hogy rejtse el az italát. Kiszúrta Samet, aki épp mohón majszolta a magyar
cirkuszos lány ajkait a sarokban.

– Egyeseknek semmi modoruk – ciccegte, útban az ajtó felé.
Kinyitotta az ajtót. A rendőrök a hoteligazgatót fogták közre. Evie-nek

sikerült magára erőltetnie egy mosolyt, bár a feje továbbra is lüktetett.
– Ó, helló! Remélem, hoztak jeget. Mi már kifogytunk.
Az igazgató félretolta, és belépett a szobába.
– A partinak vége, Miss O’Neill – mondta alig leplezett dühvel a

hangjában. – Mindenki kifelé! Most! Különben mindannyiukat börtönbe
vitetem.

Evie részeges sóhajt hallatott, egyik hajtincsét egy pillanatra elfújva a
szeme elől.

– Hallottátok a papucit. Jobb lesz, ha mindenki elszédeleg.
Az ittas vendégek összeszedték formájukat vesztett kalapjukat, levetett

cipőjüket, csokornyakkendőjüket és harisnyájukat, majd kicsoszogtak az
ajtón, a rendőrök után. Sam és a magyar cirkuszos lány voltak a sereghajtók.

– Túl magas hozzád – sziszegte Evie a fiúnak.
– Fogadok, hogy nem esik nehezére lehajolni – vágott vissza a fiú

vigyorogva.
Erre Evie fenéken rúgta.
Az igazgató átnyújtott Evie-nek egy összehajtott papírlapot.
– Mi ez? – kérdezte a lány.
– Kilakoltatási végzés, Miss O’Neill. Holnap reggel tizenegyig kérem,

hagyja el az épületet, végleg.
– Tizenegyig? Istenkém! Hiszen az még dél előtt van!
– Ez valahogy nem hat meg – felelte az igazgató, és sarkon fordult. – Ne

aludjon túl sokáig, Miss O’Neill!
Theta felkapta a sálját, az ajtóhoz ment, és megrázta a fejét.
– Ne aggódjon, pajtás, már alig áll a lábán.
Evie az ajtóban elkapta Theta kezét.
– Mit akartál mondani, Theta, mielőtt jöttek volna a rendőrök?
Theta nagy, barna szemében egy pillanatra aggodalom tükröződött. Azután

a helyére igazította kemény lányos arcvonásait.
– Semmit, Evil. Csak üres locsogás volt. Aludj egy kicsit! Megmondom
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Jerichónak, hogy üdvözlőd.
Amikor az utolsó vendég is elment, Evie az ablakhoz botladozott,

kinyitotta, és beszívta a hideg, éjszakai levegőt, miközben a kivilágított
ablakok csinos téglalapjait figyelte, és a mögöttük meghúzódó életekre
gondolt.

Miért kellett Thetának szóba hoznia Jerichót?
Evie-nek sok fiúval volt dolga. Az élete csupa szórakozás volt. Úgy

pörgött, mint egy rulettkerék. A fiúk is a szórakozás részei voltak. Velük
kikapcsolhatott. Elterelték a gondolatait. Ám Jericho nem ilyen fiú volt.

Most, hogy a szobából eltűntek a mulatozók, és hosszú, üres éjszaka állt
előtte, Evie egy másik ember társaságának kényelmére vágyott. Az még nem
árthat, ha beszél vele, ugye? – érvelt magában, miközben ügyetlenül
leemelte a hotel telefonját a villáról.

– Jó eees-tét! – köszönt a kezelőnek. Az alkohol hirtelen elnehezítette a
nyelvét, így minden erejét össze kellett szednie, hogy tisztán tudjon beszélni.
– Szereeetnék felhíííívni egy bradfordi számot… nyolc-nullla-öt-kiiilenc,
kééérem.

Evie a mutatóujja köré tekerte a telefonzsinórt, miközben a központ
kapcsolta a számot. Jericho valószínűleg már alszik, vagy talán egy másik
lánnyal szórakozik, éli az életét és egyáltalán nem gondol rá. Mi van, ha
Will bácsi veszi fel?

Ő vajon mit csinálhat?
Evie elmosódó hangon megint a telefonba szólt:
– Mégsem, kezelő! Kérem, törölje a hívást – majd gyorsan letette a

kagylót.
Az ágyat üres csempészitalos üvegek, félig kilötykölt tartalmú csészék és

teli hamutartók borították. Evie túl fáradt volt ahhoz, hogy rendet tegyen.
Ehelyett felemelte a selyemtakarót a pamlagról, és a padlóra kucorodott,
mint egy kisgyerek. Hazudott Thetának az álmairól. Továbbra sem hagyták
nyugodni zavarba ejtő rémképeikkel. A katonák. A robbanások. A különös
szem szimbólum. A legszörnyűbb éjszakákon pedig azt álmodta, hogy még
mindig abban a rettenetes házban van, csapdába esve John Hobbesszal, aki
fütyörészve jön lefelé a lépcsőn, miközben Brethren kísértetei előmásznak a
falból.

– Szellemek. Utálom a szellemeket. Szörnyű… szörnyű társaság –
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motyogta Evie álmosan, feje kavargott, ahogy letette a szőnyegre. Keze egy
pillanatra megint a nyakához vándorolt, abban próbálva megnyugvást
találni, ami már nem volt többé.
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ROSSZ ÁLMOK

Henry, miután kilépett a Grantből, keresett egy kis klubot, ahol hajnalig
zongorázott. Lassan háromra járt, mire belépett a kis lakásba, amin Thetával
osztoztak a Benningtonban. Belesett a lány szobájának résnyire nyitott
ajtaján, és látta, hogy mélyen alszik, szemén a selyemmaszkkal, ami
kitakarta a redőnyökön átszűrődő városi fényeket. Henry becsukta az ajtót,
és a kis kártyaasztalhoz lépett, amit az elmaszatolódott feljegyzéseivel és
befejezetlen dalszövegeivel teli, vékony papírú kották borítottak. Az asztal
közepén egy régi kávésbödön állt, rajta a felirat: HENRY ZONGORAALAPJA.
Theta több mint egy éve tömte a dobozba minden egyes spórolt bankjegyét
és apróját, hogy visszafizesse Henrynek azt a gondoskodást, amit a
legszorultabb helyzetben kapott tőle, A fiú arra a dalra meredt, amin az
elmúlt hét nagy részében dolgozott, majd a foteljába rogyott.

– Ez egy sajnálatos affér – morogta. Összegyűrte a lapot és a földre
dobta, ami már így is tele volt a korábbi próbálkozásaival.

Régebben, New Orleansban, a folyón hajózva, ha valaki elvétett egy
hangot, Louis elvigyorodott és így szólt:

– Mit vétett neked az a macska, hogy ilyen hangokat csalsz ki belőle?
Louis.
Henry félresöpörte a kottákat, és a metronómot az asztal közepére

állította. Azután felhúzta az ébresztőjét, és az órát az ablakpárkányra tette,
ijesztően közel a széléhez. Majd elindította a metronóm ingáját, és a kecses
szerkezetet egy kopottas fotelre helyezte a sziszegő radiátor mellé. A
nagyobb kényelem kedvéért Henry a fejére nyomta szalmakalapját. A
metronóm egyenletes kattogása egyre hangosabb lett, elnyomta New York
utcáinak panaszos zajait, és hipnotikus állapotba ringatta a fiút. Henry
szemhéja megrebbent – egyszer, kétszer.

– Kérlek – suttogta. És már alá is merült.
Henry az álomban tért magához, és úgy kapkodta a levegőt, mint egy

fuldokló, aki most tört fel a víz felszínére. Néhány másodpercig csak
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rémületet érzett, ahogy összezavarodott elméje próbált rájönni, mi is
történik. Lassan megnyugodott a szívverése. Egyenletes lett a légzése. A fiú
pislogott és várt, míg szeme hozzászokik az álom éles, kegyetlen fényeihez,
amik a mindennapi képeket – egy szénakazlat, egy szekeret, egy arcot –
túlzott szépségükben vagy néha kissé hátborzongatóan jelenítettek meg.

Most a különös fények egy bölénycsordát rajzoltak ki előtte, az állatok
mozdulatlanul, mély, sötét szemekkel figyelték.

– Üdv! – köszönt Henry a hatalmas fenevadaknak. A bölények kitátották
szájukat, amiből, mint valami rádióból, zene szólt.

Henry elmosolyodott.
– Szabad egy táncra? Nem? Talán majd legközelebb.
A fiú mögött magas, havas domboldal húzódott, aminek a teteje

felhőrengetegbe veszett. Theta a közelben ült egy sziklán, és az alatta
elterülő falut nézte, ahonnan a lebegő, ház nélküli kémények sorából füstcsík
szállt fel.

– Helló, édes! – állt meg Henry a lány mellett. Az álom éles fényében
Theta arccsontja keményebbnek látszott, akár egy német filmsztárnak. A lány
zaklatottnak tűnt. – Rossz álom?

– Igen – felelte Theta hátborzongatóan üres hangon. – Nem szeretem ott
azokat a piros virágokat.

Henry követte a lány pillantását. Ahol korábban a bölények álltak, most
egy pipacsmező terült el. Mialatt azt nézte, a virágok megremegtek, lángra
kaptak, és sűrű, vörös tócsákká olvadtak. Theta gyorsabban vette a levegőt,
jelezve, hogy lassan elnyeli a rémálom.

Henry hangja nyugodt maradt.
– Miért nem álmodsz valami másról? Mondjuk a cirkuszról? Szereted a

cirkuszt, nem?
– De – mosolyodott el Theta halványan. Amikor Henry megint odanézett,

a lángokból vidám, apró zsonglőrök lettek, akik direkt elejtették botjaikat.
– Most meg kell keresnem Louis-t, Theta.
– Persze, Hen – mondta a lány, majd eltűnt.
A földből hatalmas fenyők nőttek ki. Szürkés árnyaik messzire nyúltak az

erdő fehér talaján. Egy fatönkön egy régi Victrola gramofon tűje újra és újra
megakadt egy enyhén meghajlott lemez sérült felszínén, eltorzítva a dalt:
„Csom-vv-agold el bá-v-v-v-natod ö-ööreg ba-v-tyudba és mo-vv-solyogj,
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mosolyogj, moso-o-lyogj…”
A Victrola mellett egy katona szteppelve utánozta a dalban énekelt

mozdulatokat. Mosolya nyugtalanító volt. Nem messze egy csapat katona ült
körbe egy asztalt, és kártyáztak. A kártyalapokon ugyanaz a festett ábra
látszott: egy visszataszító férfi hosszú, sötét kabátban és cilinderben. A férfi
fekete szeme helyén mintha végtelen üreg lett volna.

– Most kezdjük, öreg harcos! Talán szeretnél fedezékbe húzódni – intette
az egyik katona, mielőtt felerősítette volna gázmaszkját, aminek oldalára egy
szemet és egy villámot ábrázoló pecsétet nyomtak. Ugyanez a szimbólum
jelent meg a katonák homlokán is, mintegy szellemtetoválásként.

– Eljött az idő! – kiáltott egy őrmester.
A katonák gyorsan felvették pozíciójukat. A gramofon tűje ugrott egyet:

„Csom-vv-agold el bánatod… bánatod… bá-v-v-v-natod… bánatod…” A
mosolygó, táncoló katona ismét Henry felé fordult, de ezúttal fél arca
hiányzott. Állkapcsának rothadó húsa körül legyek rajzottak.

Henry rémülten hőkölt hátra, és botladozva megindult felfelé a dombon,
be az erdőbe, el a tábortól. Talpa alól a hó úgy tűnt el, mint egy terítő, amit
ügyes varázslókezek rántottak le az asztalról. Most egy időjárás tépázta úton
állt, ami olyan éles vonalakban tört a horizont felé, mintha csak megfestették
volna. Mindkét oldalon gabonatáblákat látott. Az égen viharfelhők
kavarogtak.

A szeles prérin az édesanyja ült egy hatalmas, piros bársonyfotelban. A
szél finom arcába fújta őszes haját. Henry nem érezte a szelet vagy a poros
levegőt – ezeket sosem érezte az álomjárások során, ahogy az embereket és
a tárgyakat sem tudta megérinteni –, de mindkettőt érzékelte. A fiú édesapja
a felesége mögött állt, egyik kezét a nő vállán pihentette, mintha meg akarná
óvni, nehogy elrepüljön. Az apja kemény, helytelenítő pillantással nézett a
fiára.

– Szent Barnabás elmondta az igazat – szólt az anyja nagy szemekkel. – A
vitaminok miatt van. A vitaminok tették ezt veled. Nem kellett volna
szednem őket. – És sírva fakadt. – Ó, miért hagytál el, madaram?

– Kérlek, ne sírj, maman! – könyörgött Henry fájó szívvel. Az álmokban
sem lehetett senki biztonságban.

– Mi ez az ocsmányság? – mennydörögte az apja. Egyik kezében egy
levelet tartott, ami olyan nagyra nőtt, hogy eltakarta a napot. Henry szíve
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már szinte a bordáit verte.
– A vitaminok miatt van – ismételte az anyja, és felé nyújtotta vérző

csuklóját. – Sajnálom. Sajnálom.
– Hagyd abba! Kérlek! – mondta Henry. Behunyta a szemét, és próbálta

visszanyerni az uralmat a szétcsúszó álom felett. Hogyhogy mások álmát
meg tudja változtatni, de a sajátját soha?

– Louis! Louis, merre vagy?
A szél felkapta az út porát, és a szemcsék ködén át Henry halovány

alakokat vett észre. Olyan áttetszőek voltak, mint az ír csipke egy napsütötte
ablaküvegen. Az a férfi vezette őket, akit a tarót kártyákon is látott: a vékony
férfi magas, fekete kalapban. Henry feléjük indult, ám ekkor egy varjú
suhant el előtte nagy szárnycsapásokkal, mintha csak el akarná kergetni a
portól és a benne mozgó alakoktól.

Így Henry a madár után futott, egyre beljebb a gabonamezőbe.

Ling kinyitotta a szemét az álomban, körülötte fentről hulló rózsaszín és
fehér szirmok kavarogtak. Amikor felült, egy virágzó cseresznyefákkal teli
kertben találta magát. A hely nem tűnt ismerősnek, így feltételezte, hogy az
inkább Lee Fan nagymamájának bírt jelentőséggel. Amikor megidézte a
holtakat, gyakran azokra a helyekre tértek vissza, amiket életükben
különösen szerettek – vagy olyan helyekre, ahol baj érte őket, így próbálva
békére lelni.

Ling elalvás előtt tisztelete jeleként imádkozott és szellempénzt égetett.
Mrs. Lin gyűrűjét jobb kezének mutatóujjára húzta, azután a lehető
legtiszteletteljesebben szólította őt és várt. Ling nem tudta, miért képes
álmában alakot adni a holtak szellemének. Nem maradtak sokáig – általában
csak addig, amíg válaszoltak a kérdéseire, aztán visszaröppenték oda,
ahonnan energiájuk leképződött, bárhol legyen is az.

Mások az álomjárást és a holtakkal való beszélgetést talán isteni
adottságnak tekintették volna. Ling nem volt ennyire szentimentális. Számára
ez egy tudományos rejtély volt, egy nagy „Heuréka!’-pillanat, ami
felfedezésre, vizsgálatra és feltérképezésre várt. A holtak látogatása netán
bizonyíték arra, hogy az idő csupán illúzió? Vajon Ling maga idézte elő a
jelenséget, mintha a holtaknak az ő tudatára lenne szükségük, hogy alakot
öltsenek? Honnan jöttek? Hová tűnt utána az energiájuk? Mi volt ez az
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energia? A szellemek létezése netán azt jelenti, hogy egynél több univerzum
is van odakint, és az álmok Ilidként szolgálnak közöttük? Ling minden egyes
álomjárással a válaszokat kutatta.

Nemsokára megjelent Lee Fan nagymamája. Körvonalait finom, ragyogó
aura vonta körbe. Így ismerte fel Ling a holtakat. Figyelmesen tanulmányozta
az aranyszínű fényt és magában, mint egy tudós, feljegyzéseket készített:
vajon Mrs. Lin aurája erősebb? Fényesebb? Elhalványuló, esetleg tartalmaz
más színt is? A nő pislákolva vagy szilárdabb formában jelent meg?
Megjelenését megelőzte valamilyen különös esemény?

– Miért zavarod pihenésemet? – kérdezte Mrs. Lin kihívó hangon, ezzel
visszarántva Ling gondolatait a feladatához.

– Néni, az unokája, Lee Fan kérésével fordulok önhöz. Nem találja azt a
kék ruháját, amit Sanghajban készítettek neki, és arra gondolt, ön talán
segíthetne. Attól fél, hogy megbántja a nagynénjét és nagybátyját, és
szeretné…

– Ő egyáltalán nem fél attól, hogy megbánt másokat – vágott közbe Mrs.
Lin élesen. – Mondd meg az unokámnak, hogy ne zavarjon ilyen hétköznapi
ügyekkel, és ha ő nem tudja számon tartani a dolgait, nem tudom, miért várja
el, hogy én így tegyek a síron túl.

Ling elfojtott egy mosolyt.
– Igenis, néni. Megmondom neki.
– Ostoba leány, aki… – Mrs. Lin hirtelen elhallgatott, ideges

arckifejezése rémültté vált. – Nem biztonságos – suttogta, és Ling pulzusa
felgyorsult.

– Hogy érti, néni? – kérdezte, de máris kezdte elveszíteni a kapcsolatot
Lee Fan nagymamájával, aki halványodni kezdett.

Az álomkép láthatatlan gépezete mozgásba lendült, és Ling érezte, hogy
zuhanni kezd. Egy földúton ért földet, ami mintha a végtelenbe nyúlt volna.
Balján érett gabonarendek hullámoztak, mint a ragyogó tenger a nappali
égbolt alatt. Jobbján pedig a füsttől és ködtől elnehezült város hosszú
alkonya nyújtózott.

– Hé! Te ott!
A gabonamező széléről egy homokszőke hajú, szalmakalapos fiú

integetett felé. Ling annyira meglepődött, hogy megszólalni sem tudott. Ez a
fiú nem az álom része volt.
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A fiú látta őt.
Ébren volt – ébren volt és szabadon járt-kelt, épp mint Ling. A lány

összes tudományos kíváncsisága elpárolgott, és az álomjárások alatt most
először félelmet érzett.

– Hé! – kiáltotta a fiú, és felé indult. Ling pedig csak Lee Fan halott
nagymamájának szavait hallotta a fejében: nem biztonságos.

Ling megfordult, és olyan gyorsan, ahogyan csak tudott, a város felé
rohant.

– Várj! – kiáltotta Henry, de a lány gyorsan futott, és beleveszett a ködös
városba. Egy másik álomjáró! A fiú még soha nem találkozott senkivel,
akinek hozzá hasonló képessége lenne. Utol kell érnie a lányt. Beszélnie kell
vele. Talán valahogy segíthetne neki megtalálni Louis-t. Az épületek úgy
tűntek fel, mint sötét festékes kéznyomok egy fehér vásznon: bérházak,
üzletek és éttermek. A távolban a magasvasút állványzata. A szellő kínai
betűkkel díszített zászlókat lengetett. Henry ismerte ezt a helyet: a kínai
negyed.

Észrevette a lányt, aki egy erkélyes étterem előtt állt, ami a fiút egy házra
emlékeztette a Bourbon Streeten. Az ajtó fölött neonfelirat hirdette: A
TEAHÁZ.

– Várj! Kérlek! – kiáltotta Henry, ahogy a lány ismét futásnak eredt,
ezúttal egy ködös sikátor felé.

A sikátor túlsó végén a köd oszlani kezdett. Henry körbefordult, próbálva
felmérni a helyzetét. Csak egy, a homályban megbújó, rozoga épület
körvonalait tudta kivenni. Nem látta a másik álomjárót, ahogy Louis-t sem.

Henry olyan ideges lett, hogy legszívesebben belebokszolt volna
valamibe.

– Louis! – üvöltötte. – Merre vagy?
– Mit művelsz?
A lány volt az, aki rákiabált. Elég közel állt hozzá, hogy a fiú kivegye

zölden csillogó szemét. A lány egyszerre látszott dühösnek és rémüknek.
– Tűnj el az álmomból! Nem kéne itt lenned!
– Az álmodból? Nem, várj egy kicsit… – lépett Henry a lány felé, de az

hátralépett és megbotlott. A fiú ösztönszerűen nyúlt a karja után, nehogy
elessen, és megdöbbenve látta, hogy meg tudta őt fogni. Bőrükön elektromos
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szikrák táncoltak. Henry felkiáltott, elkapta a kezét és megrázta. A
levegőben erős ózonszag terjengett.

Pop-pop-pop!
A háztetők felett tűzijáték robbant, mintegy halovány fények

ecsetvonásaként. A macskaköves utcákon különböző hangok
visszhangzottak: lovak patájának csattogása. Fakerekek nyikorgása. Dühös
kiáltások és érdes hangú nevetések. A tömeg hangjai. A ködben szellemszerű
árnyak mozogtak. Mintha maga az álom is aludt volna eddig, ám most életre
kelt. És ekkor Henry távoli hegedűszót hallott. Olyan ismerős volt a
dallama, hogy a teste előbb ismerte fel, mint az esze: a Riviére Rouge, egy
régi cajun dal, Louis kedvence. Bárki is játszotta, ugyanúgy tette, ahogy
Louis: dzsesszesen, delta stílusban.

– Louis – suttogta Henry. Megpördült, a zene forrását keresve. Mintha egy
régi mészkő épületből jött volna, aminek bejáratát a DEVLIN RUHABOLT

szavak jelölték.
– Louis! – kiáltotta Henry, és az épület felé rohant.
– Várj! – szólt utána a lány döbbenten.
Ekkor egy nő sikolya hasított az álomba:
– Gyilkosság! Gyilkosság! Ó, gyilkosság! – Valami megmozdult a ködben

és feléjük tartott.
Megkondult egy templom harangja, egyre hangosabban és hangosabban

szólt. Hirtelen a kínai negyed távoli háztetői, a régi város impresszionista
utcái és mészkő épületei – minden – lassan meghajlott, mintha az álmot
tűzbe vetették volna.

– Ne! Még ne! – kiáltotta Henry, de már késő volt. Az utolsó dolog, amit
látott, az álomjáró lány ragyogó zöld szeme volt, majd az ébresztőórája
csörömpölésére ébredt, ahogy az leesett az ablakpárkányról, és egy
csattanással földet ért. Az asztalon a metronóm tovább kattogott. Az órája
szerint egy perc volt még négyig. Ötvenkilenc percig volt odalent.

– A csudába is, Henry! – Theta az alvómaszkját rövid, sötét frufrujára
tolva bemasírozott a szobába, és kikapcsolta az ébresztőt.

– B-bocs, Theta.
A lány sóhajtva leállította a metronómot.
– Megint őt kerested?
– Theta, azt hiszem, megtaláltam.
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– Tényleg? Ó, Hen! – Theta betakarta a reszkető fiút, és odahúzott mellé
egy széket. – És? Mesélj el mindent!

Henry beszámolt neki Louis hegedűjéről.
– Talán ő is engem keres.
– Nahát, ez pazar hír. Hen – lett aggodalmasabb a hangja –, tudsz már

mozogni?
Az álomjárások után a fiú legalább öt percre lebénult, mintha a teste még

mindig a másik világban lenne. Henry nagy nehezen kissé felemelte a kezét,
arca megrándult a fájdalomtól, ahogy megpróbált életet lehelni izmaiba.

– Látod? Jobb, mint új korában.
– Tudod, hogy szörnyen megijeszt, ha ezt csinálod. Mi van, ha egyszer

nem tudsz majd megmozdulni? Mi van, ha nem jössz vissza?
– Ne aggódj, drágám! Nem viszem túlzásba.
– Egy héten csak egyszer – emlékeztette őt Theta. – Csak egy órára.
– Igenis, asszonyom – felelte Henry. – Még el sem mondtam a

legérdekesebb részt: ma éjjel nem csak én jártam ott.
– Volt ott más is; olyan, mint te?
– Igen! Egy lány. Amikor felbukkant, akkor hallottam meg a dalt. Talán tud

valamit Louis-ról. Talán segíthet megtalálnom, Theta.
– És megtudtál róla valamit? A nevét?
– Nem – válaszolta a fiú csüggedten. – De ez az első szerencsés fordulat.
– Jobb, ha alszunk egy kicsit, különben nem tudjuk végigcsinálni a

holnapi próbát.
Henry a szemét forgatta.
– Florenz Ziegfield bemutatja: Hókuszpókusz Hoppsza! Egy vadonatúj

Látók revü tele varázslattal és rejtéllyel, dalban és táncban elmesélve!
– Pocsék egy show. Majd mi feldobjuk. Ez fog minket feljuttatni a

csúcsra, kölyök.
– Mármint téged fog feljuttatni a csúcsra. Belőled akar Flo sztárt

csinálni.
– Egy csapat vagyunk. Ha kell az egyik, megkapod a másikat is.
– Ki az én szívem csücske? – kérdezte Henry.
– Én. És ezt ne feledd!
Theta nagyot sóhajtott, odabújt legjobb barátja mellé, és fejét a fiú

mellkasára hajtotta. Sötét, fényes, rövid haján még mindig érződött a
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cigarettafüst.
– Talán mindannyian kezdünk megőrülni.
– Talán. – Henry megcsókolta Theta feje búbját, a lány pedig átkarolta.
– Hen?
– Igen, szívem?
– Aludhatok ma a te ágyadban?
– Ha el tudsz odáig vonszolni.
A lány talpra segítette Henryt, és bekísérte a szobájába, ahol egymás

mellett aludtak el, karjukat úgy fonva a másik köré, mintha csak egyetlen
egész két fele lennének.
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VÖRÖS RUHA

George Huang álmában a fátyolos nap alatt állt egy késő délutáni partin,
krémszínű öltönyben, csíkos selyemingben és olyan francia kézelőben, amit
azoknak az üzleteknek a kirakataiban szokott látni, ahol a hozzá hasonlókat
nem látják szívesen. Az álomban egy dzsesszzenekar vidám, tempós dallama
visszhangzott. Fent a dombon egy nagy, fehér ház derengett, és éles árnyakat
vetett a nyárzöld gyepre.

George jókedvűen mosolygott. Ugyanaz a szép álom! Valahogy sikerült
visszajutnia ide.

A férfiak komolyan biccentettek felé, ahogy George elment mellettük. Itt
fontos ember volt. Megbecsült. Fényképészek fotózták az újságnak.
Miközben mosolygott és pózolt, észrevette az őt zaklató fiúkat és a
vendégeket, akik alig vették emberszámba, úgy ugráltatták. Egy magas
cölöpkerítés túloldalán álltak és irigykedve figyelték. George feléjük emelte
pezsgőspoharát. Most hogy tetszem nektek? – gondolta.

– Georgie! Ide! Hé! – Néhány csinos lány intette magához, akik levették a
harisnyájukat, beugrottak a pezsgőszökőkútba, önfeledten vihogtak és
egymást fröcskölték. George hátravetette a fejét és felnevetett. Ó, ez volt a
létező legszebb álom! Sosem akart felébredni.

A gyep szélén Lee Fan jelent meg hagyományos kínai, vörös ruhában, a
szél kipirosított arcába fújta a haját.

– Álmodj velem…! – suttogta, majd megfordult, és bement a magas, fehér
házba.

Suttogása újfajta tüzet gyújtott George-ban. Még soha semmit és senkit
nem akart ilyen kétségbeesetten. Felmenői úgy tündököltek a parti körül,
mint a fényképekről lassan eltűnő alakok. Néhányan mintha felé nyúltak
volna, mintha megérinthetnék, mintha valami fontosat akarnának mondani
neki, de George nem akarta megszakítani az álmot. Így előresietett, és maga
mögött hagyta őket. Elfutott a szökőkút mellett, ahonnan a pezsgőtől csöpögő
lányok vágyakozva néztek utána. Hangjuk körülötte kavargott, csábító,
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suttogó kórusként:
– Álmodj velünk, álmodj velünk, velünk, velünk, az álom téged akar

téged akar téged akar hogy álmodj álmodj álmodj velünk.
Lee Fan a ház sötét bejáratában állt vörös ruhájában. Meglengette a

karját, mire a mögötte lévő sötétség úgy fénylett fel, mint egy mozivászon. A
rajta pergő filmen ők ketten táncoltak szorosan egymáshoz simulva,
miközben egy zenekar játszott, egy nő pedig halkan énekelte:

– Gyönyörű álmodozó, csak engem láss. Csillagok fénye s harmatcsepp
vár reád…

A kivetítőn Lee Fan közelebb hajolt George-hoz, hogy megcsókolja, mire
a fiú szíve hevesebben kezdett verni. Ám épp a csók előtt minden ismét
elsötétült, mintha csak egy pénzbedobós gép lenne, ami a legjobb résznél
állt le, hogy újabb aprókat csaljon ki a kíváncsiak zsebéből. Lee Fan az
ajtóban hívogatóan behajlította az ujját, miközben hátrálni kezdett, és a
homály elnyelte. Minden, amit George akart, ott várt rá a sötétben, így hát
belépett.

Fölötte a plafon halovány foszforeszkálással pislákolt. Azonban a
borzongató hideg kellemetlen meglepetésként érte. Ekkor hangokat hallott:
mély morgásokat és sercegéseket, amiktől megtorpant. Hátrapillantott a
nyitott ajtón túli napsütésre, amit maga mögött hagyott, majd továbbindult,
egyre mélyebbre haladva a sötétben.

– Lee Fan? – szólt.
Nem jött válasz.
Egy árny szaladt át George kezén, aki felnézett a pislákoló mennyezetre.
Nem, nem pislákolt.
Mozgott.
A mély morgások velőtrázó kórussá nőttek, és George már csak

egyvalamire tudott gondolni: Ébredj fel, MOST! Visszarohant a napfény
halovány köre felé. Vissza oda, ahol minden jó volt. De minden egyes
alkalommal, amikor a közelébe ért, a napfény még messzebbre távolodott.

Végül George-nak sikerült kitörnie, és lebukfencezett a gyepre. A nyári fű
kiszáradt és kígyóktól nyüzsgött. A pezsgőszökőkút vért spriccelt. A félig
levetkőzött lányok a kezükből szürcsölték a folyadékot, majd kinyitották
rothadó szájukat, és felfedték borotvaéles fogaikat.

– Még! – sivították. – Még!
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– Ígérd meg… – követelte az álom.
– Ébredj! Ébredj, ébredj, ébredj! – motyogta George magában. Behunyta

a szemét, de ez sem segített; az álom egyre mélyebbre hatolt elméjében, míg
feje megtelt a legrémisztőbb képekkel: a belein csámcsogó, fogukkal a
nyakát tépő démonokkal. Nem tudta tovább elviselni.

– Ígérem! – kiáltotta, és ismét kinyitotta a szemét.
Éles, szúró fájdalmat érzett, majd testén jéghideg bénulás szaladt végig.

Kissé távolabb Lee Fan integetett felé. A fiú nem tudta elérni. Sosem tudná
elérni.

George kinyitotta a száját, hogy még egyszer utoljára segítségért kiáltson.
Ám torka néma maradt.
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HETEDIK NAP
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REGGELI NAPSÜTÉS

A fakószürke reggel halvány, téli napsütéssel fogadta a Manhattan Alsó
East Side-ján lévő bevándorló negyedeket. A kereskedők egy újabb dolgos
napra tekerték fel redőnyeiket. A Ludlow-n és a Hester Streeten az
oroszországi üldöztetések elől megmenekült zsidó szabók előkészítették
varrógépüket, miközben a Pell és Bayard Street-i alagsori kínai mosodák
ablakrácsai között gőz szállt fel. A Mulberry Street-i olasz pékségek aranyló
kenyerekkel pakolták tele kirakatukat; az élesztő illata megtöltötte a téli
levegőt, és összekeveredett a kínai fűszerezésű sült marha pikáns
aromájával, a savanyító hordók maró, sós szagával és a rugelach édes,
fahéjas illatával: az aromák igazi olvasztótégelye volt ez. A szél
végigsöpört a zsinagógák, templomok és szentélyek fölött, és megrezegtette
a tűzlépcsők cikcakkjait, ám még így sem vehette fel a versenyt a Boweryn
robogó Harmadik sugárúti magasvasút morajával és csikorgásával, ami az
Alsó East Side-ot elválasztotta New York többi részétől.

Ling az ágyából a felhők szürke gomolyagjára pillantott, ami a kínai
negyed feletti gyenge nap eltakarásával fenyegetett, majd megvetően
felhorkantott, mintha a téli égbolt ellene indított volna személyes hadjáratot.
Égető görcs hullámzott végig a lábán, és Ling épp összeszorította a fogát a
fájdalomtól, amikor édesanyja hangja csendült fel az ajtó túloldalán:

– Kelj fel és ragyogj, Ling!
Az anyja a homlokát ráncolva dugta be szeplős arcát az ajtón.
– Még fel sem öltöztél, lányom. Mi a baj? Jól érzed magad?
– Jól vagyok, mama – préselte ki magából Ling.
– Gyere! Hadd segítsek.
– Megoldom – felelte Ling, próbálva leplezni fájdalmát és ingerültségét.
Az anyja még az ajtóban álldogált.
– Tegnap este kikészítettem neked egy kombinét és egy ruhát. És egy

gyapjúharisnyát; szörnyen hideg van odakint.
Ling az ágy végébe pillantott. Az anyja azt a barackszínű ruhát választotta
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ki, amit a lány ki nem állhatott, mert olyan volt benne, mint valami szomorú
gyümölcssaláta.

– Köszönöm, mama!
– Nos – szólalt meg végre az anyja –, ne húzd az időt! Különben kihűl a

reggeli, és egy zokszót sem akarok hallani emiatt.
Csak amikor becsukódott mögötte az ajtó, engedte ki Ling azt a

felháborodott morgást, amit eddig visszatartott, miközben a fájdalom lassan
enyhült a lábában. Még egy darabig feküdt az ágyban, és az éjszakai,
különös álomjáráson töprengett. Még sosem találkozott olyannal, aki
ugyanarra képes, mint ő, és ezt nem is bánta. Éjszakai utazásait személyes
dolognak tekintette. Szent dolognak. De az a szikra.

Ling felült. Sóhajtva az éjjeliszekrényének támasztott fém lábmerevítőkért
nyúlt, felhúzta vádlijainak hasznavehetetlen izmaira, majd a térde alatt és
felett biztosította a bőrszíjak csatjait. Keze segítségével ketrecbe zárt lábait
az ágy oldalához lendítette, megfogta a mankóit, merev léptekkel a
szekrényhez csoszogott, és előkeresett egy sötétkék ruhát, amiben nem érezte
úgy magát, mint egy nyári piknik hozzávalója. Megkötötte a fűzőket fekete
ortopéd cipőjén, majd a tükörben vetett magára egy utolsó pillantást.
Csupán fémet, csatokat és ronda, fekete cipőt látott.

– Ling! – kiáltotta az anyja.
– Jövök, mama!
Addig bandzsított a tükörképére, míg csak egy kék, élmosódott foltot

látott maga előtt.
Az étkezőben a rádió a vasárnap reggeli zsoltárok műsorát játszotta,

miközben az anyja teát töltött a finom porceláncsészékbe. Ling csendben
leült az asztalhoz az apja mellé, és felmérte a kiterített kínálatot: tükörtojás,
szalonna, disznózsíros tészta, rákgombóc, zabkása és pirítós. Tudta, hogy a
tojás kissé nyálkás lehet – az apja volt az igazi szakács, nem az anyja –, a
zabkása pedig szóba sem jöhet, így maradt a pirítós.

– Remélem, nem az lesz az összes reggelid – vetett rá az anyja egy
helytelenítő pillantást.

Az apja egy gombócot rakott Ling tányérjára, amire a lány
homlokráncolva bámult le.

– Meg kell őrizned az erődet, lányom – emlékeztette az anyja.
– Anyádnak igaza van – értett egyet az apja automatikusan.
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Ling a bácsi felé fordult. Ő volt közülük a legidősebb; az ő véleménye
volt a mérvadó.

– Ha meg akarja enni, megeszi – mondta Eddie bácsi Lingre mosolyogva,
mire a lány legszívesebben a nyakába ugrott volna.

Már ha az a nyakba ugrálós típus lett volna.
– Legalább igyál egy kis teát – tett le az anyja egy gőzölgő csészét Ling

tányérjára. A férjének is töltött, miközben kezét a férfi vállán pihentette. Mr.
Chan a feleségére mosolygott. Húsz évvel ezelőtt, amikor még mindketten új
bevándorlók voltak ebben az országban – édesapja Kínából, édesanyja
Írországból érkezett –, a szülei egy templomi összejövetelen találkoztak.
Hat hónappal később összeházasodtak, és néha még most is úgy néztek
egymásra, mint a félénk, szerelmes fiatalok az első táncuk alatt. Ling ezt
szörnyen zavarba ejtőnek találta, így inkább elfordította a tekintetét, és az
apja tányérja mellett heverő, összehajtott újságra pillantott. Észrevett egy
cikket a következő címmel: JAKE MARLOWE AZ AMERIKA JÖVŐJE

KIÁLLÍTÁSRÓL BESZÉLT.
– Talán így könnyebben tudod olvasni – mondta az apja, és mosolyogva

átnyújtotta neki a lápot.
– Köszönöm, papa!
– Közben egyél is – könyörgött az anyja. – Különben elkésünk a miséről.
Ling elkezdte majszolni a pirítóst, és közben végigfutotta a cikket:

Jake Marlowe a New York-i Queensben kezdi meg az Amerika
Jövője Kiállítás építkezését. Az esemény „A Kivételes Amerikaiak
Szép Új Korát” hivatott ünnepelni, és az ország legjobb, legragyogőbb
vonásait mutatja be, a legújabb eredményeket és fejlesztéseket
felvonultatva mind a tudomány, a földművelés, a matematika, az
eugenetikává robottechnológia, a légi közlekedés és a gyógyászat
területén.

– Gondolom, el akarsz majd menni – jegyezte meg az apja csillogó
szemmel.

Ling tudta, hogy erre nem sok esély van. Az éttermi élet teljes energiát
követelt. Az út Queensbe, az első ásócsapás eseményére értékes időkiesés
lenne a szüleinek.
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– Szabad, papa?
– Meglátjuk.
Ling félig elmosolyodott. Ekkor egy újabb, kisebb szalagcím vonta

magára a figyelmét, mire a mosoly helyét nyugtalan pillantás vette át.

A  REJTÉLYES  ÁLOMKÓRRAL
AZ EGÉSZSÉGÜGY SEM TUD MIT KEZDENI

A kínai negyed lakóit sújtó álomkór immár más New York-i
kerületekben is felütötte a fejét. Négy új esetet jelentettek az Alsó East
Side-ról, és az északi Tizennegyedik utcában is feljegyeztek egy
megbetegedést. Az egészségügyi szakemberek, akik még túl jól
emlékeznek az 1918-as spanyolnáthajárvány pusztítására, biztosították
a lakosokat, hogy éjt nappallá téve nyomoznak az ügyben, és nem
nyugszanak, míg New Yorkot ismét biztonságos hellyé nem teszik.

– Hallottam egy új esetről a Mulberryn, egy olasz lány. És valószínűleg
van még egy a Hester Streeten – mondta Eddie bácsi. – Tudtátok, hogy
„kínai álomkórnak” nevezték el?

Ling apja tovább kortyolgatta a kávéját, de állkapcsa rándulásából a lány
érzékelte, hogy az elnevezés nem kerülte el a figyelmét.

– De ez nem csak itt terjed, a kínai negyedben – felelte Mrs. Chan,
miközben rózsaszínes, szeplős kezét megtörölte a kötényében.

– Csak annyi kell, hogy valaki azt mondja, itt tört ki, és máris mi vagyunk
a hibásak. Azt is hallottam, hogy a város eltörölheti az újévi ünnepségeinket
– folytatta Eddie bácsi.

– Papa, ez tényleg így van? – kérdezte Ling. A nyúl évére már csak
néhány hetet kellett várni.

– Ne aggódj! Az Egyesület gondoskodik róla, hogy az ünnepségek meg
legyenek tartva – válaszolta az apja.

– Akkor nem, ha nem vetnek véget hamarosan ennek a betegségnek –
sóhajtotta Eddie bácsi. – Máris pang az üzlet. Minden egyes nappal
kevesebb a turista.

– Minden rendben lesz – biztosította őket Mr. Chan.
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Eddie bácsi megrázta a fejét, és Linghez fordult.
– Az apád: örök optimista.
– És mi azzal a baj? – kapta fel a fejét Mrs. Chan.
– Ha hiszünk benne, úgy lesz – jegyezte meg Mr. Chan. – Ha nem…
– Akkor nem – fejezte be helyette Ling. Összeszorította a fogát, ahogy

ismét görcs állt a bal lábába.
– Ling! Jól vagy?
– Igen, mama – préselte ki magából a lány.
– Talán jobb lenne, ha ma kihagynád a misét.
– Jól vagyok – felelte Ling, nem igazán azért, mert annyira szeretett volna

templomba menni; inkább otthonról szeretett volna kiszabadulni. Ha az
anyja sejtette volna, hogy a görcsök nem javulnak, ágyba parancsolta volna.
Lingnek már így is bűntudata volt, hogy nem tudja teljesen kivenni a részét
az éttermi munkából, és a vasárnap mindig a hét legforgalmasabb napja a
Teaházban.

Az anyja felsóhajtott.
– Rendben, én makacs leányzóm. Nem akadályozhatlak meg mindenben.

Vedd a kabátod!
A templomi harangok rázendítettek a vasárnap reggeli, városi zsoltárra,

miközben Ling és a szülei elsétáltak az új napra készülő utcai kereskedők,
boltosok és halárusok mellett. Néha egy-egy autó robogott végig a szűk
utcán dudálva, mire a templomhoz kiöltözött és a munkába igyekvő emberek
félreálltak az útból. Útközben Ling anyukája a szomszédoknak biccentett,
rájuk mosolygott és szóba elegyedett velük, miközben az ismerősök
elfordították a tekintetüket Ling lábmerevítőjéről, mintha a lány csak
deréktól felfelé létezne, és ha lejjebb néznek, azzal elkaphatnák a
betegségét. Lingnek meg kellett erőltetnie magát, hogy mosolyogni tudjon és
érdeklődést tettessen az elmondottak iránt, miközben végig azt gondolta:
Bárcsak aludnék! Bárcsak álmodnék! Mindannyian elcsendesedtek, amikor
egy bérház elé értek, ahol egy sárga szalag zárta le a bejáratot, rajta a
felirat: NEW YORK VÁROS EGÉSZSÉGÜGYI HIVATALA. EZ AZ ÉPÜLET ÁLLAMI

KARANTÉN ALATT ÁLL. ÁLOMKÓR: BELÉPNI TILOS.
A kínai negyed utcái felett mintha néma vád lebegett volna; a vas illata a

vihar előtt.
Ekkor a lezárt épület ajtaja kinyílt. A Kínai Jótékony Egyesület maszkos

59



tagjai kihordták a fertőzött ágyneműket egy közeli sikátorba, ahol a többi
férfi többvödörnyi vízzel várta őket. Meggyújtották az ágyneműket.
Mindenki megállt és a tüzet figyelte. A szél a kormot Ling szemébe fújta. A
lány elfordította a fejét a lángoktól és a szemcsés levegőtől, és egy
pillanatra George-ot látta, aki a Columbus Park végén álldogált, a tömeg
mögött falfehéren, kabát nélkül. Ling megdörzsölte könnyező szemét, de
amikor megint kinyitotta, George már nem volt sehol.

– Rettenetes, ugye? – libbent Lee Fan Ling mellé. Nézték, ahogy a
maszkos férfiak eloltják a tüzet a vízzel.

– Igen – felelte Ling, és próbált nem köhögni a fullasztó levegőben.
Lee Fan Ling anyukájára mosolygott.
– Majd én elkísérem Linget a templomig, Mrs. Chan. Sok mindent meg

kell beszélnünk!
Mrs. Chan elmosolyodott.
– Ez nagyon kedves tőled, Lee Fan. Nagy szíved van.
Magamra hagysz a sátánnal!, akarta Ling az anyja után kiáltani.
Lee Fan megvárta, amíg Ling anyukája jó pár lépéssel eltávolodik tőlük,

aztán körbenézett, hogy lássa, senki sem hallgatózik.
– Beszéltél a nagymamámmal?
Lee Fan hívathatta magát Lulunak, és öltözhetett úgy, mint egy flapper, de

Ling tudta, hogy a lány mélyen legbelül ugyanolyan babonás és ugyanúgy fél,
hogy megsérti az ősöket, mint a környezete. Ez egyfajta kötelesség volt, ami
mindnyájukat összekötötte és szorosan fűzte egymáshoz.

Ling bólintott, mire Lee Fan arca felragyogott.
– És mit mondott? Tudja, mi lett a ruhámmal? Vagy üzent valami fontosat?

Megemlítette Tom Kee-t vagy az esküvőm időpontját? Volt számomra
valami tanácsa?

– Igen – felelte Ling. Úgy döntött, egy kicsit megdolgoztatja „Lulut” a
válaszokért.

– És? Mi az? – követelte Lee Fan.
Ling bármit mondhatott volna neki: borotváld le a hajad és élj apácaként!

Add nekem a kék ruhát! Minden hajnalban három meghámozott diót kell
hagynod egy vászonszalvétán a Columbus Park mókusainak.

– Azt mondta, ostoba lány vagy, és ne zavard többé a nyugalmát –
válaszolta végül.
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A másodperc törtrészéig Lee Fan túlságosan döbbent volt, hogy bármit is
feleljen. De aztán szája megfeszült, úgy köpködte a szavakat:

– Hazudsz! A nagymamám soha nem mondana ilyesmit. Fogadok, hogy
nem is tudsz utazni az álmokban, vagy beszélni a holtakkal. Csak egy
szánalmas kis idióta vagy, aki a figyelem középpontjába akar kerülni.
Kérem vissza a pénzemet!

– Megállapodtunk. Megszeged a szavadat?
– Honnan tudjam, hogy beszéltél-e egyáltalán a nagymamámmal? Nincs rá

semmi bizonyíték! Még csak nem is vagy igazi kínai – gúnyolódott Lee Fan.
– Miért akarnának veled beszélni az őseink?

Néhányan Lee Fan társaságából köréjük gyűltek, hogy megnézzék, mi
történik. Semmi kétség, biztos napokig fognak pletykálni a dologról. Ling
arca tüzelni kezdett.

– És én még sajnáltalak amiatt, ami történt – vetett Lee Fan egy gyors
pillantást Ling lábmerevítőjére. A lányok most már mind sugdolóztak és
őket bámulták, és Ling legszívesebben sarkon fordult volna és hazament
volna aludni, hogy álmában az lehessen, aki csak akar – ott akár még el is
szaladhat messzire.

Ekkor egy mentőautó robogott el mellettük szirénázva. Az utca életre kelt
az ideges találgatásoktól. A következő pillanatban Gracie Leung sietett
feléjük, Lee Fan nevét kiáltozva.

– Mi az? Mi történt? – kérdezte tőle Lee Fan.
Gracie alig kapott levegőt, szeme kipirosodott a sírástól.
– Hallottátok? Hallottátok?
– Mit? – követelte Lee Fan türelmetlenül.
– Ó, ez szörnyű! – nyafogta Gracie.
– Komolyan mondom, Gracie Leung, ha nem mondod el most azonnal…
– George Huangról van szó!
– Mi van George-dzsal? – vágott közbe Ling.
Gracie mintha csak most vette volna észre, hogy Ling is ott van.
– Az anyja ma reggel bement hozzá, hogy felébressze, de nem tudta. Egyre

csak próbálta és próbálta. Kihívták Dr. Hsút. – A lány mély levegőt vett. –
Valószínűleg George is elkapta az álomkórt!

Az utcán a zaj felerősödött. A hírek gyorsan terjedtek a tömegben, mint
egy fertőző pletyka.
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Ling gyomrában mintha hatalmas űr támadt volna. De hisz épp az imént
láttam.

– Ling! Ling! – Az édesanyja hirtelen mellette termett, és karjával
védelmezőn karolta át a vállát, mintha ezzel örökre megvédhetné. Ling
ezúttal nem akarta őt ellökni magától. Hagyta, hogy az anyja a karjába
vegye, de szemével közben a Pell Streetet pásztázta eszeveszetten. Igen, a
nap erősen sütött. Igen, por került a szemébe. De meg mert volna rá esküdni,
hogy egy pillanatra George-ot látta az emberek mögött, a téli égbolt alatt, és
a fiú halványan ugyan, de úgy ragyogott, mint a holtak, miközben száját néma
sikolyra nyitotta majd becsukta.
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A SORSUNKAT MI ALAKÍTJUK

Dr. William Fitzgerald belépett az Amerikai Folklór, Babona és Okkult
Tudományok Múzeumába, és fürge léptekkel a könyvtár felé indult. Ahogy
elhaladt a gyűjtemények terme mellett, az asszisztense, Jericho Jones
utánakiáltott, de Will nem lassított, így a fiúnak kellett a nyomába szegődnie.

– Egy Long Island-i klub, a Spirituális Erő felkért, hogy tarts beszédet a
nagytermükben két hét múlva. És kaptál egy meghívást a Hölgyek Szellemes
Vasárnapi Vacsora Klubjától is.

– Nem és nem – felelte Will.
– Ezenkívül jött egy meghívó a kis Teddy Sanderson tizedik

születésnapjára Brooklynból, ahol a vendégeket kellene szórakoztatni.
Will hirtelen megtorpant, szeme résnyire szűkült a szemüvege mögött.
– Egy gyerek szülinapi partiján? Kurátor vagyok, az isten szerelmére,

nem valami cirkuszi bohóc.
Jericho vállat vont.
– Öt dollárt fizetnének.
– Mondd meg nekik, Hogy nem.
– Természetesen. Ó, és Miss Walker telefonált. Üzeni, hogy holnap

pontban kettőkor érted jön, úgyhogy ne késs. Azt mondta, idézem: „Mondja
meg Dr. Fitzgeraldnak, hogy az én kocsimmal megyünk, mert nem vagyok
hajlandó azzal az ősi, életveszélyes bádogdobozzal furikázni.”

Will arca semmilyen érzelmet nem árult el.
– Köszönöm! Még valami?
Jericho arca megrándult.
– A tanítványaid a könyvtárban várnak. A Holtak és az Élők Közti

Misztikus Békéltető Médiumok.
Will válla előregörnyedt. Hosszan kifújta a levegőt.
– Most már hivatalos: tényleg cirkuszi bohóc vagyok.
Will Jerichóval szorosan a nyomában berontott a könyvtárba, ahol a tíz

„Misztikus Médium” üldögélt egy sorban, ugyanabban a fejpántban, aminek
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az elejére egy harmadik szem emblémát varrtak.
Will tétova mozdulattal a fejpántra mutatott.
– Az meg, öhm… minek?
Egy nő gyöngyökkel díszített turbánban mindentudóan elmosolyodott.
– Segít kapcsolatba lépnünk a spirituális síkkal!
Will lesújtó pillantást vetett Jerichóra, aki öt ujját – öt dollár – mutatta

felé, majd visszavonult az emeletre, a könyvespolcok sorai között bujkálva,
miközben odalentről Will hangja szűrődött fel:

– Jó napot! Dr. William Fitzgerald vagyok, ennek a múzeumnak a
kurátora. Akkor kezdjük! A Látók története szorosan összefügg ennek az
országnak a történelmével, kezdve a bennszülött népekkel…

Odafent, a könyvek között Jericho odasúgta Samnek:
– Nem sokáig bírja már ezeket az előadásokat.
– Dehogynem, ha továbbra is fűteni akarja a múzeumot – felelte Sam. –

Megkérdezted tőle a tudod mit?
– Még nem.
– Óóó, ugyan már, Freddy! Ez a te feladatod lett volna.
– Úgyis nemet mond.
– Akkor meg kell győznünk – érvelt Sam.
Alattuk az egyik Misztikus Médium Will szavába vágott:
– Dr. Fitzgerald, mit gondol az újabb, jelentésekről a Látókról? Nem

gondolja, hogy ez is egy bizonyíték arra, hogy a Mindenható az isteni erő
helyének választotta ki Amerikát? A kivételes tettek hazájának, ahogy Jake
Marlowe is mondja?

– Ez, gondolom, attól függ, hogy mit nevezünk kivételesnek.
– A kivételeset, uram! Egy különleges nemzetet, mely a béke és a

becsületesség ideáira, valamint a jólét ígéretére épült.
Will felpillantott a mennyezet freskójára, ami gyönyörű dombokat, a

zöldellő nemzeten végigfutó vasutat és olyan folyókat ábrázolt, amiknek az
eredeti nevét már rég elfeledték.

– Én azzal érvelnék, hogy minden egyes ország álmokra és kegyetlenségre
épül. Mindkettő nyomot hagy. Amerika ez alól határozottan nem kivétel.

– Ez nem valami hazafias megjegyzés – morogta egy nő a mellette ülőnek.
– Dr. Fitzgerald, mi a véleménye az unokahúga rádióműsoráról? –

kérdezte egy férfi, mire mindenki izgatott sugdolózásba kezdett. – Végig
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tudta, hogy Látó? Pontosan hogyan segítettek a képességei elfogni a
Pentagram Gyilkost?

– Igen, meséljen a Pentagram Gyilkosról! – könyörögtek a Misztikus
Médiumok.

– Azt hiszem, mára elég lesz ennyi – felelte tömören Will, és kisétált a
teremből.

– Ó-ó! – jegyezte meg Sam. – Már megint.
– Gyerünk! – mondta Jericho fojtott hangon, és Samet maga előtt

lökdösve elindult lefelé a csigalépcsőn.
– Azt hittem, egyórás az előadás – ellenkezett egy tweedzakós úriember.

– Mi egy óráért fizettünk!
– Vigyázzon, pajtikám! – figyelmeztette Sam. – Gondolom, nem akarja,

hogy a harmadik szeme sírva fakadjon. Mit szólnának, ha vethetnének egy
exkluzív pillantást Liberty Anne Rathbone naplójára? Ő volt a nagy
Cornelius Rathbone legendás Látó húga. Ha volnának olyan kedvesek
követni a gyűjtemények termébe. Erre, legyenek szívesek!

Míg Sam gondoskodott a tárlatvezetésről, Jericho belépett Will
irodájába. A férfi az egyik magas ablak előtt állt, és kibámult a téli utcára.

Jericho megköszörülte a torkát.
– Will, előre fizettek.
– Tudom – dörzsölte meg Will az orrnyergét. – Ingyen körbenézhetnek

vagy ilyesmi.
– Sam már gondoskodott róla.
– Mindkettőtöknek adósa vagyok – felelte Will, és a fiú felé fordult. –

Előkerested azokat a cikkeket, amiket kértem?
Jericho megpaskolta a Will asztalára tett dossziét.
– Az előző hét összes természetfeletti észlelése valamint a mai lapok. –

Nagyot sóhajtott. – És ez is neked jött.
Átnyújtott egy hivatalosnak tűnő borítékot a férfinak, aki a feladóra –

New York Állam Adóhivatala – és a nagy, piros betűkre – UTOLSÓ

FIGYELMEZTETÉS – pillantott, majd félretette.
– Á! Köszönöm, Jericho! Nos. Lássuk, mi van itt… – Will leült az

asztalához, tisztára törölte a szemüvegét, ismét a fülére illesztette, és
belemélyedt az újságkivágásokba. A halomból kiválasztott négyet, amik
felkeltették az érdeklődését. Azután átfutotta az aznapi szalagcímeket,
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egymás után pörgetve a lapokat, míg az egyik oldalról Evie mosolygott
vissza rá egy divatos kalap alól.

A BŰBÁJÓS VAD PARTIJA
A GRANT HOTELBEN

SEMMI SEM LEHET
OLYAN TERMÉSZETFELETTI,

MINT EGY ÉJSZAKA EVIE O’NEILL-LEL

T. S. WOODHOUSE riportja

– Jó kép – jegyezte meg Jericho, aki Will mellé lépett.
A férfi felpillantott rá.
– Nem mondták még neked, hogy gorombaság más válla felett olvasni?
A fiú arca érzelemmentes maradt.
– Nem mondták még neked, hogy gorombaság gorombának lenni?
– Ne haragudj – fegyelmezte magát Will. – Ne haragudj, Jericho!
– Nem probléma. – A fiú azokra a cikkekre mutatott, amiket Will félretett.

– Miért pont ezek?
– Mindegyiket északról jelentették, száz mérföldes hatósugáron belülről.
– Brethren nem esik messze attól az úttól – bólintott Jericho.
– Mmm.
– Aznap éjjel, amikor te… amikor meglőttek, és több szérumot kellett

belém adnod, akkor a viselkedésem,.. úgy értem… – Most meg mi baja?
Alig tudta összerakni a mondatot. – Ráijesztettem Evie-re?

– Tessék?
– Evie. Megrémült, amikor meglátott úgy, azokkal a csövekkel és

fogaskerekekkel a szervezetemben, megtudva, hogy mi vagyok?
– Nem ez volt az egyetlen szokatlan fejlemény, amivel az elmúlt

hónapokban szembe kellett néznie. Nem úgy tűnt, mint akit megviselt.
Jericho bólintott, és lassan kifújta a levegőt. Talán mégis van még

remény.
– Mi nem viselt meg kit? – lépett be Sam Will irodájába.
– Semmi – felelte Jericho összevont szemöldökkel. – Hol vannak a
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Misztikus Médiumok?
– A Harmadik Szemek? Otthagytam őket, hadd játszanak a tárót

kártyákkal.
– Hogy mi? – hitetlenkedett Jericho.
– Nyugi, Freddy! Megmondtam nekik, hogy a tárót kártyákból csak

különleges képességekkel rendelkező, különleges emberek tudnak olvasni.
Persze azt hiszik, hogy ők azok. Hidd el: úgy örülnek, mint majom a
farkának.

– Ez egy nevetséges hasonlat. Mintha bárki is meg tudná mérni egy
emberszabású boldogságszintjét – morogta Will, és addig tapogatózott az
íróasztalán, míg meg nem találta a cigarettáját.

Mi baja?, tátogta Sam Jerichónak, aki közelebb csúsztatta a baljós
adólevelet, mire Sam rövid bólintással jelezte, hogy mindent ért.

A Pentagram Gyilkosságok alatt az Amerikai Folklór, Babona és Okkult
Tudományok Múzeuma csak úgy vonzotta a tömegeket. Mindenki kíváncsi
volt a természetfeletti professzorára, aki segített a rendőrségnek a
hátborzongató, okkult-megszállott gyilkos elleni hajszában. De aztán a
gyilkosságok megszűntek. Manhattan lázas pulzusa immár más bűntényekért
és botrányokért dobolt, és a múzeumról ismét mindenki megfeledkezett –
kivéve az adóhivatalt.

Sam megköszörülte a torkát.
– Professzor, ha nem bánja, véleményem szerint…
– Egész biztos vagyok benne, hogy megbánom – jegyezte meg Will a

papírjaira meredve.
Jericho figyelmeztető pillantást vetett Samre, de a fiú nem vett róla

tudomást.
– Alig tudunk felszínen maradni. Egy előadás itt, egy csapat önjelölt

csodabogár ott. Néhány kíváncsi turista. Ez nem elég, hogy megmentsen
minket a kikiáltó kalapácsától.

– Eddig is túléltük valahogy.
– Ezúttal nem fog menni, professzor. Ez egy utolsó figyelmeztetés. Egy

holtbiztos pénzforrás kell. Mi a legnagyobb mánia a városban a Chock full
o’Nuts pirított mogyorója óta?

Will zavarodottan pillantott fel.
– Chock… full…
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– A Látók! Nem tud úgy a kezébe venni egy újságot, bekapcsolni egy
rádiót, vagy ránézni egy rágóhirdetésre, hogy ne ütközne bele a Látók lázba.
Nekem úgy tűnik, egy nyilvánvaló aranybánya felett siklunk el.

– Ne haragudj, Sam! Nem tudlak követni.
– Rendezzünk egy Látók kiállítást! Addig húzzunk hasznot a lázból, amíg

még mindenkinek forró a homloka. A fenébe is, hiszen az itteni zsákmány
fele már így is a Látókhoz kapcsolódik. Csak adjon neki egy kis reklámot, és
máris kész a tuti üzlet.

– Will, ez egy jó ötlet – tette hozzá Jericho.
– Látja? Még ami nihilistánk is egyetért velem. Akinek egyébként semmi

sem elég jó – vigyorgott Sam Jerichóra, aki a szemét forgatta. – És…
beszervezhetnénk egy hírességet is, aki vonzza a tömegeket. Valakit, akiért
az emberek fizetnének, hogy láthassák.

– Kérlek, és mégis ki lenne az?
Sam egy pillanatig habozott.
– Evie.
Will állkapcsa megfeszült.
– Nem.
– Ugyan már, professzor! Maguk ketten nem haragudhatnak egymásra

örökké. Ki kell békülniük. Múlt éjjel találkoztam vele, és…
– Várj egy percet: találkoztál Evie-vel? – vágott közbe Jericho.
– Ja, ezt mondtam. Professzor, csak azt mondom, hogy egy mondat tőle a

rádióban, és máris sínen vagyunk. És ha belemegy.
– Hol találkoztál Evie-vel?
– A Grant Hotelben… Ha belemegy…
– De hogyan…
– Hallgass már, Freddy! – szólt rá Sam. – Mint mondtam, ha belemegy,

lehetne ő a sztárvendég a Látók kiállítás megnyitópartiján, és akkor majd
dől a pénz.

– Biztos vagyok benne, hogy tudjuk rendezni az anyagiakat az intézmény
eszméinek beszennyezése nélkül is – mondta Will szigorú hangon.

– Akkor nem békül ki vele? Még a múzeum kedvéért sem? – emelte fel
Sam az adóhivatal felszólításait. – Márciusban a város lefoglalja az
épületet, professzor.

Will a levelet az újságkivágások kupaca alá söpörte.

68



– Majd megoldjuk valahogy. Ami pedig ezeket az észleléseket illeti, az
utóbbi néhány hónapban, John Hobbes óta nőtt a számuk. Észrevettétek? –
És ezzel le is tudta a Látók kiállítás, a parti és Evie témáját, Will egy
töltőtollal dobolt lassú ütemet az asztalán. – Kell lennie itt valaminek.
Valamiért úgy érzem, hogy ez mind összefügg.

– Hogyan? – kérdezte Jericho.
Will felpattant és járkálni kezdett.
Nem tudom. Még. De nem hiszem, hogy rájöhetek, ha itt üldögélek. –

Megtorpant a magas földgömbállvány mellett. Megpörgette a világot,
ujjával követve végig gömbölyű felületét. – Épp ezért fontolgatom, hogy
kimegyek terepre, mint a régi időkben, amikor még csak kutató voltam. Mit
gondoltok, ti ketten elbírtok a múzeummal, amíg utánajárok néhány esetnek?
Csak rövid ideig lennék távol. Tíz napig. Legfeljebb néhány hétig.

Jericho megrázta a fejét.
– Will, nem hiszem, hogy…
Sam a fiú lábára taposott és elhallgattatta.
– Hát persze hogy elbírunk vele! Az óriás és én nagyszerű csapatot

alkotunk!
– Akkor rendben. Ezt megbeszéltük. Holnap kettő körül indulok.
Ekkor Jericho számára értelmet nyert Miss Walker rejtélyes

telefonüzenete. Will már rég eldöntötte, hogy elmegy, még mielőtt felvetette
volna az ötletet. Ez a beszélgetés csupán formalitás volt.

– Rendben – szólt Will hirtelen –, azt hiszem, elmegyek sétálni, ha nem
bánjátok.

Sam követte a férfit végig a múzeum hosszú előcsarnokán.
– Egy percig se aggódjon, professzor! Én majd mindent kézben tartok.
– Pontosan ettől tartottam – felelte Will, és szélesre tárta a bejárati ajtót.

A reggeli napsütés átadta a helyét az első, figyelmeztető esőcseppeknek,
amikből nemsokára minden bizonnyal lehangoló szitálás lesz. Will kirázta
az esernyőjét.

– Ne idebent nyissa ki, doki! – intette Sam.
– Miért ne?
A fiú vállat vont.
– Balszerencsét hoz. Ezt mindenki tudja.
– A sorsunkat mi alakítjuk. – Ezzel Will kitárta a fekete, pókszerű ernyőt,
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úgy tartotta maga elé, mint valami pajzsot, majd kilépett az ajtón.

Miután kikísérte a Misztikus Médiumokat, Sam visszament a könyvtárba,
ahol Jerichót szokás szerint egy könyvvel találta a hosszú asztalnál.

– Máris itt vagyok. Hiányoltál? – kérdezte, és lehuppant Will foteljába.
Jericho nem pillantott fel a könyvéből.
– Mint a tífuszt. Ami meg a partit illeti, én megmondtam. És az Will

helye.
– Ja. Kényelmes. Nem is tudtam, hogy ilyen ruganyos.
– Kelj fel onnan!
– Ugyan már, Freddy! Apuci nincs itthon.
– Kelj fel!
Sam sóhajtva átköltözött a bőrkanapéra. Lábát feldobta az asztalra,

Jericho keze mellé, csak hogy bosszantsa.
– Pajti, össze kell dobnunk ezt a Látók kiállítást. Nem hagyhatjuk, hogy

Will elveszítse a múzeumot.
Jericho kétkedő pillantást vetett a fiúra, miközben lapozott egyet.
– Mégis mióta vagy ilyen elhivatott?
– Törődöm másokkal. Egy cimbora nem segíthet egy másikon?
– Pénz van a háttérben, nem igaz?
– Nézd, itt jól megy a sorom. Ha a múzeum bukik, én is.
– Helyben vagyunk.
– Nem csak rólam van szó, pajti. Neked is jó helyed van itt. Hány állás

vár odakint olyanokra, akik Nietzschét olvasnak és gris gris erszényeket
katalogizálnak? Ki kell dolgoznunk egy tervet, ha meg akarjuk őrizni az
állásunkat. A Látok kiállítás tökéletes erre. Így, hogy a professzor utazgat,
van bő két hetünk, hogy feldobjuk a helyet anélkül, hogy beleavatkozna.

– Nem lesz elragadtatva.
– Úgysem lesz itt, hogy megállítson minket, és amint mozgásba

lendültünk, mit tehetne? Egy merész akcióra van szükség, Jericho.
Jericho hátradőlt a székén, és Samre bámult.
– És mi lenne a briliáns terved: hogy vegyük rá Evie-t, hogy legyen a

parti házigazdája? Ő és Will azóta nem beszéltek, hogy egész New Yorknak
elmondta, hogy Látó.

– Ó, biztos vagyok benne, hogy meg tudom őt győzni – felelte Sam, és
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összefűzte a kezét a tarkóján.
Jericho visszafordult a könyvéhez.
– Igazán? Erről fecsegtetek tegnap a Grantben?
– Nagyon kivagy tőle, ugye?
– Nem ezt mondtam – lapozott egyet Jericho. – És… hogy van?

Boldognak tűnt?
Sam vállat vont.
– Persze. Hiszen egy partin volt. Tudod, hogy mennek ott a dolgok. Vagy

nem, nem tudod, ugye?
Jericho nem vett tudomást Sam piszkálódásáról.
– Gyakran találkoztok?
Sam elmondhatta volna neki az igazat, hogy Evie gyakorlatilag kirúgta a

partiról. De sokkal szórakoztatóbb volt, ha az óriás másként tudja.
– Jaj nekem! Úriemberként, azt hiszem, ennél többet nem kéne mondanom.
– Rendben. Akkor ne mondd el! – Jericho az órára nézett. – Mindjárt idő

van. Menj, nyiss ki!
– Én? Miért nekem kell? Ugyan, Freddy! Hideg van odakint. Ha

megbetegszem, minden második lány kisírja a szemét New Yorkban.
– Biztos vagyok benne, hogy a többiek viszont segítenének megásni a

sírodat.
– Áá, Freddy! Ebbe most belesajdul a szívem.
– Nincs is szíved. Te vagy a soros. Menj!
– De…
Jericho anélkül, hogy felnézett volna, az ajtóra mutatott.
– Száműzött vagy. Ezennel száműzlek.
– Rendben – morogta Sam. – Megyek, kiakasztom a „nyitva” táblát. Nem

mintha számítana.
– Most ki a nihilista?
Jericho megvárta, míg Sam eltűnik. Azután elővette az újságot a könyve

alól, és kinyitotta az Evie-ről szóló cikknél. Az elmúlt pár hónapban két
levelet küldött neki, és még legalább két tucatot írt, amiket nem adott fel.
Mindegyiknek ugyanaz volt a lényege: Kedves Evie! Remélem, jól vagy.
Nagyon tetszett a rádióműsorod. A Bennington nem olyan érdekes, mióta
elmentél. De biztos volt benne, hogy a lány tud olvasni a sorok között:
Kedves Evie! Hiányzol. Gondolsz még rám?
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Ő és Evie azon az éjjelen megvívták a saját kis háborújukat. Senki más
nem érthette igazán, mivel kellett szembenézniük abban a házban John
Hobbesszal. Néhány nappal később, amikor a nap sugarai lassan felkúsztak
a város fölé, megcsókolta a lányt. Hányszor élte át újra azt a pillanatot: Evie
szájának az ízét, testét az ő testéhez préselve, karjának súlyát, ahogy
megnyugtatóan öleli át a hátát. Életének legszebb órái voltak azok. De aztán
véget ért. A lány aznap éjjel bement a fiú szobájába, és neki az volt az
egyetlen vágya, hogy ismét megcsókolhassa. Nem lehet, mondta Evie
halkan, miközben ellökte magától a fiú kezét. Ez nem helyes. Mabel miatt,
tudod. Odáig van érted. És ő a legkedvesebb barátom ezen a világon. Nem
lehet, Jericho. Sajnálom. Ezzel otthagyta őt a szobájában ülve a sötétben.
De a gondolataiban vele maradt.

Jericho gondosan kitépte Evie képét az újságból, és a zsebébe csúsztatta,
hiába ígérte meg magának, hogy nem csinál többé ilyet.

– Milyen szánalmas – mondta, ahogy egyszer régen Evie. Aztán becsukta
a könyvét, hogy munkához lásson az üres múzeumban.

Sam kikukkantott a múzeum főbejáratán. Semmi. Egyetlen lélek sem.
Sóhajtva leszökkent a lépcsőn az enyhe esőben, és elcsúsztatta a fatáblát,
így a ZÁRVA helyett most már a NYITVA felirat látszott.

Nem mondhatta el Jerichónak a valódi okot, hogy miért kell életben
tartania a múzeumot. Két hónappal ezelőtt segítséget kért az informátorától a
Bölény Terv utáni kutatásban: elsősorban egy helyszín megnevezésére volt
szüksége. A kapcsolata egy nevet adott meg neki: William Fitzgerald.
Először azt hitte, ez valami vicc. Mit tudhat a világ legunalmasabb
múzeumának professzora egy titkos kormánytervről meg a háborúról, ami
elválasztotta az édesanyjától? Azonban ez volt az egyetlen nyom, aminek
hosszú idő után a birtokába jutott, és még ha ettől szörnyen hálátlan
fráternek is érezte magát, amint alkalom adódott rá, átkutatta az összes itteni
fiókot, szekrényt, rést és zugot egy nyom után, ami közelebb viheti az
igazsághoz. Nyomozása eddig eredménytelen volt. Nem hagyhatta, hogy
eladják a múzeumot, amíg meg nem találja, amit keres, vagy be nem
bizonyítja, hogy a kapcsolata tévedett, és Will tiszta. Néha nem tudta
eldönteni, a kettő közül melyiknek örülne jobban.

Sam a nyakát nyújtogatta, lehetséges látogatókat keresgélve. Egy anya
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babakocsival. Egy felszerelését elpakoló ablakmosó. Az esőben várakozó,
két sötét öltönyös férfi egy szedánban. És egy, a Hatvannyolcadik utcán
siető, Harvard pulóveres fickó.

Sam önelégülten elmosolyodott.
– Tökéletes – motyogta. Lefutott a lépcsőn, a fiú felé, végig mosolyogva

és integetve. – Buckwald? Buck Macy, te vagy az, te léhűtő?
– Elnézést. Azt hiszem, összetéveszt valakivel.
– Igazán? – Sam villámgyorsan kinyújtotta a kezét. – Ne láss engem! –

suttogta, mire az egyetemista pillantása elködösült.
Sam a fiú zakójába nyúlt, megkereste a pénztárcáját, elemeit belőle öt

dollárt, majd visszatette az erszényt, mindezt hat másodperc alatt.
– Kilenc, tíz, tizenegy, tizenkettő… – számolt Sam. Amikor elért a

tizenöthöz, a fiú pislogva és zavarodottan tért magához hipnotikus
transzából. Nem rossz, gondolta Sam. Ez volt az eddigi leghosszabb idő,
amíg el tudta nyújtani képessége hatását.

– Minden rendben, pajtikám? – kérdezte Sam aggodalmasan. – Kissé
kábának tűnsz.

– Biztosan az a tegnapi parti az oka a Harvard Klubban – felelte az
egyetemista még mindig kissé bódultán.

– Biztosan – értett egyet Sam. – Ne haragudj, hogy összetévesztettelek
valakivel. Egy Yale-essel – suttogta.

– Nos. Ez… Most már jól vagyok. Igen – motyogta a fiú. – Kösz, öregfiú!
– Bármikor, öregfiú – visszhangozta Sam a kifejezést, majd útjára

bocsátotta zavarodott áldozatát. Megcsókolta az imént lopott ötdollárost, és
a zsebébe rejtette.

– A Libabőr Múzeum köszöni nagylelkű adományod – morogta maga elé,
majd felsietett a lépcsőn, vissza az épületbe.

– Látta ezt, Mr. Adams? – kérdezte az ott parkoló autó sofőrje, megtörve
a csendet.

Az anyósülésen ülő férfi kivett egy pisztáciát a kezében tartott olajfoltos
zacskóból, a szájához emelte, és egyik zápfogával feltörte a héját. Azonban
tekintetét közben végig a múzeumon tartotta.

– Láttam, Mr. Jefferson – válaszolta végül.

73



AZ ÖRDÖG ÜGYKÖDÉSE

A Százhuszonötödik utcát átszelő villamosok után éles szél kavarodott, és
Memphis Campbell a tenyerébe lehelt, hogy felmelegítse kezét. Magas létra
állt egy homokkő épületnek támasztva, ahol két férfi épp egy transzparenst
erősített egy második emeleti ablak fölé: Miss CALEDONIA: TÁRGYOLVASÓ,
GYÓGYÍTÓ, KIVÉTELES LÁTÓ. Memphis a fejét csóválta. Bármerre nézett, úgy
tűnt, mindenki a Látók őrületen próbál meggazdagodni.

Miközben az öccsével, Isaiah-val és az öreg vak Bill Johnsonnal sétált,
Memphis a reklámtáblákat számolta, amiket Harlem utcáinak ajtóira
akasztottak, vagy ablakaiba ragasztottak ki: KARMA PAPA MEGSZABADÍT

MINDEN ÁRTALOMTÓL. MISZTIKUS MOHAMMED, A TÚLVILÁG TITKAINAK

ŐRZŐJE. OBEAH{6} VARÁZSLÓ: TENYÉRJÓSLÁS, JÖVŐBE LÁTÁS, ÁTOKLEVÉTEL.
Legtöbbjük meg sem tudott volna különböztetni egy kristálygömböt egy
bowling golyótól. És minden varázstudományuk a hiszékeny kliensek
pénzének elkobzása volt.

Egyikük sem rendelkezett még csak feleakkora képességgel sem, mint
Isaiah, és Memphis tudta, hogy az öccsét bántja, amiért elorozzák előle a
figyelmet. Amióta Isaiah megbetegedett, a nagynénjük, Octavia
folyamatosan szemmel tartotta, az „ördög ügyködéseinek veszélyeiről”
prédikálva.

– Emlékszel, mi történt? Hogy hogy feküdtél három napig az ágyban? –
mondogatta, úgy ejtve ki minden egyes szót, mintha azokat kőbe akarná
vésni, hogy kiállják az idők próbáját. – Jézus meggyógyított, úgyhogy ne
játszadozz az ő áldásával! Ennek a családnak semmi dolga holmi obeah
varázslókkal, mambókkal, hounganokkal{7} és kártyaolvasókkal. És főleg
semmi dolgunk Miss Margaret Walkerrel. Soha többé.

Azonban nem Jézus gyógyította meg Isaiah-t, hanem Memphis.
Sosem mondta el a nagynénjének, hogy odament az öccse ágyához,

miközben a fiú élet és halál között lebegett. Titokban kezét Isaiah-ra tette, és
az erő, amiről már azt hitte, örökre elhagyta azon az éjjelen, amikor
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megpróbálta meggyógyítani haldokló édesanyját, ismét végigfutott rajta
ugyanúgy, ahogy annak idején, amikor még ő volt a Harlemi Gyógyító, aki a
kis templomban meggyógyította a betegeket, miközben az édesanyja őt
figyelte és Istenhez imádkozott. Mintha Memphis kapott volna egy második
esélyt a képességétől. Nem tudta, miért. Azt azonban igen, hogy ezúttal a
maga módján deríti ki. És hogy senkinek, kivéve Thetát, nem kell tudnia
róla, amíg készen nem áll rá.

– Szörnyen csendes vagy, Isaiah – mondta Vak Bill, kibillentve Memphist
révedezéséből.

– Utálom ezt a hülye nyakkendőt – morogta Isaiah, a gallérját húzogatva,
és Memphis tudta, hogy valójában nem az öltöny idegesíti. Kezét az öccse
vállára tette, de a fiú lerázta onnan.

– Nagyobb erőm van, mint ezeknek az ostoba Látóknak, akik csak a pénzt
keresik vele. Nekem is lehetne saját rádióműsorom! – bosszankodott Isaiah,
és végigrúgott egy kis követ az utcán.

– Nem, nem lehetne. Túl tökmag vagy ahhoz, hogy elérd a mikrofont –
ugratta Memphis, remélve, hogy ezzel jobb kedvre deríti. Mostanában
hamar felkapta a vizet. Az, hogy nem használhatta látnoki képességét, olyan
volt számára, mintha a házban kellett volna gubbasztania, miközben
odakintről a meleg, napos idő gúnyolja az ablakon keresztül. Újabban ismét
beszélt álmában. Rémálmok.

– Szerettem Walker nővérhez járni. Kedves hölgy. Jó volt hozzám –
morogta Isaiah.

– Na, na, na. Innen érzem, milyen fancsali képet vágsz, kisember. A végén
még úgy maradsz – intette a blues mestere. Mostanában mintha Bill lett
volna az egyedüli, aki meg tudta nyugtatni Isaiah-t, ha rossz passzban volt.

Az elmúlt hónapban Bill Octavia házának állandó vendége lett.
– Nem hagyhatom, hogy az unokaöcsém megmentője valami bolhás, olcsó

szálláson lakjon – mondta Octavia, amikor előkészítette a nappaliból nyíló
kis szobát, amiben épphogy elfért egy kempingágy, de Bill amúgy is
biztosította, hogy neki ennél több nem is kell.

– Ez nekem olyan, mint egy királyi lakosztály, Miss Octavia – mosolygott,
miközben durva, sebhelyes kezével megveregette az ágyat.

Ezután Bill mintha seperc alatt a család részévé vált volna: velük evett,
velük ment a templomba, mesélt a louisianai gyapotültetvényekről, és
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megmutatta Isaiah-nak, hogyan tartsa az ujjait, hogy le tudja játszani a
gitárakkordokat. Volt előnye annak, hogy Bill is ott volt velük: Memphisnek
több ideje maradt az írásra és Thetára.

– Gyere, kisember! – szólt most Bill. – Vegyünk neked valami finom
itókát! – A blues mestere kinyújtotta szabad kezét, míg másikkal a botját
markolta, mire Isaiah úgy lépett mellé és fogta meg a kezét, mintha mindig is
összetartoztak volna.

A templomból kiözönlő tömeg megtöltötte a Lenox étkezde bokszait és
bárpultját, hogy felfrissüljenek és megvitassák a vasárnapi pletykákat.

Bill egy pillanatra kimentette magát. Memphis és Tsaiah felpattantak a
helyiség hátuljában lévő pult székeire, és rendeltek két gyökérsört.
Miközben az italukat kortyolgatták, Isaiah a baseballról vitatkozott Mr.
Reggie-vel.

– Ha engem kérdezel, a Homestead Grays most a nyerő. A Giants-nek
leáldozott – mondta Mr. Reggie, miközben a pultot törölgette.

Isaiah magára vette a hőn szeretett New York Lincoln Giantset ért sértést.
– Si Simmons olyanokat fog dobni a Giantsnek, hogy minden meccsüket

megnyerik az idényben!
– Nos, azt leshetjük – heccelte a fiút Reggie.
Memphis elővette a jegyzetfüzetét, belefirkantott némi változtatást az

egyik verséhez, amin a hét nagy részében dolgozott. A szavak még nem
igazán hangzottak jól, mintha nem is az övéi lettek volna, és azon
gondolkozott, mikor kezd majd olyasmit írni, ami tényleg belőle jön, és nem
olyan hatást kelt, mintha csak egy imposztor ragadott volna ceruzát.

– Szervusztok, Isaiah, Memphis. Hogy vagytok, fiúk?
Walker nővér hangjára mindketten felkapták a fejüket. Ha Walker

nővérnek rosszul is esett, hogy Octavia eltiltotta tőle a fiúkat, ezt most nem
mutatta, és barátságosan mosolygott rájuk.

– Jól, asszonyom – felelte Isaiah szinte félénken.
– Legalább harminc centit nőttél, mióta nem láttalak – jegyezte meg

Walker nővér.
Isaiah elvigyorodott.
– Olyan magas leszek, mint Memphis. Sőt, még magasabb!
– Mondogasd csak nyugodtan, tökmag! – mondta Memphis, mire az öccse

karon vágta. Memphis alig érezte meg, de úgy tett, mintha halálos sebet
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kapott volna, amitől Isaiah roppant elégedettnek tűnt.
– És hogy érzed magad, Isaiah?
A fiú mosolya lehervadt.
– Jól, köszönöm, asszonyom!
– Azt hiszem, a cukorkás tálam hiányol téged – viccelődött Walker nővér.
– Én is hiányolom. Van még a Bit-O-Honey-ból?
– Egy egész halommal. Bármikor szívesen látlak titeket a házamban. Azt

akartam, hogy ezt tudjátok. – Majd lehalkította a hangját, és sietve odasúgta
Memphisnek: – Beszélnem kell veled valamiről. Fontos.

– Nem hiszem, hogy ez lehetséges, Miss Walker. Octavia néni…
– Nem tart sokáig, ígérem. Egy időre elhagyom a várost. De mielőtt

elmegyek, nagyon fontos lenne, hogy…
– Lám, lám, lám, a Campbell fivérek csak nem egy csinos hölggyel

beszélgetnek? – kérdezte Bill, ahogy feléjük tartott, botjával tapogatva ki az
utat.

Memphis bemutatta őket egymásnak, mire Bill meghajolt, és mézédes
hangon elkezdett társalogni az időjárásról és a pap nemrég hallott
prédikációjának igazságairól.

– Ismerem magát? Ismerősnek tűnik – mondta hirtelen Walker nővér.
Bill lassan elmosolyodott.
– Sok mindenkire hasonlítok. Anyám szerint átlagos arcom van.
– Nincsenek esetleg rokonai Baltimore-ban?
– Senki, akit ismernék.
– Hová valósi? – folytatta Walker nővér.
– Georgiába – felelte Bill feszes szájjal.
– Azt hittem, Louisianából jött – mondta Isaiah.
Bill kezét a fiú vállára tette, kissé lenyomva azt.
– Én mindenhonnan jövök. Bejártam az egész országot.
– Memphis! Isaiah! – Octavia néni jövetelét dühös hangja jelezte.

Végigmasírozott az étkezdén, egyenesen Walker nővérhez. Mintha csak egy
csúzliból kilőtt golyó lett volna.

– Jó napot, Octavia! – köszönt Walker nővér.
– Ne „jó napot”-ozzon itt nekem, Margaret Walker! Tudom, mit művelt az

unokaöcsémmel a hátam mögött. Már megmondtam magának, de most még
egyszer, utoljára megismétlem: ez egy istenfélő család. Megértette?
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A helyiségben minden fej feléjük fordult. A beszélgetések hangja elhalt.
– Octavia, Isaiah-nak különleges képességei vannak, nagyon ritka

képességei. Fontos lenne, hogy folytassuk a munkánkat…
– Ne mondja meg nekem, hogyan neveljem a húgom gyerekeit! – lépett

hozzá közelebb Octavia, hogy már szinte összeért az arcuk. – Ez a fiú
magának köszönhetően nyomta az ágyat, halálközeli állapotban. Soha többé
ne kerüljön a családom közelébe, hallja? – Ezzel hirtelen a fiúk felé fordult.
– Isaiah, Memphis: indulunk.

Isaiah úgy huppant le a székről, mint egy rémült nyúl, és mielőtt megfogta
volna Vak Bili kezét, hogy kilépjen az étkezdéből, kétségbeesett
búcsúpillantást vetett Walker nővérre. A templomi tömeg úgy tett, mintha az
ételét kotorászná a tányéron, de még mindig őket figyelték. A pap beszéde
semmi nem volt ahhoz a jelenethez képest, aminek most a tanúi voltak.

Walker nővér Memphis karjára tette a kezét, amikor a fiú elhaladt
mellette.

– Kérlek! Fontos.
– Memphis John Campbell! – kiáltotta Octavia az ajtóból.
– Mennem kell – mondta a fiú.
– Memphis, ugye nem hiszed, hogy bántanám Isaiah-t?
– Őszintén szólva, Miss Walker, már nem tudom, mit higgyek – felelte

Memphis, majd a családja után sietett.

Míg Octavia a konyhában sürgölődött és a vasárnapi ebédet készítette elő,
Memphis kiült az elülső tornácra, és még egyszer átolvasta a Thetának írt
legújabb szerelmes levelét, mielőtt postázná. Azonban gondolatai egyre
csak a Walker nővérrel való találkozás körül jártak. Mi lehet olyan fontos,
hogy beszélni akar vele? És ha olyan fontos, eddig miért nem említette?
Octavia néni szerint Walker nővért egykor lecsukták – hogy miért, azt úgy
tűnt, senki sem tudja biztosan, bár a templomi közösségben az a hír járta,
hogy háborúellenes zendülés lehetett az oka.

– Egy szavát se hidd el annak a nőnek! – intette Octavia, és Memphis azt
kívánta, bár ő is ilyen biztos lenne a dolgában.

– Memphis? Idekint vagy? – lépett ki az ajtón Bill.
– Igen, Mr. Johnson – felelte a fiú, és egy székhez kísérte az idős férfit.
– Min ügyködsz itt kint, a hidegben? – kérdezte Bill.
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Memphis zsebre vágta a levelet.
– Semmin.
– Hmf. Nekem nőügynek hangzik – nevetett fel Bill.
Memphis elvigyorodott.
– Talán.
– Ráadásul egy csinos nőügynek.
– Talán – felelte Memphis kissé zavarban.
– Ááá, nem akarom én beleütni az orromat. Csak már azt hittem, az a

Walker nő bosszantott fel.
– Nem, uram – hazudta Memphis.
Bill a zsebébe túrt, előhúzott két rágógumit, és az egyiket a fiúnak adta.
– Különben is, mit akart tőletek?
– Csak beszélni – csomagolta ki Memphis a rágót a papírból. Száraznak

és réginek tűnt, így inkább a zsebébe csúsztatta.
– És beszéltetek?
– Nem, uram.
Bill bólintott.
– Jól tetted, Memphis – mondta, mint egy idős, bölcs nagybácsi. – Jól

teszed, hogy így vigyázol az öcsédre.
A fiút idegesítette ez a megjegyzés. Nem volt benne biztos, hogy az a

helyes, ha visszatartja Isaiah-t képességeinek kibontakoztatásától.
– A kisember nem mesélte neked, mi történt aznap, amikor beteg lett? –

kérdezte Bill, lassan rágva rágóját.
– Nem. Semmire nem emlékszik.
Bill bólintott.
– Hát, gondolom, jobb is így. Nem kéne ezzel nyaggatnunk. Valószínűleg

csak felzaklatnánk vele. De azért – szívta be Bill a levegőt –, igazi csoda,
hogy felgyógyult. Bizony, igazi csoda.

– Most úgy beszél, mint Octavia – jegyezte meg Memphis.
– Ezek szerint nem te voltál, aki meggyógyította? – kérdezte Bill

halkabban.
– Mondtam magának, arra már nem vagyok képes – felelte Memphis

közömbös hangon.
– Igen. Igen, már mondtad. – Bill úgy nevetett fel, mint egy halkan fújtató

macska. – Hiszen, gondolom, ha még meglenne hozzá az erőd, a kezedet a
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szegény, öreg Bill Johnsonra tennéd, és visszaadnád neki a látását, nem
igaz?

Memphis gyomra görcsbe rándult. Eddig még nem jutott eszébe, hogy
meggyógyítsa Vak Billt. Ez túl nagy csodának tűnt ahhoz, hogy megkísérelje.
Valójában mióta Isaiah-n segített, még nem szedte össze a bátorságát ahhoz,
hogy újra próbálkozzon. Mi van, ha másodszor már nem képes rá? Ha a
képességének vannak bizonyos határai, mint ahogy a lámpás szelleme is
csak három kívánságot teljesít? Ha rossz vége lesz, mint ahogy az az
édesanyjával történt, és a végén még árt valakinek? Titokban, lassú
lépésekkel kellett ezekre a kérdésekre megtalálnia a választ. Egy helyrejött
karcolás vagy fájó torok nem keltene akkora feltűnést. De visszaadni egy
vaknak a látását? Az nem maradna visszhang nélkül.

– Megtennéd az öreg Billnek, ugye? – kérdezte ismét Vak Bill. Hangjában
már nyoma sem volt tréfálkozásnak.

– Isaiah, Memphis, mosakodjatok meg a vacsorához! – kiáltotta
odabentről Octavia.

– Igen, néni! – szólt vissza Memphis, és hálás volt a közbevágásért. –
Jön, Mr. Johnson?

– Menj csak előre! Mindjárt megyek én is.
Amikor hallotta, hogy az ajtó becsukódik a fiú mögött, Bill még egy

percig a tornácon maradt, és fejét az ég felé fordította, amit csak egy sötét,
szemcsés jelenésnek érzékelt.

Ez hamarosan megváltozik, ha minden jól alakul.
Valaki meggyógyította Isaiah Campbellt, miközben a fiú pár héttel ezelőtt

ott feküdt Octavia házának hátsó szobájában. Valaki, aki nagy erővel bír.
Amikor Bill a fiú fejére tette a kezét, és próbált belelátni Látó elméjébe
annak reményében, hogy megint kap egy szerencseszámot, amivel törleszthet
az adósságaiból, azonnal érezte az energiát a fiú testében. Végigsugárzott
Bill karján, be a testébe, míg már túl sok lett belőle, és el kellett engednie.
Ekkor vette észre a változást látásában. Aprócska javulás volt: ahol eddig
teljes sötétséguralkodott, ott most halvány, tömbszerű alakokat látott, mintha
több réteg szürke füstfelhőn át nézte volna a világot. Azonban ez is elég volt
ahhoz, hogy tudja, nem reménytelen a helyzet: meggyógyulhat. Újra láthat.
És ha visszanyeri a látását, bosszút állhat azokon, akik azt elvették tőle.

Úgy tűnt, a Látók újabban mindenütt ott vannak. De Bill biztos volt benne,

80



hogy csupán egyvalaki rendelkezik ekkora gyógyító erővel, csak egyvalaki
elég elszánt, hogy próbára tegye azt. A testvéri szeretet erős, és a Campbell
fivérek szeretete még annál is erősebb. Nyilvánvaló, hogy Memphis bármit
megtenne, hogy megvédje az öccsét, még hazudni is képes lenne az erejéről
Billnek. Rendben van. Ha Memphis Campbell nyuszit akar játszani, és
elbújni az ő területén, akkor Bill lesz a róka, aki kivárja, amíg előbújik.
Memphis előbb-utóbb leleplezi magát. És Bill ott lesz és kivárja.

És ha mégsem, hát akkor ki kell füstölnie a nyulat az odúból.
Ha egy gyerekre egyszer rátör a roham, nem meglepő, ha ismét

megbetegszik.
Az ilyesmi folyton megesik.
A közelben egy varjú károgott, és Bill összerezzent.
– Menj innen, madár! Ostoba jószág! Hess innen!
A madár még egyet rikoltott, és olyan közel suhant el Bill feje mellett,

hogy a férfi visszahőkölt a tollak hirtelen érintésétől az arcán, ami mintegy
pofonként érte.
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TIN PAN ALLEY

Theta türelmetlenül várt Henryre a Broadway és a Nyugati
Negyvenkettedik utca sarkán. Végre látta, ahogy a fiú magabiztos léptekkel
közelít, fején a viharvert szalmakalapban.

– Hát itt vagy! Gyerünk, kölyök! Még a végén elkésel.
Belekarolt a fiúba, és mindketten sietősen indultak tovább a Broadway

forgatagában, miközben elhaladtak a Tin Pan Alley számos zenekiadójának
otthont adó utcák mellett, míg megérkeztek a kívánt címre. Henry
felpillantott a négyemeletes sorházra.

– Bertram G. Huffstadler és Társai, Zenekiadó – fújta ki a levegőt
remegve.

– Ne izgulj, Hen! Imádni fognak.
– Ugyanezt mondtad a Millsről is. És Leo Feistről. És a Witmark és

Fiairól is.
– A Witmark és Fiai csak egy rakás tökkelütött.
– Ők az egyik legnagyobb zenekiadó a piacon.
– De téged nem szerződtettek, úgyhogy tökkelütöttek.
Henry elmosolyodott.
– Te vagy az én szívem csücske.
– Valakinek annak is kell lennie. Várj, hadd igazítsam meg a

nyakkendődet! – tette helyére a csomót. – Így. Na, halljuk a szöveged!
Henry nagy, lehengerlő mosollyal kezet nyújtott, és így szólt:
– Örvendek! Negyedik Henry Bartholomew DuBois vagyok, a jövő nagy

felfedezettje. – Leengedte a kezét, a mosoly eltűnt az arcáról, és idegesen
kezdett járkálni fel-alá a bejárat előtt. – Ezt nem mondhatom.

– De tényleg te vagy a jövő nagy felfedezettje.
– Nem érzem magam annak.
– Itt jön a képbe a meggyőzés ereje, kölyök. El kell velük hitetned, hogy

az vagy. Csak ne feledd, amit elterveztünk! Na, kire várnak már régóta?
– Rám – motyogta Henry.
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– Roppant meggyőző – jegyezte meg Theta szarkasztikusan. – A zenédet
akarod nekik eladni vagy egy temetés megszervezését?

– Én vagyok a jövő nagy felfedezettje! – mondta Henry kicsit
hatásosabban.

– Mutasd meg nekik, kölyök! Tíz perc?
– Tíz perc.
Henry felment a lépcsőn a második emeletre, majd kis szobák mellett

haladt el a szűk folyosón. Mindenhonnan zene szólt, a dalok addig
versenyeztek egymással, míg már úgy tűnt, mind egy nagy hangszereléshez
tartoznak. Elsétált egy nyitott ajtó előtt, ahol két zeneszerző járkált a kis
helyiségben, egymásnak dobálva a rímeket:

– Volt, holt, bolt, holt.
– A holtat már mondtad…
– Akkor perelj be…
– Nem lehet. Az olyan, mintha magamat perelném be.
Egy másik szobában egy fickó lejátszott egy versszakot egy lánynak, aki

összekuporodva ült egy fotelban csupasz lábbal, és egyik karjával eltakarta
a szemét.

– Milyen hangulatod lesz tőle? – kérdezte a fiú.
– Öngyilkos – felelte a lány.
– Oké, de előtte lenne kedved tőle hancúrozni egyet? – jött az újabb

kérdés, és Henry megpróbálta magát nem elnevetni.
Mindannyian ritmusokban és rímekben árulták az álmokat. Henry

kétségbeesetten szeretett volna közéjük tartozni. Nem, a legjobb akart lenni
közülük. Az ambíció tűzforrón égette belülről. Remélte, hogy ez lesz a
szerencsenapja. Ha az a semmirekellő Herbie Allen el tudta adni a
rettenetes dalait, akkor ő miért ne tudná?

A folyosó egy nagyobb, közös helyiségbe vezetett az épület végében. Itt
egy nyurga, sötét hajú fiatalember görnyedt egy írógép fölé, fel sem
pillantva. Az írógép kopogó, kattogó hangjai közé egy szirupos, felejthető
szerelmes dal vegyült. A kettő közül Henrynek az előbbi tetszett jobban. Az
sokkal őszintébb volt.

– Mit gondol?
Henrynek beletelt néhány másodpercbe, mire felfogta, hogy hozzá szóltak,

és hogy a gépelő tette fel a kérdést, aki abbahagyta a munkát, hátradőlt a
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székében, és összefont karral meredt Henryre.
– A zenéről? – intett Henry a szoba felé, ahonnan a rettenetes dal

kiszűrődött.
A fiú bólintott.
Henry nem tudta, mit feleljen. Mi van, ha ez valamiféle próba? Ha a

gépelő fiú és azok a dalszerzők a legjobb barátok? Ha ez itt valójában Mr.
Huffstadler álruhában? A gépíró túl fiatalnak tűnt ahhoz, hogy cégtulajdonos
legyen. Igazából nem lehetett sokkal idősebb Henrynél.

– Nos, határozottan… magas hangzású.
A fiatalember elvigyorodott.
– Ez a baj Simonnal és Parkerrel: csak szopránt tudnak énekelni.
Henry nevetett és kezet nyújtott.
– Henry DuBois. A negyedik.
– David Cohn. Az egyedüli. Vagyis, egy a millióból. A David Cohn a

John Smith zsidó megfelelője. A nagyemberhez jött?
– Igen.
– Jók a dalai?
Theta hangja bátorítólag dorombolt Henry fejében, de nem tudta rávenni

magát, hogy kimondja azokat a szavakat.
– Gondolom, majd kiderül.
– Bemehet – intett David Cohn ujjával egy üvegablakú ajtó felé:

BERTRAM G. HUFFSTADLER, állt rajta vastag, fekete és arany betűkkel. – Ó,
és ne hagyja, hogy a Bámulatos Reynaldo elbizonytalanítsa.

– Ki?
David Cohn vigyorogva tért vissza a gépeléshez.
– Majd meglátja. Sok szerencsét, Mr. Negyedik DuBois!
Mr. Huffstadler alacsony, pocakos, tokás férfi volt olyan tekintettel, ami

mintha örök csalódottságot tükrözött volna. Egy szivart tömött haragosan
lebiggyesztett szájába, és elutasító pillantással meredt Henryre.

– Üljön le! Mi szél hozta a Huffstadler Vállalathoz?
Én vagyok a jövő nagy felfedezettje.
– Nos, uram, örömömre szolgálna, ha a nagy Bertram G. Huffstadler adná

ki a dalaimat.
– Ahogyan sokan másoknak is. Miért válasszam pont magát?
– Nos, uram… – Ezzel Henry belekezdett a többször elpróbált szövegébe
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arról, hogy mennyire szereti a zenét, és milyen szenvedélyesen szeret
dalokat írni. Mr. Huffstadler azonban az ajtóhoz csoszogott, és kidugta a
fejét.

– Hol van Reynaldo? – kiáltotta.
Egy pillanattal később egy férfi lépett a szobába hajszálcsíkos öltönyben

és denevérszárnyra emlékeztető bokavédőben. Annyi arcszeszt lötykölt
magára, hogy attól egy egész busz megfulladt volna.

– Hol jártál? – vonta felelősségre Mr. Huffstadler olyan hangon, ami
minden bizonnyal szerinte a legközelebb állt a suttogáshoz. – Egész nap
kerestelek.

– A múzsáimat kellett megetetnem, Mr. Huffstadler. Táplálékra volt
szükségem – felelte a férfi színészi hangsúllyal.

– Nem azért fizetlek, hogy egyél, hanem azért, hogy kiszúrd a nagy
slágereket. – A kritikus Mr. Huffstadler visszakacsázott a székéhez. – Ez itt
a Bámulatos Reynaldo. Egy Látó – magyarázta mindentudó biccentéssel. –
Mondjon még egy kiadót, ahol igazi Látó dolgozik! Úgysem tud, mi vagyunk
az egyetlenek. Ez a fickó képes felvenni a kapcsolatot a szellemvilággal,
hogy megtudja, melyik dal bűzlik és melyik lesz sláger.

Henry biztosra vette, hogy a „Bámulatos” Reynaldo egyetlen képessége a
balfácánok és a pénzszerzési lehetőségek kiszimatolásában rejlett.

– Örvendek a találkozásnak, uram! – köszönt.
A Bámulatos Reynaldo kezet fogott Henryvel, és lehunyta a szemét.
– A szellemek azt súgják, hogy délről jöttél.
Ezt az akcentusom súgja neked, te szélhámos.
– Nahát, ez elképesztő – felelte Henry.
Huffstadler elmosolyodott a szivarja mögött.
– Megmondtam vagy megmondtam? Oké, kölyök. Te jössz. Mutasd meg

ennek a Látónak és nekem, hogy mid van!
A sarokban álló cseresznyefa zongora felé intett, amiről Henry azt

kívánta, bár az övé lehetne. A fiú lejátszotta első dalának egy részletét, és
közben lopva Mr. Huffstadlerre sandított, akinek az arca olyan
kifejezéstelen maradt, mint egy kő.

– Reynaldo? – kérdezte Huffstadler, amikor Henry végzett.
A Látó az ég felé emelte tekintetét, összeráncolta a homlokát, majd

Henryhez fordult.
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– Mr. DuBois! Lehetek őszinte?
– Szeretném, ha az lenne, Mr. Reynaldo – válaszolta Henry, bár igazából

semmi ilyesmit nem szeretett volna.
– Attól tartok, hogy a dala egyszerűen nem felel meg cégünk elvárásainak.

Túl dzsesszes. Túl… bonyolult. A szellemek különösnek és kellemetlennek
találják.

– Nagyban hatott rám New Orleans stílusa, ahol felnőttem.
– Hát ez itt nem New Orleans, kölyök. Hanem egy nagyváros. George és

Ira Gerschwinnel, Irving Berlinnel, Herbert Allennel és még vágy ezernyi
más fickóval kell versenyeznie, akik csak úgy öntik magukból a dalokat,
amiket aztán az emberek a táncmulatságokon énekelhetnek. – Mr. Huffstadler
úgy terpesztette szét ujjait, mintha az már önmagában is megmagyarázná a
dolgot. – Olyan dalokra van szükségünk, amiket bárki bárhol énekelhet.
Népszerű dalokra. Amik pénzt hoznak.

– A szellemek egyetértenek – mondta Reynaldo, aki olyan érdeklődéssel
tanulmányozta a bőrt a körménél, mintha az és nem Henry zeneipari jövője
forogna kockán. Bocsánatkérőleg pillantott a fiúra, de mosolya éppolyan
őszinte volt, mint Látó mivolta. – Sajnos ez nem Berlin.

Mr. Huffstadler a levegőbe emelte a szivarját.
– Irving Berlin. Egy vasa sem volt. Még angolul sem tudott, Szent Péter

szerelmére! Az Alsó East Side utcáin kezdte a karrierjét. És most? A
legnagyobb dalszerző Amerikában, ráadásul milliomos. Magának is ez kell,
barátom: olyan dalok, amilyeneket Irving Berlin is ír.

Henry magára erőltetett egy félmosolyt.
– Nos, uram, már van egy Mr. Berlinünk. Felesleges lenne belőle még

egy.
– Kölyök, ha lehetne száz Irving Berlinem, lecsapnék rájuk. Az én

világom az üzletelés üzlete. Ha ír nekem egy eladható dalt a kibelezésről,
máris jobban érdekel a dolog.

– Szorulááás…
– Tessék?
– Semmi – felelte gyorsan Henry.
Ekkor, pont a megfelelő pillanatban, Theta lépett be az ajtón.
– Ó, elnézést! Sajnálom, ha megzavartam önöket – mondta a szempilláit

rebegtetve, előadva a szokásos „eltévedt lány” számát.
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– Semmi gond, Miss… – mérte végig a lányt Mr. Huffstadler.
Theta azonnal kapcsolt, és nagy szemekkel a férfira mosolygott.
– Knight. Theta Knight. Ön pedig bizonyára az egyedülálló Mr. Bertram

G. Huffstadler – dorombolta.
Az élvhajhász férfi felnevetett.
– Bűnös vagyok, első fokon.
– Én pedig a Bámulatos Reynaldo vagyok, a jövő titkainak tudója,

gondolatolvasó, Látó és nagy emberek tanácsadója – csókolt kezet a lánynak
Reynaldo.

Nemcsak a nagy embereké, hanem olcsó zenekiadóké is, gondolta Henry.
Mr. Huffstadler hátrasimította ritkuló haját.
– Segíthetünk valamiben, kisasszony?
– Ó, nagyon remélem, hogy tud nekem segíteni, Mr. Huffstadler. Teljesen

kivagyok – vetette ki a horgot Theta. – Tudja, Mr. Ziegfeldnél dolgozom, a
Folliesban.

– A Folliesban? – bukott ki Reynaldóból, még mielőtt észrevette volna
magát. – Mármint éreztem, hogy így van.

– Komolyan? Nahát! – turbékolta Theta, és addig rebegtette a
szempilláját, míg Henrynek a szája elé kellett kapnia a kezét, nehogy
felnevessen. Theta legjobb alakítását olykor nem is a színpadon nyújtotta. –
Tehát Flo, vagyis Mr. Ziegfeld, új dalt keres, és a múlt éjjel épp egy
éjszakai klubban voltam, ahol meghallottam a legálomszerűbb számot! De
nem tudom, ki írta. Azt reméltem, hogy maga tudja, vagy, mivel olyan
nagykutya a szakmában, talán már ki is adta.

– Hát, ha nem így van, majd kiadjuk! – kacsintott Mr. Huffstadler a
lányra. – És melyik lenne ez az álomszerű dallam, drágám?

– Jesszuskám, azt nem igazán tudom.
– Reynaldo? – fordult Mr. Huffstadler a Látóhoz, aki elsápadt.
– Ööö… a szellemek most nincsenek olyan hangulatban, hogy elmondják

nekem.
– Talán ha énekelne belőle, kisasszony – javasolta Henry.
– Hát persze! Valami ilyesmi volt… – kezdett bele Theta Henry dalának

refrénjébe, szándékosan kihagyva belőle szavakat, és néha csak dúdolva,
mintha még csak egyszer hallotta volna.

Henry szeme kikerekedett tettetett meglepetésében.
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– De hát ez az én dalom, kisasszony!
– A maga dala? Nem mondja!
– De mondom. – Ezzel Henry lejátszotta a dallamot, kiegészítve a

megfelelő szavakkal, Theta pedig izgatottan bámulta. Az utolsó hang után
lelkesen tapsolni kezdett.

– Ó, ez csodálatos! El kell jönnie, hogy Mr. Ziegfeldnek is eljátszhassa.
– Micsoda szerencse! – vigyorgott Henry. – El sem hiszem.
– Ahogy én sem – nézett rájuk dühösen Mr. Huffstadler az asztala mögül.

– Azt hiszik, most jöttem le a falvédőről? A dala bűzlik, Mr. DuBois; ahogy
ez a pocsék alakítás is. Most pedig tűnjenek innen, mielőtt kidobatom
magukat!

Theta arcáról eltűnt a mosoly, és a hangja sem volt már olyan izgatott.
– Igazán? Maga akkor sem ismerne fel egy jó dalt, ha idesétálna és

beleharapna a…
– Nyakkendőjébe! – szúrta közbe gyorsan Henry. – Megengedi, hogy

kikísérjem, Miss Knight?
– Örömömre szolgálna, Mr. DuBois – felelte Theta. Majd a Bámulatos

Reynaldóhoz hajolt. – És ha maga csakugyan gondolatolvasó, most sürgősen
el kellene pirulnia, ha hallaná az enyéimet, maga csaló! – És a nyomaték
kedvéért bevágta maga után az ajtót.

David Cohn Henryre és Thetára vigyorgott az írógépe mögül.
– Szép próbálkozás!
– Hát, majdnem bevált – érintette meg a kalapját Henry búcsúzólag. –

Örvendtem a szerencsének!
– Szintén. – David néhány papírral matatott, és félénken pillantott fel

Henryre. – Remélem, még találkozunk. Hé!
– Igen? – fordult vissza Henry.
– Tudom, ez nem segít, de szerintem egész jó volt a dala.
– Jó vagy egész jó?
– Semmi baj nincs vele, amit egy kis szívvel és sok munkával ne lehetne

helyrehozni.
– Talán maga is Látó? – viccelődött Henry.
David Cohn elmosolyodott.
– Nem. Csak őszinte. De azért senki nem fizet.
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ÁLMODJ VELEM!

Miután elbúcsúzott Thetától, Henry felpattant a vonatra, majd a Chatham
Square-en leszállt, és a hideg, élénk szélben végiglépdelt a kínai negyeden.
Bejárta a boltokat, és úgy tett, mintha érdekelnék a kerámiaedények vagy az
anyagok egy új öltönyhöz, miközben titokban az álmában felbukkant lányt
kereste.

Az utcán egyszer csak nyugtalanság támadt. A rendőrség kiürített egy
éttermet, hogy az egészségügyi ellenőr nyugodtan be tudjon menni. A
tulajdonos hevesen tiltakozott az üzletét ért felfordulás miatt:

– Ez egy tiszta hely! Nincs itt semmiféle betegség.
– Vannak papírjai? – kérdezte az egyik rendőr egy pincértől, aki úgy tűnt,

nem érti. – A tartózkodási engedélye.
Egy tolmács gyorsan lefordította a kérdést a rémült pincérnek.
– Otthon hagyta – magyarázta a tolmács a rendőrnek. – Hazamegy érte.
– Azt már nem, pajtikám! Ha nincs papírja, velünk jön. – A rendőr jelzett

a társának, majd ketten betessékelték az ijedt pincért egy kocsi hátuljába.
– Nem mehetne haza a papírjaiért? – kérdezte Henry ártatlanul.
A rendőr alaposan végigmérte a fiút.
– Mi csak a munkánkat végezzük – felelte fáradt hangon, mire Henrynek

eszébe jutott, amikor ő és Louis New Orleansban elbújtak egy bárpult alatt,
miközben a rendőrség elözönlötte a Celeste’st, és magukkal vitték az összes
együtt táncoló fiút. Az egyik hekus, bizonyos Beau, maga is többször
megfordult a Celeste’sben.

– Csak a munkámat végzem – magyarázta a tulajnak, mintha ez elegendő
mentség lenne.

Henry aznap éjjel tehetetlen volt, és most is annak érezte magát. Nem
segíthetett ezen az emberen. Még a lányt sem tudta megtalálni. Már épp
feladta volna az egészet, hogy hazamenjen, amikor befordult a Doyers
Streetre és megtorpant. Egy ékszerüzlet mellett ott állt a Teaház étterem,
épp, ahogy az álomban is.

89



Talán mégsem annyira tehetetlen.
Henry belépett az ajtón. Eddig nem volt éhes, de olyan finom illatok

terjengtek odabent, hogy leült, és rendelt egy tál gombócot. Amíg várt,
körbenézett, a zöld szemű lányt keresve.

– Itt kapni a legjobb sült tésztát a városban – mondta egy idősebb férfi a
szomszédos asztalnál kelet-európai akcentussal. Fejével az utcán lévő
rendőrök felé intett. – Az álomkór.

– Ó, igen – felelte Henry, alig figyelve oda. A Teaház előtt három lány
sétált el, de egyikük sem hasonlított a rejtélyes álomjáróra.

– Az én utcámban, a Ludlow-n van egy lány, már két napja alszik,
mindössze húszéves – folytatta az idős férfi. – Az anyja nem tudja
felébreszteni. Az apja sem tudja felébreszteni. Még a rabbi sem tudja
felébreszteni. Hogy betegszenek meg? Az ételben van, vagy a vízben? A
levegőben? Senki sem tudja.

Valahonnan az étterem belsejéből Henry ismerős hangot hallott. És ekkor
észrevette őt egy hátsó asztalnál, ami félig egy paraván takarásában állt.

– Elnézést – mondta Henry a férfinak, és hátrament. Megkerülte a
paravánt, és a lány asztala mellé lépett, árnyéka rávetült egy nyitott könyvre.
– Tehát mégiscsak létezel.

A lány felnézett rá. Szeme barnászöld volt, ami a fényben zöldebbnek
látszott. Bár kis termetű volt, volt benne valami, ami Henryt egy bokszolóra
emlékeztette; olyasvalakinek tűnt, aki egy szempillantás alatt behúzna a
másiknak. A lány meglepetésében eltátotta a száját, de aztán gyorsan
összeszedte magát.

– Attól tartok, összetévesztesz valakivel – mondta kényszeredett
udvariassággal.

– Azt nem hiszem. Láttalak álmomban.
A lány erre egy megvető pillantással felelt.
– Milyen elcsépelt!
– Múlt éjjel tényleg láttalak álmomban. Ugye? Még soha…
– Csss! – suttogta a lány és körbepillantott, hátha hallgatózik valaki. – Ülj

le! Ha bárki kérdezi, az iskolából ismerjük egymást. Megértetted?
Henry bólintott, és halkabban folytatta:
– Bocsásd meg, hogy úgy megdöbbentem. De még soha nem találkoztam

más álomjáróval. Te igen?

90



– Nem.
– De kell hogy legyenek mások is. Nem gondolod? Így, hogy

mindenhonnan Látók bukkannak elő. Ó! Elnézést, milyen udvariatlan vagyok.
Negyedik Henry DuBois vagyok. Örvendek a szerencsének, Miss… ?

– Ling Chan.
– Múlt éjjel, most először végre közel kerültem ahhoz, hogy rátaláljak a

barátomra, Louis-ra, miközben az előtt a régi épület előtt álltunk. Épp
miután megfogtam a karodat, meghallottam a hegedűjét. Louis kedvenc dala
volt, olyan stílusban, ahogy ő is játszotta. – A fiú előrébb hajolt. – Ma éjjel
szeretnék visszamenni, hogy lássam, megint működik-e. Szeretném, ha
megint találkoznánk az álomvilágban.

Ling megvetően horkantott.
– Tudod, hogy működnek az álmok. Elég ingatagok. Nem irányíthatjuk

őket; mi csak megfigyelők vagyunk. Átutazók.
– Eddig azok voltunk, de mi van, ha ezen változtathatunk? – folytatta

Henry. – Hajlandó lennél legalább megpróbálni? Az előbb mondtad, hogy
be tudod mérni az embereket. Talán ha adnék neked valamit, ami az enyém,
megtalálnál az álomvilágban. Ha ez működik, megpróbálhatunk visszamenni
arra a helyre, ahol Louis hegedűjét hallottam.

– És talán én lehetnék Románia királynője – jegyezte meg Ling. – Semmi
sem garantálja, hogy megtaláljuk egymást, vagy hogy visszajutunk
ugyanabba az álomba. Olyan ez, mint egy folyó: folyton mozgásban van és
változik.

– Kérlek! – könyörgött Henry. – Nem segítenél?
Ling már szinte kényelmetlenül sokáig meredt a fiúra. Nem akarta, hogy

köze legyen ehhez az álomjáróhoz. Azonban be kellett vallania, hogy elfogta
a kíváncsiság. Volt valami érdekes kettejük közös energiájában múlt éjjel.
Mi van, ha együtt többre képesek?

– Rendben. De meg kell fizetned. Mindig díjat számítok fel a
szolgálataimért.

– Rendben van. Mennyit kérsz?
– Tíz dollárt – bökte ki Ling.
Henry szó nélkül elővett egy ropogós tízest a pénztárcájából, és az

asztalra tette. Ling próbálta leplezni meglepettségét. Ez az álomjáró volt az
első, aki nem próbált alkudozni. De nem az ő dolga, hogy erre felhívja a
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figyelmét. Bárki volt is ez az elveszett barát, nagyon fontos lehet neki.
– Kell valami, ami a tiéd – tette el gyorsan a pénzt. – Hogy megtaláljalak

az álomban.
Henry odaadta Lingnek a kalapját.
– Ez jó lesz?
A lány bólintott.
– Hánykor?
– Valamikor későn. Éjfélkor még játszom a Follies tetőtéri revüjében.
Ling látta a revü hirdetését az újságban. A táncosokon nem sok ruha volt.
– Szeretnék némi közönséget szerezni a dalaimnak – tette hozzá Henry

félénken. – Tudod, zeneszerző vagyok.
– Ismerhetem valamelyik dalodat? – kérdezte Ling.
– Te vagy az én gerlém, krúú-krúú? Szeptemberi hold?
Ling a fejét rázta.
– Sosem hallottam róluk.
Henry ezt félig sértésnek vette.
– Nem könnyű szakma.
– Talán nem a szakma hibája. Lehet, hogy csak nem elég jók a dalaid.
Henry pénzt dobott az asztalra a gombócért, és felállt.
– Háromra otthon leszek – mondta hűvösen. – Megegyeztünk?
– A három óra jó lesz.
– Akkor, gondolom, ezzel megvolnánk – nyújtott kezet Henry.
Ling nem rázta meg a kezét, hanem egyenesen a fiú szemébe nézett.
– Nagyon bátor dolog, hogy idejöttél. A legtöbben félnek, hogy elkapják

az álomkórt.
– Én nem vagyok olyan, mint a legtöbb ember – felelte Henry, még mindig

kinyújtott kézzel.
Ling gyorsan megrázta. Szikrának ezúttal nyoma sem volt.
– Viszlát az álmainkban, Ling Chan!
– Remélem, a dalaid nem olyan elcsépeltek, mint a vicceid – felelte a

lány.
Henry kilépett a hideg utcára, és közben azon gondolkozott, hogy

valószínűleg Ling Chan a legnyersebb ember, akivel valaha találkozott. De
segít neki megtalálni Louis-t. Ez az első ígéretes áttörés az ügyben. Ez a
remény adott neki erőt, miközben a kínai negyed szűk, kanyargós utcáit járta.
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Fölötte a frissen mosott ruhák úgy lebegtek a házak ablakai között kifeszített
zsinórokon, mintha csak díszzászlók lennének a Yankee Stadiumban, ahol a
tavasz közeledtével Babe Ruth abban reménykedik, hogy ütéseivel bekerül a
rekordok könyvébe. Henry kiért a széles járdára, a Columbus Park tél
tépázta fái közé, ahol egy férfi szónokolt a park csúcsos tetejű pavilonjának
lépcsőjéről:

– A kínaiak magukkal hozzák kínai szokásaikat: a szerencsejátékaikat, a
Tong háborúikat és az ópiumpipáikat. Titokzatos alakok. Sosem lehetnek
amerikaiak. És most már a betegségeiket is ránk ragasztják. Én azt mondom,
Amerikát meg kell őrizni az amerikaiaknak. Küldjük őket vissza Kínába!
Küldjük őket vissza a következő hajóval!

– Bigott – motyogta Henry maga elé, és továbbment. Miközben átvágott a
parkon, hirtelen minden ok nélkül végigszaladt a hátán a hideg: a félelem
különös érzése.

– Jól vagy, fiam? – kérdezte egy tweedzakós férfi. Bírónak vagy
miniszternek látszott.

– Ja. Mármint igen. Jól vagyok, köszönöm! – felelte Henry, de az érzés
nem múlt el.

– Tessék! Vigyél egyet! – nyomott a férfi egy szórólapot Henry kezébe:
HA AMERIKA A FEHÉREKÉ, MINDENKI BIZTONSÁGBAN LEHET. A KU-KLUX-
KLAN LOVAGJAINAK RÁD VAN SZÜKSÉGE!

Henry a szemetesbe dobta a papírt anélkül, hogy elolvasta volna, és kezét
a kabátjába törölte.

A Városházánál a földalatti megállójában várakozott, hogy felszállhasson
a metróra, és közben próbálta lerázni magáról azt a különös rettegést, ami a
Columbus Parkban elfogta. Azokra a dolgokra gondolt, amiket Louis-nak
akar mesélni, amikor újra találkoznak. Ekkor egy fiatalember botladozott le
a lépcsőn. Öltönye gyűrött volt, és bűzlött az italtól. Magában motyogott,
mintha a fejében lévő hangoknak válaszolgatna, mire a többi utas
aggodalmas pillantásokat vetett felé.

– Hol van már az az átkozott vonat? – kiáltotta a férfi. – Nekem a vonat
kell!

– Hamarosan itt lesz – szólt rá egy üzletember. – Maradjon csendben!
Az emberek hátrébb húzódtak, biztonságos távolságot tartva a peronon

kóválygó férfitól.
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– Olyan gyönyörű volt ott! Vissza kell jutnom. Nem találom. Nem
találom!

Henry az alagútba pillantott, és megkönnyebbülten látta, hogy a távoli
szerelvény fénye egyre közelebb ér. A zaklatott férfi veszélyesen közel
került a peron széléhez.

– Vigyázzon! – ugrott előre Henry, és épp akkor rántotta vissza a férfit,
amikor a vonat csikorogva begördült az állomásra.

A fiatalember a földre rogyott, és kezét az arcára szorítva nyafogott:
– Én csak aludni akarok. Vissza kell oda jutnom! Muszáj!
A tömeg szétnyílt, hogy átengedje a rendőröket. Az egyik rendőr talpra

emelte a zavartnak tűnő férfit.
– Gyerünk, cimbora! Kerítünk magának egy csinos kis ágyat, és akkor

kialudhatja ezt az állapotát.
– Álmodj velem! – felelte szinte síró hangon a férfi.
Akkor is ezt ismételgette, amikor a rendőrök elvezették.

94



NYULAK A KALAPBÓL

Evie és legjobb barátnője, Mabel Rose a Bennington viktoriánus
éttermében ültek a csenevész, pislákoló fényű csillár alatt, és forró
csokoládét ittak, hogy felmelegedjenek. Már két hónap is eltelt, mióta Evie
legutoljára korábbi lakhelyén járt, de Mabel ragaszkodott hozzá, hogy itt
találkozzanak, és meglepően szakértő módon sikerült is meggyőznie
barátnőjét. Most, hogy itt volt, Evie nem tudta nem észrevenni, milyen
szürke és kopottas ez a hely, főleg a modern hotelekhez képest, ahol újabban
megszállt. Egy pillanatra azt hitte, Jerichót látja, és a szíve kihagyott egy
ütemet. De nem ő volt az, és Evie egyszerre könnyebbült meg és lett
csalódott.

Mabel végigsimított a Gimbels Áruház kék masnijával átkötött dobozon.
– El sem hiszem, hogy vettél nekem egy ruhát. Biztosan nagyon drága volt

– mondta aggodalmasan. – A sztrájkoló munkások egy hétig ehetnének az
árából.

Evie felsóhajtott.
– Ó, Édespofa, most komolyan! Ne kezdj bele a kapitalizmus

veszélyeinek tragikus monológjába! Mert meg kell mondjam, a kapitalizmus
elbűvölő ruhákat készít! Különben is, ez az én pénzem, nem a tiéd.

– Tényleg elbűvölő – Felelte Mabel.
– Épp, mint te – jegyezte meg Evie, miközben Mabel válla felett a

Bennington bejáratának forgóajtaját leste.
– Mit nézel? Azóta ezt csinálod, mióta kijöttünk a Gimbelsből.
– Csak, öhm, megbizonyosodom, hogy Will bácsi nincs a közelben –

hazudta Evie. – Nem akarok összefutni vele. Gondolom, megérted.
Mabel bólintott, majd szélesen elvigyorodott.
– Hát ez pazar volt, ugye? Mi ketten együtt, mint a régi szép időkben!
Tökéletes napot töltöttek együtt: korcsolyáztak a Central Parkban, aztán

bevásárlókörutat tettek a Gimbelsben, ahol Mabel majd’ megszakadt a
nevetéstől, amikor Evie liftkezelőt játszott: „Negyedik emelet: főkötők és
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beöntés zacskók! Hölgyeim, a Gimbels tetőtől talpig öltöztet!” Ám mindez
olyan rövid ideig tartott, és olyan törékenynek tűnt. Mabelnek szörnyen
hiányzott Evie – mintha már évek óta nem találkoztak volna –, és aggódott,
hogy a lány új, izgalmas barátai elhalványítják és végül felváltják őt. Mabel
nem szokott inni, és őszintén szólva, azt az egy partit is, amire elment Evie-
vel, unalmasnak és értelmetlennek találta, csupa felszínes emberrel, akik
nem sokat törődtek a világ többi részével.

De ez nem gátolta meg abban, hogy ne akarjon részt venni az ilyen
eseményeken.

– Hé! Támadt egy remek ötletem. Miért nem maradsz itt ma este? –
kérdezte Mabel. – Biztos, hogy anya nem bánná.

Evie felvonta egyik szemöldökét.
– Anyád szerint maga vagyok a sátán.
– Nem is! Legalábbis nem teljesen. Ó, ne törődj anyámmal!

Táncolhatnánk Paul Whiteman lemezeire, játszhatnánk Pegityt, és addig
ennénk a kávétortát, míg bele nem fájdul a hasunk.

– Bocsi, Édespofa, de nem lehet. Lesz egy parti a Whoopee Klubban.
Megígértem, hogy éjfélkor előugrom a tortából.

– Ő! Értem – mondta Mabel csalódottan. Újabban mindig volt egy parti.
– Tényleg. Sajnálom.
– És holnap?
– Be-széd ó-rák – felelte Evie elnyújtva a szavakat. – És a Radio Star

eljön a WGI-ba, hogy képeket készítsen. Nos, mindenkiről, de én is rajta
leszek.

– Ez… csodásan hangzik. – Mabel remélte, hogy a hangja nem olyan
szánalmas és irigy, mint amilyennek érezte magát. – Bárcsak én is
csodásabb lehetnék ahelyett, hogy… én lennék!

Evie öklével az asztalra csapott.
– Nonszensz! Nem tűröm, hogy egy rossz szót is szóljanak Miss Mabel

Rose-ról. Ő egy remek lány. A legremekebb.
Mabel a szemét forgatta.
– Hip-hip-hurrá!
– Komolyan különleges vagy. Te vagy a létező egyetlen Mabel Rose –

folytatta Evie.
– Gondolom, ezért borulnak a férfiak nap mint nap a lábam elé. A remek
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tulajdonságaim vonzzák őket – panaszkodott Mabel. – Ha nem lennék ilyen
hétköznapi, akkor talán a Jericho hadművelet sem lenne ennyire
reménytelen.

Evie feszülten kevergette a kakaóját, és remélte, hogy Mabel nem veszi
észre, hogy elpirul.

– Talán Jericho eddig titokban másba volt szerelmes – mondta óvatosan.
– Valami régi láng. És most meg kell szabadulnia a szellemétől, mielőtt
udvarolni kezdene neked.

Mabel ettől bizakodóbb lett.
– Tényleg így gondolod?
Evie magára erőltetett egy mosolyt.
– Fogadok a legújabb harisnyámba, hogy ez lesz az oka. Tudod mit?

Szerintem nem kéne rá tovább várnod. Bátornak kell lenned! Menj el a
múzeumba, és ajánld fel a segítségedet! Mondd meg neki, hogy kaptál egy
üzenetet a szellemvilágból, miszerint nektek, kettőtöknek együtt kell
katalogizálnotok a szellemes tárgyakat, aztán elmenni táncolni.

– Evie! – kuncogott Mabel.
– Vagy tedd féltékennyé! – vonogatta Evie a szemöldökét. – Mi van azzal

a másik fickóval, aki odaadta a névjegyét… Arthur Hogyishívjákkal?
– Arthur Brown – javította ki Mabel. – Október óta nem láttam. Különben

is, a szüleim nem kedvelik.
– Miért nem? Talán Coolidge-ra{8} szavazott vagy ilyesmi?
Mabel nevetett.
– Nem! Arthur nekik túl radikális.
Evie a homlokához kapta a kezét.
– Minden újságnak: van, aki túl radikális Mabel Rose szüleinek!
– Szerintük nem a szakszervezetek érdeklik, hanem közönséges

anarchista. Úgy tűnik, bajba keveredett a Sacco és Vanzetti fellebbezéséért
szervezett gyűlésen, ahol azok a robbantások voltak. Apa azt mondta,
Arthurnak el kellett menekülnie a városból a rendőrök elől.

– Atyagatya! Az egyik oldalon egy igazi, élő anarchista, a másikon egy
fiú, aki egész életét egy szellemmúzeumban tölti. Te aztán tudod, hogy
válaszd ki őket, Mabesie.

Erre mindketten nevetésben törtek ki. Mabel a szemét törölgette. Jól, sőt
bátornak érezte magát, mint aki harmóniában van a világgal. Furcsa, hogy
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egyetlen délután a legjobb barátnővel hogy helyre tud rakni egy lányt.
– Jaj, úgy hiányoztál, Evie! Kérlek, szervezzünk majd megint egy ilyen

napot!
– Úgy lesz, Édespofa – szorította meg Evie Mabel ujjait, mielőtt felállt. –

Utálok véget vetni egy partinak, de jobb, ha indulok. Randim van egy
tortával. De mielőtt elmegyek, látnom kell rajtad az új ruhádat!

– Most?
– Nem. Július negyedikén. Persze hogy most! Ragaszkodom hozzá!
– Rendben. Menjünk fel!
Evie a fejét rázta.
– Azt már nem. Teljes bemutató-szkit kérek. Menj fel, kapd fel a

partirongyot! Aztán – halkította le a hangját Evie rekedtes dorombolássá –
lépj ki a liftből, és állj oda a falhoz úgy, ahogy Clara Bow{9} szokta!

Mabel érezte, ahogy lankad a bátorsága.
– Én nem vagyok Clara Bow – mondta.
– Szent Péter szerelmére, Mabesie! Légy egy kicsit titokzatosabb, jó? Itt

várok. Csak ne tartson sokáig! És tegyél fel egy kis rúzst is! – utasította
Evie, miközben a lift felé taszigálta Mabelt.

– Teljesen más nőként fogok visszajönni! – jelentette be Mabel, és ujjával
az ég felé mutatott, miközben a liftkezelő a helyére húzta a rácsot.

– Tik-tak. Parti? Torta? – emlékeztette Evie, majd lehuppant egy székre az
előcsarnokban, hogy megvárja barátnőjét. Félrehúzta a nehéz
bársonyfüggönyt, és kilesett az utcára néző ablakon. Annak a
hasznavehetetlen T. S. Woodhouse-nak továbbra sem volt nyoma. Mielőtt
elhagyták volna a Gimbelst, Evie besurrant egy telefonfülkébe, és ellátta egy
fülessel: „Nemrég látták Miss Evie O’Neillt, amint legjobb barátnőjét a
Bennington bérházba kíséri, így most először jár ott, mióta novemberben
kiköltözött, ha esetleg az érdeklődő feleknek kéne egy sztori az újságba.”
Talán jelentéktelen összeget fizetett Woodynak, hogy a neve mindig ott
legyen a lapokban, de az is nehezen megkeresett pénz volt, és a férfi jobban
teszi, ha nem épp valami lebujbán költi el ahelyett, hogy mindkettejüket
híressé tenné.

Valaki belökte a forgóajtót. Végre, gondolta Evie. Felpattant, és egy
aranyozott gyertyatartó alatt pózba vágta magát, legjobb profilját fordítva a
bejárat felé, ha esetleg Woodhouse volt olyan okos, és hozott magával egy
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fotóst is. Az ajtó körbeforgott, de nem Woodhouse jelent meg az
előcsarnokban, hanem Jericho. A fiú egy pillanatra megállt, letekerte a
sálját, még nem vette észre a lányt. Evie gyomra akkorát ugrott, mintha egy
vidámparki játékon ülne, miközben az eddig elnyomott érzések a felszínre
törtek. Eszébe jutott az a reggel a hotelszobában, Brethrenben, miután
Jerichót meglőtték, és hogy akkor milyen nyíltan, őszintén beszéltek
egymással. Evie még soha nem érezte magát annyira lemeztelenítve
senkivel, még Mabellel sem, mintha bármit mondhatna, úgyis megértenék.
Mámorító érzés volt. És veszélyes. Egy lánynak páncélban kell járnia, hogy
boldogulni tudjon a világban, és Jericho túl könnyen bontotta le róla ezt a
páncélt.

A fiú szeme kikerekedett, majd arcán a legelbűvölőbb mosoly jelent meg.
– Evie! – szólt, és egyenesen felé indult, mire a lány szándéka, hogy távol

tartja magát tőle, lassan elpárolgott.
– Szia, Jericho! – mondta Evie halkan, és mindketten bizonytalanul

álldogáltak az előcsarnokban. Néhányan elmentek mellettük, de Evie alig
vette őket észre. Már meg is feledkezett arról, mennyire jóképű a fiú:
komoly arccsontjáról, élénkkék szeméről. Egy hosszú, szőke tincs
kiszabadult a fiú frizurájából, és az arcába hullott. Megpróbálta a helyére
igazítani, de megint visszahullott, és Evie legszívesebben átölelte volna a
nyakát. Olyan könnyű volna megérinteni!

– Hogy vagy… – kezdte Evie, épp amikor Jericho is megszólalt. Idegesen
felnevettek.

– Kezdd te! – mondta Evie.
– Hallgatom a műsorodat. Nagyon jó. Olyan természetes.
– De jó! Köszi! – pirult el Evie a bóktól.
Kínos csend állt be közöttük. Jericho megköszörülte a torkát, és az

étterem felé intett.
– Ettél már? Teázhatnánk az étkezőben. A régi idők emlékére.
Evie a lift felé sandított.
– Ó! Én igazából már épp indultam. Csak még Mabelt várom.
Jericho kicsivel közelebb lépett hozzá. Tiszta, erdőillata volt, mint azon a

reggelen is a tetőn, amikor csókolóztak.
– Hiányoztál – mondta a fiú mély, halk hangon.
Evie-nek a mellkasába szorult a levegő, mintha fájdalmasan felfúvódott
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volna. A Jericho iránti érzéseit könnyen kordában tudta tartani, amikor a fiú
csak egy emlék volt. Rájött, hogy a partik, a rádióműsor és igen, más,
szórakozni vágyó fiúk karjának örvényében nem volt nehéz megfeledkezni
róla. De itt, amikor személyesen találkozott vele, az már teljesen más tészta.
Evie felnézett a fiú szemébe.

– Én…
– Ez csak nem a BűbáJós?
– Nahát, de igen! Ő az!
Az előcsarnokban izgatott moraj támadt, ahogy a Bennington néhány

lakója felismerte Evie-t. A lány meglepetten hátrahőkölt.
– Most… most mennem kell. Elkésem egy tortáról… m-mármint egy

partiról! Egy partiról tortával – magyarázta Evie éppoly zavarosan,
amilyennek magát is érezte. – Mondd meg Mabelnek, hogy üdvözlöm!

– Várj! Ne menj el!
Jericho a lány keze után nyúlt, de csak az ujjhegyeit érte el épp, amikor a

lift ajtaja kitárult, és Mabel úgy libbent ki belőle új, sárga ruhájában, mint
Isadora Duncan{10} egyik táncosa.

– Drááághám! Én vagyok az, Mabel BaraSwansonKnightBow… ó!
Evie gyorsan elrántotta a kezét Jerichóétól, és a barátnőjéhez sietett.
– Mabesié! Igazi tünemény vagy ebben a ruhában!
– Minek a tüneménye? – viccelődött Mabel, miközben szeme ide-oda

vándorolt a lány és Jericho között.
– Hát nem furcsa? Kibe botlanék bele, ha nem a mi jó öreg barátunkba,

Jerichóba? – áradozott Evie kissé túl lelkesen. Magán érezte a fiú
pillantását, így nem mert a szemébe nézni.

– Ó! Úgy tűnt, épp valami nagyon komoly dologról beszélgettetek.
Remélem, nem zavartam meg semmit – felelte Mabel.

– Csak elütöttük az időt, amíg ideérsz – csiripelte Evie, miközben egyre
jobban pánikba esett. Attól félt, Jericho bármelyik percben mondhat valamit
a történtekről, amivel összetörné Mabel szívét, és véget vetne az évek óta
tartó barátságuknak.

A forgóajtó ismét körbepördült, ahogy Sam belökte, hangosan kiáltva át
az előcsarnokon Jerichónak:

– Tudod, az a baj ezzel a Nietzschével, azon kívül, hogy egy igazi
gyászhuszár, hogy úgy gondolkozik, mint egy hétéves, aki nem hajlandó
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osztozni a homokozós játékain…
– Sam! Sam, itt vagyunk! – jelzett neki Evie.
Sam vigyorogva, zsebre vágott kézzel lépdelt feléjük.
– Nahát, csak nem a Shebák Shebájához van szerencsém? Épp az a lány,

akit keresek. Mesélt Freddy a Látók kiállításról? Arra gondoltam, hogy.
Evie kezét Sam nyaka köré fűzte.
– Sam, hát itt vagy! Késtél. Ó, de nem haragszom. Milyen jól nézel ki!
Sam összevonta a szemöldökét.
– Elnézést, hölgyem. Azt hittem, maga Evie O’Neill. Nyilván

összetévesztettem valakivel.
Evie kissé túl hangosan nevetett fel.
– Ó, te! Mekkora komikus vagy! – Karját Samébe csúsztatta, és közben

gyengéden belécsípett. – Gyerünk, elkésem a Whoopee Klubból, és
szeretném, ha elkísérnél, ugye megteszed? Viszlát, Mabesie drágám!
Hamarosan megismételjük! – Evie Jericho felé biccentett. – Örülök, hogy
újra láttalak, Jericho.

Ahogy ő és Sam elsétáltak, Evie óvatosan hátrasandított, és látta, hogy
Jericho sértett, de sztoikus arckifejezéssel néz utána. Meg kellett tennie, még
ha szörnyen érezte is magát miatta.

Amint kiértek a Benningtonból, Evie kiszabadította magát Sam karjából.
– Jobban belegondolva, túl hideg van a sétához, és talán esni is fog. Jobb,

ha inkább szerzek egy taxit.
Sam mosolygott.
– Mi? És rontsuk el a kellemes, szívből jövő viszontlátás örömét?
– Igen, engem is bánt a dolog. De biztos rendbe jövök valahogy. – Evie

intett a kapusnak.
– Emlékszel a napra, amikor találkoztunk a Penn Állomáson?
– Amikor elloptad a húsz dolláromat? Hogy felejthetném el?
– Akkor azt mondtad, nem vagy színésznő. – Sam oldalra billentette a

fejét, és összehúzta a szemét. – Azt hiszem, átvágtál.
– Nem tudom, mire gondolsz, Sam Lloyd – vetett Evie egy reménykedő

pillantást az út szélére, ahol a kapus félemelt karral álldogált.
– Dehogynem tudod. De ne aggódj: én nem árullak el. Azonban cserébe

szükségem van valamire.
– A piti kis lopások helyett most már zsarolásból élsz?
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– Ez nem rólam szól. Hanem a nagybátyádról. El fogja veszíteni a
múzeumot, Evie, ha nem varázsolunk elő egy nyulat a kalapból.

– Nem értem, ez miért az én problémám.
– Szükségünk van rád a Látók kiállításhoz. Ha megemlítenéd abban a

rádióműsorban, és te lennél a tiszteletbeli vendégünk, akkor garantált lenne
a nagy megnyitó. És ez talán elég lenne ahhoz, hogy ki tudjuk fizetni a
számlákat, mielőtt az adóhatóság az egész épületet elárverezted.

Evie szeme dühösen csillant fel.
– Miért kéne segítenem Willnek? Az életemet kockáztattam, hogy

megoldjuk a Pentagram Gyilkosságokat, aztán mégis megpróbált
visszatoloncolni Ohióba. Ez volt érte a hála. Talán ideje leállni a nyulak
elővarázslásával, Sam. Talán ideje, hogy Will eladja a múzeumot.

– Ez élete munkája, Sheba.
– Ha olyan sokat jelent neki, akkor talál rá módot, hogy megmentse.
Sam a fejét csóválta.
– Kőszívű vagy, Evie O’Neill.
Evie legszívesebben megmondta volna a fiúnak, hogy ha ez így lenne,

most nem fájna annyira a szíve. De jól tette, hogy ellökte magától Jerichót,
egyenesen Mabel karjába. Ugye?

Ekkor egy sötét öltönyös úriember lépett Evie mellé.
– Kérhetnék egy autogramot, Miss O’Neill? Nagy rajongója vagyok.
– Természetesen. Kinek írhatom az ajánlást? – kérdezte Evie a

beszédórákon elsajátított stílusban.
– Elég csak az autogram, ha nem gond.
– Egyáltalán nem – mondta Evie inkább „egyáltal hánnem”-ként ejtve a

szavakat, amiknek elégedett volt a hangzásával. Behúzta az utolsó cikornyát
is a nevén. – Tessék!

– El sem tudom mondani, mennyit jelent ez nekem – vette el a férfi, de
Evie már nem hallotta. Itt az idő, gondolta, amint meglátta az utca
túloldaláról közeledő T. S. Woodhouse-t.

– Nahát, csak nem a BűbáJós? – szólt, rágóját rágva. Buborékot fújt
belőle, és Evie visszafogta magát, nehogy kipukkassza.

– Milyen jó végre-valahára látni magát, Mr. Woodhouse – üdvözölte a
lány.

Woodhouse ásított egyet.
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– Épp egy csapat apácát mentettem ki egy égő templomból.
– Biztos maga gyújtotta a tüzet, hogy legyen miről írnia – vágta vissza

Evie.
T. S. Woodhouse egy csapat iskolás lány felé intett a fejével, akik feléjük

rohantak az utca túloldaláról, és közben izgatottan sugdolóztak.
– Nahát, kíváncsi vagyok, ki szellőztette meg, hogy itt van a

Benningtonban – kacsintott Woodhouse.
A gazember végül mégiscsak tette a dolgát.
– Miss O’Neill? – lépett oda az egyik lány. – Imádom a műsorát!
– Borzasztó kedves, hogy ezt mondod – felelte Evie a rádiósztár hangján,

mire a lányok izgatottan sikítozni kezdtek. Evie imádta, ha felismerték.
Ilyenkor legszívesebben mindig lefényképeztette volna magát, hogy a képet
hazaküldhesse Harold Brodie-nak, Norma Wallingfordnak és azoknak a
vidéki, ohiói puritánoknak, akik félreismerték. A fotó aljára pedig odaírta
volna: Pazarul érzem magam. Jó, hogy nem vagytok itt.

Sam átkarolta Evie-t, miközben a lány autogramokat osztott.
– Hát nem gyönyörű a kézírása?
X S. Woodhouse elvigyorodott.
– Maguk ketten jól festenek együtt. Bármi, amiről a Daily News

olvasóinak tudniuk kellene? Néhány hónapja az a hír járta, hogy maguk egy
pár.

– Nem. Nem vagyunk – jelentette ki Evie határozottan.
– Ejnye, szépen beszélsz a vőlegényeddel, Bárányfalat!
– A vőlegényével? – vonta fel a szemöldökét Woodhouse.
Erre a lányok megint felsikítottak. Egyre több ember gyűlt köréjük. Egy

kisebb tömeg mindig vonzza a nagyobbat. Ez a hírnév matematikája.
– Csak viccel – magyarázta Evie.
Sam a reménytelen szerelmesek pillantásával nézett rá.
– Pedig én azóta odáig vagyok ezért a kölyökért, amióta először

megpillantottam a Penn Állomáson.
– Sam… – figyelmeztette Evie feszes mosolya mögül.
– De hát ki ne szeretne belé? Csak nézzenek rá! – csípett bele Evie

arcába, mire a lány keményen a lábára taposott.
– Jaj, ez szörnyen romantikus! – sóhajtotta az egyik lány. A tömegben

néhányan tapsolni kezdtek.
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– A BűbáJóst elbájolták? – viccelődött egy férfi.
– Nem, ő nem…
– Na, mézvirágom! Ne rejtegessük a szerelmünket! Most már ne.
– Legszívesebben az öklömet rejteném a gyomrodba – súgta Evie a fiú

fülébe.
– Próbálja titkolni ezt a románcot, Miss O’Neill? És ami még fontosabb:

előlem titkolja? – faggatózott tovább Woodhouse, egy szenzációs sztorit
szimatolva.

– Hölgyem! A taxija! – nyitotta ki a kapus az autó ajtaját Evie-nek.
Az eső első, elszórt, futó vízcseppjei a járdának verődtek. Sam

gyakorlatilag belökte Evie-t a várakozó kocsi hátsó ülésére.
– Jobb, ha mész, édesem! Nem hagyhatom, hogy az én kis rádiós sztárom

megfázzon.
Evie résnyire tekerte az ablakot.
– Holnap már a folyót fogják átkutatni a holttested után, Sam Lloyd –

sziszegte épp, mielőtt a taxi megindult volna.
– Azt mondta, a folyót fogják átkutatni a holtteste után? – kérdezte T. S.

Woodhouse, ceruzáját készenlétben tartva jegyzetfüzete fölött.
Sam a szerelmesek sóhaját hallatta.
– Igen, a kis tüzes vadmacska. Szegény, szerencsétlen lány csak így tud

védekezni állati erejű szerelmünk ellen. Ó, ezt akár idézheti is!
– Állati… erejű… szerelem… – Woodhouse még akkor is körmök,

amikor az ég hirtelen leszakadt, és ömleni kezdett az eső.

Lejjebb az utcán a vékony, sötét öltönyös férfi leszegte a fejét, úgy osont
végig New York névtelen csordáján, mintha árnyéka sem lenne, majd beült a
jelentéktelen szedán anyósülésére. Átnyújtotta az autogramot a sofőrnek.

– Itt van. Ne mondja, hogy sosem kap tőlem semmit!
A sofőr Evie kézírására pillantott, majd a belső zsebébe csúsztatta alapot.
– Fitzgerald unokahúga, mi? Érdekes.
– A világ egy érdekes és veszélyes hely, Mr. Jefferson. Szellemek és

Látók. Emberek, akik állítólag egy magas kalapos férfit látnak. Külső és
belső fenyegetettség. Szabadságunk alapköve a biztonság. És minket ennek a
biztonságnak a fenntartásával bíztak meg.

– Tengertől a fénylő tengerig,{11} Mr. Adams – indította el a sofőr a kocsit.
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– Ő lenne az igazi?
– Nehéz megmondani – felelte a társa, és kinyitott egy csomag pisztáciát.

– Gondolom, valahogy tesztelnünk kell.
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EGY OSTOBA HIBA

Henry a fotelben ült, várta, hogy az óra elüsse a hármat, és közben arra a
napra gondolt, amikor először pillantotta meg Louis Rene Bernard-t.

1924 májusa volt. Henry tizenöt éves volt, és egy időre hazaengedték a
New Hampshire-i bentlakásos iskolából. Épp túl volt egy súlyos kanyarón,
ami mindenkit megrémisztett, így a szülei megengedték, hogy otthon töltse a
nyarat, hogy visszanyerje az erejét. Henry édesapját a munkája gyakran
hetekre Atlantába szólította, törékeny édesanyja pedig a napjait a családi
sírkertben töltötte, a kőszentek festett arcaihoz imádkozva, amik már
porózussá váltak a könyörtelen New Orleans-i párától. Henry életében
először azt tehette, amihez csak kedve volt.

Úgy döntött, hajókázni megy az egyik kirándulóhajóval, ami fel-le utazott
az iszapos Mississippin New Orleanstól St. Paulig. Legtöbben táncolni
jöttek ide. Henry hallgatni. New Orleans néhány legjobb zenekara
gyakorolta számait a fedélzeten; a hajó a dixieland igazi lebegő
mestertanfolyama volt.

Az SS Elysian fedélzetén zenélő zenekar fantasztikus volt – majdnem
olyan jó, mint Fate Marable-é.{12} A klarinét édes szólama hol magasabban,
hol mélyebben szólt a trombita érzéki csábítása mellett, miközben a csillogó
szemű utasok vállt vállnak vetve ropták a hajó hatalmas táncparkettjén, a
mennyezetről lógó ventilátorok alatt, amik nem igazán tudták elnyomni a
folyótorkolat hőségét vagy a szúnyogok rohamát. Azonban a hegedűs volt az,
aki legjobban felkeltette Henry érdeklődését. Még soha nem látott olyan
jóképű fiút: sűrű, majdnem fekete haját hátrafésülte arcából, amit erős
szemöldök, sötétbarna szemek és szögletes állkapocs tett markánssá.
Amikor mosolygott, szeme félholdnyira szűkült; szemfogai görbék és kissé
hosszabbak voltak, mint metszőfogai. És a neve úgy hangzott, mint egy
könnyed zongoradallam: Louis Rene Bernard. A harmadik szám végére
teljesen megigézte Henryt.

Úgy tűnt, Louis is észrevette őt. Amikor az Elysian éjszakára kikötött
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New Orleansban, Louis Henry után sietett, amikor a fiú partra szállt.
– Elnézést! Azt hiszem, elhagytad a kalapodat – mutatott Louis a fején

lévő szalmakalapra.
– Attól tartok, az nem az enyém – felelte Henry.
– Hát, az enyém sem lehet. Szörnyen áll nekem.
– Ó, dehogy! Nem tudok egyetérteni. Nagyon is… – Henry túl későn jött

rá, hogy Louis-nak igaza van: a kalap túl kicsi volt neki. A megfelelő szót
kereste, hogy mentse a helyzetet. – Hajókázós.

Louis felnevetett, és Henry arra gondolt, ez a nevetés talán a legszebb
hang, amit valaha hallott, még a dzsessznél is szebb.

– Szereted a fánkot? – kérdezte Louis félénken.
– Ki ne szeretné?
Beültek a Cafe Du Monde-ba, ahol a cukrozott, kisütött fánkokat sűrű

cikóriakávéval öntötték le. Azután a folyóparton sétáltak, a sirályokat és az
egymásnak jelző, távoli hajók hangját hallgatták. Egy ideig egymás mellett
ácsorogtak, megvárva, míg a többiek eloldalognak, és magukra maradnak, és
akkor, jó pár egymásra vetett, félénk pillantás után Louis előrehajolt és
gyengéden megcsókolta. Nem ez volt Henry első csókja; az a megtiszteltetés
Sinclair Maddingtonnak jutott, egy iskolai barátjának a Phillips Exeterben.
Az a csók esetlen, félszeg és kissé elkeseredett volt. Utána hetekig kerülték
egymást a közös szégyen miatt. Louis csókjában azonban semmi szégyen
nem volt; csupán egy édes érzet, amitől Henry gyomra és feje úgy bizsergett,
mintha pezsgőt öntöttek volna beléjük. Sosem akarta abbahagyni.

Louis Henry fejére nyomta a szalmakalapot.
– Neked jobban áll.
– Gondolod?
– Tudom. Ez lesz, barátom, a szerencsekalapod.
Henry soha többé nem indult el nélküle.
– Mi az az izé a fejeden? – kérdezte Flossie, a szakácsnő, amikor Henry

végigment a konyhán, útban kifelé. A kalapot kackiásan csapta a fejére.
– A szerencsekalapom – felelte.
A szakácsnő a fejét csóválta, miközben meglisztezte a csirkét.
– Ha te mondod…
Az a nyár Henry és Louis nyara volt. Mint kiderült, Louis tizenhét éves

volt, és éppannyira a folyó része, mint a halak vagy a mohától sima kövek. A

107



fiú cajun édesapja, mielőtt meghalt, sajnos túl korán, átadta fiának a zene
szeretetét és ajándékként a hegedűt. Az édesanyjától pedig megtanulta,
hogyan álljon meg a saját lábán, mivel először távoli rokonokra, majd
végül, amikor még alig volt hétéves, egy New Orleans-i katolikus árvaház
gondjaira bízta. Louis innen tizenkét éves korában megszökött, és inkább az
utcán, halászkunyhókban és hajókon élt. Egy mandulagyulladás
következtében a hangja kissé érdes lett, amitől bármit mondott is – a
„Harapnak a halak”-tól elkezdve a „Dit mon la verite”{13}-ig –, az úgy
hangzott, mintha flörtölne. Pénzt vesztett a bourré kártyajátékon, miközben a
legmámorítóbb hegedűdallamot játszotta a francia negyedben. Egyik helyen
sem maradt túl sokáig, és jelenleg egy rettenetesen meleg padlásszobában
húzódott meg egy élelmiszerbolt felett, a Dauphine Streeten. Teljesen odáig
volt a vadászkutyájáért, Gaspard-ért, akit a folyó mellett talált elhagyatottan.

– Pont olyan, mint én – mondta Louis, és megvakarta a nyáladzó eb
bolyhos fülét. Gaspard-t is mindenhova magukkal vitték. Úgy tűnt, a
negyedben ezt senki sem bánja, sőt gyakran még egy-egy tál ételmaradékot is
kikészítettek neki.

Henry elmondott valamit Louis-nak, amit előtte még senkinek sem: a
betegsége óta különös, tiszta álmai voltak. Egyik éjjel, amikor még gyötörte
a kanyaró, levegő után kapkodva ébredt, mintha fulladozna, rettenetes érzés
volt. Amikor megnyugodott, rájött, hogy nem ébredt fel, hanem teljesen éber
az álomban.

– Megrémültél? – kérdezte Louis.
– Igen – felelte Henry, miközben élvezte, hogy szerelme karja köré

fonódik.
– Akármit megtehettél, amit akartál?
– Nem – válaszolta Henry.
– Ha én bármilyen helyről álmodhatnék, egy csendes, vízparti kunyhóról

álmodnék – mondta akkor Louis. – Egy kis kunyhóról. Egy halászcsónakról.
Egy újságpapírról, tele rákkal, ami csak arra vár, hogy megegyem.

– Én is ott lennék? – kérdezte Henry halkan.
– Nélküled nem is lenne szép az álom.
És akkor Henry megértette, mit jelent szerelmesnek lenni.
Aznap éjjel Louis álmában járt. Rusztikus kunyhó állt a napfény pettyezte

folyó mellett, ahol az ősi tölgyek szakállbromélia függönyöket lógattak a
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vízbe. Az elülső verandán egy caryfából készült hintaszék állt, a közelben
pedig egy halászcsónak lengedezett a vízen. A kép nem tartott sokáig – az
álom elúszott, és Henry hiába küzdött, nem tudott ott maradni. Mégis boldog
volt, hogy még ha csak pár percre is, de belenézhetett.

Júniusban idénymunkát vállaltak egy kirándulóhajó fedélzetén, hogy
megkeressék az élelemrevalót. Amikor éjszakára kikötöttek a különböző
álmos, déli, part menti városokban, Louis és Henry a fekete bőrű
zenészeknek is vettek ételt, akiket nem engedtek be a fehéreknek szánt
hotelekbe és éttermekbe.

– Nem tűnik igazságosnak – jegyezte meg Henry Louis-nak.
– Azért, mert nem az.
– Sok ilyen van – mondta Henry. Szerette volna megfogni Louis kezét, de

nyilvános helyen, ahol bárki láthatja őket, nem merte. Ehelyett megvárták,
amíg az ítélkező világ álomba merül, majd kisurrantak, és addig
csókolóztak, amíg a déli naptól már amúgy is megviselt ajkuk engedte.

Július forró napjain horgászni és úszni mentek. Éjjel legtöbbször a
francia negyed klubjait és illegális lebujait járták Joe Cascio Kisboltjától,
ahova az összes bohéméletű járt táncolni és inni, a Celeste’sig, ahol a
tulajdonos, Alphonse teáscsészékben szolgálta fel a csempészett sört. Néha
vettek egy-egy kancsó házi készítésű, erős, borókaízű kerítésszaggatót egy
olasz özvegytől, aki megboldogult férjétől vette át a csempészüzletet. Aztán
a Canal Street-i villamossal kimentek a temetőbe, hogy igyanak,
beszélgessenek és álmodozzanak. A kőangyalok és az isteni könyörület
reményében emelt márványok között a félig részeg Henry hosszan ecsetelte a
kettejük számára tervezett jövőt:

– Elmehetnénk St. Louisba vagy Chicagóba, vagy akár New Yorkba!
– Mit csinálnánk ott?
– Zenélnénk!
– Itt is azt csináljuk.
– De ott senki sem ismerne minket. Bárkik lehetnénk. Szabadok lehetnénk.
– Az ember mindig annyira szabad, amennyire úgy dönt, hogy az lesz –

mutatott rá Louis.
– Neked könnyű ezt mondani – felelte Henry sértetten. – Te nem vagy

DuBois.
DuBois-nak lenni nem csupán hagyaték volt, hanem fojtogató kötélhurok

109



is. Egyike volt a New Orleans-i társasági élet legelőkelőbb családjainak,
nagy, még a polgárháború előtti időkből rájuk maradt kúriájukkal, Bonne
Chance-szal, ami bizonyította származásukat. A fehér oszlopos, tekintélyes
tölgyek szigorú sorával szegélyezett Bonne Chance-t Henry ükapja, Xavier
DuBois építtette, aki a rabszolgáknak és a cukornak köszönhetően hatalmas
vagyonra tett szert. Örököse, az első Henry DuBois a csaktóktól szerzett
területeket az Indián-kitelepítési Határozat idején, Henry nagyapja pedig
ezredesként szolgált a konföderációs hadseregben, Lee tábornok mellett
ügetve, hogy megvédje azt a rengeteg ellopott földet és az ahhoz járó
rengeteg ellopott embert. Henry gyakran eltöprengett, vajon volt-e valaha
egyetlen DuBois is, aki legalább egy nemes cselekedetet végrehajtott
életében.

Az egyetlen háború, ami Henry apját érdekelte, úgy tűnt, a fia ellen vívott
volt. Ehhez nem kellett vért ontani; az apja tévedhetetlensége bizonyos
nyugodt magabiztossággal járt. Sosem kérdőjelezte meg, hogy követik-e az
utasításait, így sosem volt rá oka, hogy felemelje a hangját. Az a kisemberek
sajátossága.

– Hal, ne idegesítsd fel édesanyádat!
– Természetesen Hal az Ole Missen kezdi meg tanulmányait.
– A joggal kéne foglalkoznod, Hal. Talán érdekelne egy bírói pulpitus. A

zene nem nemeshez méltó hivatás.
– Ez a dzsesszes és hajókázó csőcselék nem megfelelő társaság egy

hozzád hasonló származású és pozíciójú fiatalember számára, Hal. Ne
feledd, hogy DuBois vagy, családunk kitűnő hírnevének gazdagítója. Ehhez
tartsd magad!

Henry érzékeny, kiegyensúlyozatlan édesanyja már rég belebetegedett
férje zsarnokoskodó magatartásába. Amikor először omlott össze, Henry
apja nem volt hajlandó szanatóriumba küldeni, mert túlságosan tartott a
pletykáktól. Ehelyett a család orvosa pirulákat írt fel neki, és most az anyja
úgy bolyongott Bonne Chance végtelen folyosóin és szobáiban, mint egy
eltévedt madár, ami képtelen sokáig egy helyben maradni, míg végül a
családi sírkertben lelt menedékre. Ott üldögélt a viharvert pádon, a kertet
bámulva, egy rózsafüzért morzsolgatva.

– A vitaminok miatt van. Nem kellett volna szednem őket – mondogatta
Henrynek idegesen. – Attól féltem, még egy babát elveszítek. Annyit
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elveszítettem! Az orvos azt mondta, a vitaminok segítenek.
– És így is lett. Hiszen itt vagyok, maman – felelte ilyenkor Henry.
– Az a nő levelet küldött nekem, és meghagyta, hogy rejtsem el a madarat

– mondta az anyja, fanatikusan pörgetve a fekete gyöngyöket ujjai közt.
Flossie ilyenkor kijött, és visszakísérte őt a nagy, fehér házba.
– Jöjjön csak, Miss Catherine! A szentek nem bánják, ha megeszi az

ebédjét.
Henry még egyszer kisurrant Louis-hoz, és ők ketten felpattantak a Smoky

Maryre, és áthajóztak a Pontchartrain-tó partján lévő West Endbe, ahol
horgászhattak a bucktowni mólón, piknikezhettek az Old Spanish Fort
közelében, vagy zenélhettek a Milneburg üdülő és kempingben.

Louis soha nem hívta őt Halnék. Mindig Henrinek szólította olyan
elnyújtott, perzselő hangon, mint a negyed feletti levegő: „Szerezzünk egy
adag rákot, Henri!”, „Hallod, hogy elnyújtotta ezt a sort, Henri?”, „Henri, ne
legyél már ilyen lajhár! Mindenki ránk vár odalent a Celestesben.”

És Henry kedvence: »Moi, je t’aime, Henri.”{14} Henry azt akarta, hogy a
nyár soha ne érjen véget.

Aztán egy szörnyű, csendes, augusztusi napon Gaspard meghalt. Mielőtt
még Louis megállíthatta volna, az édes vadászeb egy kóbor macska után
vetette magát, és egyenesen a jegesember kocsija elé rohant, ami akkor
kanyarodott be a Rampart sarkán. Autókerekek csikorgása és egy rettenetes
vakkantás hallatszott. Louis és Henry átverekedték magukat a tömegen.
Louis felüvöltött, térdre rogyott, és karjába kapta a halott jószágot. A sofőr,
egy kedves, kerek képű férfi, levette a kalapját, és sajnálkozva, atyaian
megveregette Louis vállát.

– A semmiből bukkant elő, fiam. Nem volt időm fékezni. Őszintén
sajnálom. Nekem is van három kutyám.

Louis vigasztalhatatlan volt. Henry vett egy üveggel az olasz özvegy
italából, és visszahúzódtak a tetőtéri szobába, Gaspard teste egy takaróba
bugyolálva feküdt az ágyon. Henry a karjában tartotta Louis-t, amíg kisírta
magát, és addig itatta vele az erős italt, amíg üveges nem lett a tekintete.
Később Henry kölcsönkért egy autót a Celeste’s egyik állandó vendégétől, a
víz partján eltemették Gaspard-t egy csipkelombozatú fűzfa alatt, és a sírt
egy, a Flossie konyhájából elkobzott sült csonttal jelölték meg.

– Megölne, ha tudná, hogy én vettem el a legjobb, levesbe való csontját –
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jegyezte meg Henry, és levette verejtéktől átázott ingét.
– Jó kutya volt – mondta Louis vörös, puffadt szemekkel.
– A legjobb.
– Miért kell mindennek, amit szeretek, eltűnnie? – suttogta Louis.
– Én nem tűnök el – felelte Henry.
– Hogy veszed rá az apádat, hogy itt maradhass?
Henry az ajkába harapott, és a frissen forgatott földre meredt.
– Majd kitalálok valamit.
– Megígéred?
– Megígérem – válaszolta Henry, de fogalma sem volt, hogy fogja

megtartani az ígéretét.
Beköszöntött az augusztus vége, párás felhőket hozva magával, amik csak

ígérgettek, de nem hullattak esőt. Egy fojtogatóan meleg nap után Henry és
Louis egy takarón ült a fentről alátekergőző hajnalkák egy fürtje mellett,
feszült idegekkel. Nem sokkal azelőtt távirat érkezett: Henry apja másnap
tér haza Atlantából. Az iskola a munka ünnepe utáni héten elkezdődik, és
akkor Henry mérföldekre lesz Louis-tól.

– Miért nem mondod meg egyszerűen az apádnak, hogy nem akarsz
menni?

Henry keserűen felnevetett.
– Senki nem mond nemet az apámnak. – Letépett egy hajnalkát az indáról,

és összenyomta.
– Mit vétett ellened az a növény?
Ám Henryt viccelődéssel sem lehetett kibillenteni nyomorúságából. A

bentlakásos iskolában belekényszerítik egy szigorú, színtelen életmenetbe,
ami reggeli miséből, latinból, zsarnokoskodó felsőbb évesekből és a
járására vagy a beszédére tett rosszindulatú célozgatásokból áll. Nem lesz
dzsessz, főtt rák vagy horgászás a mólón. Nyoma sem lesz azoknak a
szertelen embereknek, akiket a negyedben tett sétáik során megismertek:
férfiak és nők, akik úgy néztek a két fiú után, mintha csak imádni való
unokaöccseik lennének. Nem lesz ott Louis. Henry szinte fizikai fájdalmat
érzett a szomorúságtól.

Louis egy szívet rajzolt a földre. A belsejébe azt írta: L + H. Henry el
akarta törölni, mielőtt valaki meglátná, Louis azonban a rajz fölé tette a
kezét.
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– Ne!
– De…
– Ne! – mondta megint.
Aznap éjjel együtt feküdtek a szűk ágyon, és a Pontchartrain-tó lágy

hullámzását hallgatták, ahogy a víz a kunyhó alatti cölöpöket mosta. Louis
borostás álla kidörzsölte Henry arcát, de semmi pénzért nem állította volna
le a csókokat. Kezük, szájuk és nyelvük egymásba gabalyodott. Testük
verejtékezett a felfedezésektől és az örömtől. Utána egymást átölelve
feküdtek, és Henry elaludt, miközben Louis puha, meleg leheletét érezte a
vállán, és odakint, a West End utcáin tovább dübörgött a zene.

Henry apja egy pénteki napon tért vissza augusztusban, ahogy a nyár
lassan a végéhez közeledett. Könyvtárszobai foteljéből végigmérte
lebarnult, szeplős fiát.

– Úgy tűnik, visszanyerted az életerődet.
– Igen, apám – felelte Henry.
– Az iskola örülni fog a hírnek.
Henry szíve olyan hevesen vert, hogy már arra gondolt, talán az apja is

meghallja a nagy perzsaszőnyeg másik végéből.
– Azon gondolkodtam, talán itt is befejezhetném az iskolát. Nem

Orleansban.
Az apja felpillantott újságja mögül.
– Miért?
– Segíthetnék anyának – hazudta.
– Arra ott vannak a szolgák és az orvos. – Az újságkorlát ismét

felemelkedett.
– Szeretnék itt maradni – próbálkozott tovább Henry. Magára parancsolt,

nehogy sírva fakadjon. – Kérlek.
– Már elküldtem a csekket a tandíjadra.
– Visszafizetem.
– Ne légy nevetséges!
– Komolyan mondom! Bármilyen munkát elvállalok, amit tudok. És…
– A témát lezártam, már döntöttem. – Az apja még egy utolsó, kíváncsi

pillantást vetett rá. – Hová jársz esténként?
– Hosszú sétákra. Dr. Blake javasolta. Az egészségem miatt – hazudta

Henry, most először erőt merítve másik, titkos életéből.
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Az apja még egy pillanatig összevont szemöldökkel meredt rá.
– Nos – fordult vissza az újságjához –, gondolom, Dr. Blake ehhez jobban

ért.
Egy ostoba hiba leplezte le őket.
Louis írt Henrynek egy levelet. Egy gyönyörű levelet. Henry szinte

minden szavát kívülről fújta, olyan sokszor olvasta el. Alig tudott tőle
megválni, így egyik zsebéből rakosgatta a másikba, mindig magánál tartva,
hogy bármikor elolvashassa, amikor csak akarja. Ám egyik este túl fáradt
volt, és a kabátzsebében felejtette. A mosónő megtalálta a papírt, és Henry
apjához vitte.

Henry gyomra még most is összeszorul, ha eszébe jut, ahogy a szalonba
hívatják, és az inasuk, Joseph becsukja mögötte az ajtót. Ez volt az egyetlen
alkalom, amikor az apja nyugodt vérmérséklete valami mással, valami
erőszakossal fenyegetett.

– Felismered ezt? – kérdezte, felemelve a sértő szerelmes levelet. – Mi
ez a szenny?

Henry annyira megijedt, hogy nem tudott válaszolni.
– Ez a… – apja szája megremegett, alig tudta kiejteni a szót – fiú…

kompromittált téged valahogy?
Louis megnevettette. Louis megcsókolta. Szerette. Ezekben semmi

kompromittáló nem volt.
– Nem gondoltál arra, hogy megzsarolhatja a családunkat, beszennyezheti

a jó hírnevünket, mindezt a pénz miatt? – folytatta az apja. – Azt hitted, csak
jellegtelen külsejű örökösnők eshetnek áldozatául a hozományvadászoknak?

Henry meg akarta mondani az apjának, hogy Louis kedves, jó, romantikus
és gyengéd. Hogy a kettejük kapcsolata igazi. De ilyesmit képtelenség lett
volna neki megvallani. Lenézése olyan erőteljes volt, hogy megbénította
vele a fiút, és belefojtotta a szégyenbe.

Még sosem érezte magát ennyire gyávának.
– Nem mész vissza Exeterbe – jelentette ki az apja.
– Nem? – Még félelmében is új remény ébredt Henryben. Itt maradhat.

Louis-val.
– Ha nem vagy hajlandó megvédeni a családod jó hírnevét, akkor nekem

kell megtennem helyetted. Elintéztem pár hívást. Holnap reggel kilenckor
indul egy vonat Charlestonba, a Citadel katonai iskolába. Te is rajta leszel.

114



Ők talán képesek férfit faragni belőled, ha már én megbuktam. Soha többé
nem beszélsz ezzel a fiúval.

Az apja a szeme láttára tépte szét a gyönyörű levelet, majd a darabokat
egy gyufával meggyújtotta és a kandallóba dobta, ahol hamuvá égtek.

Henryt a szobájába száműzték, ahol már ott várta az összekészített
bőröndje. Katonaiskola. Ha Exeterben rosszul érezte magát, a Citadelben
még rosszabbul fogja. Henry azt sosem élné túl. Talán kimenthetné magát,
hazudhatna: „Semmi közöm ahhoz a fiúhoz! Az egész csak félreértés!” Aztán
engedhetne apja akaratának: feladhatna mindent, amit szeret, Louis-t, a
zenét, és visszamehetne Exeterbe, ügyvéd, majd bíró lenne. Elvehetné a
megfelelő lányt, gondoskodna róla, hogy megszülessen V. Henry
Bartholomew DuBois, és bámulhatná ugyanazokat az embereket
ugyanazokon a közösségi bálokon és vacsorákon, miközben végig tudná,
hogy továbbra is az apja szégyene, mert a tettét sosem fogja elfelejteni, csak
tagadni. Vagy önálló lehetne, a maga ura. Nem ezt mondogatta neki
állandóan az apja?

Aznap este az apja üzlettársai gyűlést tartottak. Henry hallotta őket
odalent, ahogy a boruk és szivarjuk felett nevetgélnek. Ha ez jelenti a férfi
létet, akkor ő nem kér belőle. Így, hogy az apja és a szolgálók is mással
foglalkoztak, Henry tudta, hogy itt az idő. Amit csak tudott, begyömöszölt
egy hátizsákba, kimászott a hálószoba ablakán, lemászott egy fán, és
végigment a sírkerten. Megdermedt, amikor észrevette az anyját a
rózsafüzérével Szent Mihály szobra előtt. Egy hosszú másodpercig az anyja
csak bámult rá, hol Henryre, hol a hátizsákjára pillantva, majd úgy nézett
vissza a fiú arcára, mintha megpróbálná az emlékezetébe vésni.

– Repülj, repülj, édes madaram! – suttogta, majd visszafordult a
szentjeihez, és hagyta, hogy a fia kisurranjon Bonne Chance börtönéből.

Henry elosont a negyedig, Louis padlásszobájáig, de a fiú nem volt ott. A
Celestesben is megnézte. Ott sem találta.

– Hallottam, hogy azt mondja, talán az Elysian fedélzetén fog játszani –
mondta Alphonse.

Mire kiért a kikötőbe, az Elysian már messze járt. Henryt könnyek
fojtogatták. Eszébe jutott, hogy megvárja, amíg Louis visszaér, de nem tudta,
az mikor lesz, és nem tudott olyan sokáig várni. Az apja kerestetni fogja.
Amint biztonságban letelepedett valahol, üzen valahogy Louis-nak.
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A szerencse Henry mellé szegődött. Egy gőzös épp akkor indult felfelé a
Mississippin, így felkéredzkedett rá, megígérve, hogy a St. Louis-i fuvarért
cserébe zongorázik az utasoknak. St. Louisban feladott egy levelet Louis-nak
a Celeste’s címére, amiben megadta a helyi Western Union távközlő iroda
címét is. De nem jött távirat. Ahogy Memphisbe, Richmondba és New
Yorkba sem. Henrynek eszébe jutott az a nap, amikor eltemették Gaspard-t.
Louis kicsikart Henryből egy ígéretet, miszerint soha nem hagyja el. Erre
Henry nem elszökött? Vajon Louis most meggyűlöli, amiért búcsú nélkül
távozott? Gyávának tartja őt? Bárcsak megtalálná Louis-t, akkor
megmagyarázhatná a történteket.

Henry nem adta fel. Írt néhány vándormuzsikusnak az Elysianről. Csak az
egyikük válaszolt, a kornetten játszó Jimmy. Azt írta, egyik barátja
unokatestvérétől hallotta, hogy Louis talán elhagyta New Orleanst, és egy
helyi, utazó zenekarhoz csapódott, de a nevükre nem emlékezett. Henry
felnyögött, amikor ezt olvasta: Louis az utazó zenekarral bárhol lehet az
országban.

Ekkor jutott eszébe, amikor Louis álmában járt. Ha ez az egyetlen módja,
hogy valahogy kapcsolatba lépjen vele, akkor legyen úgy. Csupán egy
sugallatot kellett benne elültetnie: „Miért nem beszélsz Henryvel? New
Yorkban vár rád, a Bennington bérházban. A Bennington bérházban. Ne
feledd!”

Ám ehhez előbb meg kell őt találnia.
Az elmúlt évben minden héten ezzel próbálkozott. Ismerős, különös és

néha egyenesen rémisztő tájakon utazott, bármilyen nyom után kutatva, ami
visszavezetné a fiúhoz, akit nem tudott elfelejteni, a fiúhoz, akit szeretett és
elhagyott. A fiúhoz, aki, remélte, megbocsát neki.

Henry a karórájára pillantott.
Öt pere múlva három.
Beállította az ébresztőt, és elindította a metronómot.
– Kérlek – rebegte, és lehunyta a szemét.
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ÁLMOK MÉLYÉN

Ling szeme alig nyílt ki az álomvilágban, amikor valaki megkocogtatta a
vállát, mire felkiáltott. Megfordult, és a riadt Henryt látta maga mellett, aki
bocsánatkérően emelte fel a kezét.

– Soha többé ne csinálj ilyet! – fújta ki Ling remegve a levegőt.
– Sajnálom – felelte Henry, de nem tudta elfojtani mosolyát. – Működött a

kalap! Megtaláltál.
– Igen. Megtaláltalak – felelte Ling csodálkozva, miközben máris azt

próbálta megfejteni, ez hogy történhetett. Sikerült bemérnie egy élőt egy
álomban. Most először. – Hol vagyunk? Kinek az álmában?

Mintegy varázsütésre, hirtelen különböző hangok harsantak fel: lovak
patájának a kopogása, egy távoli vonat zörgése, az árusok kiáltásai és egy
gyár vékony, magas füttye. A ködfátyol ritkulni kezdett, és ugyanazt a kopott
utcarengeteget fedte fel, mint előző éjjel, de most a város nem volt csendes:
két férfi esett ki egy kocsma ajtaján; dulakodtak, miközben a tömeg biztatta
őket. Fél tucat utcai csibész egy karikát kergetett egy bottal.

– Anthony Orange Cross… – Izgatott kiáltásaik füstfelhőkként
gomolyogtak utánuk, miután eltűntek. Egy szellemszerű, ló húzta szekér
ügetett el mellettük.

– Vigyázz, vigyázz, Paradise Square! Közeleg a Síró Nő! – szólt a kocsis,
mielőtt a köd elnyelte.

Pop-pop-pop! A sebtében felvázolt háztetők felett tűzijáték durrant, a
homályban egy fantomszerű férfi villódzott régimódi mellényben és
kabátban, mintha egy vetítőgép szüleménye lenne.

– Hölgyeim és uraim! – kiáltotta a jelenés. – Jöjjenek! Üljenek fel mind
Alfred Beach légnyomásos vonatára! Nézzék meg a saját szemükkel ezt a
csodát, és ámuljanak: az utazás jövője épp itt, a talpunk alatt! – A jelenés
jobbra mutatott, mire megjelent a mészkőépület.

– A Devlin! Itt hallottam tegnap Louis hegedűjét! – Henry odarohant,
fülelt, ám ezúttal nem szűrődött ki zene a régi téglák közül. – De tegnap éjjel
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olyan tisztán hallottam.
– Mondtam, hogy nincs rá garancia – emlékeztette Ling. – Ne feledd, ez

még mindig csak egy álom!
– De úgy ismerem a játékát, mint a sajátomat. Ő volt az. Louis! Louis! –

Henry azt hitte, mindjárt sírva fakad. Ha már ilyen közel jutott, nem bírna
elviselni még egy csalódást. Felmordult, és az épület falára ütött, keze
hangosan koppant rajta.

– Aú! – rázta meg fájó tagját.
Ling meglepetten tátotta el a száját.
– Te… te megérintetted. Ez lehetetlen. – Óvatosan ő is előrenyúlt, és

ujjait végighúzta a tégla barázdáin. – Lehetetlen – ismételte. – Ezelőtt is meg
tudtál érinteni dolgokat álomjárás során?

– Egészen tegnapig, amíg megfogtam a kezedet? Nem. Soha.
– Én sem – felelte Ling.
Ekkor éles sikoly hasított a levegőbe, amitől Henryt és Linget kirázta a

hideg.
– Gyilkosság! Gyilkosság! Ó, gyilkosság!
Egy szellemszerű alak tört elő a ködből, egyenesen Henry és Ling felé

tartva: egy elfátyolozott nő régimódi, magas nyakú ruhában. Úgy szaladt,
mintha megijedt volna valamitől, mintha üldöznék. Ahogy közelebb ért,
Henry és Ling látta, hogy ruhájának elülső része vértől piroslik. A nő
elsuhant kettejük között, hideg levegőt hagyva maga mögött. Majd úgy ment
át a mészkőépület falán, mintha füstből lenne.

A falon egy pislákoló lyuk nyílt.
– Mi volt ez? – kérdezte Ling, de Henry nem válaszolt. A nyíláshoz lépett,

ami egy rejtélyes, a házból érkező energiától izzott. A tátongó lyuk széle
bizonytalanul hullámzani kezdett, mintha bármelyik pillanatban
bezáródhatna.

– Egy lépcső vezet lefelé. Gyerünk! Sietnünk kell! – intett Henry a
nyílásra.

– Megőrültél?
– Kérlek. Szerintem nélküled nem találhatom őt meg, Ling – könyörgött

Henry. – Ez csak egy álom, drága. Ha valami rossz történik, csak annyit kell
tennünk, hogy felébredünk.

– Kétszeres árat kellett volna kérnem – morogta Ling.
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Ezzel beugrottak az épületbe, és lesiettek a lépcsőn, épp amikor a kapu
bezárult mögöttük.

– Ling? – szólította Henry a lányt a sötétben.
– Itt vagyok – felelte Ling. – Bárhol is legyen az az itt.
Tompa, sárga fény villant fel és hullámzott végig a sötéten, mintha valaki

felkattintott volna egy kapcsolót, megvilágítva egy hosszú, téglafalú
folyosót, ami a távolban a sötétbe veszett. A fejük felett csövek futottak.
Más jellegzetes vonása nem akadt a helyiségnek, ami a segítségükre lett
volna.

Hűvös szél csapott feléjük.
– Onnan jön, elölről. Úgyhogy, gondolom, arra megyünk.
Egy ideig szótlanul haladtak előre; a csend éppoly nyugtalanítónak

bizonyult, mint a különös, idegen álom.
– Milyen érzés beszélni a holtakkal? – kérdezte végül Henry, beszélgetést

kezdeményezve. – Ijesztő?
– Nem ijesztőek. Csak azt akarják, hogy valaki meghallgassa őket. Néha

üzenetük is van az élőknek.
– Mint például?
– ”A következő év nyolcadik hónapjának nyolcadik napján házasodj

meg!” „Még nem jött el az idő, hogy próbára tedd a szerencsédet – várj még
egy hónapot!” „Mondd meg neki, hogy tudom – tudom, mit tett” – emlékezett
vissza Ling néhány információra, amit a holtak rábíztak.

– Olyan vagy, mint a szellemek gyorspostája – viccelődött Henry.
Ling bosszúsan vállat vont. Nem volt olyan hangulatban, hogy Henrynek

magyarázkodjon. Egész nap másra sem tudott gondolni, csak George-ra.
– Te álomjárás közben nem aggódsz emiatt az álomkór miatt?
Henry felvonta egyik szemöldökét.
– Te igen? Mármint ez megállítana?
Ling megrázta a fejét.
– Mégis, szerinted felismernénk, ha egy beteg ember álmában járnánk?
Henry már sokfajta álomban megfordult. A részegek álma kissé homályos

és lassú volt. Akik láztól szenvedtek, egészen különös, eleven álmokat
láttak, és mindig volt ott valaki, aki a forróságra panaszkodott. Henry
egyszer még egy haldokló álmában is járt. Utasok voltak egy hajón. A férfi
békésnek tűnt, ahogy a nyugodt tengert és a távoli horizontot nézte. Henryre
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mosolygott és így szólt: Én arra megyek. De attól tartok, te nem jöhetsz
velem.

– Szerintem igen – felelte végül.
– És hogy veszítetted el ezt a te barátodat, Louis-t?
Henry elkomorodott.
– Az apám nem helyeselte a… barátságunkat. Szerinte Louis rossz

hatással volt rám.
– Így volt? – kérdezte Ling.
– Nem. Soha – mondta Henry határozottan. Eltöprengett, mennyire lehet

őszinte a lánnyal. – Mit tennél, ha a szüleid megtiltanák, hogy találkozz a
legkedvesebb barátoddal?

– Mit tehetnék? – felelte Ling. – Ők a szüleim. Mindenért nekik tartozom.
– Nem mindenért – jegyezte meg Henry kissé védekezőn.
– Dehogynem. Ők a szüleim – ismételte Ling, mintha ez eldöntené a

kérdést. – Különben is, a kérdés csupán elméleti. Nincs legkedvesebb
barátom.

– Egy se?
A legközelebbi barátja egykor George volt, de az utóbbi időben

eltávolodtak egymástól.
– Egyeseknek nincs szükségük barátokra.
– Mindenkinek szüksége van barátokra.
– Nekem nincs – jelentette ki Ling.
– Hát, ez ma-xo-lú-te a legszomorúbb dolog, amit valaha hallottam.

Úriemberként úgy érzem, kénytelen vagyok ragaszkodni hozzá, hogy ezen a
héten velem és a barátaimmal ebédelj. Csapunk egy igazi partit.

Ling maga elé képzelte Henryt és divatos körét, miközben ő feléjük biceg
súlyos lábmerevítőiben. Ahogy meglepetten eltátanák a szájukat, és ahogy
zavaruk meglátszana a túl gyorsan magukra erőltetett, együtt érző mosolyuk
mögül. Ez sosem történhet meg.

– A ma-xo-lú-te egy nem létező szó – jegyezte meg.
– Dehogynem, ma-xo-lú-te az! A szótárban is benne van, épp a ma-xo-

plá-ne előtt.
– Ezt csak azért csinálod, hogy idegesíts.
– Totá-lú-te nem – mosolygott Henry ártatlanul.
– Inkább figyeld a barátod hegedűjét! – sietett előre Ling.
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Az első alkalommal, amikor Linget meglátogatták a holtak, épp egy
álomban járt eső áztatta utcákkal és emberekkel, akik nem voltak többek
tompa pacáknál a szürke fényben. Ling tekintetét egy gyönyörű, festett ajtó
vonta magára, ami gonosz, szellemeket száműző istenek ijesztő arcait
ábrázolta. Az ajtó kissé hirtelen nyílt ki, és odabent, egy papírernyő alatt
nagymamája testvére, Hui-ying állt, akit Ling csak a Kínából kapott fotókról
ismert. A néni körül az esőcseppek felfelé szálltak, és érintetlenül hagyták
őt. Kecses testének körvonala halványan fénylett, ami, mint később Ling
rájött, megkülönböztette a holtakat az élőktől.

– Lányom: mondd meg nekik, hogy törjék el a kedvenc fésűmet, az
elefántcsontot, és annak a felével temessenek el – kérte a néni. – Ott van a
festett szekrényben, felülről a második fiókban, hátul, egy titkos rekeszben,
egy álválaszfal mögött.

Egy nappal később a szülei táviratot kaptak, amiben értesítették őket,
hogy Hui-ying néni aznap éjjel, amikor Ling találkozott vele, meghalt. A
család eszeveszett módon kereste Hui-ying néni fésűjét, amiről tudták, hogy
a kedvence, de nem találták.

– A festett szekrényben van, a második fiókban, az álhátlap mögött –
ismételte meg Ling a néni szavait.

Később Ling édesapja elvitte a lányt a Long Island-i farmra. Egymás
mellett dolgoztak a meleg nap alatt, és spárgababot szedtek. Ling apja
csendes ember volt, aki a gondolatait rendszerint megtartotta magának.
Ebben hasonlítottak egymásra.

– Ling – szólt az apja, amikor megállt, hogy rágyújtson egy cigarettára,
Ling pedig épp egy barackot evett, édes ízét ízlelgetve a nyelvén. – Honnan
tudtál a néni fésűjéről?

Ling először félt elmondani neki az igazat, hátha ezzel balszerencsét hoz
rájuk. Ling előtt a szüleinek volt még egy kisbabája, aki születésekor
meghalt: a nyakára tekeredett a köldökzsinór. Két évre rá megszületett Ling.
Több testvére nem született, így a szülei elhalmozták a lányt szeretettel. Ő
volt a mindenük, és Ling gyakran érezte annak a terhét, hogy ő az egyetlen,
aki továbbviheti a szülei reményeit és álmait, hogy meg kell felelnie ennek a
szeretetnek, és hogy egyedül kell eleget tennie a kötelezettségeinek.

– Bármi is legyen az, nekem elmondhatod – biztatta az apja.
És Ling mindent bevallott. Az apja végighallgatta, és közben elszívta a
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cigarettáját.
– Szerinted el vagyok átkozva, papa? – kérdezte Ling. – Valami rosszat

tettem?
Az apja mosolya gyengéd volt.
– Ajándékot kaptál. Egy kapcsot a múlt és a jelen, a holtak és az élők

között. De mint minden ajándékot, ezt is alázatosan kell fogadnod, Ling.
A lány megértette, mire gondol: ne ess a büszkeség hibájába! Kifelé Ling

megőrizte szerénységét, de titokban szeretett az álmok közt utazni és a
holtakkal beszélni. Különlegesnek és erősnek érezte magát tőle. Szinte
legyőzhetetlennek.

A betegsége előtti héten Ling a Kínai Jótékony Egyesület szervezésében
Long Islandre ment piknikezni a kínai iskola diákjaival. Egyike volt azoknak
a meleg októberi napoknak, amikkel a nyár utolsó csókjait szórta szét. Ling
és a barátai lementek a vízpartra, levették a harisnyájukat, belegázoltak a
hideg Atlanti-óceánba, és élvezték, ahogy a puha, hűvös iszap bepréselődik
lábujjaik közé, amik júniusig nem látják újra a napot. Tökéletes nap volt.

Aznap éjjel idős szomszédjuk, Mr. Hsu meghalt, és Ling álmában
találkozott az öregemberrel. A férfi halvány aranyragyogással ült a kedvene
asztalánál, a lány családjának éttermében.

– Még egy utolsó csésze tea, mielőtt elmegyek – mondta. A hatalmas
vászonnyi csillagra nyíló ajtóból még egyszer visszanézett, arcán
megfejthetetlen kifejezéssel. – Az tesz minket azzá, akik vagyunk, hogy
elbírjuk, amit ránk mért a sors, Ling Chan.

Napokkal később Ling fáradtan ébredt, lázasan, szörnyű fejfájással. Az
édesanyja az ágyba parancsolta, de a fájdalom és a láz csak rosszabb lett.
Vádlijában az izmok megfeszültek, míg már csak gyötrődve tudta őket
megmozdítani. Aztán már egyáltalán nem tudta őket megmozdítani.
Gyermekparalízis, mondta az orvos. Túl büszke voltál, hallotta Ling.

A kórházban a nővérek lefogták a lányt, míg az orvos nehéz gipsszel
kimerevítette a lábát.

– Bátornak és mozdulatlannak kell maradnod, Ling – szólt rá az orvos,
miközben Ling felkiáltott, ahogy a fertőzés tüze végigszaladt
idegvégződésein. A mozdulatlanság bármi másnál nehezebb volt.

– Meg kell tanulnia erősnek maradni – mondta az orvos.
– De nem kell megtanulnia szenvedni – vágott vissza az anyja,
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elhallgattatva a férfit.
Ling egy hónapig viselte a gipsszel járó gyötrelmet: nem érhetett hozzá a

bőréhez, amikor égett és viszketett, és nem masszírozhatta ki haldokló izmai
görcseit. És amikor a gipsz végre lekerült, nem volt jobban, mint azelőtt.

– Mostantól ezeket kell viselned – csatolta fel a nővér a ronda
fémmerevítőket, amik közrefogták megnyomorodott lábait, és addig vájtak
finom bőrébe a térde fölött és alatt, míg állandó hegeket nem hagytak.

Azonban a legrosszabb az a fájdalom volt, amit ezzel a szüleinek okozott.
Ling hallotta őket az ajtó előtt, ahogy az orvosokat és a nővéreket
kérdezgetik az esetleges gyógyulás vagy legalább a javulás esélyeiről.

Ne reménykedjetek!, akarta nekik mondani. Úgy könnyebb.
Titokban azt gondolta: Megérdemeltem. Én hoztam ezt magamra. Nem

számít, mennyire hitt a tudományban, a racionalitásban, nem menekülhetett a
babonák hatása elől, hogy a szerencse – a jó és a rossz – hogyan alakítja az
életét. Hiszen képes volt beszélni a holtakkal. Mélyen legbelül csak arra
tudott gondolni, hogy a büszkesége hozta rá ezt a betegséget. Így karácsony
előtt ragaszkodott hozzá, hogy ismét munkába álljon az étteremben, és
segítsen a szüleinek. Amikor a görcs a lábába hasított, minden tőle telhetőt
megtett, hogy elrejtse fájdalmát; belefáradt már a sajnálkozó pillantásokba.
Minden éjjel az álomvilágba menekült, ahol egy áldott órára szabadon
mozoghatott. És minden egyes reggel félt felébredni.

Magasan fölöttük Ling és Henry patkókopogás és az omnibuszok
robajának tompa hangját hallották a láthatatlan utcák felől. Ám ezek a
hangok jöttek és mentek, mint a hangok képeslapjai, amiket már rég feladtak,
de csak most értek el a címzetthez.

– Hát, ez határozottan érdekes – jegyezte meg Henry.
Egy vaskapuhoz értek, a rácsait acélrózsák díszítették. Közöttük halovány,

meleg, aranyszínű fény szűrődött ki.
– Te is látod ezt? – suttogta Henry. – Én még nem láttam ehhez hasonló

ragyogást az álomjárások során. Mindig olyan…
– Szürkék – fejezte be helyette Ling.
– Igen – mosolygott Henry. Linggel utazni olyan volt, mintha egy idegen

országban járna, ahol rátalált az egyetlen, vele egy nyelvet beszélő emberre.
Ling megérintette a rácsot ujjhegyeivel.
– A kapu… hideg – mondta inkább meglepetten, mint rémülten.
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– Bemenjünk? – kérdezte Henry.
Ling bólintott, mire a fiú felemelte a reteszt, és kinyitotta a kaput.
Henry már sok furcsaságot látott az álmokban: bagolyfejű nemeseket, akik

fodros ingükben pillantottak le rá. Szentjánosbogarakból álló fákat.
Gőzhajókat a hegycsúcsokon. Azonban még sosem látott olyan élethű,
gyönyörű dolgot, mint az a pompás, régi vonatállomás, ahol most Linggel
álltak. Nem hasonlított az e világi földalattikra, nyikorgó, fa beléptető
kapuikkal és a siető, lökdösődő, megszálló New York-iakkal. Mintha egy
tehetős, különc arisztokrata magán metrójának barlangjába csöppentek
volna.

Magasan a fejük felett a halszálkás mintájú, krémszínű téglák katedrálisba
is beillő boltívek sorát formázták. Négy bronzcsillár tejüveg gömbjeiben
fehéren izzó gáz pislákolt. A fény megvilágította egy szökőkút sima felszínét,
aminek vize mintha megfagyott volna az időben. A váróban egy
bársonykanapé, három állítható lámpa, egy színes perzsaszőnyeg és egy
garnitúrányi bőrfotel terpeszkedett, amik inkább illettek egy könyvtárba,
mint egy állomás peronjára. Még egy nagy zongorát is találtak, aminek
széles tetején egy aranyhal lakta tartály állt. Az egész helyiséget meleg
borostyánragyogás töltötte be – kivéve a földalatti alagútját, ami olyan sötét
volt, mint egy gyászlobogó.

– Hol vagyunk? – kérdezte Ling. Megkocogtatta az aranyhal tartályát,
mire a narancsszínű hal alig láthatóan megrezzent.

– Nem tudom. De lenyűgöző! – vigyorgott Henry. Leült a zongorához. –
Bármi kívánság?

Ling felhorkant.
– Csak viccelsz.
– Ezt nem ismerem, de ha eldúdolnál belőle néhány ütemet… – felelte

Henry, a billentyűket próbálgatva. – Hát ez csudaelefánt. Egyébként a
csudaelefántot ugyanabban a szótárban találod meg, mint a ma-xo-lú-tét.

Ling a ragyogó falépcsőn lement a felszálló peronra, az alagút bejáratáig.
A téglákkal kirakott nyílást rég kihunyt gázlámpák íve keretezte.

– Beach Légnyomásos Tranzit Vállalat – olvasta fel Ling halkan a falon
lévő dísztábla szavait.

– Gondolom, egy holt lélek sincs itt, aki megmondaná, merre keressem
Louis-t – jegyezte meg Henry a zongoránál.
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– Nincs – felelte Ling. Hangja gyengén csengett a hatalmas térben. –
Helló! – mondta hangosabban, és kiáltása végigvisszhangzott a falakon:
Helló, ló, ló. Egy szélnyaláb simított végig a lány arcán. Tompa sercegés és
kék lángok pattogása hallatszott, ahogy a gázégők hirtelen fényes fehéren
kigyulladtak. Az alagútból egy hang szelleme érkezett: mintha fém csikordult
volna fémen.

– Mi ez? – pattant fel Henry a zongorától, és lesietett Ling mellé.
Az alagút sötétjét éles fény törte meg. A csikorgás egyre hangosabb lett.

Egy kis, fa vonatszerelvény zötyögött végig a poros síneken, orákulumszerű
első lámpája olyan fényesen ragyogott, mint a déli nap, miközben berobogott
az állomásra, és nyikorogva megállt. Az ajtók sóhajtva tárultak fel. Henry
bedugta a fejét, majd vigyorogva nézett vissza Lingre.

– Ling, ezt látnod kell.
Mindketten belestek, megbámulva a mahagóni borítást, a két plüssülést és

a kis asztalkákon álló, kecses kerozinlámpákat.
– Gyere! – mászott be Henry a kocsiba.
– Mit művelsz? – intette Ling.
– Mi van, ha elvisz minket a rejtélyes álmodéhoz? Ha ez Louis őrült

álma? – Henry sápadt, szeplős arcáról komolyság sugárzott. – Már mindent
megpróbáltam. Tudnom kell. Kérlek! Bármikor felébredhetünk, Ling.

– Rendben – ment bele a lány pillanatnyi habozás után. – Bármikor
felébredhetünk.

Amint felszálltak, az ajtók becsukódtak, a vonat megrándult, és elindult
visszafelé. Henry és Ling az ülésekre huppantak a lökéstől. Ling behunyta a
szemét, és halkan emlékeztette magát: Ez csak egy álom. Ez csak egy álom.
Hamarosan a szerelvény finoman megállt. Az ajtók egy ködös, csontvázszerű
fák lakta erdőre nyíltak. Ez a táj már nem volt olyan kidolgozott, mint a jó
Öreg New York utcái vagy az elegáns állomás.

Henry mélyen a levegőbe szippantott.
– Érzed ezt? Gardénia. New Orleansra emlékeztet.
– Én semmit sem érzek – felelte Ling.
Henry kíváncsi arckifejezését hirtelen szinte vágytól fénylő tekintet

váltotta fel.
– Ott! Hallom. Ez Louis játéka. Itt van! Megtaláltuk! – Henry leugrott a

vonatról, és a félig megformált fák homályos rengetegébe vetette magát,
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miközben a növények meghajoltak és köré tekeredtek, maguk közé húzva a
fiút.

– Várj! – botladozott utána Ling. – Henry? Henry! – kiáltotta egyre
rémültebben. Újból és újból szólongatta a fiút, de sehol sem találta.

Mintha az álom kitátotta volna a bendőjét, és egészben elnyelte volna.
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A VÖRÖS FOLYÓ

– Ling? Merre vagy? Ling! – kiáltotta Henry, hangja a ködben
visszhangzott. Végig azt hitte, a lány mögötte van. De amikor megfordult, a
jellegtelen fák mind egyformának tűntek, és nem tudta, merről jött.

A finom, meleg szellő gardénia mámorító parfümjét hozta, telve más
illatokkal is: moha és folyóvíz, az otthon illata. Nagyon halk hegedűszót
hallott: a Riviére Rouge{15} dallamát.

– Louis? – szólt Henry, és a torkában lévő gombóc nagyobbra nőtt.
Kicsivel előtte a halovány fák kissé elmozdultak, és egy alig

megvilágított ösvényt fedtek fel maguk között. A hegedű most hangosabban
szólt.

– Ling! – próbálkozott Henry még egyszer. Nem akarta magára hagyni a
lányt, de félt, hogy elveszíti ezt az életbevágó kapcsolatot Louis-val. Talán,
bárhol volt is, Ling is hallotta a zenét, és tudta, merre keresse. Remélve,
hogy így van, Henry követte a zeneszót az erdő mélye felé.

A nap erősebben sütött. A köd lassan feloszlott. A csökevényes fák
kikerekedtek, kérget növesztettek és hatalmas tölgyekké alakultak, amikről
vékony szakállbromélia függöny lógott. Szitakötők piruetteztek el Henry
arca előtt, és szökelltek tovább egy napfényes folyó felszínéhez, ahol egy
kék evezős csónak, épp amilyet Henry és Louis horgászkirándulásaikon
használtak, verődött a partnak. A folyó partján egy facölöpökkel
alátámasztott, rusztikus kunyhó állt. Ferde kéményéből füst szállt fel. A
zeneszó odabentről jött. Henry lába elgyengült, ahogy a házhoz közeledett.
Mi van, ha ez egy újabb kegyetlen trükk, amit az álom játszik vele? öklét
erősen összeszorította. Mély levegőt vett és bekopogott. A zene elhallgatott.
Henry egyik kezét a hasára tette, hogy lenyugodjon, miközben az ajtó
nyikorogva kinyílt.

Odabentről Louis bukkant fel, jóképűbb volt, mint valaha. Pislogott –
először a párás napra, aztán Henryre.

– Henry?
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A fiú csak bólintani tudott. Nem tudta, hogy lehetséges-e elájulni egy
álomban, de úgy sejtette, veszélyesen közel áll hozzá, hogy kiderítse. A
pillanat mintha egy örökkévalóságig tartott volna. Aztán Louis hirtelen
szélesen elmosolyodott.

– Mon cher!{16} Hol jártál eddig?

Ahogy Ling átbotorkált a szürke fák között, Henry nevét kiáltozva, választ
nem kapva, rémülete dühvé alakult. Világos egyezséget kötöttek: a lány segít
neki megtalálni Louis-t az álomvilágban. Arról nem volt szó, hogy furcsa
épületekbe másznak be, régi vonatállomásokon bóklásznak, és elvesznek
egy hátborzongató, félig kész erdőben. Sosem lett volna szabad belemennie;
hogy egy kínai negyeden kívüli idegennek segítsen – tíz dollár ide vagy oda.

– Henry! – kiáltotta Ling élesebben.
– Eltévedtél? – felelte egy édes, lányos hang.
Ling körbepördült.
– K-ki van ott?
– Álmokban jársz, de nem alszol.
Ling a másik irányba fordult, a hang forrását keresve.
– El fogsz szédülni, ha így pörögsz – kuncogott a hang.
– Mutasd magad! – követelte Ling.
Egy fa mögül egy lány lépett elő tág ujjú tunikában és hosszú szoknyában.

Linggel lehetett egyidős, alacsony volt, de életerős, széles arccal, nyílt
tekintettel és egyenes szemöldökkel. Fonott haját tarkóján kontyba tekerte,
amit két cikcakkos hajtűvel rögzített.

– És is tudok utazni az álmok között. Épp, mint te.
Előbb Henry, most meg ez a lány? Nemsokára kénytelenek lesznek

közlekedési táblákat kihelyezni az álomvilágban ezzel a sok jövésmenéssel.
Ez bosszantotta Linget. A bosszúság jó érzés volt. Ling jobban szerette, mint
a félelmet.

– Ki vagy te? – kérdezte kihívó hangon.
– Wai-Mae – felelte a lány, és kissé meghajolt. – És téged hogy hívnak?
– Ling – válaszolta a lány. Mindig is lenyűgözte, hogy az álomvilágban

nincs nyelvi vagy dialektusbeli akadály, mintha itt mind ugyanazt a nyelvet
beszélnék.

Wai-Mae összehúzta a szemöldökét.
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– Csak Ling? Ez elég különös név.
– Hol vagyunk? Mi ez a hely? – faggatta Ling.
– Hát nem gyönyörű? Nem fogható a szokásos álmokhoz.
– De mi ez? – kérdezte Ling inkább magától, mint Wai-Mae-től. – Hogy

kerültél ide? A vonattal jöttél?
– Vonat? – Wai-Mae szeme körül ráncok képződtek, amikor mosolygott. –

Ó, igen! A vonat! Téged is az hozott?
– Igen. De egy fiúval jöttem, egy másik álomjáróval, Henryvel…
– Van itt még valaki? – lepődött meg Wai-Mae, elragadtatva a hírtől. –

De hol van?
– Nem tudom. Épp ez a baj – felelte Ling tagoltan. Kezdte azt hinni, hogy

ez a Wai-Mae kissé lassú felfogású. – Amikor leszálltunk a vonatról,
elfutott, és elveszítettem.

– Elveszítetted az álomjárót? – csóválta meg Wai-Mae a fejét. – Ez elég
gondatlan dolog volt, Ling.

Ling haragos tekintettel bámult rá, de úgy tűnt, Wai-Mae nem érzékeli
csendes ellenszenvét.

– Tudnál legalább segíteni megkeresni?
Wai-Mae szeme kikerekedett.
– Ez a másik álomjáró a férjed?
– A… ? Nem! Nem. Nem a férjem – hadarta Ling. – Ő… mindegy.
– Nem tudom, hogy helyénvaló-e olyan fiúval utazni az álmok között, aki

nem a férjed, Ling – intette Wai-Mae. – Rendben van. Segítek neked. De a
jövőben elővigyázatosabbnak kell lenned a barátaiddal, Kis Harcos. Gyere!
Erre.

Ling nem tudta eldönteni, kit fojtana meg szívesebben, amiért elrontja az
álomjárását: Henryt vagy ezt a roppant idegesítő lányt. Szólásra nyitotta a
száját, de aztán meggondolta magát, és nagyot sóhajtva beletörődött, hogy
kénytelen követni Wai-Mae-t az erdőn keresztül.

Azonban, amint megtalálja Henryt, lesz számára egy-két keresetlen szava.

Louis hangja, ami immár nem csak emlék volt, szabad folyást engedett
Henry érzelmeinek. Legszívesebben a karjába vetette volna magát, de attól
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félt, ha megteszi, Louis eltűnik, és csak az utána maradt füstöt ölelné.
– Louis, tényleg te vagy az?
– Ismersz még egy Louis-t, aki úgy néz ki, mint én? – felelte a fiú, mintha

még mindig az Elysian fedélzetén lennének, és felfelé hajóznának a vízen
egy meleg napon, mintha semennyi idő sem telt volna el azóta. – Hol
vagyunk? Mi ez a hely? Úgy fest, mint a folyó, de mégsem az. Nem egészen.

– Ez egy álom. Egy álomban vagyunk – magyarázta Henry, kézfejével
törölgetve a szemét. Egyszerre nevetett és sírt.

Louis nagyot füttyentett.
– Hát akkor a valaha volt legszebb álmomba kerültem.
Henry nem bírta tovább. Meg akarta csókolni Louis-t, és a karjában

tartani. Eddig még egy álomban sem volt képes ilyesmire, de ilyen különös
álomban sem járt még soha. Óvatosan előrenyúlt Louis ruhaujja felé, és a
szíve mintha kihagyott volna egy ütemet, amikor nem tudta megfogni. Mintha
egy nagyon vékony üvegtábla választotta volna el őket egymástól. Hogy
lehet, hogy érzi a gardéniát és a fák kérgét, de a szerelmét nem érintheti
meg? Az álom logikája érthetetlen és kegyetlen volt.

A folyó felől éles ugatás hallatszott, és egy pillanattal később egy foltos
vadászkutya közelített Henry felé a fűben szimatolva, a farkát csóválva.

– Gaspard? – hitetlenkedett Henry. A kutya kétszer körbejárta, mielőtt egy
sirató gerle után vetette volna magát.
 
 

– Annyira valóságosnak tűnik – mondta Henry, de csodálkozása helyét
hamarosan szorongás vette át. – Louis, hol voltál?

– Hogy érted, hogy hol voltam? Néhány hajókázást kivéve ott voltam,
ahol mindig is. Te vagy az, aki elmentél, nem én – felelte, és Henry kiérezte
hangjából a vádaskodást.

– De csak mert muszáj volt. Az apám miatt – védekezett Henry. Elmesélte
Louis-nak, mi történt, amikor az apja megtalálta a levelet. – Próbáltalak
utolérni, hidd el! Mindenütt kerestelek, még az álmokban is.

– Én pedig azt hittem, elmentél és megfeledkeztél rólam. – Louis úgy tett,
mint aki nem csinál nagy ügyet a dologból, de Henry túl jól ismerte.
Megbántotta. Talán még mérges is volt rá.

– Soha. Sosem tudnálak elfelejteni, Louis – biztosította Henry, és ismét
azt kívánta, bár nem csak álmodna, és megérinthetné Louis-t.
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– Elmentem a házatokhoz, hogy megkeresselek. Gondoltam, talán Flossie
tud valamit.

Henry szívverése felgyorsult.
– Mi történt?
– A mamanodat a sírkertben találtam, az angyalokkal beszélgetett.

Semmit sem tudott. Aztán kijött az apád, és látta, hogy vele beszélek. Tudta,
ki vagyok. Azt mondta, jobb, ha soha többet nem megyek oda, különben lelő,
mint valami betolakodót. Nem mintha ez visszatartott volna – mosolyodott
el halványan Louis. – Azt mondta, elmentél a városból, és hogy már nem
akarsz tőlem semmit… még elbúcsúzni sem voltál hajlandó. – Louis hangja
elgyengült. – Azt mondta, gyűlölsz engem.

– Átkozott gazember – szitkozódott Henry. – De mi van azokkal a
levelekkel, amiket küldtem? És a két távirattal: az egyiket St. Louis-ban, a
másikat New Yorkban adtam fel. Amikor nem írtál vissza, azt hittem…

Louis megrázta a fejét.
– Én semmilyen levelet nem kaptam. Se táviratot.
– Az apám – mondta Henry. Nem szívesen gondolt bele, hogy valaki a

Celestesben esetleg elárulta őket, de a pénz az pénz, és az apjának sok volt
belőle. Nagyon is rá vallott, hogy lefizessen valakit, hogy elfogja Henry
leveleit, és megszabaduljon tőlük, még mielőtt kézbesítenék őket. Ha ez így
van, az apja tudta Henry címét New Yorkban, mégsem próbálta őt
megkeresni. Megnyugvás volt tudni, hogy az apja nem rángatná el a katonai
iskolába, mégis fájt, hogy ezek szerint könnyebb volt tagadnia a létezését,
mint túljutnia a fia valódi kiléte felett érzett csalódottságán.

– De most itt vagy, cher – mondta Louis. – Most már itt vagyunk.
Louis Henry felé nyújtotta a tenyerét, és Henry követte a példáját, ujjaik

majdnem összeértek.

Wai-Mae egy pillanatra sem tudott elhallgatni, miközben a fák között
lépdeltek.

– Ismered Mu Guiying történetét? Ő a kedvenc Dao Ma Danom. És
amikor Yang Zongbaóval küzd, és beleszeret, megmentve az életét? Ez a
leggyönyörűbb szerelmes történet – mondta, úgy lihegve Ling mellett, mint
egy izgatott kiskutya. Henrynek még mindig nem volt nyoma. – Azt hiszem,
ez a kedvencem. Kivéve a Yu Tang Chun, a kurtizánt. Vagy a Kapatos
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szépséget. Vagy talán a Három királyság történetét.{17}

– Henry! – kiáltotta ismét Ling, ezúttal kétségbeesettebben. – Henryyyy!
– Ne haragudj, Ling! A nagybátyám szerint túl sokat beszélek, és csak egy

ostoba lány vagyok, akinek a feje túlságosan tele van romantikus
történetekkel – kért bocsánatot jókedvűen Wai-Mae. – Szeretnél hallani egy
titkot?

– Nem igazá…
– Hamarosan férjhez megyek! – közölte Wai-Mae. – Még sosem

találkoztunk, de azt hallottam, hogy a jövendőbelim nagyon jóképű, kedves
szemű és magas homlokú. Vagyonos kereskedő Amerikában, New Yorkban,
és amint én is odaérek, jólétben fogok élni, körülöttem szolgákkal és
rengeteg pénzzel, amiből küldhetek haza a családomnak. Most épp San
Franciscóba utazom a Lady Libertyn. Utálom a hajókat. Szörnyen rosszul
leszek tőlük – mutatott Wai-Mae a hasára.

– A kínai nőknek elég nehéz Amerikába emigrálniuk. Hogy tudtad
elintézni? – kérdezte Ling.

– A nagybátyám intézett mindent O’Bannion és Lee
házasságközvetítőkkel. Mr. O’Bannion fog várni San Franciscóban, a
bevándorlási részlegnél. Aztán elvisz a férjemhez New Yorkba. A
jövendőbelimet ott nagyra becsülik, és nagyon sikeres. Bár azt hallottam,
nem árt vigyázni az utcákon – folytatta Wai-Mae, alig véve levegőt. –
Rengeteg a bűntény, korrupció és gyilkosság – ópiumtanyák és rossz hírnevű
házak! –, így egy hölgynek nagyon észnél kell lennie, nehogy szörnyű
szerencsétlenség érje a Tolvajok Tanyáján, a Gyilkosok Sikátorában, a
Banditák Birtokán, a Mulberry Benden és…

– Mulberry Street – javította ki Ling.
– Mulberry Bend – ismételte Wai-Mae mindentudóan. – Hallottam ottani

esetekről, Ling.
Én pedig egész életemben ott éltem, gondolta Ling.
– Persze lesz egy férjem, aki megvédjen, de…
Wai-Mae szája tovább járt. Üres fecsegése közben Ling csak ment tovább

előre, és végig egy gondolat járt a fejében: Nyírd ki Henryt!
– …a szerelmes történeteket szeretem a legjobban, azokat, amiknek

boldog a befejezése. Ha tehetném, én is egy operában élnék…
Nem. Lingnek élve kell Henry, hogy megmondhassa neki a magáét. Aztán
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jöhet a gyilkosság.
– …tudom, hogy a nők nem léphetnek fel, de ha így lenne, eljátszanám a

legjobb, legromantikusabb szerepeket, királyi hitvesekét, és a mozdulataim
mind precízek és elegánsak lennének. És te lennél a bátor Dan. Már most
látom, hogy harcos természeted van…

– Elhallgatnál, kérlek? Próbálok gondolkodni – vágott közbe Ling.
– Ne haragudj – hajtotta le Wai-Mae szégyenkezve a fejét, mire Ling úgy

érezte, mintha egy kiscicába rúgott volna bele. – Csak olyan régóta vagyok a
hajón, és a többi nő mind idősebb, ráadásul nem is az én falumból valók.
Hozzám sem szólnak. Jó végre beszélgetni valakivel. Valaki fiatallal.
Akinek még megvan az összes foga.

– Hány éves vagy? – kérdezte tőle Ling.
– Tizenhét. Te?
– Én is.
– Látod? Máris mintha testvérek lennénk! – Wai-Mae reménykedve az

ajkába harapott. – És szereted az operát?
– Az opera öregembereknek való – felelte Ling határozottan.
Wai-Mae meglepetten tátotta el a száját.
– Ó, Ling! Hogy mondhatsz ilyet? Az opera csodálatos! Ezek a mi

történeteink, amiket magunkkal viszünk, épp olyanok, mint az álmok.
– Nem szeretem a meséket. Többre tartom a tényeket és a tudományt.
Wai-Mae vágott egy grimaszt.
– Ez elég unalmasnak hangzik.
– Hát, ha annyira odáig vagy az operáért, szerencséd van. A nagypapám

testvére vezeti az operaházat – vallotta be Ling. – New Yorkban. Ott lakom.
Wai-Mae felsikított, és Lingnek beletelt egy pillanatba, mire rájött, hogy

izgatottságában és nem fájdalmában tette.
– Te vagy a legszerencsésebb lány a világon, hogy ilyen rokonaid

lehetnek! Gyakran eljársz oda? A karzaton ülsz, tökmagot eszel és
elképzeled, ahogy te is átéled azokat a jeleneteket? Amikor megérkezem
New Yorkba, te és én elmegyünk az operába, és majd meglátod, milyen
nagyszerű hely! Biztos a sors hozott össze minket. Legjobb barátok leszünk.
És addig is, amíg a hajón vagyok, minden éjjel találkozhatunk itt, a gyönyörű
álomvilágban.

Kiértek a fák közül. Előttük szürke és barna háztömbök sorakoztak, mint
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egy homályos rajz, amiről hiányoznak a részletek.
– Úgy tűnik, eddig jöhettünk – jegyezte meg Ling.
– Szeretnél továbbmenni?
– De nem tudunk továbbmenni – felelte Ling bosszúsan. Komolyan kezdte

azt hinni, hogy Wai-Mae kissé tompa agyú.
– Akkor megváltoztatjuk, átalakítjuk bármilyenre, amilyenre szeretnénk.

Oda mehetünk, ahová csak akarunk.
– Nem változtathatsz meg egy álmot.
– Dehogynem.
Ling úgy válaszolt, mint egy sértődött tanító néni, aki egy zavarodott

gyereknek magyarázza az anyagot:
– Már rengetegszer utaztam az álmokban. Nem így működnek.

Besétálhatsz egy irodaépületbe. Felmehetsz a lépcsőn, ami már ott van. De
te magad nem alakíthatod azt az épületet egy, teszem azt, iskolává vagy
autóvá.

Wai-Mae értetlen pillantást vetett rá.
– Mi az az autó?
Ling behunyta a szemét, és mély levegőt vett.
– Mindegy. – Ezzel elindult vissza, az erdő felé. – Henry! Henry!
– Itt megváltoztathatjuk a dolgokat – sietett utána Wai-Mae. – Nem olyan,

mint a többi álom. Nézd, megmutatom.
Ling megállt, és dacosan összefonta a karját a mellkasa előtt.
– Gondolj valamire, amit szeretnél! – mondta Wai-Mae. – Valami kicsire.
A lábaimat szeretném, gondolta Ling. Merevítők nélkül szeretnék járni,

anélkül, hogy az emberek szánakozva vagy ijedten bámulnának. Nem
akarok a fájdalomra ébredni.

Ling nagyot nyelt, torkában gombóc képződött.
– Rendben. Cipők. Szeretnék egy gyönyörű pár cipőt.
– Rendben – felelte Wai-Mae elégedetten. Lenyúlt, és felemelt egy követ,

mire a keze kissé lesüllyedt, mintha a kőnek igazi súlya lenne.
– Hogyan…
– Sss. Figyelj! – Wai-Mae becsukta a szemét. Szája megfeszült a

koncentrálástól. Kezét szakértő mozdulattal a kőre tette, mint egy mágus, aki
jól begyakorolt trükkjét adja elő, és ahogy Ling döbbenten figyelte, a kő
alakja megváltozott a lány keze alatt: már nem szilárd tárgy volt, hanem
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valami köztes anyag a keletkezés pillanatában, amit lehetőségük nyílt
megfigyelni. Wai-Mae kontúrjai is elhomályosultak, mintha ő és a kő eggyé
váltak volna ebben az alkímiai folyamatban. A kő még egy pillanatig
hullámzott, aztán eltűnt. A helyén egy pár elegáns, hímzett kínai papucs
maradt.

Ling végigfuttatta hüvelykujját a cipő orrán lévő mintán, és enyhe
vibrálást érzett, az átváltozás okozta elektromos feszültség nyomait.

– Hogy… hogy csináltad ezt?
Wai-Mae letörölte a verejtéket homlokáról.
– Ez a világ teszi. Az álomjáró energiánk igazi varázslatra képes itt.
– Ez nem varázslat – motyogta Ling. Zsongott a feje: tudta, hogy az

álomvilág nem a valóság, és mégis, bármilyen fantasztikus is, még sosem
volt képes semmit megváltoztatni vagy létrehozni benne. Ez lehetetlennek
tűnt – mintha Wai-Mae valahogy megváltoztatta volna az álomkép
atomszerkezetét.

– Ezen a helyen bármi, amiről álmodsz, valóra válhat. Bár elég fárasztó.
– Wai-Mae remegett, és nehezen lélegzett. A szája most először nem járt
feleslegesen. – Gyere vissza holnap éjjel, és azt is megmutatom, hogyan kell
csinálni.

– De hogy jutok ide vissza?
– Természetesen úgy, hogy felszállsz a vonatra a régi állomáson. Ahogy

ma is – magyarázta Wai-Mae mosolyogva. – Barátok leszünk, te és én.
Megmutatom, hogyan változtathatod meg az álmokat. Te pedig… – A lány
oldalra húzta a száját, és töprengve pillantott fel a fákra. – Te pedig mesélsz
New Yorkról, így már ismerni fogom, amikor odaérek. És már nem leszek
ott olyan idegen.

Ling egyre csak a papucsot bámulta.
– Holnap éjjel – mondta.
Ling ébresztőjének első éles csengése végigzengett az álomképen. A teste

elnehezült: egy jel, hogy nemsokára visszakerül az ébredő világba.
– Viszlát holnap, Kis Harcos! – búcsúzott Wai-Mae.
Holnap, gondolta Ling, és mint egy vadgalamb verdeső szárnya, az éj

elfehéredett és megremegett, majd nagy, vattaszerű semmivé homályosuk.
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Az ébresztő első zörejére Gaspard őrülten ugatni kezdett.
– Ne! Még ne! – kiáltotta Henry. Kezével Louis után nyúlt, mintha

megragadhatná szerelmét, és megakadályozhatná, hogy eltűnjön. De semmi
haszna nem volt. Henry a levegőt kapkodta, amikor felébredt a foteljában, a
kis asztalnál, a Benningtonban. Az ébresztőóra a földön zörgött és reszketett,
miután leesett. Henry bénultan hevert a fotelban, képtelen volt letörölni
könnyeit. Hallotta, hogy Theta ordibál a másik szobában. Egy perc és
előjön, hogy rámorduljon. De ez Henryt most egyáltalán nem érdekelte.
Látta Louis-t. Beszélt vele.

De vajon Louis fog emlékezni a beszélgetésükre? Az emberek nem
mindig emlékeznek az álmaikra, és még ha emlékeznek is, még ha egy ideig
be is férkőzik a bőrük alá, nem marad ott sokáig. A részletek
elhomályosulnak. Az emberek félresöprik őket, túlságosan lefoglalja őket az
életük. Azonban Louis-nak nincs telefonja, és ha Henry apja valahogy
visszatartotta a leveleit és a táviratait, nem volt értelme a fiút a
Celeste’sben keresni.

Rátalált Louis-ra az álomvilágban, és ezt ismét megteheti. Csak annyit
kell tennie, hogy visszamegy, és küld neki egy sugallatot, ahogy azt Thetával
is tette, amikor a lánynak rémálma volt. Ez az! Az álomvilágon keresztül
elérheti, hogy Louis jöjjön el hozzá. Ám ez azt is jelentette, hogy ismét
szüksége lesz Lingre. Ez volt a kulcs: ők ketten együtt. Holnap megkéri a
lányt, hogy segítsen neki, nem számít, mennyibe kerül.

– Negyedik Henry Bartholomew DuBois! – masírozott be Theta,
alvómaszkját esetlenül tolta fel a homlokára, így most inkább egy részeg
kalózra hasonlított. Lecsapta az ébresztőt, és haragosan fordult Henry felé. –
Miben állapodtunk meg, Hen?

– Theta.
– Ne Thetázz itt nekem! Miben állapodtunk meg?
– Csak…
– Egyszer egy héten – fejezte be Theta.
– Theta…
– Ez már a második éjszaka egyhuzamban, és azok után, hogy ma

megígérted…
– Theta…
– Ha azt hiszed, lemondok a szépítő alvásomról, amíg te…
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– Theta! – krákogta Henry a lány nevét, minden erejét összeszedve.
Theta hirtelen elfelejtette, milyen dühös. Aggódva térdelt le Henry mellé.
– Mi a baj, Hen? Szentséges szivar, jól vagy?
Henry vacogó fogakkal elmosolyodott.
– P-pazarul. Theta, m-megtaláltam. M-megtaláltam Louis-t – préselte ki

magából Henry, majd teljesen kimerülten egy álom nélküli sötétségbe
zuhant.
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A HOLTAK TÁVOLTARTÁSA

Adelaide Proctor kihalászott egy nitroglicerin tablettát a gyógyszeres
dobozából, a nyelve alá helyezte és várt, míg csökken a mellkasi fájdalma.
Egy rémálom idézte elő a görcsöt: valami egy régi, kurblis zenedobozról,
ami egy Adelaide fiatalkorában népszerű dallamot játszott. A dal szépsége
vágyakozással töltötte el, miközben mindent felajánlott neki, amire valaha
vágyott, ha követi egyre mélyebbre és mélyebbre az álomban. Adelaide
érezte, hogy más alvókat is megszólít az álom, mint valami távoli állomásról
érkező, késő esti rádióadás. De aztán az álom változott, a dal elhallgatott, és
a nő Elijah-t látta csendesen álldogálni a kukoricamező szélén az arcára
vetülő hold árnyékával.

– Addie – suttogta a férfi hívogatóan, mire a nő szíve vadul vágtázni
kezdett, mint egy lovasát vesztett hátas, majd felrezzent az álomból.

A pirula gyorsan hatott, enyhítette a feszültséget mellkasában. Amint a
szíve egyenletesebben vert, kikelt az ágyból és a saját zenedobozához
támolygott, ami egy, a sarokba rejtett kis tölgyfa szekrény tetején állt.
Amikor felemelte a fedelét, az apró Moulin Rouge táncosfigura mozgásba
lendült. Adelaide két ujjával elhallgattatta a táncost, mielőtt a dala
felébresztené a húgát, Lilliant. A dobozban egy flanel ékszeres erszény
feküdt, benne egy kis vasdoboz az EJH monogrammal. Adelaide kinyitotta a
dobozkát, és megvizsgálta a tartalmát: egy sötétarany hajfürt, egy fog, egy
ujjcsont szilánkja és egy szürke egyenruhás fiatalember ferrotípiája. Látva,
hogy minden biztonságban van, visszatette a vasdobozt az erszénybe, és
gondosan elzárta, ráfordítva a kulcsot a szekrény ajtajára.

Ezután egy laposabb edényt, gyufát, egy bronztartóban álló gyertyát, egy
guriga kötszert, összekötözött zsályát és egy kis, görbe ezüsttőrt gyűjtött
össze. Ezeket mind a táskájába tette. A sósbödön tartalmát köntösének
zsebeibe öntötte, fogta a táskáját, és végigcsoszogott a folyosón a lift felé,
miközben a só súlya lefelé húzta ruháját.

A liftkezelő szó nélkül egészen a Bennington legmélyére szállította Miss
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Adelaide-et; a férfi még csak két hete dolgozott ott, de már megtanulta, hogy
a Proctor nővéreknek ne tegyen fel kérdéseket. Míg a lift lefelé zörgött,
Miss Addie halkan kántálta magában:

– Öregemlékű, messze tájban / áll az öröklétű Varjak Királya / Végtelen
bánat szőtte kabátban / s a holtak felkelnek szavára.

A liftkapu fémes csattanással kinyílt a Bennington alvilágára. A
gomboknál álló fiatalember a sötétségbe sandított.

– Megvárjam, Miss Proctor? – kérdezte bizonytalanul.
– Minden rendben, drágám. Hamarosan csengetek. Most menjen!
A férfi a fejét csóválva behúzta a rácsot, és a lift nyikorogva elindult

felfelé, magára hagyva Addie-t a homályos alagsorban. A nő azonnal
előkapta a gyertyát, meggyújtotta a kanócot, és megvárta, míg a fénye
bevilágítja a helyiséget. A csomóba kötött zsálya egyik végét a lángba tette,
majd a levegőben legyezett vele, nagy köröket írva le. Azután felgyűrte
köntösének és hálóingének ujját. Csuklójának papírvékony bőre szinte kéken
ragyogott a park oldalára nyíló, a járdával egy vonalban levő, keskeny
ablakok gyenge fényében. Ősi szavakat mormolva a nő a kis késsel
megvágta a hüvelykujját, és felszisszent, ahogy vérét a tálba csepegtette.
Véres ujját előbb az alagsor keleti sarkának nyomta, majd ezt a másik három
sarokkal is megismételte. Miután ezzel végzett, bekötözte a sebet, felmarkolt
egy adag sót a zsebéből, és dér-vékony vonalakat húzott vele az
ablakpárkányokon, ahol remélte, hogy a gondnok nem találja meg. Az
éjszaka az ablakok mögött bebocsátásért könyörgött. Addie eloltotta a
gyertyát, összeszedte a dolgait, megnyomta a lift hívógombját, majd figyelte,
ahogy az aranynyíl leszámolja az emeleteket.

Amikor az ajtó kinyílt, a liftkezelő besegítette Addie-t.
– Ez csak nem füstszag, Miss Proctor? – kérdezte ijedten.
– Csak zsálya. Tudja, megtisztítottam az alagsort.
– Tessék, Miss Proctor?
– Meggyújtottam egy köteg zsályát, és kifüstöltem a termet.
A kíváncsiság és a gyanakvás túl soknak bizonyult a gomboknál álló

fiatalembernek.
– De, Miss Proctor, miért tenne ilyesmit?
– Hogy megvédjem magam – felelte Addie eltökélten.
– Mitől, asszonyom?
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– A rossz álmoktól.
– Sajnálom, Miss Proctor. Nem tudom követni.
Miss Adelaide sürgetően suttogta:
– Távol tartom a holtakat, aranyoskám. Addig, amíg csak tudom.
A liftkezelő megtartotta a gondolatait magának, de abban biztos volt, hogy

ezt megemlíti az épület vezetőségének, mielőtt lejár a műszakja. Bizonyára
nem akarják, hogy az idős hölgy felgyújtsa az egész épületet. Alig láthatóan
megcsóválta a fejét, a helyére rántotta a rácsot, és ismét a gombok felé
fordult, mire az aranyozott ajtók kizárták az alagsor sötétjét.
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EGY ÉDES ROMÁNC

– Jó reggelt, jó reggelt! – üdvözölt mindenkit Evie, ahogy magabiztos
léptekkel végigment a WGI folyosóin, arcán széles mosollyal, ami
másnaposságát volt hivatott elfedni. Ígéretéhez híven éjfélkor kiugrott a
tortából. És ahogy arra számítani lehetett, egyenesen egy mámoros, hajnalig
tartó parti közepébe csöppent. Ölni tudott volna még pár óra alvásért. A
folyosón a nap üdvöskéi hangosan követelték, hadd szerepeljenek egy
műsorban. Minden reggel új tehetségek sora várakozott, hogy nevet
szerezzen a rádióban.

– Úgy énekelek, mint Caruso – magyarázta az egyik fiú, majd olyan
hangos áriába kezdett, hogy Evie biztosra vette, még Queensben is hallani
lehet.

– Velem mi lesz? – mondta egy férfi orrhangon. – Tizennégy madárhangot
tudok utánozni!

– Ó, kérem, ne! – motyogta Evie, és megdörzsölte a halántékát.
Amikor a kalapját és a kabátját leadta a ruhatáros lánynak, Mr. Phillips

sok titkárnője közül az egyik, Helen sietett felé.
– Miss O’Neill! Már kerestem magát. Mr. Phillips szeretne beszélni

önnel. Azonnal.
Evie gyomra összeszorult, miközben Helen bekísérte Mr. Phillips

magánirodájába, egy hatalmas, fényes cseresznyefa falú sarokszobába a
tizediken, aminek remek kilátása volt Manhattan belvárosára. Az egyik fal
egészét egy aranykeretes olajfestmény foglalta el, amin az istenként ábrázolt
Guglielmo Marconi épp feltalálja a rádiót. Festett arca semmit nem árult el
Evie esetleges sorsáról.

– Itt várjon! Hamarosan itt lesz – mondta Helen, és becsukta az ajtót.
Mr. Phillips talán ki akarja rúgni? Valamit rosszul csinált? Mire

meghallotta főnöke patríciusi hangját, ahogy meghagyja a titkárnőjének, hogy
egy hívást se kapcsoljon, a lány már olyan ideges volt, hogy az előkelő
falakra tudott volna mászni tőle.
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Mr. Phillips azzal a nyugodt magabiztossággal jelent meg a szobában, ami
lehetővé tette, hogy ekkora vagyonra tegyen szert a tőzsdén. Az öltönyeit
Londonban varratta, volt egy lakása a városban és egy háza kint, Long
Islanden, ahol legendás partikat szervezett tele film- és rádiósztárokkal.
Azonban a rádió volt az igazi szenvedélye, és a WGI-t saját gyermekének
tartotta. Azokat, akik nem nyerték el a tetszését, már a műsor közben kirúgta:
a műsorvezetőt vagy az előadót egy zeneszám közben is képes volt
kikísértetni a stúdióból, és azonnal új műsorral helyettesíteni.

– Jó reggelt, Miss O’Neill! – köszönt, és leült a lánnyal szemben. A
napfény megcsillant ezüstös haján. – Úgy tűnik, ma címlapra került.

Egy kupac újságot csúsztatott a lány felé. A Daily Newst. A Heraldot. A
Start. Mindegyiken egy, a rádió által jóváhagyott sztárfotó díszelgett Evie-
ről, alattuk a különböző szalagcímekkel:

A BŰBÁJÓS ŐT JÓSOLJA JÖVENDŐBELIJÉNEK.
A LÁTÓ LÁNY KIHÚZTA A SZERELEM LAPJÁT.

A FÁTUM FLAPPER TITKOS ROMÁNCA.
– Miért nem számolt be nekem erről? – kérdezte Mr. Phillips. – Én… én

meg tudom magyarázni, Mr. Phillips – felelte Evie. A lába őrülten járt az
asztal alatt. A férfi most kirúgja, elküldi pakolni, és minden, amit az elmúlt
pár hónapban élvezett, véget ér. Amikor legközelebb találkozik Sam
Lloyddal, szüksége lesz Thetára, hogy lefogja, és megakadályozza, hogy
kinyírja a fiút minden létező módon, amit csak el tud képzelni – és elég nagy
képzelőereje van. A lány mély levegőt vett, hogy megnyugodjon. Ejtsd ki
szépen a magánhangzókat!, szólt magára. Minden szebben hangzik, ha az
ember jobban artikulál. – Tudja, ez nem egészen az, aminek látszik.

– Nem? Őszintén remélem, hogy az, aminek látszik, kedves lányom – szólt
közbe Mr. Phillips ragyogó szemekkel. – Ez lenyűgöző!

– I-igen? – cincogta Evie.
– Igen. A WGI-t ma elárasztották a telefonhívások. A kapcsolókezelő

ujjai teljesen kivörösödtek. Az emberek lázba jöttek az eljegyzésétől. Nem
tudnak betelni vele! Mindent tudni akarnak róla. Ez a legnagyobb hír New
Yorkban, mióta… nos, mióta bejelentette, hogy Látó. A „Csini Lány” rátalált
a „Csini Fiújára”.
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Evie torkát az elfojtott nevetés csiklandozta.
– Ó, jesszumpepi, Samet nem nevezném éppen a „Csini Fiúmnak”. Mr.

Phillips legyintett.
– A lényeg, kedves lányom, hogy ön és a szerencsés választottja nagyon

boldoggá tették a WGI családját. Végre valami, amivel megelőzhetjük az
NBC-t. Ön és a párja a csúcsra repítenek majd minket. Máris telefonálnak a
hirdetők. Azt az állomást akarják támogatni, ahol a BűbáJós és a vőlegénye
van – mosolygott. – És ha a hirdetőink boldogok, én is az vagyok. Nagyon
híres lesz, kedvesem.

– Igazán?
– Igen. Mit szólna hozzá, ha heti két estén szerepelne a rádióban? Egy kis

emeléssel, természetesen.
Heti két estén? Csupán az olyan sztároknak jut ilyen megtiszteltetés, mint

Will Rogers{18} vagy Fanny Brice.{19} Evie nem tudta letörölni a vigyort az
arcáról.

– Az pazar lenne, Mr. Phillips.
– Vegye úgy, hogy megbeszéltük. És persze szeretnénk sajtótájékoztatót

tartani a boldog párnak.
– Ó! Nos, jaj, nem… nem is tudom. Ez az egész még új… – felelte Evie.

Hangja olyan magas lett, mintha étert adtak volna be neki.
– Nonszensz – nézett rá Mr. Phillips haragosan, bozontos szemöldöke

ijesztő, mérges V betűt formált két szeme között. – Mi majd elintézzük. A
nyilvánosság étvágyát ki kell elégíteni. Szeretném, ha ön és a párja – Mr.
Phillips lopott pillantást vetett az egyik cikkre –, Sam minél többször
eljárnának. Minden este, ha lehet. Most, hogy Scott és Zelda Fitzgerald{20}

Európában vannak, az amerikaiak egy modern párra éheznek, akik átvehetik
a helyüket. – Egyik ujjával a lányra mutatott. – Maguk ketten lesznek azok.

Evie nem tudta visszatartani ideges nevetését.
– Valami baj van, Miss O’Neill?
– Nem, dehogy – válaszolta Evie kissé fulladozva. – Telefonálhatok

egyet, kérem?

Evie Mr. Phillips irodájának a magányában várta, hogy Sam felvegye a

144



telefont, és közben kinézett a tizedik emeleti ablakokon a téli ködbe
burkolózott magas épületekre. Odalent, az Ötödik sugárúton igyekvő
emberek egész aprónak tűntek. Evie szeretett ilyen magasan lenni,
nagyobbnak érezte magát tőle. Legszívesebben idefent maradt volna a felhők
között. Felvette az aznapi újságot, és a vastagon szedett nevére meredt. Igen,
ezt nagyon is szerette. Már csak Samet kell meggyőznie a dologról.

A kezelő megtörte a csendet:
– Kapcsolom a hívást, Miss O’Neill.
Sam önelégült hangja recsegett a vonalban:
– Nahát, csak nem a jövendőbeli Mrs. Lloyd?
– Drááágám – trillázta a lány. – Úgy hiányoztál!
Sam egy ideig hallgatott, majd megszólalt:
– Ó-ó!
Evie az ajtó résén keresztül látta, hogy Mr. Phillips és a WGI összes

titkárnője odakint várakozik, minden egyes szóra figyelve. Felhuppant a
lakkozott íróasztal fényes szélére, és úgy nevetett, ahogy azt beszédórán
tanulta: torokból, hátravetett fejjel, mintha a szél felé tartaná az arcát. Ez
elvileg csábítóan, előkelően hangzott, egy otthonülő, gondtalan nő
kacajaként.

– Hahahaha! Ó, te! Drágám, egyszerűen muszáj találkoznunk. Mondjuk
délben, ebédnél? Az Algonquinban?

Újabb szünet.
– Jól érzed magad, Sheba?
– Akkor ne késs, drágám! Annyi mindent meg kell beszélnünk, és tudod,

hogy minden egyes másodperc kínszenvedés nélküled. Adieu!
Evie letette, még mielőtt Sam válaszolhatott volna.
Kifelé menet együtt utazott a liftben Sarah Snow-val. A lány azonnal

kiszúrta a nő harisnyáját: szürke, halszálkás mintájú, nagyon elegáns. Egy
evangélistához képest elég divatos volt. Ez is része volt a vonzerejének.
Egyesek Isten flapperének hívták. Ezzel adott az egész Jézus témának egy kis
csillogást. Sarah Snow, egy misszionárius lánya, akinek a szüleit Kínában
ölték meg tizenhárom éves korában, tizenöt évesen, érzékeny korban hallotta
meg az Úr hívását. Mire betöltötte a húszat, már kétszer bejárta az országot,
miközben sátrakban prédikált a szesz, a tánc és a szocializmus démonjairól.
Huszonegy évesen férjhez ment, de még mielőtt betöltötte volna a
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huszonhármat, férjét tuberkulózisban elveszítette. Most, huszonöt évesen, a
rádión keresztül próbálta elérni nyáját – Mózes az éterben. Azt, hogy az
egyszerűbb időkhöz való visszatérést szorgalmazta, sok amerikai szívesen
fogadta, akik a túl gyorsan változó világban elveszítették a talajt a lábuk
alól. Szenvedélyes beszédei ezreket vonzottak vallásos összejöveteleire. És
persze csinos öltözködése sem ártott népszerűségének.

Mégis, közel sem volt akkora rajongótábora, mint Evie-nek. Valójában az
állomáson az a hír járta, hogy Sarah-nak csak azért van még meg a műsora,
mert semmi jobbat nem tudnak betenni abba az órába, és rosszul venné ki
magát, ha kirúgnák Jézus egyik közkatonáját.

– Gratulálok az eljegyzésedhez, Evie! – mondta az evangélista az egyik
szenteskedő, csukott szájú mosolyát villantva rá, ami Evie-nek akkor sem
ment volna, ha egy évig gyakorolja egy templomtükör előtt.

– Köszönöm, Sarah!
– Istenfélő a vőlegényed?
Evie elnyomott egy hangos „há!” felkiáltást.
– Nos, azt határozottan tudja, hogy érje el, hogy egy lány az Urat

szólongassa.
– Sok boldogságot kívánok! Hallom, most már heti kétszer lesz műsorod.

Ez… ez igaz? – Egy újabb csukott szájú mosoly. Azonban Evie kiérezte a
mögötte rejlő aggodalmat. Sarah Snow talán a kereszten tartotta a szemét, de
a szíve tele volt ambícióval. Ettől Evie már szinte megkedvelte. Szinte.

– Igen. Igaz – felelte vidáman.
Sarah ismét előrefordult, és az emeleteket számláló arany nyílra meredt.
– Gondolom, mindenki szereti a nagy románcokat.
Evie mosolya vesztett erejéből.
– Gondolom.

Evie beviharzott az Algonquin Hotelba, és lerázta a vizet a kalapjáról. A
főpincér végigvezette a tömött, tölgyfa borítású étkezőn. Minden fej arra
fordult, amikor Sam felállt, hogy üdvözölje.

– Bárányfalat! – szorította meg Sam a lány kezét, és aprót sóhajtott.
– Ettől olyan, mintha valami étel lennék – motyogta Evie összeszorított

fogain keresztül.
– Igazán, én kis szarvashúsom?
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Evie dühös pillantást vetett rá.
– Nagyon élvezed, ugye?
Sam a fülébe suttogott:
– Jobban, mint hinnéd.
Ekkor megjelent egy pincér.
– Hozhatom a szokásos Waldorf salátát, Miss O’Neill?
– Igen, köszönöm! És kávét, kérem.
– Mr. Lloyd?
Sam aprót sóhajtott.
– Általában a szerelmünkből táplálkozom, de mivel a hölgy is rendelt

valamit, egy Reuben szendvicset kérek. Extra tormával. És egy egg creamet.
– Ahogy kívánja, uram – felelte a pincér. – Önök ketten biztosan nagyon

boldogok.
– Szinte lebegünk. Ki gondolta volna, hogy egy olyan közönséges

tökfilkó, mint én, kifoghat magának egy ilyen drágakövet, mint ez a baba itt?
– jegyezte meg Sam.

Evie-nek a térdébe kellett kapaszkodnia, hogy ne rúgja lábon Samet az
asztal alatt. Amint a pincér elment, a lány előrehajolt, és halkan megszólalt:

– Kicsit túlzásba viszed, nem gondolod, pajtikám?
Sam vállat vont.
– Azt hallottam, szerelmesek vagyunk. Gondoltam, beszállok a játékba.

De ha inkább nem szeretnéd, most rögtön felhívom az újságokat, és
elmondom nekik az igazat.

– Semmi ilyesmit nem teszel, Sam Lloyd! Te kevertél bele minket. Most
mindketten benne ragadtunk.

– Igazán? Mondd csak, miért ne vallják színt a riportereknek?
– Tudod, hány hívás érkezett ma a rádióállomásra kettőnkről? Ezer.
– E-ezer?
– Bizo-o-o-ony, fiacskám. És még most is foglaltak a vonalak! Mr.

Phillips azt akarja, hogy heti két estén szerepeljek a rádióban. Híres leszek.
Még híresebb, mint most. – Sötét pillantást vetett Samre. – És gondolom, te
is.

Sam vigyorogva dörzsölte meg az állát.
– Fogadok, az jól menne.
– Mekkora szerencse! – vágott vissza Evie. – A lényeg, hogy ha most
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elmondod nekik, hogy az egész csak vicc volt, akkor én is egy nagy vicc
leszek. Senki sem akar egy viccet támogatni. Az zsémbessé teszi az
embereket. Attól tartok, csak egy megoldás maradt. Egy ideig el kell
játszanunk ezt a szerepet.

A pincér kihozott egy tányér zsömlét, és Evie lecsapott rá. Az
idegességtől mindig megéhezett. Akár tíz zsömlét is be tudott volna falni.
Sam összefűzte az ujjait, az asztalra támasztotta a könyökét, és közelebb
hajolt Evie-hez.

– Igazán? És én mit nyerek ezzel, cicám?
– Azt, hogy nem öllek meg – felelte Evie tele szájjal. Elkezdte forgatni a

kenőkést az ujjai között.
– Nagylelkűek a feltételeid – jegyezte meg Sam. – De nekem is van két

kikötésem.
Evie lenyelte a szájában lévő falatot, és résnyire húzta a szemét.
– Nem hagyom, hogy tapogass. Ezt már most kihúzhatod a listádról.
Sam elvigyorodott. Szalvétájával finoman letörölt egy vajfoltot a lány

arcáról.
– Babám, ilyesmit még soha nem kellett belefoglalnom egy szerződésbe

sem. Az autóm hátsó ülésén lévő lányok mind örültek, hogy ott lehetnek.
Valami másra gondoltam.

Evie nem tudta, hogy ettől megkönnyebbült, vagy inkább megsértődött.
– Mire? – kérdezte óvatosan.
Sam arcáról eltűnt a mosoly.
– A Bölény Tervre.
A Bölény Terv. Sam mániája. Szerinte ez valamiféle titkos

kormányhadművelet volt a háború alatt, és az édesanyja, Miriam is a része
volt. A nő egy nap elment otthonról, amikor Sam még csak nyolcéves volt,
és soha nem tért vissza. A hivatalos feljegyzések szerint az anyja
influenzában meghalt, de két évvel ezelőtt Sam kapott egy képeslapot – a
feladó címe nélkül –, hátulján a következő, oroszul írt szavakkal: Keress
meg, kis rókám! A kézírás kétségkívül az anyjáé volt. Sam megszökött
otthonról, és immár az lett a küldetése, hogy megtalálja az anyját.

– Sam – felelt Evie olyan finoman, ahogyan csak tudott –, nem gondolod,
hogy ideje lenne ezt elengedned? Azt mondod, nem hiszel a szellemekben,
de a Bölény Terv is egy szellem. Te pedig hagyod, hogy kísértsen.
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– Evie, a Bölény Terv elragadta tőlem az anyámat. És addig nem
nyugszom, amíg meg nem tudom, mi történt vele.

A fiú szemében szilárd eltökéltség tükröződött, de Evie a mögötte
megbújó fájdalmat is látta. Tudta, milyen érzés elveszíteni valakit, aki
nagyon közel áll az emberhez. Ha lenne rá remény, hogy James még életben
van, ő is addig követné a nyomokat, amíg meg nem találja.

– Rendben – egyezett bele. – Mi a baj? Úgy festesz, mint akinek
csilipaprikát kevertek a borotvahabjába.

Sam az asztalon dobolt az ujjaival.
– Evie, említette neked valaha a nagybátyád a Bölény Tervet?
– Nem. Mi a csudából gondolod, hogy Will bármit is tud róla?
– Kaptam egy fülest.
Evie felvonta az egyik szemöldökét.
– A fülesek a taxisoknak és a lóversenyen fogadóknak valók, Sam.
– Várj csak! Mutatnom kell neked valamit. – A fiú előhalászta a

pénztárcáját, és elővett egy összehajtott szalvétát. – Van egy fickó, aki
régebben a kormánynak dolgozott. Mindenféle titkot ismer, és olykor nekem
is kiköhög valamit. Megkérdeztem az anyámról és a Bölény Tervről. Azt
mondta, még nem állították le. És adott egy nevet, aki szerinte tud róla.

Sam a lány felé csúsztatta a szalvétát. Evie a ráírt névre pislogott: Will
Fitzgerald.

A lány az ajkába harapott.
– Mit mondtál, mikor adta ezt neked ez az ijesztő férfi?
– Nem ijesztő…
– Rendben, akkor a „rejtélyes ismerősöd”.
– Körülbelül két hónappal ezelőtt.
– Két hónappal ezelőtt – ismételte Evie.
– Ja. Két hónappal ezelőtt. Miért vágsz ilyen képet?
Evie megrázta a fejét.
– Sam, Sam, Sam. Sosem gondoltam volna, hogy ilyen könnyen rá lehet

téged szedni.
– Sok mindent el lehet rólam mondani, húgom, de az, hogy könnyen

rászedhető lennék, nincs köztük. És mióta lettél te az informátorok
szakértője?

– Semmit sem tudok a kémkedésről – mondta Evie, és tejet töltött a
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kávéjába. – De ismerem az emberi természetet. Gondolkozz, Sam: két
hónappal ezelőtt? A Pentagram Gyilkosságok?

– Ja. Azzal tisztában vagyok.
– Will bácsi neve minden újságban benne volt! És te is a múzeumban

dolgoztál. Mégis kinek esne nehezére ezt a kettőt összekötni? – magyarázta
Evie. – Nézz szembe vele, Sam: téged lóvá tettek. Sajnálom, ha nem vagy
hajlandó beismerni. A csalót becsapták.

A kétely befészkelte magát Sam fejébe. Ezt nem vette számításba.
– Sam – folytatta Evie kedvesen –, nem gondoltál még arra, hogy azt a

képeslapot nem az édesanyád küldte?
– Az az ő írása. Tudom, Evie. Megtalálom őt. Esküszöm, hogy

megtalálom.
A pincér letette eléjük a szendvicset és a salátát. Evie a szeme sarkából

látta, hogy az emberek őket bámulják, és az étlapjaik mögött sugdolóznak
róluk. A híres kerek asztalnál Dorothy Parker,{21} Robert Benchley{22} és
George S. Kaufman{23} martinit iszogatott, de senki sem nézett feléjük. Evie
és Sam az Algonquin teljes figyelmét élvezhették. Úgy tűnt, ez Samet nem
izgatja. Sokkal jobban érdekelte a szendvicse, amit nagy harapásokkal falt
be.

– Nehogy megfulladj! Élve van rád szükségem. Legalábbis egy ideig –
szólt rá Evie. – Tehát, ha segítek neked a Bölény Tervvel, mit akarsz, mit
tegyek?

– Nézz bele mindenbe, amit sikerül előásnom. Hátha így kapunk valami
nyomot.

– Tárgyolvasás – sóhajtotta Evie. – Már a heti két estének a rádióban is
meglesz a hatása. Óvatosnak kell lennem. Mi a második kikötésed?

– Te leszel a múzeum Látók kiállításának házigazdája a hónap végén.
– Ó, Saaam! – nyafogta Evie. Isadora Duncanhez méltó drámaisággal

dobta le fejét az asztalra. – Nem. Nem segítek Willnek. Ez olyan, mintha az
ellenségnek kampányolnék! Utálom azt a múzeumot, és Willt is utálom.

– Nem Willnek segítesz, hanem nekem. Ha a múzeumnak vége, az utcára
kerülök. Egyébként meg figyelnek minket – intett Sam a szemével egy
bámészkodó, izgatottan sutyorgó flapperekkel teli asztal felé.

Evie felvonta az egyik szemöldökét.
– Nem mondod? Tudod, nem most jöttem le a falvédőről.
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– Adnunk kéne nekik valamit, ha már vették a fáradságot.
– Mint például? – kérdezte Evie óvatosan.
Sam előrehajolt, és megfogta Evie kezét. Aztán úgy bámult a lány

szemébe, mintha ő lenne az egyetlen nő a világon. Evie gyomra, mint valami
áruló, összerándult.

– Segíts a Bölény Tervvel és a Látók kiállítással! És én ígérem, úgy
eladom ezt a románcot, hogy azt még Valentino is megirigyelné.

Evie a szeme sarkából látta, hogy egyre többen fordulnak feléjük. A terem
olyan energiával izzott, amitől úgy érezte, mintha őt magát kapcsolták volna
elektromos feszültségre. Tetszett neki ez az érzés. Nagyon is tetszett neki.
Belenézni néhány bizsuba és partikat tartani – még ha a múzeumnak is –
csekélységnek tűnt, ha cserébe a címlapokon szerepelhet, és New York
legnagyobb rádiójának a sztárja lehet.

– Vedd úgy, hogy megegyeztünk, Sam, egy utolsó feltétellel – mondta
Evie.

– Nem fogok golfozni vagy néptáncolni járni.
Evie résnyire húzta a szemét.
– Időkorlát. Négy hét a legizgalmasabb, legszenzációsabb románcból,

amit New York valaha látott. Aztán vége. Volt, nincs. Mintha elillant volna.
– Istenem, amikor így beszélsz, olyan, mintha a szerelmünk nem is lenne

igazi, Bárányfalat.
– Tragikus lesz az elválásunk. Szerelmünk túl hevesen égett, hogy tovább

tartson. – Evie úgy kapta a kezét a homlokához, mint egy halálra ítélt
operahősnő, majd búcsút intve legyintett vele. – Tű, tű, tűnés! Viszlát!

– Négy hét, mi? – kérdezte Sam, oldalra billentve a fejét.
– Négy hét.
Sam lopott pillantást vetett az őket figyelő flapperekre. Elragadóak

voltak, és egyikük talán rögtön ugrana, hogy randizhasson vele. Akkor meg
miért köti meg Evie-vel ezt az ördögi alkut? Közös álrománcuk ígérete,
miért tölti el a lopásokkor megszokott izgalommal?

– Rendben – ment bele. Nagy szemekkel és farkasszerű vigyorral bámult
a lányra. – El kell érnünk, hogy a fajankók higgyenek nekünk. Holdsütötte
séták. Egymás szemének csodálása. Közös szívószál az egg creamben.
Rettenetes becenevek.

– De nem a Bárányfalat – tiltakozott Evie. – Az borzalmas.
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– Ahogy akarod, Sertésfalat.
– Álmodban fogok végezni veled.
Sam mosolygott.
– Ezek szerint mellettem alszol majd?
– Azt lesheted, Lloyd! – Evie elmosolyodott. – A színjáték csak akkor jó,

ha villog a kamera.
– Nos, akkor gondolom, jobb, ha ezt minél jobbra csinálom. – Sam

megcsókolta Evie kézfejét. A flapperek asztalától egy egybehangzó, elaléló
Óóóó! sóhajtás hallatszott. A csók végigbizsergett Evie karján, és kissé
megremegtette a gyomrát. Hagyd abba!, gondolta. Ezt majd még később
megvitatja a gyomrával, és kioktatja bizonyos dolgokról.

A pincér ismét megállt az asztaluk mellett.
– Az ebédjüket a ház állja, Miss O’Neill, Mr. Lloyd. Köszönjük, hogy ma

az Algonquint választották. Reméljük, újra eljönnek.
Sam felvonta a szemöldökét.
– Ezt meg tudnám szokni. – A fejére igazította halászsapkáját.
– Mr. Phillips elintézett nekünk egy interjút a WGI-ban mára. Négyre.

Elmeséljük szerelmünk történetét. Ne késs!
– Pofás. Lopok valami pazart, amit felvehetek. Mit szólsz a…

pantallóhoz?
A fiú csak játszott vele. Ez volt a hátulütője, ha valaki egy Sam Lloydhoz

hasonló fiúban bízik meg.
– Sam! Ne kényszeríts, hogy tele hassal végezzek veled. A végén még

görcsöt kapok.
Sam elvigyorodott.
– Jó veled üzletelni, cicám.
Evie megrebegtette a szempilláit.
– Most menj, mielőtt meggondolom magam!
– Távozzunk külön, és okozzunk csalódást a közönségünknek? – biccentett

Sam a többi vendég felé, akik a szemük sarkából őket figyelték. A fiú arcára
megint kiült farkasszerű mosolya. Ám a mögötte megjelenő puszta öröm új
volt. Belekarolt Evie-be, és büszkén kísérte ki az Algonquin szájtáti
vendégei között. Közelebb hajolt, hogy Evie fülébe súgjon valamit, mire a
lány gyomra megint engedetlenül ugrott egyet.

– Mostantól, Sheba, nem tudsz majd lerázni.
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MINDEN ÚJNAK
ÉS REMÉNYTELINEK TŰNT

Theta és Henry végigsietett a Negyvenkettedik utca tömött járdáján,
szokás szerint késésben voltak a próbáról. Keresztülnyomakodtak egy
prédikátor és egyháztagjainak kisebb gyülekezete mellett, akik közös
imádságra gyűltek össze.

– Ez az álomkór Isten ítélete! Bánjátok meg bűneitek! – mennydörögte a
prédikátor, aki magasra tartotta a kezében lévő Bibliát. – Tartózkodjatok a
laza erkölcsöktől; a bűnbarlangoktól és a lebujoktól; az ördög zenéjétől, a
dzsessztől; és az alkoholcsempészek italában rejlő gonosztól!

– Atyám, ha mindezt megteszem, egy hobbim sem marad – jegyezte meg
Henry.

– Ha nem sietünk, munkánk sem marad – felelte Theta.
Egy, a sarkon álló újságos fiú meglengetett egy lapot Theta felé.
– Újságot, kisasszony?
– Bocs, kölyök.
A fiú vállat vont, és kiáltozni kezdte az aznapi szalagcímeket:
– Különkiadás! Terjed az álomkór, az orvosok egy újabb pestistől

tartanak! Anarchisták robbantották fel a gyárat! A BűbáJóst eljegyezték!
Különkiadás!

– Mi? – torpant meg hirtelen Theta. – Tessék, kölyök! – dobott egy
ötcentest a fiúnak, majd gyakorlatilag kitépte a kezéből a Daily Newst. –
Mindjárt eldobom az agyam.

– Ez valami vicc? – kérdezte Henry, és Theta válla fölött beleolvasott az
első oldalba. – Miért nem szólt nekünk Evie a dologról?

– Nem tudom, Evil miféle játékot űz most, de biztos lehetsz benne, hogy
kiderítem – mondta Theta, és az összegyűrődött újságot a noteszébe
csúsztatta. – Megeszem a kalapom, ha hozzámegy Sam Lloyd-hoz.

– Jaj, azt ne! – felelte Henry, miközben kinyitotta a színház ajtaját. – Ez
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egy szörnyen bájos kalap.
A szteppcipők éles kopogása a kóristák skáláinak dallamos

emelkedésével és süllyedésével versenyzett, jelezve, hogy a próba már
elkezdődött a New Amsterdam Színházban. Wally, a show sokat szenvedett
ügyelője dühösen mérte végig Henryt és Thetát, amikor kart karba öltve
végiglépkedtek a sorok között.

– Lám, lám, lám! Csak nem az Időzavaros Ikrek? Gratulálok! Ma csupán –
jelentőségteljesen az órájára pillantott – tíz percet késtetek.

Theta megpaskolta Wally arcát, és lebiggyesztette az ajkát.
– Jaj, Wally, nehogy előjöjjön a fekélyed! Hennek van számodra egy új

dala. Csendet, mindenki!
– Hé, ez az én szövegem! – háborgott Wally, és a rend kedvéért ő is

odavetette a többieknek: – Csendet, mindenki!
– Gyerünk, Hen! – bátorította Theta.
Henry leült a zongorához, és mély levegőt vett.
– Ez még nem a végleges változat, de valahogy így hangzik.
A fiú egy kellemes dallamba fogott, reszelés fejhangján énekelve hozzá a

szöveget:

– Álmomban, ha a vágy újra éled,
reggeli harmatként látlak téged,

s szívem tied, ha kéred,
hisz csak a miénk ez Álomország…

A reggel már fénycsíkokat fest,
miért, ó, miért ily rövid az est?

A jövőt várjuk, a fényest,
mikor csak a miénk ez Álomország.

Az álom valóra válhat, kedves,
ha hiszel varázslatos erejében.

De ha mindez valós lenne, kedves,
elvesznénk a szerelem erdejében.

Álommanó pora hű szemekre talál,
mikor az ablakon besüt az ezüstfonál.
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Ám minden éjjel gyorsan tovaszáll,
ha miénk ez Álomország…

s örökké miénk lesz ez Álomország.

Amikor a végére ért, Henry Wallyhoz fordult.
– Nos – kérdezte idegesen –, mit gondolsz?
Wally ezúttal nem hajtotta a tenyerébe a fejét, és nem úgy festett, mint aki

elveszítette az életkedvét.
– Tudod, kölyök, ez nem is olyan rossz.
A terem végéből egy hang visszhangzott:
– Egy kissé lassú, nem igaz?
Henry nem tudta, Herbert Allen mikor osont be, de az érkezése nem sok

jót ígért.
– Kissé… szomorkás. Nincs benne lendület. Nem tudnád kicsit

felpörgetni, öregfiú? – mondta Herbie, miközben előrement a sorok között
új, skót kockás öltönyében, amit minden bizonnyal legújabb jogdíjából
vásárolt.

– Egy szegény fickó hiába keresi, amit elveszített – magyarázta Henry.
Minden erejét összeszedte, hogy ne tegye hozzá: te ízléstelen idióta. – Ez a
sóvárgásról szól.

– Mmm – ráncolta össze Herbie az orrát. – Nem tudom, Wally. Kissé
sivár a Folliesnak.

– Nekem tetszik – felelte Wally Henry nagy meglepetésére. – Egy sóvárgó
számmal is tudnánk mit kezdeni.

Henry élvezettel látta, ahogy Herbie behízelgő mosolya lekonyul.
– Nos, gondolom, úgyis Flo hozza meg a végső döntést, nem? – mondta

Herbie.
– Ja, ja – legyintett Wally. – Fuss neki még egyszer, Henry! Dolgozd át a

bridge-et és az utolsó refrént, aztán megmutatjuk Flónak. Ha tetszik neki,
bent vagy, kölyök.

– Kösz, Wally!
– Hallelúja! – kiáltotta Theta. Felugrott, és karját Henry köré fűzte.
– Rendben van, emberek, rendben van. Mindenki álljon be a

Hókuszpókusz számhoz! Hol vannak a Látó lányaim?
Miközben Wally utasításokat dörmögött az előadóknak, Henry a

zongoránál álmodozott. Most minden újnak és reménytelinek tűnt. Mindez
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Louis miatt – tudta, hogy miatta. Alig várta, hogy újra láthassa. És amikor
így lesz, álomsugallatot küld a fiúnak, hogy hívja fel a lakásán New
Yorkban. Valahogy meg kell győznie Linget, hogy ma éjjel megint tartson
vele. Amint véget ér a próba, a kínai negyedbe rohan, és elintézi a dolgot.
Sikerülni fog.

És Herbert Allen zsémbes arckifejezése csak hab volt a tortán.

Amint véget ért a próba, Theta felhívta Mabelt, majd ők ketten benyomultak
Evie fürdőszobájába a Winthrop Hotelben, ahol a lány épp a kádban áztatta
magát, buborékokkal körülvéve.

– Hé! Most nem vagyok szalonképes! – tiltakozott Evie.
– Ha arra várnánk, hogy szalonképes legyél, évekig várakozhatnánk –

vágta rá Theta, és leült a komódra. Felmutatta az aznapi újságot. –
Elvesztetted azt a maradék, hibbant eszedet is, Evil?

– El sem hiszem, hogy nem mondtad el nekem tegnap – morogta Mabel, és
elhelyezkedett a kád szélén.

– Az összes nevetséges dolog közül, amit eddig műveltél, ez viszi a
pálmát… az esküvői pálmát!

– Én vagyok a legjobb barátod – emlékeztette sértődötten Mabel. Evie
mindent be akart nekik vallani, de nem kockáztathatott. Ő és Sam
megállapodtak, hogy a kis egyezségüket még a legközelebbi barátaik előtt is
titokban tartják. Ha az ismerőseik is azt hiszik, hogy szerelmesek, több esély
van rá, hogy a nyilvánosság is beveszi – és kevesebb esély, hogy hazugnak
kiáltják ki őket.

Lejjebb csúszott a kádban, a hab védelmébe.
– Jaj, hát, minden olyan gyorsan történt. El akartam mondani. Tényleg.
Theta résnyire húzott szemmel meredt Evie-re.
– Azt hittem, ki nem állhatod Sam Lloydot.
– Egy ideig tényleg így volt. De aztán rájöttem, milyen romantikus ember.

Milyen kalandvágyó. És… és édes! – mondta Evie, közben találva ki a
szavakat. – Hát nem változtathatja meg egy lány a véleményét egy fiúról?

Theta összefonta a karját a mellkasa előtt.
– Dehogynem. És itt fogunk várni, amíg ismét meg nem változtatod. Evie,

Sam Lloyd egy csaló! Még a pápát is képes lenne kiforgatni a vagyonából.
Persze, jóképű…
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Mabel erre vágott egy grimaszt.
– Gondolod? Mármint nem azt mondom, hogy csúnya,..
– Honnan tudod, hogy az a huligán nem csak hasznot akar húzni belőled és

a pénzedből?
– Legalább gratulálhatnátok – háborgott Evie dühösen. Semmi oka nem

volt a dühöngésre. Mégis így érzett.
– Gratulálok! – motyogta Mabel.
Theta a szemét forgatta.
– Gratulálok! Nászajándéknak egy összeillő józanság és ész készletet

kapsz tőlem. Nem mintha valaha is használnál ilyesmit.
– Hajlandó vagyok szemet hunyni a megjegyzésed felett – szipogott Evie.
– Én csak annyit tudok, hogy itt valami bűzlik – jegyezte meg Theta.
A másik szobában megszólalt a telefon.
– Jaj, ne! Egyikőtök lenne olyan dráááhga, és felvenné? – kérdezte Evie.
– Annyira örühlök, hogy a dráááhgád lehetek – utánozta Theta, és az

éjjeliszekrényen álló készülékhez masírozott, a nyomában Mabellel. –
BűbáJós rezidencia. Sajnálom, de a BűbáJós jelenleg teljesen el van ázva –
szólt bele Theta, mire Mabel kuncogott.

– Theta! – ordította Evie a kádból, de Theta lábával becsukta a
fürdőszoba ajtaját.

– Ühüm… ühüm… igen, persze, megmondom Rádió Őnagyságának.
Viszonthallásra! – tette le Theta a telefont.

– Mi az? – kérdezte Evie, megkötve a köntösét, miközben beviharzott a
szobába.

Theta fellengzős akcentussal válaszolt:
– Tudatom Miss O’Neill-lel, hogy az autója megérkezett.
– Autó? – értetlenkedett Evie nagy szemekkel. A lányok az ablakhoz

szaladtak. Odalent az utcán egy sofőr várakozott egy fényes, zöld Chrysler
mellett.

Mabelnek elakadt a lélegzete.
– Szentséges szivar! Mintha Gloria Swanson{24} lennél vagy ilyesmi. Egy

igazi filmsztár.
– Egy sztár – ismételte Evie csillogó szemmel.
– Gratulálunk, Evil! Befutottál. Gondolom, mi akkor a balfenéken

távozunk, Mabel.
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– Ha vártok egy percet, bejöhettek velem a rádióállomásra. Mehetnénk
mind együtt, mint az igazi sztárok!

– Bocs, Evil. Vissza kell mennem a próbára – felelte Theta.
– Mabesie?
Mabel az elmúlt két hónapban próbált nem tudomást venni az Evie-ben

végbemenő változásokról. Arról, hogy roppant mód öhrvhendeket mondott
az örülök helyett. Arról, hogy a számára szinte ismeretlen embereket is egy
elnyújtott dráááhgámmal üdvözölte. Hogy úgy tűnt, a partikra, a fiúkra és az
új, csillogó barátaira mindig van ideje, ám Mabelre nincs. De ez már túl sok
volt. Ő és Evie nem a legjobb barátok? Egy lánynak nem a legjobb
barátnőjének kéne először beszámolnia az eljegyzéséről?

Mabel lelkiismerete azt súgta, hogy folytassa, és továbbra is örüljön
együtt Evie-vel. Azonban most dühös volt, barátnője mélyen megbántotta, és
nem hitte, hogy képes tovább elviselni, hogy csak egy legyen a sok arctalan
ember közül.

– Bocs. Már van programom – mondta, és sarkon fordult. – Hívom a
liftet, Theta.

– Egy perc, és jövök, kölyök. Előbb még be kell púdereznem az orromat.
– Theta megvárta, amíg Mabel a folyosó végére ér, majd kérdőre vonta
Evie-t. – Evil, komolyan hozzámész Sam Lloydhoz?

– Benne van az újságokban, nem? – felelte Evie. Ez nem volt épp
hazugság.

Theta pár kellemetlen pillanatig Evie arckifejezését tanulmányozta.
– Szólsz Jerichónak az eljegyzésedről?
– Miért tenném? – kapta el a pillantását Evie.
– Csak egy megérzés, de nem hiszem, hogy jól fogja fogadni.
– Egyáltalán nem tudom, miről beszélsz.
Theta megpaskolta Evie arcát.
– Mondogasd csak magadnak!
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A LEGFONTOSABB MUNÁNK

Amikor Jericho kinyitotta az aznapi újságot, négyszer is el kellett
olvasnia a szalagcímet, mire felfogta: Evie hozzámegy Sam Lloyd-hoz. Sam
„Egy Lány Minden Városban” Lloydhoz. Samhez, ahhoz a sunyi alakhoz,
akire nem lehet számítani, aki csak magával törődik. Azt a szamarat
választotta helyette. Mikor történt? Ezért kerülte őt Evie, ezért nem válaszolt
a leveleire? Ezért viselkedett tegnap este olyan elutasítóan a
Benningtonban? Sam Lloyd. A lányok tényleg az ilyen fickókra buknak?
Tényleg vonzóbbnak találják a rosszfiúkat?

Vagy csak biztosak akarnak benne lenni, hogy a párjuk normális, igazi
férfi, nem pedig egy gép?

Jerichót néhány hónappal ezelőtt meglőtték. A fájdalom a mellkasában
akkor csak egy éles, tüzes pukkanás volt. Sam és Evie románcáról olvasni
sokkal rosszabb volt. Örült, hogy Will már elment Walker nővérrel, így
egyedül maradhat az érzéseivel.

A folyosóról hamis ének csendült, Sam érkezését jelezve, és Jericho
átkozta a szerencséjét.

– Szívem, készítsd a papucsomat és a pipámat: itthon vagyok! – kiáltotta
Sam, ahogy pirospozsgásan és mosolyogva berobbant a könyvtárba, és
levétette magát a kopottas, barna bőrkanapéra. – Freddy, el sem hiszed,
micsoda napom volt. Egy igazi hullámvasút. De van jó hírem is: Evie
belement, hogy részt vegyen a Látók kiállítás megnyitóján.

– Gratulálok! Hogy sikerült elérned? – kérdezte Jericho nyugodt hangon.
Sam vigyorogva nyújtózott egyet.
– Hát, a legjobb formámat nyújtottam. És olyankor ellenállhatatlan tudok

lenni. Szóval mit gondolsz: egy dzsesszbandát vagy egy zenekart béreljünk
fel? Szerintem inkább dzsesszbandát. De a professzor nekem inkább olyan
klasszikus típusnak tűnik: hegedűk és kürtök. Olyan fodros kézelős
zenekedvelőnek. Ó, és szerezhetnénk valakit, aki gondoskodik az ételről.

Jericho Sam ölébe dobta az újságot.
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– Mikor akartad nekem elmondani?
– Jaj, Freddy! – felelte Sam halkan, és félretolta az újságot. – Én, öh, nem

akartam az orrod alá dörgölni.
– Ez pontosan olyasminek tűnik, amit szívesen teszel. És ne hívj

Freddynek! – Jericho átvágott a szobán a kandallóhoz, és addig lökdöste az
izzó hasábokat, amíg lángra nem kaptak.

– Nem gondoltál még arra, hogy teljesen félreismersz? – kérdezte Sam.
Jericho nem fordult el a tűztől.
– Egészen biztos vagyok benne, hogy nagyon is jól ismerlek. Tolvaj vagy.

Ellopsz dolgokat. És embereket.
Sam általában élvezte ezt a baráti versengést Evie kegyeiért, de most

igazi undok fráternek érezte magát. Nem tudta pontosan, mi történt Jericho
és Evie között. Talán csókolóztak. Talán még ennél is több. De bármi volt is,
biztosra vette, hogy a körülmények alakították úgy. Jerichónak tudnia kell,
hogy nem ő a megfelelő ember Evie-nek. A fiú egész este olvasott, vagy
polgárháborús modelleket festett. Evie azonban tüzes vérű lány volt, a parti
középpontja. Elevenen felfalná Jerichót. Sam minél többet gondolkozott
ezen, annál inkább úgy gondolta, jobb ez így. Korábban beosont Jericho
szobájába, a Bölény Tervre utaló nyomokat keresve, és megtalálta azokat a
leveleket, amiket elkezdett, de sosem küldött el Evie-nek. Ez már elég közel
állt ahhoz, amit az örege pipogyaságnak nevezne. Ez az álrománc majd időt
hagy Jerichónak arra, hogy a sebeit nyalogassa és továbblépjen. Négy hét
múlva már új ember lesz. Már nem is fog emlékezni a lányra. Sam pedig
segíteni fog neki. Tartozik ennyivel az óriásnak. Valójában szívességet tesz a
nagy mamlasznak.

– Figyelj, cimbora, pocsékul érzem magam, hogy így tudtad meg a dolgot
Evie-ről és rólam. Hadd tegyem jóvá! Mit szólnál, ha te és én valamikor
kiruccannánk a városba, hm?

Jericho összevonta a szemöldökét.
– Te. És én.
– Elmehetnénk a bunyókra vagy a Kentucky Klubba, hogy meghallgassuk

Duke Ellingtont. Bemutathatnálak néhány lánynak. Pazar esték lennének! – A
lehető legmeggyőzőbb mosolyával bámult a fiúra.

Jericho azonban nem viszonozta.
– Ezt még válaszra sem méltatom, főleg, hogy fontosabb dolgunk is van.
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Meg kell mentenünk egy múzeumot, és össze kell raknunk egy kiállítást, ha
még rémlik.

Sam úgy gondolta, jobb, ha meghagyja az óriás büszkeségét, és témát vált.
Legalább a múzeum megmentésében egyetértettek.

– Mink van eddig?
Sam követte Jerichót az asztalhoz, amin tárgyak jelentéktelen készlete

sorakozott.
– Lássuk csak! Van egy gris gris erszényünk. Liberty Anne naplója. Egy

apróra zsugorodott mandragóra gyökerünk… – emelte Sam a fény felé a
szürkés, kiszőrösödött valamit. – Vagy inkább a világ legszőrösebb
krumplija. És valamink, ami csirkecsontra hasonlít.

Jericho gyorsan a szemetesbe söpörte a csontokat.
– Az a tegnapi vacsora.
Sam a kezébe vett egy fényképet, amin a háttérben egy áttetsző, fehér folt

látszott.
– Ez itt egy szellemfénykép vagy csak majonéz?
Jericho kikapta a kezéből a szellemes ferrotípiát.
– Szellemfénykép.
Sam egyre kevesebb reménnyel nézte át a csekély gyűjtemény többi

részét.
– Ennyi? Egyáltalán nem különbözik attól, amit eddig is kiállítottunk.
– Sam, ez az egész múzeum egy Látók kiállítás. Nem értem, erre még hogy

nem jöttél rá.
– Ez így elég csonka kiállítás lesz – morogta Sam. – Egy csomó kísértet

csecsebecse és megszállt asztalkendő. Ezekért az ócskaságokért senki nem
fog sorba állni!

– Emlékeztetnélek, hogy ez a te ötleted volt. – Jericho kihívóan tárta ki a
karját. – Rendben. Akkor miért nem te leszel ennek a kiállításnak a
kurátora? Lássuk, te mivel állsz elő!

Ezzel elindult a gyűjtemények terme felé, Sam pedig panaszkodva
követte.

– Adj valamit, amivel dolgozhatok! Egy átkot. Egy meggyilkolt
arisztokrata véres mellényét. Egy valamirevaló médiumot, aki, öhm, érezte,
ahogy a szellemek átmennek rajta, ha érted, mire gondolok… aú! – botlott
meg Sam a szőnyegben, és egy vitrinhez bukfencezett.
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– Vigyázz! – kiáltotta Jericho, és kitámasztotta a vitrint. – Ezek itt ritka
műkincsek.

– Kösz, hogy így aggódsz. Jól vagyok – motyogta Sam. Elhúzta a
szőnyeget, felfedve az alatta lévő, kissé korhadt csapóajtót és a
hozzáerősített fémgyűrűt. – Ez volt a bűnös – kezdte huzigálni a gyűrűt. – Mi
ez?

– Egy régi pince.
– Nem mondod! Mi van odalent?
Jericho vállat vont.
– Várjunk csak…! Még sosem jártál a pincében?
– Nem. Miért jártam volna?
– Freddy, igazi aranybánya lehet odalent! – veselkedett neki Sam megint a

fogantyúnak. Meg sem moccant. – Meg kell lazítani a deszkákat. Ideadnád
onnan azt a kardot?

– Úgy érted, ezt az antik darabot, ami valószínűleg többet ér, mint az
életed? – Jericho lassan megcsóválta a fejét.

– Rendben! – Sam kipattintotta a svájci bicskáját, pengéjét a csapóajtó
szélének mélyedésébe csúsztatta, és amennyire csak tudta, végigfürészelte a
körvonalát, hogy lazítson a lerakodott, ragacsos koszrétegen, de az ajtó még
mindig nem adta meg magát.

Jericho felsóhajtott.
– Gyerünk! Menj arrébb! – Egyik kezével megragadta a gyűrűt, és kissé

megrántotta, mire az ajtó nyikorogva kinyílt.
– Szentséges szivar, Herkules! Mivel etetnek téged?
Jericho köhögni kezdett, ahogy a por vastag felhőkben felszállt.
– Tudod, én is ki tudtam volna nyitni – tette hozzá Sam.
– Nem, nem tudtad volna.
– Ilyen közel voltam hozzá.
– Persze. – Jericho elhessegette a levegőben repdeső utolsó

porszemcséket is. Egy veszélyesnek tűnő, pókhálókkal borított falépcső
vezetett lefelé a homályba. – Szerinted biztonságos még ez a lépcső?

– Csak egy módon deríthetjük ki – felelte Sam. – Hozzunk pár
elemlámpát!

A fa hangosan tiltakozott Sam és Jericho hirtelen súlya alatt, ahogy ők
ketten lefelé indultak a régi fokokon a sötét üreg felé, elemlámpájuk fénye

162



pókhálók bizonytalan szerkezetét világította meg. Leugrottak a lépcső aljára,
és egy döngölt padlón értek földet, egy nagy teremben, amiből egy hosszú,
szűk átjáró nyílt.

Sam füttyentett egyet.
– A csempészek ölni tudnának ezért a helyért.
Ő és Jericho beléptek az átjáróba, aminek falára neveket firkantottak és

karcoltak: James Beardon. Moses Johnson. Maisie Lafayette és
gyermekei. Az én nevem Osay. A nevek helyett több helyen csak egy X
szerepelt, valamint egy hatalmas falfestmény, aminek néma színei már csak
szellemei voltak a korábbi árnyalatoknak. A képen egy rabszolgacsalád
lépett be az ígéret földjére, tele ragyogó napsütéssel és lombos fákkal.
Magasan a napsugarak fölé valaki odavéste a szabadság szót. A festményen
minden bizonnyal többen, hosszú ideig dolgoztak, és bár mindegyik művész
hozzáadott valamit a történethez, az üzenete ugyanaz maradt.

– Úgy tűnik, nem a Transzkontinentális volt az egyetlen vasút, amit
Cornelius Rathbone kiépített – jegyezte meg Jericho, az üreg mélye felé
világítva.

Sam édesanyja régebben azt mondogatta, hogy mindenkiben ott van a
lehetőség, hogy megváltoztassa a világot. Úgy ültette el a fiúban ezt a
gondolatot, mint egy magot, ami alig várta, hogy nagyra nőhessen. A
professzornak ott lehettek a szellemek. Azonban az átlagemberekben is
különös bátorság rejlett. Ez volt az egyetlen varázslat, amit Sam ismert, és
amiben megbízott.

– Mit keresünk idelent? – kérdezte Jericho.
– Nem egészen tudom – válaszolta Sam. Lámpájának fénye egy

bemélyedésbe ágyazott csukott ajtóra esett. – De esetleg ott elkezdhetnénk a
kutatást. – Megpróbálkozott a kilinccsel. – Zárva.

Megint előhúzta a zsebéből a bicskát, és élének a végét a kulcslyukba
nyomta.

– Várj, te most betörsz?
– Valami olyasmi – felelte Sam, ide-oda mozgatva a kést a zárban.
Jericho a fejét csóválva a téglafalnak vetette a hátát.
– Te aztán nem vagy semmi.
– Ugyan, Freddy! – nógatta Sam, még mindig a zárral dolgozva. –

Elromlott a kíváncsiság gombod?
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– Nem. Ahogy az erkölcsi kód gombom sem. Talán megkérhetnéd a
Mikulást, hogy neked is hozzon egyet karácsonyra.

– Mi van, ha odabent épp olyasmit találunk, ami segít összehozni a Látók
kiállítást? Erre még nem gondoltál?

Jericho mérlegelte a lehetőséget, majd hangosan kifújta a levegőt.
– Rendben.
Elrugaszkodott a faltól, és nagyot rántott a kilincsen. Az ajtó könnyedén

kinyílt.
– Nem is volt bezárva. Csak egy erős löket kellett hozzá – mondta, és

lehajolt, hogy beférjen az alacsony nyíláson.
– Nekem is ment volna – bizonygatta megint Sam, és követte.
Sam és Jericho elemlámpájukkal körbevilágítottak a nyirkos, szűk, hűvös

helyiségben, ami a legkülönfélébb furcsaságokkal volt telepakolva:
olajfestményekkel, törött bútorokkal, egy ruhakészítő bábujával és még egy
szarkofággal is, aminek fedele törött forgópántján lógott. Az egyik sarokban
két rakat láda hevert egy nagy, régi, a nedvességtől foltos falfestmény előtt.
Ez a kép nem volt olyan reményteli, mint a többi a múzeumban; egy festett,
bonyolult rémálomra hasonlított. Egy sötét, lecsupaszított erdőben, amiről
tündérmesékben olvasni, egy nyurga, szürkés, karneváli kikiáltó férfi állt
magas kalapban és fekete tollakból szőtt öltönyben. Széttárt tenyerén izzó
szimbólum látszott: egy szem, alatta cikcakkos villámmal. A szürke férfi
mögött ijesztő szellemek hosszú sora bontakozott ki. Mintha mindannyian
egy fiatal, fekete férfit vettek volna célba. Fölöttük a megtépázott égboltra a
144-es számot festették.

– Ez meg micsoda? – kérdezte Jericho. A festmény alá valaki néhány szót
írt. Közelebb lépett és hunyorított, hogy ki tudja olvasni. – „Óvakodj… a
Varjak… Királyától!”

– Derűs darab – viccelődött Sam, de a nyomasztó festménytől őt is kirázta
a hideg. Úgy képzelte, ez a legkísértetiesebb alkotás az egész Libabőrben. –
Lássuk, mi van itt! – fordult el a képtől. Az egyik ládáról felemelt egy
koszos, rozsdás alkatrészt. Válla csalódottan hajlott előre. – Szemét.
Valami, amiből nincs hiány ezen a helyen.

Mindegyik láda le volt szögelve, kivéve egyet, aminek egy része
összetört. Jericho belenyúlt, és egy köteg papírt húzott elő.

– Hé, az mi? – lépett oda mellé Sam.
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– Ha tippelnem kéne, azt mondanám, valószínűleg nem tartozik rád –
nézett le Jericho a lapokra.

– Azok a kedvenceim…
– ”Cornelius Rathbone végakarata és végrendelete a mai napon

feljegyezve, a mi Urunk ezerkilencszáztizenhetedik évében, január
negyedikén” – olvasta fel Jericho. – „Én, Cornelius Thaddeus Rathbone,
tudatom és egészségem teljes birtokában ezennel a házamat és annak minden
anyagi tulajdonát William John Fitzgeraldra hagyományozom azzal a
kikötéssel, hogy folytatja a legfontosabb munkánkat…”

– A vén Rathbone ezt a helyet a professzorra hagyta? – hitetlenkedett
Sam.

Jericho a dokumentumra meredt. Évekkel ezelőtt megkérdezte Willtől,
hogy tett szert a múzeumra. Will meséje az volt, hogy megvásárolta a
düledező épületet, megmentve a város rombológolyójától. Cornelius
Rathbone végrendelete ezt megcáfolta.

De miért hazudott volna neki Will erről?
A fiú gyorsan a második lapot, egy levelet kezdett vizsgálni.
– Az mit mond? – kérdezte Sam.
– Cornelius írta Willnek, 1917. január 31-én. „Kedves William!” – fogott

bele Jericho.

 

– Ez a levelem lesz az utolsó. Félek, mivel Halál küszöbén állok, és
ő nemsokára beenged a végső nyugalom házába. Az elmúlt sok év
alatt nem tudtam megbocsátani neked bűnös ambíciódat, amiért
hátrahagytál, hogy Roosevelt elnök nevetséges Paranormális
Minisztériumának „nagy elméivel” dolgozhass…

Várj, Teddy Roosevelt? – szakította félbe Sam.
– Igen, Sam. Theodore Roosevelt. Nagy ember nagy bajusszal. Egy

időben az elnökünk volt. Folytathatom?
– Persze – morogta Sam.
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–Azonban én voltam az, aki nevetségesen viselkedett. Sürgősen félre
kell tennünk a nézeteltéréseinket, és együtt kell dolgoznunk még
egy utolsó ügyön, amíg még van időnk. Amit korábban
megmutattam neked Liberty Anne próféciáiból, az nem a teljes
történet. Utolsó napjaiban sokkal nyugtalanítóbb figyelmeztetések
követték a korábbiakat, a nemzetre vonatkozó irtózatos jóslatok.
Akkor attól féltem, hogy a láz, amely olyan kegyetlenül fojtogatta,
megzavarta az elméjét. Ezért elzártam az utolsó próféciáját. Most
már belátom, hogy előled eltitkolni ezt a rettenetes iratot hanyag
cselekedet volt. Attól tartok, alábecsültük a cilinderes férfi erejét.

Az idő fogy. Könyörögve kérlek: borítsunk fátylat önző vitáinkra,
mielőtt túl késő lenne.

A reményteljes
Cornelius

Tudod, mi ez, ugye? – lebegtette meg Sam a levelet. – Egy aranybánya! A
csali, amivel népszerűvé tehetjük a Látók kiállításunkat: „Olvassák el
Liberty Anne Rathbone eddig még fel nem fedett próféciáit! Hallgassák meg
az amerikai lakosságnak szóló irtózatos jóslatokat, mielőtt még nem késő!”
Már csak abban kell bíznunk, hogy Liberty Anne próféciái valahol ezekben
a dobozokban vannak.

– Csak egy módon deríthetjük ki. Vigyük fel őket, és nézzünk át mindent!
– felelte Jericho, majd könnyedén a vállára kapta az egyik ládát, és kibújt
vele az ajtónyíláson.

– Ja. Tartottam tőle, hogy ezt mondod – morogta Sam, miközben a vállára
vette a nehéz rakományt.

– Ez az összes – mondta Jericho, ahogy becipelte az utolsó ládát.
Sam levegő után kapkodva huppant le a kanapéra.
– Talán soha többé nem tudom használni a karomat – nyögte.
– New York lányai most biztos megkönnyebbülten sóhajtottak fel –
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motyogta Jericho, és próbálta kitörölni a fejéből a képet, ahogy Sam Evie-t
ölelgeti. – Lássuk, mi van itt!

Összesen hat ládát találtak, és mindegyik le volt szögelve, kivéve a
sérültet, ami Rathbone végrendeletét tartalmazta. Sam belenyúlt.

– Könyvek – sóhajtotta, penészes köteteket húzva elő, amik újabb adag
piszkot és port bocsátottak a levegőbe. – Mindig csak a könyvek. – Azután
eldugott levelek következtek, amiket Will egy bizonyos Rotke
Wassermannak írt Hopeful Harborba, New Yorkba. Sam kihúzott egyet
sárgás borítékából.

– ”Drága Rotkém! … Úgy hiányzol, mint virágnak a nap…” – olvasta fel
Sam, majd hosszan, hangosan füttyentett egyet. – Na, ez már valami!

– Mutass némi tiszteletet, Sam! – szólt rá Jericho, és elorozta tőle a
levelet.

Sam feltartotta a kezét.
– Oké, oké. Ne húzd fel magad! Ki ez a Rotke cica?
– Ő nem cica. Rotke volt Will menyasszonya. Meghalt a háború alatt –

felelte Jericho, és visszagyömöszölte a levelet a ládába. – Ez nem tűnik
tisztességesnek.

– Tisztességgel nem lehet kifizetni a számlákat, Freddy. Figyelj, csak
belekukkantunk. Ha nem találjuk meg Liberty Anne rettenetes iratát, az egész
hóbelevancot visszatesszük a pincébe, és megfeledkezünk róla, senki nem
sejt majd semmit. Rendben?

– Igen. Oké. Rendben.
– Szükségünk lesz egy feszítővasra, hogy meglazítsuk a többit – mondta

Sam, majd tüsszentett egyet. – Gondolod, hogy van itt egy valahol?
– Valahol – törölte bele Jericho a kezét a nadrágjába. – Mindjárt

visszajövök. Ne lopj el semmit!
– Ki akarná ellopni ezeket a vackokat? – motyogta Sam, átkutatva a

könyveket. Kinyitotta az egyiket, és Rotke odafirkantott nevét találta a belső
borítón. Lapjai közé fényképeket rejtettek: egyet a fiatalabb, szőkébb
Willről, kezében teniszütővel; egyet, ahol a férfi egy fekete nővel pózol,
alatta a kézzel írt felirat: Will és Thibault mama, Látó, New Orleans, 1906;
és egy szemcsés képet egy előkelő birtokról. Sam végigpörgette a lapokat,
és néhány megsárgult újságkivágást fedezett fel, olyasmiket, amiket Will is
szívesen gyűjtött: cikkeket kisvárosi médiumokról vagy olyan emberekről,
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akik a gondolatuk erejével kanalakat hajlítgattak; egy régi bejegyzést egy
indián faluról, ami porig égett, miután felrobbant egy tűzhely, és egy túlélő
sem maradt.

Az egyik papír a földre hullott, és Sam lehajolt, hogy felvegye. Egy régi
boríték volt, amit a tetején feltéptek, és eltávolították a tartalmát. A hátulján
Rotke neve és címe állt. A fiú megfordította a borítékot, és elhűlve meredt a
címzett adataira:

Miriam Lubovics
122 Hester Street

New York, New York

 

– Sam? – szólt Jericho, de Sam alig hallotta meg. – Felszívódtál?
– Ja. Nagy szellemek jöttek, és magukkal vittek. Kérlek, továbbítsd a

leveleimet a szellemvilágba – felelte Sam közömbösen.
A levél postai bélyegzőjén 1914 szeptemberi dátum állt. Sam sietve

végiglapozta a könyvet a boríték hiányzó tartalma után, de semmit sem talált.
Mindent kipakolt a ládából, de a levél ott sem volt. Megint megvizsgálta a
borítékot. Az elejére valaki odaírta, hogy Vissza a feladónak. Nem ismerte
fel a kézírást. Nem az anyjáé volt. Ki írhatta? Bárki volt is az, meg kell
találnia.

Ideje volt, hogy Evie eleget tegyen az egyezségük rá eső részének.
Jericho bukkant fel a könyvtár emeletén.
– Sam!
– Mi az?
– Már egy csomószor szóltam. Találtál valamit?
– Nem, csak egy rakás poros könyvet – hazudta Sam, és a nadrágzsebébe

rejtette a borítékot.
– Hát, hacsak nem szállta meg őket valami, akkor nem sokat segítenek a

kiállításban. Mi a baj? Furcsán festesz.
– Ó! Csak, öh, jobb lesz, ha rendbe szedem magam – felelte Sam zakatoló

szívvel. – Utálom, hogy így itt kell hagyjalak, Freddy, de van egy találkozóm
a rádióban.

– Jó. Akkor, gondolom, jobb, ha mész – mondta Jericho hűvösen.
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– Figyelj, Freddy, egy kicsit később visszajöhetek…
– Nem kell. Majd én elintézem. Mint mindig – vágott közbe Jericho, és

eltűnt a könyvespolcok között. – És ne hívj Freddy-nek!
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SZELLEMEK

Ling összehúzta magát az erős széllel szemben, miközben az operaházhoz
sétált egy hátizsákkal és egy kosár gombóccal Eddie bácsinak. A
bambuszfedél résein át gőz szállt fel, és a lány örömmel szimatolt belé
meleg, finom disznósült illatú levegőjébe.

A kínai negyed máskor tömött utcái most csendesebbek voltak, mint
általában: az álomkórtól való félelem miatt» a legtöbben kerülték ezt a
helyet. Az éttermek és üzletek forgalma csökkent. Az elfoglalt férfiak és nők,
akik tömegestül jöttek ide a kínai rizses hús miatt az ebédidejükben, most az
automatákat és a Doyers, Pell, Mott és Mulberry Streettől távol eső
étkezdéket célozták meg. Még a környék csapása – a fehér idegenvezetők,
akik turistákkal megrakott buszokat hoztak a „nyomornegyedbe”, hogy
elmeséljék nekik a szörnyűséges, túlcifrázott történeteket a negyed véres
Tong háborúiról, ópiumbarlangjairól és „rabszolgalányairól” – is láthatóan
távol maradt.

Az Egészségügyi Minisztérium kijött, hogy megvizsgálja a vizet és az
ételeket; az utca porát; a lovak, rovarok és rágcsálók ürülékét – bármit,
amiből szerintük rájöhetnek, honnan ered a betegség, és hogyan terjed. Ling
még a könyvtárba is elzarándokolt, hogy az álomkórról kutasson, remélve,
hogy talál valamit, ami segíthet. Úgy érezte, mostanra már túl sokat tud a
parazitákról, cecelegyekről és az agyvelőgyulladásról. Egyik sem hasonlított
arra, ami náluk és az Alsó East Side-on történik. Nem voltak látható tünetek,
láz, fájdalom vagy köhögés.

Az emberek egyszerűen csak elaludtak és nem ébredtek fel.
A polgármester azzal fenyegetett, hogy nem engedi megtartani a kínai

újévi ünnepségeket, amíg már csak három hét volt hátra. A Kínai Jótékony
Egyesület már addig ment, hogy riportert fogadott, aki fényképeket készített
a „Kínai negyed Tisztító Brigádjáról”: maszkos, kesztyűs férfiakról, akik
járdákat és konyhákat sikáltak, elvitték az ágyneműket a különböző
mosodákba – bármit megtettek, hogy a New York-iak félelme ne csapjon át
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pánikba, és ne töröljék el a nyúl évének fesztiválját.
Nemcsak a turisták aggódtak. Szomszédok, akik eddig közel álltak

egymáshoz, hirtelen elővigyázatosabban kerülgették egymást. A kínai
iskolákban, az órák előtt a tanár minden diákot megkért, hogy mosson kezet,
az orvos pedig megvizsgálta a szemüket, szájukat és bőrüket, a fertőzés
legapróbb jelét keresve. A templomok tömve voltak. Az idős férfiak és nők
naponta eljártak, hogy füstölőt égessenek, és egyéb felajánlásokkal őseik
áldását kérjék. Az ablakokba és ajtókra a balszerencsét és a gonosz
szellemeket távoltartó amulettek kerültek. Az a hír járta – senki sem tudta,
kitől indult –, hogy az egyik alagútásó, aki az álomkór áldozatául esett,
említett valamit arról, hogy a csapata csontokat talált egy régi, föld alatti
állomáson, és aggódott, hogy talán megzavarták a halottat.

– Szellemek – suttogták az idős férfiak a hátsó szobákban, teáik felett.
– Szellemek – bólogattak a nők a piacokon vagy a Columbus Park padjain

ülve.
Azonban Ling gondolatai most nem szellemek vagy betegségek körül

jártak. A múlt éjjel hihetetlen átváltozás tanúja volt. Gondolj valamire, amit
szeretnél!, mondta neki Wai-Mae, mintha Ling érzelmi állapota biztosítaná a
szükséges erőt a cipő megformálásához. Talán az álmokban keringő
gondolatok és vágyak valamiféle energiamezőt gerjesztenek, és ha igen,
annak az álomképnek abban a részében koncentrálódnak? Ha felhasználjuk
valakinek a vágyait, félelmeit vagy mohóságát, azzal meghajlíthatjuk és
valahogy átformálhatjuk az univerzumot? Lehetséges, hogy egy tárgy
átváltoztatása egy másikká még csak a kezdet?

Az érzelmekkel létre is lehet hozni valamit?
És ha igen, szabad-e ilyesmivel próbálkozni?
Eddie bácsi a színpad szélén ült az operaházban, és az utolsó simításokat

végezte egy jelmezen.
– Jó illata van – mondta, amikor észrevette Linget. – Gyere! Csatlakozz

hozzám!
Levette a hátizsákot Ling válláról, kinyitotta a bambuszkosarat, és

megkínálta a lányt egy gombóccal. Ling beleharapott, és élvezettel ízlelgette
a benne lévő fűszeres, folyékony tölteléket, miközben a Dao Ma Dan, a női
harcos szereplő hagyományos fejdíszét nézte. Elöl gyönyörűen kidolgozott
gyöngyhímzés díszítette, két oldalára pedig hosszú, barna és fehér csíkos,
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kunkorodó fácántollakat tűztek, mintha leheletkönnyű szarvak lennének. Ling
csodálattal bámulta szépségét. A színpadon több piros szék állt, amiknek az
elhelyezése, Ling jól tudta, látszólag végtelen jelentéssel bírhat egy ágytól
elkezdve, egy hegyen át egészen egy mauzóleumig. Az operában mindent
átitatott a szimbólumok rendszere és a hagyomány. Odakintről az utcáról
lányok hangja szűrődött be, akik egy, a rádióból jól ismert bugyuta dzsessz-
számot énekeltek: csak néhány kölyök könnyed pillanata a kietlenségben.

– Á! A mai fiatalok – jegyezte meg a bácsi. – Dzsesszlemezeket
hallgatnak, és fél éjszakára kimaradnak. Az opera már senkit sem érdekel.
Miért nem vagy odakint velük, a kínai negyed utcáit terrorizálva?

Ling kivett még egy ragacsos gombócot a kosárból.
– Fontosabb dolgom is van annál.
– Mint például gombócot enni egy öregemberrel. Nagyon fontos.
– Talán van egy új barátom – felelte Ling, és remélte, hogy nem hangzik

olyan védekezően, mint amilyennek érezte. – Egy, öhm, levelezőtárs. Most
utazik ide Kínából, hogy férjhez menjen.

Eddie bácsi felvonta az egyik szemöldökét.
– Azt nem könnyű elérni.
– Azt mondja, mindent elintéztek neki – vette a szájába Ling a gombócot.
– Nos. Akkor jó, segíthetsz neki beilleszkedni. Amikor először jöttem

ebbe az országba, semmit sem tudtam róla. És egy szót sem tudtam angolul.
Kinyitotta a tárcáját, és elővett egy megsárgult fényképet, ami őt ábrázolta

tizennyolc éves korában komoly arccal, hagyományos copfba font, hosszú
hajjal.

– Mutattam már neked ezt a képet? – kérdezte.
Ling udvariasságból megrázta a fejét, bár a bácsi már többször is

büszkélkedett vele.
– Nos, ez én vagyok még akkor, amikor annyi idős voltam, mint te most –

folytatta Eddie bácsi. – Úgy terveztem, csak két évet maradok itt, hogy pénzt
keressek a családomnak Kínában. De aztán újabb és újabb törvényeket
hoztak. Ha elhagyom az országot, többé nem jöhettem volna vissza. Így
maradtam, Olyan kevesen jöttek át Kínából, hogy nehéz volt fenntartani az
operát. Sok évig az unokatestvéremnek dolgoztam az éttermében. –
Visszatette a fényképet a tárcájába. – Soha többé nem láttam a szüleimet.

Ling gyomra görcsbe rándult a gondolatra, hogy elveszítheti a szüleit. Az
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anyja és az apja talán túlságosan védelmezik, de hozzá tartoznak, és nem
tudta volna elképzelni az életét nélkülük. A bácsi tartózkodási engedélye a
kép mellé volt csúsztatva; ezt minden kínainak magánál kellett tartania. Ha
valakit enélkül kaptak el, arra börtön vagy kitoloncolás várt. Ling már itt
született a kínai negyedben. Ő már idevalósinak számított. Azonban a
Kínaiakat Kirekesztő Törvény értelmében az édesapja sosem lehet az. Ír
édesanyja pedig, amint hozzáment egy „ázsiai idegenhez”, lemondott a
jogáról, hogy amerikai állampolgár lehessen. Ling azzal a félelemmel élt,
hogy egyetlen apró hiba is elszakíthatja őt a szüleitől, ahogy az Eddie
bácsival is történt.

– Ki fogják kérdezni, amikor megérkezik – mondta a bácsi, miközben
újabb gombócért nyúlt. – Angel Islanden vagy hatszáz kérdést feltettek.

– Hat… százat?
– Ó, igen. Nap mint nap próbáltak megtörni: ki lakik a negyedik házban,

az utcájában, a falujában? Tudja, hogy működik a vasaló? Ön a
munkásosztályhoz tartozik? Szokott ópiumot szívni? Aztán jöttek az orvosi
vizsgálatok. – Megtörölte az ujjait, és undorodva csóválta meg a fejét.

– Minek ez a sok kérdés, bácsi?
– Be akarták bizonyítani, hogy hazudok, és valójában hamis papírokkal

érkeztem. Okot akartak rá találni, hogy ne engedjenek be. De… – Bácsikája
mosolya győzedelmes és kissé lázadó volt. – Itt vagyok.

Ling újabb gombócot halászott ki a kosárból, és beszívta a régi operaház
dohos, meghitt illatát. Mostanában a legtöbb előadást a Bowery Színházban
tartották, de az újévre a régi épületet használták a Doyers Streeten. A
nagybátyja már hetek óta takarított és cipelte fel a holmikat az alagsorból. A
fogasos állványokon lógó kosztümök és maszkok sora mellett árny-
bábjátékokról kölcsönvett díszletek támasztották a falakat.

– Mit adtok elő az újév alkalmából?
– A császár hitvese rálel az örök boldogságra a paradicsomban című

operát.
– Azt nem ismerem.
– Már körülbelül, öhm, ötven éve nem mutatták itt be. Szerelmes történet.

Szellemekkel.
– A kedvenceid – mosolygott Ling. Eddie bácsi a maga korában

generációjának legünnepeltebb Danja volt, majdnem olyan jól játszotta a női
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szerepeket, mint a világszerte ismert Mei Lanfang.
– Igen, minden kedvenc elemem benne van. Ha szerencsénk van, látjuk is

a színpadon. Persze a szerencse mellett az is kell, hogy véget érjen ez a
betegség. Hogy van a barátod, George?

– Ugyanúgy – felelte Ling, visszatéve a gombócot. Korábban gyújtott egy
gyertyát a fiúnak a Színeváltozás Templomában, majd imádkozott érte,
eleget téve az alapvető rituálénak.

– Még fiatal – mondta Eddie bácsi. – Az orvosok hamarosan megtalálják
a betegség okát. Aztán a gyógymódot is. Biztos vagyok benne.

Ling bólintott, hálás volt a bácsi megnyugtató szavaiért.
– Bácsi – fordult felé –, az álomkór megnehezíti, hogy a barátom, a

levelezőtársam, bejusson New Yorkba?
– Igen, lehet. Remélem, vannak barátai vagy rokonai a magasabb

körökben, akik segíthetnek neki. Azt mondod, házasságközvetítők útján jutott
idáig?

– Igen. O’Bannion és Lee.
– Nem ismerem azt a céget. De ha az ember egy Lee-t keres, bármikor

utánaérdeklődhet az Arany Gyöngyben – felelte Eddie bácsi. Ling tudta,
hogy bárki, akinek Lee a vezetékneve, erre a gyűjtőpontra irányíthatta a
leveleit Kínából. A hely nemcsak boltként, hanem családnévre
specializálódott postaként is üzemelt. – Chang Lee biztosan ismeri. Több
éve van itt, mint én. – Megcsóválta a fejét. – Egy lánynak óvatosnak kell
lennie: néhány házasságkötőnek kétes a híre. A lányok azt hiszik, férjhez
adják őket, aztán szolgákként végzik. Vagy még rosszabb.

– A nagybátyja mindent elintézett – magyarázta Ling, de most már ő is
aggódott. Mi van, ha ez az O’Bannion és Lee mégsem egy jó hírű cég?

– Nos. Biztos, minden rendben lesz. Ami ennek az operaháznak az
állapotáról nem mondható el – mutatott Eddie bácsi a kaotikus színházra. –
Nemsokára itt a nyúl éve, és remélem, még akkor is lesz ok az ünneplésre.
Jobb, ha visszamegyek dolgozni. Köszönöm a gombócokat.

– Szívesen, bácsi – felelte Ling. Visszatette a kosarat és a fedelét a
hátizsákjába, majd a mankói után nyúlt.

– Ling – szólt utána a nagybátyja, amikor a lány ismét kinyitotta a szeles
utcára nyíló ajtót. – A holtak nem mondtak valamit erről a betegségről?

Lingnek azonnal eszébe jutott Mrs. Lin különös figyelmeztetése az
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álmában: Nem biztonságos. Azt hitte, az intés Henryre utal. De lehet, hogy
inkább a betegségre vonatkozik? Mrs. Lin tudta, hogy mi okozza: valamilyen
víz vagy beteg tanyasi állatok húsa? Ez a baj az álmokkal: rengeteg
jelentésük lehet.

– Nem, bácsi – válaszolta Ling.
Eddie bácsi határozottan bólintott.
– Nos, gondolom, ha lesz valami mondanivalójuk, veled osztják meg

először.
– Lehetséges – értett egyet Ling, de bácsikája szavai nem nyugtatták meg.

Mi van, ha a holtak arra várnak, hogy a lány cselekedjen? Legalább
megpróbálhatna valamiféle választ találni az álomjárásai során.

Ling visszafelé, az étterem felé megállt az Arany Gyöngynél a Mott
Streeten, ahol Mr. Lee unokáját, Charlie-t találta a pult mögött. Épp egy
nagy faszekrény kis fiókjait pakolta meg teákkal és gyógynövényekkel.

– Sajnálom, Ling, de a nagyapám Bostonban van, meglátogatja az
unokatestvérem. Két hétig lesz távol – magyarázta Charlie. – Majd utána
gyere vissza!

Ling megköszönte a segítséget, aztán megnézte a kínai újságban a hajók
érkezéséről szóló híreket. A Lady Liberty még nem kötött ki San
Franciscóban. Még van ideje utánajárni az O’Bannion és Lee-nek, és
megbizonyosodni, hogy Wai-Mae biztonságban van.

Ahelyett, hogy folytatta volna az útját vissza a Teaházhoz, Ling kerülőt tett
a Mott és a Mulberry felé, az O’Bannion és Lee után kutatva. Az utcák a
félelem és az optimizmus különös elegyét árasztották: reményteljés
üzletemberek folytatták a munkájukat, és aggatták ki dekorációjukat; a
Doyers Streeten papírlámpások és vastagon szedett betűkkel jelölt, piros
zászlók lógtak az erkélyek között. Azonban a lány találkozott fehér főkötős
ápolókkal és komor tekintetű egészségügyi dolgozókkal is, akik fürge
léptekkel masíroztak végig a járdákon, és ajtókon kopogtak be. A sárga
karantén jel úgy csúfította el az épületet, ahol George Huang lakott, mint
valami sebhely.

– Kérlek, gyógyulj meg hamar, George – suttogta Ling.
Hirtelen kinyílt az ajtó, és két közegészségügyi ápoló sietett ki rajta,

szavaikat elnyelte a sebészi maszkjuk válaszfala. Amint észrevették a lányt
és a merevítőit, elhallgattak, majd a dolgukra siettek, ott folytatva a
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beszélgetést, ahol abbahagyták. Ling olyan gyorsan, ahogyan csak tudott,
besurrant a bérház sötét hátuljába, majd George lakásába.

A fiú nővére, Minnie nyitott ajtót.
– Ling – suttogta, a lány mögé pillantgatva. – Hogy jutottál be?
– Épp most mentek el az ápolók. Senki sem figyelte az ajtót.
– Gyere be! – tárta ki az ajtót Minnie.
– Hogy van George?
– Ugyanúgy – hajtotta le a fejét Minnie.
– Láthatom?
Minnie bekísérte George szobájába, és Ling ijedten kapott levegő után. A

fiú nagyon sápadt volt, eltekintve a nyakán megjelent különös égési
sebektől. Ling még sosem látta George-ot ilyen mozdulatlannak. De nem –
mégsem volt teljesen mozdulatlan. Szemhéjának vékony bőre alatt a szeme
sebesen járt ide-oda. George nem csupán aludt, hanem álmodott.

– Minnie – mondta Ling újult reménnyel –, kölcsönkérhetnék valamit, ami
George-é?

Minnie fájdalmas tekintete felragyogott.
– Gondolod, hogy meg tudod őt találni az álomvilágban?
– Egy próbát megér – felelte Ling.
– A legtöbb holmiját elégették, hátha azok terjesztik a betegséget.
Ling erre nem gondolt, és most elbizonytalanodott. Mi van, hogy, ha egy

beteg ember tárgyával lép be az álomvilágba, akkor ő is megbetegszik? De
most George-ról volt szó. Nem adhatta meg magát a félelemnek.

– Várj itt! – Minnie eltűnt a lakásban, majd pár pillanat múlva lélegzet-
visszafojtva és titokzatoskodva visszajött.

– Tessék! Ezt megmentettem – suttogta, kihajtogatva a kezében lévő
szalvétát. Abban George értékes futóérme lapult. Olyan boldog volt, amikor
megnyerte, a szülei pedig olyan büszkék, és még a kommentátor
megjegyzése, miszerint „egész jól futott egy kínaihoz képest” sem
halványította el teljesen az örömét.

George nyitott ajtaján keresztül Ling hallotta, hogy a fiú édesanyja halkan
sír.

A lány a zsebébe csúsztatta az érmet.
– Menned kell. Az orvos nemsokára visszajön – figyelmeztette Minnie. –

Kérlek, találd meg, Ling! Találd meg az öcsémet, és mondd meg neki, hogy
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jöjjön vissza hozzánk!

Mire Ling visszaért a Teaházba, az anyja már az eszét vesztette a
kétségbeeséstől.

– Hol voltál?
– Fájt a lábam. Nem tudtam olyan gyorsan jönni a hidegben – hazudta a

lány, némi örömét lelve abban, hogy ez a füllentés olyan gyorsan eloszlatja
az anyja mérgét.

– Aggódtam miattad. A dolgok itt rosszabbra fordultak – nézett ki az anyja
az étterem elülső ablakán a hóban kitaposott, koszos ösvényeken
végighaladó és ajtókon bekopogó rendőrökre és egészségügyi dolgozókra. –
Mindenféle ember járt itt, és a segítségedet kérték. Szeretnék, ha beszélnél
halott rokonaikkal erről az álomkórról, hogy tudják, mit kell tenniük. De
megmondtam nekik, hogy semmi ilyesmit nem teszel, amíg nem tudunk
többet a betegségről. Még vissza kell nyerned az erődet.

– Jól vagyok, mama – felelte Ling, érezve George érmének a súlyát a
zsebében.

Mrs. Chan csípőre tette a kezét.
– Én vagyok az anyád. Én döntöm el, mikor vagy jól. Ó! – mosolyodon el.

– Majd’ elfelejtettem. Elkerülted a barátodat a tudományos körből. Azt a
szeplőset. Henry t.

– Henry itt volt?
– Igen. Hagyott egy üzenetet. – Az anyja keresgélni kezdett egy adag

számla alatt. – Talán ír? Mert úgy nézett ki. Á! Itt van.
Mrs. Chan átadta Henry összehajtott levelét, amit, Lingnek efelől nem

volt kétsége, már valószínűleg elolvasott. A lány remélte, hogy a fiú nem írt
le semmi árulkodót. A levélhez egy tízdollárost is tűzött.

Kedves Miss Chan!

Üdvözletem!
Nagy sikereket értem el a Louis részecske lokalizálásában, amiről
beszéltünk. A tudomány érdekében kérem, ismételjük meg a
kísérletünket. Ha az megfelel Önnek, javaslom, hogy a kísérletet ma
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este ugyanabban az időpontban és ugyanúgy hajtsuk végre, mint
tegnap. Ha ezt elfogadhatónak találja a tudomány nevében, kérem,
hívjon fel a New Amsterdam Színházban, ahol megkísérlem lebeszélni
az elveszett, erkölcstelen lelkeket bűnös életmódjuk folytatásáról. A
pénz természetesen adomány a szegényeknek.

Őszinte híve:
IV, Henry B. DuBois,

a Tudományos Kör titkára és zenei igazgatója

Szépen körülírtad, te idióta, gondolta Ling, kissé elmosolyodva.
– Ki ez a fiatalember? – kérdezte az anyja. Arckifejezése veszélyesen

ingadozott a gyanú és a reményteljes várakozás között.
– Egy nyűg – válaszolta Ling, elejét véve a további kérdéseknek. –

Segítek neki az iskolai feladatában. Egy kissé ostoba. Használhatom a
telefont, hogy visszahívjam?

– Ling! – Mrs. Chan sóhajtott, majd fejével a konyha felé intett. – Menj,
de igyekezz! Rengeteg a munka. És ne feledd: egy kis kedvességgel sok
mindent elérhetsz, lányom.

Ling a telefonhoz bicegett az apja irodájában, ami a gőzfelhős konyhából
nyílt, és egyik ujját a fülébe nyomta, hogy kizárja a serpenyők zörgését, a
forró olaj sistergését a tűzhelyen, valamint a szakácsok és pincérek
kiáltásait: az otthon hangos, néha perlekedő, meghitt hangjait. A New
Amsterdamból egy fáradt hang válaszolt, és közölte, hogy Mr. DuBois még
nincs bent.

– Értem. Átadna neki egy üzenetet? Kérem, mondja meg neki, hogy Miss
Chan átgondolta az ajánlatát, és az a válasza, hogy ma-xo-lú-te.
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A „CSINI” PÁR

– Ott van! Ez a BűbáJós! Evie, ide! Evie! – rikoltozták a rajongók, amikor
Evie integetve és csókokat dobálva kiszállt a sofőrrel ellátott Chryslerből.
A riporterek már készenlétben álltak a jegyzetfüzetükkel. T. S. Woodhouse
megbillentette a kalapját. Arckifejezése nem sok jót ígért. Evie udvariasan
rámosolygott.

– Ott van Sam! – kiáltotta valaki. Sam fütyörészve közeledett a járdán,
majd néhány emberrel kezet fogott, és barátságosan integetett a tömegnek.

– Sam! Sam! – szólongatták, és Evie-nek nehezére esett megőriznie a
mosolyát. Bosszantónak találta, hogy osztoznia kell a figyelmen, de négy
hétig el tudja viselni.

– Sertésfalat! – szaladt oda Sam Evie-hez, és megcsókolta a kezét. Az
utcán mindenki ujjongani kezdett.

– Ó, hát nem ők a valaha volt legálomszerűbb pár? – jegyezte meg egy nő
az első sorban.

– Kissé túlzásba viszed, nem? – súgta Evie a fiú fülébe, közben végig
mosolyogva.

– Semmisem olyan meggyőző, mint a túlzás, cicám – felelte a fiú,
közelebb hajolva hozzá. – Különben is, amikor ennek a cirkusznak pár perc
múlva vége, jössz nekem egy nagy szívességgel.

– Várj egy percet! Én… – Evie visszavágását elektromos sípolás
szakította félbe, ahogy Mr. Phillips fellépett a mikrofonhoz, és a hangja a
hangszóróknak köszönhetően végigvisszhangzott az Ötödik sugárúton.

– Hölgyeim és uraim, a WGI örömmel mutatja be New York
legizgalmasabb párját Scott és Zelda óta! Szerelmük vihara az egész várost
bevette! Ráadásul mostantól heti kétszer hallhatják Miss O’Neillt ezen a
rádióállomáson a Pears Szappan Órájában! További szócséplés helyett hadd
mutassam be önöknek a BűbáJóst, Evie O’Neillt, és azt, aki az ő szívét
bájolta el, Sam Lloydot!

– Várjon! – szólt egy fotós, majd egy vaku pukkant. – Köszönöm!
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A riporterek Sam és Evie figyelméért kiáltoztak. Azonban a lány tudta,
kihez forduljon először.

– Mr. Woodhouse?
– Nahát, köszönöm, Miss O’Neill – dorombolta Woodhouse. – Vagy

szólítsam inkább a jövendőbeli Mrs. Sam Lloydnak?
Evie dühös pillantást vetett rá.
– A Miss O’Neill is megteszi.
T. S. Woodhouse ceruzája a jegyzetfüzete felett lebegett.
– A kollégáim is biztos majd’ meghalnak a kíváncsiságtól, hogy hogyan is

találkoztak a mi szerelmes gerléink.
– Nos… – fogott bele Evie.
– Holdfényes éjszaka volt – vágott közbe Sam. – Telihold, ha jól

emlékszem. A legszebb szeptemberi hold, amit valaha láttam. Elhagytam a
kutyámat.

– Sparkyt.
– Igen. Egyre csak szólongattam: „Ide, nagyfiú, ide, Sparky!”
– A legszívettépőbb hang volt, amit valaha hallottam – folytatta Evie. –

Majdnem sírva fakadtam tőle. Még most is majdnem sírva fakadok, ha Sam
hangját hallom.

Sam felvonta az egyik szemöldökét a lány gúnyolódásán. Evie
rámosolygott. Egyértelműen kihívásnak szánta.

– Folytasd csak, drágám! – rebegtette meg a szempilláit. – Meséld el
nekik a többit!

– Jóóóó – felelte Sam, elfojtva egy vigyort. – Tehát. Nem semmi éjszaka
volt. Úgy van, uraim, nem semmi éjszaka. Tudják, ez a tündöklő lány, aki
maguk előtt áll, nem az a hölgy, akire először szemet vetettem a Penn
Állomáson. Valójában először azt hittem, ő ott a takarítónő. Nem emlékszel,
milyen riadtan néztél aznap este, mézes pofa? – paskolta meg Sam Evie
kezét. A lány feszült mosolya elégedettséggel töltötte el a fiút. – Kormos
volt és koszos. Az anyja ruháját viselte, és olyan vastag gyapjúharisnyát,
amit nagymamákon és háborús árvákon látni. És hiányzott az egyik foga.
Rettenetes látvány volt. De én teljesen elvesztem.

– Ó, papuskám, talán hamarosan neked is el kell majd menned a
fogorvoshoz – nevetett fel Evie, és erősebben szorította Sam kezét. Remélte,
hogy fáj neki. – Igen. Hosszú volt az út Ohióból. Nem mintha Samnek
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számított volna a külsőm. Egyszerűen meglepte, hogy egy igazi lánnyal
beszélhet. A lányok nem nagyon állnak szóba veled, nem igaz, édes?
Szegénykémnek sosem volt nagy szerencséje a női nemmel. Mintha a
hölgyek visszarettennének tőled, nem igaz, drágám? Nem azt mondtad, hogy
elhúzódtak az érintésedtől?

– De te észrevetted a szívem mélyén rejlő jóságot, nem igaz, Sertésfalat?
– Igen. Nagyítóval kellett keresni, de ott van.
– Mi köze ennek az eltűnt kutyához? – kiáltotta valaki.
– Nos, annak ellenére, hogy csupa mocsok volt, és úgy bűzlött, mint egy

bálterem a Boweryn, az én sertésfalatom felajánlotta, hogy belenéz Sparky
pórázába. Természetesen azt hittem, valami szökött elmebeteg. Megérthetik,
a kinézetével, a szagával, és hogy azt állította, különleges képességekkel
rendelkezik. Azt hittem, bármelyik pillanatban Marié Antoinette-ként
mutatkozik majd be, és hívnom kell a zsarukat.

– Hahaha… ó, te, te, te… – csípett bele Evie Sam arcába. Erősen. –
Drága kicsi, apró uram! Százhatvan centi tiszta élvezet vagy. Az én kis
szerencsehozó koboldom.

Sam sötét pillantást vetett rá.
– Százhetvenhét centi vagyok.
– Tényleg? – kérdezte Evie döbbenten. – Nos, lássuk csak, én vagyok

százötvenhét… – Kezét a feje tetejétől Sam nyakáig vezette, megcáfolva a
fiú állítását. A tömeg felkiáltott.

– Oké, százhetvennégy – feszült meg Sam mosolya.
– Imádni való páros. Együtt kéne őket a rádióba tenni. Szórakoztatóbbak

lennének, mint a Sam ‘n’ Henry{25} – jegyezte meg a riporter.
– Na, na, csak egyikünk szerepel a rádióban. Nem így van, drágám? –

vetett a lány figyelmeztető pillantást Samre.
– De igen – felelte a fiú. – Csak egyikünk tud annyit locsogni, hogy az két

estére is elég legyen.
A tömeg ismét vidáman felnevetett. Mr. Phillips oldalt állt, karba font

kézzel, és olyan elégedett képet vágott, mintha most fektetett volna be egy
telivér lóba, ami minden bizonnyal megnyeri a futamot. Az újságírók
mindent lejegyeztek, megolajozva a holnapi sztárgépezet kerekeit.

– Mikor lesz az esküvő? – kiáltotta valaki a tömegből.
– Igen, mikor lesz a nagy nap? – kérdezte Woodhouse is, és Evie a férfi
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hangjából meg mert volna rá esküdni, hogy átlát rajtuk. – Csak hogy biztosan
legyen időm kivasaltatni az öltönyömet.

– Ühm… júniusban? – kertelt Evie.
– Maguk, tubicák, azt hiszik, kibírják addig?
– Ó, én azt hiszem, örökké tudnék várni – vágott vissza Evie. – Ha az én

drága Samemről van szó.
– Mr. Phillips, közvetíteni fogja a rádió az esküvőt?
– Arra mérget vehetnek! – vakkantotta Mr. Phillips.
– Sam! Evie! Mit szólnának egy képhez a holnapi újságba?
– Szíves örömest! – A lány kissé Sam elé lépett, hogy teljes pompájában

le tudják kapni az új ruháját.
A fotós visszaintette.
– Evie, drága, vissza tudna lépni Sam mellé? Együtt akarjuk látni az őrült

szerelmeseket.
Sam a szemöldökét vonogatta a lányra, miközben szokásos idegesítő

vigyora is a helyén volt.
– Igen, jövendőbeli Mrs. Lloyd. Magányos vagyok, ha nem vagy

mellettem.
– Gyerünk, maguk ketten! Mutassanak valamit abból a varázslatból! –

kiáltotta a fotós. Az egybegyűltek sürgetésére Sam átkarolta Evie vállát, és
közelebb húzta magához.

– Gyöööönyörű! Nagy mosolyt kérek… mondják, hogy csíz!
– Csíz! – villantotta meg Sam a fogait.
– Négy hét – mondta Evie összeszorított fogain keresztül.
– Ez elragadó volt – mondta Mr. Phillips néhány perccel később, Sam

kezét rázva, miután ő és Evie több képhez is pózoltak, fejük felett az
elmaradhatatlan WGI betűkkel. – Egyszerűen elragadó!

– Ugye? – értett egyet Sam. Mr. Phillips mögül Evie szeme villámokat
szórt a fiúra.

– Menjenek haza, és pihenjék ki magukat a ma esti nagy randevújukra –
mondta kifelé menet Mr. Phillips. – Maguk, galambocskáim, minden este
bemennek a városba. Ó, és persze, ne felejtsék el megemlíteni a WGI-t!

– Amikor csak tudjuk – ígérte Sam.
– Evie, tetszik nekem a vőlegénye – vetette még oda a férfi.
Evie ragyogó mosolyt villantott a főnökére, ami azonnal eltűnt, amint a
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férfi elment.
– ”Amikor csak tudjuk?”
Sam vállat vont.
– Az emberek olyanok, minta kiskutyák: csak tudnod kell, hol kell

megvakarnod a pocijukat. Ha már itt tartunk.
Evie ránézett.
– Az én pocimról ne is álmodj!
– Ne aggódj! Nincs nálam a vakarom. Beszélnem kell veled.

Négyszemközt.
– Kövess! – sóhajtott nagyot Evie.
Sam füttyentett egyet, miközben a lány végigvezette a WGI aranyozott

folyosóin.
– Nem semmi hely.
– Ne kötődj hozzá túlságosan! Nem sok dolgod lesz itt. – Evie kedvesen a

ruhatáros lányra mosolygott. – Mildred, drágám, nem bánod, ha pár percre
kölcsönvesszük a tárolót?

– Persze hogy nem – felelte Mildred, és kicsússzam a kis, alacsony ajtón.
– Bármit a rádió szerelmespárjának.

Evie kiakasztotta a RÖGTÖN JÖVÖK táblát az ajtóra, majd alul és felül is
bezárta. Hátát nekivetette a fogasokon lógó kabátoknak, és összefonta a
karját a mellkasa előtt.

– Két perced van, Sam.
– Akkor hagyjuk a bájolgást!
– Ez neked bájolgás? Ha!
– Hoztam neked egy ajándékot, jövendőbeli Mrs. Lloyd.
– Jövendőbeli Mrs. Lloyd – gúnyolódott Evie. – Jaj nekem, remélem,

ciánt hoztál.
– Azt hallottam, azt inkább az első házassági évfordulóra szokás adni.

Tessék – nyújtotta át neki a borítékot. – Mit gondolsz róla?
A lány zavarodottan forgatta.
– Ez üres, Sam.
– Nem mondod! Fordítsd meg! Ezt a bizonyos üres borítékot az anyámnak

címezték. És Will halott kedvese adta fel.
Evie a homlokát ráncolta.
– Hol találtad ezt?
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– Itt kezd érdekes lenni a dolog. Egy régi, poros ládában, a nagybátyád
múzeumának pincéjében.

– Komolyan?
– Istenre esküszöm.
– Mit keresne ez a bá’-nál… vagyis Willnél?
– Ezt kérdezem én is. Szükségem van a képességedre, Sheba.
– Ó, Sam! Most?
– Az alku az alku, Bárányfalat – emlékeztette Sam nyomatékosan.
Evie behunyta a szemét, és két tenyere közé szorította a borítékot. A papír

régi volt, és Samen kívül az utóbbi időben senki nem ért hozzá. Ahhoz, hogy
titkos múltjába lásson, nagyon erősen kellett koncentrálnia, és Evie nem
szeretett volna a következő órában súlyos fejfájástól szenvedni.

– Ne – haragudj, Sam! Semmit sem látok.
– Próbáld jobban!
– Próbáltam!
– Ne próbáld meg beadni nekem ezt a maszlagot! Alig csuktad le a

szemed.
– Valamiért nem működik ezzel a tárggyal, Sam. Épp, mint amikor a

kabátodban lévő képeslapba próbáltam beleolvasni… – Evie hirtelen a
szájára tette a kezét, mivel kicsit későn jutott eszébe, hogy erről még nem
beszélt a fiúnak.

– Hogy mi? – húzta résnyire Sam a szemét. – Előbb ellopod a kabátom,
aztán beleolvasol a képeslapomba? Te kis.

– Kíváncsi voltam!
– Az az én személyes tulajdonom, húgocskám!
– TE MEG ELLOPTAD A HÚSZDOLLÁROSOMAT! – üvöltötte Evie.
A csukott ajtó túloldaláról a ruhatáros lány hangja hallatszott:
– Minden rendben odabent?
– Ja, minden príma! – kiáltotta vissza neki Sam. Majd Evie-hez fordulva

így szólt: – Szóval nem tudtál meg semmit anyám képeslapjából?
– Épp most mondtam, nem?
Sam állkapcsa megfeszült.
– Rendben, elfelejtem a képeslapos ügyet. De tartozol nekem egy kiadós

beleolvasással a borítékba.
– Igen, de Sam.
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– Megegyeztünk, Evie.
Evie összehúzta a szemöldökét.
– Akkor sem mennék hozzád, ha te lennél az utolsó férfi a Földön.
– Ha én lennék az utolsó férfi a földön, az csak azért lenne, mert a többi

szerencsétlent mind sírba kergetted. Olvass bele!
Evie Samre mordult, majd becsukta a szemét, mélyet lélegzett, és azokat a

trükköket alkalmazta, amiket a rádióműsor során megtanult az elmúlt két
hónapban, ha egy tárgy történetét nehezen tudta megfogni. Tenyerét Rotke
kézírásának nyomta, ami olyan személyes, mint egy ujjlenyomat, remélve,
hogy így megnyílik előtte a kapu. Ám bármilyen erősen próbálkozott, nem
sokat tudott kiszedni belőle – csupán nyugtalanító emlékvillanásokat, amiket
nem tudott kivenni. Azonban nem adta fel, és most a Vissza a feladónak
feliratra koncentrált, ide-oda mozgatva rajta az ujját, mintha egy Braille-
írást próbálna kivenni. A múlt egy szikrája ígéretesen fellobbant, de aztán
halványulni kezdett.

– Jaj, ne! – suttogta Evie, és erősebben szorította a papírhoz ujjhegyeit. A
remegő kép egy kóser hentesüzlet kirakatán állapodott meg, amiben zsíros
marhahúsdarabok lógtak. Kinyílt az ajtó, és egy ismeretlen nő lépett ki rajta.
Úgy tűnt, a látomás őt követi.

– Látok valamit – mondta Evie kissé révetegen. – Édesanyádnak vöröses
a haja?

– Nem. Sötét, mint az enyém.
Evie homlokán izzadság gyöngyözött, ahogy mélyebbre ment. A vörös

hajú nő végigbaktatott egy zsúfolt utcán, amin különböző árukkal megrakott
kézi targoncák sorakoztak. Több nő is állt a járdán SZAVAZATOT A NŐKNEK!
feliratú szalagban, és Evie érezte a vörös hajú nő megvetését a szüfrazsettek
iránt, ahogy azt is, hogy ez a megvetés csupán a hozzájuk való csatlakozás
mélyebb vágyát leplezte. Evie követte a nőt, miközben elhaladt két férfi
mellett, akik hatalmas fogókkal gőzölgő jégtömböket pakoltak ki egy furgon
hátuljából.

– N-nem tudom kivenni a helyet – mondta Evie, hüvelykujját a borítékon
mozgatva. – O-R-C-H… Orchard Street!

Egy férfi zsidó sapkában és henteskötényben a nő után sietett, egy köteg
levelet lóbálva.

– Van ott egy férfi. Ő… a nőt szólongatja. „Anna!”, mondja. „Anna,
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otthagytad a leveleidet.”
– Anna… – ismételte Sam, próbálva kapcsolni a nevet valamihez.
A vörös hajú nő megállt, hogy átnézze a postáját. Néhány levelet Mr. és

Mrs. Itzhak Rosenthalnak címeztek.
– Mrs. Rosenthal? – motyogta Evie transzos állapotban.
– Nem ismerek semmilyen Mrs. Rosenthalt – felelte Sam.
Evie nem eresztette el a képet.
A vörös hajú nő elért az utolsó két levélhez. Az egyiket egy bizonyos

Anna Polotniknak címezték. Az utolsó pedig az volt, amit Rotke küldött
Miriamnak.

– Megvan! – tért vissza a valóságba Evie. – Ki az az Anna… P-o-l-o-t-n-
i-k?

– Anna… Anna… – Sam csettintett az ujjával, amikor rájött. – Hát
persze! Anna Polotnik!

– Hát persze! A jó öreg Anna – gúnyolódott Evie.
– Ő volt a szomszédunk gyerekkoromban – magyarázta Sam. – Ugyanazzal

a hajóval érkezett, mint a szüleim. Kedves hölgy. Amikor borscsot készített,
az egész épület napokig káposztától bűzlött. De a borscs finom volt. Már
emlékszem: egy Rosenthal nevű fickóval mászkált, Itzhak Rosenthallal.
Biztos hozzáment. Láttál mást is, valamit az anyámról?

– Nem. De úgy tűnt, Anna nem nagyon örül ennek a levélnek, Sam. Dühös
vagy aggodalmas volt. – Evie érezni kezdte a mély transz hatásait. A térde
megrogyott, és Sam Mildred székéhez támogatta.

– Jól vagy, Sheba? – A fiú elővette a zsebkendőjét, és megtörölte vele a
lány homlokát.

– Leszeded az összes sminkem – húzta el a fejét Evie. A szörnyű fejfájás
elkezdődött. – Nem értem, miért Willnél volt ez a levél. Azt mondta, nem
ismeri az anyádat.

– Talán nem is – töprengett Sam. – Ez Rotke könyvei között volt. Talán ő
volt az, aki ismerte anyámat. Remélem, Anna Polotnik választ tud adni a
kérdéseimre. Ha egyszer megtalálom. – Sam visszatette a borítékot a
zsebébe a zsebkendőjével együtt. – Még valami: most, hogy heti kétszer
vagy a rádióban, pazar lenne, ha beharangoznád a Látók kiállítást.

– A WGI és a Pears nem azért fizet, hogy a Libabőrbe csalogassam az
embereket, Sam.
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– Csak csempészd bele valahogy: „Minden szellem a Pearsre esküszik! A
város legtisztább szellemei ott lesznek a Látók kiállításon az Amerikai
Folklór, Babona és Okkult Tudományok Múzeumában!”

– Sam, hogy lehet, hogy képes vagy egy tökéletesen átlagos napot a feje
tetejére állítani? – dörzsölte meg Evie a halántékát.

Sam elvigyorodott, és széttárta a kezét.
– Mindenki tehetséges valamiben, kölyök.
Mildred megint bekopogott.
– Miss O’Neill? Sokáig tart még?
– Ez volt a végszavad – lökte Evie Samet az ajtó felé. – Ne feledd a ma

esti találkozónkat: a partit a Pierre Hotelben, amit valami gazdag texasi tart,
aki minden pénzét az olajnak köszönheti. Úszik benne… a pénzben, nem az
olajban. Nagy hírverést hoz.

Sam kacsintott.
– Hát. Amíg a hírverés megvan… Viszlát este, babám!
– Micsoda mázlista vagyok – felelte Evie, és Sam egy pillanatig nem

tudta eldönteni, komolyan gondolja-e vagy sem.
A fiú ráfordult az Ötvenhetedik utcára, a Második sugárúti magasvasút

felé. Gyaloglás közben ismét megvizsgálta a rejtélyes borítékot. Hosszú idő
óta ez volt az első áttörése az ügyben. Remélhetőleg Anna Polotnik tud
valamit, ami elvezeti az anyjához. De előbb még meg kell őt találnia.

Egy nyitott tetejű autó közeledett felé lassan, amit Morton Varázs
Életelixírét hirdető plakátok borítottak. Egy férfi állt benne, a szélvédőbe
kapaszkodva, és egy hangosbeszélővel kínálta portékáját:

– Védekezzenek az egzotikus betegségek ellen Morton Varázs
Életelixírével: minden üvege gyógyhatású, igazi rádiumból készült a
sugárzó egészségért! Ne hagyják, hogy szeretteik a kínai álomkór áldozatául
essenek! Vegyenek Morton Varázs Életelixíréből még ma!

Sam a fejét csóválta. Semmi sem hoz annyi pénzt, mint egy másik ember
félelmének kihasználása. A fiú egy pillanatig azon gondolkodott, hogy keres
egy célpontot, és az ereje segítségével elemeli a tárcáját, de végül letett
róla. Most kedvezett neki a szerencse. És ha volt valami, amit babonás
édesanyjától megtanult, az az volt, hogy ne játsszon a szerencséjével.

Sam reményekkel telve mászta meg a lépcsőt a vonathoz.
Nem vette észre a barna szedánt, ami már több háztömb óta követte.
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A SZABADSÁG FIAI

A Bowery Misszió csendjét csupán a tizennyolcas számú ágyból érkező
halk, időnkénti nyöszörgések szakították meg, ahogy Chauncey Miller egy
soha véget nem érő háborúról álmodott. Lövedékek sivítottak el a feje felett,
miközben két egészségügyi katona keresztülküzdötte magát a sáros,
füstfelhős csatatéren, Chauncey nyugágyát cipelve. Egy kóristafiúra
emlékeztető katona a szögesdrótnak támaszkodva hevert a földön, a
könyörtelen égre meredve, és kezét imatartásban a hasán tátongó, egyenetlen
sebből kitüremkedő beleire szorította.

– Maradj velem, öregf… – Az egészségügyi katona szavai elhaltak, ahogy
egy lövedék a fejébe fúródott, mire úgy dőlt el, mint egy viharverte
facsemete. Chauncey körül a gépfegyverek ra-ta-ta-ta-ta ropogása
visszhangzott a háború marcangolta fák között, miközben a haldoklók
segítségért, megbocsátásért és a halálért könyörögtek.

– Segítség! Kérem, segítsenek! – kiáltotta Chauncey. Nem tudott mozogni.
Amikor felemelte a fejét, lába helyén csak véres, cafatokban lógó bőrt és
csontot látott. A férfi minden éjjel azért imádkozott, hogy két lábbal
ébredjen otthon, Poughkeepsie-ben, hogy életének elmúlt kilenc éve csupán
egy szörnyű rémálom legyen. Ehelyett kiáltozva ébredt, verejtéktől
gyöngyöző arccal és könnyektől nedves szemmel.

Ám ezen az éjjelen valami más volt. A fegyverropogások és kiáltások
kakofóniás szimfóniáján túl Chauncey valami mást is hallott: egy régi
zenedoboz szomorú, recsegő dallamát. Jobbján, két csupasz fa között, a
misszió szállásának ajtaja jelent meg. Amikor kinyílt, a dal hangosabban
szűrődött ki a túloldaláról, elnyomva a háború lármáját.

Chauncey felült, és lábát átvetette az ágy szélén. A lába! A férfi halkan
felkiáltott, a térdére tette a kezét, majd végigfuttatta lábszára mentén,
kitapogatva bőrét, izmait, csontjait. Megmozgatta őket, és már ez a kis
győzelem is örömmel töltötte el. Belépett az ajtón, és végigvánszorgott a
misszió sötét folyosóján, elhaladva az elveszett lelkek ágyai mellett, akik a
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saját álmukban utaztak: ekével szántották fel a családi farmot, a hátrahagyott
lánnyal szeretkeztek, fejest ugrottak a nyári, napfénnyel pettyezett tóba.
Visszapillantott az ágyára, ahol megcsonkított teste tovább aludt. Ez várt rá
ébredéskor, így inkább mélyebbre hatolt az álmában, amíg el nem ért egy
régi földalatti állomásra.

Gyönyörű hely volt: az egész teret borostyán ragyogás töltötte be, meleg
fénnyel vonva be a díszes, bronz gyertyatartókat, a virágos, viaszosvászon
tapétát és a síneket. Azonban ha Chauncey kissé megmozdította a fejét, az
egész látomás bizonytalanná vált, mintha ez a bájos, meleg kép egy sötét,
oszladozó, foltokban fennmaradt vászonra próbálná felfesteni magát.
Chauncey meg mert volna rá esküdni, hogy az alagút mély sötétjéből
hangokat hall: éles, kattogó hangokat és halk, mély morgásokat, amiket
mintha egy rémálomszerű szörnyeteg adott volna ki, amit sem megnevezni,
sem elképzelni nem mert. Ám ekkor, amikor már arra gondolt, visszafordul,
egy édes hang kánonja a fülébe súgta:

– Álmodj velem…!
– Igen – felelte. – Rendben.
– Ígérd meg.
– Ígérem.
Belépett az alagútba, és a Le Bon Reve előtt találta magát Franciaország

vidéki részén, ő és a bajtársai ide ültek be inni egy szeptemberi estén,
mielőtt a nyugati front lövészárkai elnyelték volna őket. A szalon ablakaiban
fény világított. Chauncey az üvegnek nyomta az arcát, de semmit sem látott.
A szalon ajtajának túloldalán szívből jövő nevetés harsant. Aztán részeg
hangok kórusa fogott bele egy, a háború alatt közkedvelt nótába. Chauncey
még most is emlékezett a szövegére.

– Rajta hát! Rajta hát! – harsant fel egy erős tenor hang. Ez Clem Kutz!
Bárhol felismerné a hangját. Valahogy idekerült az öreg cimborája, Clem.

Chauncey belökte az ajtót, és belépett a szalonba.
Egy hosszú, rusztikus faasztalnál ott ült Chauncey összes barátja, akiket a

háború alatt elveszített. Az ott Teddy Roberts! Szegény Teddy, kiszakadt a
maszkja, és megfulladt a mustárgázban, kidülledt szemmel halt meg, keskeny
arcán visszataszító, természetellenes vigyorral. Ott volt Bertie Skovron is
Buffalóból, akibe több repesz fúródott, és elvérzett, egyik kezével továbbra
is a harctéri telefont markolva. Roland Carey egészségügyi katona – a
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vicces, öreg Rolly, aki mocskos viccekkel szórakoztatta a többieket,
miközben a skorbut jeleit kereste a szájukban, vagy csípő alkoholt öntött
csúnya sebükre. Ugyanaz a Rolly, akit az influenza vitt el, most itt ült előtte.
És Joe Weinberger is ott volt. Joe, aki a háború után hazajutott
Poughkeepsie-be súlyos harctéri sokktól szenvedve. Nyolc hónap után egy
üde, tavaszi reggelen bement a csűrbe, kötelet erősített egy gerendára, és
felakasztotta magát. Chauncey minden barátja ott volt, életerősen, fiatalon és
egyben. Testvérek. Előttük állt az egész élet, és azok az álmok, amiket a
háború előtt dédelgettek – hogy férjek, apák, üzletemberek, vagy egy hálás
nemzet által tisztelt hősök legyenek –, még mind érintetlenül vártak rájuk.

Clem tovább énekelt:
– Johnny, fogd a fegyvered, fegyvered, fegyvered/ Gyorsan iszkolj el

vele, el vele, el vele…
Majd a többiek is becsatlakoztak:
– Téged s engem hívnak már, a Szabadság minden hű fiát…
– Rajta hát, rajta hát… Emeld a zászlót, hadd lobogjon, minden jenki a

végsőkig harcoljon – tette hozzá Chauncey, bár felcserélte a refrént és az
egyik versszakot. Próbálta elfojtani a boldogság okozta könnyeit. – Itt
vagytok. Hogy kerültök ide?

A társai mosolyogva köszöntötték.
– Álmodj velünk!
Chauncey felnevetett.
– Rendben. Rendben.
Leült az asztalhoz, amit hatalmas lakomához terítettek meg: volt ott főtt

tojás, kenyér, ezüsttálon vaj, egy sült malac, körülötte fényes almák, sör és
sütemény. Azokon a hideg estéken, amikor a franciaországi lövészárkokban
gubbasztottak, gyomruk éhesen korgott és fejük tetvektől viszketett,
állandóan azokról az ételekről álmodoztak, amiket majd hazatértükkor
fogyasztanak el.

– Kiért vívjuk ezt a háborút? – kérdezte egyszer Teddy a hideg,
csillagtalan ég alatt, miközben egyetlen cigarettát adogattak körbe. – Mit
keresünk itt?

– Megvédjük a demokráciát – válaszolta Chauncey.
Teddy a következő kérdését a füsttel együtt fújta ki:
– Kinek a demokráciáját?
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Ez már nagyon régen volt. Meghaltak, rettenet, mindannyian. Minden
barátja. Ám valahogy most mégis itt voltak egészségesen és mosolyogva,
mintha a háború lett volna álom, és ez lenne a valóság. Chauncey
megrészegült a hálától és a hatalmas megkönnyebbüléstől. Annak ellenére,
hogy a múlt héten az orvosok figyelmeztették, valami nincs rendben a
májával, és jobb, ha elintézi a dolgait – mintha bármilyen elintéznivalója is
lenne! Nos, tévedtek. A májával nincsen semmi gond. Kapott egy második
esélyt az élettől. Chauncey elképzelte, ahogy megházasodik a templomban,
ahol annak idején a szülei is, és felnevel egy sereg izgága kölyköt, akik
szívesen horgásznak a patakban. És ha bárki háborúba hívja a fiait, elküldi
őt a pokolba.

Clem megpaskolta a karját, és furcsa képet vágott.
– Beteg – mondta. – Nem sok élet van benne. Rossz álmok.
Chauncey elmosolyodott.
– Clem, öreg cimbora, ez az eddigi legszebb álmom.
Az étel fenségesen nézett ki, és bár az elmúlt hetekben csökkent az

étvágya, Chauncey rájött, alig várja, hogy nekikezdhessen.
– Rossz álmok – mondta Rolly is, és az álom egy pillanatra megremegett.
– Együnk, fiúk! – kiáltotta Chauncey, nem akarta, hogy az álom semmivé

legyen. Krumplit lapátolt a szájába, majd rögtön ki is köpte a falatot. A
krumplinak keserű, száraz íze volt, mintha csak fűrészport rágott volna.
Közelebbről is megvizsgálta a halmot. Mozgott. Férgek. Ezek férgek.

– Istenem! – kapta a szalvétát Chauncey a szája elé, és őrült módjára
kezdte azt törölgetni. – M-miféle vicc ez, barátaim?

A barátai nem feleltek. Nem nyúltak az evőeszközökhöz, kézzel estek neki
az ételnek, egyre gyorsabban és gyorsabban lapátolva be, kétségbeesett
mozdulatokkal teletömve magukat, túl gyorsan ahhoz, hogy rendesen meg
tudják rágni és le tudják nyelni az ételt. Bertie fulladozni kezdett, kihányta,
amit eddig megevett, majd elölről kezdte.

– Lassíts, Bertie! – figyelmeztette Chauncey, de Bertie tovább zabáit.
Teddy Chauncey-ra mosolygott. Azonban volt benne valami nyugtalanító.

Mintha egy olyan képet nézne, ami mögül egy másik kép próbálna kitörni, és
ez a mögöttes kép Teddy mustárgázos vigyora volt.

Chauncey gyomra összeszorult a félelemtől.
Clem a fülét hegyezve felkapta a fejét. Ujjai maszatosak voltak a tojástól
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és a nyáltól.
– Még mindig éhes vagyok – jelentette ki nyers, krákogó hangon.
Ekkor a többiek is felnéztek. Nyálkás szájukból ételmaradékok lógtak alá.

Chauncey szívverése felgyorsult. Körülötte a francia szalon darabjaira
hullott, felfedve az alagút sötét, hideg téglafalait.

– Éhesek vagyunk – kántálták, kivillantva éles fogaikat ragacsos
szájukban. A repedező, sápadt arcokról lélektelen szemek néztek vissza rá.
Chauncey elhátrált. Ezek itt nem a testvérei. Nem Clem, Rolly és Joe, és
határozottan nem a kedves Teddy. Mik ezek?

– Álmokra éhezünk velünk éhező álmok velünk álmodj álmodj éhes
álmok… – zengték.

Az alagút fényvillánásokkal ropogni kezdett, ami a harctéri lövésekre
emlékeztette Chauncey-t. Többen is voltak a sötétben bujkálva. Édes
istenem! Rejtett lyukakból nyomakodtak elő, és a téglafalon ereszkedtek alá,
karmok kaparásztak a homályban, fenevadak ébredtek szendergésükből.
Éhes morgásuk és rikoltásuk a fejében visszhangzott, megfagyasztva a vérét.

Ébredj!, szólt magára. Ébredj, öregfiú! Ébredj fel!
Majd hirtelen megjelent a vonat! Chauncey az ajtajának vetette magát.
– Nyissák ki! Nyissák ki! Az isten szerelmére, kérem, nyissák ki!
Az ajtó egy sziszegő hanggal kinyílt, Chauncey pedig beesett rajta, és

becsukta maga mögött. Odakint a fényes kísértetek az ablakot kaparták, és
szájukat csattogtatták. Ahogy a szerelvény felgyorsult, dühös kiáltásuk
visszaverődött az alagút falairól. Chauncey a fülére szorította a kezét. Most
már csak fel akart ébredni. Holnap érdeklődik egy állás után a misszió
vezetőjénél. Talán hazamegy Poughkeepsie-be, és keres magának egy
melegszívű lányt. Leáll az itallal, és akkor a mája is rendbe jön. Bármit
megtesz. Bármit, csak ezt ne!

Lassan érzékelni kezdte, hogy van ott még vele valami a vonatban.
Hátborzongató csend ölelte körül. Mint amikor a háború alatt bevett egy
kanyart a lövészárokban, és hirtelen egy német katonával találta magát
szemben. Egy pillanatig egymásra meredtek, egyikük sem tudta, mit is kéne
tenniük. Aztán Chauncey püfölni kezdte a katonát az öklével, és addig verte,
míg a férfi feje egy összetört dinnyére hasonlított. Azután remegő ujjakkal
átkutatta a német zsebeit. Csak egy fényképet talált a fiúról az anyjával és
egy elragadó kutyával.
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Chauncey lenyelte a félelmét, és fejét az alak felé fordította. Nem egy
német katona volt az, sem az egyik őt üldöző nyomorult lélek, hanem egy nő.
Magas nyakú ruha volt rajta, olyasmi, amit ma már nem viselnek. Arcát
fátyol takarta.

– K-kérem. Kérem, segítsen! – könyörgött Chauncey. Alig ismert rá a
saját hangjára.

– Ez a világ összetöri a szívedet. Maradj velem ebben az álomban!
A nő felkelt az ülésről, és a férfi észrevette a ruhája elején virágzó

vérfoltokat. Mumifikálódott kezével megfogta a férfi arcát. Körmei élesek
voltak. A fátyol finom hálóján át Chauncey látta a nő sötét szemét és
megkeményedett bőrét. A csontvázszerű száj hegyes fogak sorát fedte fel.

– Olyan szép álmot építünk! Folytatnunk kell. Nem sok élet maradt
benned. Mégis. Megteszi. Tovább kell építenünk. Az álomnak szüksége van
rád.

Chauncey hangja reszkető suttogássá vékonyodott:
– Kérem. Kérem, hagyjon felébredni!
– Megígérted. Az ígéret megszegése gyalázatos dolog.
– Akkor még nem tudtam.
– Akkor felfedem előtted a világ minden rettenetét.
A vonat képe szertefoszlott. Ismét a csatatér jelent meg: felrobbantott

katonák, a levegőben repkedő, vérrel átitatott sár, a szörnyű fényeket zokogó
égbolt. Ám ezúttal Chauncey egy asztalon feküdt a jelenet közepén, karja és
lába eltűnt. Körülötte a férfiak égő keresztekkel meneteltek az éjszakában.
Káprázó szemű emberek Wall Street-i pénzzel töltött kádakban fürödtek, míg
mások a jeges földet túrták élelemért. És voltak ott rabszolgák is aukcióra
várva, éhező törzsek messzire kergetve az otthonuktól, és boszorkányok
kövek alá szorulva. Mindeközben egy szürke arcú férfi tollas kabátban és
magas kalapban egyre csak nevetett és nevetett.

– Éhesek vagyunk! – Chauncey katonabarátai villákat szúrtak a hasába,
és a férfi felkiáltott:

– Elég! – ordította.
A rémálom elillant. Chauncey ismét a vonatállomáson állt. A túlságosan

is ragyogó valamik az alagútban várakoztak, és őt figyelték.
– Ez a vidék tele van álmokkal. Érzem minden vágyatokat. Mennyi

vágyálom! Álmodj velem…! – sürgette a nő.
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– I-igen – bökte ki Chauncey.
A nő felemelte a fátylát, és felfedte rémületes szépségét, mint egy

bosszúálló angyal. Keskeny szája a férfi arca felett lebegett. A levegőben
fémes csillogás villant. Chauncey mellkasát fájdalom szorította. Azután a nő
száját az övére szorította, és álma a férfiba ömlött, végigfolyva. Chauncey
vénáin, kitekerve a férfi testét, és az ellenállás minden erejét kiszívva
belőle. A nő álmát a férfi tüdejébe fújta, míg álmuk egy nem lett, és a férfi
már csak ezt látta, ezt láthatta, örökké.

– Nem elég – mondta az elfátyolozott nő, miközben az állomás felizzott. –
Még!

A misszió ápolója csiptetős táblájával a kezében éjszakai ellenőrzést tartott.
Amikor Chauncey Miller ágyához ért, közelebb hajolt hozzá. A férfi
verejtékező arcára a legkülönösebb kifejezés ült ki, f̂ájdalom és az
eksztázis keveréke, szeme pedig őrülten járt ide-oda csukott szemhéja alatt.
A nő nyugtalan lett.

– Mr. Miller? Mr. Miller!
Nem tudta felébreszteni. Ekkor észrevette a férfi bőrén az égési

sérülésekként megjelenő ádáz vörös foltokat. A Chauncey melletti ágyon
fekvő részeges Joe Wilson felnyögött. Homloka izzadságtól fénylett,
szemhéja lázas álomtól rángatózott.

– Mr. Wilson?
– Álmodj… velem… – zihálta a férfi.
– Mr. Wilson! – A nővér megbökte, a karját rázta, de eredménytelenül.
A szoba megtelt álomittas suttogásokkal:
– Álmodj velem… álmodj velem… álmodj.
A rémült ápoló egyik ágytól rohant a másikig. A szárnyban lévő húsz férfi

közül tizenketten nem ébredtek fel. Csiptetős táblája a földre esett, ahogy
futva elindult, hogy értesítse az orvost: jobb, ha rögtön kihívják az
egészségügyi ellenőrt.

Az álomkór a missziót is elérte.
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EGY ÚJ AMERIKA

Nyirkos szél süvített Mabellel szemben, miközben a lány a Central Park
Westen sietett az eső elől. Egyik kezét a kalapjára szorította, másikat ideges
gyomrára, miközben végiggondolta, mit fog mondani, amikor bekopog a
múzeumba.

– Szia, Jericho! Épp erre jártam.
– Ó, Jericho, éhes vagy? Van egy pazar étkezde a Broadwayn.
– Jericho! Jó, hogy látlak. A múzeumban. Ahol dolgozol. Minden. Nap.
Mabel felmordult. Reménytelen eset volt az efféle szemérmes játékokban.

Bárcsak egyenesen kimondhatná, amit akar!
– Csókolj meg, te ostoba! – kiáltotta Mabel, az ég felé emelve két karját.

Egy arra járó postás megbillentette a kalapját, és reménykedve mosolygott
rá, mire a rémült Mabel mélyen a kabátjába süllyesztette a kezét, és
továbbmasírozott a járdán, végig magában motyogva.

Ahogy közeledett a múzeumhoz, lelassított, mivel észrevette a barna
szedánban ülő két férfit. A munkásmozgalmak arcvonalán töltött évek
megtanították rá, hogy figyeljen a furcsaságokra, és volt ezekben a
férfiakban valami, ami nem hagyta nyugodni. Csak ültek ott, és a múzeumot
bámulták. Nos, nem ők voltak az egyetlenek, akik értettek a megfigyeléshez.
Mabel megállt a sofőr ablaka mellett, és finoman megkocogtatta az üveget.

A sofőr letekerte az ablakot, enyhén összeráncolva a homlokát, mielőtt
arckifejezését kedves mosolyra igazította.

– Igen, hölgyem?
Mabel elmosolyodott.
– Elnézést kérek. Meg tudnák mondani, mennyi az idő? – Közben

mindkettőt alaposan megnézte magának, ahogy azt a szüleitől tanulta: szürke
öltöny. Sötét kalap. Különös, egyező kitűző: egy szem, alatta villámjellel.

– Épp most múlt egy, kisasszony.
– Nagyon szépen köszönöm! – felelte Mabel, majd átvágott az úton, és

belépett a múzeumba. – Nyugalom, Mabel – suttogta, mielőtt magára öltött
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egy mosolyt, és belibbent a múzeum nagy könyvtárába, vidáman köszönve: –
Üdv! Van itt valaki? Jericho? – Kabátját és kalapját az óriási, kitömött
medve kitárt mancsára dobta.

Jericho szőke feje egy halom poros doboz mögül bukkant elő, amik
szanaszéjjel hevertek a hosszú könyvtári asztalon.

– Mabel! Mit keresel itt?
A lány torka elszorult. Az arcvonalon ellenséges, szakszervezet-ellenes,

fegyveres férfiakkal nézett szembe. Akkor ezzel a fiúval miért olyan
rémisztő beszélni?

– Csak megéheztem, és épp erre jártam. Ó! Nem mintha azt hittem volna,
hogy itt van étel – rándult meg az arca az elszóláson. Sietve az asztal felé
intett. – Jesszumpepi, mintha valami papírokat hányt volna ide!

Jericho felvonta az egyik szemöldökét.
– Érdekes megfogalmazás.
Második csapás.
– Bocsi – felelte Mabel. – Mi ez a sok minden?
– Will feljegyzései még a paranormálist kutató éveiből. A pincében

találtuk őket. Az elmúlt egy órában ezeket néztem át. Tudtad, hogy már az
ország megalakulása óta vannak említések a Látókról?

Jericho elhallgatott, és Mabel valami frappáns választ szeretett volna
adni. De mindig ideges volt, ha ilyen közel került a fiúhoz.

– Aha.
– John Smith ír egy Powhatan nevű indián harcosról, gyógyítóról és

sámánról, aki járt Jamestownban. George Washington háztartásában volt egy
Látó szolga, akinek a látomása épphogy, de segített Washingtonnak
megmenekülni a brit fogságtól. És a bizonyítékok szerint a salemi
boszorkányok közül többen is igazi Látók voltak. Azonban itt kezd igazán
érdekes lenni a dolog.

Jericho felugrott az asztaltól. Az egyik könyvespolc mögül előgurított egy
nagy táblát. Mabel csak Evie, a Pentagram Gyilkosságok nyomozásához
készített krétajeleinek halvány nyomát tudta kivenni rajta. Jericho gyorsan
letörölte a táblát, Evie utolsó nyomait is eltüntetve a múzeumból. Egy
dátumot írt fel a helyére: 1901. szeptember.

– Oké, ráharapok – bátorította Mabel. – Mi történt 1901 szeptemberében?
– McKinley elnök meggyilkolása. – Jericho felírta McKinley nevét a
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dátum mellé.
Mabel elpirult.
– Ó! Ó, persze.
– Úgy tűnik, 1901 augusztusában egy Látó, bizonyos Moses Freedman,

volt rabszolga, megpróbálta figyelmeztetni az elnököt egy ellene tervezett
lehetséges merényletre. De senki nem hitt neki. Sőt, Freedmant őrizetbe
vették, mivel anarchista agitátornak vélték, és McKinley meggyilkolása után
hónapokig faggatták. Majdnem egy évig tartották fogva anélkül, hogy vádat
emeltek volna ellene.

– De hiszen az törvényellenes! – ellenkezett Mabel. – Mi van a Habeas
Corpusszal?{26}

– Felfüggesztették egy alkotmányi rendelet értelmében, ami kimondja,
hogy egy illetőt fogva lehet tartani vádemelés nélkül, ha azt a köz biztonsága
megköveteli.

– Az ilyenek egyenesen fasizmushoz vezetnek – morogta Mabel.
– Biztos vagyok benne, hogy Moses Freedman egyetértett volna veled.
– Mi lett vele?
– 1902 július elején – felelte Jericho, és ezt az időpontot is felírta a

táblára – látomása volt egy lehetséges bányarobbanásról a pennsylvaniai
Johnstownban: egy újabb figyelmeztetés, amiről nem vettek tudomást…

– A Rolling Mill bányakatasztrófa. Az egyik legszörnyűbb bányabaleset
az amerikai történelemben. Több mint száz munkás életébe került – tört ki
Mabel.

Jericho felvonta az egyik szemöldökét.
– Lenyűgöző.
Mabel egy vállrándítással utasította el a bókot.
– Ha a te szüleid is szakszervezeti szervezők lennének, te is tudnál

ilyesmiket. Néhány lány tündérmeséken nő fel, én
bányaszerencsétlenségeken.

– Nagyon érdekes gyerekkorod lehetett – jegyezte meg Jericho egy
félmosollyal, amitől Mabel kis híján elájult.

– Tehát – köszörülte meg a lány a torkát. – A Rolling Mill?
– Igen. A Rolling Mill. Ezután Roosevelt már leült Moses Freedmannel,

és kijelentette, hogy igazat mond. Ettől pedig támadt egy ötlete. 1904-ben –
írta fel ezt is a táblára a fiú – az elnök megalapította az Egyesült Államok
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Paranormális Minisztériumát, hogy többet tudjon meg erről a különös
világról. Fel akarta keresni és a maga szolgálatába állítani a Látókat, hogy a
nemzetbiztonságért dolgozzanak. Végül is, ha tudsz valakiről, akinek a
természetfeletti képességei segíthetnek előre látni egy közelgő katasztrófát
vagy veszélyhelyzetet, miért ne használhatnád fel őket?

– És hogy jön a képbe Dr. Fitzgerald?
Jericho beletörölte a kezét a nadrágjába, krétaporos ujjcsíkokat hagyva

rajta.
– Felvették a Paranormális Minisztériumba. Az országot járva kutatott a

Látók után, letesztelte őket, meghallgatta a történetüket, és regisztrálta őket a
kormánynak.

Mabel füttyentett egyet.
– Igazad van. Ez tényleg feldobná a Látók kiállítást. De Dr. Fitzgerald

nem lesz dühös, hogy felhasználjuk a magánlevelezését és a kutatásait abból
az időből?

– Akkor nem kellett volna ránk hagynia a múzeum megmentését – felelte
Jericho keserűen. – Csak a Látókról szóló leveleket fogjuk kiállítani.

– Mit mondtál, mennyi időtök van, hogy összedobjátok ezt a kiállítást?
– Tíz napunk.
Mabel a fejét rázta.
– Az nem lesz egyszerű. – Valójában lehetetlennek tűnt. Hacsak… –

Szükséged van segítségre?
Jericho szeme kikerekedett.
– Elvállalnád?
– Szolgálatra jelentkezem.
A fiú arcán megint megjelent a félmosoly.
– Az pazar lenne. Kösz!
– Hát akkor – mondta Mabel, most először érezve szilárd talajt a lába

alatt. – Lássunk munkához!
A lány belelapozott az egyik aktába, és előhúzott egy fényképet öt

emberről egy nagyra nőtt kínai selyemvirágfa előtt.
– Ez itt… Dr. Fitzgerald?
Jericho bólintott.
– Olyan fiatalnak tűnik. Ó, nem mintha most olyan öreg lenne! Csak

olyan… nem olyan elgyötört, mint általában.
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Will mellett egy jóképű, sötét hajú férfi állt magabiztos mosollyal, egyik
karját Will válla köré vetve, mintha csak testvérek lennének.

Mabelnek elakadt a lélegzete.
– Ez az, akinek gondolom?
– Jake Marlowe. Ő és Will barátok voltak. Egyszer – magyarázta a fiú.
Mabel udvariatlanságnak érezte volna tovább erőltetni a témát, így nem

kérdezett többet. Jericho egy különös, poros szerkezetet emelt ki az egyik
ládából. Egy kisméretű fadoboz volt, körülbelül akkora, mint egy
kekszesdoboz. Jobb oldalából egy fogantyú állt ki, közepére pedig egy
hosszúkás üvegcsövet erősítettek, benne egy ceruzavékony, kétfelé ágazó
fűtőszállal. A szál alá számozott egyenest húztak, ami tízesével, nullától
nyolcvanig jelölte a számokat.

Jericho az asztalra dobta a régi eszközt. Ő és Mabel egyszerre billentették
oldalra a fejüket. A lány megtekerte a rozsdás kart, ami keservesen
nyikorogni kezdett.

– Feladom. Mi a csuda ez?
– Én sem tudom biztosan. Remélem, az egyik levél ad rá némi

magyarázatot. Tessék! Tiéd ez a láda, ez pedig az enyém. Rakj külön
mindent, aminek bármi köze lehet a Látókhoz!

A következő egy óra nagy részében Jericho és Mabel átválogatta a ládák
tartalmát, és egy kupacba rendezték az ígéretesnek tűnő tárgyakat. A holmik
java csak szemét volt: elrongyosodott könyvek, víz áztatta fényképek, egy
bevásárlólista és egy képeslap a következő banális felirattal: Kinyíltak a
virágok. Csodaszép. Jericho most egy kupac levélnek szentelte a figyelmét,
ami a ládájának az alján bújt meg. Mindegyiket Will írta Corneliusnak. Az
utóbbitól, úgy tűnt, egyikre sem érkezett válasz. A fiú kivette az első levelet
a borítékból.

Hopeful, New York
1906. február 11.

Drága Cornelius!

Jake-et telesen lenyűgözte a felfedezés, hogy ezek a Látók mintha
nagyobb sugárzással rendelkeznének, mint az átlagemberek,

200



hasonlóan a szellemeknél mért adatokhoz, Valamint képesek
megbontani az elektromágneses mezőket. Úgy hiszi, ezeket az
adottságokat több fejlesztésre is fel lehetne használni az
egészségügytől elkezdve, az iparon át, egészen a nemzetvédelemig.
Drága Cornelius, hidd el, ha azt mondom, ezek a felfedezések
éppolyan izgalmasak a mi derűlátó csapatainknak, mint ennek a
még kiaknázatlan vidéknek a látványa lehetett az első erre
utazóknak. Egy új világ, egy új Amerika küszöbén állunk, és biztos
vagyok benne, hogy ennek a rendkívüli jövőnek a Látók a kulcsai.

Szeretettel:
Will

A lap aljára Will odarajzolt egy szemet és egy villámjelet ábrázoló
szimbólumot.

– Hé! Azt hiszem, megtaláltam, hogy hívják ezt a rejtélyes gépet! –
lebegtetett meg Mabel egy régi papírdarabot – Metafizikométer a neve.

– Elég bonyolult neve van – felelte Jericho, és Mabel mellé lépett, hogy a
válla felett beleolvasson az iratba.

– Igen. Öhm. Az. Öh… mindegy. Will a levelében tesz róla említést –
mondta a lány.

Drága Cornelius!

Ma este részt vettem egy rituálén, amit a hatvankét éves, haiti
születésű Thibault mama vezetett, aki most egy vudu bolt bennlakó
papnője a Dumaine Streeten. A helyiek számos panasszal fordulnak
hozzá a fizikai betegségektől elkezdve az igaz szerelem varázsigéjén
át, a képzelt átkok elűzéséig. Thibault mama, ez a vendégszerető,
tizenkét unokával rendelkező asszony – akik mind odáig vannak
érte – elmondta, hogy már tizenkét éves kora óta képes beszélni a
holtakkal.
– A holtak nem rémisztenek meg. Az élők már sokkal inkább –
jelentette ki. Miután kikérte a lwák{27} tanácsát, és elkért öt centet a
szolgálataiért, megengedte nekünk hogy a rituálé alatt leteszteljük

201



Jake metafizikométerét. Amint transzba esett, a tű negyvenre
ugrott, aztán ötvenre, jelezve a megnövekedett elektromágneses
tevékenységet, amit a szellemek jelenlétével hoztunk összefüggésbe.
Érdekes módon mintha Thibault mama maga is kissé magasabb
frekvenciákon vibrált volna, nagyban befolyásolva a szerkezetünk
működését. Jake-et ez a felfedezés összezavarta, azonban
kíváncsivá is tette. Eközben Margaret és Rotke mintákat gyűjtött.
Remélem, jól vagy. Hamarosan eljő a tavasz.

Szeretettel:

Will

Mabel megkocogtatta a huzalokból, fogaskerekekből és tűkből álló
különös dobozt.

– Helló, metafizikométer! Örvendek a szerencsének. Nahát, egy korai
Jake Marlowe-találmány! Értékes lehet. Kíváncsi vagyok, miért nem
reklámozza ezt úgy, mint minden mást.

– Nem szeret a kudarcairól beszélni – felelte Jericho, és a géphez lépett,
hogy megvizsgálja.

Mabel szemöldöke V alakot formázott.
– Nem nagyon kedveled, igaz?
– Csodálom, amit elért. Tisztelem az eredményeit. De olyan ember, aki

nem veszi figyelembe ezeknek az eredményeknek az árát. – A fiú egy
pillanatra elhallgatott. – Legalábbis így hallottam.

– Nagyszerű lenne, ha a kiállításon demonstrálhatnánk ennek a szépségnek
a működését. Vajon hogy kell beindítani?

– Will levele szerint a szellemek valamiféle elektromágneses
kisugárzását méri. Úgyhogy gondolom, ha nincs a közelben Látó vagy
szellem, a gép sem kel életre.

– Lehetséges. Persze hosszú évekig porosodott a pincében. Lehet, hogy
már egyáltalán nem működik – kocogtatta meg Mabel az üveget. A tű meg
sem moccant. – Ó! Találtam pár fényképet is. Tessék! Ez itt Thibault
mamáról készült. Tegyük a képét a róla szóló levélhez! Talán találunk más
képeket is, amiket párosíthatunk a szövegekkel. Találtál valami
használhatót?
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– Öhm… tessék! Ez ígéretesnek tűnik – emelt fel a fiú egy levelet, amit
félrerakott.

St. Eloysius, Louisiana
1906, Június 21.

Drága Cornelius!

Nem tudom, hogy a pokol tüze valós fenyegetés-e, de hidd el, ha az,
a louisianai gyapotföldek forró, nyári napjain fel lehet készülni
annak kínjára.

 

– Há! – vágott közbe Mabel. – A professzornak van humorérzéke. Vagy
legalábbis egykor volt. Bocsi. Folytasd!

 

Ma találkoztunk egy fiatal részes bérlővel, Guillaume „Nagy Bill”
Johnsonnal, akinek az a különös képessége, hogy gyors, békés
halált biztosít a beteg állatoknak. Miközben figyeltük, ujjait egy
törött lábú ló sörényébe fűzte.
– Csss! Ne ficánkolj, Clara! Nemsokára vége, – mormolta
kedvesen. A ló három másodpercig teljes testében remegett, majd
úgy siklott át a halálba, mintha csak álomba merült volna. Az
erőfeszítéstől Guillaume nehezebben lélegzett. Bár alig töltötte be a
tizenkilencet, jócskán meghaladja a száznyolcvan centit, és
félelmetes ereje van, mégis nemes lélek. Úgy tűnt, Margaret elég
nagy hatást tett rá, és beleegyezett, hogy mintát vegyünk tőle.
Remélem, New York fojtogató hősége nem gyötört meg nagyon.

Szeretettel:
Will

– Guillaume Johnson… Hmm. Attól tartok, nincs fénykép Mr. Johnsonról.
Tovább keresgélek. Mik ezek a minták, amikre folyton utal? – kérdezte
Mabel, és hátradőlt a székében a tűz mellett. – Dr. Fitzgerald több levelében
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is megemlíti.
– Én is észrevettem – ült le vele szemben Jericho. – Remélhetőleg egy

másik levél ezt is tisztázza.
Mabel félénken a fiúra pillantott. Jericho ettől zavarba jött, mintha most

tennie kéne valamit, de fogalma sem volt, hogy mit.
– Rendben. Folytassuk! Odafent leszek, ha kellek – mondta, és felvitte a

ládáját a csigalépcsőn a könyvtár karzatára. Jericho a könyvespolcok mögül
figyelte Mabelt munka közben. A lány kék ruhája elszürkült a portól, de úgy
tűnt, ez nem zavarja. Hát persze hogy nem. Mabel Rebecca Rose túlságosan
földhözragadt volt ahhoz. Az egyetlen bűne az volt, hogy beleszeretett a
fiúba. Miért nem tudja viszonozni a vonzalmát? Egyértelműen okos és
ügyes. Hány lány tud ennyit a bányabalesetekről vagy a
munkásmozgalmakról?

Mabel baja az volt, hogy úgy tűnt, mindig azt teszi, amit mások elvárnak
tőle. A tisztességes lány tökéletes definíciója volt: őszinte és segítőkész, aki
rendíthetetlenül hisz abban, hogy a szíve mélyén minden ember jó. Jericho
nem volt benne biztos, hogy osztja ezt a nézetét.

Azóta az este óta, hogy Evie véget vetett rövid románcuknak, Jericho
bosszúsan gondolt Mabelre. Ha a lány nem lett volna, mondogatta magában,
neki és Evie-nek talán lett volna esélyük. De most eltöprengett: nem lehet,
hogy Mabel csupán kényelmes kifogás volt? Hogy végig Sam volt az oka?

Mabel észrevette, hogy a fiú őt nézi. Zavartan hátrasimította a haját.
– Szükséged van valamire?
– Nem – felelte Jericho, és gyorsan visszafordult Will leveleihez, amik

között talált egy érdekeset.

1907. október 1.
Hopeful Harbor, New York

Drága Cornelius!

Sok minden történt itt mostanában. A hét elején Jake meghívására
vendégek étkeztek: az Alapítók Klubja, egy titkos eugenetikai
társaság tagjai. Nagyon érdekesnek találták a Látókkal elért
eredményeinket, azonban vacsora alatt elég heves vita alakult ki
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köztünk. Az Alapítók Klubja emberei szerint a felsőbbrendű jegyek
megfelelő kiválasztásával egy erősebb, különállóbb Amerikát
hozhatunk létre, hasonlóan a haszonállatoknál alkalmazott
módszerekhez. Úgy hiszik, a Látók felsőbbrendű lények. De csak a
fehérek. A feketékre, olaszokra, sziúkra, írekre, kínaiakra és
zsidókra nincs szükségünk. Azzal érvelnek, hogy ezekből az
emberekből hiányoznak a megfelelő morális, fizikai, mentális és
intellektuális készségek hogy előbbre vigyék nemzetünket, és hogy
azt a hegyen lévő fényes várossá{28} tegyék.

Még sosem láttam Margaretet ilyen dühösnek.
– Demokráciában élünk uraim, és a Látók létezése ennek a

demokráciának a bizonyítéka, valamint annak, hogy minden férfi
és nő egyenlőnek születik. Mert ezek a képességek egyenlően
oszlanak meg a különböző rasszok és hitvallások között, tekintet
nélkül a nemre vagy az anyagi helyzetre.

A nagy vita messze túlszárnyalta a vacsoraasztalhoz illő
illemszabályokat, így a desszert előtt elnapoltuk a témát, hogy a
barátságos légkör megmaradjon. Az irodánk magányában Rotke
egyértelműen kifejtette álláspontját:

– Én ebben nem veszek részt. Sem tudósként. Sem zsidóként. Sem
amerikaiként.

Egyetértettem, hogy a feltevésük badarság. Margaret már sokkal
nyíltabban mondta meg róluk a véleményét. Jobb, ha itt nem
ismétlem meg szavait. Határoztunk: megköszönjük az Alapítók
Klubjának az idejüket és érdeklődésüket, aztán az útjukra
bocsátjuk őket. Jake végig csendes maradt. Végül felállt a székéről,
és átvágott a szobán. Már csak ezzel az egyszerű cselekvéssel is
elérte, hogy mind rá figyeljünk.

– Hát nem látjátok? Elfogadhatjuk a pénzüket anélkül is, hogy
elmondanánk, mit is csinálunk pontosan, folytatjuk a saját
kutatásunkat a Látókkal. Olykor-olykor majd meglobogtatunk
előttük valamit, és megmutatunk nekik egy-két Látót, hogy az
öregemberek örüljenek az eugenetikai küldetésüknek. Ilyen
egyszerű.

– Tévedsz, Jake. Idővel idejönnek, hogy az uralmuk alá vonjanak
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minket – tartott ki Margaret az igaza mellett. – Ezt ne feledd!
Jake megrázta a fejét, és idegesen felsóhajtott, ami,

biztosíthatlak, cseppet sem csillapította Margaret dühét.
– Margaret, túlságosan gyanakvó vagy – erősködött. – Senkiben

sem bízol meg.
– Ha a te családod is láncokban érkezett volna ebbe az országba,

Marlowe, talán te is ilyen bizalmatlan lennél – felelte Margaret
higgadtan, de a szeme, ami keményen csillogott, elárulta valódi
érzelmeit.

Ezután Jake úgy fordult felém, mint férfi a férfihoz. Mint egy
testvér, átkarolta a vállamat, és megszorította.

– William, te biztos benne vagy.
– Nos… – kezdtem, de többet nem mondtam. Gyáva dolog volt, de

érzéseim az üggyel kapcsolatban elég zavarosak. Nem érdekel az
Alapítók Klubja, sem a sarlatán eugenetikai tudományuk. Azonban
az e világon túli rejtélyekbe ölt kutatásunkat sem szeretném abba
hagyni. Ez lett az életem.

Végül Jake Rotkéhoz lépett, és az ő vállát ölelte át.
– Drágám, szükségünk van a pénzükre. Amit Washingtontól

kapunk, az nem elég, és már az örökségemből sem maradt sok.
– Még ha az a pénz szörnyű helyről is jön? – kérdezte Rotke

kihívóan.
– Majd nem nézünk oda.
Aztán Jake két keze közé fogta Rotke arcát, azok közé a kezek

közé, amik acéllal, atomokkal és még a természetfeletti világ ki
tudja, mekkora erejével ezt az új Amerikát hivatottak formázni.

– Bízz tennem! – mondta Jake, miközben közelebb hajolt hozzá,
hogy megcsókolja a homlokán.

Megfogadtam Jake tanácsát, és nem néztem oda.
– Elsimítom a dolgot a vén szamarakkal. Maradjatok, és

melegedjetek meg a tűznél – nyugtatott meg minket Jake. Azzal a
bátor fiunk, az aranyifjúnk eltűnt egy üveggel a családja legjobb
brandyjéből és egy maréknyi szivarral, hogy biztosítsa a jövőnket.
De attól tartok, Margaretet már nem lehet kiengesztelni. Ő és Jake
ezután már sosem lesznek barátok.
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Ami pedig Rotkét illeti, úgy hallom, ő és Jake nemsokára
bejelentik eljegyzésüket. Egy nálam jobb ember örülne a
boldogságuknak. Végül is Jake hat éve a legközelebbi barátom. De
én nem vagyok jó ember, és nem örülök neki.

Ma délután Rotke odajött hozzám. Láttam a szemén, hogy sírt.
Megkért, hogy sétáljak vele egy kicsit. A Hopeful Harbor gondosan
nyesett Sövényei mögötti erdőbe mentünk, könyörögtem neki,
mondja el, mi bántja.

– Jake-ről van szó – törölte le a könnyeit. – Veszekedtünk. Nem
akarja, hogy bárkinek is elmondjam, zsidó vagyok. Sem a
családjának, és természetesen ezeknek az eugenetikai idiótáknak
sem. „Drágám, Senki még csak nem is sejti, hogy zsidó vagy”,
mondta. „Nem kell tudniuk. Nem is látszik rajtad.”

Ekkor feltettem Rotkénak azt a kérdést, ami a szívemet nyomta:
– Ennyire számít, hogy zsidó vagy, ha egyszer nem hiszel

Istenben? – Hiszen, tudod, Cornelius, sosem értettem ezt a
származási rögeszmét, ami úgy tűnik, az amerikaiakat jellemzi.
Innen származunk, nem? Olykor úgy látom, ez a klánosodás, ezek a
régi hazához fűző kötelékek, ősi hagyományok és családi
vérvonalak nem többek puszta félelemnél: ugyanaz a félelem, ami
arra sarkall, hogy egy láthatatlan istenhez imádkozzunk. Ha
netalán a Látók és a természetfeletti világ nagy ismeretlenje után
végzett kutatásunk bármilyen eredménnyel jár, remélem, azt fogja
bebizonyítani, hogy mind egyek vagyunk, ugyanaz az energiaszikra
tart minket össze, függetlenül országoktól, vallásoktól, jótól,
rossztól és bármilyen más ember alkotta választóvonaltól. A
történelmet mi alakítjuk

Rotke ezt másképp látja.
– Nekem igenis számít, William. Része mindannak, ami vagyok.

A szüleimre és a nagyszüleimre emlékeztet. Nem tudok olyan
könnyen hátat fordítani nekik és a küzdelmeiknek. Attól tartok, ha
hozzámegyek Jake-hez, egy részem elveszik.

Megint halkan sírva fakadt. Nem tudtam, mit tegyek. Nem értek
a síró nőkhöz, főleg nem ahhoz a síró nőhöz, akit titkon szeretek.
Mielőtt még észbe koptom volna, már megcsókoltam. Igen,
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megcsókoltam a legjobb barátom menyasszonyát. Nem volt
úriemberhez méltó dolog, Cornelius. Tudom, hogy helyteleníted.
Bárcsak azt mondhatnám, hogy megbántam! De nem így van.

Rotke elhúzódott tőlem, és már nemcsak a hidegtől volt rózsás az
arca. Természetesen sűrű bocsánatkérésbe kezdtem, míg vissza nem
nyerte annyira az önuralmát, hogy azt mondja:

– Most már, azt hiszem, ideje visszamennünk.
Figyelmeztettél, hogy a szenvedélyem lesz a vesztem, Cornelius.
Amikor visszaértünk, Jake üdvözölt minket. Szinte kisfiús

jókedvében találtuk.
– Megvan a pénz – közölte, és körbepörgött Rotkéval.
Elfordítottam a tekintetem. Amint az ember egyszer rájön, hogy

kell, máris könnyebb lesz.
Jake meglapogatta a hátamat.
– Most kezdődik minden. És nem kell adódnod: mindent kézben

tartok. Nem kell, hogy közöd legyen az Alapítók Klubjához.
Küldettem fel pezsgőt a szalonba. Keresd meg Margaretet, és ott
találkozzunk!

Jake-nek pénz kell a küldetéséhez: a kísérleteihez és a
találmányaihoz, hogy egy egyedülálló, utolérhetetlen Amerikát
építsen. Margaret, aki ezen ország kevésbé fényes múltjának az
áldozata, azt szeretné bizonyítani, hogy minden férfi és nő
egyenlőnek születik. Rotke célja, hogy megértse a látható mögött
húzódó világot, valamint saját képességeit. Ami pedig engem illet,
az én ambícióim nagyok, ám kiforratlanok. Fogalmam sincs, mit
akarok, kivéve azt az egy nőt, aki nem lehet az enyém.

Máris túl sok, levélbe nem illő dolgot írtam, Cornelius. A pezsgő
finom jó évjáratú ital volt, és eléggé becsíptem. Úgy sem számít.
Nem fogsz válaszolni a levelemre, ahogy a korábbiakra sem,
válaszoltál. Valószínűleg el sem olvasod.

Lucretiától hallom, akivel Margaret a piacon találkozott, amikor
múlt héten bement a városba, hogy szörnyű köhögés gyötör.
Remélem, hamarosan visszanyered az egészséged.

Szeretetettel:
Tékozló fiad,
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Will

Jericho elhűlve tette félre a levelet. Miért nem beszéltek ezekről
korábban? Miután a betegsége lebénította a fiút, és a szülei lemondtak róla,
Will lépett közbe, mint gondviselő. Otthont adott Jerichónak, etette és
ruházta őt, és mindent megtanított a gyámoltjának, amit a múzeumvezetésről
és a Látókról tudott. Ezért a fiú úgy érezte, tartozik neki. Azonban Will nem
mutatta meg a legfontosabbakat. Nem fedte fel önmagát. Ők ketten sosem
mentek kora nyári reggeleken horgászni a hideg vizű patakhoz, és nem
osztották meg gondolataikat a szerelemről és az életről, miközben azt
figyelik, hogyan oszlatják a napsugarak a víz felett fodrozódó, reggeli párát.
Sosem vitatták meg, hogy keresse meg valaki a helyét a világban, nem
beszéltek apákról és fiúkról, vagy arról, hogy mi tesz valakit férfivá. Nem.
Ő és Will újságcikkek szintjén beszéltek a szellemekről. Óvatos, kurátori
modorban társalogtak a természetfeletti csecsebecsékről. És Jericho úgy
érezte, elárulták, mivel olyan keveset kapott abból, amire pedig oly nagy
szüksége lett volna.

Miért lengi körül a férfiakat ez a mély csend?
– Jericho? – szólt Mabel, visszarántva a fiút a jelenbe. – Ne haragudj, de

most haza kell mennem.
– Máris lent vagyok – söpörte félre a leveleket a fiú. Egy különös

papírfecni a földre hullott. Egy rövid üzenet volt Will kézírásával. Nem állt
rajta dátum. Egyszerűen csak annyi:

Drága Cornelius!

Igazad volt. Tévedtem. Annyira sajnálom!

Őszinte híved:
Will

 

– Köszi a segítséget – mondta Jericho, miközben felsegítette Mabelre a
kabátját. – Kellemes változatosság volt. Megszoktam, hogy Sammel
dolgozom. Azaz, hogy Sam körül dolgozom.

A lány egyik lábáról a másikra helyezte a súlyát.
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– Visszajöhetek és segíthetek még. Ha szeretnéd – ajánlotta fel kedvesen.
Az, ahogyan a lány ránézett, tele kíváncsisággal, gyengédséggel és
csodálattal, egész kellemes volt. Talán meg tudná szokni, hogy ezúttal őérte
epekedjenek.

– Nem kell. Megoldom – felelte Jericho némi szünet után.
– Ó! Rendben – próbálta meg elrejteni Mabel a csalódottságát. –

Gondolom, hallottad a hírt Evie-ről és Samről – mondta, ahogy elindultak a
hosszú folyosón. – Fogalmam sem volt, hogy eljegyezték egymást. Sosem
említette. Neked mondott valamit Sam?

– Nem – morogta Jericho.
Mabel tudta, hogy nem kellett volna felhoznia az Evie témát. De most,

hogy megtette, már olyan volt, mint egy seb, amit nem tudott nem piszkálni.
– Nos, gondolom, örülnünk kéne nekik.
– Miért? – kérdezte Jericho.
– Mert… – hagyta Mabel a levegőben lebegni a befejezetlen mondatot.
Odakint az utcai lámpák pislákoltak, próbálva felvenni a harcot a késő

délután szelíd szürkeségével. A széltől kavargó levegőben hópelyhek
szállingóztak. Mabel megborzongott, miközben bizonytalanul álldogált a
lépcső tetején, azon töprengve, mit mondhatna, hogy tovább nyújtsa a
pillanatot. Egy T-modell döcögött végig az úton, és erről a lánynak eszébe
jutott a korábbi különös találkozás.

– Ó! Majdnem elfelejtettem elmondani. Valami nagyon furcsát vettem
észre idefele jövet. Volt ott ez a két férfi a barna autóban. Csak ültek, és a
múzeumot figyelték.

Jericho a nyakát nyújtogatta, végignézve az utcán. Végül vállat vont.
– Most senkit sem látok. – Keresztbe fonta a karját, és elgondolkodott. –

Talán adóbehajtók lehettek.
Mabel megrázta a fejét.
– Azok nem üldögélnek csendesen egy autóban. Hanem az ajtódhoz

vágtatnak, és kiforgatják a zsebeidet. Ezek inkább magánnyomozókra vagy
az FBI embereire emlékeztettek. – A lány ismét a zsebébe csúsztatta a kezét.
– Hát akkor, viszlát a Benningtonban!

– Ja. Viszlát a Benningtonban! – felelte Jericho, és figyelte, ahogy Mabel
óvatos léptekkel távolodik.

Miért epekedik még mindig egy olyan lány után, aki nem lehet az övé? Az
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biztos, hogy Evie nem a szobájában sóhajtozik rá gondolva. Úgy tűnik,
minden estéjét Sammel tölti, és éli az életét. Épp itt az ideje, hogy ő is ezt
tegye. Ha valamit ma megtanult Will leveléből, az az, hogy egy egész világ
várt odakint felfedezésre, és Jericho már belefáradt az elővigyázatosságba.

– Mabel! – szökkent a lépcsőn a lány után. – Nincs kedved valamikor
elmenni vacsorázni, vagy megnézni egy filmet?

Mabel döbbent arckifejezése gyorsan alig leplezett mámoros örömbe
csapott át.

– Szívesen. Mikor?
– Ó! Öm. Mondjuk holnap?
Mabel elmosolyodott.
– A holnap tökéletes.
– Nyolcra érted megyek, ha az úgy megfelel.
– Nagyon is megfelel.
Amikor visszaért a könyvtárba, Jericho magában gratulált magának.
– Randim van – közölte az üres szobával. Egy randi. Ez jó, nem?

Haladás. Finoman rákoppintott a metafizikométerre, majd nekiállt, hogy
összeszedje a papírokat.

Az üveg alatt a tű aprót ugrott.
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AZ ÁLMOK NEM BÁNTHATNAK

Memphis frissen borotválkozva, szappantól illatosan állt a fiókos szekrény
felett függő kis tükör előtt a szobában, amin Isaiah-val osztozott. Ropogósra
keményített fehér ingének gallérját gombolta be, miközben az öccse az ágyán
ült és rajzolt.

– Memphis, mit jelent az, hogy „LÉK-NYO-MÁ-SOS”? – kérdezte
Isaiah.

Memphis egy pillanatig elgondolkodott.
– Úgy érted, légnyomásos?
– Azt mondtam.
– G-vel kell mondani.
– Úgy sem tudom, mit jelent – morogta Isaiah.
– Nesze! – adta oda neki Memphis a szótárat, amit még a szüleitől kapott

a tizedik születésnapjára, majd leült az ágyra, hogy megkösse legszebb
ünneplőcipőjét. – Nézd meg magad!

Isaiah sértődött képet vágott.
– Miért nem tudod egyszerűen megmondani? Te már úgyis kívülről tudod

az összes szót.
– Így van. És tudod, hogy jegyeztem meg őket? Megkerestem őket a

szótárban. Hol hallottad ezt a szót? Az iskolában?
– Egy álomban láttam. Hova mész? – kérdezte Isaiah. Úgy hangzott, mint

Octavia. Mintha felelősségre vonná.
– Az az én dolgom.
– Azzal a Thetával találkozol – morogta Isaiah. – Nem kedvelem.
– Nem is ismered.
– Különben is, miért találkozgatsz lányokkal?
– Mert egy nap majd megházasodom, és lesz egy saját házam. Saját

feleséggel. Ahol nem lesz helye egy göcsörtös fejű öcsnek.
Memphis arra számított, hogy Isaiah majd egy „Hé!” felkiáltással

tiltakozik a göcsörtös fejű kifejezés ellen. Nem arra, hogy szipogást hall, és
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megfordulva azt látja, hogy öccse remegő szája felett könnycseppek
csordulnak le az arcán.

– Jégember! Mi a baj?
Isaiah átölelte a térdét, és a mellkasához húzta. Nem válaszolt, és

Memphis tudta, azon igyekszik, nehogy keserves zokogásban törjön ki.
Megvárta, amíg az öccse összeszedi magát, és egy perc elteltével Isaiah
halk, fojtott hangon megszólalt:

– Elmész, és te is itt hagysz engem, ugye?
– Ááá, Jégember! – Memphis a fiú ágyához lépett, és átölelte az öccsét.
– Mindenki elhagy.
– Csss, ez nem igaz.
Isaiah felkapta a fejét. Könnyes tekintete egyszerre volt könyörgő és

kihívó.
– Ígérd meg! Ígérd meg, hogy örökké együtt leszünk! Ahogy mama

mondta.
Memphisnek összeszorult a szíve. Nem volt kérdés, hogy szereti az

öccsét. De már majdnem tizennyolc éves volt, és megvoltak a saját álmai.
Álmok, amiket „holnap” címkével egyelőre lelke kis fiókjaiba rejtett.
Aggódott, hogy egyik sem fog közülük megvalósulni: sosem teszi be a lábát
A’Lelia Walker nagy, városi házába, az olyanok társaságába, mint Langston
Hughes, Countee Cullen vagy Zora Neale Hurston; sosem látja a
verseskötetét egy könyvesbolt kirakatában; sosem látja a Harlemen túli
világot. Hogy is szabadulhatna el innen, ha mindig visszatartja valamilyen
kötelesség örvénye?

– Mindig együtt leszünk – ígérte Memphis. Kicsit szorosabban ölelte
Isaiah-t, mintha a szeretetével el tudná nyomni neheztelését. – Késő van.
Aludnod kéne.

– Nem vagyok álmos.
– A szemed nem erről árulkodik.
Isaiah ujjait Memphiséi köré fűzte. Már nem volt dühös. Inkább rémültnek

tűnt.
– Mi a baj, Jégember?
– Álmomban látok dolgokat.
– Miféle dolgokat?
– Szörnyeket – suttogta Isaiah.
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– Ezek csak álmok, Isaiah. Az álmok nem bánthatnak. Csak én! –
csiklandozta meg Memphis az öccsét, aki nevetni és kiáltozni kezdett:
„Hagyd abba! Hagyd abba!”, vidáman, mint egy tízéves.

– Isaiah, mire emlékszel abból, ami a rohamod előtt történt? – kérdezte
Memphis, miközben betakarta Isaiah-t.

Isaiah töprengve pislogott fel a plafonra.
– Mr. Johnson kísért haza. Egy rövidebb úton akart menni, hogy ne késsek

el, és Octavia ne legyen mérges. – Egy pillanatra elhallgatott. – És
emlékszem, hogy szomorú voltam, mert mama meghalt, papa pedig
Chicagóba ment.

Memphis megint szorító érzést”érzett a mellkasában. Gyűlölte, hogy
Isaiah ilyen szomorú.

– Mire emlékszel még? – kérdezte finomabban.
– Mr. Johnson azt mondta, ha akarom, ki tudja szívni ezt a szomorúságot a

fejemből.
– Mégis hogyan?
– Nem tudom. Gondolom, csak ugratott.
– Ó!
– Aztán rám tört a roham. Mintha a víz alatt lettem volna. Láttam…
Már ott volt előtte, Isaiah elméjének egy magasan lévő polcán,

karnyújtásnyira. Egy pillanatra egy idegen férfi képe jelent meg előtte. De
aztán az arc helyét Bill Johnsoné vette át, és eltűnt.

Isaiah megrázta a fejét.
– Másra nem emlékszem.
Memphis mély levegőt vett, és a földre meredt.
– És amikor utána napokig aludtál, tudtad, hogy itt vagyok melletted?
Vajon Isaiah emlékszik, hogy Memphis a karjára tette gyógyító kezét?
– Nem.
– De miután felébredtél… már jobban érezted magad. Ugye?
– Hogy érted?
– Nem voltál rosszul vagy ilyesmi? Megint a régi jó tökmag voltál.
– Nem vagyok tökmag! Nálad is magasabb leszek! – ellenkezett Isaiah, és

játékosan oldalba vágta a bátyját. – Walker nővér szerint magasabb leszek,
mint a papa.

– Nos, arra még várnunk kell.
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Isaiah jókedve hamar elpárolgott.
– Memphis! Hiányzik, hogy már nem mehetünk Walker nővérhez.
– Tudom.
– Szerintem ő nem rossz. Ahhoz túl kedves.
– Sokan tűnnek elsőre kedvesnek – jegyezte meg Memphis, de valójában

ő is mindig kedvelte a nővért. Semmi bizonyíték nem volt rá, hogy amit
Isaiah-val csinált, hogy fejlesztette a képességeit, annak bármi köze lett
volna a fiú rohamához. Különben nem lett volna belőle több? Ez nem hagyta
nyugodni Memphist.

– Azt éreztette velem, hogy különleges vagyok – mondta Isaiah. – De,
gondolom, egyáltalán nem vagyok az.

– Ne mondd ezt! Ez nem igaz – tette a fejét Memphis az öccséé mellé,
ahogy régebben, karácsonykor, amikor próbáltak fennmaradni, hogy
meglessék a Mikulást, azzal érvelve, hogy először biztosan Harlembe jön el,
hiszen itt van a St. Nicholas Avenue.

– Memphis? Mesélsz nekem valamit? Hogy el tudjak aludni?
– Rendben – felelte Memphis halkan. – Egyszer volt, hol nem volt, volt

egyszer két testvér, akik olyan közel álltak egymáshoz, amennyire csak
lehetséges…

Isaiah előrenyúlt, és kezét bátyja karjára tette, miközben Memphis édes
szavakkal nyugtatgatta, egy ízesen megformált történet varázsának
selyemgubójában ringatva. Épp mielőtt elaludt, Isaiah azt motyogta
Memphisnek:

– Emlékszem még valamire a betegségemről. Volt ott egy férfi. Egy férfi
magas kalapban… – majd álomba merült.

Memphis eltűnődött, hogy ezek a rémálmok nem annak az eredményei-e,
hogy Isaiah nem használja az erejét: minden energiája felhalmozódott, míg
végül valahogy ki kellett eresztenie. Octavia hihette, hogy ez az ördög műve,
nem az Űré, de ha létezik Isten, Memphisnek egyenesen kegyetlenségnek tűnt
tőle, hogy miután bizonyos képességeket adományoz bizonyos embereknek,
elvárja tőlük, hogy ne használják azokat. Az ember nem tagadhatja meg
önmagát. És ha így van, miért ne használhatná Memphis megint a gyógyító
erejét? Miért félt annyira attól, hogy felfedezze képessége rejtelmeit?

Az volt az igazság, hogy Memphis szeretett gyógyítani. Élvezte azt a fényt,
amit Harlemben adott neki, ahogy a nők a templomban „Isten különleges
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angyalaként” dicsérték, és a mise utáni ebéden a legnagyobb tortaszeletet
rakták elé. Sütkérezett a férfiak csendes elismerésében, akik bólogattak, a
hátát lapogatták, méltatták, hogy jó példát mutat a többi fiúnak, és felkérték,
hogy mondja ő az áldást a különböző tanácskozásokon. És az sem volt
ellenére, amikor a lányok összevesztek, ki üljön mellé a bibliaórán, vagy a
szempillájukat rebegtették felé, és félénken megkérdezték, hogy nem kér-e
egy pohár vizet. Néha, a fürdőszobában állva gyakorolta megnyerő
mosolyát, és a lehető legőszintébb hangsúllyal mondta a tükörképének:

– Nahát, köszönöm, nővérem. Áldjon meg az Úr!
Csupán Octavia bizonytalanította el a fiút, ahogy összehúzott szemmel

végigmérte, amikor esténként átjött, hogy az anyjával varrjanak.
– Próbálod az emlékezetedbe vésni Memphis arcát, nővérem? – kérdezte

az anyja gúnyosan. Az elülső verandán ültek a csillagoktól fényes nyári
estében, miközben az utcán fesztivált tartottak, és minden szomszédjuk
táncolt, énekelt és nevetett; a szép idők, a Száznegyvenötödik utca
homokköves házai reményteli, vajszínű fényében úsztak.

– Csak szemmel tartom – válaszolta Octavia.
– Ő az én angyalom – mosolygott az édesanyja a fiúra úgy, mintha ő lenne

az egyetlen fiú a világon.
– Az angyalok olykor elbuknak – felelte Octavia jelentőségteljesen.
Memphis anyjának az arcáról eltűnt a mosoly.
– Isten különlegesnek teremtette a fiamat, Tavié. Talán megkérdőjelezed

az Ő tetteit?
Octavia lassan a húga felé fordult.
– Talán az Úrral kötöttél egyezséget, Viola? Vagy valaki mással?
Az anyja szeme gonoszul csillant meg.
– Talán inkább szüld meg a saját gyerekeidet, és akkor békén hagyhatod

az enyéimet – vágott vissza, majd bement a házba, és bevágta maga mögött
az ajtót.

– A megromlás előtt kevélység jár{29}– suttogta Octavia, miközben az
impresszionista utcai karnevált bámulta, hogy elrejtse a sebet, amit Viola
megjegyzése ejtett, és amiről Memphis tudta, hogy még ő sem képes
meggyógyítani.

Memphis nagyon is kevély volt. És romlása, amikor eljött, olyan
látványos volt, mint a Fényhozóé. A harlemi gyógyítóból a lottófogadások
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begyűjtője és bukméker lett. Elveszítette az anyját, az apját, az otthonát, az
erejét és a hitét is. És most, hogy ismét tudott gyógyítani, bár fel nem
foghatta, miért, nem akarta elkövetni ugyanazokat a hibákat.

– Lám, lám, lám! Olyan illatok szállnak itt, mintha valaki találkozóra
menne – mondta Vak Bill Johnson szokásos helyéről a kanapén, a
társalgóban, amikor Memphis belépett.

– Estét, Mr. Johnson!
Memphis meg akarta kedvelni Vak Billt. Az öreg sokat segített Isaiah-nak,

majdnem mindennap felajánlotta, hogy hazakíséri az iskolából. Azonban
attól, ahogy Bill most Octavia becses kanapéján ült, mintha az övé lenne,
Memphis megtorpant. Billt nézve a fiú szinte maga előtt látta azt az erős
fiatalembert, aki egykor a férfi lehetett. Ez a görnyedt váll egykor széles volt
és izmos, eres keze pedig még most is elég nagy volt ahhoz, hogy péppé
nyomjon egy narancsot. Bill ötvenöt éves volt, vagy talán már hatvan is. Ám
újabban erősebbnek, férfiasabbnak tűnt, és Memphis eltűnődött, fiatalos
kisugárzása vajon nem Octavia figyelmének köszönhető-e.

Octavia bejött a szobába, kezében egy tál fasírttal. Feltűzte a haját, még
ha Bill ezt nem is láthatja, és Shalimar parfüm illatát húzta maga után, amit
pedig csak a templomba szokott feltenni. Összeszorított szájjal mérte végig
Memphist.

– Hová mész ilyen kirittyentve?
És te hová mész ilyen kirittyentve?, akart visszakérdezni Memphis.
– Moziba Almával – hazudta.
– Hmf. Arról az Almáról nem sok jót lehet elmondani – kezdte Octavia,

Memphis pedig összehúzta magát, készen az elkövetkező kioktatásra.
– Elnézést, Miss Octavia – vágott közbe Bill Johnson. – Magánál jobban

senki sem tudná felnevelni ezeket a fiúkat. De ha nem veszi zokon egy
öregember véleményét, egy fiatalembernek tennie kell, amit a fiatalemberek
szoktak. Hogy férfivá érjen – mondta elegendő alázatossággal, hogy
megnyugtassa Octaviát, A férfi elmosolyodott, és kissé előrehajtotta a fejét.
– Nem akarok tiszteletlen lenni, asszonyom. Tudom, hogy nem vagyok a fiúk
rokona.

Octavia kicsit kedvesebben mérte végig Memphist.
– Gondolom, igaza van, Mr. Johnson.
– Csak Bill, kérem.
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– Bill – javította ki magát elégedetten Octavia. – Menj csak, Memphis!
Bill, hadd hozzak magának egy kis tejet a húshoz!

Octavia elindult a konyha felé, de még egyszer visszafordult, és ujját úgy
tartotta Memphis felé, mint egy felajzott íjat.

– Jobb, ha a szemedet a kereszten tartod, és nem tévelyedsz el, Memphis
John.

– Igen, asszonyom – felelte a fiú. Nem szívesen „igen, asszonyom”-ozott
a nagynénjének, de tudta, hogy ezzel most haladékot kapott, és hogy ilyenkor
ez a legjobb válasz.

– Köszönöm, Mr. Johnson – mondta halkan a férfinak, amikor Octavia
már kiment.

Bill csak egy félmosolyra húzta a száját.
– Nincs mit, fiam. Az öreg Bill mindig örül, ha egy barátnak segíthet.

Végül is, az ember sohasem tudhatja, mikor jön jól neki is a segítség –
felelte Bill most már széles vigyorral.
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FIGYELD A FÉNYT!

– Memphis, hová viszel? – kapkodott levegő után Theta, miközben a Fort
Washington Parkban köröztek, és kitértek az erős szélben későn lehulló
levelek zuhataga elől.

– Mindjárt ott vagyunk, édes. Ígérem!
Az estét a Hotsy Totsyban töltötték, és táncoltak, de Memphis kettesben

akart lenni a lánnyal, akinek megígérte, hogy a magasba repíti. Az italtól
kissé megrészegültek, és vidáman nevetgéltek, miközben az avart rugdosták,
és kissé kóvályogva siettek el az elhűlt járókelők és zsémbes veteránok
mellett, akik elégedetten konstatálták, hogy „bezzeg a mi időnkben…”.
Végül kiértek a park szélére, ahol a Hudson folyó szürke csíkja és egy kis,
piros, Manhattan sarkán őrködő világítótorony jelentette a zsákutcát.

– Ez lenne az? – kérdezte Theta, és lehelete hideg páraként úszott a
levegőben.

– Nem megmondtam, hogy a magasba repítelek? Szerencsére tudom a
jelszót a helyhez.

Amikor elérték a világítótorony ajtaját, Memphis előhúzott egy
csavarkulcsot a zsebéből, és leverte a zárat. Elvigyorodott.

– Mondtam, hogy tudom a jelszót.
Felsegítette Thetát a szűk vaslépcsőn körbe és körbe, míg fel nem értek a

világítóhelyiségbe. Thetának elakadt a lélegzete, amikor meglátta a
Manhattan göröngyös partját nyaldosó vizet, New Jersey távoli, pislákoló
fényeit és a kettő közti sötét folyót, ami fel-felfénylett a világítótorony
hosszú, újra és újra felvillanó fényében. Csak egy torony volt, de mintha a
világ teteje lett volna.

– Azt mondják, nemsokára építenek ide egy hidat Manhattantól New
Jersey-ig – mondta Memphis. – Úgyhogy addig élvezzük a kilátást, amíg
még tudjuk!

A fiú megállt Theta mögött, átölelte, és kinézett a lány válla felett.
– Figyeld a fényt! – szólt, és visszafojtották lélegzetüket, miközben a
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ragyogó fénycsóva üdvözölte a világot, és biztos kezekkel vezette a hajókat
végig a folyón. Egy pillanatra úgy tűnt, mintha a fény kettejükből törne elő,
mintha ők már biztonságos kikötőt találtak volna.

–  Csillogó folyó szalagja táncol a fényben. / Köszöntsd énekkel a
fülemülét, édes dalnokát az éjnek!/Köszöntsd énekkel a tornyot, mely
fényesen ragyog a sötétben! / Köszöntsd énekkel a csillagokat és őt, ki
siratja kihunyt fényüket!

– Ez nagyon szép. Ki írta?
– Azt hiszem, én. Bár talán túl sok benne a fény.
– Én nem vettem észre – felelte Theta.
– Ma beküldtem pár versemet a Crisisnek – nyújtotta át Memphis a

lánynak a flaskáját.
Theta belekortyolt, és az arca megrándult, ahogy az alkohol a torkát

égette, majd visszaadta Memphisnek.
– Mi az a Crisis?
– A legfontosabb magazin Harlemben. Maga Mr. W. E. B. Du Bois a

szerkesztője. Nagyon sokan publikálják ott a műveiket: Langston Hughes,
Countee Cullen, Zora Neale Hurston.

– Memphis Campbell – tette hozzá Theta mosolyogva.
– Talán – mondta a fiú sóvárogva. – Talán…
– Találtál még valamit arról a furcsa szem szimbólumról? – kérdezte

Theta.
– Még nem. Esküszöm, minden könyvet átnyálaztam, amit a

szimbólumokról és szemekről találtam. Nem tudom, honnan eredhet, de
jönnie kell valahonnan. Minden ered valahonnan, és a valahol a
mindenhol. Minden összefügg, mondta mindig a mama – idézte Memphis,
utánozva édesanyja dallamos, karibi akcentusának emelkedését és
süllyedését. – Egy nap majd hazaviszlek a szülőföldemre, és akkor
megtudod. Meglátod az óceánt átszelő kötelékeket.

– Elvitt? – kérdezte Theta.
Memphis arcáról eltűnt a mosoly.
– Nem. De sok történetet mesélt Isaiah-nak és nekem Haiti történelméről,

az afrikai mondavilágról és hagyományokról, a családunkról, arról, honnan
jöttünk, és hogy kerültünk ide. Eredettörténeteket. Én mondom, anyámnak
mindenre volt egy története.
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Theta a mellkasához húzta a térdét.
– Hiányzik?
– Igen – szegezte a tekintetét Memphis az árnyas dombokra. Meghúzta a

flaskát. – Igen, persze.
– Sok szép történeted van – felelte Theta halkan. – Nekem nincs. Nincs

egy eredettörténetem sem. Csak homályos emlékeim és ez az álom, ami
olyan, mint egy emlék, de nem igazán tudom kivenni, nem egészen.

– Akkor mondd el, mi az, amit ki tudsz venni – nyújtotta Memphis megint
a lány felé az italt, de Theta megrázta a fejét.

– Fehér, mint… mint a hótakaró. Tele itt-ott felbukkanó, különös, piros
virágokkal. Sikítást hallok és lónyerítést, füstöt látok, aztán semmi.
Felébredek. – Vállat vont. – Csak ez az egy történetem van.

– Létrehozhatjuk a saját történetünket – javasolta Memphis. – Te és én.
Memphis egy hétig gyakorolta a mondanivalóját a fürdőszobai tükör előtt.

Most mégsem találta a szavakat. Megfogta Theta kezét, és figyelte, ahogy a
fény végigsöpör a helyiségen.

– Theta… – Megköszörülte a torkát, és újrakezdte: – Theta, szeretlek.
Theta mosolya eltűnt. Nem válaszolt.
– Nem épp ebben a reakcióban reménykedtem – viccelődött a fiú, de a

gyomra úgy megfeszült, mint egy zongorahúr.
– Jaj, Költő! Én csak… erre nem számítottam.
– Theta – felelte Memphis –, úgy érzem, figyelmeztetnetek kell, hogy

körülbelül öt másodperc múlva bevallom, hogy szeretlek. Tessék! Most már
tudod, hogy számíthatsz rá.

Theta továbbra sem mosolygott.
– A legutóbbi fiú, aki ezt mondta nekem… az nem alakult olyan pazarul.
– Nos, én nem a legutóbbi fiú vagyok. Hanem a megfelelő.
Vannak dolgok, amiket nem tudsz rólam, akarta mondani Theta. Dolgok,

amik megváltoztatnák az érzéseidet. Azt a csalódást biztosan nem tudná
elviselni. A lány az ajkába harapott. Ujjával végigsimított Memphis kezén,
és eszébe jutott valami.

– Amikor gyógyítasz…
– Már nem. Isaiah óta nem próbáltam.
– Jó. De amikor régebben gyógyítottál a templomban, bármit meg tudtál

gyógyítani?
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– Gondolom, a legtöbb mindent igen. De a mamán nem tudtam segíteni –
válaszolta Memphis, és Theta gyengéden megszorította a kezét.

Felnézett a fiú szemébe.
– El is tudnál venni valamit az erőddel?
– Hogy érted?
Theta nem tudta, hogy magyarázza el anélkül, hogy mindent elmondana.
– Mi van, ha valakinek van valamije, ami nem egészen betegség, sokkal

inkább egy… – kereste a lány a megfelelő szavakat. – Mint egy rossz Látó
erő. A gyógyítás ellentéte. Valami, amivel ártani lehet.

Memphis felnevetett.
– Még senki hasonlóval nem találkoztam a csodamisszióm alatt.
– Nem. Persze, gondoltam.
– Mi ez az egész, Theta?
A lány magára erőltetett egy mosolyt. Úgy érezte, egyre távolabb

sodródik. Ki szeretne egy olyasvalakit, mint ő?
– Csak kíváncsi voltam, költőkém. Ennyi az egész.
El kéne hagynia a fiút. Ez lenne a helyes döntés. Mielőtt még megsebzi.
Memphis puha, édes csókot lehelt a lány halántékára, és Theta tudta, hogy

távol van a helyes döntéstől, mert nem volt elég erős, hogy lemondjon a
fiúról.

– Szeretlek – ismételte a fiú.
– Én is szeretlek, Memphis – suttogta Theta.
– Épp most tettél Harlem legboldogabb férfijává – vigyorgott a fiú. –

Most már van még egy történeted, hercegnőm. Ez a világítótorony, ez a
pillanat: a mi saját eredettörténetünk.

– Lehet – felelte a lány, és remélte, hogy minden jól alakul.
Memphis ekkor megcsókolta, és Theta visszacsókolt. Forró csók volt,

ami felhevítette a lány testét, és még többet akart belőle. A világítótorony
padlójára ereszkedtek. Memphis finoman a lány fölé gördült. Theta a hasán
érezte a fiú súlyát, amitől szinte elolvadt. Gondolatai egyszer csak Roynál
kötöttek ki. Már Royt látta maga fölött, aki azon az utolsó, rettenetes kansasi
éjszakán az ágynak szorította. A kéretlen emlék úgy söpört végig rajta, mint
valami sebesen terjedő láz. Tenyere felforrósodott. A meleg úgy áradt
ujjaiba, mint egy menekülő ösztön vezérelte, rémült állat, mintha a teste
abban a pillanatban nem tudott volna különbséget tenni Memphis és Roy,
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szeretet és erőszak között.
Theta ijedten lökte el magától Memphist, és hirtelen, nehezen lélegezve

felült. Kezét a combja alá préselte, és érezte, ahogy a melegség lassan
alábbhagy.

– Valami rosszat tettem, hercegnőm? – kérdezte Memphis zavarodottan,
aggodalommal a hangjában.

Theta nagyot nyelt.
– Nem. Nem, én csak… én csak szeretnék lassítani, Költő.
– Rendben. Oké. Olyan lassúak leszünk, amennyire csak szeretnéd –

biztosította Memphis.
Kedves megértésétől Theta legszívesebben sírva fakadt volna.
– Talán… talán csak feküdjünk itt egy kicsit.
– Ha szeretnéd.
Lefeküdtek egymás mellé a világítótorony padlójára. Theta Memphis

mellkasára hajtotta a fejét, és a fiú szívverését hallgatta. Mindennél jobban
szerette volna tovább csókolni őt. De a fejében Roy ordítása visszhangzott,
és egyre csak a férfi ujjai alól felszálló fekete füstöt látta, miközben az arcát
markolássza, és a szoba lángra kap.

– Minden rendben, Hercegnő? – kérdezte Memphis.
Mondd el neki! Nem fog elfutni. Mondd el neki! Mondd el…!
– Persze. Minden pazar – préselte ki a lány, és tovább figyelték, ahogy a

ragyogó fény ide-oda cikázik a biztonság ígéretével.

A holdfény beomlott Isaiah szobájának vékony függönyén, miközben a fiú
félig éberen, lassan kikelt az ágyából, és Memphis asztalához lépett. Szeme
hátrafordult az üregében, és szája ősi szavakat mormolt. Felvett egy ceruzát,
és rajzolni kezdett.

Egy füstös játékterem hátsó szobájában Vak Bill két férfival alkudozott,
akik nem szívelték az alkudozást.

– Mondják meg Mr. Schultznak, hogy megszerzem a pénzt. Esküszöm –
fogadkozott Bill.

– Mr. Schultz elvárja a kamatot is. Különben azt ő maga hajtja be, ha érti,
mire gondolok – felelte az egyik férfi, majd belerúgott Bill botjába, hogy

223



egyértelműbbé tegye az utalást.
– Igen, uram. Köszönöm, uram! – hálálkodott Bill. Kifelé menet elmorgott

egy káromkodást. Rossz emberek voltak. De Bill már találkozott sokkal
rosszabbakkal is. Olyanokkal, akik, ha arról van szó, busásan megfizetik az
információkat a különleges képességű emberekről.

Jericho ásított egyet, miközben átolvasta Will korábbi feljegyzéseit
Látókról, akik érezték a közelgő veszélyt, és sokakat figyelmeztettek,
azonban nem vettek róluk tudomást. Kinézett az ablakon a neon éjszakába,
és elgondolkodott, vajon merre lehet most Evie, gondol-e rá, és utálta magát
amiatt, hogy ilyenekkel foglalkozik.

A város egy másik részén vidám fiatalok táncoltak a lázas dzsesszre a
lebujokban, míg mások hazabotorkáltak, hogy kialudják a gint. Olyan
dalokat dúdolva másztak be az ágyba, amikről biztosra vették, hogy csak
nekik írták őket, dalokat, amikről úgy hitték, életük végéig boldogan éneklik
majd. Aludtak és álmodtak: szerelmesek, akik egymás karjában aludtak el.
Kőművesek és hídépítők, akik a mások nagyságának emelt emlékművek
árnyékában éltek. Új jövevények ebben az országban, akiknek a nyelve még
küzdött az angol szavak szerkezetével. Fiúk a közép-nyugatról, akik azért
jöttek a nagyvárosba, hogy megcsinálják a szerencséjüket. Szűk lakásokban
nyomorgó kamaszlányok, akik arra vágytak, hogy gyönyörűnek, imádottnak
és a középpontban érezzék magukat. Mélyre utaztak az álmok folyosóin, a
zenedoboz dallamát követve, elkeseredetten felelve az álom hívó szavára,
mint egy nagy migráció az álom fényes partjára.

Suttogó hangot hallottak:
– Álmodj velem…!
Egyesek ellenszegültek. Más, kevesebbet ígérő álmok felé lebegtek,

amikből reggel a veszteség érzetével ébredtek fel, mintha a boldogság
minden kincsét ajánlották volna fel nekik, amit ők elpazaroltak.

Mások azonban vele tartottak. Elvont vágyakat kergettek, figyelmen kívül
hagyva a sötét rettenetes hangjait, míg rá nem jöttek hibájukra. Azonban
addigra már túl késő volt. Már nem volt visszaút. Addig álmodtak, míg már
csak kielégíthetetlen vágyaik fantom látomása maradt. Éhes szellemek, amik
tovább álmodtak.

A Nyugati Huszonnegyedik utca egy alagsori lebujában két flapper
Marcel-hullámos fejét egymásnak támasztva aludt, elveszve az álmok
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birodalmában.
A Prince Street-i Vesuvio pékség ajtaján már a ZÁRVA tábla lógott, de az

élesztő és a liszt még ott terjengő illata nem volt elég, hogy felébressze a
három kötényes fiatalembert, akik végtagjaikat szétvetve feküdtek a
faszékeken, tátott szájjal, egyikük még mindig az esti söprögetésből nála
maradt seprűt szorongatva a kezében.

A Brooklyn híd közelében egy morajló motorú, fagytól fehérlő ablakú
autó ülésén egy fiatal pár abbahagyta a szenvedélyes ölelkezést. Már csak
szemük mozgott lázasan szemhéjuk alatt, ahogy egyre csak álmodtak és
álmodtak, és nem menekülhettek.

Egy ötemeletes épület tetején, egy rivális játékbarlanggal szemközti
utcában Lucky Luciano egyik felbérelt banditája elaludt Tommy fegyvere
mellett, miközben a célpontja épségben elsétált. Lucky ideges lesz az
elfuserált munka miatt, de ez a gyilkosnak már nem számított, úgysem fog
már felébredni.

Mélyen a város alatt a földalatti hosszú fémkígyója végigzakatolt a sötét
járatokon, miközben Connecticut egyik sáros, keréknyomatos, eldugott útján
Walker nővér kocsija a sötét horizont felé döcögött. Már több mérföldet
vezettek, a nyomokat követve. A mellettük elterülő alvó város és csöndes
farmok felett a csillagok szürkés fénye rezgett.

– Megjöttünk. Épp, mint a régi szép időkben – motyogta Walker nővér.
Az autó fényszórója egy nyúl szemébe világított, ami keresztülvágtatott a

téli, halott füvön. Will egyik kezét az ölében tartott újságkivágások
mappáján pihentette.

– Nem egészen – felelte végül, és szemét az előtte elterülő útra szegezte.
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EGY MÁSIK ORSZÁG

Mielőtt lefeküdt volna, Ling beállította az ébresztőjét, elmondta az imáit,
meggyújtott egy füstölőt, és George érmét a párnája alá csúsztatta, ujjait
még egy ideig rajta hagyva, remélve, hogy kapcsolatba tud lépni a fiúval az
álomvilágban. Az óra kattogó másodpercmutatójára meredt, és hagyta, hogy
az hipnotikus transzba ringassa. Egy pillanat múlva levegő után kapkodva
ébredt az álomban. Henry már ott volt, és kétrét görnyedve nyelte a levegőt.

– Örülök, hogy látlak.
– Jól vagy? – kérdezte Ling.
– Persze… csak kell egy perc, hogy levegőhöz jussak. Nem… nem

szoktam hozzá az ilyen gyakori álomjáráshoz. Még kicsit imbolyog a talaj a
lábam alatt.

– Nem hordasz magadnál drágakövet, ami megvédjen? – értetlenkedett
Ling.

– Én magam is elég drága vagyok.
Ling a szemét forgatta.
– Inkább idióta vagy. Keress egy jáde követ! Nekem segít. – Miközben

Henry légzése megnyugodott, Ling George-ot kereste, de sehol sem látta.
– George? – suttogta. – George Huang. George, itt vagy?
– Mit művelsz? – kérdezte Henry, és a lány mellé lépett.
Ling megpördült.
– Semmit. Azt hittem, láttam az egyik barátomat, de tévedtem.
A köd oszlani kezdett az ódivatú, álomtól kusza város utcáin, és a már jól

ismert jelenet, mint egy felhúzható játék kelt életre: a szalon ajtaján
kibukfencező, verekedő férfiak. A guruló karikát követő, kiáltozó gyerekek:
„Anthony Orange Cross!” A szellemszerű, elügető kocsi a férfival:
„Vigyázz, vigyázz, Paradise Square!”

– Háh! Ez pontosan ugyanaz a jelenet – jegyezte meg Henry.
– És?
– Nos, különös, nem? Volt már visszatérő álmom, de az minden
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alkalommal egy kicsit más: a kukoricamezőn álló madárijesztőnek más a
kalapja, vagy a házban, ami elvileg a tied, ismeretlen szobák bukkannak fel.
De itt minden pontosan ugyanabban a sorrendben, ugyanúgy történik, amikor
idejövünk. Ha nem tévedek, bármelyik pillanatban megkezdődhet a tűzijáték
valahol… ott.

Henry az éjszakai égboltra mutatott, ahol nemsokára fénycsóvák
robbantak.

– Látod? És most… – intett a fiú, mint egy cirkuszi porondmester. – Jöhet
a mellényes férfi.

Mint egy régi vágású varietészínész, aki tiszteletben tartja az időzítést,
megjelent a férfi, a homályban pislákolva.

– Hölgyeim és uraim! Jöjjenek, jöjjenek mind, üljenek fel Alfred Beach
légnyomásos vonatára! Nézzék meg a saját szemükkel ezt a csodát, és
ámuljanak, hölgyeim és uraim: az utazás jövője épp itt, a talpunk alatt!

– Mint egy álom-időhurok, ami valamiért megakadt – mondta Henry.
A ködbe burkolózott városon éles sikítás visszhangzott végig, majd:
– Gyilkosság! Gyilkosság! Ó, gyilkosság!
Henry és Ling közelebb léptek egymáshoz.
– Már… jön… is – mutatta Henry.
A kísértetszerű, elfátyolozott nő menetrend szerint lépett elő a ködből

vérfoltos ruhájában, és szaladt el mellettük, át a Devlin ruhabolt falán.
Nyomában megnyílt a ragyogó kapu.

– Gyerünk! – mondta Henry, majd ő és Ling lesiettek a lépcsőn az álom
sötét alvilágába.

Miközben az állomáson várakoztak, Henry elmesélte a lánynak, mi történt,
miután különváltak, hogy követte az utat Louis kunyhójához.

– És veled mi történt ezalatt? – kérdezte a fiú, miközben leült a régi
Chickering zongorához, ismét rácsodálkozva, hogy képes egy álomban
hangszeren játszani.

– Találkoztam egy másik álomjáróval. Wai-Mae-nek hívják – magyarázta
Ling. – Túl sokat fecseg. Még nálad is többet.

Henry elmosolyodott a kritikus megjegyzésre.
– Tehát már hárman vagyunk? Kezd túlzsúfolt lenni ez az álomvilág.

Mondja csak, Miss Chan – kezdett bele egy dallamba –, mit csinál, amikor
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nem a holtakkal társalog, vagy önfejű zenészeket kísér mágikus
állomásokra?

– Segítek a szüleimnek az étteremben – felelte a lány, és leült a szökőkút
szélére, a benne úszkáló aranyhalat figyelve. – De szeretnék majd egyetemre
menni.

– Á! Azok a könyvek, amik nálad voltak.
– Emlékszem, amikor először olvastam Jake Marlowe atomkísérleteiről.

Az álmok jutottak róla eszembe.
– Ez csak természetes – jegyezte meg Henry faarccal.
Ling ujjait a szökőkút hideg vizébe mártotta.
– Mik lehetnek ezek a kvantummechanikailag gerjesztett kis energiák,

amiket az álmokban látunk? Honnan jönnek a holtak, amikor beszélek velük?
Hová tűnnek utána? Megváltoztathatjuk az álomképet? Mindenütt érzem a
csít. Ha megérthetném ezt az energiát, ezt az erőt, talán tudományos
felfedezést érhetnék el vele a fizikai világban.

– Néha meg tudom változtatni mások álmait – mondta Henry.
Ling megfordult.
– Tényleg? Hogyan? Mit tudsz megváltoztatni?
– Nem kell annyira izgalomba jönni. Nem tudom közvetlenül

megváltoztatni az álmot. Csak sugallatot tudok küldeni az álmodénak.
– Ó! Ennyi? – felelte Ling. Ujjait megint a vízbe merítette, és mosolygott,

miközben az aranyhal az ujjhegyeit csiklandozta.
– Meg vagyok sértve – mondta Henry, elnyújtva a szavakat. – Pedig

hasznos lehet. Ha úgy látom, valaki rosszat álmodik, tudok rajta segíteni.
Megkérdezem tőle, hogy például: „Miért nem álmodsz valami
kellemesebbről, kiskutyákról, léghajókról, cilinderekről…”

– Cilinderekről? Senki sem akar cilinderekről álmodni.
– Honnan tudod? Azok nagyon előkelő álmok lehetnek –  mosolygott

Henry. – A lényeg, hogy így javaslok nekik valamit, és ez néha elég, hogy az
illető kikerüljön a rémálomból. – Új dallamba fogott a zongorán. –
Megijedtél, amikor először utaztál az álomvilágban?

– Egy kicsit. Nem tudtam, mi történik velem. Azt hittem, meghaltam, és a
túlvilágon ébredtem.

– És biztosan sajnáltad, hogy nem volt rajtad cilinder.
Ling nem vett tudomást Henry viccéről.
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– És a te első alkalmad?
– Azt hittem, megőrültem. Mint az anyám.
– Édesanyád őrült?
Henry vállat vont.
– Ó, talán maga szerint nem teljesen normális dolog, ha az anyák egész

nap a családi sírkertben beszélnek a szentek szobraihoz? Hát nem tudja,
Miss Chan? A DuBois egy nagyon is tiszteletre méltó család!

– Mindig őrült volt?
– Nem. Néha csak zaklatott.
– Ez nem vicces.
– Ó, dehogynem. Szörnyen, szörnyen vicces – felelte Henry. Megszokta,

hogy ezt a halandzsát az elcsigázott színházközönségnek adja elő, akik
könnyed szórakozásra vágytak, mindenfajta kínos érzelmesség nélkül, ami
miatt együttérzést kellett volna tanúsítaniuk. Henry az évek alatt tökélyre
fejlesztette a műsorát.

– A szüleim? – szokta mondani a zongoránál. – Tragikus, tragikus
történet. Cirkuszi előadóművészek voltak, akiket a saját tigriseik faltak fel a
nagysikerű Blow the Man Down dalrész után. Szegény mama és papa eltűnt
az üvöltések, böfögések és a félig befejezett refrén között.

Azonban rájött, milyen ostoba dolog Lingnek színészkednie itt az
álomban, ahol bármi, amit az ember eddig magában tartott, hirtelen, minden
figyelmeztetés nélkül előtörhet. Az érzelmekről hazudni, a boldogság
maszkját viselni elég kimerítő.

Henry tovább futtatta ujjait a billentyűkön, különböző akkordok
összhangját próbálgatva.

– Az anyám megpróbált végezni magával. A szolgálókat beküldte a
városba, megkereste apám borotváját, beült a kádba, és elvágta a csuklóját.
De arról megfeledkezett, hogy én is otthon vagyok. Én találtam rá. Minden
csupa vér volt. Megcsúsztam és beleestem.

– Ez rettenetes – mondta Ling, miután magához tért.
– Igen, az. Imádtam azt a nadrágot.
– Édesapád biztosan hálás volt, hogy rátaláltál.
Henry összevonta a szemöldökét.
– Az én apám soha nem használta egy mondatban a nevemet és a hálás

szót. – Lingre pillantott, készen egy újabb frappáns megjegyzésre. A lány őt
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nézte. Vizslató tekintettel. Henry kezdte kényelmetlenül érezni magát. –
Növesztettem egy második fejet ebben az álomban, ugye? Csak őszintén.
Elviselem.

– A családodnak saját sírkertje van? Nagyon gazdagok lehettek – mondta
Ling.

Henry felnevetett.
– Ó, igen, drágám! Tényleg azok vagyunk. – Lejátszott egy dzsesszes

dallamot. – Van családi kriptánk is! Televésve értelmetlen latin
kifejezésekkel! A DuBois burzsoázia több nemzedéke sorakozott ott fel a
kukacok lakomájára!

Ling egy pillanatra elmosolyodott, majd megint elkomorult.
– Több nemzedéke. A családod már régóta itt lehet. Az én szüleim

küzdöttek, hogy ide jöhessenek. A nagyszüleimmel nem is találkoztam. Hogy
lehettél olyan bátor, hogy eljöttél otthonról?

Henry mindig is gyávának érezte magát, amiért elmenekült. Furcsa volt
azt hallani, hogy Ling ezt bátorságnak nevezi.

– Apám dühös volt, amiért összebarátkoztam Louis-szal.
– Miért?
– Szerinte a barátsága… – kereste Henry a megfelelő szót – rendellenes

volt. – Érezte, hogy Ling újabb kérdést akar feltenni, de a fiú még nem volt
kész, hogy válaszoljon rá, így gyorsan hozzátette: – És azt sem helyeselte,
hogy zenélek. Megtiltotta, hogy a szívemet kövessem. Az öreg azt akarta,
hogy ügyvéd legyek. El tudsz engem képzelni ügyvédként?

– Szörnyű ügyvéd lennél. Egyszerűen rémes.
Henry elvigyorodott.
– Köszönöm, hogy így bizalmat szavazol nekem.
– Rémes – ismételte Ling.
– Igen, azt hiszem, ezt már tisztáztuk. Szóval, amikor úgy döntött, katonai

iskolába küld, összepakoltam és eljöttem. Most biztos azt gondolod,
hálátlan fiú vagyok.

– Nem – felelte Ling, végiggondolva Henry érveit. – De én akkor sem
tudnám elhagyni a szüleimet.

Henry próbálta elképzelni azt a gyermeki kötelességtudatot, amit Ling
érzett. Ő a szüleit csupán tehernek látta, amit kénytelen elviselni. Amikor az
emberek valami különleges dologként emlegették a „család „-ot, az
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összetartozás helyeként, Henrybe tompa düh mart, az érzés, hogy még ettől
az alapvető biztonságtól is megfosztották. Így inkább létrehozta a saját
családját Thetával és a barátaival a lebujokból és a Follies színfalai mögül.
Elképzelte, hogy egy nap majd értesül róla, hogy a szülei eltávoztak, és
csupán halvány veszteségérzetet fog érezni. Hogy tudna gyászolni valamit,
ami sosem adatott meg neki igazán?

– Nos – mondta a fiú vágyakozva –, jó érzés lehet, ha ennyire szeretnek.
– Igen, gondolom, az – felelte Ling, de mást nem mondott. Meglepetten

jött rá, hogy szeret Henryvel beszélgetni, főleg az álmokról, Persze a fiú túl
sokat viccelődött az ő ízléséhez képest. De könnyed volt és felszabadult,
mint egy lágy patak, ami magával sodorta.

Egy pillanatra elgondolkodott, hogy beszél neki a tervéről, hogy ma éjjel
megkeresi George-ot. De aztán úgy döntött, jobb, ha hallgat; ez az ő
küldetése, nem a fiúé.

– Azt kérdezted, féltem-e az első alkalommal az álomvilágban. Amitől a
legjobban félek, az az, hogy egy nap majd nem leszek képes rá – magyarázta
Ling halkan. – Itt teljesen szabad vagyok. Önmagam lehetek. Bármit
megtehetek.

Henry bólintott.
– Pontosan tudom, mire gondolsz. Amikor itt vagyok, és valaki rosszat

álmodik, egyetlen szóval tudok neki segíteni, hogy szebb álma legyen.
Tehetek valamit. Az ébrenlét világában még a saját dalaimat sem tudom
kiadatni.

– Biztos vagy benne, hogy elég keményen próbálkozol?
Henry felvonta a szemöldökét.
– Egyre valószínűbb, hogy te vagy a leggorombább ember, akivel valaha

találkoztam. A show-bizniszben dolgozom, ez azért csak mond valamit.
– Rendben. Majd én eldöntőm. Játssz valamit! – mondta Ling.
– Istenem, segíts! – sóhajtotta Henry. Lejátszotta az egyik számát a

lánynak, egy bohókás kis dalt, amire több kóristalány is szívesen táncolt
előadás után.

– Nos? Tetszett? – kérdezte.
Ling vállat vont.
– Nem rossz. Úgy hangzik, mint az összes többi.
– Aú! – jegyezte meg Henry.
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– Te kérdezted.
– Ami azt illeti, az egyik dalom bekerül a Folliesba.
– Akkor meg miért érdekel, mit gondolok? – kérdezte Ling.
– Mert… – kezdte Henry. Ez nem igazán Lingről szólt. Volt valami a

dalban, amit nem érzett a magáénak, de már nem tudta, mi volt az. Már olyan
régóta próbált másokat boldoggá tenni a zenéjével, hogy elveszítette belső
iránytűjét.

– Tessék, itt egy másik. Csak neked. Most írtam – fogott bele Henry egy
nagy ragtime számba. – Arra gondoltam éppeeen, mit szólna, Miss
Chan…?

– Ez borzasztó.
Sétálhatna leeenn velem a téreeen, mondjuk délbeeen…
– Giccses és borzasztó.
– Kéz a kézbeeen, akár téleeen. Drága! Miss! Chaaaannnnnn!
A fények vadul pislákolni kezdtek. Valahonnan különös, gurgulázó

szűkölés hangzott, mint egy távoli kabócaraj. Henry felpattant a zongorától.
– Mondtam, hogy szörnyű egy dal – jegyezte meg Ling, de szíve közben

vadul kalapált.
Ekkora vonat lámpája ragyogott fel az alagútban. Fénye az egész állomást

bevilágította, miközben a szerelvény megállt. Ajtajai kinyíltak, mire Henry
és Ling felugrott a járműre.
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MINDENT SZEBBÉ
VARÁZSOLHATUNK

Wai-Mae az erdőben várt rájuk. Amint meglátta Linget, széles mosoly
terült szét az arcán.

– Visszajöttél! Tudtam, hogy így lesz!
– Wai-Mae, ő itt Henry, a másik álomjáró, akiről beszéltem – biccentett

Ling Henry felé. – Henry, ő itt Wai-Mae.
Henry udvariasan meghajolt.
– Örvendek a találkozásnak, Miss Wai-Mae.
– Nagyon jóképű, Ling. Jó férj lenne belőle – suttogta Wai-Mae, de nem

igazán sikerült lehalkítania a hangját. Ling elvörösödött.
Henry megköszörülte a torkát, és egy újabb elegáns meghajlás

kíséretében így szólt:
– Ha megbocsátanak a hölgyek, megyek, hogy találkozzak egy baráttal.

Szép álmokat kívánok! – Azzal megfordult, elindult az úton, majd elnyelte a
köd.

– Van számodra egy meglepetésem – jelentette be Wai-Mae.
– Utálom a meglepetéseket – közölte Ling.
– Ezt nem fogod.
– Mindig ezt mondják.
– Gyere, nővérem! – Ling megfeszült, amikor a lány belekarolt, éppúgy,

mint az iskolás lányok, akik gyakran mentek el a Teaház ablaka előtt
fecserészve és nevetgélve. Azonban Ling sosem volt az a kimondott lányos,
vihorászó, érzékeny típus.

– Nem nagyon vagy odáig az ölelkezésért, ugye, lányom? – mondogatta az
édesanyja halvány mosollyal, és Ling ilyenkor úgy érezte, csalódást okoz
neki, amiért a lánya az atomok, molekulák, nagy felfedezések iránt
érdeklődik az ölelések és hajszalagok helyett. Az anyja valószínűleg jobban
kedvelné Wai-Mae-t.
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Wai-Mae szája most is egész úton járt:
– …és te lehetsz Mu Guiying, aki legyőzte a Mennyei Kapu Alakulatot.

Én pedig a gyönyörű, szeretett Liang Hongyu leszek, Han Shizhong tábornok
tökéletes felesége. Segített hadsereget vezényelni a dzsürcsik ellen, és a
legmagasabb megbecsülésnek megfelelően temették el, ami illett Yang
Nemes Hölgyéhez.

Wai-Mae minden története románcokról szólt. Ó, szóval te is egy vagy
azok közül a lányok közül, akik a világot csupa szívnek, virágnak és
nemes áldozatnak látják, gondolta Ling. Wai-Mae egyre beljebb vezette
Linget az erdőben, és miközben az operákról fecsegett, Ling észrevette, hogy
az álomkép most vibrálóbb, mint előző éjjel. A fák nyers körvonalainak
helyét most gazdagon kidolgozott formák vették át. Végighúzta a tenyerét a
göcsörtös kérgeken. Durva tapintásuk volt, és a lány újra és újra,
mosolyogva megérintette. Egy ágról tűlevelű gally lógott hívogatólag. Ling
meghúzta, mire a tűlevelek a kezében maradtak. Az orrához emelte őket,
nagyot szippantott, majd megvizsgálta az ujjait. Gyantájuk nem látszik, nem
érződik, jegyezte meg magában.

– Mindjárt ott vagyunk! – csiripelte Wai-Mae. – Hunyd le a szemed, Kis
Harcos! – kérte Wai-Mae, és Ling úgy tett, ahogy mondta. – Most.
Kinyithatod.

Lingnek elállt a lélegzete. A szürke fák közötti réseken aranyfény áradt
be. Itt-ott átváltoztatott rózsaszín virágok nyíltak. Piros kalapú gombák
dugták ki fejüket a foltokban növő fűcsomók közül, amik egy zöldellő,
színes virágokkal teli mezőre lejtettek. A távolban lila hegyek hullámos
vonulata rózsaszín rózsákkal meghintve magasodott egy régi időket idéző
falu kínai házai mögött, amiknek ívelt cseréptetői mintha mosolyogtak volna.
Mennyi szín! Ez volt a leggyönyörűbb dolog, amit Ling valaha álomban
látott – még az állomásnál is szebb.

– Hol vagyunk? Kinek az álma ez? – kérdezte Ling.
– Senkié, csak a miénk – felelte Wai-Mae. – Ez a mi saját álomvilágunk.

A királyságunk.
– De valahonnan jönnie kell.
– Igen – mosolygott Wai-Mae, és a homlokára bökött. – Innen. Én

csináltam. Épp, ahogy a cipőt is.
– Az egészet? – kérdezte Ling. Wai-Mae bólintott.
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Ling elképzelni sem tudta, mennyi idő és energia kellett ehhez. Ez több
volt egyszerű átváltoztatásnál. Ez már alkotás volt.

– Van valami varázslatos ebben a helyben. Új álmokat hozhatunk létre.
Mindent szebbé varázsolhatunk. – Wai-Mae az ajkába harapott. – Szeretnéd
megtanulni, hogyan?

– Mutasd meg! – kérte Ling. – Mutass meg mindent!
Wai-Mae egy vézna, félig megformált fához sietett egy domb tetején.
– Így. Figyelj!
Ujjait átfűzte a leheletfinom leveleken, és két tenyere közé szorította őket.

Lehunyta a szemét és koncentrált. A fakéreg megmozdult, mint valami
olvadó gyertyaviasz, aztán a törzs egy hatalmas nyögéssel többlábnyit nőtt.
Erős ágak nyúltak minden irányba, amiken rózsaszínes, fehér virágok
sarjadtak.

Wai-Mae a levegőt kapkodva lépett hátra.
– Íme! – mondta, és megtörölte a homlokát.
Somvirág hullott rájuk. Az egyik Ling hajában landolt. A kezébe vette, és

két ujja között morzsolgatta a bársonyos szirmot. Valami különös erőt érzett
benne, valami nagy elektromosságot, ami minden élőlénnyel összekötötte.
Ha igazi tudós lett volna, felkiáltott volna, hogy „Aha!” vagy „Heuréka!”,
vagy akár „Szentséges szivar!” De egy szót sem talált, amivel ki tudta volna
fejezni a pillanat varázsát.

– Most te jössz! – Wai-Mae gondolkodva húzta el a száját. – Szükségünk
lesz valamire, amire ülhetünk, hogy megnézzük az operánkat. Próbáld meg
ezt a követ székké változtatni!

Ennyi erővel azt is kérhette volna, hogy Ling ragadja meg a holdat, és
tegye egy üvegbúra alá.

– De hogyan?
– Kezdd azzal, hogy a kőre teszed a kezed.
Ling így tett. A kő hideg, matt tapintású volt, mint egy agyagdarab, ami

csak a művész formáló kezére vár.
– Most csak a székre gondolj, ne a kőre! Lásd magad előtt! Mint egy

álmot. Látod már?
– Igén – felelte Ling.
– Hogy néz ki?
– Egy vörös és arany trón, ami egy királynőhöz illik.
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– Alig várom, hogy beleülhessek – mondta izgatottan Wai-Mae. – Lásd
magad előtt a széket, és koncentrálj!

Ling csak a székre összpontosított, de minél jobban próbálkozott, annál
távolibbnak tűnt. Gyerünk!, gondolta, és Változz át!, aztán Szék. De a kő
csak egy kő maradt. Végül Ling kimerülten és dühösen a fűre huppant.

– Nem megy.
– Dehogynem.
– Nem, nem megy! – pattant fel, és megindult az erdő felé.
Mögötte Wai-Mae hangja határozottan, acélosan csengett:
– Kis Harcos, meg tudod csinálni. Hiszem, hogy így van.
– Csak mert úgy hiszed, valami megváltozhat, még nem jelenti azt, hogy

meg is fog – vágott vissza Ling, szégyenkezve a kirohanása miatt, mégsem
tudta magát visszafogni.

Wai-Mae utolérte, és egy molyrágta pitypangot nyújtott felé.
– Tessék! Próbálkozz valami kisebbel! Változtasd tücsökké!
Ling a pitypangról a fenséges, virágzó somra nézett, amit Wai-Mae az

előbb hozott létre.
– Ez reménytelen – morogta, de azért elvette a lánytól a pitypangot.
– Koncentrálj! Túl feszült vagy. Túlságosan irányítani akarod.
– Nem is!
– De igen. Hagyd, hogy valami más legyen! Hagyd, hogy úgy járjon át a

esi, akár a levegő! Képzeld el, ahogy a pitypang belülről változik meg!
– Az atomok… – motyogta Ling.
Mély levegőt vett, majd kifújta. Ezt még kétszer megismételte, és a

harmadik alkalommal enyhe vibrálást érzett ujjhegyeiben, ami erősebb,
bizsergő elektromossággá fokozódott, és végigsöpört a karján, a nyakán,
egészen a feje búbjáig. Ling rémülten dobta el a virágot. Ám miközben
figyelte, a pitypang vadul ingadozott két alak, egy növény és egy rovar
között, mielőtt visszanyerte volna pitypang formáját.

– Majdnem sikerült – mondta döbbenten Ling. – Elkezdett átváltozni.
Wai-Mae vigyorgott.
– Látod? Itt olyanok vagyunk, mint Pangu;{30} megteremtjük a mennyet és a

földet, csak még jobb, mert minden olyan lehet, amilyennek szeretnénk. Az
erőm minden egyes éjszakával nagyobb, mióta idejöttem. Talán ha te is
visszajössz holnap és utána többször, mint én, a te erőd is fejlődni fog.
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– Be tudsz hozni ide fizikai tárgyakat? – kérdezte Ling izgatottan. – Ki
tudsz vinni valamit az álomvilágból? Észrevettél valami érdekeset az
átváltoztatások közben: valami szagot vagy hőmérséklet-változást?
Kísérleteztél vele?

– Nem elég, hogy létezik ez a világ? Hogy itt bárkik lehetünk, akik az
ébrenlét világában nem? – felelte Wai-Mae.

– Nem – mondta Ling. – Tudni akarom, hogyan működik.
– Én csak boldog akarok lenni – mondta Wai-Mae.
Ekkor három rövid fény villant fel az égen. Egy másik, kisebb szikra a

facsúcsokon fodrozódott végig, megfosztva a leveleket színüktől. Ling
ugyanazt a borzongató szűkölést hallotta, ami az állomáson is megrémítette.
A szűkölés halálhörgésre emlékeztető morgássá erősödött, majd
abbamaradt.

– Mi volt ez? – kérdezte Ling.
– Talán madarak? – vetette fel Wai-Mae.
– Nem úgy hangzott. Gyere! Rá akarok jönni, honnan jött.
– Várj! Hová mész, Kis Harcos? – kiáltotta Wai-Mae, és Ling után

botladozott, aki átvágott az erdőn, a fény és a hang forrását keresve.
Ling az alagút bejáratánál megtorpant. A hatalmas sötétség statikus fény

porszemcséitől ropogott.
– Onnan jön.
Ling tett egy lépést előre. Wai-Mae megragadta a karját. Szeme tágra

nyílt.
– Nem mehetsz be oda.
– Miért nem?
– Az álomnak az a része nem biztonságos.
– Hogy érted? Miért ne lenne az? – kérdezte Ling.
– Nem érzed? – hátrált el Wai-Mae remegve. – Szellemek.
– Az álomjárásaim alatt már rengetegszer beszéltem szellemekkel. Nincs

bennük semmi félelmetes.
– Tévedsz. – Wai-Mae úgy nyújtotta ki egyik keze u jjait az alagút felé,

mintha az odavonzaná. – Néha szoktam ezt a nőt idebent érezni. Sír.
– Miért?
– Egy megszegett ígéret és egy szörnyű halál miatt – suttogta Wai-Mae

még mindig a sötétbe meredve. Megborzongott, majd magát átölelve
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elfordult. – Félek ettől a gonosz helytől. Ha nem zargatjuk, ő sem zargat
minket.

– És ha tudnék rajta segíteni?
Wai-Mae hevesen megrázta a fejét.
– Távol kell tőle maradnunk. Ígérd meg, Kis Harcos! Ígérd meg, hogy

nem mész a közelébe! Henryt is figyelmeztetned kell.
Még egy utolsó fény villant, mint egy haldokló szentjánosbogár, majd az

alagút elcsendesedett és sötétbe borult. Wai-Mae finoman megrángatta Ling
ruhaujját, és maga után húzta.

– Gyere, Kis Harcos! Hagyjuk a szellemeket nyugodni!
Amint visszaértek az erdei ösvényre, úgy tűnt, Wai-Mae korábbi félelme

eltűnt, és ismét a beszédes önmaga volt. Azonban Ling a gondolataiba
mélyedt.

– Wai-Mae… – szólt. – Hallottál valamit a hajón a kínai negyed
álomkórjáról?

Wai-Mae a homlokát ráncolta.
– Nem. Ez valami komoly dolog?
Ling bólintott.
– Az emberek elalszanak, és nem tudnak felébredni. Aztán belehalnak. –

Ling nagy levegőt vett. – A barátom, George Huang is megbetegedett. A
nővére kölcsönadta a futóérmét, hátha azzal megtalálom ma az
álomvilágban.

– Gondolod, hogy ez bölcs dolog, ha egyszer beteg?
– Meg kell próbálnom. Sajnos eddig nem jártam sikerrel. Bármit is

álmodik, az kívül esik a hatáskörömön. Jártál mostanában olyan ember
álmában, aki mintha beteg lett volna?

– Nem. Eddig mindegyik álmom csodaszép volt. De imádkozom majd a
barátodért, George Huangért. – Wai-Mae félénken pillantott Lingre. – És mi
is barátok vagyunk, ugye?

Ling nem volt benne biztos, hogy bárkit is igaz barátjának nevezne, akivel
még csak nemrég találkozott egy álomban. De Wai-Mae úton volt New
Yorkba, és Ling egy pillanatra elképzelte, milyen szórakoztató lenne elmenni
vele Lee Fan és Gracie mellett, tudva, hogy ők ketten egy hihetetlen titkon
osztoznak, ami túlmutat Gracie és Lee Fan korlátolt értelmén.

– Igen – válaszolta Ling. – Azok vagyunk.
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Wai-Mae elmosolyodott.
– Annyira örülök! Mit szeretnél most csinálni, barátom?
Ling körbenézett a falu ragyogó utcáin, a párás erdőn és a mögöttük

húzódó lila hegyeken. Mind csak arra várt, hogy felfedezze és elfoglalja,
mintha egyáltalán nem léteznének korlátok. Még egy kis ideig szeretett volna
szabad lenni.

– Fussunk! – felelte.

Henry az úton gardénia és fafüst illatát érezte. Hallotta Gaspard ugatását, és
ez elegendő volt ahhoz, hogy az út hátralevő részét futva tegye meg. A víz
fölött a nyári nap aranysugarai áttörték a felhők puha, fehér húsát, és
leragyogtak Louis-ra, aki a tornácról integetett, vállán egy horgászbottal,
lába mellett Gaspard-ral.

– Henry! – vigyorgott. – Siess! Harapnak a halak!
A régi, kék, evezős csónak a vízen lengedezett. Az oldalának egy másik

horgászbotot támasztottak, mellette egy ütött-kopott, vastag kötéllel
körbetekert fémvödörrel. Henry beült a csónakba, majd Louis is
elhelyezkedett vele szemben, és evezni kezdett a folyón. Amikor elértek egy
árnyas helyet, ő és Henry behajították a zsinórjaikat és vártak.

– Épp, mint a régi szép időkben – jegyezte meg Henry.
A csónak finoman hintázott a hullámokon, miközben Henry mesélt Louis-

nak a találkozásáról Thetával, a Benningtonról, a Ziegfeld Folliesról, a
dalokról, amiket írt, és amiket megpróbált kiadatni, az éjszakai klubokról és
a partikról.

– Talán mostanra már találtál magadnak egy csinos New York-i fiút –
mondta Louis, tekintetét a horgászbotra szögezve.

Persze, voltak más fiúk. De egyikük sem volt Louis.
– Louis, látni akarlak – mondta Henry. – Gyere el New Yorkba! Imádnád!

Elvinnélek a Folliesra és Harlembe, a dzsesszklubokba. És Louis, ott
vannak helyek a hozzánk hasonlóknak. Helyek, ahol együtt lehetünk,
megfoghatjuk egymás kezét, táncolhatunk és csókolózhatunk anélkül, hogy
bujkálnunk kéne. Nem olyan, mint Louisiana.

– Mindig is látni akartam a nagyvárost. Igaz, hogy a csatornákban
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aligátorok élnek?
– Nem – nevetett Henry. – De a gazdagoknál szokott lenni krokodilbőr

táska a partikon.
– Hát, azt mindenképp látnom kell.
Henry arcáról hamar lehervadt a vigyor.
– De hová küldjem a vonatjegyet? Ha a leveleim nem értek el hozzád a

Celeste’sben, akkor nem biztos, hogy bárkiben is megbízhatunk, hogy
kézbesíti.

Louis elgondolkodva vakarta meg az állát.
– Van egy unokatestvérem, Johnny Babineaux, aki egy postahivatalban

dolgozik a Lafayette Square-en. Arra a címre elküldheted.
– Holnap első dolgom lesz megvenni a jegyet! – Henry szemébe könnyek

gyűltek. – Már attól féltem, soha többé nem látlak.
– Nos, gondolom, most választanod kell valami mást, amitől félhetsz –

felelte Louis.
Henry mindennél jobban szerette volna a karjában tartani Louis-t. Két év

hosszú idő. Egy percet sem bírt ki tovább nélküle. Louis keze felé nyúlt, és
ezúttal semmi nem állt közéjük. Louis ujjai, amiket Henry már túl régóta
nem tapintott, még nedvesek és hidegek voltak a folyó vizétől. Henry
legyűrte a torkában képződő gombócot, és ujját végigfuttatta Louis arcán,
orrán, majd telt ajkán állapodott meg.

– Csókolj meg, cher! – suttogta Louis.
Henry előrehajolt és megcsókolta. Louis ajka meleg volt és puha. Henry

eddig egyre csak azt ismételgette magában: Ez nem a valóság. Ez csak egy
álom. Ám most már nem ismételgette. Túlságosan valódinak tűnt. És ha
minden álom ilyen, nos, akkor nem biztos, hogy fel akar ébredni. Henry
ismét megcsókolta Louis-t, ezúttal erősebben, és az ég különös fénnyel
ragyogott fel. A fák lombjai kissé megfakultak, és a napfény úgy reszketett,
mint egy áramkimaradásos lámpa.

– Mi volt ez? – kérdezte Henry, elhúzódva Louis-tól.
– Nem tudom. Te vagy az álomszakértő – felelte Louis. Aztán lehúzta

maga mellé Henryt a csónak aljára, ahol egymás karjában feküdtek,
miközben a nap, a szellő és a folyó csendes fodrozódása finoman ringatta
őket.

– Soha többé nem hagylak el, Louis – mondta Henry.
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Amikor az álom ideje a végéhez közeledett, Henry alig bírta elviselni,
hogy el kell válnia Louis-tól.

– Minden éjszaka itt leszek, amíg meg nem érkezel New Yorkba – ígérte.
Gaspard vidáman vakkantott, odafutott Henryhez, farka úgy járt ide-oda,

mint egy légycsapó, és nedves orrát a fiú kezének nyomta. Henry megvakarta
a kutya lelógó fülét, és élvezettel simogatta puha bundáját. Gaspard nyáltól
csöpögő nyelvvel nyalta végig az arcát.

– Ma mindenki meg akar csókolni – nevetett Louis, mire Henry torka
ismét elszorult. Annyira Louis-ra vallott, hogy a kutyájáról álmodjon.

Gaspard elszaladt, az ösvényen szimatolva. Egy virágzó hajnalkákkal
telefuttatott falnál megállt, és rámordult, megugatta a lila rügyeket.

– Gaspard! Gyere, nagyfiú! Gyere el onnan! – szólt rá élesen Louis.
– Mi a baj? – kérdezte Henry.
– Nem akarom, hogy azoknál a virágoknál kóboroljon. Nem szeretem

őket.
Henry először arra gondolt, Louis talán viccel, de az arcára kiülő

kifejezés másról árulkodott.
– Azok csak virágok – mondta Henry.
– Gaspard, gyere, nagyfiú! – Louis füttyentett, és a kutya futva megindult

felé. Louis leguggolt, és arcát a kutya bundájába fúrta. – Jófiú.
– Biztos jól vagy? – kérdezte Henry.
Louis aggodalmas arckifejezésének helyét egy mosoly vette át.
– Soha jobban. Csókolj meg egyszer, hogy szerencsét hozzon, cher! Aztán

még egyszer a szerelemért. A harmadik pedig azt jelentse, hogy ismét
találkozunk.

Henry addig csókolta, amíg már elveszítette a számolást.

Ling felnyögött a fájdalomtól és a kimerültségtől az ágyában. Szeme épp
elég időre nyílt ki ahhoz, hogy érezze a csontjaiba hasító, szörnyű fájdalmat.
Kezét a párnája alá csúsztatta, ujjai épp hozzáértek George medáljának
hideg széléhez, amikor ismét álomba merült.

Ezúttal a Columbus Parkban állt. Felette a felhők egy vihar ígéretével
gomolyogtak.

Szíve mintha a fülében dübörgött volna, mint egy állhatatos dob.
Minden oszlopon és fán, amit látott, ugyanaz a plakát volt: ELTŰNT.
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ELTŰNT. ELTŰNT.
George Huang a homályban lüktetett, mint egy homályos szívverés.

Sápadt bőre darabosnak tűnt, mint valami összeragasztott, törött agyagedény,
nyakán hólyagok vöröslöttek. Amikor felemelte szakadozott kezét, mintha
csak egy röntgenen át látszódna, felvillantak csontjai. George kitárta a
karját, és az álomkép úgy váltakozott, mintha valaki a lemezeket cserélgette
volna egy sztereoszkópban. Az egyik percben még a park ismerős ösvényei,
fái és pavilonja látszott; a következőben már mindez eltűnt, és helyébe
baljós bérházak, rothadó zsalus kunyhók és szeméthalmokban úszó, koszos
utcák léptek.

Az álom változott. Ling most a Városháza Parkban találta magát. George
egy ivókút melletti fémrács felett lebegett. Egy épületsorra mutatott a lány
mögött. Ling visszafordult a fiú felé, aki esővízhez hasonlatosan csurgott le
a nyílás rácsai között. A lány leguggolt a csatornafedélhez, hogy
megkeresse, mire a rács megnyílt alatta, és ő csak zuhant és zuhant a
sötétségbe.

A vonatállomáson állt. Ott volt a régi tábla is – BEACH LÉGNYOMÁSOS

TRANZIT VÁLLALAT –, de a falai rothadásnak indultak: a hanyatlás
egyértelmű jele, ami elnyelte az álom szépségét. Az alagút bársonyos
sötétjében fény remegett, mint egy, a kínai újévre kilőtt kis csokor tűzijáték,
aminek rövid villanásaiban Ling halvány formafoltokat vett ki. Szemeket.
Éhező szájakat. Éles fogakat. És rosszat sejtető rovarok egyre hangosabb
kórusát hallotta.

George fénye ki-kialudt, mint egy pislákoló karácsonyi fény. Szája
megmozdult, mintha mondani akarna valamit. Úgy tűnt, ez óriási
erőfeszítésébe került. Mindig, amikor újra próbálkozott, újabb sebek
jelentek meg a testén. Mögötte a sötét mintegy sérült sugárzással ropogott és
hemzsegett, és a mocskos üreget állati visítások, morgások és megtört
szavak töltötték meg; egy rettenetes üvöltéshullámba tömörülő hangzavar,
ami minden mást elnyomott.

Lingnek rémületében reszketni kezdett a lába. Nem tudott megmozdulni. A
villódzó fényben megjelent az elfátyolozott nő, ruhája vértől csöpögött,
miközben előrehaladt. George mögé lépett, és Ling figyelmeztetni akarta a
fiút a sötétben megbújó jelenésekre és a nőre, de félelmében csak fulladozó
hangokat tudott kiadni. George Huang még akkor is ellenállt, amikor a sebek
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megsokszorozódtak, ellepve mellkasát és nyakát, néhol csontig égetve le a
bőrét. Harcolt a fájdalommal.

És épp mielőtt a felé kúszó, éhes hullám elérte, George-nak végre sikerült
kipréselnie a szavakat:

– Ling Chan… Ébredj. Fel.
Ling az ágyában ébredt. Elkeseredetten kapkodta a levegőt. Ablaka

túloldalán fényesen ragyogott a telihold. Csupán a saját, vadul dübörgő
pulzusát hallotta. Biztonságban volt. Jól volt. Csak egy rossz álom volt.

Csak amikor Ling visszadőlt a párnájára, vette észre, hogy George
értékes érmét szorongatja a kezében.
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VIGYÁZZ, VIGYÁZZ!

A tömött buszon már csak állóhely maradt, miközben végigdöcögött az
Ötödik sugárúton, a gőzölgő csatornanyílások felett, a kemény téli szél ellen
bebugyolált New York-iakat kerülgetve, Henry mégis jókedvű volt.
Megragadta a fölötte lógó kapaszkodót, és a Riviére Rouge-t fütyörészte két
fiatal lány örömére, akik az előtte lévő ülésen vihorásztak, és a sofőr
bosszúságára, aki odadörmögte a fiúnak, hogy vagy fütyül, vagy sétál,
válasszon.

– Dúdolhatok is, ha az jobban tetszik – felelte Henry vidáman.
– Kifelé! – kiáltotta a sofőr, és tíz háztömbnyire Henry úti céljától

megállt.
– Sajnálhatja, ha majd híres leszek-jegyezte meg Henry. Odaintegetett az

ablaknál ülő, továbbra is nevetgélő lányoknak, majd továbbment.
Semmi sem ronthatta el jókedvét, még a Grand Central Terminálon töltött

hosszú várakozás sem a jegykiadó előtt. Miközben a körülötte lévő sürgés-
forgást figyelte, Henry megpróbálta maga elé képzelni Louis arcát, ahogy
első alkalommal áll meg a Grand Central órájának fényes gömbje mellett,
annyi emberrel körülvéve, amennyit még soha nem látott a hajókon. Louis
végre New Yorkba jön. Együtt lehetnek. Ettől a gondolattól Henry még
izgatottabb lett, miközben elérte a jegykiadó ablakát.

– Egy jegyet kérek a louisianai New Orleansból a Grand Central
Terminálra – mondta.

– Azaz a New York-New Orleans gyorsra – pontosította a jegyárus.
– New Orleans-i gyors, száguldj a sínen sebesen, hogy karomba

zárhassam jókép… bájos kedvesem – énekelte halkan Henry, ott helyben
költve a szavakat.

– Most akkor egy jegyet akarsz, vagy egy ügynököt, kölyök?
Henry odaadta a meggyűrődött bankjegyeket, amiket Theta kávésdoboz

zongoraalapjából emelt el. A lány elég dühös lesz, amikor rájön, hogy
hozzányúlt. De megígérte Louis-nak, hogy küld egy jegyet, és Theta
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különben is azt akarja, hogy a fiú boldog legyen. Meg fogja érteni. A
zongoraalapot pár hónap alatt újra lehet tölteni, és hamar megbocsát neki
mindent.

– Menettérti jegyet kérsz? – kérdezte a jegyeladó.
Henry elmosolyodott.
– Nem, ha szerencsém van.
A postán belerakta a jegyet és a levelét egy borítékba egy fényképpel

együtt, amin Thetával kart karba öltve áll a New Amsterdam Színház előtt a
legjobb öltönyében. Gyomra szakozott egyet, amikor a postai dolgozó,
Henry reményeit betetézve, rápecsételte a Par Avion?{31} szavakat a
borítékra. Alig várta az éjszakát, amikor ismét láthatja Louis-t, és
beszámolhat neki a jó hírről.

Még mindig a Riviére Rouge-t fütyörészve hazafelé indult, és
boldogabbnak érezte magát, mint évek óta valaha. Maradt még néhány órája
Theta sajtótájékoztatójáig és a meglepetésig, amit ők ketten kifőztek.
Azonban amikor átvágott a Bennington előcsarnokán, Adelaide Proctor
lépett oda hozzá, kissé sürgetőn ejtve ki a fiú nevét, akinek összerándult a
gyomra.

– Jó napot, Miss Proctor! – üdvözölte Henry, és megnyomta a lifthívó
gombot. – Kérem, bocsásson meg! Attól tartok, eléggé sietek…

– Ó, de Mr. DuBois, rettenetes dolgokat álmodtam magáról.
– Ezt sajnálattal hallom, Miss Proctor. De amint látja, jól vagyok.
– Nem. Nem, azt hiszem, nincs, fiatalember. Nem hallja a sírást? Ó,

legyen nagyon óvatos, Mr. DuBois!
– Adelaide! – szólította Miss Lillian az előcsarnok túlsó végéből. –

Elkésünk!
A lift megjött, és Henry sietve beugrott, alig várva, hogy elmenekülhessen

onnan.
– Kérem, ne aggódjon miattam, Miss Proctor! Viszlát! – köszönt el,

gondolatai máris a zenéje, Louis és szép álmai körül jártak.
– Addie! – kiáltotta megint Miss Lillian türelmetlenül.
Ám Adelaide Proctor nem mozdult, és továbbra is rémüknek tűnt. Ahogy

a lift rácsa becsukódott, még egyszer Henry után szólt:
– Mr. DuBois: Anthony Orange Cross. Vigyázz, vigyázz, Paradise Square!
Miközben a lift megindult felfelé, Henry hátán végigfutott a hideg.
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Henry nyugtalanító érzésekkel szállt ki a liftből. Honnan tud Adelaide
Proctor a Paradise Square-ről és az Anthony Orange Crossról? Nem
emlékezett rá, hogy valaha is járt volna a nő álmában, vagy látta volna őt az
egyik sajátjában. Amint több ideje lesz, beugrik hozzá és megkérdezi.

Henry kinyújtóztatta megfeszült izmait. Enyhe fájdalmat érzett bennük,
mintha egész éjjel tornázott volna. Bizonyos értelemben így is volt. Talán ő
és Louis nem mentek el horgászni? Mégis furcsa volt, hogy így megérezte
ma a testében. Valójában elég kimerültnek érezte magát. Így amint
végignyúlt kedvenc foteljében, szeme lecsukódott, és mély álomba merült.

Az álom az otthonánál kezdődött, New Orleansban. Az apja egy hosszú
asztalnál ült. Egy puritán bíró rizsporos parókáját viselte.

– Soha többé nem találkozhatsz azzal a fiúval – közölte.
Henry megfordult, és átszaladt a sírkerten, amit hajnalkák borítottak.

Édesanyja porózus szentjeinek kőajka egyszerre mozdult:
– Sosem lett volna szabad megtenniük.
A hajnalkák Henry lábára fonódtak, száruk megfeszült izmai körül.
– Eresszetek! – kiáltotta a fiú.
Hirtelen egy mocskos szobában találta magát, amit betöltött az ópiumfüst,

és ahol félig meztelen férfiak fetrengtek üveges szemű prostituáltakkal
körbevéve. Henry egy régi zenedoboz megtört, fémes csilingelését hallotta.
A hangot követve befordult egy sarkon, és az elfátyolozott nővel találta
szemközt magát, aki egy szalmazsákon ült, a kurblit tekerte, és halkan
zokogott. Alacsony volt, kecses alkatú és fiatal, nem lehetett sokkal idősebb
a fiúnál. Henry érezte a nő gyötrelmét, és azt kívánta, bár elvihetné erről a
szörnyű helyről. Közelebb lépett hozzá.

– Kisasszony – kezdte –, miért nem álmodik valami mást? Valami
vidámat?

A nő abbahagyta a sírást. A fátyol szövetén keresztül szeme sötéten,
keményen csillogott.

– Minden álmom halott – morogta. – Megölted őket! – Egy lecsapó kígyó
gyorsaságával előreugrott, és egy tőrt szúrt Henry mellkasába.

A fiú hirtelen, levegő után kapkodva ébredt, és egyik kezét a szívére
szorította.

– Jól vagyok. Minden pazar – fújta ki a levegőt. Az órájára pillantott, és
felkiáltott, amikor látta, hogy már majdnem három óra.
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– A szentségit! – sziszegte Henry. Felkapta a kottáit és a kabátját, és
útközben felhúzta a nadrágtartóját. – Theta ki fog nyírni.
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MAJOMPARÁDÉ

Theta a színfalak mögött sétált fel-alá, amikor Henry beesett a színházba,
olyan lendülettel, hogy majdnem fellökte a lányt.

– Bocsi, bocsi! – szabadkozott a fiú, és megcsókolta Theta arcát.
A lány szeme villámokat szórt.
– Kicsit szűkre szabtad az időt, nem igaz, Hen?
– De ideértem – felelte Henry. – Ragyogóan festesz.
– Igen, de hasonlítok egy orosz nemesre?
– Én megvenném.
– Csak ha el tudom adni.
– Csodás leszel, Theta. Mindig az vagy.
Theta félrehúzta a függönyt, és kilesett a sajtó válogatott tagjaira és a

fotósra, aki a sorok között állította fel a gépét. Kiszúrta Herbert Allent is,
aki épp a riportereknek nyilatkozott. Hangja felszűrődött a színpadra:

– Igen, ma írtam egy pazar új dalt Miss Knightnak.
Henry átlesett Theta válla felett, és a homlokát ráncolta.
– Az a tehetségtelen patkány. Nem kéne épp valahol máshol egy ocsmány

öltönyt készíttetnie?
– Nem igazán fog örülni annak, amire készülünk.
– Háh! Máris túlteng bennem az energia! – viccelődött Henry, de Theta

még mindig idegesnek tűnt. A fiú megfogta a kezét. – Ne aggódj! Minden
rendben lesz.

– Esküszöl?
– Esküszöm. Gyere! Menjünk, és pirítsunk oda a sajtó-szkinak!
Theta felvonta a szemöldökét.
– Még jó, hogy te nem próbálod magad kiadni orosz nemesnek.
– Ahogy az én országomban mondani szokás: meg vagyok sértve.
Theta megszorította Henry kezét, hogy szerencsét hozzon neki.
– Ennek nem lesz jó vége.
A riporterek elhallgattak, amikor Theta a színpadra libbent. A lány
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minden porcikájában egy sztár hatását keltette a kölcsönvett
csincsillakabátjában és a hosszú, fűzött gyöngy nyakláncában, ami zöld
selyemruháján ringatózott, miközben belépett a rivaldafénybe.

– Szent makréla! – motyogta az egyik férfi megigézve.
Florenz Ziegfeld vidáman mosolygott.
– Uraim, engedjék meg, hogy bemutassam a Ziegfeld Follies legújabb

csillagát, Miss Theta Knightot! – mondta, majd megfogta Theta kezét, és
lesegítette a lépcsőn, az első sorba.

– Elnézést, hogy késtem. Meg kellett várnom, amíg megszárad a
harisnyám – dorombolta Theta, és hátrasandított Henryre.

Ne aggódj!, tátogta a fiú a zongora mellől.
Az egyik riporter megemelte a kalapját.
– Miss Knight?
– Így hívnak – felelte Theta, de már ez is hazugság volt.
– Mire emlékszik az oroszországi életéből?
– Hideg volt – válaszolta a lány. Lazán, két ujja között tartotta a

cigarettáját, míg az egyik újságíró fel nem ajánlott neki egy gyufát, mire
Theta csábos pillantást vetett rá. – Még a cobolyok is bundát viseltek.

A riporterek nevettek, és Theta egy kicsit megnyugodott. Ha az ember
elszórakoztatja őket, nem kezdenek személyeskedni. Feltették a kérdéseiket,
Theta pedig mindegyikre válaszolt, beszéd közben találva ki a meséket. Úgy
tűnt, mintha az egész élete improvizációk és újraértelmezések sorozata
lenne, hogy beleilleszkedjen abba a történetbe, amire éppen szüksége volt a
túléléshez. Tudta, hogyan hazudjon bizonyos dolgok elhallgatásával: hogyan
hagyjon ki részeket, amiket aztán olyanok töltenek ki helyette, akik csak azt
látták benne, amit az általuk újraértelmezett saját életük engedett. Theta csak
ritkán javította ki őket. Mi értelme lett volna? A legtöbb hollywoodi
sztárnak olyan álneve van, amit az ügynökök vagy a stúdióvezetők adtak
nekik, a háttértörténetüket pedig a semmiből vették, hogy jobban fogyjanak a
mozijegyek. Ez is része az álomgyárnak.

Theta ismét egy lopott pillantást vetett Henryre. A fiú ásított a zongoránál,
alig tudott ébren maradni. Szeme alatt sötét karikák húzódtak, és arca még az
átlagosnál is sápadtabb volt. Talán ő maga észre sem vette, de Theta igen.

– Miss Knight? – szólította meg az egyik riporter.
– Háh? – felelte Theta. – Mármint – folytatta mély hangon dorombolva, a

250



rejtélyek asszonyaként – igen?
– Mondjon valamit oroszul! – kérte egy riporter mézesmázosan.
– Húzd el a csíkot-szki – felelte Theta rezzenéstelenül.
– Ez Oroszország melyik részéből származik?
– A pazarabbik részéből.
– Na, fiúk, legyenek megértőek! Miss Knight még csak kislány volt,

amikor kicsempészték egy háború tépázta országból az éjszaka kellős
közepén, hogy aztán hűséges szolgálók segítségével ebbe a nagyszerű
országba küldjék, és kedves apácák neveljék fel egy árvaházban – vágott
közbe Mr. Ziegfeld. – Elég megrázó élmény volt! A szegény lány amnéziától
szenved, és nem emlékszik sokra. Az orvosok szerint soha nem is fog.

– Ez igaz, Miss Knight?
Theta egy füstfelhőt fújt a riporter felé, és élvezettel nézte, ahogy a férfi

köhögni kezd.
– Ha Mr. Ziegfeld azt mondja, hogy igaz, akkor igaz. – Már alig várta,

hogy vége legyen ennek a majomparádénak, hogy énekelhessen és
táncolhasson. Az volt az a fajta színjátszás, amiben jó volt, nem ez.

– Hé, édesem, nem rázza ki a hideg, hogy itt kell játszania azok után, ami
Daisy Goodwinnel történt? Akit épp itt öltek meg, ezen a színpadon!

Theta elsápadt. Ha mesélne nekik arról az éjszakáról és a titkos
képességéről, aminek a segítségével meg tudott szökni Komisz John elől, a
firkászok egy olyan sztorit kapnának, ami lesöpörné Flo „orosz hercegnő”
tákolmányát a színről.

– Engem nem könnyű megfélemlíteni – felelte Theta, újabb adag
cigarettafüstöt fújva ki. – Ha így lenne, nem Manhattanben élnék.

– Az álomkór miatt sem aggódik?
– Ki szokott aludni? Én a Folliesban dolgozom.
– Mondd csak, Theta édes: nem adnál nekik elő valamit? – javasolta

finoman Wally.
– Hiszen ezért élek. – Theta a székre dobta a kabátját, és elsétált Henry

mellett. – Éledj! – súgta oda neki. – Mi jövünk.
Theta szíve hevesen vert. Kerülte Wally pillantását.
– Ez egy vadonatúj dal… – kezdte a lány. Herbert Allen úgy húzta ki

magát a székében, mint aki arra számít, hogy a világ az ő kénye-kedve
szerint forog majd. – …amit a tehetséges Negyedik Henry DuBois írt.
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Theta Henry felé intett. Szeme sarkából látta, ahogy Herbie önelégült
képe döbbent kifejezést ölt.

– A címe Álomország. Rajta, Hen!
Miután Theta a legjobb képességei szerint előadta Henry új dalát, a

hírkeselyűk megtapsolták.
– Nem rossz – gondolkodott el az egyik riporter. – Kicsit más.
– Ja. Micsoda meglepetés! – jegyezte meg Herbie. Tekintetével ölni tudott

volna.
– Uraim, íme a Follies legújabb szenzációja, Miss Theta Knight! –

hivalkodott Mr. Ziegfeld.
– A zongoránál pedig Negyedik Henry DuBois – motyogta magában

Henry. – Köszönöm, köszönöm! Elég lesz a tapsból.
– Lenyűgöző, Miss Knight! Egyszerűen lenyűgöző – mosolygott az egyik

újságíró. – Peoriában imádni fogják ezt a történetet. Hiszen mindenhol híres
lesz: New Yorktól Hollywoodig, Floridától Kansasig.

– Kansas? – suttogta Theta.
– Bizony. Nagy állam az ország közepén. Tele kukoricával,

republikánusokkal, bibliaárusokkal és nem sok mással.
Herbie átölelte Theta vállát, és megszorította.
– Hát nem elbűvölő? Ami azt illeti, jelenleg én is új dalokat írok ennek a

kishölgynek. Egy egész show-ra valót. Ő az én múzsám!
– Igazán? Csak nem a kedvese, Miss Knight? – kacsintott a pletykás

rovatvezető.
– Nem – felelte Theta, és finoman lerázta magáról Herbie kezét.
– Nos, bizonyára van valakije. Egy olyan gyönyörű lánynak, mint ön…
Theta tenyere lassan felforrósodott, mintha egy csapat tűzhangya

mászkálna rajta. Nyugalom, szólt magára. Nyugodj meg!
– Gyerünk, adjon nekünk valami szaftosat a rovatba! – ösztökélte az

újságíró.
– Öhm… persze. Van barátom.
A riporterek ceruzája készen állt, hogy mindent lejegyezzen.
– És, ki az?
A forróság most már elérte a csuklóját.
– Samu bácsi – vágott vissza Theta. – Igazi hazafi vagyok. Elnézést, de be

kell púdereznem az orromat.
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Azzal a lány sietve a színfalak mögé sietett.
– Nem semmi lány – jegyezte meg az egyik riporter.
– Az már biztos – felelte Herbie, és úgy nézett Theta után, mint egy házra,

amit épp most vett meg, és alig várja, hogy beköltözzön.
Theta berohant a mosdóba, és lekapta a kesztyűjét. Keze olyan színű lett,

mint az izzó szén. A hideg víz alá tartotta, és az ajkába harapott, miközben a
felszálló gőz bepárásította a tükröt. Amikor ismét lehűlt, megtörölte és
megvizsgálta a kezét. Teljesen normálisnak látszott. Azonban kesztyűjének
belsejét apró égésnyomok tarkították.

Miután a sajtó emberei távoztak, Henry és Theta a művészbejárón át kilépett
a sikátorba, hogy a lány friss levegőhöz jusson.

Henry szorosan átölelte.
– Megcsináltuk!
– Igen, meg.
– Ha életem hátralevő részében csak egy filmet nézhetnék, az Herbie

Allen arca lenne, amikor elkezdted énekelni a dalomat.
– Az aztán nem volt semmi.
– Hé, mi a baj? Imádtak téged, Cárina Thetakovics!
– Hallottad azt a riportert, Hen? Kansas! – húzódott el Theta a fiútól, és

rágyújtott egy cigarettára. – Mi van, ha valaki elolvassa a történetet és
felismer? Mi van, ha kikérdeznek a tűzről? És Royról?

– Nem fognak. Te Theta Knight vagy, nem Betty Sue Bowers. Nem is
hasonlítasz rá. Biztonságban vagy – nyomott egy csókot Henry a homlokára.
– Oké?

– Oké – felelte Theta, és egy pillanatra valóban biztonságban érezte
magát a legjobb barátja mellett.

– Nekem is van hírem – vigyorgott Henry. – Louis New Yorkba jön. Ma
adtam fel neki a vonatjegyet postán.

– Jaj, ez fantasztikus, Hen! Szóval végül sikerült kapcsolatba lépned
vele. Hogy csináltad? Újra és újra megadtad neki a telefonszámunkat, míg
végül felébredt, és felhívott?

Henry a zsebébe csúsztatta a kezét, és kerülte a lány pillantását.
– Nem egészen.
– Akkor hogyan… ó, Hen! – Theta nekidőlt a színház oldalának. – Egy
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álomban szövögetni terveket? Az kábé annyira valóságos, mint… mint hogy
én az orosz nemességhez tartozom.

– Azt hittem, örülni fogsz neki – mondta Henry sértetten.
– Örülök, Hen. De aggódom miattad. Olyan, mintha mostanában inkább

abban az álomvilágban élnél, és nem a valóságban. Sovány vagy és
kimerült, és még akkor is mérföldekre vagy, amikor… – Theta hirtelen
elhallgatott. Szeme összeszűkült. – Hen, honnan szerezted a pénzt a
vonatjegyre?

Henry továbbra is a földre szögezte a tekintetét.
– Visszafizetem.
– A jó büdös életbe, Henry! – kiáltotta Theta. Egy pár, akik épp akkor

haladtak el a Negyvenkettedik utcán, helytelenítő pillantásokat vetettek felé.
– Tűnés innen, Grundy mama!{32} Ez nem tartozik magukra – morogta
feléjük, és a pár továbbsietett.

– Azért hoztad létre a zongoraalapot, mert azt akartad, hogy boldog
legyek. Ha Louis New Yorkban lesz, attól nagyon boldog leszek, Theta. –
Henry eddig alig várta, hogy megoszthassa a hírt a lánnyal. Most úgy érezte,
hibát követett el.

– Hen, az az alap a mi alapunk. A mi jövőnk. Te és én. Egy csapatként.
Legalábbis én mindig így gondoltam.

– Azt hittem, legalább te megérted.
– Ez nem igazságos, Hen. Tudod, hogy a te oldaladon állok. Mindig.
– Ja. Persze – felelte Henry. Ő és Theta a Negyvenkettedik utcán elhaladó

embereket figyelték, akik egy-egy pillanatra szinte testetlenné váltak a város
csatornanyílásaiból felszálló gőzben. A sikátorban ő és Theta egymás
mellett álltak, de még sosem voltak egymástól ennyire távol.
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JÖVENDŐMONDÁS

Úgy, hogy Evie vőlegényének kellett kiadnia magát, és Will távolléte miatt
több órát volt bent a múzeumban, Samnek nem sok ideje maradt, hogy a
Bölény Terv ügyében nyomozzon. Végül sikerült elsurrannia a régi
környékére az Alsó East Side-on. Az álomkór miatt sok üzlet zárva volt, és
a fiúnak nem sok szerencséje volt az Orchard Streeten, míg egy
savanyúságárustól meg nem tudta, hogy a Rosenthal családnak sikerült
átköltöznie Bronxba.

Most Sam és Evie a Grand Concourse-on várakozott, egy terebélyes,
feltörekvő, Tudor-stílusú bérház előtt, amit az olyan zsidók számára hoztak
létre, akik új életre vágytak, miután maguk mögött hagyták az Orchard és
Hester Street zsúfolt épületeit – amik önmagukban is továbblépést
jelentettek az orosz, lengyel, román és magyar faluközösségekből és
gettókból. Úgy tűnt, minden épületnek megvannak a maga szellemei.

– Nem értem, miért kellett nekem is jönnöm – háborgott Evie.
Sam gyengéden megnyomkodta Evie arcát, gödröcskéket képezve rajta.
– Azért, mert te vagy az én drága menyasszonyom. Mindenki szereti a

BűbáJóst! – felelte szarkasztikusan. – Ó, még valami: ha kérdezi, szeretnél
áttérni a zsidó vallásra.

– Mi? Sam!
– Ne aggódj! Minden rendben, cicám. Csak csináld azt, amit mondok.
– Ha ezzel most meg akartál nyugtatni, hát nem sikerült – morogta Evie.
Felmentek a lépcsőn, közben egy csapat vidáman szaladgáló gyereket

kerülgetve, és bekopogtak Mrs. Rosenthal ajtaján. Anna Rosenthal kerekebb
és idősebb volt, mint az a fiatal nő, akit Evie a látomásában látott. Most
szemüveget viselt, fakó vörös hajába pedig ősz hajszálak vegyültek, de
egyértelműen ugyanaz a nő volt. Mrs. Rosenthal halkan felkiáltott, majd
heves, csontropogtató ölelésbe fogta a fiút. Amikor hátralépett,
szeretetteljesen csóválta a fejét, miközben végigmérte.

– Szergej!
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Oroszul szólt Samhez, aki kedvesen, kissé bizonytalanul válaszolta:
– Ne haragudjon, Mrs. Rosenthal, az oroszom kissé megkopott az utóbbi

időben.
– Mindenki felejt – felelte a nő, és Sam nem tudta volna megmondani,

hogy szomorúságot vagy hálát érez ki a hangjából.
Evie megköszörülte a torkát.
– Ő pedig – ölelte át a lányt Sam – az én szemem fénye, az elbűvölő

jövendőbelim, Evie O’Neill.
– Örvendek – köszönt Evie, kissé pukedlizve.
– Igen, olvastam róla az újságban! De fogalmam sem volt, hogy a híres

Sam Lloyd a mi Szergej Lubovicsunk, amíg fel nem hívtál, és el nem
mondtad. De kérlek, gyertek be, gyertek be!

Mrs. Rosenthal bevezette őket a szalonba, ahol minden bútort csipke
fedett. A konyhából behozott egy tányér mandulás süteményt és egy
kávéskannát.

– Szergej Lubovics! – hitetlenkedett Mrs. Rosenthal, ujjait az ajkára
szorítva. – Kisbaba korod óta nem láttalak. És most itt vagy, felnőttként. És
milyen jóképű lettél!

– Ön egy nappal sem néz ki idősebbnek, Mrs. Rosenthal. Bárhol
megismerném – mondta Sam.

Bájolgása nem hagyta hidegen Mrs. Rosenthalt, aki nevetett, és
elhessegette a bókot.

– Mesélj a szüleidről!
– Apámnak szőrmeüzlete van Chicagóban. Édesanyám pedig sajnos sok

évvel ezelőtt meghalt.
Mrs. Rosenthal a mellkasához kapta a kezét, és lehajtotta a fejét.
– Milyen szörnyű! Szegény Miriam! Emlékszem, milyen rosszul volt

miattad a hajón, amikor idejöttünk.
Sam már számtalanszor hallotta ezt a történetet a születől. A „Mindent

magunk mögött hagytunk, és nekivágtunk egy veszélyes utazásnak az
Újvilágba, hogy a lehető legjobb életet biztosítsuk a számodra” történetet.
Általában arra használták fel, hogy bármire rávegyék vele: a Tóra
tanulmányozására, vagy arra, hogy segítsen az apjának az üzletben.

Rá akart kérdezni Mrs. Rosenthalnál a levélre, de nem akart ajtóstul
rontani a házba és megsérteni őt, különben rájönne, hogy ez nem egyszerű
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udvariassági látogatás, így inkább belekortyolt a kávéjába, és kivárta a
megfelelő alkalmat.

– A kompok az Ellis-szigetig hoztak minket, és amikor megláttuk a
kikötőben az angyalszerű Szabadság-szobrot, sírva fakadtunk. Az örömtől. A
megkönnyebbüléstől. A reménytől. Semmink sem volt. – Mrs. Rosenthal
hangja megremegett a rátörő érzelmektől. – Ez az ország befogadott minket.

– Isten áldja Amerikát! – jegyezte meg Sam. Jobb, ha eltereli a témát,
mielőtt Anna Rosenthalt újabb szentimentális emlékek és – nagyon valószínű
– népdalok rohanják meg, így a kabátzsebébe nyúlt, és elővette a rejtélyes
borítékot. – Mrs. Rosenthal, nemrég találtam valamit, ami az anyámé volt,
és ami nem hagy nyugodni, és gondoltam, talán ön tud róla valamit. Egy
bizonyos Rotke Wassermantól érkezett.

Mrs. Rosenthal összevont szemöldökkel vizsgába meg az írást a
borítékon, amikor Sam odaadta neki.

– Igen, igen, emlékszem. Azután jött, miután a szüleid elmentek. Ez a
Wasserman nő olykor átjött Miriamhoz, hogy együtt dolgozzanak. A
képessége miatt – mondta Mrs. Rosenthal tárgyilagosan, és belekortyolt a
kávéjába.

– A képessége miatt? Úgy érti, ápolónőként? – kérdezte Sam
zavarodottan.

– Ápolónőként? – ciccegett Mrs. Rosenthal, mintha ez egy sértő kifejezés
lenne. – Ápolónő, igen. Ebben az országban. De azelőtt? Ő volt a legjobb
jövendőmondó Ukrajnában. Mindenhonnan érkeztek hozzá az emberek, hogy
házasságokról, gyerekekről, üzleti vállalkozásokról kérdezgessék, vagy
arról, hogy eladják-e a tehenüket. Még az az őrült szerzetes, Raszputyin –
Mrs. Rosenthal szinte köpve ejtette ki a nevét, oroszul átkozódva – is eljött
a nagy Miriam Lubovicshoz.

– Azt hittem, az anyám ápolónő volt. – Sam alig tudott felelni.
– A papírokra rá kellett írnunk valamilyen hivatást. A legtöbben feleséget,

anyát, szakácsnőt, esetleg varrónőt írtak. Ilyesmiket. Édesanyád
jövendőmondót írt – csóválta meg Mrs. Rosenthal a fejét. – Féltünk, hogy ez
nem fog tetszeni az ittenieknek. Ez nem olyan babonás ország. De ez a nő,
Miss Wasserman, beszélt oroszul. Megkérdezte Miriamtól, részt venne-e
egy teszten…

– Miféle teszten? – vágott közbe Evie.
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Mrs. Rosenthal vállat vont.
– Honnan tudnám? Csak azt tudom, hogy bizonyára jól teljesített, mert

mindannyiunkat beengedtek. Azt mondták, ne aggódjanak, ne aggódjanak, itt
biztonságban vannak, és mindent megadtak neki, hogy jobban érezze magát.
Vizet. Ágyat. Húst és vitamint, hogy visszanyerje az erejét. Nemsokára
jobban lett. És ezért lehetsz most itt, Szergej. Amerikaiként. Egy ideig a
szüleid és én az egyik unokatestvéremnél laktunk az Orchard Streeten,
mielőtt a szüleid kivették a saját szobájukat a Hesteren. Miss Wasserman
többször ellátogatott hozzád és az édesanyádhoz.

– Miért? – kérdezte Sam.
A nő megint vállat vont.
– Hogy lássa, hogy vagytok. Mindig játszott veled. Nagyon megszeretett.

Ki ne szeretett volna?
– A levél – terelte vissza a témát Sam a megsárgult borítékra. – Nem

küldte tovább nekik Chicagóba?
– Hát tudnom kellett volna, hová mennek? Tíz évig nem hallottam felőlük

semmit. Semmit sem tudtam, amíg nem telefonáltál – felelte Mrs. Rosenthal
kissé sértett hangon.

Sam nem tudta elképzelni, miért voltak a szülei ilyen udvariatlanok.
Egyáltalán nem vallott rájuk.

– Azok a férfiak lehettek az oka – tette hozzá hirtelen Mrs. Rosenthal. –
Odajöttek és ráijesztettek édesanyádra. A szüleid másnap eltűntek, mint a
szellemek.

– Miféle férfiak?
– Néhány sötét öltönyös férfi jött meglátogatni édesanyádat. Én kísértem

fel őket a lakásotokhoz.
– Kik voltak azok? – faggatta Sam. Idegesen dobolt az ujjaival. Evie a

kezére tette az övét, hogy megnyugtassa.
Mrs. Rosenthal megrázta a fejét.
– Azt mondták, bevándorlásiak, amitől idegesek lettünk. Az anarchisták

között vannak zsidók is. Mi van, ha azt hiszik, mi is anarchisták vagyunk, és
kitoloncolnak minket? A férfiak azt mondták, menjek el, de anyád azt felelte:
„Annának maradnia kell.” Azt mondta, én jobban tudok angolul, ez persze
hazugság volt. Láttam rajta, hogy fél. Mindenfélét kérdezgettek tőle:
Rendben mennek-e a dolgai? Milyen a környék? Bármi probléma, amit
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szeretne bejelenteni? Nem, nem, minden rendben, válaszolta nekik. Minden
rendben ment, amíg nem kezdtek rólad kérdezősködni.

– Rólam?
– Samről? – kérdezte Evie is, a fiúval egy időben.
Mrs. Rosenthal bólintott.
– Hogy vagy, egészséges vagy-e, apádra ütöttél-e, vagy inkább anyádra

hasonlítasz? Különleges vagy-e? – Erre bosszús arcot vágott. – Hát hogy
lehet ilyet kérdezni egy anyától? Hogy különleges-e a fia? Szerintem
édesanyád egy hétig tudta volna sorolni az érdemeidet. De nem – gyűrögette
Mrs. Rosenthal idegesen az ölében lévő szalvétát. – Erről talán nem kéne
beszélni.

Sam már nem próbálta elbájolni Anna Rosenthalt.
– Kérem, Mrs. Rosenthal – könyörgött. – Tudnom kell, mi történt.
Mrs. Rosenthal egy mély, fáradt sóhaj után folytatta:
– Édesanyád azt mondta a férfiaknak: „Az a kis nyomorult vakarék?

Beteges és kicsi, nagy csalódás. Egyáltalán nem hasonlít rám.” – Mrs.
Rosenthal megcsóválta a fejét. – Teljesen elhűltem. Hogy mondhatott ilyet?
Te voltál az ő hercege, Szergej. Olyan büszke volt rád! Annyit mondhatok,
hogy ez nem az a Miriam volt, akit ismertem.

Amennyire Sam emlékezett gyerekkorából, az anyja mindig imádta, az ő
pártját fogta. Védelmezte.

– Másnap a szüleid örökre otthagyták a Hester Streetet anélkül, hogy
bárkitől is elbúcsúztak volna. Csupán két héttel az esküvőm előtt! Próbálom
nem személyes ügynek venni, de… – Mrs. Rosenthal elhallgatott, és
beleivott a kávéjába. Visszaadta a borítékot Samnek. – Amikor jött a
levél… psssz, dühös lettem. És visszaküldtem.

– De nem tudta, mi áll a levélben?
– Anna Rosenthal nem kutakodik mások magánlevelezésében. De van itt

valami. Miriam arra kért, hogy tartsam meg. Gyere!
Egy sarokszekrény egyik polcáról levett egy dobozt.
– Épp miután a férfiak elmentek, édesanyád adott nekem valamit. „Anna”,

mondta nekem, „Rejtsd el ezt a házadban! Később eljövök érte.” De sosem
jött.

Mrs. Rosenthal kinyitotta a dobozt, és elővett egy kekszesdobozt.
– Szerintem most már nálad a helye.
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– Nem tudom eléggé megköszönni, Mrs. Rosenthal – hálálkodott Sam, és
elvette a kekszesdobozt. Legyűrte kíváncsiságát, hogy ott rögtön feltépje a
fedelét. – Szentséges ég, már ennyi az idő? Bárcsak maradhatnánk még, Mrs.
Rosenthal, de vissza kell kísérnem az én bárányfalatomat a rádióállomásra a
műsorához.

– De mindenképp küldünk meghívót az esküvőre – tette hozzá Evie
vidáman, miközben Sam az ajtó felé húzta.

– Gyertek el sábátkor! – kiáltott utánuk Mrs. Rosenthal.
– Annyit sábátolunk, amennyit csak tudunk – felelte Evie, miközben Sam

szó szerint kivonszolta a lakásból.

– Honnan kellett volna tudnom, hogy a sábát a zsidó szombat? – mondta
Evie, miközben ő és Sam felszállt a szinte üres vonatra vissza, Manhattan
felé, – És nem értem, miért lenne baj meghívni őt egy esküvőre, ami soha
nem fog bekövetkezni. Sam, minden rendben? Úgy festesz, mint aki most
szállt le a hullámvasúiról.

– Evie, ezeket egyáltalán nem tudtam az anyámról – felelte Sam,
miközben a vonatablak túloldalán elsuhanó Bronxot nézte.

Evie finoman megrázta a bádogdobozt.
– Gondolom, nem keksz van benne.
A lány közelebb csusszant Samhez, aki felfeszítette a doboz tetejét. Két

tárgy volt benne: egy akta és egy régi fénykép egy nőről hosszú tartán
ruhában, aki egy kisfiú kezét fogta.

– Ez az anyám – meredt Sam a becses fotóra. – Ez pedig én vagyok.
Evie kuncogott.
– Mi olyan vicces? – kérdezte Sam.
– Te rövidnadrágban. És az a pufók kis arcocska!
– Elég ebből! – rántotta ki Sam a fényképet a lány kezéből. Felemelte az

aktát, ami csupán egy gépelt oldalból állt. Olyan volt, mint egy jelentés.

Az Egyesült Államok Paranormális Minisztériuma
B-130-as hivatal.
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New York, New York
Dátum: 1908. szeptember 8.
Név: Miriam Lubovics
Rassz: zsidó
Életkor: 20
Szülőhaza: Ukrajna
Cím: Hester Street 122, New York, New York.
Az alany az összes teszten átment. Jó egészségben.
Ajánlott jelölt: Bölény Terv.

A lap aljára pedig odapecsételték: ELFOGADVA.
Sam gyomra izgatottan összerándult.
– Tudod, hogy most mit fogok kérni, ugye?
Evie bólintott.
– Az alku az alku.
– Tudod, ilyenkor komolyan elgondolkodom, hogy elvegyelek-e,

jövendőbeli Mrs. Lloyd.
– Mondtam, hogy belenézek Nem kell bosszantanod, Sam. – Evie a két

tenyere közé vette az iratot, és erősen szorította. De nem számított, mennyire
próbálkozott, semmi nem jelent meg előtte. – Jaj, sajnálom, Sam. Semmit
sem tudok kiszedni ebből a jelentésből. Komolyan nem megy – mondta kissé
felkavarva a dolog miatt. Az egy dolog, ha ő úgy dönt, nem olvas bele
valamibe. De az már teljesen más, ha egy tárgy olvasása túlmutat a
képességein.

– Hát, azért kösz, hogy megpróbáltad – felelte Sam.
Evie megint megvizsgálta az iratot.
– B-130-as hivatal. De cím nincs. Ez a hivatal bárhol lehet.
– Tudom – sóhajtotta Sam. – Mindig, amikor valamire választ kapok,

tizenkét új kérdés lép a korábbi helyébe.
– Mi van azzal az ijesztő férfival?
– A kapcsolatomra gondolsz?
Evie legyintett.
– Kapcsolat, ijesztő férfi…
– Mikor legutóbb láttam, azt mondta, szerinte megfigyelik.
– Kik? A gengszterek?
– Nem tudom. Csak annyit mondott, tartsam magam távol tőle. De ez túl
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fontos. Meg kell próbálnom.
– Sam, nem gondoltál még arra, hogy megkérj egy riportert, nézzen utána

a sztorinak?
– Meghibbantál? Vonjuk be az egyik fényes öltönyös hírkopót?
– Miért is ne? Adj az egyik kopónak szagmintát! Seperc alatt megtalálja a

nyomát.
– Azt már nem. Egyedül dolgozom. Alkalmi segédekkel – ismerte el. –

De nem riporterekkel. Megértetted?
Evie felemelte a kezét.
– Felejtsd el, hogy szóba hoztam. Ó! – rándult össze. – Mintha tűzijáték

robbanna a koponyámban.
Lüktető fejét az ablaknak támasztotta, miközben a vonat keresztülrobogott

a városi kanyonon. A napfény utolsó sugarai megvilágították a háztetőket, és
visszaverődtek az irodaablakokról, mint akik még nem akarnak távozni.
Odalent a délutáni szürkület a magány egyre sötétebb árnyaiba vonta a
nyüzsgő utcákat. Sam ujjait Evie-éi köré fonta, és nem engedte el. Apró
gesztus volt, a lány mégis azonnal egész testében megérezte.

– Csudaelefánt vagy, babám – mondta a fiú.
Evie arca hirtelen túl forró lett.
– Valakinek vigyáznia kell rád, Sam Lloyd.
A vonat döcögve megállt.
– Gyere! Elkísérlek az állomásra – nyújtotta felé Sam behajlított karját. –

Össze kell dobnod egy műsort az elragadtatott rajongóknak.
– Igaz – karolt Evie a fiúba. – A rajongóknak.
A WGI felé menet Samet és Evie-t lerohanták a New York-iak, akik kezet

akartak fogni velük, hogy minden jót kívánjanak. Úgy ejtették ki a nevüket,
mintha ők ketten filmcsillagok vagy előkelőségek lennének.

– Mondd meg az igazat, Sam: hát nem ez a legkellemesebb hang, amit
valaha hallottál? Nem hiszem, hogy valaha is meg tudnám unni.

– Jaj nekem! A végén még meg kell hosszabbítanod a szerződésemet –
ugratta Sam. Valójában azonban túlságosan is élvezte ezt a kisütött
románcot. Amikor Evie ránézett, bárhol is adták elő épp kis színjátékukat, a
fiú gyomra bizseregni kezdett, mintha a legízletesebb titkon osztoznának.
Szórakoztató volt és izgalmas: ők ketten a világ ellen. Előre félt attól,
amikor már a hátralévő napokat számolják. Talán túl sokat remélt azzal,
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hogy esetleg közben meg tudja változtatni a lány véleményét?
– Legyen pazar műsorod, drágám! – játszotta Sam a szerepét.

Megcsókolta Evie kezét, majd a tömeghez fordult. – Emberek, fogalmuk
sincs, milyen puha kacsója van ennek a lánynak. Ó, várjunk egy percet, ez a
kesztyűje. Emberek, fogalmuk sincs, milyen puha kesztyűje van ennek a
lánynak!

Mindenki nevetett, beleértve Evie-t is, és Sam reményei új életre keltek.
Vigyora azt üzente: ez tetszett?, és abból, ahogy a lány az ajkába harapott és
mosolygott, meg mert volna rá esküdni, hogy igen. Semmit nem akart
jobban, mint hogy újabb módokat találjon arra, hogy a lány tovább
mosolyogjon.

– Viszlát, Sam! – búcsúzott Evie a fejét csóválva.
Miközben belökte a WGI bejárati ajtaját, Evie hátrasandított az utcai

jelenetre. A lányok vigyorogtak, miközben Sam tette nekik a szépet, és sötét
haja a szemébe lógott. Szúró féltékenység mart Evie-be. Odakint majdnem
megcsókolta Samet, hogy mindenki tudja, a fiú minden kétséget kizáróan
hozzá tartozik. Kivéve, hogy nem így volt. Ez csak egy játék. Üzleti
megállapodás. És beleesni Sam Lloydba maga lenne a ne-merészeld-
cseresznye a legrosszabb-ötlet-fagylalton.

– Hagyd abba, Evie O’Neill! – suttogta magának. – Hagyd abba azonnal!
Evie összerezzent, amikor észrevette, hogy Sarah Snow a WGI nagy,

aranyozott, art déco órájának sötét árnyékában áll.
– Szép kis tömeget csődített ide, Miss O’Neill – jegyezte meg Sarah,

kinézve az összegyűlt rajongókra, akik közül néhányan még mindig Evie
nevét kiáltozták.

– Ó! Nos… – Evie hirtelen kifogyott a szavakból. – Magának is vannak
imádói, Miss Snow.

– Nem olyanok, mint magának – felelte Sarah, továbbra is a tömeget
figyelve. – Ha így lenne, Mr. Phillips talán nem fenyegetőzne azzal, hogy
leveszi a programomat a műsorról. Úgy tűnik, a támogatóm nem tartja olyan
szórakoztatónak és kifizetődőnek az eltévelyedett lelkek visszaterelését
Jézushoz, mint a tárgyolvasást. A természetfeletti képességekkel
rendelkezőkre van pénz, de a legfelsőbb hatalomra nincs. – Sarah szeme
csupán egy pillanatra villant fel, és aztán megint visszatért higgadt mosolya.
– Be kell vallanom, kezdem csodálni a bátorságáért, Miss O’Neill.
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– A bátorságomért?
– Igen. Bátor dologra vall teljesen idegen emberek tárgyaival babrálni.

Egyesek félnének tőle.
– Miért? – kérdezte Evie.
– Itt van a mi kis rádiósztárunk! – hangzott Mr. Phillips mély hangja. A

lányhoz masírozott, egy újságot lóbálva, mögötte titkárnők és riporterek
egész kíséretével. – Szép jelenés a tegnap esti meccsen. Maguk ketten
nagyobb figyelmet kaptak, mint a bokszolók – mondta, maga elé tartva a
Daily Newst, aminek a címlapfotóján Sam és Evie a ring mellett ült. – Én
mondom, bárcsak húsz ilyen lányom lenne! Remélem, nem zavartam meg
semmit?

– Egyáltalán nem, Mr. Phillips – válaszolta Sarah Snow nyugodtan. – Épp
azt mondtam Miss O’Neillnek, mennyire csodálom a bátorságát.

– Mire gondol? – kérdezte az egyik riporter.
– Természetesen az álomkórra. Végül is nem tudjuk, hogyan betegednek

meg az emberek. Bárki elkaphatja. Bármelyik tárgy fertőzött lehet.
– Nahát, ez igaz – mondta egy riporter, és lejegyezte. – Nem fél ettől,

Miss O’Neill?
– Ó! Hát… – felelte Evie. Erre még soha nem gondolt, de most az

aggodalom befészkelte magát a tudatába. Mégis mit tudott azokról a
tárgyakról, amiket az emberek behoztak neki? És az emberekről? Igazából
semmit. Addig nem, amíg nem nézett bele a titkaikba, és akkor már túl késő
volt.

– Na, na, hogy a mi Evie-nk megijedjen valami kis álomkórtól? –
hessegette el Mr. Phillips a gondolatot, ahogy minden egyébbel tette, ami
nem érintette közvetlenül. – Nagyrészt a belvárosra koncentrálódik, nem
igaz? Az egész a megfelelő higiénia kérdése. Azok az emberek nem jönnek a
WGI-ba, ezt garantálhatom.

– Persze, Mr. Phillips. Biztos vagyok benne, hogy minden tökéletesen
rendben van. Mégis úgy gondolom, az ember sosem tudhatja, mit vállal,
amikor mások rábízzák a titkaikat – mondta Sarah Snow. Mosolya ezúttal
két másodpercet késett.

– Ezek a fickók akarnak rólunk egy képet a stúdióban, Evie – magyarázta
Mr. Phillips, majd Evie-t és a riportereket a WGI fényes liftjeihez kísérte.
Miközben a lift ajtaja elzárta előle a nagy, márvány előcsarnokot és az
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üvegajtó túloldalán lévő imádók tömegét, Evie látta, hogy Sarah Snow még
mindig az óra árnyékában áll, és egyre csak őt figyeli.

A nő Evie-t egy egeret szemmel tartó macskára emlékeztette.
De aztán adásban volt, hangja mindenhová elért. A neki szóló taps. Utána

a rajongók felsorakoztak az épület körül, hogy autogramot kérjenek tőle. És
Sarah Snow feledésbe merült.

Evie úgy döntött, gyalog teszi meg a tíz háztömbnyi távolságot vissza a
Winthropba, így kiélvezheti az emberek csodáló pillantását az utcán.

– Egy pennyt annak, aki szolgált, kisasszony.
Egy koszos, borotválatlan, tolókocsis férfi rázta meg felé a bödönét. Evie

felismerte benne azt a veteránt, akinek első New York-i hete alatt pénzt
adott.

– Eljött az idő. Eljött az idő – motyogta a férfi. Meggyötört szemével a
távolba meredt, valami megfoghatatlan után kutatva.

Evie dühöt érzett, amiért ez a szegény ember, akit megkínzott a háború, az
utcára kényszerült. Ha Sarah Snow most itt lenne, magyarázatot kérne tőle,
hogy az istene miért hagyta, hogy a háború, a szegénység és a kegyetlenség
ilyen sokszor csapjon le a világra. Evie néha azt kívánta, bár nála lenne
Isten egyik tárgya, hogy beleolvashasson, így valamennyire megérthetné
ténykedését.

– Segítsen! – krákogta a veterán. – Kérem.
Evie-nél három dollár volt; a szesztilalom alatt a gint nem adták olcsón. A

fenébe vele, gondolta. Ő a BűbáJós; majdcsak talál valakit, aki italt vegyen
neki.

– Tessék, uram – mondta, és mind a három dollárt a katona
bádogbögréjébe gyömöszölte. A férfi olyan gyorsan ragadta meg a lány
csuklóját, mint az elszabadult higany. Szorítása meglepően erős volt.

– Hallom a sikolyaikat – suttogta a férfi sürgetően, összeszorított fogai
közül. Repedezett ajka sarkaiban nyál habzott.

– Eresszen! – kiáltotta Evie.
– A szem. Kövesd a szemet! – könyörgött a férfi.
– Eresszen! Kérem!
Evie hátrabotladozott, a férfi pedig enyhén beverte a fejét a téglafalba,

miközben azt kántálta:
– Hagyjátok abba, kérlek! Ne sikítsatok! Ne sikítsatok…!
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KÉPESSÉGEK

– Hogy lehet, hogy hazudott Walker nővérnek a minap arról, hogy honnan
származik? – kérdezte Isaiah Vak Billtől, miközben hazafelé tartottak a
borbélytól. Octaviának sokáig kellett az iskolában maradnia, így Bill
felajánlotta, hogy elviszi a fiút Floydhoz egy hajvágásra, hogy vasárnap
jobban fessen a templomban.

– Annak a nőnek semmi köze a dolgaimhoz – felelte Bill. – Nem túl
kifizetődő, ha túl sokat árulsz el magadról mindenféle népeknek.
Megértetted?

– Igen, uram.
– Szeretném, ha mesélnél nekem arról, amikor Walker nővérhez jártál.

Mit kellett csinálnod?
– Nem kényszerített semmire.
– Nem, nem. Tudom, hogy senki nem kényszeríthet egy kisembert arra,

amit nem szeretne – mondta Bill feszes mosollyal. – De gyakoroltatok a
kártyával, ugye?

– Igen, uram.
– Mennyit találtál el?
– Amikor legutoljára mentem, az összeset! – kiáltott fel büszkén Isaiah.
Bill füttyentett egyet.
– Komolyan?
– Mm-hmm. Jó voltam benne – dicsekedett a fiú. – Sarok jön, Mr.

Johnson. Vigyázzon!
– Köszönöm, fiam! De tudod, nem Mr. Johnson vagyok. Hívj csak Bill

bácsinak!
– Igenis, uram, Bill bácsi – felelte a fiú boldogan.
– Nekem úgy tűnik, nagyon erős képességed van. Semmi rossz nincs

benne – mondta Bill, miközben Isaiah segített neki befordulni a sarkon. Bill
egyedül is bevette volna a kanyart, de hagyta a fiúnak, hadd vezesse, mivel
ettől fontosnak érezte magát.

266



– Én is ezt mondtam! – tört ki Isaiah.
– Hát, tudod, nem akarom azt mondani, hogy ne fogadj szót a

nagynénédnek. De tudod, milyenek a nők.
– Igen, persze hogy tudom – sóhajtotta Isaiah. A kisember hangjától,

ahogy úgy tett, mintha ismerné a nőket, Bill majdnem felnevetett. Előrenyúlt,
és úgy tette a kezét a fiú fejére, mint egy elégedett apa.

– A férfiaknak olykor meg kell őrizniük a titkaikat. Nincs igazam?
– De.
– Tehát megmondom, mit csinálunk: neked és nekem most lesz egy kis

közös titkunk, rendben? A nagynénédnek semmit sem árulhatsz el róla. Ez
férfidolog!

– Rendben – felelte Isaiah ismét büszke hangon.
– Kezet rá! – Bill durva, érdes tenyere közé vette a fiú apró, puha kezét. –

Az öreg Bill úgy gondolja, tovább kéne dolgoznod a különleges
képességeddel. Hogy erősebb legyen. És én segítek neked, hogy minden
rendben menjen. Mit szólsz hozzá?

Isaiah teljesen összezavarodott. Miután felépült a rohamából, Qctavia
elvitte a templomba Brown tiszteleteshez, aki imádkozott érte, és
megígértették a fiúval, hogy soha többé nem használja a képességeit. De
most itt volt egy másik felnőtt, Vak Bill, aki arra kérte, engedjen megint
szabad folyást nekik. Isaiah már nem tudta eldönteni, mi jó és mi rossz.

– A néni azt mondta, ne tegyem – válaszolta csupán, mintha ez eldöntené a
témát.

Bill mélyen beszívta a levegőt a fogain keresztül, majd fütyülve kifújta,
azon gondolkozva, erre mit válaszoljon.

– A nagynénéd jó asszony. Okos asszony. Sosem szállnék szembe vele.
Csak meg akarok róla bizonyosodni, hogy bármit is csinált veled Walker
nővér, az már elmúlt, tudod? Hogy nem maradt-e benned valami, amitől a
tiszteletes és az imák nem tudtak megszabadítani. Érted?

– Maga szerint bujkál bennem még valami rossz, ami Walker nővértől
maradt? – kérdezte Isaiah remegő hangon.

– Nem kell félned, fiam. Én megvédelek. Vállalom érte a felelősséget,
mintha az apád lennék. Amint a rossz dolgok eltűnnek, visszakapod a
képességed, ami jobb lesz, mint új korában. Gondolod, hogy így menni fog?
Hogy ha figyellek, és megígérem, hogy vigyázok rád, ahogy azt a papád
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tenné, ha itt lenne?
Isaiah nagyot nyelt, hogy legyűrje a torkában képződő gombócot. Néha

nem is tudta felidézni az édesapja arcát, és ilyenkor mintha saját magából
veszített volna el egy darabot, mintha egy szép álomból ébredne, és
kétségbeesetten igyekezne újra elaludni, hogy megragadja a másik világ a
szalagjának a végét, miközben az örökre kicsúszik a keze közül. Körmét a
hüvelykujja alatti puha húspárnába vájta.

– Szerintem így jó lesz.
– Jó, jó. Menjünk fel a temetőbe! Nincs messze innen.
Isaiah kézen fogva vezette Billt a néhány utcányira lévő sírkertig, ahol

találtak egy nyitott mauzóleumot, és bementek.
– Ijesztő hely – jegyezte meg Isaiah, hangja halkan visszhangzott a

helyiségben.
– Nem hagyhatjuk, hogy bárki is észrevegyen minket – magyarázta Bill. –

Gyere! Fogd meg a kezem! – mondta Bill, mire a fiú puha, kifejletlen
tenyerét Bill érdes, kérges bőrére tette. – Jól vagy, kisember?

Isaiah bólintott, majd eszébe jutott Bill vaksága.
– Igen, uram – válaszolta.
– Akkor rendben. Ne csiklandozz! Ugyanis elég csiklandós vagyok! – Bill

előrenyúlt, és megcsiklandozta a fiút az álla alatt, mire Isaiah felnevetett. A
fiú elég boldognak hangzott. Ez jó. Billnek az kellett, hogy nyugodt legyen.
Megint megfogta a fiú kezét. – Kezdjük lassan! Vedd fel velem a
kapcsolatot! Mondd meg, ha esetleg látsz egy szerencsés lottószámot a te jó
öreg Bill bácsidnak, és ha nyerek egy kis pénzt, veszek neked egy új
baseball-labdát. Csak hunyd be a szemed!

Isaiah elhúzta a kezét.
– Félek.
– Nem kell félned semmitől. Vigyázok rád.
Isaiah visszatette a kezét.
– Csak finoman és nyugodtan. Csak egy kis kóstolót…
Semmi nem történt, csupán a levelek bukfenceztek végig a sírköveken. És

aztán hirtelen Isaiah ujjai magával rántották, mint amikor a hal először harap
rá a csalira. A kapcsolat ereje végigfodrozódott Bill karján, kellemes,
meleg, elektromos bizsergést keltve a bőre alatt. A fiú teste megfeszült, de
hangja nyugodt maradt, mint egy alvajáróé.
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– Látok egy házat egy hosszú úton. Hatalmas eget.
– Igen? Látsz egy számot is, kisember? – Bill érezte a fiú testéből

beléáramló erőt. Vigyáznia kellett, nehogy teljesen leszívja. Csak egy
számra volt szüksége.

– Egy fát. – Isaiah megrázkódott. Hangjában mintha félelem érződött
volna. – Egy fát.

– Ugye nem ijedsz meg egy fától? – mondta Bill türelmetlenül.
Isaiah kétszer összerándult, Bill kezét is megrántva. Fenébe! Már nem

maradhat túl sokáig, különben kárt tesz a fiúban. De Dutch Bill pénzére várt,
tehát Billnek szüksége volt egy számra.

– Mi van a számmal? Milyen számot látsz?
Isaiah egész testében remegett. Bill érezte, ahogy az ő karjára is felkúszik

a reszketés.
– Egy, négy, négy – mondta a fiú. – Egy, négy, négy – ismételte

hangosabban.
Ez nem stimmelt. Ugyanezt a számot adta meg neki a legutóbb is, ami

nagyon jól jött Billnek. De nem sok esély volt rá, hogy máris újra nyerőszám
legyen.

– Biztos vagy benne, hogy jól látod, kisember? Nézd meg figyelmesen…!
– Egy, négy, négy! Egy, négy, négy! Szellemek az úton! Értünk jönnek.

Szellemek az úton. Szellemek az úton, szellemek az úton…
Mindenható Isten, lángolt a bőre! A fiú erősen szorította a kezét. Bill nem

tudta megszakítani a kapcsolatot.
– I-sai-ah… – mormolta, összeszorítva a fogát.
– A kígyó, a fa és a szellemek az úton. A férfi, a férfi, a kalapos férfi

közeleg…
Isaiah teste remegett és rángatózott. Még néhány másodperc, és túl sok

lesz. Bill nagyot hördülve elrántotta a kezét, és elkapta a fiút esés közben.
– Nyugalom, nyugalom – csitítgatta Bill, de Isaiah nem hallotta. A férfi a

fiú mellkasára tette a kezét. Annak egyenletes emelkedése és süllyedése
megkönnyebbüléssel töltötte el, és egy pillanat múlva Isaiah kissé réveteg
hangon megszólalt:

– Mr. Johnson?
– Itt vagyok, kisember. Itt van a te Bill bácsid. Jól vagy?
– Mm-hmm. Újabb rohamom volt? – kérdezte a fiú, és Bill kiérezte
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hangjából a félelmet, ahogy a fiú magához tért.
– Nem. Nem volt ez roham. Csak… amikor meglátod azt a másik világot,

olyan, mintha egy időre elaludnál. Ennyi az egész. Csak egy kis alvás. Nem
árthat. Most hogy érzed magad?

– Jól. De egy kicsit fáradtan.
– De emlékszel, mit mondtam, hogy ez a kettőnk titka?
– Igen, uram.
– És nem fogod elmondani senkinek, hogy gyakorolunk, amíg meg nem

tudod mutatni nekik, meddig jutottál?
– Nem, uram! – A fiú könnyednek, vidámnak hangzott, mint egy ló, ami

végre szabadon vágtázhat.
– Még a bátyádnak sem.
Rövid szünet.
– Úgysincs soha otthon.
– Ne aggódj, én itt vagyok, fiam. Itt, melletted.
A fiú megfogta a férfi kezét, miközben kiléptek a mauzóleumból. Bill

szorosan átölelte, és finoman megpaskolta a hátát.
– Mit szólsz, ne ugorjunk be Mr. Reggie-hez egy kis fagylaltra?
– De, uram!
– És mondd csak: kinek van különleges képessége?
– Nekem – felelte Isaiah halkan.
– Biztos vagy benne? Mert nem úgy hangzott – ugratta Bill, mire a fiú

olyan hangosan ismételgette, hogy „Nekem! Nekem”, hogy a madarak
rémülten rikoltozva röppentek a magasba.

– Mutasd az utat, fiam!
Egy, négy, négy. Bill ismét megjátssza a számot, hátha másodszorra is

szerencséje lesz vele.
– Mr. Johnson? – kérdezte Isaiah, miközben kéz a kézben elhagyták a

temetőt, és a csípős, hideg szélben Harlem központja felé vették az irányt.
– Igen, kisember?
– Ki az a Guillaume?
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BEACH LÉGNYOMÁSOS VONAT

A buszon, útban a Seward Park Könyvtár felé, Ling gondolatai az előző
éjjeli álomjárás körül jártak. Ujjait a busz ablakának nyomta, érezte az üveg
hidegét, és arra gondolt, hogy ugyanezek az ujjak hogyan alakították át az
álomképet, hogyan rendezték át az atomjait valami újjá, tele energiával.
Ráébredt, hogy ő is egy egész univerzumot hordoz magában, hogy őt is
hullámok és részecskék alkotják, amik folyamatos mozgásban vannak,
folyamatosan változnak. Mindez varázslatos volt, kivéve azt a különös
pillanatot az alagútnál Wai-Mae figyelmeztetésével. Bizonyára létezik
tudományos magyarázat az alagútból érkező fény- és hangkitörésekre: talán
valamilyen energiaforrás, ami felfedezésre vár? Még egy szellem sem,
akivel Ling találkozott, viselkedett hasonlóan.

Mrs. Belpre, a könyvtáros rámosolygott, amikor a lány beért a
könyvtárba, megkérdezte, hogy tetszettek neki a könyvek, és újabbakat
ajánlott. Ling megkérdezte tőle, hallott-e már egy bizonyos O’Bannion és
Lee házasságközvetítő cégről, de Mrs. Belpre a fejét rázta.

– És hogy van a barátod, George? – kérdezte a nő halkan.
– Ugyanúgy – válaszolta Line.
– Remélem, hamarosan felébred – paskolta meg Mrs. Belpre Ling kezét.
A lány halványan felidézte az előző éjjeli álmát George-ról. Az álmok

szimbólumok. Kirakós darabok. De akárhogy próbálkozott, ezt a darabkát
még nem tudta a helyére tenni. Volt valami különös George-ban a
vonatállomáson.

A vonatállomás. Az is különös volt.
Ling álomjárásai alatt elég tisztán ki tudta olvasni a szavakat. Igazi

álmaiban azonban alig. A szavak elmosódtak, vagy elméje másfelé
vándorolt. Ám múlt éjjel – igen, már emlékszik! – tökéletesen le tudta
olvasni: BEACH LÉGNYOMÁSOS TRANZIT VÁLLALAT. Ettől a sugallattól
vezérelve a könyvtár katalógusához ment, és végigpörgette a kártyákat, amíg
rá nem akadt egy izgalmasnak ígérkező bejegyzésre. Ott állt a papíron
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feketén-fehéren: Beach Légnyomásos Tranzit Vállalat.
Valóban létezett. Legalábbis valamikor biztos.
Ling félretette a tudományos könyveit, és helyettük régi újságokba ásta

magát, egy olyan helyről olvasva, amiről azt hitte, ő és Henry csak
képzelték, csak az álmukban létezett.

New York Tribune
1870. FEBRUÁR 26.

ELKÉPESZTŐ TELJESÍTMÉNY!
MR. A. E. BEACH VÉGRE EGY FÉNYŰZŐ

FOGADÁS KERETÉBEN LELEPLEZTE
A LÉGNYOMÁSOS FÖLDALATTI VASUTAT!

AZ ÍGÉRETEK SZERINT

A CENTRAL PARKIG TERJESZKEDNEK MAJD.

Ma reggel a modern közlekedés csodáját leplezték le mélyen New
York zsúfolt utcáinak forgataga alatt. A Beach Légnyomásos Tranzit
Vállalatot, amin mostanáig férfiak csapata dolgozott éjt nappallá téve,
a legnagyobb titoktartásban, a megálmodója és építésze, Mr. Alfred
Ely Beach, a Scientific American szerkesztője mutatta be a kíváncsi
közönségnek.

Az elmúlt egy évben a Warren Street és a Broadway sarka, amit a
Devlin Ruhabolt foglal el a Broadway 260-as szám alatt, több
spekulációra adott okot. A járókelők a megrázkódó földre, az
alagútfúró eszközökre és minden éjjel az üzlet mögött hagyott
földkupacokra lettek figyelmesek. A mai nappal a szenzációs
vállalkozás többé már nem csak spekuláció.

– Hölgyeim és uraim! Ma ezek alatt az utcák alatt felfedjük a
közlekedés jövőjét: a Beach Légnyomásos Tranzit Vállalatot. Nézzék
meg a saját szemükkel ezt a csodát, és ámuljanak! – jelentette be
büszkén Mr. Beach egy szépen berendezett váróteremben, tele
riporterekkel, előkelőségekkel és városi vezetőkkel, akik izgatottan
várták, hogy felszállhassanak a föld alatti csodára, ami végigfut a
Broadwayn, a Warren Streettől, el a Devlin Ruhabolt alatt, egészen a
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Murray Streetig, kilencven méteres távolságot téve meg a levegőhajtás
segítségével, amit egy nagy ventilátor kelt, bár Mr. Beach máris az
alagút bővítését tervezi.

Ling újraolvasta a cikket: Beach Légnyomásos Tranzit Vállalat; Devlin
Ruhabolt; Broadway 260; a Broadway és a Warren sarka. A riport mellett
egy művész illusztrációja volt látható az állomásról az átadás napján: a
megemelt váróterem, a csillár és a szökőkút, és még a zongora is.
Egyértelműen ugyanaz az állomás volt, amit az álmukban láttak. Gyorsan
átfutotta a többi bejegyzést is, míg rá nem talált egy második cikkre:

A BEACH LÉGNYOMÁSOS ÁLOM
KIFOGYOTT A LEVEGŐBŐL

A VÁROS MA BEZÁRATJA AZ ELSŐ FÖLDALATTI ÁLLOMÁST.

Ling gyorsan elolvasta a cikket. Mr. Beachnek nem volt könnyű dolga
kísérleti álma valóra váltásával. És épp amikor kezdett reményteljessé
válni, 1873-ban gazdasági pánik ragadta magával New Yorkot és az ország
többi részét. Nem volt pénz egy földalatti vonatjárat ötletének támogatására.
Mr. Beach álmának prototípusát 1873-ban végleg bezárták, és egy ideig
céllövöldének használták. 1875-ben gyönyörű tartozékait kövek mögé
temették.

A későbbi cikkek csak futólag említették a Beach Légnyomásos Tranzit
Vállalatot. A város továbblépett. A Devlin Ruhaboltból Rogers, Pett & Co.
lett, ami aztán porig égett. Helyére új épületet húztak. 1904-ben megnyílt az
első földalatti állomás a Városházánál, a régi légnyomásos vasút közelében.
Alagutakat ástak ki. Új állomásokat építettek, bár Mr. Beach ezt már nem
érhette meg. Légnyomásos tranzit álma rég feledésbe merült, csupán egy alig
kivehető lábnyom maradt utána New York történelmében.

Akkor miért jelenik meg folyton Ling és Henry álmában?
Ling figyelmét egy kisebb csoportosulás vonta magára a helyiség

elejében. Rendőrök érkeztek, és most mindenkit arra kértek, hogy
pakoljanak össze és távozzanak. Mrs. Belpre fojtott hangon vitatkozott az
egészségügyi ellenőrrel, aki az elmúlt két hétben odalátogatók nevéért
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faggatta a könyvtárost.
– A további vizsgálat érdekében – magyarázta. – Végül is a

közegészségről van szó.
Mrs. Belpre szilárdan kitartott.
– Nem. Magánügyekről van szó.
– Mi történt? – suttogta Ling egy anyának, aki épp a gyerekét szedte össze.
– Bezárják a könyvtárat az álomkór miatt – válaszolta az anya kantonéz

nyelven. – Attól félnek, hogy a könyvtár fertőzött lehet. Közegészségügyi
szükségállapotnak nevezik. Épp ma reggel zárták be az általános iskolát, és
deszkázták be a templomot és a közfürdőt is.

Az egyik rendőr Ling asztalához lépett.
– Mindenkinek ki kell mennie, kisasszony – közölte bocsánatkérően. Ling

gondosan egymásra pakolta az újságokat és könyveket, majd elindult az ajtó
felé.

Kifelé menet elhaladt egy férfi mellett, aki a bejárati lépcsőn dolgozott,
kezében egy vödör ragasztóval és egy kefével. Egy plakátot kent fel a
könyvtár ajtajára: NEW YORK VÁROS EGÉSZSÉGÜGYI HIVATALÁNAK TOVÁBBI

RENDELKEZÉSÉIG ZÁRVA.

Miközben Ling a kínai negyedbe vezető buszra várt, próbálta összerakni az
eddig megismert tényeket. A Beach Légnyomásos Tranzit Vállalat valóban
létezett. A Devlin Ruhabolt alá építették. Ling és Henry mindkettőt látták
minden éjjel az álmukban. Megjött a busz, de Ling nem szállt fel rá. Helyette
a Broadwayn járó villamossal elment a Városháza Parkig.

Az álmában George egy ivókúthoz vezette, így Ling arra indult, míg meg
nem találta. Ivott egy kortyot, és a dajkákat figyelte, akik babakocsikat
tologattak a fasorokon. Pontosan miben reménykedett, mit talál itt? A kút
mellett ott volt a nyílás. Ling megállt fölötte, és régi fémrácsain keresztül
lenézett a föld alá, közben érezte az alulról jövő légáramot.

– Adna egy pennyt, fiatal hölgy? – kérdezte egy koldus az egyik pádról.
A férfi vizelettől bűzlött. Ling kissé arrébb lépett az ellenszélben. A

Broadway sürgés-forgásának szimfóniájára meredt: autók, villamosok és
emberek igyekeztek mindenfelé megállás nélkül. Múlt éjjel az álomban,
amikor ugyanezen a helyen állt, George a lány mögé mutatott. Mire akarta
felhívni a figyelmét? Ling az irodaépületek sorát pásztázta, míg rá nem jött,
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hogy ez ugyanaz a sarok, amit ő és Henry minden éjjel látnak abban a
különös, visszatérő álomhurokban utazásuk elején – csak egy régebbi
korból. Mintha egy, a történelem lapjairól elveszett szellemváros látogatná
meg őket.

– Nehéz az utcán a hidegben, kisasszony – mondta a koldus, és ezúttal
Ling a tenyerébe dobott egy pennyt.

– Köszönöm, kisasszony! Igen, hideg, hideg, hideg. Régebben odalent
aludtam, a járatokban – magyarázta a rács felé intve. – De többet nem
megyek le oda. Rossz álmok kísértenek odalent. Hallani lehet, ahogy
szólongatnak. A rossz álmok vitték el Salt, Mosest és Ralphot. És egy ideje
már Patricknak és a feleségének, Maudie-nak sem láttam nyomát se. –
Szeme kikerekedett, és sürgető suttogással folytatta: – Van odalent valami,
kisasszony. Szellemek – nézett fel a ködös égbolt kísérteties háztetőire.
Azután felpattant a pádról, és tenyerét nyújtva eltotyogott egy arra járó pár
felé. – Elnézést jó uram, kedves hölgyem, adnának egy pennyt?

A levegőben közelgő eső illata érződött, így Ling elindult a Városháza
Parkból, hogy visszabuszozzon a kínai negyedbe. A Mulberry Street szélén
az emberek a Columbus Parkba csoportosultak, ahol egy hangosbeszélős
férfi, mellette egy kínai tolmáccsal, közölte, hogy azonnal egy kötelező
egészségügyi vizsgálat veszi kezdetét.

– Minden lakosnak jelentkeznie kell az irataival – jelentette be a férfi.
A tömeg felháborodott.
– Nem bánhatnak így velünk! Vannak jogaink! – kiáltotta Thomas Chang.

Huszonnyolc éves volt, ügyvéd, a Princetonon végzett. Miközben Ling a
fiatalembert nézte, aki a parkban állt a szülei mellett, arra gondolt, hogy
Thomas éppannyira hős, mint Jake Marlowe.

– Az állampolgároknak vannak jogaik – kiáltotta vissza a férfi a
hangosbeszélővel.

– Én itt születtem. Állampolgár vagyok. De emberi jogaink is vannak –
felelte Thomas. Mások is csatlakoztak a tiltakozásához – nemcsak a kínai
negyedből, hanem szomszédok is, akikben a lány az Orchard és a Ludlow
Street, valamint az olasz negyed lakóira ismert. A hangosbeszélős férfi
tovább kiáltozott:

– Ha nem működnek együtt, kénytelenek leszünk mindannyiukat
karanténba zárni!
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– Ling!
A lány megfordult, és Gracie Leungot látta keresztülnyomakodni a

tömegen.
– Ling! Hallottad? Hát nem szörnyű? – kérdezte, amint a lány mellé ért.
– Mit nem hallottam, Gracie? – kérdezte Ling bosszúsan. Utálta, ahogy

Gracie lélegzet-visszafojtva mesélte a pletykákat.
– George-ról van szó!
Ling elhűlt.
– Mi van George-dzsal?
Gracie könnyekben tört ki.
– Ó, Ling! Meghalt!
A parkban minden egyetlen ponttá szűkült. Ling alig kapott levegőt.
– Ezért vannak most itt – mutatott Gracie a hangosbeszélős férfira.

Letörölte a könnyeit. – Az anyja ma reggel talált rá. Az egész testét hólyagok
borították, mintha belülről emésztette volna fel valami, és semmit sem
hagyott volna belőle. És amikor meg akarták mozdítani, a csontjai… –
Gracie lenyelte a könnyeit. – A csontjai elporladtak, mint a hamu.

Lingnek eszébe jutott az álmának a legvége. Valami rettenetes dolog vonta
a hatalma alá George-ot, aki már akkor holtnak látszott, mint aki tudja, hogy
már vár rá a kivégzőosztag. Ling Chan… Ébredj fel!, szinte parancsolta.

Figyelmeztette.
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ÉG FELÉ EMELT TEKINTETETEK

– Szörnyen csöndes ma este, Miss Chan – jegyezte meg Henry szokásos
helyéről a zongoránál, miközben ő és Ling a vonatra várakoztak az
álomvilágban. Ling odalent ült a szökőkút szélén, ujjaival szórakozottan
kavarta a vizet.

– A barátom, George ma meghalt – felelte Ling zsibbadtan. – Az álomkór
vitte el.

A lány az ide-oda cikázó aranyhalat figyelte: egy nyugtalan narancsos
villanás.

– Ó, Ling! Szörnyen sajnálom – ült le mellé Henry.
– Köszönöm! – motyogta a lány. – Álmodtam róla. Tegnap éjjel.
Henry egy pillanatig hallgatott.
– Talán el akart búcsúzni.
– Talán – felelte Ling. De az álom egyáltalán nem volt békés. George

halála nagyon lesújtotta. Valamiért végig azt hitte, a fiú legyűri a betegséget.
Fiatal volt még és erős. De rá kellett jönnie, hogy a betegségek
kiszámíthatatlanok és igazságtalanok. Végül is Ling is fiatal volt és erős. Ez
mégsem jelentett előnyt a lábaival szemben.

A vonat besüvített az állomásra. Henry szó nélkül a karját nyújtotta, és
Ling nem utasította el.

– Mi a baj, Kis Harcos? – kérdezte Wai-Mae abban a pillanatban, hogy
Ling az erdőben leszállt a vonatról.

– Ma elveszítette a barátját, George-ot, az álomkór miatt – magyarázta
Henry, mire mindhárman csak álltak és a madarak halk csiripelését
hallgatták, nem tudva, mit is mondhatnának vagy tehetnének.

– Meg kell adnunk a szellemének a végső nyugalmat – szólalt meg végül
Wai-Mae.

– Hogy érted? – kérdezte Henry.
– Nagyon fontos, hogy megadjuk a tiszteletet a holtaknak. Hogy

megbizonyosodjunk, boldogok lesznek a másik világban, főleg, ha nehéz
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haláluk volt – magyarázta Wai-Mae. – Különben a szellemük nem nyugodhat
békében.

Henrynek eszébe jutott az édesanyja, ahogy a sírkertben ül, és a
rózsafüzérét morzsolgatja, megnyugvásra találva a festett szentek között.
Aztán arra gondolt, hogyan temették el Gaspard-t a sült csonttal. A rituálék
fontosak.

– Hozom Louis-t – tette a kezét Ling vállára. – Rendesen csináljuk, kínai-
New Orleans-i módon.

Henry, Louis, Wai-Mae és Ling felment a dombra az aranyozott falu fölé.
Louis lejátszott egy lassú dallamot a hegedűjén, Henry pedig elénekelt egy
zsoltárt, amit még kisfiúként tanult. Wai-Mae letépett egy gallyat egy közeli
fáról, és füstölővé alakította, amit aztán egy fűszálból varázsolt gyertyával
gyújtott meg. Édes, füstös aromája összekeveredett a fenyő és a gardénia
illatával.

– Ezt hogy csináltad? – kérdezte Henry döbbenten.
De Wai-Mae már felvett egy maroknyi kavicsot, és erősen koncentrálva

összepréselte őket a tenyerében. Amikor kinyitotta a kezét, egy csésze teát
tartott benne.

– A barátodnak – mondta, és Ling az ajándékot egy vadvirágágyás
közepére fektette.

– Nincs nálam kép George-ról – fordult Ling Wai-Mae-hez. – Pedig
kellene egy.

Wai-Mae átnyújtott neki egy botot.
– Rajzold le!
Ling úgy tett, ahogy mondta, és végighúzta a botot a homokban, hogy

felvázolja egy arc egyszerű körvonalát: egy karikát, két vágást a szemnek,
egy vonalat az orrnak és még egyet a szájnak. Ling Wai-Mae-re pillantott.

– Tudod, mit kell tenned – emlékeztette Wai-Mae, és Ling kezét a
homokba rajzolt képhez vezette.

Ling a fejét rázta.
– Nem hiszem, hogy menni fog.
– Dehogynem – bátorította Wai-Mae.
Ling maga elé képzelte George arcát, de a fiúnak csak a szellemszerű

alakját látta az álmából. Mély levegőt vett, majd olyannak látta őt maga
előtt, ahogy életéből ismerte: vékonynak, fürgének, féloldalas mosollyal,
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felvont szemöldökkel, mintha folyton meglepett arcot vágna. Az az idióta
horkantás. Reménytől csillogó szeme, ahogy minden egyes alkalommal
felnéz a Teaház ajtajára, amikor kinyílik, hátha besétál rajta valaki,
gyönyörű jövőjét dédelgetve.

A bizsergés végigszikrázott ujjhegyein. Mindenütt végigáramlott a bőrén,
fel egészen a nyakáig, feje mintha megtelt volna levegővel. Aztán a rezgés a
belsejében visszhangzott, mintha egy része rákapcsolódott volna az
álomvilág hullámaira, és minden molekulája egy megfestésre váró képre
összpontosult. A földön repedések képződtek.

Ling kinyitotta a szemét, és kissé kábának érezte magát. Ahol eddig a
felvázolt homokrajz állt, most egy sárgászöld, új élettel teli Facsemete tört a
nap felé. A fehér tokokból apró, piros rügyek nyíltak. Miközben Ling a friss
indákon ragyogó napfényt figyelte, egyszerre találta különösnek és
tökéletesnek. Mindig is ez rejlett George-ban: valami, ami még születésre
vár. Valami, ami még nem áll készen a halálra. Elfordította a fejét, hogy a
többiek ne lássák a könnyeit.

– Megcsináltam – suttogta. És Ling nem tudta, hogy az arcán patakzó
könnyek halott barátjának szólnak-e, vagy a bűntudatos örömnek, amiért
felfedezte a benne rejlő új energiát.

Az álomképen rövid villám fénye remegett végig. A fák csúcsai
elveszítették formájukat és színüket, mintha egy dühös gyerek kiradírozta
volna őket. A szűkölő rovarkórus csak egy másodpercre zavarta meg a
csendet. Wai-Mae elmondott egy imát George jelképes sírja felett. Ling
szedett egy maroknyi somvirágot, és a facsemete mellé helyezte őket.

– George-nak. Legyen most már minden álma boldog!
Henry intett Louis-nak, mire mindketten rákezdtek egy lelkesítő dalra,

mintha egy Bourbon Street-i temetéshez csatlakoznának, ahol a szomorúság
helyét átveszi a leélt élet ünneplése. Magasan fölöttük az álombéli ég
gazdag aranyszínekben tündöklött.

– Amikor meghalok, remélem, lesz, aki ilyen kedvesen megemlékezzen
rólam – jegyezte meg Wai-Mae.

A közelben egy kisebb csapat kócsag röppent a magasba, a fénylő,
rózsaszín felhőkbe rikoltva.

Wai-Mae megfogta Ling kezét.
– Nézd, most már szabad a lelke.

279



Ling az égre szegezte a tekintetét, és nem fordult hátra az alagútból lüktető
fény felé, ahogy a sötétség mélyéről érkező, egyre fokozódó, sivító, morajló
kórust sem hallotta.
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ÁLMOK MINDENÜTT

Az álmok mindenütt jelen vannak.
Attól a pillanattól kezdve, hogy az emberek először lélegzetet vesznek,

vágyakat lélegeznek ki, míg a levegő tele nem lesz sóvárgással.
Jericho Evie-ről álmodott. A lány mögött tűzijáték robbant az égen.

Szakadozott fénye angyali ragyogásba vonta az arcát, és megvilágította
testének körvonalát könnyű alsóneműje alatt. Ajka hívogatólag piroslott, és
Jericho a lány nevét nyögte álmában.

Sam azt álmodta, hogy még gyermek, és az édesanyja kezét fogva sétál,
biztonságban és szeretetben. Ám az utcákat elárasztó katonák hirtelen
tömege elválasztotta őket egymástól. Sam eltévedt. És aztán édesanyja
hangja egy kirakatablakban álló rádióból szólt hozzá:

– Keress meg, kis rókám!
Mabel álmában fellépett egy magas emelvényre, és az összesereglett

emberek fölé magasodott, akik a nevét kántálták. Azért jöttek, hogy őt, és
csakis őt lássák.

Isaiah a szalmakalapos fiúról és a zöld szemű lányról álmodott, akik
nagyon boldogok voltak, de Isaiah féltette őket, mintha egy vihar készülne
lecsapni idilli életükre. Egyre csak azt kiáltozta nekik, hogy veszélyben
vannak, de nem jött ki hang a torkán.

A gintől megrészegült Evie reggelre nem fog az álmaira emlékezni.
Theta Memphisről álmodott, Memphis pedig Thetáról, és mindkettejük

álmában boldogok voltak egy csodaszép világban.
Azonban az álmokat nem lehet sokáig irányítani. Természetes röppályájuk

előre mutat. Kifelé. Felfelé. Messzire. Át minden korláton és határon. Ki a
világba.

Ez a rémálmokra is igaz.
A sötét alagútban a sápadt, éhes szerzetek lekúsztak a falakon, be a régi

állomásra. Nekiveselkedtek a berozsdásodott rácsnak. Amikor az kinyílt,
beleszimatoltak a nyirkos levegőbe, beszívva a rengeteg vágy részegítő
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páráját, a nyelvükön ízlelgetve azt. Majd kijjebb merészkedtek, bemásztak a
város csatornáiba, a több mérföldnyi föld alatti járatokba, és amikor egy
szerelvény elrobogott mellettük, elbújtak a boltívek alatt. Az állomások
szélének árnyékában várakoztak, ahonnan beláthatták a sóvárgással teli
emberek ragyogó fényeit.

– Álmok – motyogták kiéhezetten.
A Park Row alatt, a Tizenegyes Számú Alállomáson a forgó átalakítók, a

két szolgálatban lévő férfi elképedésére, reszketve leálltak. A gombokat
nyomkodták az irányítópanelen, de azok nem reagáltak.

– Majd én megnézem, Willard – mondta kettejük közül a fiatalabbik, akit
Stannek hívtak. Lekapott egy csavarkulcsot a szerszámos falról, és
zseblámpával a kezében elindult a morajló csövek futurisztikus folyosóján,
a lépcsőn lement a forgó átalakítók termébe, a modern elektrotechnika
csodájához, ami most sötétbe és csendbe borult. A falon lévő kapcsolókkal
sem ért el semmit. Stan zseblámpájának fénye megvilágította a nehéz
átalakítókat, sötétben alvó fémóriások lekerekített hátára emlékeztettek. A
terem másik végében az egyik mögött fény lüktetett: egy leszakadt huzal vagy
egy kisebb elektromos tűz szikrája. Stan óvatosan közelített felé. Majd
megtorpant, amikor meghallotta a hangot: egy szirupos, torokmélyről hangzó
morgást, ami gyors, mélyen hangzó sikollyá alakult, és Stan a csontjaiig
megdermedt.

– Ki van ott? – kérdezte, szorosabban fogva a csavarkulcsot.
Egy pillanatig csend volt, olyan nagy csend, hogy Stan csak a saját

légzését hallotta, amit felerősített az üreges helyiség. Aztán minden előjel
nélkül a sikítás, mint egy viharfront robbant be. Mintha hangiról hangra tört
volna fel több száz elátkozott lélek torkából. Annyira betöltötte a termet,
hogy Stan nem tudta volna megmondani, honnan jön.

Az átalakító mögött a fény újból felizzott – egyszer, kétszer, háromszor –,
hátborzongató árnyakat vetve az alállomás magas, fehér csempés falára.

Aztán az a valami előlépett. Egykor mintha férfi lett volna. Mostanra
azonban valami teljesen más lett, valami nem emberi: sápadt bőre
repedezett, mint a kiszáradt föld, kisebesedett, vörös foltokkal; megritkult
hajcsomók. Ködös, lélektelen, kék szem meredt előre a krétafehér,
csontvázszerű arcról. A zseblámpa fénye apró, tűhegyes, elsárgult fogakra
esett a rothadó, félig nyitott szájban.
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– Segítség…! – suttogta Stan, mint egy rémült gyerek, mert ez a szörnyű
jelenés gyermekkori rémálmaira emlékeztette.

A lény észrevette a férfit. Fejét félrebillentette, és a levegőbe szagolt.
Torka mélyéről morogni kezdett, mint egy kutya, ami az ételét figyelmezteti.
Szája sarkából fekete nyál csörgött, majd állkapcsa kiakadt, száját
nagyobbra tátotta, mint az emberileg lehetséges. Ismét sivított, és Stant már
nem érdekelte, hogy összevizeli a nadrágját, vagy sírva fakad, miközben
visszabotladozott az ajtóhoz. Már szaladt, de hiába. Mert többen voltak.
Rovarsebességgel szelve át a termet. És már nem volt semmi – se
csavarkulcs, se elemlámpa, se érvelés –, ami megmenthette volna, miközben
a világító lények körbezárták.

Bent az irányítóteremben Willard fütyörészve ült a székében, míg Stan,
alállomás gyomrából felhangzó sikolya meg nem dermesztette.

– Jézus! – kapott levegő után. – Stan? – kiáltotta. Majd megint: – Stan, te
vagy az?

Nem jött válasz.
– Stan?
Semmi.
Willard tudta, hogy fel kéne kelnie. Fognia kéne egy lámpást, és

megnézni, mi történt. Egyik lábat a másik után, le a lépcsőn. Egyszerű. Nem
mozdult.

– Stan? Jól vagy? – kérdezte megint, ezúttal kissé halkabban.
Elszámol ötig. Ha Stan addig nem ér vissza, utánamegy. Willard fojtott

hangon számolni kezdett:
– Egy… kettő… három… – Reszketve beszívta a levegőt. – Négy… –

Újabb levegő. – Ö…
Sivító hang szakította félbe. Odakint a folyosón a fények vadul pislákolni

kezdtek. Majd egyesével kiégtek, mintha egy láthatatlan szívószállal
kiszívták volna belőlük az elektromosságot. Willard mégsem tudta rávenni
magát, hogy utánajárjon a hangnak, még akkor sem, amikor meghallotta az
egyre közelítő, torokmélyről jövő morgásokat és hátborzongató rikoltásokat.

A rémálmok eljöttek érte.
És éppúgy, mint az emberek és az ő álmaik, újabbakra éheztek.
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SMALL’S PARADISE

Éjjel fél egykor Memphis a Hotsy Totsy előtt járt fel-alá, idegesen zörgetve
az aprót kölcsönzött szmokingjának zsebében. Keményített inggallérja olyan
feszes volt, mint egy érszorító. Átolvasta a verset, amit aznap írt, ismét
összehajtotta a papírt, visszadugta öltönyének zsebébe, majd folytatta a
járkálást, néha felpillantva az utcára.

– Uram-teremtőm, Memphis, a végén még kikoptatod a járdát – jegyezte
meg Clarence, az ajtónálló. – Valaki a fejedet akarja?

– Épp ellenkezőleg – felelte Memphis.
Ekkor egy taxi húzódott le a járdaszegélyhez. Memphis meghallotta az

ismerős, mély hangot:
– Tartsa meg az aprót! – Majd megfordult, és Thetát látta kiszállni a hátsó

ülésről fekete, gyöngyös ruhában és fehér rókaszőrme sálban. Sötét szemét
vastagon kihúzta, így most úgy ragyogott, mint két sötét gyöngyszem fekete,
rövid, egyenesre vágott, fényes haja alatt. Vörös ajkának sarkában mosoly
bujkált, miközben, mint egy látomás, Memphis mellé libbent.

– Jó estét, Hercegnő! – mondta a fiú, amint megtalálta a hangját.
– Szépen kicsípted magad, Költő – jegyezte meg Theta.
– Te… – kereste a fiú a megfelelő szót. – Fluoreszkáló vagy.
Theta felvonta egyik vékony szemöldökét.
– Emlékeztess, hogy legközelebb hozzam magammal a szótáramat.
Memphis szélesen elmosolyodott.
– Legközelebb, jól hangzik.
Clarence Memphisre pillantott, és kinyitotta az ajtót, de a fiú nemet intett.
– Nem megyünk be? – kérdezte Theta.
– Ide nem. Meglepetés, emlékszel?
Memphis a Hetedik sugárút és a Százharmincnegyedik utca felé vezette a

lányt. Egy ott járőröző rendőr feléjük közeledett, mire Memphis lemaradt,
biztonságos távolságot tartva Thetától. A rendőr megemelte a kalapját a lány
felé, aki apró mosollyal válaszolt. Amint a férfi továbbállt, Memphis
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utolérte Thetát.
– A következő sarok – mondta.
– És mi az a nagy titok, amit kiterveltél?
– Nemsokára megtudod. Hunyd be a szemed! – kérte a fiú. – Most három

óriáslépés. Ééés… kinyithatod.
Theta felpislogott a fényes táblára.
– Small’s Paradise? Ez valami vicc?
Memphis a hajtókája alá akasztotta hüvelykujját.
– Úgy nézek ki ebben a maskarában, mint aki viccel?
– Oké, legyen: mi az alkalom?
Memphis elvigyorodott.
– Ez a tizennyolcadik randevúnk.
– Ez a hely nagyon felvágós. Hol szerezted rá a pénzt, Költő? – suttogta

Theta, miközben egy fehér kesztyűs ajtónálló egy kimért „Jó estét!” után
bekísérte őket.

– Ó, eladtam pár jószágot. Meggazdagodtam a kanadai whiskyn.
Rájöttem, hogy igazából egy Rockefeller vagyok. Tudod, hogy megy –
felelte Memphis. Valójában már hetek óta spórolt erre.

Memphis átnyújtott öt dollár, nehezen megkeresett borravalót a
főpincérnek, aki egy takaros asztalhoz vezette őket – nem volt olyan elegáns,
mint a többi, aminél az igazán gazdagok ültek, akik öt dollárnál többet tudtak
adni a személyzetnek, vagy a hírességek, akik csak belibbentek, és máris
előkészítettek nekik egy asztalt a táncparkett mellett, de azért ez is megtette.
A klub szabályzata megengedte, hogy mindenki saját flaskát hozzon, de
Memphis szeretett volna a pincérektől rendelni. Drága volt, de a pénz
legalább itt maradt Harlemben, és a fiú nagyon fontosnak érezte magát, hogy
ezt megteheti a barátnője előtt. Azt akarta, hogy Theta ne egy küszködő
költőnek lássa, aki az öccsével osztozik egy szobán a nagynénje házában,
miközben számokat gyűjt be egy harlemi bankárnak, egy fiúnak, aki még
csak sejti, hogy ki akar lenni, hanem férfinak. Valakinek. Egynek azok közül,
akikkel a lány általában barátkozni szokott.

A zenekar – a Charlie Johnson s Paradise Orchestra-dzsessz dallamai
átszűrődtek a táncolok tömegén, akik olyan szorosan álltak, hogy csoda volt,
hogy egyáltalán meg tudnak mozdulni. Az asztalok között szmokingos
pincérek forgolódtak és keringőztek, nehéz tálcáikat magasan a fejük fölé
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emelve anélkül, hogy egy cseppet is kilötyögtettek volna. Még egy
vállalkozó szellemű, görkorcsolyás pincért is láttak. Az egész klubot izgatott
csillogás járta át, mint egy cirkuszt, ahol bármi megtörténhet.

– Amikor ez a zenekar elfárad, egy másik veszi át a helyüket –
magyarázta Memphis túlharsogva a hangzavart. – Nem kell szünetet tartani a
táncban. Napfelkeltekor még mindig teli tüdőből fogják fújni. Egész éjjel
rophatjuk.

– Reméljük, ezúttal nem lesz rajtaütés! – kiáltotta vissza Theta.
– Ha nem lett volna az a rajtaütés, sosem találkozunk.
– Ez igaz. De egyszer elmenekülni elég volt, nem gondolod? – felelte

Theta.
Egy pincér lépett melléjük, és letette eléjük a teáscsészékbe csempészett

koktélokat.
– Tessék, kisasszony! Uram – mondta a pincér, és Memphis kiérezte az

előzékeny hangnem mögött bujkáló enyhe ítélkezést: Mit keresel itt egy
fehér nővel?

– Köszönjük! – felelte Memphis, ügyelve rá, hogy különösen udvariasan
hangozzon, még ha ez szörnyen idegesítette is. Mintha bocsánatot kért volna
egy olyan bűntettért, amit el sem követett. Még most is, ahogy lopva
körülnézett, elkapott néhány helytelenítő pillantást. De talán ha nagy ember
lesz, nagyra becsült költő, az elég lesz, hogy átírja a szabályokat. És
Memphis most már mindennap dolgozott a versein. Máris teleírt egy
jegyzetfüzetet új költeményeivel. Köztük azzal, ami a zsebében lapult, és
amit kifejezetten Thetának írt.

Memphis újra és újra a lányra pillantott, miközben Theta a táncotokat
nézte, és remélte, hogy lenyűgözte a helyszín. Legutóbb, amikor együtt
voltak a világítótoronyban, Theta azt mondta, minden rendben, de a fiú
érezte, hogy ez nem teljesen igaz. Aggódott, hogy ennek ő az oka, hogy ő az,
aki nem elég a lánynak. Részben ez volt az oka, hogy ilyen különlegesre
tervezte a ma estét.

– Minden rendben, Hercegnő?
– Minden pazar – válaszolta Theta, de kesztyűjének selyme alatt bőre

melegen bizsergett, miközben próbált nem pánikba esni. Semmi baj, mondta
magának a lány, szemét a táncparkettre szegezve, és néhány mély levegő után
a bizsergés elmúlt. Ám az utóbbi időben egyre többször érezte – azóta az
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este óta a színházban, amikor az életéért futott a Pentagram Gyilkos elől.
Egyszer még álmában is megtörtént. Egy égő falu körül, a hóban vágtázó,
nyihogó lovak rémálmából arra ébredt, hogy tenyere olyan forró, mint a
frissen begyújtott szén. Néhány másodpercre a csap alá kellett tartania,
mielőtt ismét normális hőmérsékletű lett.

– Nos, azt hiszem, itt az ideje, hogy ezt odaadjam neked – vette elő
Memphis az összehajtott papírt a zsebéből, és az asztalra tette, Theta pohara
mellé.

– Mi ez?
– Ajándék erre a különleges alkalomra – felelte Memphis. – Már egy hete

dolgozom rajta.
Theta a papír szélével babrált.
– Most olvassam el vagy később?
Memphis vállat vont.
– Ahogy szeretnéd.
A meleg újult erővel futott végig Theta ujjain. Szíve hevesen vert.
– Azt… azt hiszem, megtartom későbbre, mint egy ajándékot – csúsztatta

a lapot gyöngyös táskája alá. Úgy érezte, mindjárt sírva fakad, de attól
tartott, ha így tesz, keze még jobban felforrósodna. Egyre csak a táncolókat
bámulta, míg azok homályos színfoltokká nem váltak.

Memphis a gallérját huzigálta. Különleges randevúterve, úgy tűnt, kezd
kisiklani, ráadásul gyorsan. Figyelte, ahogy egy csapat fehér fiú gondtalanul
nevetgélve a táncparkettre kíséri partnerét. Minden éjjel bezsúfolódtak az
autóba, és idejöttek a parti színhelyére, majd magukkal vitték a belvárosba,
ahol a Broadway műsoraiban, elegáns szórakozóhelyeken és hotelekben
született újjá, amik csak fehéreket szolgáltak ki. Memphist dühítette, hogy
csak úgy idejöhetnek az negyedébe, az ő klubjaiba a párjukkal, minden gond
nélkül. El is várták, hogy megtehessék, senki nem vonta őket kérdőre.
Memphisnek azonban óvatosnak kellett lennie a saját barátnőjével a saját
otthonában.

Az asztal alatt, ahol senki sem láthatta, Memphis ujjait Thetáéi köré fűzte,
kitapintva kesztyűjének selymes puhaságát. Már csak a lány tenyerét
megsimogatni is borzongató élmény lett volna. Pár asztallal arrébb egy
csapat sznob harlemi rosszallóan méregette őket. Hát, a pokolba velük! A
pokolba a fehérekkel, akik a szabályokat hozzák, és a jó harlemiekkel, akik
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eleget tesznek nekik!
Memphis erősebben szorította meg Theta ujjait. A lány elhűlve kapott

levegő után.
– Bízz bennem! – nyugtatta meg Memphis, és összekulcsolt kezüket

kihúzta rejtekhelyéről, a terítő sima tengerére. A fiú kihívó pillantással
meredt vissza a néhány asztallal arrébb ülő övéire. Végül elkapták a
tekintetüket, és Memphis beleborzongott a győzelembe: Ne szabjátok meg,
hogy éljek! A zenekar egy újabb táncdalba kezdett. Újabb táncolok
pördültek a már így is zsúfolt parkettre. Egy fehér pár haladt el mellettük,
kezük egymáséban, mint Thetáé és Memphisé. A szőke hajú lány, csillogó
strassz fejpántban, Thetáról Memphisre, majd visszanézett. A lány talán
nagy gonddal állította össze öltözékét, hogy kifinomult ember hatását keltse,
de arckifejezése, a leplezetlen megvetés őszintébben tükrözte személyiségét.
Csak egy pillanatra torpant meg, hogy véleménye világos legyen számukra.

Theta visszabámult rá. Nem tűnt boldognak. Memphis szorosan tartotta
Theta kezét, biztosítva, hogy minden rendben. Itt van vele. A lány keze
meleg volt az övében, nagyon meleg, és Theta kihívó tekintete hirtelen már
félelemről árulkodott. Villámgyorsan elkapta a kezét. A szőke lány
önelégülten mosolygott, miközben ő és a párja a vidám táncolok felé siettek.
Memphis úgy érezte magát, mint akit hasba szúrtak.

Theta az asztalba kapaszkodva felpattant, és közben majdnem felborította
az italát. Felkapta a táskáját.

– Sajnálom. Nem érzem jól magam, Költő. H-hazá kell mennem – közölte,
és kifutott a klubból.

– Theta! Theta! – kiáltott Memphis. Utánasietett, de a pincér megállította.
– A számlája, uram.
– Egy perc, és visszajövök, esküszöm!
– Ezt már hallottam – felelte a pincér, és nem mozdult. Memphis

kétszeresen megalázottnak érezte magát Theta hirtelen távozása és ennek az
embernek a gyanakvása miatt. A fehér vendégek útját senki nem állja el az
ajtónál. Mindenki őket figyelte, miközben Memphis a tárcájába nyúlt, és
néhány bankjegyet tett az ezüsttálcára.

– Most boldog? – kérdezte.
A különleges este cafatokban lógott. És a legrosszabb, hogy Theta

otthagyta a verset, amin a fiú olyan sokat dolgozott. Memphis dühösen kapta
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fel a papírt, és elmasírozott, észre sem véve a fehér abrosz szélére égett
kéznyomok halvány körvonalát.

Harlem neon reményekben fürdő utcái gúnyolódva szórták fényüket
Memphisre, miközben hazafelé tartott. A csak fehéreknek fenntartott Gotton
Club ajtaján egy csapat részeg, belvárosi fiatal vágódott ki, teli tüdőből
rázendítettek az Everything Is Hotsy Totsy Now-ra, és végigbotladoztak a
Lenox Avenue-n. Majdnem teljesen elfoglalták a járdát, és Memphis
legszívesebben nekik ment volna, kilökve őket az útra. Ehelyett kezét
mélyen öltönyének zsebébe csúsztatta, és belemarkolt az összegyűrődött
versbe.

– Hé, Rómeó! Mi lett a nagy estéddel? – kiáltott felé Clarence nevetve a
Hotsy Totsy bejáratából, amikor Memphis elhaladt mellette. – Á, ne aggódj,
Memphis! Rengeteg lány van odabent.

De nem az, akit szeretek, gondolta Memphis. A negyed szélén, egy
elhagyatott utcában, távol a Lenox Avenue forgatagától, egy alkoholtól bűzlő
férfi nyúlt végig a járdán. Memphis felismerte benne az egyik helyi részeget:
Noble Bishopot. Nem volt kabátja. Akár halálra is fagyhat idekint.

Memphis mellette toporgott.
– Hé! Hé, Mr. Bishop! Jól van?
Az iszákos férfi ráförmedt.
Rendben. Akkor maradj csak ott!, gondolta Memphis. Tudta, mit

mondana erre Octavia: „Nem segíthetsz azon, aki nem kér a segítségedből.”
De a férfi kész roncs volt. Inge felszakadt, karján csúnyának tűnő seb

tátongott. Memphis tépelődve álldogált a hidegben.
– Úgy fest, mint akire ráférne az orvosi segítség – próbálkozott.
Noble Bishop bambán meredt rá kivörösödött, reménytől megfosztott

tekintetével. Hangja csupán vékony hangfonál volt:
– Miért? Ő talán felszabadít? – Azzal fejét a hideg járdára fektette, és

sírva fakadt.
Memphis nem volt sem orvos, sem szent. Egyiküket sem tudta volna

felszabadítani. De talán tehet valamit Noble gennyes sebével, ha elég bátor
hozzá, hogy megpróbálja. Vagy talán ebbe is belebukna?

– Mr. Bishop, jobb, ha vetek egy pillantást arra a vágásra a karján –
lépett közelebb hozzá Memphis. Szíve a mellkasában zakatolt. Az egész este
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kész katasztrófa volt, és most annak a lehetőségét fontolgatja, hogy újabb
zűrbe keverje magát.

A részeg férfi kissé belerúgott a fiúba.
– Nem kell a segítséged! Idióta!
– Valakinek segítenie kell magán. Csak hadd nézzem meg! Ennyit kérek.
Noble vonakodva felé nyújtotta a karját, tekintetében alig leplezett

bosszúsággal. Nemcsak alkoholtól, de vizelettől is bűzlött. Memphis
legyűrte undorát, megragadta a férfi karját a csuklójánál és a könyöke alatt,
becsukta a szemét, és próbálta előhívni a benne rejlő gyógyító erőt. De
semmi sem történt. Nem támadt szikra. És a rémes este hirtelen teljesen
reménytelenné vált.

– Eltűnt – motyogta Memphis kétségbeesetten. – Ismét elveszítettem.
– Eressz el! – A férfi Memphis vállára csapott, majd fülön vágta.
– Aú! Hagyja abba, maga részeg vénember! – szólt rá Memphis, kitérve

Noble ütései elől.
– Eressz el! Eressz el! – Egymás után szórva az átkokat, Noble erős ütést

mért a fiú combjára, mire az egész pocsék este hullámként söpört végig
Memphisen. Már nem akarta meggyógyítani Noble Bishopot; vissza akart
ütni, és egyre csak ütni akarta. Vissza akart vágni a világnak. Összeszorította
a fogát, megragadta a férfi karját, és erősen tartotta.

– Azt akarja, hogy lerohadjon a karja, maga átkozott bolond? Hagyja
abba, mielőtt visszaütök! Hagyja abba…!

A kapcsolat sebesen és erősen rohanta meg Memphist, mint egy
elektromos feszültség. Teste kétszer megrándult. Nyelve vasízű lett. Az utca
elhomályosult, elszürkült, majd fénnyel telt meg. Az utolsó dolog, amit
látott, a részeg férfi kikerekedett szeme volt, ahogy megpróbált, de végül
nem tudott megszólalni.

Memphis úgy érezte, mintha zuhanna, és zubogó víz hangját hallotta maga
körül. Majd megállt, és ismét azon a másik, gyógyító helyen találta magát,
valahol az itteni és a másvilág között. Érezte a körülötte lévő szellemek
nyomását. Először kezükkel üdvözölték viszont, aztán észrevette körben álló
alakjukat: az ősök halovány árnya több réteg anyagba burkolózva,
keresztülnyúlva tengereken és generációkon, megfejthetetlenül, mégis
ismerősen. Távolról dobok halk ritmusa és fojtott ének hallatszott. A meleg
szellő só és forróra sült homok illatát hozta.

290



Miután a kezek leereszkedtek, az alakok szétváltak, és Memphis az
édesanyját pillantotta meg fényes, kékesfekete tollkabátban, nap érlelte,
borostyán búzamezők felől integetve.

– Memphis. Fiam… – Hangja reszelés volt, és lassan ejtette ki a
szavakat, mintha nehezére esne a beszéd. – N-nincs sok időnk. – Kezét a
gyomrára szorította, miközben kis, tollas csomót öklendezett feli Szájából
vékony, olajos nyál folyt. Hangja károgássá halkult. – Kövesd. A. Szemet.
Gyógyítsd. Be. A Törést.

A horizontot sötét, gomolygó felhők lepték el, eltakarva a napot. A
háborgó égbolton dühös fény izzott és csapott le a földbe. Rövid
villanásaiban szellemek tűntek fel, amik pislákoló madárijesztőkként
lebegtek a gabona közt. Ezek a holtak egyáltalán nem hasonlítottak azokra az
árnyakra, akik üdvözölték Memphist a gyógyító helyen. Semmi jóindulat
vagy ismerős nem volt kísérteties alakjukban. Volt bennük azonban valami
rettenetes kiéhezettség, mintha anélkül tudnának enni, hogy valaha is
jóllaknának.

Újabb vihar jelei villantak fel az égen, és Memphis látta, hogy az a
cilinderes férfi körül kavarog, majd gömbbé sűrűsödik a kezében. Úgy tűnt,
ez élvezettel tölti el. Hirtelen mindenhonnan nevetése visszhangzott. Egyik
kezét Memphis felé nyújtotta, és bár messze volt, hatalmas arca közelről
derengett.

– Az enyém – mondta a szürke férfi ősi hangon. Memphis felé indult a
mezőn keresztül, és a holtak követték.

A fiú anyja köhögött, és valami heves változás rohama ragadta magával.
Szeme kikerekedett, miközben küzdött, hogy még egy szót ki tudjon préselni
magából:

– Fuss!
Az anyját Memphis szeme láttára nyelte el a kékesfekete tollak és

kétségbeesett károgás örvénye, ahogy a nő varjúvá alakult, és a felbőszült
égbe kiáltva a magasba röppent. Azután leereszkedett, és csőrével Memphis
gallérját rángatta, mintha próbálná magával húzni onnan, ám a cilinderes
férfi és holt kísérete, mint egy mágnes, vonzották magukhoz. Memphis vére a
fülében lüktetett. Szemhéja megrebbent. Úgy érezte, mint aki mindjárt
zuhanni kezd és soha meg sem áll.

Arcán a szárnyak csapása, mint egy pofon térítette magához. A varjú
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közvetlenül előtte károgott, és Memphis izzadtan és zavarodottan kizökkent
gyógyító transzából. Keze még mindig Noble Bishop karját markolta, de a
férfi a földön hevert, mozdulatlanul.

– Mr. Bishop, most fel kell kelnie – könyörgött neki Memphis pánikszerű
hangon, miközben megrázta az öreg részeget. – Uram, kérem, kérem, keljen
fel! Kérem!

Memphist elfogta a rémület. Úgy érezte, menten sírva fakad. Magasan
fölötte az égbe villám hasított. A feltámadt szél elhalt leveleket sodort végig
az utcán. Az esővíz nagy erővel csapott le. A szemközti utcában a villám egy
fába csapott, egyik ága lángra kapott és füstölögve leszakadt. Memphis
bevonszolta az öreget a sikátorba, ahol biztonságban lehet.

– Édes istenem! – nézett le Memphis Noble mozdulatlan testére. –
Megöltem.

Néhány arra járőröző rendőr jött végig az utcán. Memphis tudta, hogy
ezek a rendőrök Dutch Schultz kezében vannak, és semmit sem szeretnének
annyira, mint elfogni Charles papa egyik begyűjtőjét bármilyen okkal, amit
ki tudnak találni. A gyilkosság tökéletes vád lenne számukra.

– Mr. Noble, kérem, kérem, keljen fel! – könyörgött Memphis.
Noble Bishop köhögött és beszívta a levegőt. Majd halkan horkolni

kezdett: a legszebb hang, amit Memphis valaha hallott.
– Megcsináltam – vigyorgott döbbenten a kezére. Megcsináltam –

ismételte szinte áhítatosan. A zsaruk egyre közelebb értek.
– Hé! Van itt egy beteg férfi! – kiáltotta nekik Memphis a fal védelme

mögül. Amint látta, hogy a rendőrök elindulnak a sikátor felé, megfordult,
átmászott a kerítésen, és hazáig szaladt.
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A HATMILLIÓS ÁLMOK VÁROSA

A januári szürkület súlyosan telepedett New Yorkra. A nappalok túl
rövidek, az éjszakák túl hosszúak voltak azok számára, akik félték az
álmokat. Az anyák nem mozdultak gyermekeik ágya mellől. A gazdagok
megkérték szolgáikat, hogy üljenek mellettük, és néhány óránként ébresszék
fel őket. Az alkoholcsempészek üzlete virágzott. A város óvatos és rémült
lett, és már közel állt az erőszakhoz.

Azonban Ling és Henry az éjszakákért élt. Az álmok kiutat jelentettek a
valóság aggodalmaiból, a remény és a lehetőségek menedékei lettek.
Miközben a gyönyörű, régi vonatállomáson várakoztak, Henry a zongoránál
játszott, új dalokat próbálgatott, Lingen keresve a helyeslés vagy az unalom
jeleit. Ha a lány elhúzta a száját, mint aki valami büdöset szagolt, a fiú
elvetette a dallamot. De ha fejét oldalra billentette és lassan bólintott, Henry
tudta, hogy jó úton jár.

– Ha bármikor kedved támad eljönni a Folliesra, csak szólj, és
megszerzem neked a legjobb helyet – ígérte Henry.

– Miért mennék? Itt is meg tudlak hallgatni.
– Tudod, nem csak belőlem áll a műsor. Vannak összetett táncos számok,

énekesek, nagy sztárok. Igazán káprázatos, nem tudtad?
– Hosszúnak és fárasztónak hangzik.
– A legtöbb ember szereti a Folliest.
– Én nem vagyok a legtöbb ember.
– Drágám, ennél nagyobb igazságot nem is mondhattál volna – nevetett

Henry.
Wai-Mae már mindig ott volt, hogy üdvözölje őket az erdőben. Lingre

mosolygott, és úgy fogta meg a kezét, mint egy nővérét, majd szégyenlősen
Henryre pillantott.

– Miss Wai-Mae, csak úgy sugárzik ma este – mondta ilyenkor Henry
túlzott udvariassággal, mire Wai-Mae a szája elé kapta a kezét, és kuncogott.
Néha a két lány csatlakozott Louis-hoz és Henryhez egy piknikre a füvön, a
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folyó mellett, Louis kunyhója mögött, ahol a fák között zene szállt a
magasba: a dixieland élénk szinkópája az erhu{33} magas hangjaival vegyült.

– Gyere, megmutatom, hogy táncolják a charlestont – ugrott fel Ling, és
megfogta Wai-Mae kezét.

De amikor eljárta a lépéseket, Wai-Mae elhátrált.
– Milyen rémes tánc! Semmi méltóságteljes nincs benne! Nem úgy, mint

az operában.
– Mutasd meg, azt hogy csinálják! – felelte Henry kihívóan, mire Wai-

Mae egy kígyó kecsességével kezdett mozogni a füvön, felhúzva ruhájának
ujját, mintha ő lenne az életre kelt tavasz.

– Ez gyönyörű – dicsérte Louis. – Még sosem láttam ilyesmit. Még a
negyedbeli bálokon sem.

– Bárcsak a nők is felléphetnének! – ült vissza Wai-Mae Ling mellé.
– A nők nem léphetnek fel a kínai operában? – kérdezte Henry.
– Ó, nem! Csak férfiak.
– Még a női szerepekben is?
– Igen.
Louis elvigyorodott.
– Hmm. Úgy hangzik, mint valami meleg bál.
Henry nevetett, és elkapta a pillantását.
– Mi az a meleg bál? – kérdezte Wai-Mae.
– Semmi – felelte Henry gyorsan, finoman oldalba bökve Louis-t a

könyökével. – Mutasson még nekünk valamit, Miss Wai-Mae, ha nincs
ellenére!

Wai-Mae tovább táncolt, Ling pedig a harmatos fűbe nyomta lábujjait,
élvezve azok csúszós hűvösét. Ő és Henry mostanra már megszokottnak
érezték ezeket az alkalmakat. A régebbi álomjárásaik, amik egykor
különösek és izgalmasak voltak, már untatták őket. Itt azonban saját maguk
alakíthatták az álmukat, így minden éjjel annyival valóságosabb lett az
álomvilág.

Louis kedvesnek és viccesnek bizonyult, és Ling megértette, miért kedveli
őt Henry annyira. Amikor Louis az aranyló ég előtt állt, és a lány ránézett, a
fiú úgy tündöklött, mintha csak napsugarakból szőtték volna. Lingnek
tetszett, ahogy a fiú beszélt, mintha szavait meleg mézbe mártogatta volna.

– Talán hozzá kéne menned Louis-hoz – vetette fel Wai-Mae, miközben ő
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és Ling visszasétáltak szokásos helyükre az erdőben, a falu szélére. – Jó férj
lenne belőle. Nagyon jóképű. Majdnem olyan jóképű, mint az én
jövendőbelim. De azért nem annyira.

Ling ellenállt a kísértésnek, hogy a szemét forgassa. Wai-Mae mindenből
képes volt olcsó románcot kerekíteni.

– Még nem állok készen a házasságra.
– De hát tizenhét éves vagy! – emlékeztette Wai-Mae.
– Pontosan – felelte Ling.
Wai-Mae fáradtan sóhajtott egyet. Úgy paskolta meg Ling kezét, mint egy

aggodalmas nagynéni.
– Ne izgulj, Ling! Biztos vagyok benne, hogy a szüleid találnak neked

valakit – nyugtatta olyan komoly hangon, hogy Ling nem tudott rá haragudni
miatta.

Wai-Mae türelme azonban Ling tudományos kísérleteire nem terjedt ki.
– Mikor végzel? – kérdezte panaszosan, miközben Ling egy házat vizsgált

a faluban, amit korábban alakítottak át, és arra várt, hátha változik rajta
valami. – A tudomány olyan unalmas!

– A tudomány minden, csak nem unalmas – felelte Ling. – És le kell
tesztelnem bizonyos dolgokat.

– Ezek az atomok, amikről beszélsz. Mik ezek?
– Az energia építőelemei. A világon minden anyag atomokból áll –

magyarázta Ling. – Még mi is.
– És az álmok? Azok miből állnak? – kérdezte Wai-Mae.
– Gondolom, az emberek gondolatai hozzák létre őket. És az érzelmeik.

Folyamatosan megújulnak, folyamatosan alakulnak – válaszolta Ling. De
közben eltöprengett. Létre lehet hozni egy energiamezőt az álmokban a
gondolatokból, vágyakból és emlékekből? Így jelennek meg a holtak? És mi
történik, ha néhány álomjárót is hozzáad az álomképhez? A kölcsönhatásuk
képes az álmot valósággá alakítani?

Ling minden éjjel, az álomjárás vége felé elvégezte kísérleteit. Először
egy tűzből nyert hamuval megjelölte a kezét. Amikor felébredt, a nyomokat
kereste a kezén, de azok nem voltak ott. Másnap éjjel néhány kavicsot tett a
zsebébe, hátha kiviheti őket az álomvilágból, de ez sem működött. Még
azzal is próbálkozott, hogy egy fácántollat vigyen be az álomba Wai-Mae-
nek, de amikor kezét a zsebébe dugta, semmit sem talált.
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– Talán néhány dologgal nem lehet kísérletezni – tűnődött Wai-Mae,
miközben egy verebet figyelt, ami ágról ágra ugrált, mielőtt felröppent volna
a falu csillogó háztetői felé, majd végleg eltűnt. – Talán vannak dolgok,
amik csak azért léteznek, mert mi úgy akarjuk, mert szükségünk van rájuk.

Henry és Louis órákig horgászott a folyón, vagy zenéltek a kunyhó
verandáján, Louis a hegedűjén, Henry pedig harmonikán. Máskor hosszú
sétákra mentek Gaspard-ral, és közben Henry New Yorkról és az ottani
barátairól mesélt.

– Elviszlek majd Evie rádióműsorára, utána pedig hajnalig mulatunk a
Hotsy Totsyban Memphisszel és Thetával. Imádni fogod. Megkaptad már a
vonatjegyet? – kérdezte Henry.

– Még nem, cher. De reggel elmegyek a lafayette-i postára, és megnézem,
hogy ott van-e már.

– Louis, szoktál emlékezni az álmaidra reggel, miután felébredsz? –
kérdezte Henry félve. Ha nem emlékszik rájuk, akkor honnan fogja tudni,
hogy el kell mennie a jegyért?

– Gondolom, igen. Ki tudná ezt elfelejteni? – hajolt Louis Henry
nyakához.

– A biztonság kedvéért ki akarok próbálni valamit. Louis, amikor
felébredsz, emlékezz! Emlékezz mindenre!

– Mindenre – suttogta Louis, és megcsókolta Henryt, nyelvét édesen a fiú
szájába dugva.

Csupán egyetlen nyugtalanító pillanat volt Henry számára az álmokban: a
hajnalkák bozótja. Minden egyes alkalommal, amikor elhaladtak a liláskék
virágok mellett, Louis arrébb húzta Henryt. Messziről kerülte a növényt.
Sőt, mintha egyenesen félt volna tőle.

– Mit vétettek ellened azok a virágok? – viccelődött Henry az egyik ilyen
alkalommal.

Louis nem nevetett.
– Nem tudom. De rossz érzéssel töltenek el – dörzsölte meg a fejét. –

Megfájdul a fejem az illatuktól.
Azonban amint elhagyták a hajnalkákat, Louis ismét jobb kedvű lett.

Könnyedén elvigyorodott, áthúzta az ingét a fején, és Henrynek dobta.
– Úgyis előbb érek ahhoz a kötélhintához! – kiáltotta, és a szikrázó víz
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felé rohant.
– Várj! – kiáltott utána Henry. Nevetett, ő is ledobta a ruháit a fűbe, és

Louis után szaladt.
Néha az álomkép egy-egy részlete kifakult vagy pislákolni kezdett, mint

egy kiégni készülő villanykörte. Ilyenkor Ling és Wai-Mae erősen
koncentrált, átvezetve energiájukat az elhalt részletbe, mire az álomkép
felmelegedve és kivirágozva kelt életre kezük alatt.

– Nahát, ez nem semmi – mondta ilyenkor Louis, és ha irigyelte is őket
érte, mivel úgy tűnt, ő és Henry nem képesek efféle alkímiára, sosem
említette.

Fejük fölött nullákból és egyesekből álló számsoreső csörgedezett,
amiről Henrynek a zeneelmélet és a dalszerkezet, Lingnek pedig a Ji Csing
trigramjai jutottak eszébe. Egész álomvilágok születtek ebből a
számzáporból: a fátyolos égbolt előtt a New Orleans-i West End
szellemszerű dzsesszbandái öltöttek testet. Egy meredek Coney Island-i
hullámvasút végtelen nyolcasokat írt le: egy emlék még Ling gyerekkorából.
Kínai bábjáték tűnt fel, a figurákat láthatatlan kezek irányították.

Mintha minden ismert idő és hely hirtelen végtelen folyóként bontakozott
volna ki körülöttük. Saját valójuk körvonalai eltűntek; szabadon
hömpölyögtek az időben, az idő pedig rajtuk keresztül, míg végül már nem
tudták, hogy ezek a dolgok, amiket látnak, már elmúltak, vagy még előttük
állnak. Henry még sosem érzett ekkora boldogságot, ekkora összhangot
önmagával és a világgal.

– Ránk – mondta, felemelve a poharát.
– Ránk – ismételték a többiek, miközben figyelték, ahogy az ég tovább

szüli az álmokat.

Bár az éjszakák varázslatosak voltak, a nappalok kevésbé voltak azok.
Barátságuk alatt először Henry és Theta folyton veszekedtek, Az álomjárás
annyira kimerítette a fiút, hogy délután háromig vagy négyig nem is kelt fel.
Egymás után három próbát hagyott ki.

– Nem tudok több történetet kitalálni, hogy mentsem a bőrödet, Hen –
figyelmeztette Theta. – És Herbie mesterkedik valamiben. Szerintem
próbálja a saját dalát betenni a tiéd helyett. Jobb, ha ma bejössz, ha jót
akarsz magadnak, Hen.
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– Nem aggódom Herbie miatt – felelte Henry, és Theta egyik
cigarettájáért nyúlt.

– Pedig kéne. És mégis mióta dohányzol?
Henry elvigyorodott.
– Csak kell egy kis energia – tekergette az ujját, mint aki egy partin érzi

magát.
Theta kikapta a cigarettát a szájából.
– Akkor aludj egy kicsit! De igazi alvásra gondolok.
Azonban Henry nem figyelt rá. Nem tudott figyelni. Már csak Louis és az

álmok léteztek, és ezekért bármit megtett volna. Ő és Ling már a határaikat
feszegették. Minden éjjel egyre későbbre állították be az ébresztőt.

De Ling munkálkodott valamin az álomvilágban. Érezte az ujjai alatt
felgyülemlő energiát, ahogy egy egyszerű követ napraforgóvá változtatott,
aminek szirmain ugyanaz a minta futott végig. A esi erősen áramlott
keresztül kettejükön, az atomok elmozdultak, megváltoztak, egész
univerzumok születtek. Nem is – készültek. Ő és Wai-Mae hozták őket létre.
Mi csináltuk, gondolta Ling. Mint az istenek. Egyszerre volt varázslat és
tudomány, egyfajta keverék, mint ő maga, és ez mindennél csodálatosabb
volt.

Egyik éjjel, miközben a lányok a harmatos fűben feküdtek a hátukon, és a
rózsaszín, lustán elúszó felhőket figyelték az örök naplementében, Wai-Mae
az oldalára fordult, és Lingre nézett.

– Mi történt a lábaddal, Kis Harcos?
Ling gyorsan felült. Szoknyája szegélyét ösztönösen lefelé huzigálta.
– Semmi – felelte.
– De. Látom, hogy mindig rejtegeted őket. Valamit nem árulsz el. Valami

titkot – nézett rá eltökélten Wai-Mae. – Ha barátok akarunk lenni, mindent el
kell nekem mondanod.

Ling a mellkasához húzta a lábát: itt az álomvilágban egyszerű mozdulat,
a valóságban lehetetlen.

– Néhány hónappal ezelőtt nagyon beteg lettem. Amikor meggyógyultam,
nem tudtam mozgatni a lábaimat. Most csak lábmerevítővel és mankóval
tudok járni. De néha, mielőtt teljesen felébrednék, egy pillanatig még az
álomvilágban érzem magam. És mindent elfelejtek. Elfelejtem, mi történt
velem. Megfeledkezem a betegségről és a lábamról. Addig a néhány
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másodpercig úgy érzem, hogy a fertőzés csak egy rossz álom volt, és
felkelhetek, kisétálhatok a szobámból, és leszaladhatok a lépcsőn, mintha
semmi sem történt volna. De aztán a valóság lassan befészkeli magát a
tudatomba. Csak az álmokban lehetek szabad.

– Ez mindannyiunkra igaz – jegyezte meg Wai-Mae, egyik ujjával maga
felé fordítva Ling arcát. Kezének fbldillata volt, mint a dombokon növő
mohának. – Volt a falumban egy hozzád hasonló fiú. Mindennap
megmasszírozták a lábát, hogy enyhítsék a fájdalmát. Vissza kell lehelned az
életet az izmaidba, Kis Harcos.

Wai-Mae finomán felemelte Ling szoknyájának a szegélyét, és ujjait
végighúzta a lábszárán. Aztán meglepően erős kezekkel elkezdte
masszírozni. Ling elfojtott egy apró kiáltást. A kórházban, a fertőzés után az
orvosok gipszbe szorították a lábát, aztán sínbe, végül merevítőbe. Mintha
leválasztották volna róla. Mintegy ketrecben kiállították. Senki sem ért
hozzá. Még Ling is igyekezett a lehető legkevesebbszer a testéhez érni.

– Ezt csináld meg mindennap – utasította Wai-Mae. Hátrahajtotta a fejét a
nap felé, és az aranyló dombokra meredt. – Legszívesebben én is örökre itt
maradnék. Az álmokban. Nincs fájdalom, nincs küzdelem. – Tekintete
elszomorodott. – Én is elmondok neked egy titkot. Nem kedvelem Mr.
O’Banniont. Nem hiszem, hogy jó ember. Hazudik.

– Hogy érted?
– Ma beszéltek egy lányról a hajón, akit szintén ő hozott át. Azt mondják,

amikor megérkezett Amerikába, nem várt rá férj, sem esküvő. Rászedték.
Házasság helyett arra kényszerítették, hogy egy bordélyban dolgozzon –
suttogta Wai-Mae. – Állítólag teljesen összetört. Egész nap csak sír. Ó,
nővérem, meg kell bíznom a nagybátyám ítéletében, mégis félek.

Ling eltöprengett, megossza-e a lánnyal saját kételyeit. De nem akarta,
hogy feleslegesen idegeskedjen. Vár, amíg beszélni tud Mr. Lee-vel. És meg
kell kétszereznie az erőfeszítéseit, hogy megtalálja ezt a Mr. O’Banniont. Ha
kell, megkéri Eddie bácsit, beszéljen az Egyesülettel, hogy ilyesmi biztosan
ne fordulhasson elő Wai-Mae-jel.

– Ne aggódj! Majd én vigyázok rád – ígérte Ling.
Wai-Mae rámosolygott.
– Olyan hálás vagyok, hogy itt vagy nekem.
Ling Wai-Mae végtelen barna szemébe nézett, és érezte, ahogy az álom
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felkavarja bensőjét, elmozdítva molekuláit, átrendezve atomjait, valami újjá
és gyönyörűvé alakítva őt. Beleszédült az érzésbe.

– Mi az, nővérem? – kérdezte Wai-Mae.
– Semmi – kapott levegő után Ling. – Semmi.
– Nemsokára New Yorkban leszek – mondta Wai-Mae, és mosoly ült ki

az arcára. – Elmegyünk majd a bácsikád operájába, vagy még talán a Booths
Színházba is. Vasárnaponként pedig elmehetünk sétálni, mint az igazi
hölgyek, a legszebb főkötőnkben. Ó, milyen jól fogunk szórakozni, Ling!

– Senki sem visel főkötőt – felelte Ling, és próbálta nem elnevetni magát.
– Az én falum nagyon kicsi – mondta Wai-Mae zavartan. – De te majd

megmutatod, mi most a divat.
– Ha én mutatom meg, mi a divat, az nem biztos, hogy segíteni fog-

jegyezte meg Ling, miközben kicsit rosszul érezte magát, hogy így ékelődik a
lánnyal.

– Olyanok leszünk, mint a nővérek – mondta Wai-Mae.
– Igen – motyogta Ling. De miközben a virágzó som egy alacsony ágáról

gyöngyfehér virágok szálltak alá, legszívesebben azt felelte volna: Nem.
Barátok leszünk. Igaz barátok. Legjobb barátok.

– Gyere, drága Ling! – pattant fel Wai-Mae, és a kezét nyújtotta.
Az elkövetkező órákban táncoltak, miközben az ég olyan kéken ragyogott,

hogy szinte fájt ránézni.

A hatmilliós álmok városában Evie és Sam voltak mind közül a
legálomszerűbbek. New York nem tudott betelni a legújabb szenzációval.
Bárhová mentek, ellepte őket a tömeg. Ha a bokszmérkőzéseken a ring
mellett ültek. Amikor egy milliomos nyertes lova mellett pózoltak a Long
Island-i istállóban. Amikor a Bilrmore Hotel elegáns Zuhatag Termében
vacsoráztak, cserepes cseresznyefák rendezett sora mellett. Amikor
megnézték a Bye, Bye Bonnie-t a Ritz Színházban. Amikor konfettivel a
hajukban kiléptek Texas Guinan hírhedt 300 Klubjából, vagy amikor a
Central Park befagyott taván korcsolyáztak. A rajongók a rádióállomásnál, a
Winthrop Hotelnél és még a múzeumnál is összeverődtek, hogy egy
pillantást vessenek New York legújabb álompárjára. Az éjszakai
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szórakozóhelyek versenyeztek a kegyeikért. A küldöncök kisebb és nagyobb
ajándékokat hoztak selyempapírba csomagolt dobozokban – „Egy kis
apróság ‘természetfeletti’ ragaszkodásunk jeleként!” –, bennük egy
brossal vagy egy pár mandzsettagombbal, és egy ígérettel, hogy a legjobb
asztalukat tartják fent nekik, ha Sam & Evie bármelyik estén megtisztelnék
őket a jelenlétükkel, és ó, talán a BűbáJós lenne olyan kedves, és mondana
pár jó szót az intézményükről a rádióban vagy a lapokban.

A levelek ezrével érkeztek. A Daily News leközölt egy képet az elragadó
szerelmesekről Mr. Phillips hatalmas irodájában, a nyakukig rajongói
levelekkel borítva. A Radio Star felsorolta Evie „Minden, amit egy igazi
Shebának tudnia kell” útmutatásait, például: „Sose lépj ki a házból anélkül,
hogy kirúzsoztad volna a térded” és „Tartsd közel az ellenségeidet, és a
flaskádat még közelebb.” Kettejüknek köszönhetően a WGI hamar az ország
első számú rádiója lett. Az állomás háztömbje körül kígyózott a sor, mivel
mindenki Evie műsorára volt kíváncsi.

A lány minden egyes percét élvezte.
– És ne feledjék, drágáim – emlékeztette a hallgatóit –, hogy Sam és én

leszünk a házigazdái a Látók kiállítás jövő heti megnyitó partijának az
Amerikai Folklór, Babona és Okkult Tudományok Múzeumában. Ha vesznek
egy tombolát is, nyerhetnek egy tárgyolvasást őszinte hívük jóvoltából.

A manhattani West Side-on húzódott az úgynevezett Radio Row: ingatlanok
zsúfolt sora, ahol egy vállalkozó szellem mindenféle rádióalkatrészt
beszerezhetett a legáltalánosabbtól a nehezen felkutathatóig. Amit most Sam
keresett, az az utóbbi kategóriába tartozott. Csak erre tudott gondolni,
miközben végigment a Cortlandt Streeten, elhaladt a zenétől hangos üzletek
és egymással versenyző utcai árusok mellett, akik a legújabb, legdrágább
modelleikről szóló szirénénekükkel próbálták magukhoz csalogatni a
járókelőket. „Vadonatúj kristálydetektor! „, „Westinghouse: teljesen
elektromos!”, „A Radiola egyet jelent a minőséggel!”, „Bízza magát a
Cunninghamre, teljesen biztosított!”, „Olyan tisztán szól, hogy még a
szomszédból is tökéletesen lehet hallani!”

Sam belépett egy sötét üzletbe, elment az unalmas, külvárosi házaspárok
mellett, akik az árut csodálták, miközben elővigyázatosan kerülte a túlbuzgó
eladók tekintetét, akik már készültek volna szépen szóló, meggyőző
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beszédükkel. Fejét lehajtotta a pult felé menet, remélve, hogy nem ismerik
fel. A pultnál egy nagy bajszú, hátranyalt hajú férfi épp kiállított egy
számlát, és Samre mosolygott.

– Ajánlhatok egy új rádiót, uram? A legújabb modellek vannak nálunk
készleten: hat-, nyolc- és tízcsöves áramkörrel.

– Igazából egy bölénycsőre lenne szükségem. Eddig azonban nem volt
szerencsém vele. Úgy értesültem, Mr. Arnold tart ilyet – felelte Sam, és a
férfi felé csúsztatott egy összehajtott lapot és egy ötdollárost, amit egy
tárcából emelt el idefelé jövet.

A férfi mosolya eltűnt.
– Azt mondta, Mr. Arnold?
– Igen. Ben Arnold. Így hívják.
– Bocsásson meg egy pillanatra! – A férfi eltűnt egy, az üzlet végében

lógó vastag függöny mögött. Néhány perccel később visszajött. – Úgy néz ki,
jelenleg nincs nálunk ebből az alkatrészből, uram. Megrendeltük. –
Visszaadta a papírt Samnek az ötdolláros nélkül. – Itt a számla a
vásárlásról. De attól tartok, ez az utolsó alkalom, hogy Mr. Arnold be tudja
szerezni ezt az alkatrészt, uram. A maga modellje nagyon… népszerű
jelenleg. Talán kissé túl népszerű is, ha érti, mire gondolok.

Sam vágott egy grimaszt. Sam & Evie. Kisütött románcuk rivaldafénye
kissé túlságosan megvilágította Sam magánéletét.

– Pajtikám, olyan tisztán értem, mint egy kristálydetektort – felelte.
Odakint az utcán széthajtotta a papírt. Egy kulcsot ragasztottak a

belsejébe. Semmi információ nem volt hozzá. Az egyik kereskedő odaintette
magához Samet.

– Érdekli esetleg egy Zenith hatcsöves modell elsőrangú hangzással?
Igazi villanyos szerkezet!

– Kösz, pajtikám! Én is elég felvillanyozó vagyok – kiáltotta neki vissza
Sam. A papírt és a kulcsot a zsebébe csúsztatta, és a Radio Row
kakofóniáját maga mögött hagyva elindult a Kilencedik sugárúti magasvasút
robaja felé.

Az utca végében, a barna szedánban ülő férfiak az egész jelenetet
végignézték.
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Az újságok mindennap vastag betűs figyelmeztetéseket közöltek az
álomkórról.

New York egészségügyi megbízottja emlékeztette a lakosokat, hogy
mossanak gyakran kezet, naponta takarítsanak, és kerüljék a tömegeket, főleg
a piacokat, tüntetéseket és munkásgyűléseket. Az állampolgároknak tilos
volt a sárga karantén plakátokkal ellátott épületek közelébe menniük. Azt
javasolták az embereknek, hogy amíg a betegség tart, ne menjenek a kínai
vagy más egyéb „idegen” negyedbe. Néhány szülő kérvényt nyújtott be, hogy
a kínai gyerekeket tartsák távol az iskoláktól. A szerkesztőségekbe érkező
levelek mindig másra fogták a veszedelmet: a bevándorlókra, a dzsesszre, a
laza erkölcsökre, a szesztilalom megszegésére, a bubifrizurára, az autókra,
az anarchistákra. A törvényhozók azon vitáztak, hogy kiegészítsék-e még egy
újabb téglával a Kínaiakat Kirekesztő Törvény folyton növekvő hivatalos
falát. A hagyományos amerikai erkölcsökhöz és a régi idők hitvallásához
való visszatérést sürgették. A rádióban Sarah Snow arról győzködte
követőit, hogy tartózkodjanak a túlhevült életmódtól, és szenteljék Jézusnak
a lelküket. Ezután a bemondó biztosította a hallgatókat, hogy: „A Pears
szappan az egyetlen, amely képes megvédeni családja biztonságát és
egészségét az egzotikus kórral szemben.” A kínai negyedben a Chong & Fiai
Ékszerüzlet kirakatát egy nagy – KÍNAIAK HAZA! üzenettel ellátott – kővel
betörték. Egy gyújtogató okozta tűz egy éjszaka alatt teljesen kiégette a Wing
Sing étterem belsejét. Mr. Wing a halkan hulló, hamu pettyezte hó
gomolygásában állt, komor arcát hátulról narancsos ragyogás világította
meg, miközben nézte, ahogy élete munkája porig ég. A rendőrök közösségi
eseményeket oszlattak fel, még egy díszvacsorát is, ahol Yuen Hong első
fiának születését ünnepelték. A polgármester a közegészségügyre hivatkozva
berekesztette a kínai újévi ünnepségeket. Tiltakozásul a Kínai Jótékony
Egyesület menetet szervezett a Centre Streettől a Városházáig, ahol az
embereket távozásra szólították fel, ha nem akarják, hogy letartóztassák vagy
kitelepítsék őket. Az utcákon a disznók és a tél illata a füstölők és egyéb
égetett felajánlások aromájával keveredett, ahogy az emberek az ősökhöz
imádkoztak, akik reményeik szerint jóindulatúan tekintenek le rájuk ebben az
órában. Minden utcán piros táblák jelentek meg az épületek előtt, hogy
hazavezessék a holtakat saját világukba. A küszöböket hintőpor rétege fedte:
így őrizték a bejáratokat, hátha szellemek járnak arra.
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A félelem mindenütt felütötte a fejét.
A Waldorf-Astoria Hotel báltermében rendezett eugenetikái konferencián

finom úriemberek finom öltönyökben a „korcs problémát, a fehér rassz
megrontását” vitatták meg. Ábrákat és diagramokat mutogattak, amik
bizonyították, hogy a legtöbb betegség az alsóbbrendű állományra vezethető
vissza. Mindezt tudománynak hívták. Ténynek. Hazafiasságnak.

Az emberek a kávéjukat szürcsölve egyetértően bólogattak.

Miközben Memphis Campbell szokásos begyűjtő útját járta, a gondolatai
elkalandoztak. Ő és Theta a Smalls Paradise-ban töltött katasztrofális este
óta nem beszéltek. Memphis nem értette, hogy vallhat valaki szerelmet egy
fiúnak, aztán rohanhat el így szó nélkül. Rettenetesen hiányzott neki a lány,
de túl büszke volt ahhoz, hogy felhívja. Thetának kell megtennie az első
lépést.

– Memphis, figyelsz te rám, fiam? – kérdezte Bill Johnson. – Jól
lejegyezted a számot?

– Igen, uram, Mr. Johnson. Egy, négy, négy – felelte Memphis. –
Megjátszom magának, ahogy tegnap és tegnapelőtt is. Nem értem, minek tart
ki mellette, ha úgysem nyer vele.

– Hívd megérzésnek – mondta Bill, bár kissé bosszúsnak tűnt. A blues
mestere oldalra billentette a fejét, és Memphis hangjának irányába
fordította. – Különös történetet hallottam ma reggel Floydnál. Ismered azt az
öreg részeget, Noble Bishopot?

– Valamennyire – válaszolta Memphis, és a gyomra görcsbe rándult.
– Sosem láttam még úgy, hogy ne lett volna csontrészeg, vagy ne remegett

volna, mint egy kivert kutya az ital hiányától. De ma reggel olyan józanul
állított be Floydhoz, mint egy tisztelendő, és megkérdezte, nem kaphatna-e
munkát az üzletben, mint takarító. Azt mondta, egy angyal jelent meg neki.
Igazi csoda. – Bill egy pillanatra elhallgatott, hogy következő szavai még
hatásosabbak legyenek. – Mint akit kigyógyítottak a bajából.

– Igazán? – felelte Memphis, és próbált nyugalmat erőltetni a hangjába.
– Igen – húzódott Bill szája gúnyos mosolyra. – Ha engem kérdezel,

elpocsékolt csodának tűnik. Mihez kezd egy öreg, semmirekellő részeg egy
ilyen ajándékkal? Jövő keddre már valószínűleg ismét az út mellett kuporog
majd – háborgott Bill. – Az már biztos, hogy az Úr útjai kifürkészhetetlenek.
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– Ezt mondják – felelte Memphis mosolyogva.
– Igen, valóban ezt mondják – mondta Bill mosoly nélkül.
Amikor Memphis hazaért, egy távirat várta.

DRÁGA KÖLTŐ! NE HARAGUDJ AZ ELTŰNÉSI TRÜKKÉRT.
MOST MÁR SOKKAL JOBBAN VAGYOK.

UI.: HOTSY TOTSY MA ESTE? A TIED. HERCEGNŐ.

– Ki küldött neked táviratot? – kérdezte Isaiah kikerekedett szemmel. –
Meghalt valaki?

– Nem. Mindenki és minden nagyon is életben van – felelte Memphis, és
úgy érezte, hogy aznap két csoda is történt.

Aznap éjjel Henry és Ling az eddigi leghosszabb álomjárásukra állították be
az ébresztőt: öt teljes órára. Másnap Henry arra ébredt, hogy Theta az ágya
lábánál ül, és a cigarettapárán át őt figyeli. A redőny alatt fény szűrődött be.

– Mennyi az idő? – kérdezte Henry kiszáradt szájjal.
– Fél négy. Délután – felelte Theta tömören. – Szörnyen festesz.
– Nahát, köszönöm, Miss Knight.
– Nem viccelek. Mennyi idő kell, mire fel tudsz kelni az ágyból?
Henry izmai úgy sajogtak, mintha egész éjjel bútorokat cipelt volna.

Megnyalta kirepedezett ajkát.
– Jól vagyok. Csak egy kicsit megfáztam, ennyi.
– Nem, nem vagy jól. – Theta levágott elé egy darab papírt. Egy kivágott

újsághirdetés volt „Dr. Cári Jung, a neves pszichoanalitikus” egyik
előadásáról a New York-i Erkölcsi Kultúra Társaság szervezésében. – Ez a
tudós fickó, Jung mindent tud az álmokról. Talán még az álomjárásokról is.
Talán segíthetne neked, Hen.

– Jól vagyok.
– Szerintem el kéne mennünk.
– Menj, ha szeretnél.
– Legalább hallgasd meg, mit mond.
– Azt mondtam, jól vagyok! – vágott közbe Henry.
Theta hátrahőkölt.
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– Ne ordibálj! – suttogta.
– Ne haragudj! Ne haragudj, drágám – szabadkozott Henry, és egyszerre

érzett bűntudatot és dühöt. Fogai vacogtak, gyomra megfájdult. – Gyere, ülj
ide mellém! Olyan hideg van.

Egy pillanatra úgy tűnt, Theta beadja a derekát, és fejét a fiú mellkasára
hajtva lefekszik mellé, mint a régi szép időkben. Ehelyett felkapta az
újsághirdetést, és anélkül, hogy visszanézett volna, elindult az ajtó felé.

– Meg kell fürödnöm. Egy óra múlva kezdődik a próba. Ha esetleg
érdekel.

Henry olyan kimerült volt a próbán, hogy alig tudott koncentrálni.
– Henry! Ez volt a végszavad! – vakkantotta Wally az első sorból.
Henry felnézett, és látta, hogy az összes táncos őt bámulja.
– Bocs, gyerekek – mondta lassan Henry, visszazökkenve a jelenbe.

Tekintete egy pillanatra találkozott Thetáéval. Látta a lány szemében az
aggodalmat, mielőtt dühösen felizzott volna. Vicces képet vágva próbálta
megnevettetni, de Theta nem volt abban a hangulatban.

– Ha van bármi, amit utálok, az az, amikor az időmet rabolják. Rakjuk
össze ezt a műsort! – közölte, senkihez sem intézve különösképp a szavait,
de Henry tudta, hogy a megjegyzés neki szólt.

Időről időre újabb hírek jelentek meg: két alagútásó eltűnt a föld alatt. Még
mindig égő lámpásaikat az alagútban találták meg, amit épp a metró
bővítéséért beleztek ki. Egy bizonyos Miss Rose Brock notesze rejtélyes
módon a Tizennegyedik utcai állomás közelében bukkant elő, a síneken. Egy
szerelmi viszony vége felett keseregve, a nő elment egy lebujba a West
Enden a barátaival, majd eltűnt. Az ismerősök öngyilkosságtól tartottak. Egy
jegyárusítót alkoholfogyasztás gyanúja miatt felfüggesztettek, miután
esküdözött, hogy a sínek sötét végében egy halványan ragyogó szellemet
látott. Azt állította, a sápadt jelenés az egyik pillanatban még a földön
guggolt, a következőben pedig könnyedén felfutott a falon, és eltűnt szem
elől. Néhány utas különös, felrebbenő zöld fényeket észlelt a szerelvények
ablakaiból. Az új, Holland Alagúton dolgozó munkások nem voltak
hajlandóak lemenni a föld alá. Odalent a mélyben megnevezhetetlen rovarok
szörnyű, rajzó hangját hallották. Egy Látót hívtak ki az esethez, hogy tisztítsa
meg a helyet. A férfi biztosított mindenkit, hogy odalent minden tiszta, de a
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munkások tudták, hogy fizettek neki, hogy ezt mondja, és most csak
csoportosan voltak hajlandóak lemenni, mindenki a saját, balszerencsét
távol tartó amulettjével. A csavargók száma megcsappant: minden
szerencsétlen, akiről köztudott volt, hogy gyakori lakója a föld alatti
peronoknak, csatornáknak és vonatalagutaknak, hogy legyen hol
felmelegednie a téli hidegben, látszólag egyik napról a másikra eltűnt.

A West Side-on két fiú egy csatornafedél közelében játszott, amikor
egyiküket hirtelen mintha a föld nyelte volna el. A rendőrség átkutatta a
területet a rács alatt, elemlámpáikkal minden nyílásba bevilágítva. Semmit
sem találták, eltekintve szegény fiú baseball-labdájától és egyik cipőjétől.
Azonban a másik fiú erősködött, hogy nem a víz sodorta el, mert látta, ahogy
egy földöntúli, sápadt kéz kinyúl a lyukból, és a bokájánál fogva magával
rántja a barátját olyan gyorsan, mint egy nyúlra záródó erős csapda.

Az emberek eltűntek. Ez nem volt szokatlan egy olyan városban, ahol a
könyörtelen gengszterek, mint Meyer Lansky, Dutch Schultz és Al Capone
éppolyan ismertek voltak, mint a filmcsillagok. Ám az eltűntek nem
nézeteltérések vagy területháborúk után „felszívódott” gengszterek voltak. A
lámpapóznákon és a metró bejáratainál kézzel írt plakátok jelentek meg,
kétségbeesett könyörgések az elkeseredett szerettektől: ELTŰNT: PRESTON

DILLON, FULTON STREET, METRÓÁLLOMÁS. KERESSÜK: COLLEEN MURPHY,
TANÁR, ARANYBARNA HAJ, KÉK SZEM, HÚSZÉVES. ISMERI: THOMAS

HERNANDEZ, SZERETETT FIÚT? UTOLJÁRA A VÁROSHÁZA METRÓÁLLOMÁSNÁL

LÁTTÁK. UTOLJÁRA A PARK ROW KÖRNYÉKÉN LÁTTÁK. UTOLJÁRA A

MUNKAHELYÉRŐL ELJÖVET LÁTTÁK. UTOLJÁRA. UTOLJÁRA. UTOLJÁRA…
Ám ezek jelentéktelen történetek voltak egy városban, ami hemzsegett a

hasonló esetektől. Ezek a véletlenszerű jelentések az újságok utolsó
oldalaira szorultak az olyan cikkek mögé, mint amiben Babe Ruth új Pierce-
Arrow nyitott tetejű autójáról számoltak be, amivel a játékos a Yankee
Stadionhoz érkezett; vagy egy Jake Marlowe-ról készült fénykép mögé, amin
a férfi Queens sáros talaját vizsgálja az Amerika Jövője Kiállításhoz; vagy
a kimerítő jelentések mögé arról, mit viselt a BűbáJós az egyik partin a
párjával, a vonzó Sam Lloyddal.

Mivel úgy tűnt, az újságokat is a maguk álmai alapján szerkesztik.

– Sok szerelmes dalt írsz. Voltál már szerelmes? – kérdezte Ling Henrytől a
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nyolcadik éjszakán, miközben a vonatra vártak.
– Igen – felelte Henry, de nem fejtette ki bővebben. – És te?
Ling felidézte, amikor Wai-Mae szemébe nézett.
– Nem – válaszolta.
– Okos kislány. A szerelem maga a pokol – viccelődött Henry. Leült a

zongorához, és lejátszott egy új dallamot.
– Mi ez a dal? – kérdezte Ling. Különbözött a többi számtól, amiket eddig

Henry játszott. Azok felejthetőek voltak. De a most testet öltő dal különös,
bájos és magával ragadó volt. Súlya volt.

– Még nem tudom. Csak próbálkozom – mondta Henry. Kissé zavarba
jött, mintha a legféltettebb titkára jöttek volna rá.

– Tetszik – jegyezte meg Ling, figyelmesen hallgatva. – Szomorú, de
nagyon szép. Mint az összes jó szám.

– Ez… csak nem egy bók volt? – kapta Henry a mellkasához a kezét, úgy
téve, mint aki mindjárt elájul.

Ling a szemét forgatta.
– Nem kell rögtön gúnyolódni.

Walker nővér már tizenkét órája vezetett, így míg ő lepihent a motel
szobájában, Will a kávéscsészéjét szorongatta, és kibámult a Hopeful
Harbor étkezde ablakán. A hóval hintett dombok tetejét alkonyi fény
fátyolozta. Az ég távoli sebhelynek látszott. A szemközti bíróság előtt egy
bronztábla emlékezett meg George Washington egyik nyertes csatájáról.

Will tudta, hogy az országnak ezen a részén több függetlenségi háborús
harc is dúlt, harcok, melyek megváltoztatták a háború menetét, és
megpecsételték az új ország sorsát, az önkormányzat izgalmas ötletét
lehetőséggé majd valósággá kovácsolva. Egy kormány az emberek által, az
emberekért.

Amerika feltalálta önmagát. És azóta is folyton újraértelmezi önmagát.
Néha a világ többi része megirigyeli értékeit. Néha önmaga árulja el
alapeszméit. Néha nem hajlandó szembenézni azzal, amit nehéz vagy
kellemetlen elismerni. Így a jó emberek tartják fenn a demokrácia illúzióját,
és újabb himnuszt írnak az országnak. Elég hangosan éneklik ahhoz, hogy
elnyomja a nézeteltéréseket. Hogy felülírja saját kételyeiket. A hibáknak
nem állítanak emléktáblákat. De a múlt nem felejt. A történelmet az
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elkövetett bűnök elásott kísértetei kísértik, amik ellen az igazság folyamatos
ördögűzésével kell fellépni. A tetteknek következményeik vannak.

Will ezt is jól tudta.
– Kér még kávét? – kérdezte tőle a pincérnő, de azért töltött neki egy friss

csészével. – Kár, hogy az évnek ebben a lehangoló szakában jött. A
hegyekbe vezető utak most szörnyen kiszámíthatatlanok.

– Igen – felelte Will. – Emlékszem.
– Ó, szóval már járt itt?
– Egyszer. Régen.
– Tavasszal kéne visszajönnie, akkor fel tud menni a régi Marlowe-

birtokhoz. Gyönyörű hely. Most zárva van, de tavasszal mindig kinyitják.
Will előhalászott egy negyeddollárost, és otthagyta az asztalon a teli,

érintetlen kávéscsésze mellett.
– Köszönöm! Így lesz – mondta.
Amikor visszaért a motelba, Will az éjjeliszekrényen álló lámpa halvány

fényében átolvasta az ország különböző újságjaiból kivágott cikkeket:

BOSTON GLOBE
„…a régi Salemben sétáltam, fent a domb közelében, ahol, tudja,

régen felakasztották a boszorkányokat, amikor Buster, a kutyám,
eszeveszett ugatásba kezdett, és szörnyű érzés fogott el. Láttam, ahogy a
ködben előtűnik fekete ruhás alakjuk, néhányuk feje törött nyakon
billegett, szemük gyűlölettől sötétlett..

CEDAR! RAPIDS EVENING GAZETTE
Az altoonai Mr. és Mrs. Samuel Stuart bármilyen segítséget szívesen

vesz lányuk, Alice Kathleen felkutatásában, aki egy helyi
táncmulatságról hazafelé menet tűnt el. A kérdéses zenekar, a Travelers
szintén eltűnt, és különös módon egyik utazó zenekar sem emlékszik
rájuk, bár több eltűnést is jelentettek azokról a helyekről, ahol a
zenekar megfordult…

NEWPORT MERCURY
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…Amikor egy korábbi rabszolgaárverés helyszíne mellett haladt el,
a hajó kapitánya, John Thatcher, állítólag panaszos sírást hallott, és
megesküdött rá, hogy egy pillanatra egy egész család láncra vert
szellemét látta a kikötőben, szemük vádlón meredt rá, olyan érzést
keltve benne, „mintha közelegne a végítélet napja..

DOYLESTOWN DAILY
INTELLIGENCER

…Mrs. Coelina Booth többé nem teszi be a lábát az otthona mögötti
erdőbe, mivel úgy hiszi, rosszindulatú szellemek kísértik.
„Észrevettem, hogy a madarak már nem dalolnak a fáinkon. Aztán
minden ok nélkül végigszaladt a hátamon a hideg, és nevetést
hallottam. Ekkor láttam meg őket: két fantomlányt kötényben,
borotvaéles fogakkal, körülöttük a madarak csontjaival..

…A régóta szolgálatban lévő parkfelügyelő megszentségtelenített és
nyitva felejtett sírokról tett jelentést.

… A sírokat feltúrták… a marhákat megcsonkították…

…Késő éjjel hirtelen köd szállt le a régi, templomi sírkert közelében
lévő útra.

…A farmer az itatónál talált rá hűséges lovára, Justice-ra
„széjjeltépve, legyektől hemzsegve…”

…Azt állította, hogy egy szürke férfit látott hosszú kabátban és
magas, fekete kalapban a földeken, egy vihar közepén…

…Állítólag egy magas kalapos férfit látott a temetőben a sárga hold
alatt…

…Azt állította, hogy egy magas kalapos férfit látott, aki szellemek
egy csoportját vezette a sötét erdőbe.

Ahogy kellemes illúzióinak utolsó darabkái is szertefoszlottak, Will
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lekapcsolta a lámpát, és bemászott az ágyba.
Az álom azonban sokáig kerülte.
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VISSZA A FELADÓNAK

Sam és Evie a New York-i posta főhivatalában állt a sorban, és figyelték,
ahogy a nagy falióra szépen megmunkált mutatója az értékes perceket
számlálja. A postán meglepően sokan voltak. Hosszú sorokban álltak az
emberek, pedig nem is volt karácsony. A hatos számú ablaknál egy
szoborszépségű, vörös hajú nő megelégelte a zavarodott ügyintéző munkáját,
aki, úgy tűnt, nem tudja, hol lehet a csomagja.

– Megnézné, kérem, még egyszer? – reccsent rá a nő enyhe brit
akcentussal. – Csomagpostával küldték két héttel ezelőtt, a feladó Miss
Felicity Worthington, a címzett Mrs. Rao, Mrs. Gemma Doyle Rao.

– Elnézést, de nem maguk Sam és Evie?
Evie megfordult. Egy fiatal nő mosolygott rá izgatottan, virágos kalapban.
– Most rajtakapott! – felelte Evie büszkén.
A nőnek elakadt a lélegzete.
– Imádom a műsorát! Ó, gondolja, hogy kaphatnék egy autogramot az

anyámnak? Annyira boldog lenne, és…
– Bocs, kislány, de jelenleg inkognitóban vagyunk itt – hallgattatta el

Sam.
– Ez nem volt szép – sziszegte neki Evie összeszorított fogain keresztül.
– Most nincs szükségünk felhajtásra, Sheba. Ezért jó nem híresnek lenni.
Evie felvonta a szemöldökét.
– Ez a legostobább dolog, ami valaha elhagyta a szádat, Sam Lloyd.

Márpedig sok ostobaságot szoktál mondani.
– Következő! – szólt az ügyintéző, magához intve Samet és Evie-t.
– Jó napot, apus! – mondta Sam. – Kéne egy kis segítség egy címmel.
– Nem mondja – felelte a férfi rezzenéstelen arccal, anélkül, hogy

felnézett volna. – Hová lesz?
– Ő, nem, nem akarunk feladni semmit – magyarázta Evie. – Az egyik

iroda érdekel minket ebben az épületben.
A férfi rájuk meredt a szemüvege fölött.
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– Két év választ el a nyugdíjtól – sóhajtotta. – Miféle irodáról van szó?
Sam átadta neki az anyja rejtélyes aktáját. A férfi összevonta a

szemöldökét, majd eltűnt a posta misztikus hátsó terében. Néhány perc
múlva visszajött.

– Sajnálom. Nem tudok segíteni, hacsak nem a kormánytól vannak.
– Ezt hogy érti? – kérdezte Evie.
– Nem léphet be oda akárki. A szövetségiekhez tartozik. Vagy legalábbis

egyszer oda tartozott. Most már nem használják. Sajnálom – adta vissza az
aktát. – Következő!

– Hogy fogunk bejutni oda? – kérdezte Evie, miközben ő és Sam eljöttek
az ablaktól.

Sam egy percre elgondolkodott.
– Figyelemelterelésre van szükségünk. Valamire, ami idecsődíti az

embereket.
– Nagy csődületet akarsz? – értetlenkedett Evie.
– Ezt mondtam.
– Csak biztos akartam benne lenni. Néha motyogsz. Tessék! Írd ezt alá! –

tartott a fiú elé egy darab papírt és egy ceruzát. Utána ő is ráfirkantotta a
nevét. – Bízd csak rám!

Evie magabiztos léptekkel haladt el a türelmetlen emberek sora mellett,
karján lóbálva gyöngyös táskáját. A fiatal nő, aki felismerte őket, most az
ügyintéző rácsozott ablakánál állt.

– Szörnyen sajnálom, hogy félbeszakítom – mosolygott Evie a nőre. – Itt
van az autogramja, drágám. – Majd az ügyintéző felé fordulva megkérdezte:
– Majd’ elfelejtettem: melyik bélyeg is kell a házassági anyakönyvi
kivonathoz?

A férfi zavarodottan bámult rá, de a rajongó lány halkan felkiáltott, és az
ajkába harapott.

– Jobban meggondolva, nem számít. Biztos megtalálom. Nem
várakoztathatjuk meg az anyakönyvvezetőt – kacsintott Evie a lányra.

Evie dudorászva indult el visszafelé, majd behúzódott egy biztonságos
sarokba, ahonnan ráláthat a telefonfülkére.

– Bármelyik pillanatban… – motyogta Evie maga elé, kikémlelve a
cserepes pálma levelei mögül.

Fiatal rajongójuk a telefonfülkéhez sietett, meg sem állva, hogy behúzza
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maga mögött a harmonikaajtót.
– A New York Daily Mirrort, legyen szíves – üvöltötte a fiatal nő a

készülékbe. – Igen, Daily Mirror? Nahát! Kapaszkodjon a kalapjába, mert
van egy fülesem a maga számára. Épp a postán vagyok, a nagyban, a
Nyolcadik sugárúton. Itt van a BűbáJós és Sam Lloyd is. A házassági
anyakönyvi kivonatukért jöttek, és hallottam, hogy egy anyakönyvvezetőt
említenek. Biztosan titokban terveznek egybekelni! – Szünetet tartott. – Nos,
azt nem tudom, miért a postára jöttek a házassági engedélyért, de itt vannak,
és jobb, ha sietnek, mielőtt elmennek! – A lány lenyomta a szétkapcsoló
gombot, majd újabb hívást intézett. – Igen, a Daily Newst, legyen szíves…

Evie elégedetten osont vissza a lépcsőnél várakozó Samhez.
– Mit csináltál, jövendőbeli Mrs. Lloyd?
Evie vigyorgott.
– Türelem rózsát terem.
Sam rávillantotta farkasszerű mosolyát.
– Ezt vegyem ígéretnek? – kérdezte, mire Evie gyomra megint szaltózni

kezdett.
Nem kellett sokáig várniuk. Tíz perc múlva egy sereg egymással

versenyző riporter árasztotta el az épületet. Az utcán felfigyeltek rájuk az
emberek, és a postát hamarosan ellepték a New York-iak is, akik alig
várták, hogy egy pillantást vethessenek a szökésben lévő híres párra. Sam
kipillantva látta, hogy rendőrök érkeznek a helyszínre, hogy visszatartsák a
rajongók hirtelen rohamát. Az egész úgy festett, mint valami barátságos
zavargás.

– Ez elég lesz figyelemelterelésnek? – kérdezte Evie.
– Sheba, ez egy elsőrangú összejövetel.
A nap utolsó sugarai besütöttek a magas ablakokon, és beragyogták Evie

arcát: ajkát széles mosolyra húzta, jót mulatva a jeleneten, sötétkék
szemével hunyorított, mivel valószínűleg szüksége lett volna
szemfényvesztőre, de túl hiú volt, hogy viselje. Most már vigyorgott,
kiélvezve a történéseket. Sam már utazott cirkusszal, de Evie mellett lenni is
kész cirkusz volt, igazi trapézmutatvány. A fiú valami nagyot és nevetségeset
akart tenni, hogy bizonyítson neki: mint például elmenni Belmontba, hogy az
összes pénzét egyetlen lóra tegye fel. A fenébe is, legszívesebben megvette
volna neki azt az átkozott lovat, és róla nevezte volna el. Ostobaság volt
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hagyni, hogy egy lány ennyire a befolyása alá vonja. Mégsem akart tenni
ellene.

– Mi az? – kérdezte Evie, a haját igazgatva. – Van valami az arcomon?
– Igen. Egy arc.
Evie a szemét forgatta.
– És az a helyzet, hogy ez egy nagyon csinos arc – tette hozzá a fiú, és

meg mert volna rá esküdni, hogy Evie elpirult.
– Arra! – kiáltotta valaki a tömegben, de rossz irányba néztek, egy férfira

és egy nőre, akik egy kis terriert vezettek pórázon. A rendőrök kiáltoztak, és
a sípjukat fújták, miközben a tömeg elszabadult, a posta másik felébe
igyekezve, a szerencsétlen pár felé, akiket majdnem eltiportak őrült
rohamukban.

– Tűnjünk el, cicám! – nyúlt Sam Evie keze után. A lány ujjait a fiúéi köré
fonta, és Sam ennek a mámorító tudatában indult meg vele lefelé a lépcsőn,
az alagsor felé, élvezve az odafentről jövő káosz hangjait. Áthaladtak egy
nagy, központi termen, ahol a szortírozó gépek moraja és zörgése
folyamatos, gépesített mennydörgésnek hangzott. A levelek átlátszó
csöveken, hullottak alá a várakozó kocsikba, amiket postai dolgozók néztek
át, akik túl elfoglaltak voltak ahhoz, hogy észrevegyék Samet és Evie-t,
miközben elosontak mellettük. Végül a posta egy másik részlegébe értek,
ami egyhangú folyosók hatalmas labirintusába ágazott. Már épp kezdték
reménytelennek érezni a kutatást, amikor végre elértek egy lépcsőhöz, ami
irodaajtók újabb hosszú, komor sorának szintjére vezetett.

– B-118, B-120 – olvasta le Evie, miközben végigmentek egy folyosón.
Újabb irodák és egy férfi mellékhelyiség mellett haladtak el. – B-130! –
Ajtajának sötét, mintás üvegén még ott volt a korábbi kiírás szellemszerű
lenyomata, amin egyszerűen csak az állt: STATISZTIKA. – Jó módja, hogy
távol tartsa az embereket: halál unalmas helynek hangzik.

Sam megrázta a kilincset.
– Zárva. !
– Most mi legyen? – kérdezte Evie.
– Várj egy percet! – Sam előhalászta a zsebéből azt a kulcsot, amit a

kapcsolatától kapott. Megpróbálta a zárba illeszteni, de nem passzolt bele.
Idegesen felmordult.

– Betörhetnénk az üveget – javasolta Evie.
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– Csak végső esetben. Nem akarjuk, hogy bárki is megtudja, itt jártunk. –
Sam az üvegnek nyomta az arcát, és beárnyékolta a szemét, hogy kizárja a
folyosó világítását. Csupán halovány fényt látott a magasból, a jobb oldalon,
a mosdónál. – Várjunk csak! Van egy ötletem – szólt, és elindult a férfi
mellékhelyiség felé.

– Nem hinném, hogy a természet hívására való reagálás „ötletnek”
minősül.

– Csak várd ki a végét! – felelte a fiú, és eltűnt az ajtó túloldalán. Egy
pillanattal később a mosdó ajtaja megint kinyílt. Sam hajolt ki rajta, és
ujjával odaintette a lányt.

Evie karba tette a kezét.
– Azt akarod, hogy bemenjek oda?
Sam a szemöldökét vonogatta.
– Hát nem szereted a kényelmes, kétszemélyes helyeket, babám?
– Nincs is romantikusabb egy sor piszoárnál, Sam, de mi a terved? –

követte Evie a fiút a helyiségbe.
– Ez – mutatott Sam egy kis, kinyitható ablakra a plafon közelében. –

Egyenesen a B-130-asba vezet. – Tenyérrel felfelé összefűzte az ujjait. –
Gyerünk! Hoppsza Sári! Megadom a kezdőlökést.

Evie felvonta a szemöldökét.
– Most csak viccelsz.
– Régebben állandóan ilyesmiket csináltam a cirkuszban. Gyerekjáték.
– Miből gondolod, hogy ebből a gyerekjátékból Fejjel Lefelé Evie

attrakció lesz? – morogta a lány.
– Az a cipő elég veszélyesnek tűnik. Jobb, ha előbb leveszed.
– Jobban szeretem ezt a cipőt, mint téged, Sam.
– Majd visszajövünk érte.
– A Bloomiesból van. Nem hagyom itt. – Evie lecsúsztatta a lábáról a

szatén Mary Jane cipőt, majd a szája közé fogta a bőrszíját, és ráharapott.
– Tehát csak ennyi kell ahhoz, hogy elhallgattassalak! – viccelődött Sam.
– Bhelefááágom a feejedhbe. Eskhüssszöm, hogy bhelefááágom – préselte

ki Evie a fogain keresztül, miközben belelépett Sam tenyerébe, és a fiú
felemelte. Evie megkapaszkodott az ablakban, miközben harisnyás lábával
fogást keresett a sima, fehér csempés falon. – Saaam!

– Kapaszkodj! – Sam rálépett az egyik piszoárra, és válla segítségével
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feljebb tolta a lányt.
– Neeem elééégh! – kiáltotta Evie csúszkálva.
– Oké. Akkor előre is elnézést kérek ezért – felelte Sam. Kezével erősen

megtámasztotta Evie alsó fertályát, úgy nyomta felfelé. Örült, hogy a lány
nem láthatja a vigyorát. – Csak nyugodtan. Tartalak.

– Saaam, mosst khépen rúúúgnálak, ha nem féénék attó’, hoggy leejtesssz.
Evie nyögve átnyomta magát az ablakon, és hangos koppanással ért földet

a túloldalon.
– Evie! Jól vagy? – kiáltotta Sam.
– Igen. Szerencsére van egy asztal a falnál. Sam?
– Igen, Bárányfalat?
– Emlékeztess, hogy később rúgjalak fenékbe.
– Meglesz – felelte Sam. – Csak ne felejtsd el kinyitni az ajtót.
Sam elölről megkerülte az irodát, miközben Evie, karját mintegy

üdvözlőleg kitárva, kinyitotta az ajtót.
– Milyen kedves, hogy beugrottál! Szerintem imádni fogod, ahogy

kipofoztam a helyet.
Samnek beletelt néhány másodpercbe, mire a szeme hozzászokott a

homályhoz. Eszébe jutott, hogy talán jó lett volna magával hozni egy
elemlámpát.

– Milyen jól mutat a sok por!
– Ugye? Felfogadtam egy lakberendezőt. Azt mondtam neki, „Valami

olyasmit szeretnék, mint Az Usher-ház vége, csak kevésbé vidámat.”
Komolyan, hol vagyunk, Sam?

Nem sok maradt abból, ami annak idején a Paranormális Minisztérium
lehetett. Három íróasztal. Néhány szék. Egy tölgyfa iratszekrény.
Könyvszekrény, amin nagy, lehangolónak tűnő könyvek piszkos kötetei
sorakoztak. A falon, egy rozsdás szögön az Eagle Fire biztosító naptára
lógott, 1917 áprilisánál kinyitva. Mellé az Egyesült Államok térképét
akasztották, aminek minden államában rajzszögek jelöltek bizonyos
városokat. Mindegyik rajzszöghöz más számot rendeltek: 63, 12, 144, 48,
97.

– Mit keresünk? – kérdezte Evie, miközben elkezdte kinyitogatni az
íróasztalfiókokat, ahol csak porcicákat talált.

– Bármit, amin szerepel a Bölény Terv felirat – válaszolta Sam, és

319



odalépett az iratszekrényhez. Zárva volt. – Van nálad hajtű?
Evie a táskájában kotorászott, majd előszedett egyet, amit Sam a zárba

csúsztatott, és a fiók kinyílt. Üres volt. Mint mindegyik.
– Fenébe! – öklözött bele a fiú a szekrénybe. – Aú! – kiáltotta a kezét

rázva.
– És most? Itt nincs semmi – mondta Evie. Ő és Sam tehetetlenül álltak az

iroda közepén.
– Tényleg azt hittem, hogy találunk itt valamit – mondta Sam halkan, és

Evie érezte a hangján, mennyire csalódott. Olyan sokat jelentett ez a fiúnak,
és eddig ez a volt legjobb nyom, amin elindulhattak. Körbenézett, hátha talál
valami hasznosat.

– Sam… ? – jutott Evie-nek eszébe valami.
– Igen?
– Nem azt mondtad, hogy Rotke levelét egy könyvben találtad? – intett a

könyvszekrény felé.
Samben halvány remény ébredt, és röviden elmosolyodott.
– Babám, te egy zseni vagy.
– Ó, Sam, csak azért mondod, mert így igaz.
Rávetették magukat a nagy, bőrkötéses könyvekre. Evie lesöpörte róluk a

porréteget.
– Uh! Ennek a kesztyűnek annyi. „A Függetlenségi Nyilatkozat.” Hé, erről

már hallottam – kiáltotta. Amikor kinyitotta a könyvet, kiderült, hogy
kibelezték: az oldalak tépázott, kivágott dobozt alkottak, amibe két vékony
üvegcsét helyeztek. Bármilyen folyadék is volt az üvegekben, már rég
elpárolgott, de falukon vékony, odaszáradt, kék réteg maradt.

– Pia? Parfüm? – Evie kinyitotta az egyiket, beleszagolt, és megrázta a
fejét. – Határozottan egyik sem.

– Nézzük, mit tartalmazd föderalista értekezések – köhögött Sam,
miközben a por az arcába szállt.

– Teljesen átlagos könyvnek tűnik – jegyezte meg Evie. – Nincs kivágva.
Van benne valamilyen rejtett üzenet?

Sam hirtelen ötlettől vezérelve fejjel lefelé fordította a könyvet, és
megrázta. Több papírdarab is a földre hullott. A fiú felvette az egyiket. Egy
téglalap alakú kártya volt, rajta különböző mintákat alkotó lyukakkal. A
többi kártya is hasonlóan festett, kivéve a rájuk gépelt címsort: 12. alany.
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48. alany. 77. alany. 63. alany. 144. alany.
– Sam, mik ezek? – vizsgálta meg az egyik kártyát Evie. – Mik ezek a kis

lyukak?
– Ez egy kód.
– Most komolyan, Sam, hogy lenne ez egy kód? Ezek csak lyukak.
– A lyukak a kód. Figyelj, egyik karácsonykor a Macy sben dolgoztam…
– Mint a Mikulás segédje?
– Ja. És a rosszak listájára írtalak fel – vágott vissza Sam. – Mint

lyukkártyakezelő. Az eladási adatokat kódokba rendeztük. Épp, mint ezek a
kártyák: kódolt iratok. Ezek a kis lyukak információt hordoznak.

– És hogy olvassuk le ezt az információt?
– Külön gép kell hozzá.
– Látsz itt valahol olyan gépet?
Sam körbenézett a sötétben.
– Nem.
Evie megint végigpörgette a kártyákat, hangosan olvasva fel a feliratukat:
– Tizenkettes számú alany. Negyvennyolcas számú alany. Hetvenhetes

számú alany… Várj csak! – Visszasietett a falhoz, a kártyákról a térképre
nézve. – Ezek az alanyszámok megegyeznek a különböző városokkal! Nézd:
mindenütt ott vannak az országban. A hetvenhetes számú alany… – kereste a
térképen. – Megvan! Dél-Dakotában van. A száznegyvennégyes számú alany
pedig… – vezette Evie az ujját egy másik rajzszöghöz. – A nebraskai
Bountifulban.

– Huszonhetes számú alany, New Orleans. Tizenkettes számú alany,
Baltimore – folytatta Sam.

– Hány ilyen van? – lépett hátra Evie, hogy az egész térképet belássa.
– Nem tudom. A legnagyobb itteni szám a száznegyvennégyes.
Evie összevont szemöldökkel nézte a falat. Az ohiói Zenithhez is szúrtak

egy rajzszöget egy szám mellé. Nullás számú alany.
A folyosóról egyre közeledő léptek hangzottak.
– Sam! – suttogta Evie sürgető hangon.
– Tessék! Fogj néhányat! – felelte Sam szintén suttogva, miközben néhány

lyukkártyát a mellényébe rejtett. – Tedd őket a táskádba!
– Ott keresnék először. – Evie felemelte a szoknyáját, és a kártyákat a

harisnyájába csúsztatta a harisnyakötője alá, az ezüstflaskája mellé. Azután
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visszasimította a szoknyáját. – Csak nem a lábamat bámultad, Sam Lloyd?
– Igazából a flaskádat. Imádom az ezüstöt – mondta Sam, majd az ajtóhoz

ment.
Evie mögé lépett.
– Mi van, ha bajba kerülünk? – suttogta. – Ez nem olyan, mintha,

mondjuk, egy zálogházba törnénk be. Ez egy kormányiroda!
Sam arcán megjelent a farkasszerű vigyor.
– Szeretem, ha nagy a tét.
Résnyire nyitotta az ajtót. A folyosó másik végében két szürke öltönyös

férfi állt. Testtartásuk laza volt, de óvatosságról árulkodott, és volt benne
valami, ami nyugtalanította Samet, de nem tudta volna megmondani, hogy
miért. A férfiak mintha nem igazán illettek volna ide: nem egyszerű postai
dolgozók voltak. Sokkal inkább valamiféle biztonsági őrök. Ha szükséges,
Sam fel tudja használni a képességét, ami elég lenne ahhoz, hogy eltűnjenek
innen, de az csak végső megoldás lehetett. Látó erejét – már ha ez az volt –
szerette titokban tartani. A titkok egyúttal védelmet is jelentenek.

Evie kikémlelt a fiú válla mögül.
– Ki van ott? A rendőrség? – suttogta, megerősítve a fiú ösztönös

reakcióját.
– Nem tudom, de nem tűnnek barátságosnak. Gyerünk! Erre nem juthatunk

ki – csukta be Sam az ajtót. – Ott kell visszamennünk, ahol bejöttünk.
– Sam! A túloldalon nincs semmi, ami felfogja az esésünket. Kitörhetjük

a bokánkat. Mi van, ha azok a férfiak meghallanak? Mi van, ha ki kell
menniük a mosdóba?

A léptek most már nagyon közelről hallatszottak.
– Talán nem is ide akarnak bejönni – suttogta Evie.
– Talán – felelte Sam, de azért elhúzta a reteszt az ajtón. A léptek

hangosabban visszhangoztak, egyre közelebb érve, majd pont az iroda ajtaja
előtt megálltak. Sam megragadta Evie kezét, majd mindketten lebuktak az
egyik asztal alá, és összehúzták magukat. Szűk volt a hely. Evie csak Samnek
tudott támaszkodni. A fiú keze a lány karján volt, szája pedig a nyakánál.

A kilincs megremegett, aztán nem mozdult. Néhány másodperc múlva egy
kulcs kattant a zárba. Evie levegő után kapott.

– Nyugalom, Sheba – suttogta Sam, és a lány érezte meleg leheletét a
bőrén.
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A folyosó fénye bevilágított az iroda padlójára, majd megint elhalványult,
ahogy az ajtót becsukták. Az asztal alatti búvóhelyükről Evie és Sam látták a
két férfi fekete cipős és szürke nadrágos lábát, miközben csendesen
körbejártak az elhagyatott irodában. Kihúzták, majd visszacsukták az
iratszekrény fiókjait. Az egyik férfi megállt az asztal előtt, nagyon közel,
mire Evie-nek olyan hangosan dobolt a vér a fülében, hogy attól félt, tisztán
kihallatszik. Sam hüvelykujjával apró köröket írt le a lány csuklóján.
Megnyugtató gesztus akart lenni, de Evie csak megborzongott tőle, és a feje
még jobban zsongott.

Az egyik férfi megszólalt. Hangja kellemesen, majdnem békésen csengett:
– Látsz bármit, ami egy jóslatra hasonlít?
– Nem, hacsak nem a porba írták – válaszolta a másik. Az ő hangja

halkabb, reszelősebb volt, mint egy megtört suttogás.
Mindkét pár láb a térképes fal felé nézett.
– Milyen sok kis csibét kell még begyűjteni!
A férfiak még néhány pillanatig ott álltak a homályban. Aztán az ajtó

kinyílt, beengedve a folyosói fényt, majd becsukódott. A kulcs elfordult a
zárban. A léptek távolodtak. Evie elfordította a fejét, szája csak centikre
volt Samétől. Olyan érzése támadt, mintha méhek nyüzsögnének benne.

– Ez meleg volt – suttogta a lány. Fejét könnyűnek érezte.
– Ja. Ja, az volt – felelte Sam. Egyikük sem mozdult. A fiú keze még

mindig finoman ölelte át a lány csuklóját.
– A-azt hiszem, most már mehetünk – jegyezte meg Evie.
– Igen – mondta Sam.
– Hát akkor… – mászott ki Evie az asztal alól, majd nyújtózott egyet. Sam

követte, de aztán elfordult, és nekidőlt a falnak.
– Jól vagy? – kérdezte Evie.
– Persze. Csak, öhm, adj egy percet – felelte Sam. Úgy hangzott, mint aki

kifulladt. Nemsokára kissé kipirultan a lány felé fordult, mintha becsípett
volna. – Azt hiszem, áh, jobb, ha megyünk, amíg tiszta a levegő.

Elindultak a hosszú folyosón. Sam még mindig halványan érezte Evie
parfümjét a gallérján. A lányra sandított épp, amikor Evie vigyorogva
ránézett, láthatóan izgatott volt közös kalandjuk miatt. Sam szíve hirtelen túl
nagynak tűnt mellkasa ketrecéhez képest.

Egy gondnok fordult be a sarkon a felmosójával és a vödrével, mire Evie
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meglepetten felkiáltott. A férfi ijedten ugrott egyet, majd összehúzta a
szemét.

– Hé! Maguknak nem szabadna idelenn tartózkodniuk. Ki engedte be
magukat?

– Jaj! Szörnyen sajnáljuk, apus. Az elavult levelek irodáját kerestük, hogy
leróhassuk tiszteletünket – válaszolta Sam, mire Evie röviden felnevetett,
amit köhögésnek álcázott. – Gondolom, ez nem az. Bocsásson meg!

Eloldalaztak a gondnok mellett, erősen szorítva a másik kezét. Evie
kacaja megint feltört, mire Sam is elveszítette a lélekjelenlétét.

– Nem szabadna idelent tartózkodniuk! – kiáltotta utánuk a gondnok,
amikor mindketten őrülten nevetve rohanni kezdtek.

Mire Sam és Evie megérkezett a Waldorfhoz, a Radio Star emberei már
vártak rájuk.

– Meglátjuk, hogy elő tudok-e keríteni egy olyan lyukkártya-leolvasó
gépet – simította le Sam sűrű, sötét haját, majd ismét a helyére igazította
görög halászsapkáját.

– Szerinted kik voltak azok a szürke nadrágos férfiak? – kérdezte Evie.
– Nem tudom. De van egy olyan érzésem, hogy nem elavult leveleket

kerestek.
– Ó! Ne feledd a holnap estét! A Pears szappan nagyon izgatott, hogy te is

bejössz hozzám a műsorba.
– Muszáj?
– Igen. Muszáj. Pár perc az egész, Sam. Csak annyi, amivel már el lehet

adni a szappant, és boldoggá lehet tenni a hirdetőket, amitől Mr. Phillips is
boldog lesz, amitől én is boldog leszek.

– Elég hosszú lánca ez a boldogságnak. Oké, Sheba. Kilenckor
találkozunk.

– Azt már nem. A műsor kezdődik kilenckor. Fél kilenckor találkozunk.
Az ablak túloldalán Mr. Phillips titkárnője türelmetlenül integetett Evie-

nek, és a magazin emberei felé intett.
– Gondolom, jobb, ha bemegyek – mondta Evie. Még mindig a karján

érezte Sam érintésének szellemét.
– Gondolom, igen – felelte Sam, de nem mozdult.
– Nos – mondta Evie.
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– Ja mondta Sam.
– Viszlát, drága koboldom! – búcsúzott Evie, miközben elhátrált.
Sam megemelte felé a kalapját.
– Viszlát, Bárányfalat!
Sam a hotel magas elülső ablakán keresztül figyelte, ahogy odabent a

fényképész megkéri Evie-t, hogy pózoljon egy teniszütővel, mintha egy
szervalabdát próbálna elérni. Csak egy fénykép volt, a lány szemében mégis
erős koncentrálás tükröződött, mintha a csillagokig akarná ütni a labdát.
Sam tudta, hogy indulnia kéne, mégis nehezen szánta rá magát.

New York felé jövet Sam néhány vad hónapot töltött a kalandor
pilótanővel, Szárnyaló Belle-lel. Nagyon megkedvelte a lányt, de végül
otthagyta, hogy a Bölény Terv után kutathasson.

– Mindig is azt hittem, hogy egy repülő fog majd összetörni. Sosem
gondoltam, hogy egy olyan fiú, mint te – mondta neki akkor. – Egy nap egy
lány majd összetöri a szívedet. Értesíts, ha megtörténik. Szeretnék neki
köszönőlapot küldeni – pattintott egy repülős szemüveget könnytől fénylő
szemére. – Tűnj innen, Églovag! Kezdődik a műsorom.

Sam a képességének köszönhetően gyakran meg tudta szerezni, amire
szüksége volt. De ezt a szerelemmel nem tehette meg. Azt ki kell érdemelni.
Fel kell ajánlani.

Evie az ablakon keresztül észrevette a fiút. A lány bohókás képet vágott –
egy ostoba gesztus –, Samre mégis nagy hatást tett.

– Ne légy ilyen puhány, Szergej! – motyogta maga elé.
Az egyenruhás kapus Samhez lépett.
– Segíthetek, uram? – kérdezte, ezzel jelezve, hogy a fiú túl sokáig időzött

a járdarészén.
– Pajtikám – vetett Sam még egy vágyakozó pillantást Evie-re –, bárcsak

úgy lenne!
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KÜLÖNÖS ÉRZÉSEK

 

Evie meghúzódott a hangos Horn & Hardart automata egyik sarkában a
Broadwayn, és onnan figyelte T. S. Woodhouse-t, aki szokásos laza
járásával végre bejött az ajtón.

– Meglepett, hogy felhívott, Sheba – mondta, majd leült, és vett egy
villával a lány almás pitéjéből. – Hiszen az utóbbi időben elfoglaltabb, mint
Babe Ruth ütője.

Evie egy dollárt gyűrt a férfi kalapja mellé. Woody rápillantott, majd
újabb falatot vágott le a pitéből.

– Nem kap elég hírverést mostanában, BűbáJós?
– Ezúttal nem rólam van szó – suttogta Evie.
Woody elvigyorodott.
– Ezeket a szavakat még sosem hallottam kegyed szájából.
Evie nem vett tudomást a megjegyzésről.
– Woody, szükségem van a lázas elméjére, hogy utánajárjon valaminek,

ami ezúttal igazi nyomozást igényel.
– Imádom, ahogy szívességet kér, Sheba. Csupa alázatosság és kellem.
– Ha alázatosságra és kellemre vágyik, menjen egy zárdába! Ez most

fontos.
– Csupa fül vagyok.
Evie nem volt teljesen meggyőződve róla, hogy bízhat-e Woodyban, de

csak rá számíthatott. Körbenézett, hogy megbizonyosodjon, senki nem
hallgatja ki őket.

– Hallott már valaha a Bölény Tervről?
A riporter felvonta az egyik szemöldökét.
– Ez valami jótékony szervezet, ami eljuttatja a kölyköket az állatkertbe?
– Nem. Ez egy kormányterv volt a háború alatt, vagy talán már azelőtt is.
Woody megtörölte a száját, de közben Evie-t figyelte. Azután elővette a

ceruzáját, és felírta a Bölény Terv szavakat a jegyzetfüzetébe.
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– Folytassa!
– N-nem tudok róla sokat, kivéve, hogy valami köze lehet a Látókhoz.
– Hogyhogy?
– Mint mondtam, nem tudom. Csak annyit tudok, hogy Sam anyja is

dolgozott rajta…
– Mit csinált?
– Ápolónő volt – felelte Evie pókerarccal. Woodynak nem kellett

mindenről tudnia. – Mindössze ennyit tudok.
– Gondolom, ki kell kérdeznem Samet is, ha többet akarok tudni.
– Ne! – tette Evie a kezét Woody karjára. – Nem mondhatja el neki.

Dührohamot kapna, ha rájönne, hogy beszéltem magával. Ez szigorúan
bizalmas, Woddy. Csak szeretnék neki segíteni rájönni, mi lett az anyjával.

A Woody arcán lassan megjelenő mosoly aggodalommal töltötte el a
lányt.

– Á, fiatal szerelem. Oké. Mi volt Mrs. Lloyd keresztneve?
– Miriam. Miriam Lubovics. Később változtatták meg a nevüket Lloydra.
Woody nem emelte fel a fejét, de felpillantott Evie-re.
– Tehát Sam zsidó?
Evie állta a férfi tekintetét.
– Ahogy Al Johnson{34} is.
Woody vállat vont.
– Nekem semmi bajom a zsidókkal. De néhány embernek van. A maga Mr.

Phillipse is egy közülük. Csak egy baráti megjegyzés. Oké, meglátom, mit
tudok előásni. De sok ásással fog járni. – Megköszörülte a torkát,
jelentőségteljes pillantást vetett a pénzre, és várt.

– Ezt csinálják a patkányok, nem igaz? Ásnak – vágott vissza Evie.
Kotorászni kezdett a táskájában, majd újabb dollárt nyújtott át a férfinak. –
Csak ennyit tudok adni.

– A bukmékerem köszöni önnek, Miss O’Neill. Még valami: mi történt
odafent Knowles’ Endben Hobbesszal?

– Akkor mindent elmondtam az ügyről az újságoknak. Régi hír – felelte
Evie, a maradék almás pitét kotorva a tányérján a villájával.

Woody elmosolyodott.
– Az igazat, a részleges igazat, és csakis az igazat. Tudja, van egy olyan

különös érzésem, hogy történt ott valami, amiről nem beszél.
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– Mint például?
– Mint például az, hogy John Hobbes nem ember volt.
Evie máris megbánta döntését. Ha egy olyan fickónak, mint T. S.

Wbodhouse, az ember a kisujját nyújtja, rögtön az egész karját akarja.
– Néha mindannyiunknak támadnak különös érzései, Woody. Igyon egy

shake-et, és felejtse el! Sajnálom, hogy máris mennem kell, de jelenésem
van egy hölgyeknek tartott vacsoraklubban, még a műsor előtt.

– Megpróbálja felfedni a csirkesaláta titkait? – ugratta Woody. Majd
komolyabb hangon folytatta: – Kiderítem az igazságot a történtekről, Sheba.
Nem számít, mennyi ideig tart – mondta, és bekapta az utolsó falat pitét.
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SZÍVESSÉGEK ÉS CSODÁK

 

– Memphis, Memphis!
Memphis megfordult Floyd borbélyüzlete előtt, és Renét, Charles papa

egyik begyűjtőjét látta, ahogy felé integet.
– Memphis! Charles papa beszélni akar veled.
– Miért? – kérdezte Memphis, és szíve hevesebben vert a hírtől. Charles

papa nem küldetett csak úgy valakiért ok nélkül.
– Nem mondta. Csak annyit, hogy keresselek meg, és vigyelek a Hotsy

Totsyba. Most.
A lámpapózna tetején egy varjú károgott.
– Mit rikácsolsz itt nekem? Miért nem teszed magad hasznossá, és árulod

el, mit akar tőlem Charles papa?
A varjú megint rikoltott egyet, majd elcsendesedett.
– Kösz a semmit, madár – húzta össze magát Memphis a hideg ellen.
A Hotsy Totsyban Memphis belépett Charles papa jól felszerelt

irodájába, és közben biccentett az ajtó előtt ülő, Tommy géppisztollyos
testőröknek, Jules-nek és Emmanuelnek.

– Memphis, gyere csak! – szólt Charles papa nagy asztala mögül. – Ülj
le, fiam!

Memphis elhelyezkedett a szék szélén. Próbálta megnyalni az ajkát, de a
szája kiszáradt. Charles papa szivarjának testes füstje égette a szemét. A
férfi összekulcsolta a kezét az asztalon, és Memphisre nézett.

– Memphis, már régóta ismerlek. Jól ismertem édesapádat. És
édesanyádat is.

– Igen, uram.
– És mindig gondoskodtam a családodról, ugye? Hogy Isaiah-nak legyen

új baseballkesztyűje, vagy hogy az egyik fiam átmenjen, és megjavítsa
Octavia hűtőszekrényét, amikor elromlott.

– Igen, uram – felelte Memphis egyre nyugtalanabbul. Talán bajban van?
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– És amikor néhány hónappal ezelőtt letartóztattak, ki hozott ki a
dutyiból?

– Azok a zsaruk bemártottak. Dutch Schultznak dolgoztak, és így
próbáltak meg üzenni magának – védekezett Memphis. Ha nem dolgozott
volna Charles papának, nem varrták volna be, úgyhogy elég igazságtalannak
tűnt a főnöke részéről, hogy ezt most felhozza.

Charles papa legyintett egyet, mint aki azt mondja: Mind tudjuk, hogy
mennek itt a dolgok.

– Mégis – folytatta, füstkarikákat eregetve. – Több szívességet is tettem
neked, ugye? Eljött az ideje, hogy viszonozd.

Memphis nagyot nyelt.
– Mégis hogyan?
– Ismered Mr. Carringtont? Övé az a nagy áruház a Százhuszonötödiken.
Carrington áruházában főleg fehérek vásároltak. Memphis egyszer járt

bent, de amikor az egyik biztonsági őr mintha mindenhová követte volna,
sietve elhagyta az épületet.

– Igen, uram. Ismerem – válaszolta Memphis feszülten.
– Mr. Carrington jó barátunk. És szívességre van szüksége. Ma reggel

hallottam, hogy a felesége elkapta az álomkórt – kocogtatta Charles papa a
szivarját az ezüst hamutartó szélének. – Az is a munkám része, hogy
figyeljek Harlemre, hogy mi áll az érdekünkben. Nincs szükségünk arra a
felhajtásra, ami a kínai negyedben folyik. Nem akarjuk, hogy az egészségügy
bezárassa az üzleteinket, éttermeinket és klubjainkat. Mindannyiunkra nézve
nagyon szerencsétlen dolog lenne, ha ez kiszivárogna.

– Akkor miért nem fogad fel Mr. Carrington egy orvost? Megengedheti
magának.

– Az orvosok eddig képtelenek voltak kigyógyítani az embereket az
álomkórból. Mr. Carrington emlékszik rád, emlékszik a munkásságodra a
Csoda Misszióból. – Charles papa lesöpört egy eltévedt cérnaszálat
makulátlan gyapjúnadrágjáról. – Ha segítünk Mr. Carringtonnak, ő is segít
nekünk. Például távol tartja tőlünk Dutch Schultz embereit.

Memphis előtt kezdett megvilágosodni az egész kellemetlen helyzet.
– Charles papa, tudja, hogy azt már nem csinálom. Édesanyám óta nem.
– Memphis – sóhajtotta a férfi, és azzal a pillantásával meredt a fiúra,

amivel a bajos ügyeket szokta helyretenni Harlemben. Halkan, de
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megfontoltan folytatta: – Azt hiszed, most jöttem le a falvédőről? Abban a
pillanatban, ahogy Noble Bishop bejött Floydhoz, és a mennyei, gyógyító
csodáról kezdett beszélni, tudtam, hogy te voltál. Talán tagadod?

Memphis a kezére meredt.
– Talán. Tagadod?
– Nem, uram – felelte Memphis szinte suttogva. – De csak akkor egyszer

csináltam – hazudta. – Nem tudom, hogy menne-e megint.
– Akkor, gondolom, itt az ideje, hogy kiderítsük – nyomta el Charles papa

a szivarját. – Fogd a kalapod, és gyere velem!
A Carrington-ház előtt, a Százhuszonhetedik utcában egy csapat iskolás

lány ugrókötelezett, miközben egy mondókát énekeltek. Vihogtak, amikor
Memphis felment a lépcsőn, Charles papa pedig becsöngetett, de a fiú
túlságosan ideges volt, hogy reagáljon, így a lányok megint belefogtak a
mondókába:

– Mary kisasszonyka, -ka, -ka, fekete ruhában, -ban, -ban – énekelték, és
Memphis hátán végigfutott a hideg.

– Jó napot, Bessie! Mr. Carringtonhoz jöttünk. Úgy hiszem, már vár
minket – mondta Charles papa, és átadta a lánynak a kalapját.

– Igen, uram, Mr. Charles – felelte Bessie, és elvette a kabátjukat is.
Félénken Memphisre mosolygott. – Szia, Memphis!

– Szia, Bessie! – köszönt a fiú is.
– Istenem, remélem, tudod, mit csinálsz – mondta a lány fojtott hangon,

miközben felkísérte őket. – Én még az ágyneműjét is félek kicserélni.
Követték Bessie-t végig a folyosón egy csukott ajtóig, amin a lány

óvatosan bekopogott.
– Mr. Carrington? Mr. Charles és Mr. Campbell vannak itt, uram –

jelentette.
– Vezesse be őket! – felelte egy tompa hang.
Bessie szélesre tárta az ajtót, és arrébb lépett, hogy Memphis és Charles

papa be tudjanak menni a beteg nő szobájába, aztán sietve becsukta maga
mögött, amikor távozott.

A szoba csendes és homályos volt. A függönyöket behúzták. Mrs.
Carrington a baldachinos ágyban feküdt félig nyitott szájjal. Ajka enyhén
Carrington remegett, mintha mondani akarna valamit, ujjai pedig meg-
megrándultak a huzaton. Szemhéja alatt szeme ide-oda mozgott. Nyaka
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sápadt térképén több vörös folt látszott. Memphis megpróbálta nem bámulni
a sebeket, de nem sikerült neki.

– Köszönöm, hogy eljöttek mondta Mr.. Alkohol szaga áradt belőle. –
Szüksége van valamire, mielőtt, öhm…?

Charles papa Memphis vállára tette a kezét.
– Rendben lesz. Igaz, Memphis?
– Igen, uram – krákogta Memphis, és remélte, hogy így van.
– Lehajtanák, kérem, a fejüket? – kérdezte Memphis a férfiaktól. Nem

mintha közös imára akarta volna felszólítani őket; csak nem szerette, ha
nézik. Attól ideges lett. Amint eleget tettek a kérésének, az ágyhoz lépett, és
kezét finoman Mrs. Carrington karjára tette. Minden, mi kegyes ezen a
világon, legyen most velem, gondolta, és lehunyta a szemét.

A kapcsolat ezúttal gyorsabban kialakult, áramlata végigfutott Memphis
karján. A nap meleg, sárga fényében ősei szellemei üdvözölték. Ám amint a
fiú csatlakozott Mrs. Carringtonhoz, érezte, hogy valami nincs rendben.
Amikor gyógyító képessége erőre kapott volna, valami azonnal
semlegesítette. Valami harcba szállt vele.

Memphis édesanyja hangját hallotta:
– Memphis, hagyd abba!
A nő ott állt a magas nádasban, és rémültnek tűnt.
– Mama? – szólt Memphis.
Ősei szellemei semmivé foszlottak. Dühödt fellegek takarták el a napot.

Hűvösebb lett.
– Memphis! – fulladozott és köhögött az anyja. Ajkai közül tollcsomó

bukott elő. Szeme hatalmasra nyílt, hangja rekedtessé, rikoltóvá vált. –
Memphis, menj innen, most!

De már túl késő volt. A fiú teste megrándult, miközben egy nagy hullám
maga alá temette, és amikor ismét a felszínre jutott, mintha Mrs. Carrington
álmába került volna. Egy kék kerékpáron ült, és egy frissen nyírt, élénkzöld,
nyárillatú mezőn suhant keresztül. Mrs. Carrington nevetése a fülében
csengett. A nő fiatal volt, szabad és boldog. Boldogsága, mint valami drog,
vonta hatása alá Memphist. Teste ellazult. Kellemes volt itt, Mrs. Carrington
álmában, és a fiúnak erőlködnie kellett, hogy eszébe jusson, milyen céllal is
érkezett.

Meg kell gyógyítania ezt a nőt. Hogy felébredhessen.
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Amikor ismét koncentrálni kezdett, visító hang szakította félbe:
– Ki meri megzavarni az álmomat? Rémálmokat küldök rád…
A melegség eltűnt. A fiú vénáin hideg áramlat futott végig. Memphis meg

akarta szakítani a kapcsolatot, de nem tudta. Valami behúzta, olyan erősen,
mint egy örvény. Küzdött a vonzása ellen, de hiába. A kerékpár, a mező, a
nap: minden semmivé lett. Most sötét volt, és a fiú nem tudott megmozdulni.
Hol lehet? A távolban, egy fénypötty túloldalán egy vonatállomást látott. Az
egyik pillanatban az állomás gyönyörű volt, a következőben már csak
rozsdás, mocskos romok maradtak utána.

Memphis közben végig próbálta meggyógyítani Mrs. Carringtont, de
továbbra is kapcsolatban maradtak. Érezte, amit a nő érzett. Mrs. Carrington
kétségbeesetten szeretett volna visszamerülni a boldog álomba a füves
mezővel és a kék kerékpárral. Vágyakozása gyötrő éhségként mardosta
Memphis beleit, mintha sóvárgását sosem lehetne kielégíteni. Memphis
azonban azt is érezte, hogy az álom elszívja Mrs. Carrington életerejét.
Ahhoz, hogy meggyógyítsa, előbb véget kell vetnie az álomnak. De hogyan?

Ébredjen, Mrs. Carrington!, gondolta. A szerettei visszavárják.
Ébredjen!

Fenyegető morgás szakította félbe. A fiú kizökkent a koncentrálásból. Mi
volt ez a hang? A sötét felvillanó zöld fénnyel szikrázott. Egy női alak
közelgett. Hosszú ruhát és fátylat viselt. Mrs. Carrington szívverése
felgyorsult, ahogy Memphisé is. Az alagút szörnyű lármától visszhangzott. A
szellemszerű árny közelebb jött. A fiú rettentő dühöt és szomorúságot érzett
benne, valamit, amit nem tudott meggyógyítani.

– Ki tolakodott be az álmomba? – sipította a nő. Aztán szeme nagyra nyílt
a felismeréstől és valami különös örömtől. – Mennyi élet van benned! Több,
minta többiekben. Hosszú, hosszú ideig táplálhatnád ezeket az álmokat.
Álmodj velem!

Száját a fiúéra tapasztotta, hogy kiszívja belőle az életet, miközben csókja
mindent megígért neki, amire Memphis valaha vágyott. Remények serege
rebbent el a szeme előtt: ő és Theta egy citromfa alatt ülnek a meleg
napsütésben, a fiú ölében egy írógép. Isaiah nevet, miközben egy kiskutya
egy labdáért ugrik. Édesanyjuk tereget, és a fiúkra mosolyog, miközben az
apjuk a pipáját szívja, és újságot olvas. De amikor Memphis az álom ellen
szegült, rémálomképek úsztak be elé: felrobbantott katonák. Édesanyja,
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ahogy semmivé porlad a halálos ágyán. Egy félelmetes erdő és a férfi a
cilinderben, ahogy kitárja a tenyerét, rajta a szemmel és a villámmal. »

– Te. És én. Egyek vagyunk.
Ezek a rettenetes jelenések visszaterelték a gyönyörű álomhoz.
Pislogott, és egy tündöklő napsütésben ragyogó, nagy, városi házat látott.

Az ajtaja kinyílt, és odabent egy komornyik üdvözölte őt:
– Jó estét, Mr. Campbell! Elvehetem a kabátját, uram? Mindenki szörnyen

izgatott, hogy ma este hallhatja önt.
A komornyik átnyújtott neki egy műsorfüzetet:
Miss A’Lelia Walker bemutatja: Memphis John Campbell legújabb

költeményei.
– Épp, mint Langston Hughes, Mr. Campbell. Megcsinálta, uram. – A

komornyik megállt egy másik ajtó előtt, és szélesen mosolygott. – Szeretne
bemenni, uram?

Memphis ellenállásának utolsó morzsája is elillant. Már csak azt akarta,
hogy kinyissák előtte azt az ajtót, és ő egyenesen beléphessen rajta.

– Igen. Igen, szeretnék. Köszönöm!
A második ajtó egy nagy szalonra nyílt, tele elegáns emberrel, akik

tapssal köszöntötték. A taps egyre hangosabb lett, és a fiú azt kívánta, bár
örökké tartana. Beleveszett a szoba örömébe és vágyába. Theta csókot
dobott neki az első sorból. A nagy A’Lelia Walker, a harlemi költők, írók és
művészek pártfogója, elhúzott egy függönyt, ami mögött egy asztal állt, rajta
egy kupac könyvvel, gerincükön Memphis nevével.

– Az én könyvem – motyogta a fiú, száját félmosolyra húzva.
Magasan, egy polcról a varjú vadul károgott.
– Hess innen, madár! – szólt rá Memphis. – Ez az én estém.
Amikor ismét az asztal felé fordult, észrevette, hogy az egy hosszú, sötét

alagútban áll.
Nem akarja őket megvárakoztatni, ugye, Mr. Campbell? – kérdezte

A’Lelia Walker. Keze mintha vissza akarta volna húzni a függönyt, kizárva a
fiút.

– Nem, asszonyom – felelte Memphis.
A morgás visszatért. Ezúttal erősebben zengett, mint egy lódarázsfészek

döngése. A mosolygó tömeg Memphis köré gyűlt.
– Álmodj velünk! – suttogták, miközben a könyves asztal és a mögötte

334



tátongó, éhes sötétség felé szorították.
Ekkor a madár nagy szárnycsapásokkal ide-oda röpdösött a szobában.

Memphis a tükörben meglátta a meleg homokot és az őseit. Egyikük, egy
férfi hosszú bottal, hozzá beszélt egy olyan nyelven, amit a fiú nem ismert,
de ami mélyen visszhangzott benne, óvatosságra intve. Nézd meg jobban!,
mintha ezt mondta volna.

Valami láthatatlan fenyegetéstől Memphis nyakán megfeszültek az izmok,
és szíve kétszer olyan sebesen vert, mint általában. Megfordult. Mrs.
Carrington a sarokban állt, arca elsápadt, szájával mintha szólni akart volna.

– Ne. Ígérd meg – zihálta. – Ez. Egy. Csapda.
Memphis kinyitotta az egyik könyvet, amin az ő neve állt, és

végigpörgette a lapokat.
Üres. Minden egyes oldal üres.
Nézd meg jobban!
– Hol vannak a szavaim? – kérdezte.
– A szavak nem fontosak. Álmodj velünk!
Azonban Memphis tudta, hogy a szavak igenis fontosak. Nézd meg

jobban!
– Hol vannak a szavaim? Miért vettétek el a történeteimet? – kérdezte.
Amint kimondta, álmának függönye bezárult. A’Lelia Walker eltűnt, és

fényes szalonjának szélei lehámlottak. Memphis megint a hosszú, sötét
alagútban volt azokkal a különös, zöldes, pislákoló, záporozó fényekkel. A
varjú elhagyta ülőhelyét. Belecsípett Memphis arcába. A fiú felszisszent, és
a sebhez kapta a kezét. Ujjhegye vérnyomatos lett. Gyorsan megragadta Mrs.
Carrington csuklóját. Őseinek távoli dobolását hallotta, és valami ősi
ösztöntől vezérelve, bekente a nőt a vérével. Memphis felkiáltott, amikor
egy hatalmas üvöltés rázta meg egész testét, mint egy eddig elzárt óceán, ami
most végre szabadjára engedte erejét.

A következő pillanatban a fiú a földre zuhant Mrs. Carrington ágya
mellett. Karja reszketett, és öklendezni kezdett. Úgy érezte, mintha teljes
erőből, mérföldeket futott volna. A fojtott hangok egyre tisztábbak lettek.

– Memphis! Memphis, ülj fel, fiam! Gyere! – Charles papa megfogta, és
felsegítette a földről.

Mrs. Carrington hirtelen felült az ágyában. Sötét szeme kikerekedett, és
pislogott. Ujjai a levegőt karmolták. Száját kinyitotta majd becsukta, mintha
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eddig fuldoklott volna, és most próbálná kipréselni a maradék vizet is a
tüdejéből.

– Emmaline! – kiáltotta Mr. Carrington, és odasietett a feleségéhez. –
Emmaline!

A nő reszketve szívta be a levegőt.
Aztán sikítani kezdett.

CSODA A SZÁZHUSZONÖTÖDIK UTCÁBAN! AZ ÁRUHÁZ KIRÁLY FELESÉGE

FELÉBREDT AZ ÁLOMKÓRBÓL!, harsogta a késői kiadás címoldala.
A kíváncsi New York-iak ellepték az újságos fiúkat, akiknek a keze alig

tudott lépést tartani a mohó tömeggel, miközben kiosztották a nyomtatott
lapokat, amik Mrs. Carrington csodálatos ébredéséről számoltak be. A nő
azt nyilatkozta a betegágyából, hogy alig emlékszik valamire a betegségéből,
kivéve egy boldog álmot egy kék kerékpárról és egy zenedoboz dallamáról.
Mr. Carrington azt állította, hogy felesége hirtelen felépülése „magának a
Mindenhatónak, a nagy gyógyító erejének” köszönhető. Sarah Snow beugrott
hozzájuk egy közös fotóra: a legújabb divat szerint készült ruhájába friss
orchideát tűzött, úgy ült le Mrs. Carrington ágya mellé. A család nem tett
említést a Látókról vagy Memphisről.

Azonban Vak Bill Johnson miközben, a Lenox Étkezdében a kávéját
szürcsölte, és Reggie-t hallgatta, ahogy felolvassa a hírt a lelkes
vendégeknek, tudta, ki gyógyította meg a nőt.

A türelmes várakozás ideje ezennel lejárt.
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EGY TÖKÉLETESEN
TISZTESSÉGES LÁNY

Azon az estén, amikor Mabel először randevúzott volna Jerichóval, a lány
szörnyű megfázással ágynak esett. Most, hogy végre közelgett az elnapolt
találkozó, Jericho minden döntésében bizonytalan volt. A Kijevben foglalt
asztalt, egy teaházban a nyugati ötvenes utcák éttermeinek egyikébe, ahol a
vendégek teázhattak, szláv palacsintát ehettek, és ha akartak, a fogások
között táncolhattak a zenekar dallamaira. Már nem tudta, miért ezt a helyet
választotta. Nem volt táncos alkat, de egy lányt táncos étterembe vinni azt
sugallta, hogy pontosan ezt szándékozná tenni. Az egész este kezdett rossz
ötletnek tűnni, de most már túl késő volt kihátrálni belőle.

– Hé, Freddy! – szólt Sam, amikor beviharzott a bejárati ajtón. – Figyelj,
le kell lépnem… szentséges szivar! Az egy… csak nem nyakkendő van
rajtad? – Sam nekidőlt a falnak, és figyelte, ahogy Jericho már harmadszorra
küzd és szenved vereséget a megkötésével.

– Randim van – magyarázta Jericho, ismét kibogozva a nyakkendőt. –
Miért vagy csupa kosz? Nem érdekes. Biztos vagyok benne, hogy nem
akarom tudni.

– Ebben egyetértünk. Nem akarod tudni. És remélem, ez a randi egy
antikkereskedővel lesz, mert az az izé a nyakad körül eredeti műkincs. A
múzeumban találtad, vagy egy elpatkolt bohócon?

– Kopj le, Sam!
– És hagyjalak itt ebben a válsághelyzetben? Á-á. Szükséged van rám.

Jobban, mint hinnéd. Itt várj! – mondta, és elsietett a szobájába. Jericho
hallotta, ahogy fiókokat húz ki, majd Sam egy perc múlva egy nagyon
divatos, szürke csíkos nyakkendővel tért vissza. – Tessék! Kölcsönadom az
enyémet.

Jericho kétkedve pillantott a ruhaneműre.
– Ezt meg kitől loptad?
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– Rendben – tartotta el Sam a nyakkendőt. – Menj csak el a nagypapa
viseletedben! Nekem aztán mindegy.

– Várj! – kapta ki Jericho a fiú kezéből a szürke csíkos darabot. –
Köszönöm!

– Szívesen. És ki a szerencsés lány? – kérdezte Sam, sokatmondóan
rángatva a szemöldökét. Miután Jericho nem válaszolt, Sam felkapta a fiú
egyik polgárháborús figuráját, és a szájához tartotta. – Ó, Jericho! – mondta
magas hangon. – Fogj szorosan a karodba, te izmos lovag, te!

– Kérlek, tedd vissza Meade tábornokot Gettysburgbe! Megváltoztatod a
háború menetét. És ez csak egy randi.

– A lányoknak ez sosem csak egy randi. Első lecke, Freddy – oktatta ki
Sam.

– Mint mindig, most is hálás vagyok bölcs tanácsodért – végzett Jericho a
csomóval.

Sam elismerően bólintott.
– Szépen kicsípted magad, Freddy. Ne tégy semmit, amit én sem tennék! –

vigyorgott Sam, miközben lehuppant Will foteljába.
 

– Mint például, hogy tisztességes emberként viselkedjek? – kapta fel
Jericho a kalapját és sálját a fogasról.

– Ki adott neked az imént egy tisztességes nyakkendőt?
– Kelj fel Will foteljából!
– Szívesen! – kiáltotta Sam, miközben becsukódott az ajtó.

– Sajnálom, hogy a szüleim annyit kérdezgettek – mondta Mabel, miközben
ő és Jericho beültek a Kijev egyik bőrbokszába. – Ahhoz képest, hogy
radikális gondolkodásúak, az udvarlóimat illetően eléggé republikánusok.

– Nem gond – felelte Jericho, és a párokat figyelte, akik elég idősek
voltak ahhoz, hogy a nagyszüleik legyenek, ahogy a másodrangú zenekar
lagymatag próbálkozására végigsasszéztak a kopott parketten. Elég messze
esett ez a hely azoktól a kluboktól, ahova Evie és Sam járt minden este.
Remélte, hogy Mabel nem túl csalódott a választása miatt.

– Kellemes hely – jegyezte meg a lány, mint aki könnyen beletörődik a
veszteségbe.

– Mmm – felelte Jericho, szájában egy falat nyúlós tésztával.
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– Jó, hogy lehet táncolni.
– Igen. A tánc az… öhm, kellemes – mondta a fiú. Tiszta ökörnek érezte

magát. Ráadásul Sam nyakkendője szoros volt.
Mabel a fűszeres teát iszogatta, gyomra idegesen kavargott, miközben egy

megfelelő témán gondolkozott, ami megfordítaná az este menetét, minél
gyorsabban.

– Hé, kitaláltam egy játékot! – mondta végül. – Ha Látó lennél, milyen
képességet szeretnél?

– Nem vagyok Látó – válaszolta Jericho.
– Én sem. Ez csak egy játék.
– Nem vagyok jó az ilyen játékokban – kapott be Jericho még egy falatot

a palacsintából.
Azt látom, gondolta Mabel, és már vagy huszadszorra kavarta meg a

teáját.
– Rendben. És te milyen képességet szeretnél? – kérdezte Jericho.
– Ó, gondolom, bármi megtenné. Egyszerűen jó lenne nem ilyen szörnyen

átlagosnak lenni – nevetett Mabel, és várt, hogy Jericho megcáfolja: Ne légy
ostoba, Mabel: minden vagy, csak nem átlagos. Hiszen úgy vagy
különleges, ahogy vagy!

– Nincs olyan, hogy szörnyen átlagos. Ha valami szörnyű, az
következésképp eltér az átlagostól. A maga szörnyű módján.

– Mindegy. Váltsunk témát – morogta Mabel.
– Mondtam, hogy nem vagyok jó a játékokban – emlékeztette a fiú. –

Mellesleg minél többet olvasok a Látókról, annál inkább úgy gondolom,
hogy ez inkább átok, mint ajándék.

– Hogy érted?
– A Látók kifürkészik az igazságot. De az emberek ritkán akarják azt

hallani. Azt mondjuk, hogy az igazságot akarjuk, amikor valójában egy
hazugságra vágyunk. Jobb szeretjük a remény mámorát.

– De szükségünk van a reményre! Azt nem veheted el az emberektől –
ellenkezett Mabel.

– Miért?
– Mit miért?
Jericho karba tette a kezét.
– Egy erkölcstelen, erőszakos világban nem kegyetlenség reménnyel
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kecsegtetni az embereket? Mintha olyan szappant reklámoznál, ami
valójában nem tisztít.

– Most csak cinikus vagy.
– Tényleg? És mi van a háborúkkal? Egyre csak a hatalomért küzdünk,

gyilkolunk érte. Rabszolgaságba kényszerítünk másokat. Elnyomjuk őket.
Újraalkotjuk magunkat. Aztán leromboljuk, amit alkottunk. Újra és újra.
Örökké. Ha az egész úgyis újra megismétlődik, minek ide a remény?

– De túl is jutunk a problémákon. Láttam már embereket az elnyomás
ellen harcolni és nyerni. Amiről te beszélsz, az nihilizmus. És őszintén
szólva – vett Mabel mély levegőt, hogy megnyugodjon –, őszintén szólva, ez
már nagyon untat. – Semmi sem bátorította fel annyira, mintha valaki azt
állította, hogy a jó ügyért hiábavaló harcolni.

– Miért lenne nihilizmus a körforgás elismerése és… és a ragaszkodás, az
erkölcsösség, és igen, a remény kábító hiábavalóságának elengedése? –
vágott vissza Jericho. Idegesítette Mabel naivitása. A lány talán azt hiszi,
ismeri a világot, de valójában csak egy bizonyos szeletét látta, amit a szülei
idealizmusának szépen nyírt sövénye határol. – Rendben van – ment tovább.
– Ha hiszel a reményben, mi van az igazi gonosszal? Hiszed, hogy létezik
ilyesmi?

Mabel úgy érezte, a kérdés egyfajta teszt, amin könnyen elbukhat.
– Úgy hiszem, a gonoszt az igazságtalan rendszerek vagy az önző emberek

hozzák magukkal. A kapzsiság. – Még sosem fogalmazta meg így a
gondolatait, és most elégedettséggel töltötte el, hogy kimondhatja.

– Ez a naiv idealisták válasza.
Mabel sértetten válaszolt:
– Nem hiszek a mumusban. Van épp elég gonosz az életben a kitalált

ördögök, démonok és szellemek nélkül is. Ha hiszel a Gonoszban, nagy G-
vel, az nem mond ellent a szabad akaratba vetett hitednek? Én továbbra is
fenntartom, hogy az embereknek van választásuk. Hogy jót tegyenek. Hogy
reméljenek. Hogy reményt adjanak – mondta nyomatékkal.

Jericho nagyon csöndes lett, és a lány félt, hogy megbántotta. De aztán a
fiú nyugtalanító pillantással a lány szemébe nézett.

– Történt már veled valaha olyasmi, ami megkérdőjelezte azt, amiben
hiszel? – kérdezte. – Valami, ami rákényszerített, hogy újragondold a jóról
és a rosszról alkotott erkölcsi elveidet?
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– Én… – hallgatott el Mabel. – Az hiszem, nem. Veled igen?
– Egyszer. – Jericho nagyon komolynak tűnt. – Segítettem egy barátomnak

véget vetni az életének. Ez most megrémített?
Mabel egy pillanatig nem jutott szóhoz a döbbenettől. Nem volt benne

biztos, hogy örül neki, amiért ezt megosztotta vele.
– Igen. Egy kicsit.
– Nagyon beteg volt, szenvedett, és kérte, hogy tegyem meg. Mérlegelnem

kellett: ez most gyilkosság vagy könyörületesség? Erkölcstelen vagy a
körülményeket figyelembe véve erkölcsös tett? Azt hittem, már megbékéltem
vele. De most elbizonytalanodtam.

Mabel nem tudta, mit mondjon. Jerichót mindig is okosnak, jónak és
nemes léleknek képzelte, de ez a hirtelen vallomás nem illett bele a róla
alkotott képbe. Az ő saját élete is a „cselekedj jót” elvre épült. Nem sok
alkalma volt még, hogy megkérdőjelezze ennek a jelentését.

– Sajnálom – mondta a lány. Elég gyenge vigasztalásnak tűnt, de csak ezt
tudta felajánlani.

Jericho eltolta magától a tányérját.
– Nem. Én sajnálom. Ez valószínűleg nem olyasmi, amiről az ember egy

randin beszél. Ez az este nem alakul olyan jól, ugye?
– Nos, nem olyan rossz, mint amikor egy munkatáborban véletlenül

beleléptem egy latrinába, de azt hiszem, igazad van.
Jericho apró Há! hangot hallatott, és Mabel mosolya aznap este először

őszinte volt.
– Nahát, Jericho! Csak nem nevettél? Nietzsche nem lesz rád dühös?
Jericho ostobának érezte magát. Minden ok nélkül vitába szállt a lánnyal.

Mabelnek csupán annyi a hibája, hogy nem Evie, Legalább annyit
megérdemel, hogy kedvesen bánjon vele. Ha ezután sem gyűl ki a szikra,
nos, akkor úgy kell lennie. Legalább megpróbálhatná megmenteni az estét,
hogy vidámabb hangulatban váljanak el egymástól.

Összehajtotta a szalvétáját, felállt, és kinyújtotta a kezét.
– Mabel, volna kedved táncolni?
– Nos, az biztos, hogy a teából elég volt – felelte a lány, és ő is felállt.
– Nem igazán vagyok az a táncos típus – szabadkozott a fiú. – És ez alatt

azt értem, hogy egyáltalán nem szoktam táncolni.
– Nem gond. Én sem vagyok táncos típus. De mi vagyunk itt az egyetlenek
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hetvenéves kor alatt, szóval gondolom, már ez is valami, nem?
Jericho arca megrándult.
– Elég borzasztó, ugye?
Mabel egyetértőleg ráncolta az orrát.
– De a palacsinta jó.
Jericho a táncparkettre kísérte Mabelt, ahol egy ideig félszegen és

bizonytalanul álldogáltak egymással szemben. A zenekar új dalba kezdett,
aminek hangjai közé híres drámákat idéző hangok vegyültek: családi viszály,
kudarcra ítélt románc, túlélés és újrakezdés.

– Szabad? – kérdezte Jericho idegesen.
Mabel bólintott. A fiú a kezét a lány derekára tette, mire Mabel kissé

összerezzent.
– Ne haragudj! Talán…?
– Nem! Jó… jó így. Én csak… jó így – hebegte Mabel, miközben arca

élénkpiros színt öltött.
Jericho megint a derekára tette a kezét, majd Mabel bal kezével megfogta

a fiú vállát, jobb kezét pedig felemelte, hogy találkozzon a fiúéval,
miközben próbált nem tudomást venni az arcát elöntő forróságról. Lassan
körbeforogtak a parketten – egy, két-há’, egy, két-há’ –, az idősek pedig
elismerően figyelték, miközben oroszul és angolul biztatták őket. Többször
körbejárták a parkettet, bármiféle baleset nélkül. A szám végén az idősek
megtapsolták őket, Mabel pedig egyszerre érzett büszkeséget és jött
zavarba.

– Azt hiszem, a csúcson kell abbahagyni – suttogta Jericho.
– Egyetértek.
Útban hazafelé a Látók kiállításról és a lehengerlő Charlie Chaplinről

beszélgettek. Mire visszaértek a Benningtonba, negyedórával a Mabelnek
kiszabott idő lejárta előtt, már eldöntötték, hogy elmennek a Strandre
megnézni egy Buster Keaton-filmet.

– Ott talán lesznek hatvanévesnél fiatalabbak is – jegyezte meg Jericho,
mire Mabel felnevetett.

Mabel a táskája szíját szorongatta, miközben a gyomra összeszorult.
– Hát, jó éjt, Jericho!
– Jó éjt, Mabel! – felelte a fiú. Nem igazán tudta, mit kíván meg a

protokoll egy nagyrészt-de-nem-egészen-katasztrofális első randevú után. A
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kézfogás túl hivatalosnak tűnt. A kézcsók pedig olyasminek, amivel csak a
régi kor matinéhősei tudtak élni anélkül, hogy teljes idiótának érezzék
magukat. Így Jericho ösztönszerűen, finoman és röviden szájon csókolta
Mabelt, majd elindult a lépcsőn felfelé a saját lakásába.

Mabel lába annyira elgyengült, hogy a falnak kellett dőlnie, miközben úgy
érezte, mintha lebegne. És még Miss Addie sem ronthatta el a kedvét, aki a
folyosókon bolyongott, sócsíkot húzva maga mögött a köntöse zsebéből, és a
hasadékokból előtűnő holtakról motyogva.

Amint Mabel bement a lakásba, a telefonhoz sietett, tudomást sem véve az
anyjáról, aki az estéjéről érdeklődött. A lány vigyorgott, amikor Evie hangja
csendült fel a készülékben.

– BűbáJós rezidencia. Kit jelenthetek?
– Evie, én vagyok az.
– Mabesie! Hogy tetszik a titkárnő hangom? Szerinted elég rejtélyes?
– Tudtam, hogy te vagy az.
– Ó! Milyen kiábrándító! De hiszen te alig kapsz levegőt! A farkasok elől

menekülsz? Mondd el!
– Úgysem fogod elhinni. Még én sem hiszem el!
– Mi az?
– Még… még most is csipkedem magam.
– Mabel Rose! Ha nem hagyod abba azonnal ezt a kínzást, és mondod el,

én… én… nos, bármit megteszek, ami elég okos fenyegetésnek hangzik, csak
most nem jut eszembe.

– Ülsz?
– Ma-xo-lú-te elterültem, és már alig várom a történetet!
– Jericho megcsókolt.
Olyan nagy csönd állt be a vonal másik végén, hogy Mabel már attól

tartott, megszakadt a kapcsolat.
– Halló? Evie? Kezelő?
– Itt vagyok – felelte Evie halkan. – Jesszumpepi! Ez pazar hír, édesem.

Hogy… hogy történt?
– A ma esti randevúnk után, és…
– Várj egy percet… randevúztatok? Miért nem mondtad?
– Evie, szörnyen nehéz téged mostanában elérni – felelte Mabel, remélve,

hogy Evie érti a célzást: Túlságosan elfoglalt voltál még a legjobb barátod
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számára is.
– Mesélj a csókról! Sokáig tartott?
– Nem. Csak egy rövid volt. Az történt, hogy.
– Mondott neked előtte valamit?
– Nem… nos, ő…
– És milyen volt az arckifejezése? Le tudtál róla olvasni valamit?
– Evie! Megengednéd, kérlek, hogy elmeséljem? – könyörgött Mabel a

kagylóba.
– Bocsi, Mabesie!
Mabel folytatta:
– A Kijev Teaházba mentünk…
– Uh. Olyan nyamvadt kis palacsintájuk van. Ha egy palacsinta képes

lenne szomorú képet vágni, azok biztosan azt tennék.
– És eleinte – mondta Mabel, nem tartva szünetet Evie kedvéért –

őszintén szólva nem alakult épp rózsásan. De aztán, aztán felkért táncolni, és
ó, Evie! Annyira romantikus volt! Vagyis, hogy teljesen őszinte legyek, elég
borzasztó volt, amíg bele nem jöttünk. Miért, ó, miért is nem hagytam, hogy
megtaníts táncolni?

– Korunk egyik legnagyobb rejtélye. És a csók? – kérdezte Evie az ajkába
harapva.

– Mindjárt odaérek. Elkísért az ajtómig. Nagyon csendes volt, aztán…
– A megszokott vagy inkább olyan tűnődő módon csendes?
– Evie, kérlek!
– Bocsi, bocsi. Folytasd!
– Azt mondta: „Jó éjt, Mabel!”, és aztán… csak… megcsókolt –

sikkantott egy rövidet Mabel.
Evie behunyta a szemét, és elképzelte Jericho arcát a reggel első

sugaraiban.
– Újra és újra magam előtt látom a jelenetet, mint a valaha volt legjobb

Valentino mozit, kivéve, hogy én vagyok Ágnes Ayres, Jericho pedig Rudy.
– Nos, ő nem Rudy – morogta Evie –, de értem a lényeget.
Mabel most valami másról beszélt, de Evie-nek már nem volt kedve

beszélgetni. Jót tett Mabellel és valószínűleg Jerichóval is. Odadobta neki a
fiút. Miért volt ilyen szörnyű érzés a jó cselekedet? Ezek szerint mégsem
döntött jól, vagy a jó cselekedetek mindig ilyen szörnyű érzést keltenek, ami
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azonban így borzasztóan elrettentené az embereket a jó cselekedetektől?
– Evie?
– Hmm?
– Hallottad, amit mondtam?
– Ó! Bocsi, Mabel. Volt itt egy, öhm, pók. A padlón. Rettenetes!
– Íí! Az ember azt hinné, hogy egy ilyen előkelő hotelben nincsenek

pókok.
– Igen, én… öh… mindjárt felküldetek egy londinert. Ne haragudj,

Mabesie!
– Várj! Szerinted mit tegyek?
– Én nem sürgetnék semmit. A fiúk szeretik az olyan lányokat, akikről azt

hiszik, több barátjuk is van. Különben meginognak – szippantott Evie. Végül
is, őt is milyen gyorsan elfelejtette.

– Jericho nem olyan – tiltakozott Mabel.
– Hidd el, mind olyanok. – Csak dühös volt Jerichóra. Semmi oka nem

volt rá, mégis így érzett.
– Jaj, Evie, úgy tűnik, nem nagyon örülsz nekem.
– Ó, Édespofa, ne haragudj! Nagyon izgatott vagyok. Ma-xo-lú-te

összedobok neked itt egy partit – mondta Evie vidáman, miközben bűntudat
gyötörte. – Szerintem menj el vele a moziba, és csak légy az elbűvölő
önmagad!

– De nem vagyok elbűvölő. Ez a baj.
– Akkor… ez jó gyakorlás lesz.
Mabel nevetett.
– Te vagy a valaha volt legrosszabb barát, Evie O’Neill.
– Igen, tudom – felelte Evie.
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BILLENÉSI PONT

 

A föld emlékezettel bír.
Minden patak és folyó egyfajta vallomással árad, a történelem a kövek

között szivárog, a vízimadarak csőrében száll, és a tengerbe ömlik. A
bölények olyan síkságokon dübörögnek keresztül, amiknek talaját egykor
már rég elfeledett polcokon álló, dohos könyvekbe száműzött csaták vére
öntözte. A régen kék és szürke mezők most esetlen rügyektől virágzanak. A
rabszolgatartó megsuhintja korbácsát, és nemzedékekkel később az ősök
hegei még mindig látszanak.

Mindezek alatt a holtak fekszenek és emlékeznek.
Adelaide Proctor már nyolcvanegy éve volt ezen a földön. Neki is

megvolt a maga történelme. John Proctor távoli rokona volt, akit a salemi
boszorkányperek alatt akasztottak fel. A boszorkányság születésétől fogva
joga volt, és Addie fiatal lányként nagy érdeklődéssel olvasta a
feljegyzéseket. Persze egykor tényleg létezett boszorkányság; a gyógyítók,
bábák és gyógyfüvesek ősi hivatása: a biztonság érdekében gyakorolt
babonák. Elmotyogott átkok, néha egy átkötött hajtinccsel felajánlva, amit az
esti tűzbe vetettek, de reggelre már megbánták, vagy nem, attól függően. Ám
ezeknek semmi közük nem volt az Ördöghöz, sokkal inkább az emberi szív
törékenységéhez. Voltak varázsigék a magány enyhítésére. A betegek
gyógyítására. A jó szerencse biztosítására. A háborgó tengeren való
biztonságos átkelésre. Az áldott életű gyermekek születésére. Ezek a
történetek megnyugtatták Addie-t, és a nyugalomra nagy szüksége volt.

Olykor álomszerű transzba esett. Ilyenkor belelátott a szellemek világába,
vagy olyan tisztán tudott olvasni a csésze alján maradt tealevelekből, mint a
könyvekből. Senkinek nem mert ezekről a titkokról beszélni, bár büszke volt
a képességére. Különlegesnek érezte magát tőle – majdnem olyan
különlegesnek, mint Elijah Crockett mellett.

Jóravaló fiú volt az ő Elijah-ja, olyan szürkésbarna szemekkel, mint a
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folyó mélyén megbújó kő.
– Feleségül veszlek, Adelaide Proctor – ígérte, és egy margarétakoszorút

tett a lány fejére. Édesen megcsókolta, aztán elment a háborúba testvérek
ellen küzdeni.

Addie a Harris-farmról hallotta az ágyúk dörrenését és a sikolyokat. A
csata két hétig tartott. Amikor véget ért, harmincezer áldozat hevert Virginia
termőföldjein. Halott fiúk lánca végig a mezőn. A fiú, akit a legjobban
szeretett, köztük pihent. Ingzsebében megtalálták a lányhoz írt utolsó, vérben
ázó levelét.

Addie a szomorúságtól megtört szívvel úgy hitte, vágya elég erős ahhoz,
hogy képes legyen megidézni egy bűbájt. Leírta fogadalmát, egy babérággal
és vérbe mártott hüvelykujjával lepecsételte, majd otthagyta egy öreg szilfa
üregében, mivel olvasmányai szerint ezt kell valakinek tennie, aki a
szellemektől kér segítséget. Csupán annyit kért, hadd láthassa és hadd
beszélhessen Elijah-val még egyszer.

Így tett és várt.
A háború másfajta szenvedést is hozott magával. A férfiak, akik

eltávolították a holttesteket a csatatérről, tífusszal tértek vissza a virginiai
vidékre. Egész családok vesztek oda. Egy forró nyári reggelen Addie
hasába fajdalom hasított, és estére belázasodott. A szoba forgott és
beszűkült, aztán valahol máshol járt: egy színtelen világban, ahol magán
érezte a szellemek szorítását. Egy magányos szék állt ott, mint egy trón,
benne pedig egy magas, szürke férfi ült fényes, kékesfekete tollakkal
díszített kabátban. Orra hosszú és karvalyszerű, szája vékony volt. Szeme
olyan fekete, mint egy falusi kút mélye.

– Adelaide Keziah Proctor! Beszélni kívántál velem.
Addie senkivel sem kívánt beszélni, csak az ő Elijah-jával, és ezt meg is

mondta a férfinak.
– Előbb velem kell beszélned. Jóval azelőtt, hogy az őseid meghódították

ezt a földet, én már itt voltam. A Sarkcsillag ragyogta be arcomat. A népéből
nyertem az erőmet. Ez a nemzet önmagából táplálkozik. Micsoda álmok!
Micsoda becsvágy! Nekem is vannak álmaim. És becsvágyam. Nyelvemen
érzem a vágyaidat. Jöjj velem, gyermekem!

Addie elindult a cilinderes férfival egy erdőn keresztül, ahol a varjak úgy
ültek az ágakon, mint érző falevelek. Amerre a férfi ment, a fű elsárgult, és
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törékenyen, szárazon meghajlott. Elértek a régi temetőbe a dombon. Elijah
sírját mindössze három hónapja ásták meg. Addie legutóbbi csokra rajta
hervadozott.

– Mit adnál érte, hogy ismét láthasd Elijah-t? – kérdezte a szürke férfi.
– Bármit.
– Minden döntésnek következménye van. Az egyensúlyt fenn kell tartani.

Ha valami megadatik, valami elvétetik. Jól gondold meg, mit kívánsz,
Adelaide Proctor!

Addie minden éjjel a kívánságán gondolkozott, miközben csendesen a
takarójába fojtotta könnyeit, hogy a húga, Lillian, aki békésen aludt mellette,
meg ne hallja. Adelaide mindössze tizenhat évesen elveszítette élete
szerelmét. A fiú, aki a férje és gyermekei apja lett volna, most két méter
mélyen fekszik a gúnyos nyári lóherék édes gyepszőnyege alatt. Semmi sem
ingathatta meg elhatározásában.

– Bármit – ismételte, és a kalapos férfi mosolygott. – Láthatnám őt, uram?
Ó, kérem, hozza ide nekem!

– Mindent a maga idejében – felelte a férfi. – Most aludj! Még fiatal
vagy, rengeteg nap áll előtted. De ne feledd: most már hozzám tartozol,
Adelaide Keziah Proctor. Amikor eljön az idő, emlékeztetlek majd az
ígéretedre, amit ma nekem tettél. A belém vetett bizalmadra.

Azzal a lány homlokának nyomta a hüvelykujját, mire Addie megbotlott a
sírban, és átesett rajta.

Szomjasan és verejtékezve ébredt. A láza elmúlt. A hold sápadt
viaszpecsétként fénylett a hajnal fakóarany pergamenén. De hol lehet Elijah?
A férfi ígéretet tett neki. Teltek a napok, de ő nem jött, és Addie kezdte azt
hinni, hogy ígérete csupán lázálom volt.

Aztán megjelentek a jelek.
Naplóját az Elijah iránt érzett szerelméről írt résznél találta kinyitva. A

nyitott ablakon meleg szellő fújt be, magával hozva a fiú édes napfényillatát.
Egy holdfényes éjszakán biztos volt benne, hogy a mező magas füvéből
zeneszót hall. Halovány suttogása volt egy dalnak, amit régen Elijah énekelt
neki. És a margaréták: ott voltak az ágyán, a hozományos ládáján vagy a
zenedoboza mellett. Egyszer, amikor levette a kötényét a fogasról, és
belenyúlt a zsebébe, viaszos, fehér szirmokat talált benne. Csak Elijah tudta,
hogy ez a kedvenc virága. Az anyja azzal vádolta, hogy így próbálja meg
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felhívni magára a figyelmet, de Addie tudta, hogy ezek az apró ajándékok
Elijah-tól vannak. Még holtában is emlékezett rá. A lány öröme határtalan
volt.

A láz ismét, ezúttal bosszúszomjasan csapott le a Proctor-házra. Amikor
végre egy hét múlva elvonult, magával vitte Addie édesapját és öccsét, két
szolgálót, valamint a komornyik feleségét és csecsemő lányát.

Egyensúly.
Addie némán, sápadtan vett részt a temetéseken, rémülten attól, amit tett,

és ami még jöhet. Aznap éjjel a nevét hallotta, ahogy valaki olyan édesen
suttogja, hogy friss könnycseppel az arcán ébredt. Az ablak túloldalán a
hold vérvörösen izzott az elvonuló felhők mögött. Egy fülemüle
figyelmeztetőleg csiripelt.

Megint a nevét hallotta, puhán, mint a holdfény.
– Adelaide, szerelmem! Itt vagyok.
Elijah a mező szélén állt az ezüstös holdfényben. Visszatért hozzá, ahogy

a férfi ígérte. Addie kisietett hozzá, a fiú szentjánosbogárszerű ragyogását
követve az erdőn keresztül, ki a régi templomkertbe, el a sírkövek mellett,
míg el nem ért az ő sírjához. Körülöttük a szeptemberi éj suttogásai
hallatszottak. Hideg volt odakint, nagyon hideg. Elijah úgy fénylett, mint egy
érme a vízben. Továbbra is a lány gyönyörű szerelme volt, de már volt
benne valami túlvilági is. Ritkuló hajába gaz fonódott. Szeme körül és arcán
kísérteties árnyék húzódott. Inge vértől csöpögött, ahol a golyó eltalálta.

– Hívattál, szerelmem.
– Igen – felelte Addie könnyes szemmel. – Meg is fizettem az árát.
– Hát nem tudod, hogy minden egyes lélekkel, amit neki adsz, csak az

erejét növeled? Hogy ezzel örökre hozzákötöd magad?
Addie nem értette. Miért nem örül neki Elijah?
– Azért tettem, hogy mindig együtt lehessünk.
– És így is lesz. Mert nem pihenhetek, amíg te sem. Addig kell

szeresselek, amíg meg nem halsz.
Szája ekkor sikolyra nyílt. Bogarak, férgek és a halál különböző árnyai

kúsztak elő belőle. A fák között a varjak károgtak, hangjuk gonosz
nevetésként hangzott. Ez a lény itt előtte nem Elijah volt, nem az az Elijah,
akit a napsütésben csókolt. Valami teljesen más lett belőle, amiből ő nem
kért. Adelaide futásnak eredt. Elfutott a sírkövek és a madárijesztő mellett,
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vissza az ágya biztonságába, ami egyáltalán nem volt biztonságos.
Reggel, amikor lehúzta magáról a takarót, olyan hangosan sikított fel,

hogy felébresztette a húgát. A lepedőn egy döglött egér hevert, aminek
szemét és beleit kitépték. Megbarnult margarétaszirom-ágyon feküdt.

Addie átolvasta a könyveket. Megtanulta a varázsigéket. Éjfélkor kiment
Elijah sírjához, kiásta, ami a fiúból maradt, majd letörte ujjcsontjának egy
szilánkját, kitépte egy fogát, levágta egy hajtincsét, és felvett egy marokkal a
temető földjéből. Ezeket mind beletette egy vasdobozba, és végrehajtotta a
megfelelő rituálét, hogy megkösse Elijah szellemét, aki így többé nem tud
eljönni hozzá. És nem bánthatja.

De mi lesz a Varjak Királyával, a cilinderes férfival?
Addie erőt adott neki, amikor arra kérte, hadd lássa még egyszer Elijah-t.

Hozzákötötte magát egy láthatatlan fonallal, amit nem tudott elvágni. Vakon
belement egy alkuba. Nem, nem vakon. Ő döntött így. Hűséget fogadott
annak a kalapos férfinak. Az azóta eltelt évek alatt bőven volt ideje ezen
gondolkodni. Hogy megkérdőjelezze az esküt, amit sietve tett a szerelemért
szomorúságból, szükségből, hogy hihessen valamiben, ami nagyobb, mint ő
maga.

Adelaide Proctor már megöregedett. Látta, ahogy szerelmét eltemetik
Virginia sáros földjében, és nemsokára rá a családját is eltemette. Egy
áprilisi napon az elnökről olvasott, akit John Wilkes Booth meggyilkolt,
aztán ő maga is meghalt. Amikor McKinley elnökkel szintén egy bérgyilkos
golyója végzett, a nő ott volt. Tanúja volt az autó és a repülőgép
születésének. A gőzmozdonyok átszelték az országot: a csillogó sínek
esetlen varratok egy elorozott föld sebein. A New York-i kikötőben a hajók
lehorgonyoztak értékes, remény teljes rakományukkal, a Szabadság fáklyáját
bámulva. A városok terjeszkedtek és duzzadtak, ahogy a gyárak is, füstöt és
becsvágyat böfögve a levegőbe. A háborúk tovább folytak. Himnuszok
éltették a nemzet dicsőségét. Az emberek jók, tisztességesek, erősek, igazak,
dolgosak és reményteliek voltak, ahogy hiúk, kapzsik, mohók, nagyravágyók,
szándékosan tudatlanok és veszélyesen feledékenyek is.

Addie Proctor sok mindent látott nyolcvanegy éve alatt ebben a
nagyszerű, féktelen országban, ami lehetetlen módon bánt a lehetőségekkel,
így jól tudta, okkal fél, mert billenési pontra jutottak. Az országban
mindenütt szellemek jelentek meg, amiről úgy tűnt, senki sem vesz tudomást.
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Az emberek dorbézoltak, miközben a holtak az ablakokon keresztül figyelték
őket. És mind ez idő alatt a cilinderes férfi erőre kapott. Közelgett.

Bár figyelmeztették, hogy ne tegye, Addie az alagsorba ment, ahol
krétával felrajzolta a jeleket a földre, imákat mormolt, és elvégezte a só és a
vér kis közjátékát: a rituálét, ami távol tartja a holtakat.

Remélte, hogy ez elég lesz.
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– Henry! – kiáltotta Ling, miközben a fiú felé sietett a folyóparti, óriási
spanyol szilfákkal szegélyezett, jól ismert ösvényen. Henry és Louis a
rozoga mólón napozott. Henry a lány felé integetett. – Gyorsan! Mielőtt
jeleznek az ébresztőink.

– Máris ott vagyok! – kiáltotta vissza Henry.
– Estét, Miss Ling! – kiáltotta Louis integetve. A nap fényesen ragyogott

le rá, és Ling gyomrát különös érzés szorította össze, valamiféle rossz
előérzet, amit nem tudott hová tenni.

– Egyszer minden szép álom véget ér – jegyezte meg Henry, a lány mellé
lépve, kipirultan és boldogan, majd elindultak az erdei úton. – Mi ez a jel a
ruhádon?

– Piszok – felelte Ling, visszazökkenve a jelenbe. Dörzsölni kezdte a
makacs foltot.

– Azt hittem, egy újabb kísérlet. Mint a hamu.
– Nem, de szükségem van a segítségedre. Kíváncsi vagyok, fel tudlak-e

ébreszteni az álomból.
Henry vállat vont.
– Rendben. Benne vagyok. Mit akarsz, mit tegyek?
– Csak maradj nyugton!
– Eddig úgy hangzik, mint a zenész karrierem.
– És ne viccelődj – szólt rá Ling. – Készen állsz?
– Készen.
– Akkor kezdjük. Henry! Ideje felébredni – mondta Ling. Semmi nem

történt. – Ébredj fel, Henry! – ismételte Ling, ezúttal hangosabban.
– Próbálj meg felrázni – javasolta Henry.
Ling megragadta Henry vállát, és megrázta, először finoman, aztán

erősebben.
– Hé, óvatosan! Ugye nem akarsz turmixot csinálni az agyamból?
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– Háh! – Ling előrenyúlt, és belecsípett Henry karjába.
– Aú! Ez most tudományos kísérlet, vagy csak egy kifogás, hogy

összeverhess?
– Bocsi – mondta Ling zavarban. Hátralépett, és elgondolkodott. – Kell

rá lennie valami módnak.
– Talán nekem kéne felébreszteni téged – vetette fel Henry.
Ling gúnyosan felnevetett.
– Én nem vagyok olyan befolyásolható.
– Nem?
– Nem.
– Ezt vegyem kihívásnak?
– Ne – felelte Ling. – Csupán ténynek.
Henry felvonta az egyik szemöldökét.
– Megpróbálhatom megcáfolni? A tudomány érdekében.
– Csak az idődet vesztegeted, de csak rajta!
– Rendben van – emelte fel a kezét Henry, mint valami varázsló. – Ó,

Ling Chan, az álomvilág Madame Curie-je! – kezdte lassan, drámai hangon,
alig próbálva elnyomni mosolyát. – Az álom utadra bocsát! Eljött az ideje,
hogy felébredj!

Ling a szemét forgatta.
– Idióta vagy.
– Rendben. Most ma-xo-lú-te komoly leszek. – A fiú megköszörülte a

torkát, és Lingre meredt. – Ébredj fel, Ling!
Miután néhány hosszú másodpercig semmi nem történt, Ling gúnyosan

elvigyorodott.
– Én megmondtam – tört le a lány egy fenyőágat egy közeli fáról, és

beszívta az illatát.
Henry eddig csak viccelődött, de most meg akart gyürkőzni a feladattal.

Ha lenne rá mód, hogy felébresszék magukat az álomból, nem lenne
szükségük az ébresztőre. Theta nem lenne rá dühös, mert nem tudná, hogy a
fiú itt járt. Ezen egy percig elgondolkodott. Hogy is segített Thetának
megváltoztatni a rémálmait?

Henry ismét Ling felé fordult.
– Drágám, fáradt vagy, és szükséged van pihenésre. Most már igazán

szeretnél felébredni, otthon, az ágyadban, akkor miért nem teszed?
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Ling szája ellazult, és arcán nyugalom áradt szét. És aztán egy apró
sóhajjal eltűnt az álomvilágból. Henry egy pillanatra annyira megdöbbent,
hogy képtelen volt megmozdulni.

– Ling? – Kezével a levegőt tapogatta ott, ahol az előbb még a lány állt. –
Háh! Hogy mik vannak! – jegyezte meg önmagával elégedetten. Alig várta,
hogy másnap Ling orra alá dörgölhesse.

Ekkor az alagútban pattogó fények jelentek meg, mint szentjánosbogarak
egy meleg, júliusi éjszakán, majd a folyó lassan elsötétedett, a szürke égbolt
az utolsó fénylő színeket is elemésztette, mintha bezárna estére. Az
álomvilág határai meginogtak és behajtottak, mintha valaki meghúzta volna a
fonalat, amivel az egész anyagot felfejtheti, míg a kunyhó, a fák és a virágok
elveszítették gazdagon kidolgozott vonásaikat.

Henry halk sírást hallott az alagútból.
– Hahó? – szólt a hang felé indulva.
Odabentről egy dal szűrődött ki, és Henry felismerte benne azt a darabot,

amit még az édesanyja zongorázott New Orleansban, amikor még képes volt
ilyesmire. A fiú mindig is kedvelte ezt a régi dallamot.

– Gyönyörű álmodozó, jöjj velem… – énekelte Henry halkan, hogy
megnyugodjon, mivel hirtelen elfogta az idegesség. A zene mögött az a
nyugtalanító morgás is felhangzott, amit ő és Ling egyszer az állomáson
hallottak.

– Hahó? – szólt ismét.
Az alagútból egy széllöket és sűrű suttogás csapott ki, ami körülölelte

Henryt:
– Álmodj velem…!
A suttogástól a fiú átmelegedett és ellazult, mintha felhajtott volna egy

felest. Közelebb lépett az alagúthoz. Valami mozgott a sötétben. Az apró
fénykitörések egy pillanatra egy lány alakját világították meg.

– Wai-Mae? – kérdezte Henry.
Újabb fény gyúlt, és a fiú egy fátyolt látott. Pislogott, és az újra beálló

sötétben nyugtalanító dolgokat vett észre, amiktől azt kívánta, bár ne lenne
itt egyedül, mert az alagútban lévő alak lassan felé tartott.

A következő pillanatban megszólalt az ébresztője. És Henry ekkor
ébredezni kezdett, miközben teste mozdulatlanul feküdt az ágyában, a
Benningtonban.
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Amikor Ling felébredt az álomjárásból, mindene sajgott, és szájában vas
ízét érezte. Letörölte a vért az ajkáról, ahol korábban ébredés közben
beleharapott. De ez nem számított, mert Henry megcsinálta. Felébresztette
őt, és Ling felszakadt szája ellenére is elmosolyodott.

– Heuréka! – motyogta diadalittasan, de kimerülten, épp mielőtt igazi,
mély álomba merült volna, ahol csupán egy halandó, nem pedig isten volt.
Reggelre alig fog emlékezni az álmára George Huangról, sápadt, ragyogó,
felrepedező bőrére, ami mintha belülről rohadna el, miközben gyors,
rángatózó, bábuszerű mozdulatokkal végigbotladozik a metróalagúton, kezét
előrenyújtja és összeszorítja, úgy közelít az alvó koldushoz, aki a
betonboltívek között lelt menedékre. A szörnyű sikolyra sem fog emlékezni,
ami George torkából szakadt fel, ahogy rávetette magát a kiáltozó férfira, és
a föld alatti barlang megtelt a fiú hívására válaszoló, éhes, megtört lelkek
villámszerű foszforeszkálásával.
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– Nem tudom, hogy jó ötlet-e elengedni Linget Gracie-vel és Lee Fannel a
moziba így, ahogy a dolgok állnak – nyugtalankodott Mrs. Chan, miközben
elhúzta a csipkefüggönyt második emeleti ablakuk elől, és lenézett a
rendőrökre, akik egy újabb üzlet áruját égették el, ahol az álomkór áldozatai
dolgoztak.

– Hadd mozduljon ki a barátaival – felelte Mr. Chan. – Megleszek
nélküle néhány órára. Jobb is, ha távol van ettől az egésztől.

– De légy nagyon óvatos, Ling! – intette Mrs. Chan. – Louellától
hallottam, hogy már megállítják a kínaiakat az utcán, hogy megvizsgálják
őket, hátha fertőzöttek. És rosszabb is van. Charlie Laóba és a fiába, Johnba
belekötöttek a boltjuk előtt a Harmincötödik utcában. John most egy
monoklival mászkál. Jó lenne, ha már véget érne.

– Sosem ér véget – jegyezte meg Eddie bácsi, és Ling tudta, hogy nem az
álomkórra gondol.

Amint elérték a Times Square-t, Lee Fan és Gracie elindult vásárolni, míg
Ling bement a moziba, ahogy abban korábban megállapodtak, megbeszélve,
hogy majd később találkoznak. Most Ling majd’ beleszédült az izgalomba,
amikor a Pathé News szavak felvillantak a lassan szétnyíló függöny mögött.
Két elegáns férfi sétált egy havas úton, kezüket összekulcsolták a hátuk
mögött. Majd fehér betűk jelentek meg a fekete vásznon:

Niels Bohr és Albert Einstein,
a tudomány két óriása,

az atom apró univerzumának felfedezői.

Az atom. Kisebb, mintsem az emberi szemmel látható.
Mégis akkora erő rejlik benne, ami megváltoztathatja világunkat!

Ahogy a farmer learatja földjének termését,
úgy aratjuk le mi is az energiát az atomból.

357



A kép váltott, és most egy sötét hajú férfi, jóvágású, mint egy
matinébálvány, integetett a tömegnek nyitott tetejű autójából. Ling
elmosolyodott, arcát beragyogta a vetítés fénye.

Jake Marlowe New Yorkban beszélt
az Amerika Jövője Kiállításról.

A kivetítőn a nagy Jake Marlowe szája csendesen mozogni kezdett, ahogy
egy mikrofonba beszélt a belvárosban összegyűlt tömegnek. A kép megint
elsötétült:

– Egykor nagyszerű férfiak vad tengereken utaztak,
a lehetséges után kutatva.

Mi már tudjuk, mennyi minden lehetséges.
Felépítettük azt, amit sokan lehetetlennek hittek.

Ez Amerika.
És nekünk kell őt a szép jövő felé kormányoznunk:

a bátor elképzelések, a demokrácia
és a kivételes tettek jövője felé.

Ling egy pillanatra szabadjára engedte a fantáziáját, és elképzelt még egy
bejátszást, amit egy nap talán valóban lejátszanak. Ebben ő volt a tudomány
egyik óriása, és olyan nagyszerű emberekkel fogott kezet, mint Jake
Marlowe, miközben a szülei büszkén figyelték. És kezdte azt hinni, hogy
álomjárása lehet a kulcs a tudományos felfedezéshez, ami valóra váltja
képzelgéseit. Mert ha ő és Henry képesek az álmok dimenziójában utazni, és
létrehozni valamit abban a ködös világban, akkor talán az idő, a tér, és igen,
még maga az anyag is nem más, mint az emberi elme terméke. Talán semmi
sem szabhat határt cselekedeteiknek és utazásaiknak, ha megtanulják
másképp látni a dolgokat.

Az orgonista lendületes dallamba fogott, jelezve A kistestvér kezdetét.
Ling a fülére igazította szürke kalapját, felvette a kabátját és a mankóit,
majd elindult a sorok között, el a meglepett jegyszedő mellett.
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– De kisasszony, a film még csak most kezdődik – mondta.
– Tudom – felelte Ling. – Én csak a híradóra voltam kíváncsi.
Kint, a Negyvenkettedik utcán lehűlt az idő. A szélben apró hópelyhek

táncoltak. Ling lehelete fehér páraként úszott a levegőben, és számára már
ez is izgalmas volt. Energia. Atomok. Csí. Egy újságos fiú a nap
szalagcímeit kiáltozta:

– A Kínai Álomkór tovább terjed! A polgármester megígérte: nem lesz
újabb spanyolnáthajárvány! Teljes karantén fenyegeti a kínai negyedet!

És ezzel, épp mint a hópelyhek, az álmok, a Jake Marlowe-ról alkotott
moziképek és Ling boldogsága semmivé olvadt. A járdára szegezte
tekintetét, eltakarta az arcát, és továbbment. Kisebb tömeg zárta el az
utcákat, kitódulva az úttestre, felidegesítve a taxisokat, akik elégedetlenül
dudáltak. Ling nem tudott átmenni, és megkerülni sem tudta őket. Meg akart
kérdezni valakit, hogy mi történik, de nem akarta felhívni magára a
figyelmet. Az utcán erőteljes, katonai dobszó visszhangzott. Mintha
valamiféle parádé lett volna, és Ling az emberek közé nyomakodott, hogy
jobban rálásson az eseményekre.

És akkor meglátta: a dobosokból és fuvolásokból álló férficsapat
rendezett sorokban, fehér köpenyben és csuklyában vonult összehangoltan
végig a Broadwayn, amerikai zászlókat lengetve és transzparenseket
cipelve, amik büszkén hirdették: A FEHÉREK AMERIKÁJA A BIZTONSÁGOS

AMERIKA és Az ŐRZŐ SOSEM SZUNNYAD. Ling körül a tömegben többen
tapsoltak és fütyültek, a Ku-Klux-Klan lovagjait éljenezve.

– Elnézést, elnézést – fordult szembe Ling az emberek árjával, elszántan
igyekezve vissza a Negyvenkettedik utcára, a hazavezető buszhoz. Egy
fiatalember gonoszul vigyorgott a lányra, miközben elment mellette:

– Itt jön az egyik koszos kínai.
Ling egész teste megfeszült a félelemtől. Azt kívánta, bár ne szakadt volna

el olyan könnyen Lee Fantől és Gracie-től. Csak juss el a buszmegállóhoz!,
mondta magának, és továbbment. A férfi és a barátai gúnyolódva követték.

– Hé, te… leány! – A fiatalember hangjában most a megvetés helyett a
bizonyítási vágy érződött. – Hová mész? Hozzád beszélek!

Ling szíve hevesen zakatolt. Nem mert hátranézni. A férfiak azonban
közel voltak, a busz pedig még messze. Három hónappal ezelőtt futásnak
eredhetett volna, hogy eltűnjön. Most fejében lábmerevítőjének fémes
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kattogása visszhangzott, miközben tovább botorkált, és a karja remegni
kezdett a megfeszített tempótól. Attól félt, hogy rosszul lép, elveszíti az
egyensúlyát, és elesik az utcán. Néhányan enyhe nyugtalansággal figyelték a
történéseket, és az egyik férfi még szelíden oda is szólt:

– Hé, ti! Hagyjátok őt békén!
Mások alig vettek róla tudomást, mielőtt továbbálltak volna. Senki sem

avatkozott közbe, hogy leállítsa a terrorizálást. Ling leszegte a fejét, de
tekintetét felfelé fordította, vadul kutatva egy hely után, ahová behúzódhatna
segítségért. Egy étterem ablakában neonfelirat hirdette: NEW YORK LEGJOBB

SÜLT MARHÁJA!, alatta egy új, kézzel írt plakáttal, amin egyszerűen csak
annyi állt: KÍNAIAKNAK BELÉPNI TILOS.

– Messze kerültél otthonról, nem igaz, leány? – kiáltotta a férfi. –
Beszélsz egyáltalán angolul?

Pont mögötte volt. A lány érezte a férfi arcszeszének illatát. Lingtől
jobbra a New Amsterdam Színház óriási plakátjai hívogatták az arra járót.
Irányt váltott, az ajtaja felé igyekezve. Mankója erősen koppant egy
kátyúban, az ütés ereje egész testében végigreszketett. Már közel állt a
síráshoz. És ekkor Henry lépett ki a színház sikátorába, kezébe lehelve a
hideg ellen.

– Henry! – kiáltotta Ling. – Henry! – sikította újra.
A fiú észrevette, automatikusan integetésre emelte a kezét, majd

megfagyott.
– Segí… – kezdte Ling, amikor egy sáros jégrög keményen eltalálta,

kibillentve az egyensúlyából. Elejtette a táskáját, aminek csatja eltörött,
holmija szétszóródott, miközben a lány a földre bukott.

– Koszos kínai! Menj haza! – üvöltötte a férfi, miközben barátaival
nevetve elrohant. Otthon vagyok, akarta felelni Ling, de a szavak a torkában
ragadtak, ahogy a Negyvenkettedik utca nedves piszkában ült.

– Gyáva férgek! – kiáltott utánuk Henry, aki hirtelen a lány mellett termett,
felsegítette, felvette a földről a mankókat és a lány dolgait, és mindent
visszatett a táskájába. – Ling! Jól vagy?

– I-igen – motyogta a lány könnyes szemmel. Csak szeretnék hazamenni.
– Rendben. Elkísérlek. – Henry finoman lesöpörte a koszt a lány

kabátjáról. Közben tekintete Ling merevítőire, mankóira és randa, fekete
cipőjére siklott, és vidám mosolya egy pillanatra elhalványodott. De aztán
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gyorsan rendezte vonásait, túl udvariasan mosolyogva, úgy ahogy azok
szoktak, akik nem akarták felizgatni a lányt. Ekkor Ling könnyei, amiket
eddig visszafojtott, forrón és szégyenkezve folytak végig az arcán.

– Ó, hé! Hé, drágám! – karolta át Henry, és a lány megmerevedett az
érintésétől.

– Sajnálom – engedte el a fiú. – Nagyon megrémülhettél. Mit szólnál
előbb egy csésze forró kakaóhoz? Szereted a kakaót, ugye?

– Jól vagyok. Csak… mutasd meg, merre van a buszmegálló.
– Hát, az a helyzet, hogy van egy szigorú szabályom, miszerint sosem

iszom kakaót egyedül. Ellenkezik a vallásommal.
– Van vallásod? – szipogta Ling.
– Nos, nincs. Nem igazán. De ha lenne, ez lenne az első parancsolata.
Ling kézfejével letörölte könnyeit, és óvatosan Henryre sandított. Ott állt

a tweedkabátjában, kissé előregörnyedve vékony vállaival, nyaka körül
vastag tartán sállal, mint egy több rétegbe csomagolt karácsonyi ajándék,
elegáns ujján a lány táskája himbálózott. Nevetségesen festett, és a lány
legszívesebben felnevetett volna, de csak sírni tudott. Nem is olyan rég a
szíve megtelt csodával, miközben a híradót nézte, és az atomok világán, a
változáson és a lehetőségeken gondolkodott. Most ennek a pillanatnak a
helyét valami más vette át, ami nagyon nem tetszett neki. A hó, mint só
hullott rájuk, mindkettejüket vizenyős pelyhekkel borítva be.

– Egy forró kakaó – mondta Ling, és elvette a fiútól a táskáját. Az étterem
és a KÍNAIAKNAK BELÉPNI TILOS tábla felé intett. – Már ha találunk egy
helyet, ahova beengednek.

– Ne aggódj! Ismerek egy ilyen helyet – felelte Henry, a karját nyújtva.

– Bocsi, ez csak tea – szabadkozott Henry Linggel szemben ülve a kis,
márványlapú asztalnál. – De legalább forró.

Egy alagsori tiltott italmérésben voltak Greenwich Village egyik szűk
utcájában. Ling a gőzölgő teáját fújta, és óvatosan körbenézett: mintás,
vörös tapéta, ami inkább egy nyilvánosházba illett volna; nők rövidre nyírt
hajjal, férfiöltönyben; férfiak szorosan egymás mellett ülve.

– Miféle hely ez? – suttogta Ling némi kényelmetlen csend után.
– Egy biztonságos fajta – válaszolta Henry, a teáját kavargatva. – Miért

nem mondtad el eddig az igazat?
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– Nem akartam, hogy sajnálj. Így is elegen bámulnak meg döbbenten.
Vagy sajnálkozva. – Belekortyolt a teájába. Még mindig forró volt. –
Csak… az álomvilágban olyan lehetek, mint régen. Szaladhatok és
táncolhatok. Erős lehetek. Nem úgy, mint itt. Nem akartam, hogy így láss:
gyengén.

– Drágám, sok minden elmondható rólad, de a gyengeség nem tartozik
közéjük. Mióta vagy… – hallgatott el Henry.

– Nyomorék? Ha őszintén akarunk beszélgetni, nincs értelme alakoskodni
– vágta rá Ling. – Nem olyan régen. Október óta.

– És most már mindig… ?
– Gyermekparalízis – felelte a lány tényszerűen.
Henry bólintott.
– Sajnálom – mondta némi szünet után.
– Miért? Nem a te hibád.
– Nem. De azért sajnálom. Szörnyen igazságtalan.
– Senki sem mondta, hogy az élet igazságos. Ezért szeretem annyira az

álomjárást. Az az egyetlen hely, ahol önmagam lehetek. Ahol szabad vagyok.
– Nos, erre igyunk! – emelte fel Henry a csészéjét, majd belekortyolt. – A

helyre, ahol szabadok lehetünk.
A sarokban álló asztaltól két férfi felállt, és összekulcsolt kezekkel,

egymáshoz szorított arccal táncolni kezdtek. Ling próbált nem bámulni.
Remélte, hogy zavara nem olyan feltűnő.

– Ha már a szabadságnál tartunk – folytatta Henry, majd mély levegőt
vett. – Ha már őszinték vagyunk egymással, el kéne… el kéne mondanom az
igazat Louis-ról.

Henry szíve hevesen vert. Miért volt ijesztőbb egy másik ember előtt
önmagát adnia, mint bármi, amit egy álomban el tud képzelni?

– Amikor azt mondtam, hogy Louis a barátom, az nem teljesen volt igaz.
Több egyszerű barátnál. Ő az egyetlen fiú, akit valaha szerettem. Ő a… ő a
szeretőm. – Henry hátradőlt, összefonta a karját a mellkasa előtt, és
kihívóan nézett a lányra. – Szóval. Csak tessék, Miss Chan! Erre mit tud
mondani?

Henry. És Louis. Szeretők. Kissé sokkoló volt, de sok mindent meg is
magyarázott, aminek eddig nem sok értelme volt, valamit, amit Ling legbelül
érzett. Évekkel ezelőtt Ling hallotta a pletykákat Eddie bácsiról és arról,
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hogy valójában miért nincs felesége. A barátja, Fuhua miatt. Állítólag
közelebb álltak egymáshoz, mint a testvérek. Mindenhová együtt mentek.
Egy nap Fuhuát hazárdjáték miatt letartóztatták. A kihallgatás alatt kiderült,
hogy illegálisan lépett be az országba, miközben valaki másnak adta ki
magát: hogy hamis papírokkal érkezett. Semmit sem lehetett tenni. Fuhuát
egy héten belül visszatoloncolták Kínába, és megtiltották neki, hogy újra
átlépje a határt, ezzel összetörve a bácsi szívét. Legalábbis a pletykák
szerint.

– Igaz? – kérdezte Ling később az édesanyját. Akkoriban mindent
megosztottak egymással.

Az anyja szörnyen dühbe gurult.
– Rettenetes dolog ilyet mondani a bácsikádról, Ling!
– Miért? – kérdezte Ling olyan szégyentől kipirult arccal, amit még nem

értett.
– Azért, mert ez… természetellenes, két férfi együtt. Bűn. Kérdezd csak

meg Thomas atyát! Ő majd elmagyarázza – felelte az anyja. – Soha többé
nem szabad ilyet mondanod a bácsikádról, Ling.

A lányt nem érdekelte, hogy az Eddie bácsiról szóló történet igaz-e vagy
sem; az a tudat nyugtalanította, hogy a bácsi boldogtalan. Az édesanyja
magyarázata után azonban ez a gondolat gyökeret eresztett benne: rossz és
bűnös dolog. Ezt az elképzelést eddig nem kellett megkérdőjeleznie.
Azonban Henry nem volt rossz ember. Néha viccelődni kezdett, amikor
komolynak kellett volna lennie, de jószívű volt. Talán nem teljesen értette
meg az életét, vagy a fiú az övét, de a lány rájött, hogy az álomvilágban
végig igazát mondtak egymásnak. Kedvelte Henryt. És kedvelte Louis-t is.
Ling rengetegszer beszélt a holtakkal, de arról egyikük sem tett említést,
hogy a szeretet bűnös dolog lenne. Amíg a papok kielégítően be nem tudják
bizonyítani a hipotéziseiket, addig a holtak szavát fogja előnyben részesíteni
az egyházzal szemben.

– Rendben – mondta végül Ling.
Henry felvonta a szemöldökét.
– Ennyi? Csak egy „rendben”?
Ling a csészéjének nyomta a kezét, hogy felmelegítse.
– Igen.
– Fura egy szerzet vagy te, Ling Chan – csóválta a fejét Henry, de közben
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láthatóan megkönnyebbült.
– Még sosem volt olyan barátom, mint Louis. Sosem voltak igazán

barátaim.
– Az ő bajuk – jegyezte meg Henry.
Ling hirtelen nekiesett:
– Ezt csak azért mondod, mert udvariasságra neveltek? Vagy komolyan is

gondolod? – Feltartotta a kezét. – Ne a megszokott választ add! Légy
őszinte!

– Te tényleg nem igazán hiszel a társasági formaságokban, ugye?
– Miért hazudjak? Mi értelme van annak?
Amikor a fertőzés után bénult lábbal feküdt a kórházban, az ápolók mind

udvariasan mosolyogtak, és azt mondták, ne aggódjon. De a tekintetükből azt
olvasta ki, hogy igenis van miért aggódni, és az, hogy az ellenkezőjét
mondták, csak még nagyobb félelemmel töltötte el. Egyedül Eddie bácsi volt
őszinte vele.

– Meggyógyul a lábam, bácsi? – kérdezte tőle. – Olyan lesz, mint régen?
– Nem, nem lesz – felelte a férfi határozott hangon és arckifejezéssel,

hogy ne keltsen benne hiú reményeket. – Most már ilyen marad. Az
elfogadásban nagy erő rejlik, Ling. A lábadat elvették tőled. De annak az
eldöntését nem, hogy hogyan akarsz ezzel élni.

– Jobb szeretem az igazságot hallani – mondta most Ling Henrynek,
kevésbé keserűen.

Henrynek nem sok tapasztalata volt az őszinteségben, csak az
elkerülésében. New Orleansban abban a déli felfogásban nevelkedett, hogy
soha nem szabad kimondani, amit gondolsz. Megtanult mosolyogni,
bólogatni, elfogadni, és előszeretettel mondta mindenre, hogy „érdekes” a
„szamárság” helyett. Jól nevelt, déli úriembernek lenni annyit tesz, hogy az
ember mindenekfelett az udvariasságot és a jó kedélyt értékeli. Őszintének
lenni különös érzés volt, mint amikor az ember egy rég elhanyagolt izmát
használja.

– Szerintem nagy kihívás lesz a barátodnak lenni – felelte végül.
– ”Nagy kihívás lesz?”
Henry vállat vont.
– Gondolom, most már kénytelen engem elviselni, Miss Chan. Előre is

elnézést kérek.
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Ling szélesen és ostobán vigyorgott.
Henry füttyentett.
– Ez a mosoly igazi szépség.
Ling megrázta a fejét, mire haja az arcába hullt.
– Inkább idióta.
– Rendben. Azt akartam mondani, hogy ez az idióta mosoly igazi szépség.
Ling ezen már kuncogott.
– Csak nem nevetést hallottam? – mondta Henry.
– Nem vagyok olyan karót nyelt.
– Valójában az vagy. Egy kicsit. Hé! Csak adok egy kis csavart az

őszinteséghez, amit kértél. Hogy tetszik? – felelte Henry.
– Szörnyű vagy.
– Ó, olyan édes dolgokat mondasz! Te is szörnyű vagy, drágám – mondta

Henry, és Ling nem tudta elfojtani a vigyorát.
– Köszönöm, hogy ma megmentettél – hálálkodott.
– Én is köszönöm, hogy megmentettél.
A sarokban álló dzsesszzenekar új dallamba fogott. A fiúk a táncparkettre

vezették partnerüket, kecsesen forgatva őket körbe-körbe. Ling sóvárogva
figyelte a táncosokat, finoman verve ujjaival a ritmust az asztalon. Henry
észrevette.

– Mit szólnál egy tánchoz?
Ling arca elkomorult.
– Ez nem az álomvilág.
– Tudom – állt fel Henry a kezét nyújtva. – Egyetlen tánc.
Ling Henry ujjaira meredt, majd megfogta a kezét, és hagyta, hogy a fiú a

parkettre kísérje. Nagyrészt csak egy helyben csoszogtak, de Linget ez nem
zavarta. Táncolt. Majdnem olyan jó volt, mint az álomjárás.

Amikor kiléptek a havas Barrow Streetre, Henry Lingre nézett, és azt
kérdezte:

– Miért csinálod ezt?
– Mit? – kérdezte Ling.
– Lejjebb rángatod a szoknyád szegélyét a merevítőkre, amikor valaki

észreveszi.
– Csúnyák. Az embereket zavarja.
– Engem nem zavar – felelte Henry, és Ling megint felvillantotta egyik
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ritka mosolyát.
– Szóval tényleg nem szereted a lányokat?
– Nagyon is szeretem őket. Csak… nem abban az összeházasodós

értelemben, ha tudsz követni.
Ling bólintott.
– Ami fontosabb, hogy magát nagyon is kedvelem, Miss Chan. Barátok?
– Gondolom.
Henry elvigyorodott.
– Ez egy nagyon Ling Chanes válasz volt. Ha valaha is bókolsz nekem,

lehet, hogy holtan esem össze. Most meg mi van? Megint a homlokodat
ráncolod.

– Henry, mutathatok neked valamit?
– Csak ha megígéred, hogy nincs köze a kisgyerekekhez vagy a jódlihoz.
– Egyikhez sincs. De szeretném, ha velem jönnél a belvárosba. Hacsak

nem félsz.
– Drágám, én csak a rossz kritikától félek – felelte Henry, és leintett egy

taxit.
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EGY LEZÁRATLAN ÜGY

Útban a belváros felé Ling beszámolt Henrynek nyugtalanító álmáról
George Huangról és a különös felfedezésről, amit a könyvtárban tett a
Beach Légnyomásos Tranzit Vállalatról.

– Valóban létezett: ez volt New York első földalattija. 1870-ben adták át,
1873-ban leállították, aztán 1875-ben örökre lezárták – magyarázta. – És
Henry, az állomásról készült rajzok nagyon hasonlítanak arra, amit minden
éjjel látunk az álomvilágban.

– A szökőkút? A zongora? – kérdezte Henry, és Ling bólintott. – Az
aranyhal?

– Még az aranyhal is. És a Devlin Ruhabolt alá építették! Miért jelenik
meg egy régi állomás minden éjjel az álomjárásunk során?

– Tudod, milyenek az álomképek: szimbólumok összevisszaságai, a
mindennapjainkból és más emberektől hozott gondolatláncok furcsa
darabkái.

– Igen, és mint a folyó, folyamatosan változnak. De te tetted fel korábban
a kérdést: miért térünk vissza mindig ugyanarra a helyre, ahol ugyanazok az
események zajlanak le ugyanabban a sorrendben, minden éjjel, mint valami
időhurokban?

– Tényleg én mondtam, ugye? – töprengett Henry, az állát vakargatva. –
Milyen okos észrevétel volt! Most már sokkal inkább helyénvalónak érzem
a jelenlétem a képzeletbeli tudományos körünkben. Rendben, szóval miért?
És mi köze ennek George-hoz és hozzánk?

– Erre akarok rájönni.
A taxi a Városháza Parknál állt meg. Henry kifizette a sofőrt, majd Ling

megmutatta neki a rácsot az ivókútnál.
– Ide hozott George azon az estén. Határozottan ehhez a ponthoz vezetett.

Aztán azokra az épületekre mutatott az utca túloldalán. Ismerősek?
Henry oldalra billentette a fejét, és a broadwayi háztömbre hunyorított a

Murray és a Warren között.
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– Ha nem tévedek, emlékeztet arra az utcára, ahol az álomjárásunk
minden éjjel kezdődik.

– Szerintem ez pontosan az a hely. – Ling lassan leereszkedett a park
egyik padjára, meglazította a merevítőit, és megdörzsölte a fájó pontokat,
ahol a szíj felhorzsolta a bőrét. – Annak az épületnek a helyén állt a Devlin,
mielőtt leégett, a Warren és a Broadway sarkán.

Henry leült mellé a padra, és az új épületre meredt, ami most elfoglalta a
sarkot. Egyáltalán nem hasonlított arra, amit álmukban láttak.

– Tehát ennek a helynek valami köze van a minden éjjel visszatérő
álmunkhoz, de nem tudjuk, miért. George azonban azt akarja, hogy… tudjunk
meg róla valamit.

Egy fütyörésző parkőr letépdeste a megázott, eltűnt embereket kereső
plakátokat a lámpaoszlopokról. Ling megvárta, amíg a férfi továbbmegy.

– Emlékszel, amikor azt mondtam, hogy a holtak akkor jelennek meg, ha
valamilyen üzenetet akarnak átadni? És hogy szinte mindig olyan álomképet
választanak, ami a kedvenc helyükre emlékezteti őket: például a nénikém,
aki a szeretett kertjében állt, vagy Mr. Hsu a Teaházban, ahol mindennap
evett? – Ling mély levegőt vett. – Nos, a holtak ehelyett néha olyan helyekre
látogatnak vissza, ahol valamilyen lezáratlan ügyük van. És nem távozhatnak
addig, amíg nem oldódik meg.

– Szerinted George-nak van egy lezáratlan ügye a Városháza Parkban? –
intett Henry a kavicsokon lépdelő galambok felé.

– Nem George-nak. Az elfátyolozott nőnek. – Ling szeme sarkából a fiúra
pillantott. – Mi van, ha azt mondom, hogy a környékünkön lakók szerint az
álomkór nem egy betegség, hanem egy szellem kísértése? Azt mondják, egy
nyugtalan lélek műve.

– Te ezt elhiszed?
– Tudom, hogy nevetségesen hangzik, de kezdek azon tűnődni, hogy talán

igaz.
– Azt hittem, tudós vagy.
– Csak mert hiszek a tudományban, még nem jelenti, hogy figyelmen kívül

hagyom a babonák erejét. Néha azoknak a babonáknak alapjuk is van.
Különben meg nem én vagyok az egyetlen, aki eltöprengett ezen. Hanem te
is. És Wai-Mae figyelmeztetett minket, hogy ne menjünk az alagútba. Azt
mondta, érzi egy szellem jelenlétét, ami megrémiszti: „sír”, így mondta
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nekem.
– A Síró Nő eljön érted – jegyezte meg Henry drámai hangon. – Várjunk

egy percet, itt kezd igazán érdekes lenni a dolog: múlt éjjel, miután
felébresztettelek az álomból… egyébként azt terveztem, hogy ezt a
lenyűgöző képességemet az orrod alá dörgölöm, de attól tartok, most nem
alkalmas.

– Csak mondd el, mi történt – morogta Ling.
– Amint eltűntél, az álomvilág elsötétült.
– Hogy érted?
– Mint egy színház, amikor vége az esti előadásnak. Nehéz elmagyarázni,

de olyan volt, mintha így, hogy elmentél és már nem voltunk együtt, már nem
lett volna szükség az egész körítésre. És nem sokkal később egy síró nőt
hallottam az alagútból.

Ling levegő után kapott.
– Nem mentél be, ugye?
– Egy nő sírt, Ling! Hiába vannak kétségeim a szüleimet illetőleg, jó

modorra neveltek. Nem fordíthatok hátat egy szükségben lévő hölgynek.
– Nem. Gondolom, nem. Aztán mi történt?
– A sötétben zöld fény izzott. Megint hallottam azt a morgást, és aztán,

nem mernék rá megesküdni, de mintha láttam volna ott valakit. – A nőt?
– Valószínűleg. Aztán megszólalt az ébresztőm.
– Wai-Mae említett valamilyen szörnyű halált – mondta Ling. – Minden

éjjel, amikor az a nő elfut mellettünk, egyértelmű, hogy bajban van. És ott
van még a vér is a ruháján.

– Igen. A véres ruha gyakran utal arra, hogy valami félresikerült –
jegyezte meg Henry. – De ennek a rejtélyes nőnek miért lenne köze az
álomkórhoz, ha tényleg azt gondolod, hogy így van?

– Nem tudom. Ez csak egy elmélet. Talán nem is a megfelelő. Folyton az
jár a fejemben, hogy George azt akarja, tudjak meg valamit erről a nőről, és
próbál elvezetni a nyomokhoz.

Henry a hóna alá szorította a kezét a hideg ellen.
– Jelenleg az összes nyom abban az álomképben rejlik. Gondolom, abból

kell rájönnünk valamire.
– Egyetértek. Szóval – kezdte el az ujján számolni a nyomokat Ling – ott

van a Beach Légnyomásos Tranzit Vállalat. A tűzijáték. Egy bizonyos
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Anthony Orange Cross. És a Devlin Ruhabolt.
– Megszállt nadrágok. Mindig a megszállt nadrágok a tettesek.
Ling lesújtó pillantást vetett a fiúra.
Henry bólintott.
– Rendben van. Nincsenek megszállt nadrágok.
Egy szürke viharfelhő úszott egy pillanatra a Városháza fölé, ködbe

burkolva a kupoláját. Ling figyelte, ahogy a felhő eloszlik, és kevésbé
baljós önmagává alakul át.

– ”Gyilkosság! Gyilkosság! Ó, gyilkosság!” – motyogta Ling. – Talán az
elfátyolozott nőt meggyilkolták, és most… talán meg kell találnia a
gyilkosát, hogy megpihenhessen.

– Lefogadom, hogy egy kocsis volt az: „Á, kisasszony, a lovak vezettek a
gyilkossághoz!” Érted? Vezettek a gyilkossághoz? Köszönöm, emberek!
Mindennap két műsort adok! – integetett Henry az ujjaival, majd leengedte a
kezét. – Bocsi. Mi van, ha ez az Anthony Orange Cross volt a gyilkos?

– Aki üldözte, és a Paradise Square-en megölte: „Vigyázz, vigyázz,
Paradise Square!” – tette hozzá Ling.

– Várj egy kicsit! – húzta ki magát hirtelen Henry. – Adelaide Proctor!
– Ha ez egy újabb vicc, én elevenen megnyúzlak.
– Lakik egy idős hölgy a házamban, Miss Adelaide Proctor. Előszeretettel

bolyong a folyosókon hálóingben, szórja tele a szőnyegeket sóval, és beszél
gyilkosságokról, csonkításokról és ehhez hasonló kísérteties dolgokról.
Kicsit… különös.

– Úgy érted, őrült – pontosította Ling.
– Inkább azt mondanám, hóbortos.
– Ez csak az őrült egy kedvesebb változata.
– Mint mondtam a minap egyenesen rám nézett, miközben beszálltam a

liftbe, és azt mondta: „Anthony Orange Cross. Vigyázz, vigyázz, Paradise
Square.”

Ling bosszúsan dobta a magasba a kezét.
– Ezt eddig miért nem mondtad?
– Nem került szóba! Különben is, a színházi világban dolgozom, drágám.

Rettentő sok furcsa emberrel találkozom. Szakmai ártalom.
– Honnan ismerheti ezt a kifejezést? – faggatta a fiút Ling. – Ő is

álomjáró?
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– Tudtommal nem. Legalábbis még egy álomképben sem láttam a seprűjén
lovagolni. Megkérdezte, hogy hallom-e a sírást. – Elhallgatott, és Lingre
meredt. – Megint a homlokodat ráncolod. Ez nem a szokásos Ling-Chan-
megveti-az-egész-emberiséget arc, sokkal inkább a félelemre hasonlít.

– Nem tetszik ez nekem, Henry – felelte a lány. – Valami nincs rendben.
Tudnál beszélni az őrült nővel, és meg tudnád kérdezni, mit tud?

– Igen, a rejtély megoldásának érdekében kibírok egy délutánt az őrült
Proctor nővérekkel – ígérte Henry.

Egy távoli óra elütötte az ötöt. Ling felkiáltott.
– Most már tényleg kezdesz megijeszteni – mondta Henry. – Mi a baj?
Ling felkapta a mankóit.
– Már egy fél órája otthon kellene lennem.
– Ó, csak ennyi? Már azt hittem, Anthony Orange Cross szellemét láttad.
Ling zord pillantást vetett rá.
– Nem félek a szellemektől. De az anyámtól igen.

Abban a pillanatban, hogy Henry és Ling belépett a Teaházba, Mrs. Chan
feléjük masírozott, miközben kezét megtörölte egy törülközőben, és a szeme
villámokat szórt.

– Ling Chan! Hol jártál? Halálra aggódtam magam! Lee Fan és Gracie
már fél négykor visszaért. Majdnem az egész környéket elküldtem a
keresésedre!

Amióta Henry ismerte, Ling most először tűnt igazán rémültnek.
– É-én… öhm…
– A bocsánatáért esedezem, asszonyom – lépett közbe Henry, bevetve

délies csáberejét. – Nem tudom, emlékszik-e rám: Negyedik Henry DuBois,
a tudományos körből. Jaj, szörnyen érzem magam. Az egész az én hibám.
Tudja, Ling elszakadt a barátaitól, én meg épp arra jártam. Természetesen
meg akartam róla bizonyosodni, hogy biztonságban van. De aztán annyira
belemerültem a beszélgetésünkbe Einstein relatív elméletéről.

– Relativitás – javította ki Ling fojtott hangon.
– …hogy teljesen elveszítettem az időérzékemet.
– Vicces – suttogta Ling.
– Mi? – kérdezte Henry.
 ̂Hogy elveszítetted a… Ling megrázta a fejét. – Mindegy.
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– Kérem, fogadja legszerényebb bocsánatkérésemet, Mrs. Chan!
Biztosíthatom, hogy úgy vigyáztam Lingre, mintha a saját húgom lenne. –
Henry mindezt olyan komoly arccal mondta, hogy annak talán még Theta
színjátszó tehetsége sem érhetett a nyomába.

Ling anyja megenyhült.
– Nos. Ez esetben köszönöm, hogy biztonságban hazahoztad Linget,

Henry. Kérsz esetleg valamit enni, mielőtt itt hagynál minket?
– Ó, nem, asszonyom. Mennem kell a Foll… a misére – felelte Henry.

Szeme sarkából látta, ahogy Ling eltátja a száját.
A lány anyja azonban mosolygott.
– Nem tudom eléggé megköszönni, Henry. Jó ember vagy. Talán holnap

velünk tarthatnál, elmegyünk megnézni, ahogy Jake Marlowe megkezdi új
kiállításának építkezését.

– Bárcsak mehetnék, de.
– Nem fogadok el nemleges választ – vágott közbe Ling anyja csípőre tett

kézzel. – Megérdemelsz ennyit, köszönetképpen a mai kedvességedért.
Holnap délben itt találkozunk. – Azzal már vissza is ment dolgozni.

– Olyan korán? – nyafogta Henry halkan.
Ling kikísérte a fiút.
– Köszönöm! – mondta.
– Szívesen. Az anyák imádnak engem.
– Mármint a korábbit.
– Ó! Hát. Ezt teszik a barátok. Mostantól kezdve nincs több titok.

Egyikünknek sem.
– Nincs több titok – értett egyet Ling.
– Megyek, megpróbálok beszélni Miss Proctorral. Viszlát este! A

szokásos helyen?
Ling bólintott.
– És holnap is.
– Igen. Délben – vágott egy grimaszt Henry. Ling feje fölött Mrs. Chanre

pillantott, aki úgy sürgölődött a konyhában, mint egy seregszemlét tartó
tábornok. – Egyébként anyukád tényleg elég ijesztő.

– És még nem is láttál belőle semmit.
– Amikor Louis megérkezik, egyenesen idehozom gombócot enni. Imádni

fogja – mondta Henry. – És alig várom, hogy visszaadd a szerencsekalapom.
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Louis-tól kaptam az első estén, amikor találkoztunk. Levette a fejéről, és az
enyémre nyomta. Ha szeretnéd, megkérem, hogy hozzon magával még kettőt
New Orleansból, egyet neked és egyet Wai-Mae-nek. Akkor mi lehetnénk az
álomvilág első a cappella formációja. „Szorulás, szorulás, szorulás,
szorulássss!” – énekelte Henry.

– Te vagy a legfurcsább ember, akivel valaha találkoztam.
– Ő, már megint hízelegsz.
Valami nem hagyta Linget nyugodni, valami, amit úgy érzett, el kell

mondania Henrynek. De csak egy érzés volt, és még nem tudta, hogyan
fogalmazza meg.

– Ling! Azonnal gyere be a hidegről! – kiáltotta Mrs. Chan, hangját
tompította a köztük lévő üveg.

– Édesanyád ordít, drága Júlia – mondta túlzott shakespeare-i
drámaisággal Henry. – El velem! Pihá! Pihá! Szólt a vén pihás! – rángatta
meg a saját gallérját, miközben hátratántorodott.

Ling a fejét csóválta, miközben a távolodó fiút figyelte.
– Határozottan a legfurcsább ember – jegyezte meg, aztán meglepődött,

hogy máris mennyire hiányzik neki a fiú.
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A TÁRGYAK NEM HAZUDNAK

Amikor Sam még a cirkusznál dolgozott, szert tett egy elegáns
szmokingra, amit kimondottan rászabott egy orosz tetoválóművész, aki
nagyon jól bánt a tűvel és a cérnával is. Mindig nagy feltűnést keltett a
szmokingjában: Ruth, a Szakállas Hölgy és Johnny, a Farkas Fiú mindig
elismerően mérték végig, amikor „A Szmokban” belépett a porondra.
Remélte, hogy a varázsa ma este, Evie-nél is működik majd.

Épp mielőtt Sam elindult volna a múzeumból a WGI-ba, üzenete érkezett:
Ha többet akarsz tudni arról a rádióalkatrészről, gyere el a boltba ma
este! Kilenckor. A fiú tudta, hogy Evie rém dühös lesz, hogy lemaradt a
műsoráról. Egyáltalán nem hibáztatná érte. De a kapcsolata nem
olyasvalaki, aki olyan könnyen osztogatja a második esélyeket. Remélte,
hogy Evie viszont igen.

A Winthrop Hotel bálterme tömve volt fontos emberekkel. Sam aggódott,
hogy nem találja meg Evie-t a tömegben. De csak követnie kellett a nevetés
és a taps hangját. És ott volt Evie, egy kitömött aligátor hátán ülve.

– …Megkért, hogy olvassak bele a karórájába, és amikor így tettem,
teljesen meztelenül láttam őt… ő is olyan nudista. Nos, ezt igazán nem
mondhattam el a rádióban…

Sam előrenyomakodott, át az imádók tömegén. Evie olyan gyönyörűen
festett marabutollal szegélyezett éjfélkék ruhájában, homloka körül a
csillogó, strasszos pánttal, hogy a fiúnak egy pillanatra elakadt a lélegzete.

– Nahát, csak nem az én kedvesem? – vicsorgott Evie dühösen fénylő
szemekkel, és Sam már tudta, hogy egy szmokingnak sincs akkora
varázsereje, hogy megmentse az előtte álló nehéz estétől.

– Szia, Bárányfalat! Elrabolhatlak egy percre?
Evie rásandított a szeme sarkából.
– Sajnálom. Kilenckor voltam elérhető.
– Tudom. Épp erről akarok beszélni – pillantott jelentőségteljesen a

többiekre.
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– Csak folytassátok! Egy perc, és itt vagyok, drágáim – hajolt meg kissé
Evie gazdag, elismerő közönségének. – Úgy volt, hogy kilenckor találkozunk
a műsorban, Sam! – sziszegte a fiúnak halkan, miközben továbbra is
fogkrémreklámba illő, ragyogó mosolyával fordult a vendégek felé, akik
tapsoltak, ahogy ő és Sam átvágtak a zsúfolt báltermen. – Az elmúlt két
órában azon aggódtam, hátha épp elvérzel egy csatornában – folytatta. –
Most, hogy tudom, hogy jól vagy, már csak azt akarom, hogy elvérezz egy
csatornában.

– Óóó, Bárányfalat, szóval hiányoztam.
– Ezt hallottad ki belőle?
– Mit mondhatnék? Optimista vagyok.
– A világ tele van halott optimistákkal. Sam, Sam, Sam! – Feje úgy járt,

mint egy ablaktörlő, amikor kiejtette a nevét. Már alig maradt a kezében
lévő italból.

– Így hívnak. Mondd csak, mennyit ittál abból a koporsólakkból, Sheba?
Evie behunyta az egyik szemét, és felnézett a hotel kazettás mennyezetére,

amit beragyogtak a csillárok, és magában, mozgó szájjal összeszámolta.
– Ez a harmadik. Ha összejön a négy, játszhatunk martini bridzset –

kuncogott.
– Szentséges szivar! – füttyentett Sam.
– Várjunk csak: azt várod, hogy teljesen eltompuljak, hogy aztán

kihasználhasd a helyzetet, Sam Lloyd?
– Nem. Jobb szeretem, ha a lányok teljesen éberek, amikor megcsókolom

őket. Én már csak ilyen különc vagyok – felélte Sam. Elvette a lánytól a
poharat, felhajtotta a maradékot, és megette az olívabogyót.

– Hé! Ezt meg miért csináltad?
– Megmentelek magadtól.
– Engem nem kell megmenteni – morogta Evie. – Arra az italra azonban

szükségem lett volna. Még az olívabogyót sem hagytad meg nekem.
Sam bocsánatkérőleg emelte fel a kezét.
– Oké. Jogos. Totá-lú-te jogos. De tegyük fel, hogy fordított a helyzet. Mit

tennél, ha épp le akarnék sétálni egy szikláról?
Evie összeszorította a száját.
– Lelöknélek.
– Azt nem hiszem.
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– Zuhanás közben már elhinnéd. Szóval, mi volt olyan fontos, hogy
lemaradtál miatta a műsorról? És jobb, ha valami jóval állsz elő, Sam.
Legalább olyan jóval, mint egy vakbélműtét-sebhely.

– Ne itt.
Az egyik vendég letette a teáscsészéjét az egyik kisasztalra, és elfordult,

hogy megtapsolja a zenekart. Evie elmarta a csészét, beleszagolt,
elmosolyodott, egy hajtásra kiitta a titkos italt, majd visszatette az üres
csészét. Aztán sietve intett Samnek, hogy hagyják el a bűntény helyszínét, és
menjenek be egy MAGÁNIRODA feliratú ajtón. Odabent egy dívány, egy
íróasztal, rajta telefonnal, és egy gurulós szék állt. Evie elhevert a díványon,
feltette a lábát, és megdörzsölte a halántékát.

– Nehéz estéd volt? – kérdezte Sam, és leült az asztal szélére.
– De még mennyire! Egy fickó behozta a felesége zsebkendőjét. Azt

mondta, aggódik, hogy a neje túl sokat költ a vásárlások alatt, de valójában
attól félt, hogy viszonya van. Egyébként igaza volt. A zsebkendő a nő
szeretőjétől volt – mesélte Evie.

– Jesszus, és mit mondtál neki?
– Azt, hogy tényleg egy kicsit sok pénzt költ, és hogy talán többet kéne

eljárniuk vacsorázni és táncolni. – Evie hosszan kifújta a levegőt. – El sem
hinnéd azt a sok szörnyűséget, amit így kiderítek az emberekről.

– Miért nem mondod meg nekik az igazat? – kérdezte Sam.
– Az igazsággal nem lehet szappant eladni. A műsornak könnyednek,

vidámnak és szórakoztatónak kell lennie. Adj nekik reményt, kölyök! –
utánozta Evie Mr. Phillips morgó baritonját.

– De így nem vagy jobb, mint azok a szélhámosok a Negyvenkettedik
utcában – mutatott rá Sam. – Te igazi tehetség vagy, Sheba. Nem kell
megjátszanod.

Evie dühös tekintettel felült.
– Nem azért jöttem el erre a partira, hogy a te kioktatásodat hallgassam,

Sam Lloyd. Te vagy az, aki ellopod mások tárcáját. Ne tegyél úgy, mintha
jobb lennél nálam!

– Én? Persze, én lopok és csalok. De te nem, kölyök. Sajnos, te törődsz az
emberekkel. Ismerlek.

– Nem, nem ismersz – hanyatlott vissza Evie. – Csak azt hiszed, hogy
ismersz, mert épp a vőlegényemnek adod ki magad. De valójában senki nem
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ismer senkit. Mind csak egy rakat Pears szappan reklám vagyunk, akik
tisztán és csinosan sétálgatnak, míg el nem fogynak.

– Akkor mi valóságos?
– Már nem tudom, Sam. Komolyan nem tudom. Csak… nem akarok ezen

gondolkozni.
Sam érezte, hogy az este kezd leereszteni.
– Nos, mielőtt teljesen elázol, szükségem van a segítségedre.
Evie felnevetett, és halkan tapsolni kezdett.
– Gondolhattam volna. Nos, az ki van zárva. Nem jöttél el ma este,

úgyhogy nem vagyok köteles segíteni neked. És még mindig nem mondtad
el, mi történt!

– Sajnálom, babám. Őszintén. Az utolsó pillanatban kaptam egy üzenetet
a spiclimtől.

– Kitől?
– A… minek is nevezted? Ijesztő férfinak?
– Ó! Ő – fújt ki Evie egy makacs fürtöt a homlokából.
– Szinte soha nem lép velem kapcsolatba. Mindig én keresem meg. De

most becsúsztatott egy papírt az ajtóm alatt, és kérte, hogy kilenckor
találkozzak vele a rádióüzletben.

– Remélem, ott legalább az én műsoromat sugározták – morogta Evie. –
És? Mit derítettél ki?

– Ez benne az érdekes: nem jött el.
– Nahát, hogy ez mostanában mennyi mindenkivel megtörténik! –

célozgatott Evie.
– Amikor odaértem, a hely sötét volt, az ajtó pedig zárva. Betörhettem

volna, de féltem, ha nyakon csípnek, nem nézne ki jól, hogy a vőlegényedet
bevarrták – folytatta Sam. – De nem tetszett a dolog. Itt valami bűzlik.

– Csak túl élénk a fantáziád, Sam.
– Babám, amikor túl élénk a fantáziám, akkor az általában olyan

cselekedeteket tartalmaz, amikről nem illik mások előtt beszélni. Azt hittem,
az én oldalamon állsz majd.

Evie megenyhült.
– Jaj, Sam! Sajnálom. Nem akartalak felzaklatni.
– Rá kell jönnöm az igazságra. – Sam Lloyd nem szokott szívességeket

kérni. Bármire is volt szüksége, azt megfizette vagy elvette: semmi kötelék,
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semmi adósság. Így minden erejét össze kellett szednie, hogy megint
átnyújtsa az iratot Evie-nek. – Kérlek? – kérdezte; ez a szó még idegen volt
tőle. – Megpróbálnád még egyszer?

Sam halk, könyörgő hangja nem hagyta hidegen Evie-t.
– Rendben van, Sam. Meglátom, mit tehetek. – Felült, és megpaskolta a

díványt maga mellett. – Gyere! Nem harapok. Hacsak nem kezdesz el
énekelni.

Sam odaszökkent, és leült mellé. Evie elvette tőle az iratot, és mindent
beleadott, de mindegy, milyen erősen próbálkozott, nem látott semmit.
Kábán és dühösen ejtette az ölébe.

– Azért köszönöm, kölyök – mondta Sam, és visszavette az iratot.
– Nem hagyom, hogy kifogjon rajtam! – zúgolódott Evie megint a papír

felé nyúlva.
Sam azonban a kabátzsebébe tette.
– Nem, semmi gond, babám. Most… most visszaviszlek a partira…
– Sam! – pattant fel Evie a díványról, ezzel feldöntve egy kisasztalon álló

római tábornok mellszobrát. – Itt maradsz! – szólt rá, az utolsó pillanatban
elkapva. – Jó fiú.

Sam felvonta a szemöldökét.
– Ide figyelj, Sam: nálad van még az a fénykép Anna Pólót… Pala…

Anna Annáról?
Sam elővette a tárcáját, és kihalászta belőle a képet, amit most az egyik

rekeszében tartott.
– Ez csak egy kép rólam és az anyámról.
– Tudom. De egy próbát megér, nem?
Sam elvigyorodott.
– Na, így beszél az én kis menyasszonykám.
– Nem vagyok a menyasszonykád – felelte Evie, próbálva elnyomni egy

mosolyt.
A fénykép eleinte hűvös maradt. De Evie nem akart újból alulmaradni.

Addig koncentrált, míg fel nem villant egy szikra, amibe aztán
belekapaszkodott, és tüzet csiholt belőle. Egy nőt látott feltűzött, barna
hajjal és sötét, sűrű szemöldökkel, és rögtön tudta, hogy Sam anyja az.
Miriam ugyanazt a fotót tartotta a kezében, amit Evie is.

– Látom őt – mondta Evie révedező hangon.
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– Igen? – kérdezte Sam reménykedve.
– Nagyon bájos, Sam. Tényleg.
Evie mélyeket lélegzett, fokozatosan ereszkedve egyre mélyebbre, egyre

többet nyerve ki a képből. Az első emlék apró volt és egyszerű: a nagyon
fiatal Sam ott ült az anyja mellett, aki a fiú haját simogatta. Csak kevés
dolog erősebb az anyai szeretetnél, és Evie ezt érezte itt: nem számít, mit
mondott Miriam Lubovics azoknak a férfiaknak, nagyon szerette a fiát.
Ugyanúgy, ahogy Evie anyja szerette Jamest, ami sokkalta erősebb volt a
lánya iránt érzett szeretetnél. Nem igaz, hogy a szülőknek nincs kedvenc
gyermekük. Van, de az nem Evie volt. Ez a fájdalmas emlék erősebb volt az
ital hatásánál, és Evie szívébe markolt, aki már-már elveszítette a
kapcsolatot. Ellenállt az érzésnek, és mélyebbre hatolt a fénykép titkos
történelmében.

Most egy gyönyörű termet látott márványpadlóval, nehéz
kristálycsillárokkal, amik prizmaként verték vissza a fényt, a falakon pedig
gazdagnak tűnő embereket ábrázoló, drágának tűnő portrék lógtak. Gyerekek
voltak odabent. Néhányan az asztaloknál rajzoltak, vagy kérdésekre
válaszoltak. Egyesek a gallérjukat huzigálták. Egy kislány a babájával
játszott.

De hol lehet Sam? Itt van egyáltalán?
És akkor észrevette a fiatal Samet az egyik asztalnál, a sarokban,

miközben az édesanyja idegesen álldogált a széke mögött. A fiúval szemben
Will rég eltávozott menyasszonya, Rotke Wasserman ült. Húzott egy kártyát
egy pakliból, a hátlapját tartva a fiú felé.

– Próbáljuk meg még egyszer! Sam, meg tudod mondani, melyik kártya
van a kezemben?

– Öhm, ötös… treff?
– Próbáld újra! – biztatta Rotke.
– Kor nyolcas? – selypítette a kis Sam, mivel egyik elülső foga hiányzott.

– Káró bubi!
Rotke rámosolygott, de a fejét rázta Sam anyja felé.
– Most bajban vagyok? – kérdezte Sam.
– Nyet, bubbele{35} – válaszolta az anyja, és arcon csókolta. – Menj

játszani!
Az emlék a széleinél elmosódott, mire Evie erősebben koncentrált. Most
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a gyerekek egy tökéletesre nyírt gyepszőnyegen játszottak. Csodás, tavaszi
nap volt, a gyerekek öröme határtalan volt. Ám az egyikük sírva fakadt. Evie
követte a hangot a lányhoz a babával.

– Mi a baj, Maria? – kérdezte Rotke, és leguggolt mellé.
A lány olaszul kezdett el válaszolni.
– Angolul, légy szíves!
– Kigyulladt a hajó. Süllyed – sírta a kislány, mire a többiek is

nyugtalanok lettek, mintha mindannyian ugyanazt az álmot látnák.
– Rotke! Rotke! – Egy férfi szaladt ki a házból a fűre, és Evie megszédült.

Világos haj. Szemüveg. Fiatalabb, igaz, de egyértelműen Will volt az. Evie
annyira meglepődött, hogy alig tudta követni, amit a nagybátyja mond.

– …Üzenet a rádión… a németek kilőtték az RMS Lusitaniát.
Amerikaiakat öltek meg.

A múlt úgy zúgott, mint egy jelet kereső, sercegő rádió. Aztán finoman
röviden előhívott történelme egy másik részletén állapodott meg.

– Miriam, a kormány arra kér minket, hogy toborozzunk Látókat. Bölény
Terv. Szükségünk van a segítségedre.

Sam anyja megrémült.
– Nem tetszik nekem ez a terv.
– Minden rendben lesz. Elővigyázatosak leszünk.
– Amit tenni akartok az… veszélyes. Idevonzza a rossz lelkeket.
– Mi fogunk győzni. Gyere el a Harborba, Miriam! Én kérlek. Ők nem

fognak.
Evie elveszítette az uralmat a fénykép fölött. A képek túl gyorsan jöttek,

mint egy felgyorsított film: olyan sok emlék és érzelem jelent meg, hogy
biztos volt benne, elveszik köztük, ha nem engedi el. Amikor elengedte a
fotót, Samnek hanyatlott. A fiú átkarolta, és magához húzta.

– Tartalak. Minden rendben.
Evie arcát Sam meleg mellkasán pihentette, és a fiú megnyugtató,

egyenletes szívverését hallgatta, miközben várta, hogy elmúljon a szédülés
és a reszketés. A fiú álla jólesően nehezedett a fejére, nyakát a borotvakrém
kellemes illata lengte körbe. A lány tudta, hogy fel kéne ülnie, de még nem
akart.

– Láttál valamit, babám?
Elmondja Samnek, hogy látta Willt? Mit tenne, ha rájönne, hogy Will
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ismerte az anyját, és végig hazudott?
– Egy asztalnál ültél, és Rotke kíváncsi volt, kitalálod-e, melyik kártya

van a kezében. De nem tudtad. Nem értem: miért tesztelt téged?
– Fogalmam sincs, Sheba. Erre egyáltalán nem emlékszem – ráncolta Sam

a homlokát. Megdörzsölte a homlokát, mintha ezzel előcsalogathatná az
emlékeit. – Hogy lehet, hogy nem emlékszem?

– Az anyukád annyira szeretett téged, Sam – folytatta Evie, és érezte, hogy
a fiú karja megfeszül körülötte. – A tárgyak nem hazudnak. Éreztem.

– Köszönöm! – motyogta Sam. – Még valami?
– N-nem tudtam mindent kivenni – hazudta Evie. – De valaki megkérte

anyukádat, hogy valahogy segítsen a kormánynak a Bölény Tervben. De
szerinte amit akartak, az túl veszélyes, mert idevonzza a rossz lelkeket,
bármit is jelentsen ez. És hallottam még valami olyasmit, hogy: „Gyere el a
Harborba.” Tudod, hogy ez mit jelent?

Sam a fejét rázta.
– Viszont rengeteg kikötő{36} van errefelé.
– Tudsz arról valamit, hol készülhetett ez a kép? – kérdezte Evie.
Sam a fényképre meredt, aztán megrázta a fejét.
– Nem ismerem fel. Miért?
– Nem láttam egészen, de egy kissé hasonlított egy kastélyra.
– Egy kastély kastélyra?
– Nem, Sam. Egy homokvár kastélyra – vágott vissza Evie. – Persze hogy

egy kastély kastélyra. De ami érdekes, hogy már láttam ezt a kastélyt
korábban, az álmaimban.

Sam felvonta az egyik szemöldökét.
– És abban az álomban egy jóképű herceg felesége voltál? Volt ott jogar

és trón is?
– Ha-ha – forgatta Evie a szemét. – Haaaa. De tényleg láttam álmomban.

Legalábbis azt hiszem, hogy láttam. Vagy egy ehhez hasonlót.
– Egy nap majd veszek neked egy kastélyt, jövendőbeli Mrs. Lloyd –

ígérte Sam. Jó érzés volt így a karjában tartania a lányt, miközben ő
hozzáhajolt.

– Nem tudom, mit gondoljak rólad, amikor nem vagy elviselhetetlen.
Nagyon zavarba ejtő – jegyezte meg Evie, aztán ösztönszerűen megcsókolta
Samet, majd ismét visszahajtotta a fejét a vállára.

381



Az elmúlt pár hónapban, amikor épp nem mások zsebében kotorászott, a
múzeumban keresgélt az anyja nyomai után, bokszmeccsekre fogadott, vagy
kóristalányokat hízelgett be szenvedélyes találkozókra a lebujok
ruhatáraiba, Samnek volt alkalma elképzelni, hogy milyen lehet megcsókolni
Evie-t. Eleinte ezek mind túlfűtött levegőjű, Sam egóját éltető jelenetek
voltak, amikben a lány azt mondja: Ó, drágám! Sosem hittem, hogy ez ilyen
is lehet. Csókolj meg, te bolond!, majd Sam férfias kiállásától a fiú karjába
ernyed. Ezek a képzelgések azonban sosem voltak teljesen kielégítőek,
mintha még Sam lázas képzelete is tudta volna, hogy ez egy rakás ostobaság.

Olyan napot viszont sosem képzelt el, amiben valóban részük volt: hogy
betörnek egy állami épület irodájába, titkosított kártyákat találnak, és
épphogy csak elmenekülnek a zsaruk elől, miközben Evie keze az övében
van, a lány poros arcán mosoly bujkál, mert éppannyira élvezi közös
kalandjukat, mint ő.

– Ez a szoba kezd elhomályosulni. Te is úgy látod, Sam? – motyogta Evie.
– Szerintem az egyikünk részeg, Bárányfalat.
– Biztos a szoba – sóhajtotta Evie.
– Nem a szoba.
– Nos, biztos nem én. Én úgy bírom az italt, mint egy tengerész – mondta

a lány elmosódott hangon. Néhány pillanat múlva már horkolt is.
Sam egy sóhaj kíséretében átemelte a ma-xo-lú-te kiütött Evie-t a gurulós

székbe, majd betolta a liftbe, és be a szobájába, ahol ledobta az ágyra.
– Annyira máshogy képzeltem ezt az estét – morogta Sam, miközben

betakarta a lányt. Evie szája nyitva volt, és aprókat horkantott.
– Nem alszol valami nőiesen, kölyök.
Megcsókolta a lány kócos haját.
– Szép álmokat, Sheba!
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VAJON ÁLMODNAK

A város szigetek halmaza, amiket sugárutak, utcák, alagutak és
villamossínek szabdalnak: potenciális kapcsolatok hálózata. A folyókat
méltóságteljes hidak ívelik át acélhuzalos pompájukban, miközben a
kompok biztonságban partot érnek rakományukkal.

A hidak, az alagutak, a kompok és az utcák. Vajon álmodnak?
A kompok kikötnek végállomásukon. Nagyra tátják fémszájukat, és

kiéneklik magukból az embereket, akik vakon menetelnek előre, fejük, mint
a faltörő kosé, miközben fintorognak a hideg szélben, és néha még énekelni
is elfelejtenek, néha elfelejtik, hogy éneklésre születtek. A játékos szél ezen
feldühödik, mire egy kalap bukfencezik végig a járdán, egy szürkébe öltözött
üzletember üldözi, ami megkacagtatja az újságosok, cipőpucoló fiuk,
munkába siető, szorító cipőt viselő telefonos lányok, kőművesek,
utcaseprők, és minden szükséges áruval felpakolt utcai kereskedők
közönségét.

Mindezek fölött az ablakmosók a kötél csodájával felhúzzák magukat, és
ott lebegnek a levegőben kis pallójukon, hogy eltakarítsák az oly sok
álomból lemállott porszemcséket. Addig törölnek rongyaikkal, míg az üveg
túloldalán zajló életek tisztábbak lesznek. Minduntalan arcok jelennek meg
ezekben az ablakokban. A tekintetek egy pillanatra találkoznak, talán kettőre
is, a megfigyelt és a megfigyelő egyaránt meglepődik a másik létezésén.
Aztán sietve elfordítják fejüket, megszakítják a kapcsolatot, és ismét
szigetekké válnak.

A szél fütyülve ereszkedik alá a felhőkarcolókkal szegélyezett
kanyonokba, végig a széles sugárutakon és a szűk utcákon, ahol napról napra
titokban bontakoznak ki életek.

Olykor egy férfi felsóhajt a szerelem utáni vágytól.
Olykor egy gyerek felsír az elejtett nyalóka fölött, aminek édes ízébe alig

kóstolhatott bele.
Olykor egy lány levegő után kap, miközben a vonat sivítva beérkezik az
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állomásra, és megremeg, hogy milyen közel merészkedett a peron széléhez.
Olykor egy részeg fáradt tekintetét a napfényben gyönyörűen káprázó

épületek sorára emeli.
– Uram? – suttogja a taxitülkölésekben beállt csendben. A város egyik

orma egy pillanatra felcsillan a visszaverődő sugarak dicsfényében, mielőtt
a felhők ismét eltakarják. A részeg leszegi a fejét. – Uram, Uram… –
zokogja, mintha saját megtört imájára válaszolna.

Az autók továbbrobognak. Az emberek ide-oda sietnek. Sóhajtoznak,
akarnak, sírnak és álmodnak. Egybehangzó miértómiért szimfóniájuk talán
közös erővel eléri a mennyeket, és megríkatja az angyalokat. Külön-külön
azonban nem érhetnek fel az ipar hangjával. A légkalapácsokkal. A
darukkal. A villamosokkal, földalattikkal és repülőkkel. Az álomgyárak
folyamatosan búgó gépezetével. Vajon álmodnak még többről?

Egy újabb nap közeledik a végéhez. A nap lebukik a horizonton. A
Hudson alá süllyed, arany olajfoltba vonva Manhattan West Side-ját.

Az éjszaka éber műszakjába lép. A neonváros letépi nappali köpenyét, és
ismét kezdetét veszi az álmok nagy karneválja.

Evie lüktető fejfájással ébredt az éjszaka közepén. Óriási erőfeszítéssel
kinyitotta a szemét. A szoba imbolygott, majd kitisztult. Volt egy homályos
emléke arról, hogy megcsókolta Samet. Kába rémületében lepillantott, aztán
megnyugodott, hogy még mindig a partira felvett ruhájában és egyedül van.
Részeges émelygés fogta el, és a fürdőszobába botorkált, ahol vizet
fröcskölt felpuffadt arcára. Korán volt, még hajnal előtt. Rengeteg ideje van
aludni és kitalálni, hogyan magyarázza ki magát Samnél. Elfordította a fejét,
hogy igyon a csapból. Aztán visszamászott az ágyba, hogy kialudja magát.

A fény ébresztette fel.
Evie pislogott, miközben szeme hozzászokott a szobáját betöltő, puha,

homályos ragyogáshoz. De ez nem winthropbeli szobája volt. Hanem a
szobája a Poplar Streeten, otthon, Zenithben. Lassan körbenézett: a komód
az ezüst kézitükrével, a viktoriánus festmény egy virágárus lányról, a
csillagmintás takaró, amit még a nagymamája varrt neki születésekor. Otthon
volt.

Sietve felöltözött, és lement, el a szalon mellett, ahol a Philco rádiót
bekapcsolva felejtették, és dobozos hangszóróiból egy ismerős, elmosódott
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hang szólt:
– Kedves Mr. Forman, hagyja, hogy koncentráljak! A szellemek igazi

partit csapnak körülöttem…
Hogy jöhet a hangja a rádióból, ha egyszer itt áll a szülei szalonjában,

Ohióban? Halványan emlékezett rá, ahogy egy csinos metróállomás
peronján vár, és felszáll a legédesebb kis vonatra. Bizonyára elaludt. Ez egy
álom. Attól, hogy tudta, hogy ez egy álom, nem lett nyugodtabb. Épp
ellenkezőleg: mindent erősebben érzett, mintha egy lépéssel a pillanat előtt
járna, és kétségbeesetten kapaszkodna belé. Mintha bármit megtenne, hogy
itt maradhasson.

A ház hátsó része felől szalonna illata érződött. Evie követte az étkezőn
keresztül, az ismerős kék és fehér konyhába, a nagy ablakkal a mosogató
felett, ami a kavicsos kocsifelhajtót szegélyező, szép sorba ültetett, borzas
kúpvirágokra nézett.

– Jó reggelt, drágám! – mosolygott az anyja, miközben palacsintákat
pakolt egy tányérra. – Mindjárt kész a reggeli. Ne játssz túl sokáig!

– Nem fogok – felelte Evie egyenletes, halk hangon, mintha attól félne,
hogy egy hangos szóval véget vethet a bűbájnak, és megtörheti az álom
varázsát.

Ekkor az apja lépett be a helyiségbe, és arcon csókolta az anyját, mielőtt
leült volna az asztalhoz az újságjával. Felnézett Evie-re, és elmosolyodott.

– Olyan szép vagy ma, akár egy festmény!
– Köszönöm, papa!
Az édesanyja, még mindig a tűzhelynél állva, hátraszólt a válla fölött:
– Evie, légy oly drága, és hívd reggelizni a bátyádat!
Evie szívverése felgyorsult. James. James itt van.
A konyha üvegezett ajtaján olyan szikrázó fény áradt be, hogy nem látta,

mi van odakint. Kilépett az ajtón, és minden épp úgy festett, mint ahogy
emlékezett rá: a hatalmas tölgyfára erősített kötélhinta, a nyári kert az érett
paradicsomokkal és az apja Buickja a szerszámoskamra mellett. A párás
nap mindennek röpke szépséget kölcsönzött. Az etetőn madarak csipogtak. A
könnyedén hajladozó fűben kabócák zsongtak békésen.

Valaki énekelt.
– Csomagold el bánatod öreg batyudba és mosolyogj, mosolyogj,

mosolyogj…
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A sövény túloldalán Evie egy villanó kart, egy lógó lábat látott, és
nyugalma elpárolgott, miközben a viharvert pádon heverő alak felé futott.

– James? – suttogta a lány olyan halkan, hogy nem tudta, vajon a fiú
meghallotta-e. De aztán felült, és szélesen rámosolygott. Szinte ragyogott az
őt hátulról megvilágító napfényben.

– Csak nem az én bátor húgom, Artemisz, aki a vadászatról érkezett
hozzánk? Mondd csak: mi hír az Olümposzon?

Régebben James minden este a görög mitológia történeteiből olvasott fel
neki. Gyakran beszéltek egymással ilyen kódolt nyelven: ő volt Artemisz, a
fiú pedig Apolló. A papa Zeusz. A mama Héra. Így vészelték át az
elviselhetetlen társasági eseményeket.

– De csitt! Lám, hogy csapnak le amaz hárpiák a pohárszékre! – súgta
neki ilyenkor James, amikor néhány hölgy a templomból elorozta a
legfinomabb falatokat az ebéd alatt.

– Engedd ki Kerberoszt! – súgta vissza Evie kuncogva.
Át kellett volna adnia a fiúnak egy üzenetet az anyjától, de olyan fájdalom

hasított a szívébe, hogy elfelejtette, mi volt az.
– Én… csak… hiányoztál. Ennyi.
– Nos, itt vagyok.
Evie torka megfeszült.
Hát itt volt: aranyszínben, édesen, az ő védelmező bátyja, a legjobb

barátja. Egy gondolat tolakodott be elméjébe, egy szörnyű gondolat. Evie
megpróbálta félrelökni, de az ott dongott tudatának peremén, mint méh a
kertben.

– Nem. Te meghaltál – suttogta. Furcsán hatott, hogy ezt még álmában is
tudja. Még álmában sem szabadult a fájdalomtól. Alulmaradt a könnyekkel
vívott csatában. Aztán meglepetten érezte a fiú ujjait a bőrén, ahogy
megtörlik az arcát.

– Na, na, öreglány! Hát nem tudod, hogy a bátor Artemisz sosem sír?
Tessék! – Leszakított egy borzas kúpvirágot, és nekiadta. – Várj csak! –
Felkapott egy verseskötetet a pádról: Wordsworth, a bátyja kedvence. Arra
az oldalra mutatott, ahol ki volt nyitva. – Tessék! Tedd be ide!

Evie a könyv hajlatába fektette a virágot, James pedig felolvasta az alatta
lévő verset:

– Az óra vissza sose jő, / mikor nyílt a virág, pompázott a mező; / nem
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szomorkodunk: az ad / erőt, ami megmarad.{37} – Mosolyogva csukta be a
könyvet. – Így. Most már örökre megmarad.

A mama hangja hallatszott a hátsó verandáról:
– James! Evangeline! Kihűl a reggelitek!
– Héra az Olümposzra hívat bennünket.
Evie legszívesebben az álom széleibe kapaszkodott volna, és úgy húzta

volna magára, mint egy takarót, biztonságban, boldogságban. A nap
melengette az arcát. A kabócák hangosabbak lettek. A gyep túlsó végén a
szülei integettek a hátsó verandáról boldogan és derűsen. Ám valami nem
volt rendben. A ház enyhén pislákolni kezdett. Néhány rövid pillanatig
inkább egy alagút bejáratára hasonlított, mintsem egy házra, és volt valami a
benne rejlő sötétségben, ami félelemmel töltötte el Evie-t.

– James? – szólt pánikszerűen. – James!
Most a kapunál látta meg a fiút katonai egyenruhájában, hátáról egy puska

lógott. Az álom fordult egyet. Evie kétségbeesetten próbálta visszahúzni,
mielőtt túl késő lenne.

– James, ne menj el! – figyelmeztette a lány, miközben leszállt a köd,
szellemszerű jelleget kölcsönözve a bátyjának. – Nem jössz vissza. És mi
elveszünk nélküled. Örökre megtörünk. James! Gyere vissza! – Most már
sírt, újra és újra a fiú nevét kiáltozva egyfajta sirámként. A szülei és a ház
eltűntek. Helyükbe az alagút és az elfátyolozott nő került.

– Visszakaphatod őt. Álmodj velem…!
– Én… – motyogta Evie. Csak bele kellett egyeznie. És akkor James

örökre vele maradhat. Az álom ezt elhitette vele. Nem is lehetne
egyszerűbb!

– Én…
– Bátor Artemisz! – szólt James. Egy dombtetőn állt a homályos erdőben,

abban a másik álomban, amit a lány ki nem állhatott. – Ideje felébredni.
– Nem! – sikította Evie, miközben elkezdődtek a robbanások.
Az ágyában ébredt kavargó gyomorral. Alig ért ki a mosdóba, mielőtt

kihányta az aznapi italt. Aztán zokogva hevert a hideg csempepadlón.

A város túlsó végében Nathan Rosborough jóval szegényebben botorkált ki
egy egész éjszakás pókerpartiról, mint ahogy az estét kezdte. A Scotchtól
részegükén, és kétségbeesett igyekezetében, hogy elfogadtassa magát a
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többi, fontosabb tőzsdeügynökkel, addig játszott, míg tárcájának már csupán
a bőre maradt meg. Nem akarta, hogy pipogya alaknak tartsák. De most,
hogy már kissé kijózanodott, aggódni kezdett. Szerencsésnek mondhatja
magát, ha a következő heti élelemrevalót össze tudja kaparni. Ez a gondolat
nagy erővel nehezedett Nathanre, miközben az előtte kibontakozó,
kolosszális város képét bámulta, és olyan erős vágy fogta el, hogy az már
szinte illetlenségbe csapott át. Aztán előhalászta az utolsó ötcentesét a
zsebéből, és a Fulton Streeten lebotorkált a metrómegállóba, hogy megvárja
a vonatot.

A peron ebben az órában elhagyatott volt. A falra egy eltűnt örökösnőről
szóló újságcikket ragasztottak egy korpásodás elleni szer rekláma mellé:
Nora Hodkin, tizennyolc éves. Négy nappal ezelőtt látták a belvárosi
földalatti felé tartva, kék ruhában és barna kalapban. A szemcsés fényképen
egy csinos, nagy szemű lány ült egy lovon. Elkeseredett szülei ötszáz
dolláros jutalmat ajánlottak fel a nyomravezetőnek.

Ötszáz dollár! Nathan meglazította a nyakkendőjét, lerogyott egy padra, és
azon gondolkodott, mihez kezdene ennyi pénzzel. Kiköltözhetne szűk, bérelt
szobájából egy kedves kis helyre, ami csak az övé, valahova a külvárosba,
kilátással az East Riverre. Nyáron talán futná egy bérelt, tengerparti házra
Long Islanden. Tetszett neki a gondolat, hogy napsütötten, só csókolta bőrrel
térhet vissza a Wall Streetre, tele a laza erkölcsű partikról szóló
történetekkel, ahol a lányok ledobták ruháikat, és az asztalokon táncoltak,
miközben a fehér kesztyűs pincérek kis ezüstkanalakon szolgálták fel a
kaviárt. Nathan már szinte a hátán érezte a tengerparti nap melegét, és
fejével nemsokára nagyokat bólogatott, ahogy az alvás ellen küzdött.

Egy különös hang térítette magához. Valamilyen átkozott oknál fogva
libabőrös lett.

– Helló? – szólt álmosan. – Van ott valaki?
Nathan a peron szélére sietett, kezével beárnyékolta a szemét, és

bekémlelt a sínek hosszú, tekergő sávjába. Szentséges ég, hiszen van ott
valaki a síneken: egy lány!

– Hé…! Hé, maga ott! – kiáltotta neki. – Kisasszony, jobb, ha feljön
onnan. Különben elüti a vonat.

Nathan körbenézett, hátha még segíthet valaki, de senki sem várakozott
vele ezen a késői órán. Mióta bevezették az új, érmével működő kapukat,
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egy ellenőr sem volt a közelben. Teljesen egyedül volt – kivéve a
mozdulatlan lányt az alagútban. Az árnyék és a sápadt, magasra erősített
lámpák fénye föszforeszkáló derengésbe vonta. A lány szinte izzott. Mint
egy angyal, gondolta Nathan. Mintha kék ruhát viselne.

– Miss Hodkin? Nora? – próbálkozott Nathan.
A lány felkapta a fejét, mintha felismerné a nevet.
Biztosan ő lesz az – csakis ő lehet! És hirtelen ez az elveszett, fénylő,

megmentésre váró lány lett a válasz Nathan vágyaira. Csinos volt. A szülei
gazdagok. Volt jutalom. És amikor a fiúk a tőzsdén meghallják a hőstettét,
hátba veregetik, szivart nyomnak a szájába, és „Ez a mi emberünk!”
felkiáltással köszöntik. Igazi férfi lesz.

Mindez néhány másodperc alatt futott végig Nathan fején, miközben a lány
bizonytalanul toporgott a homályban. Aztán megfordult, befordult a
kanyarban, és eltűnt.

– Miss Hodkin! Várjon! – kiáltotta Nathan hiába. – Az isten verje meg!
Nathan még mindig kicsit kába volt a Scotchtól, de az ital fel is

bátorította, így leugrott a sínre, és az alagút közepén haladva bajba jutott
hölgye után sietett, miközben az állomás fénye lassan elhalványult mögötte.
A szülei felhívása szerint Nora Hodkin négy nappal ezelőtt tűnt el.
Bizonyára már legyengült az éhségtől, gondolta Nathan. Mégis meglepően
gyors volt. A férfi tüdeje szúrni kezdett, miközben próbálta utolérni. Most
már mélyen az alagút belsejében volt, és kezdett nyugtalan lenni. Csupán két
magasra szerelt biztonsági lámpából érkezett fény, és Nathan lassított,
miközben eszébe jutott a sínbe vezetett elektromosság. A sín két oldalán
acél támasztógerendák meredeztek. Úgy derengtek a hátborzongató
homályban, mint óriások lábai. Idelent még a hangok is furcsák voltak.
Magas hangú szűkölést – hasonlót a vonatkerekek hangjához, de mégsem
egészen olyat – és itt-ott állatias morgásokat hallott. Mi lehet ez? Ahhoz
mindenesetre elég volt, hogy legszívesebben visszaforduljon.

Ám ekkor észrevette a lány kék ruhájának fényes hátát, ahogy a lány
átbotorkált előtte a síneken.

– Miss Hodkin! – kiáltotta a férfi, és utolérte.
Nathan sajgó lábának és tüdejének megkönnyebbülésére, a lány végre

lassított, és miközben így tett, Nathan most először vette észre, hogy Nora
Hodkin furcsán mozog. Egyenetlenül járt, karja különösen rángott ide-oda,
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ujjai a levegőt markolták.
Részeg vagy teljesen legyengült. Ezt súgta az esze. De megérzése nem

értett vele egyet., A lány mozdulatai céltudatosak voltak, nem úgy, mint egy
részegéi; mintha valami erős vágy vezérelné. Volt benne valami nem egészen
emberi. És épp amikor ez a gondolat megfogalmazódott Nathan Scotchtól
ködös elméjében, a lány megállt, és megfordult.

Nora Hodkin egykor talán csinos volt. De annak a lénynek, ami most
szembenézett a férfival, kísérteties, sápadt arca volt, tele repedésekkel,
mintha egy törött váza lenne. Fehéres-kékes szemét a férfira szegezte.
Orrlyukai kitágultak, ahogy beszívta a levegőt egyszer, kétszer. Repedezett
ajkai éles, elsárgult fogakat fedtek fel. Mosolyra húzott szája sarkából
fekete folyadék csordogált. És ekkor Nathan végre megértette, mi hajtotta a
lányt: az éhség. Vadászott. Csapdába csalta, mint valami prédát.

A lány előrenyúlt karomszerű ujjaival.
– Álmodj… ! – könyörgött kísérteties morgással. – Álmodj!
Ha Nathan Rosborough képes lett volna sikítani, hangja végigzengett

volna a járatokon, és megrezegtette volna az arra járó szerelvények ablakait.
Ehelyett Nora Hodkin volt az, aki szörnyű sikolyra tátotta száját.

– Jézusom… ó, Jézusom! – suttogta Nathan, elhátrálva.
A ragyogó, kék ruhás lány szélesre tárt térdekkel lekuporodott, és futva a

férfi után indult olyan sebesen, mint a bozóttűz. Nathan megfordult, és olyan
gyorsan szaladt a Fulton Street-i állomás felé, ahogyan csak tudott. Korábbi
reményei köddé váltak. Most már csak egyetlen, mindent elsöprő vágya
maradt: hogy ezt túlélje.

Mögötte a lény, ami egykor Nora Hodkin volt, ismét felsikoltott, hangja
visszaverődött a falakról. Nathan már teljesen kijózanodott, érzékei
élesebbek lettek az állati félelemtől. A metró betonoszlopai között zöldes
fény villódzott.

Egy vonat?
A sötétben éhes morgások és magas, démonszerű kiáltások hallatszottak,

amiktől Nathan majdnem térdre rogyott.
Nem. Ez nem egy vonat. Hanem még több belőlük.
Villámsebes, apró, kopogó hangokat hallott, mintha karmok sokasága

kaparászná a téglafalakat. A lány hívta ide őket. Édes istenem! Őt vették
célba. Nathan érezte bűzüket. Hirtelen Nora Hodkin ugrott le elé, elállva a
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menekülés útját. Mintha szólni próbált volna. Hangja szaggatott
torokhangként tört fel, mint a tűz, ami felemészti az utolsó darab
tüzelőanyagot.

– Álmodni kell…
A távolban egy metrószerelvény halvány fénye világította meg a síneket,

de túl messze volt ahhoz, hogy segíthessen Nathenön. Az éjszaka életre kelt
a lányhoz hasonló teremtményekkel: beteges, fénylő, kiszipolyozott lények
másztak elő éhesen a mélyből, végig a földalatti falak és mennyezet mentén.
A démonszerű moraj visító lármává erősödött, miközben úgy hullottak alá,
mint rádiumtól izzó esőcseppek.

Nora Nathanre mosolygott, és nagyra tátotta a száját.
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PROMÉTHEUSZ

 

A queensbeli Flushing talaja egyenletes és előnyös volt, semmi nem állt a
telhetetlen törekvések útjába. A kijelölt föld szélén már most gőzzel hajtott
markolók várakoztak, készen arra, hogy megtisztítsák az utat Jake Marlowe
jövőbe vetett látomása előtt. A terület közepén egy sietve összetákolt
faemelvény állt, rajta a polgármesterrel és a városi tanács tagjaival, akik
izgatottan várták Jake Marlowe érkezését. Hatalmas tömeg gyűlt össze, hogy
szemtanúi legyenek, ahogy a hősük megkezdi a jövőbeni, 1927-es Amerika
Jövője Kiállítás alapjainak kiásását. Pálcikákra erősített, kisméretű
amerikai zászlókkal álldogáltak a kék ég alatt, ami olyan fényesen ragyogott,
mintha csak most festették volna újjá.

– Itt van már? – kérdezte Ling, miközben próbált kinézni az előtte álló
magas emberek feje között.

– Szeretnél közelebb menni? – kérdezte Henry.
– Igen, kérlek – felelte Ling.
– Mr. és Mrs. Chan – szólt Henry udvariasan –, közelebb kísérhetném a

lányukat a színpadhoz?
– Nagyszerű ötlet, Henry – válaszolta Mrs. Chan széles mosollyal.
Miközben a fiú utat tört neki, Ling hátranézett a szüleire. Az apja

mosolygott, az anyja a zászlót lengette.
– Szerintem az anyám máris az esküvőnket tervezi.
– Nos, ha így gyakrabban elszabadulhatsz otthonról, megpróbálok a

szerelemtől mámoros képet vágni. Készülj, asszony! – bámult ábrándozó
szemekkel Lingre, aztán úgy tágította ki az orrlyukát, mint a szenvedélytől
gyötrődő matinésztárok.

Ling undorodva fintorította el a száját.
– Úgy festesz, mint akit kínoznak a szelek.
– Ez az én titkos, szerelmes pillantásom. Úgy hívom „A Szerelem

Legmélyebb Beleiből”.
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– Henry?
– Igen, mein Liebchen?
– Vigyél Jake Marlowe-hoz!
– Az a gazember! Hajnalban párbajra hívom! – Henry hüvelyk- és

mutatóujjából pisztolyt formázott, és az ég felé tartotta, mintha lőni készülne.
– Siess már! Nem akarok lemaradni – sürgette Ling.
Henry leengedte a kezét.
– Rendben van. Akkor, gondolom, megkímélem az életét. Erre, milady.
– Beszéltél az őrült nővel?
– Még nem. Attól féltem, ha ma reggel megyek, ott ragadok egész

délutánra, mint egy kiscica születésnapi ünnepségének vagy egy ősi
mumifikálásról szóló előadásnak a kiemelt vendége, és lemaradok erről –
magyarázta a fiú, miközben a lánnyal a tömeg elejére értek. Elvigyorodott. –
És tudtam, hogy erről nem akarnál lemaradni.

Jimmy Walker polgármester a mikrofonhoz lépett, és egy hosszú bevezető
beszédet harsogott bele, ami a következő, pulzusszám növelő szavakkal ért
véget:

– Egy férfi, akit nem kell bemutatni, Mr… Jake… Marlowe!
A tömeg ujjongott, és a zászlóit lengette. Mindenütt piros, fehér es kék

foltok lengedeztek. Jake Marlowe az emelvényre lépett, miközben hátulról
megvilágította a napfény, és megemelte a kalapját az egybegyűltek felé: egy
hős gesztusa. Kitörő taps volt a jutalma. A tömeg minden egyes
megnyilvánulását imádta.

– Hát nem elképesztő? – kérdezte Henry Lingtől, de a lány csillogó szeme
magáért beszélt.

A mikrofon recsegve sípolt egyet Marlowe első szavától. A férfi
bocsánatkérőleg, alázatosan kapta a kezét a mellkasához, mire az emberek
nevetésben törtek ki: még ez is tetszett nekik. Aztán Marlowe szavai úgy
visszhangzottak végig a queensi ígéret földjén, mintha egyenesen a jövőnek
intézné őket.

– Hölgyeim és uraim… uraim… im… Büszkén jelentem be… be… be….
a nagy Amerika történetének újabb csodálatos… tos… előrelépését. A ránk
maradt örökség ünnepét… pét… pét…, gyarapodásunk… dásunk… és
haladásunk lenyűgöző kilátását… sát. A Marlowe Industries Amerika…
ka…. Jövője… je…. je Kiállítását és Vásárát,., rát… rát!
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A téli nap összegyűjtötte azt a kis meleget, ami hideg fényében maradt, és
Jake Marlowe ragyogó, mosolygó arcára vetette. Az éljenzés újult erővel
csapott fel, miközben a férfi lelépett a színpadról, és egy megtisztított terület
felé indult, ahol levette a kabátját, felgyűrte az ingujját, és egy gazos buckán
pózolt egy ásóval.

– Uraim, most olyanok lehetünk, mint Prométheusz, ahogy a föld
agyagából örökséget csiholunk.

Ásóját a puha, nedves talajba vájta, és a vakuk felizzottak, halhatatlanná
téve a pillanatot. Léggömböket engedtek a levegőbe, amik úgy törtek az ég
felé, mintha csak ki akarnák sajátítani. A zenekar a The Stars and Stripes
Forever{38} lelkesítő változatába kezdett, miközben Jake Marlowe átvágott a
tömegen, kezet rázott, összeborzolta a gyerekek haját, a riporterek pedig
próbáltak vele lépést tartani, miközben cipőjük a queensi ragadós sárba
süppedt.

– A vásár tényleg három hónap múlva nyit? – kérdezte az egyik riporter.
– Mérget vehet rá.
– De az szörnyen közel van, Mr. Marlowe. Még magának is.
Marlowe vigyorgott, miközben mentacukorral kínált egy loknis, kék

szemű kislányt, aki az édesapja karján ült.
– Lehetetlen. A kedvenc szavam… a kedvenc megcáfolandó szavam.

Egyezer alkalmazott dolgozik nekünk a Marlowe Industriesnál, mind a
modem hatékonyság példái, akik azon dolgoznak, hogy ezúttal is
megcáfoljuk a lehetetlent. Az amerikai üzleti modell a legjobb a világon.

– Csak egy olyan gazdag és ambiciózus férfi, mint ön, kezdené meg az
építkezést a tél kellős közepén.

– Nem félek az időjárástól, csak attól, ha nem teszek a céljaimért.
– Ha már itt tartunk, mit gondol a szakszervezetekről és erről az ügyről a

Hibernia bányáknál?
Marlowe nem lassított, továbbra is a tömeget üdvözölte, úgy válaszolt:
– A szakszervezet fogalma már alapjaiban is amerikátlan. Mi a Marlowe

Industriesnál a becsületes emberek közt áramló, becsületes munkáért
elvégzett, becsületes bérezésben hiszünk.

– Jól csengő megfogalmazás. Ez lenne az új szlogenje?
Marlowe kacsintott.
– Talán.
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– Mikor nősül meg?
– Amint rátalálok a megfelelő lányra.
– Van egy húgom: a megfelelő megvilágításban igazi szépség!
Ezen mindenki nevetett. A jó kilátások és a reményteljes lehetőségek

fellelkesítették őket. T. S. Woodhouse előrenyomakodott a tömegben,
kezében papírral és ceruzával, és a nagy ember mellé lépett.

– Üdv, Mr. Marlowe! T. S. Woodhouse, Daily News. – A férfi kettőt
tüsszentett a zsebkendőjébe. – Elnézést. Egy kis kellemetlen nátha.

– Szednie kéne a Marlowe VitaHealth Tonikot. Jó a nyavalyájára –
javasolta Marlowe.

– Én az ír whiskyben hiszek. Csak egy kérdés: a Látók is szerepelnek
majd az Amerika Jövője Kiállításán?

Marlowe mosolya megremegett.
– Nem.
– Miért nem? Nem ők a bizonyítékai Amerika végtelen jövőjének?
– Az biztos, hogy valaminek a bizonyítékai: a fondorlatosságnak. A föld

legnagyobb nemzetének nincs szüksége zagyvaságokra és hókuszpókuszokra.
Mi a lehetőségekben és az önmagát előbbre vivő ember erejében hiszünk.

Megjegyzését a tömeg kitörő lelkesedéssel fogadta. T. S. Woodhouse
megvárta, míg elül a zsivaj.

– Persze, persze, ki ne szeretne egy Horatio Alger{39}-történetet? De ön
nem magának köszönheti a sikerét, nem Igaz, Mr. Marlowe? Ön családi
örökségből jutott előbbre.

– Szálljon le róla! – mordult rá egy vastag nyakú férfi Shriners{40} fezben.
– Mi maga, bolsevik? – kiáltotta valaki más, és enyhén meglökte

Woodhouse-t.
Marlowe nyugtatólag emelte fel a kezét.
– Na, na! – szólt rá az emberekre. De amikor Woodhouse felé fordult,

nyilvánvaló volt, hogy dühös. – A saját erőmből jutottam idáig. Nem a
családom pénze találta fel a fejlesztéseimen Nem is az tesztelte azokat az új
repülőgépeket, vagy kísérletezgetett az életmentő gyógyszerekkel. Mindezt
én csináltam.

– De a családja pénze segítette ezeket finanszírozni – tüsszentette
Woodhouse.

– A családi vagyon elveszett a háború alatt, ahogy azt maga is jól tudja.
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Az utolsó centig. Én voltam az, aki újjáépítette. Valójában felül is múltam.
Ez Amerika útja.

– Egyes amerikaiaknak.
– Mr. Woodhouse, talán nem is a náthától szenved. Lehet, hogy allergiás a

kemény munka és a siker eszméire.
A tömeg rövid nevetéssel, tapssal és „Úgy van, úgy van!” –

felkiáltásokkal válaszolt. Miközben a napfény úgy vonta fénykörébe, mintha
egy William Blake-festményről vágták volna ki, Jake Marlowe végiglépdelt
a nyomakodó tömegen, és kezet rázott az emberekkel, akik úgy kiáltozták a
nevét, mint valami kívánságot.

– Várjunk csak! – mondta Henry Lingnek, amikor Marlowe közelebb ért
hozzájuk. A fiú vadul integetni kezdett. – Mr. Marlowe! Mr. Marlowe!
Kérem, uram! – ordította. – Itt van az egyik legnagyobb csodálója, Miss
Ling Chan! Ugyanúgy tudós, mint ön!

– Henry! – súgta neki Ling zavarban.
– Igazán? – kérdezte Mr. Marlowe.
Ling szívverése felgyorsult, ahogy a bámészkodók utat nyitottak, és Jake

Marlowe közelebb jött. Ellentétben másokkal, az ő tekintete nem vándorolt
azonnal a merevítőire és mankóira. Egyenesen a szemébe nézett, és
meghajolt.

– Ez esetben örvendek a találkozásnak, Miss Chan. Eljön majd a vásárra?
– érdeklődött Marlowe.

– Re… remélem. Uram.
Marlowe nevetett.
– Úgy tűnik, még nem egészen biztos benne. Tessék! Hadd könnyítsem

meg a dolgát! – A zsebébe nyúlt, ráírt valamit egy darab papírra, majd a
lánynak adta.

– Elnézést, szabadna egy képet a lapoknak? – kérdezte T. S. Woodhouse,
és a megtisztított területen álldogáló fotós felé intett.

– Ne mozduljanak! – kiáltotta a fotós masinája függönye mögül. A vaku
szürke füstöt eregetve pukkant egyet, egy ezüst zselatinon halhatatlanná téve
Henryt, Linget és az ő hősét. – Köszönöm!

– Viszlát tavasszal, Miss Chan! – búcsúzott Marlowe, és továbbment.
– Mi áll rajta? Mi áll rajta? – kíváncsiskodott Henry, és közelebb lépett,

hogy el tudja olvasni a papírt Ling kezében.
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– ”Miss Ling Chan részére: két ingyenes belépő az Amerika Jövője
Kiállításra” – olvasta fel a lány. Alatta pedig ott állt Marlowe aláírása.
Most már volt egy autogramja Jake Marlowe-tól.

Ling úgy festett, mint aki mindjárt elájul vagy rosszul lesz.
– Beszéltem Jake Marlowe-val – mondta hitetlenkedve. – Ez az ő

aláírása.
– Igazán semmiség volt – jegyezte meg Henry. – Ne, kérlek! Nem kell

ennyire hálálkodni! A boldogságod épp elég köszönet.
– Köszönöm, Henry! – felelte Ling.
– Ugyan már! Semmiség.
Ling egyre csak vigyorgott, és úgy tartotta a kezében a papírdarabot, mint

valami szent ereklyét.
– Jake Marlowe hozzáért! – mondta olyan sikításhoz közeli hangon,

amilyet még sosem hallatott.
– Nahát, Miss Chan! – felelte Henry elnyújtott hangon. – Úgy hiszem, ön

ma-xo-lú-te szerelmes.

T. S. Woodhouse megfordult, és keresztülnyomakodott a mosolygó,
optimista emberek tömegén, akik boldogok voltak, hogy van okuk a
boldogságra.

Miközben átvágott a sáros területen, meglepetten vette észre Dr.
Fitzgerald asszisztensét, Jericho Jonest. Halványan emlékezett rá, hogy
hallott valami mendemondát arról, hogy Will Fitzgerald és a feltaláló
valamikor a múltban barátok voltak. Ha azért küldte ide Jerichót, hogy
kibékítse, Marlowe megjegyzése a Látókról valószínűleg nem volt a
segítségére.

A park szélén fehér sapkás ápolók kikeményített egyenruhában
szórólapokat osztogattak az embereknek, akik eljöttek meghallgatni Jake
Marlowe ragyogó jövőképét.

– Ma vizsgálat az Egészségesebb Családok sátorban – hirdették. –
Teljesen ingyenes.

Egy fekete család sétált arra, de nekik nem osztottak szórólapot. Sőt, az
ápolók úgy tettek, mintha észre sem vennék őket, és inkább a mögöttük
álldogáló fehér családnak nyújtottak egy-egy lapot.

Woodhouse ismét a zsebkendőjébe tüsszentett.
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 ̂Gesundheit – mondta az egyik csinos ápoló.
Woodhouse rámosolygott.
– Köszönöm! Máris úgy érzem, meggyógyultam.
– Tessék! Vegyen el egyet! – nyújtott át neki a nő egy brosúrát.

Lehet, hogy Ön is különleges amerikai? Mutatja jelét bármilyen szokatlan
képességnek? Voltak valaha a jövőről vagy a múltról szóló
megmagyarázhatatlan álmai? Látogatták már meg Önt vagy valamelyik
családtagját túlvilági szellemek? Az Eugenetikái Társaság teljesen ingyen
biztosítja a vizsgálatokat a lehetséges jelölteknek.

A lap alján pedig egy cím állt.
Woodhouse jól tudta, hogy ő minden, csak nem különleges, hacsak nem

volt egy külön vizsgálat a leleményességről. Vagy a túlélő készségekről.
– Továbbítom majd egy lehetséges jelöltnek – billentette meg a kalapját.

Átvágott az Egészségesebb Családok sátrán, és közben rámosolygott egy
testvérpárra, akik azon veszekedtek, ki menjen elsőnek, amíg meg nem látták
a nővért a fecskendővel, utána elcsendesedtek. Woodhouse átlesett egy
függöny résén, ami mögött egy asztalnál egy csinos ápoló egy nőnek és
kamasz lányának tett fel különböző kérdéseket:

– …Értem. És láttak valaha álmukban egy nem e világi teremtményt, egy
magas férfit cilinderben, talán egy csapat varjú kíséretében?

Woodhouse ezt lekörmölte jegyzetfüzetébe, megint tüsszentett, és kilépett
a tömegbe, ahol nagy erővel nekiütközött egy fiatalembernek, leverve a
sapkáját.

– Elnézést – szabadkozott Woodhouse, és lesöpörte a koszt a sapka
karimájáról, majd visszaadta a tulajdonosának.

– Semmi gond – felelte Arthur Brown, miközben ismét a helyére
igazította a sapkáját. Azután a hot dögös standnak dőlt, és Jake Marlowe-t
figyelte, aki végigsétált a tömegben, tisztán, mint egy újonnan tett ígéret.
Szemével végigpásztázta az egész területet, és mindent felmért.

– Hosszú idő óta ez a kiállítás lesz a legnagyobb esemény a város
életében – jegyezte meg Woodhouse, a rajongók tömege felé biccentve,
mielőtt újabb szavakat vetett volna a jegyzettömbjébe. – Nagyot fog szólni.

Arthur bólintott, majd hátradöntötte a fejét, és felnézett a hatalmas, kék,
amerikai égboltra, ahol egyetlen felhő sem látszott.
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– Az biztos – felelte.
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AZ ARANYIFJÚ

 

Jericho a megbeszélt időpontban Jake Marlowe magánsátrában várakozott
a vásár területének szélén, amit máris kisajátított az ipar, a levegő megtelt a
kalapácsok és a kiáltozó emberek szimfóniájával: annak bizonyítéka, hogy a
nagy Jake Marlowe tartja magát az ígéretéhez, és hamar felhúzza a vásárt. A
sátor belseje olyan érzést keltett, mintha egy katonatiszt kvártélya lenne,
mintha ők ketten azért ülnének le, hogy megtervezzék a következő csata
rohamát. A helyiség közepét egy hosszú asztal foglalta el, rajta egy dioráma.
Jericho körbejárta az asztalt, és megcsodálta a makett épületeinek
tökéletesen kiszabott vonalait, miközben mindegyik alatt elolvasta a
kártyákat: A JÓLÉT CSARNOKA. A REPÜLÉS ÉS A RAKÉTATECHNOLÓGIA

CSARNOKA. STANDARD OIL PAVILON. ATOMENERGIAI PAVILON. Az
EUGENETIKÁI KIÁLLÍTÁS SÁTRA. RÁDIÓ. GÉPEK. ORVOSLÁS. MEZŐGAZDASÁG.

– Lenyűgöző, ugye? – lépett be Marlowe a sátorba, letörölve a koszt a
kezéről. – Most vethetsz egy pillantást mindarra, amit építünk: a legnagyobb
kiállításra a maga nemében, az amerikai üzlet, találékonyság és eszmék
előmenetelének tiszteletére. A jövő Amerikájának utópisztikus látomására.

– Ez úgy hangzott, mint valami reklám.
– Gondolom, az is – értett egyet Marlowe nevetve. – De miért ne legyünk

büszkék erre az országra? A világ többi része irigykedve figyeli. Egy hely,
ahol bárki elérheti az álmát. Mi, az álmodozók építettük fel ezt a nemzetet.

– Az indiánok és a rabszolgák ezzel talán vitatkoznának – vágta rá
Jericho.

– Azért jöttél, hogy kioktass Amerika történelméből, Jericho? Vagy
inkább ezt szeretnéd? – emelt fel Marlowe egy kék szérumot tartalmazó
üvegcsét.

Ha volt bármi, amit Jericho utált, akkor az ez volt. Gyűlölte, hogy egy
olyan férfi könyörületességétől függ, akit egyszerre csodált és vetett meg,
aki megmentette az életét, de ugyanakkor az uralma alá is vonta.
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– Na, na, nem kell úgy zavarba jönni. Örülök, hogy itt vagy. Nagyon
örültem, amikor megkaptam a leveledet. Gyere! Ülj le! – mutatott Marlowe
egy székre, és leült a vele szemköztire. Mint aki teljesen otthon érzi magát,
egy ezüstkannából kávét töltött, és a csészét Jericho felé nyújtotta, aki
hálásan fogadta el a meleg italt. – Hallottam, mi történt veled odafent,
Brethrenben.

– Honnan?
Marlowe két kockacukrot kevert a kávéjába.
– Nem kell olyan nagykutyának lenni ahhoz, hogy az ember tudja, hogyan

szerezheti meg a kívánt információt. Meggondolatlan ötlet volt Willtől. És a
gondolat, hogy a saját unokahúgát is belerángatta! Ezzel az ostoba
megszállottságával végül másoknak fog ártani. – Marlowe tekintete
elsötétült. – Ahogy ezzel a Látó ügyével is.

Jericho legszívesebben beszámolt volna a férfinak arról, mit tettek,
hogyan akadályozták meg, hogy egy mániákus démon testet öltsön New
Yorkban. Amit tettek, az nem meggondolatlan, hanem elszánt cselekedet
volt. Életeket mentettek meg vele, amiről a nyilvánosság sosem fog tudni.

– Higgye el, Evie-t semmibe sem lehet belerángatni, amit ő maga nem
szeretne – jegyezte meg Jericho.

– A BűbáJós. Nem semmi lány – tűnődött Marlowe. – Nem annak a Sam
Lloyd alaknak a jegyese? Nos, határozottan találhatott volna jobbat is. Egy
olyan jóravaló fiút például, mint te.

Jericho a cipőjére meredt, de ez elegendő megerősítés volt Marlowe
számára.

A férfi még mindig őt méregette.
– Mi az? – kérdezte Jericho ingerülten.
Tapasztaltál agresszióból vagy nyugtalanságból származó felindulást? –

kérdezte Marlowe.
Az agresszióból és nyugtalanságból származó felindulás elég jól lefedi,

mit jelent tizennyolc évesnek lenni, gondolta a fiú.
– Csak amikor meglőttek, de egyébként semmi szokatlant.
– Jó. Nagyon jó. – Marlowe kiitta a kávéját, majd félretolta a csészét és a

csészealjat. – Örülök, hogy felhoztad a témát, Jericho. Tudod,
gondolkodtam: mi lenne, ha eljönnél Kaliforniába, hogy velünk dolgozz a
Marlowe Industriesnál?
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– Mit tudnék én nyújtani, amije még nincs meg?
– Te vagy az én mindent felülmúló eredményem – hajolt előre Marlowe,

alkarját a combjára támasztva. A sajtó által dicsőített arc közelről is
ugyanolyan lehengerlő hatást keltett. – Ha tanulmányozhatnánk téged,
rájöhetnénk, miért maradtál életben a körülmények ellenére. Gondolj bele,
milyen jó szolgálatot tenne Amerikának, az egész emberiségnek. És neked,
Jericho. – A nagy ember egyenesen a fiú szemébe nézett. Tekintete erőt
sugárzott. Kivédhetetlen volt. Idealizmusa úgy tört elő a férfiból, mint
napsugarak a tavasz első napján. – Szeretném, ha te lennél az Amerika
Jövője Kiállítás sztárja.

Jericho összevonta a szemöldökét.
– Én? Miért?
– Ideje, hogy az emberek megtudják. Jericho, te vagy Amerika jövője. Te

vagy fajunk következő evolúciós lépcsőfoka. Minden reményünk és álmunk
víziója. Erősebb. Gyorsabb. Okosabb. Hősies. Mondd csak: mikor voltál
utoljára beteg?

– Én… én nem emlékszem.
Marlowe mosolyogva dőlt hátra székében.
– Hát ez az! Milyen hamar gyógyult be a lőtt sebed?
– Körülbelül egy hét alatt.
– Egy hét! Egy hét, és felépültél… sőt, jobb voltál, mint új korodban! –

nevetett fel Jake Marlowe. – Elképesztő. Jericho Jones. Egy igazi amerikai.
A mi aranyifjúnk.

Igaz, hogy Jericho a körülmények ellenére életben maradt. De attól, ahogy
erről Marlowe beszélt, inkább tűnt terméknek, mint emberi lénynek. Ezt az
előrelépést nem valami alkímiai, rejtélyes kapcsolat okozta a tudomány,
Marlowe géniusza és a között, ami Jerichót különlegessé tette, bármi legyen
is az? Marlowe készítette az alkatrészeket és találta fel a szérumot. De nem
kiálthatja ki az egészet a saját érdemének. Nem ő tette Jerichót azzá, aki.

A döntések. Azok teszik az embert azzá, aki. Vagy nem?
Marlowe a maketthez lépett, és az épületek helyzetének

tökéletesítgetésével foglalta le magát.
– A laboratóriumban megvizsgálhatnánk. Tanulmányozhatnánk a véredet.

Különböző kondicionáló programoknak és teszteknek vethetnénk alá.
– És én mit nyernék vele?
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Marlowe a homlokát ráncolva hajolt közelebb egy Szamothrakéi Niké
szoborhoz, ami mintha furcsán festett volna a helyén. Felvette, és az istennő
a vásár makettja fölött lebegett, miközben az alkotója a megfelelő helyet
kereste a számára.

– Továbbfejlesztünk, hogy megbizonyosodjunk róla, nem jutsz ugyanarra a
sorsra, mint a többiek a Daidalosz-programban, Nem fogod úgy végezni,
mint a barátod, Lester őrmester.

– Leonard. Leonard őrmester.
– Igen – felelte Marlowe. – Persze. Leonard őrmester.
– De eddig jól elvoltam a szérummal is.
– Valóban, Jól elvoltál vele. De mi van, ha a jónál többre is vihetnéd,

Jericho? Mi van, ha lehetőséged lenne különlegessé válni? Egyedivé. Olyan
különleges, egyedi férfivá, akinek Miss O’Neill sem tudna ellenállni –
villant Marlowe szeme. – Gondoltam, okkal említetted meg.

Jericho nem válaszolt.
– Amikor majd ott állsz a kiállítás színpadán, és bemutatod, mennyivel

felsőbbrendű vagy, a világon egy lány sem utasítana vissza. Ez az
állatkirályság törvénye: az erősebb egyed mindent visz – mondta Marlowe,
és letette a Niké szobrot a makett közepére.

Jericho dühösen meredt a férfira.
– Én nem vagyok állat.
– Na, na, ne fújd fel magad! Ezt bóknak szántam.
– Nem akarok a maga kiállítási tárgya lenni. Csak normális életet

szeretnék.
– Normális? – mennydörögte Marlowe, és az asztal fölé tornyosodon. –

Egy épelméjű ember sem akar „normális” lenni, Jericho. Légy egyedülálló!
Törekedj minél magasabbra! Komolyan azt hiszed, hogy a te hölgyikéd
normális, hétköznapi életet szeretne? Mert abból, amit én látok, nem hinném.
Milyen különös, hogy Will unokahúga! Nem is különbözhetnének egymástól
jobban.

– Mint maga és én – vágta rá Jericho.
– Tényleg ennyire ellenszenves vagyok neked? – kérdezte Marlowe

halkan.
Megsértődött, konstatálta Jericho egyszerre büszkén és szégyenkezve.
– Nem… nem arról van szó, hogy ne lennék hálás azért, amit értem tett.
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Uram.
– Nekem nem a hálád kell, Jericho – felelte Marlowe. – Emlékszem,

amikor először megláttalak azon az ágyon fekve, ott a kórházban. Nem sírtál
és nem panaszkodtál. Mondták, hogy okos vagy, szeretsz olvasni, főleg a
filozófiáról és a gépekről, és hogy szívesen segítettél be az édesapádnak
megszerelni az eszközöket a farmon. És én feltettem egy kérdést, hogy
beszélgetést kezdeményezzek. Emlékszel?

Jericho emlékezett. Azon a reggelen történt, amikor teljes valójában
ráeszmélt helyzetének lehetetlen voltára. Egy órán keresztül bámulta a
plafont, és kétségbeesetten próbált belekapaszkodni a csodákba vetett, egyre
fakuló hitébe. Azonban miközben a körülötte lévők nyögéseit és sirámait
hallgatta, megértette, hogy a remény nem a hit mellékterméke, ami közelebb
viheti az embert Istenhez, hanem a tagadásé és a téveszméé, ami
megakadályozta abban, hogy elfogadja: Isten nem létezik. Eltűnődött, mi
lenne, ha nem enne többet, ha csendben távozna. Hogy ez vajon
öngyilkosságnak számítana-e, amiről azt tanulta, hogy bűn.

De akkor is bűn, ha nincs Isten?
Ekkor meghallotta az egyre közeledő cipők kopogását. Arra fordíthatta

volna a fejét, hogy megnézze, ki az, de inkább tovább meredt a plafonra.
Hirtelen a mosolygó nővér lépett mozdulatlan teste mellé, és így szólt:

– Valaki látni szeretne, Jericho.
Jake Marlowe arca jelent meg fölötte, eltakarva a fényt.
– Szervusz, Jericho! – köszönt Jake Marlowe.
A fiú nem válaszolt.
– Nahát, Jericho, hová lett a jó modorod? Mr. Marlowe egészen

Washingtonból utazott idáig, hogy találkozzon veled – szidta meg a nővér,
mire Jericho elképzelte, ahogy a nő egy szikláról zuhan lefelé.

Még mindig nem köszönt.
– Sajnálom, Mr. Marlowe – szabadkozott az ápolónő. – Általában nem

ilyen udvariatlan.
– Semmi baj, Miss Portman. Magunkra hagyna minket egy pillanatra?
– Természetesen.
Marlowe megállt Jericho ágya mellett, és megvizsgálta a fémketrecet, ami

a fiút lélegeztette.
– Tudod, ez az én találmányom. Nem egészen helyettesíti a jól működő
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tüdőt, de már dolgozom rajta. Ha jól tudom, téged is érdekelnek a gépek.
Jericho nem felelt.
– És mondd csak – próbálkozott Marlowe kihívóan –, szerinted mi az

emberiség legnagyobb találmánya?
Jericho épphogy csak egy kicsit fordította a fejét a férfi felé, és egyenesen

a szemébe nézett.
– Isten.
Várta, hogy Marlowe megdöbbenjen, esetleg elszörnyedjen. Várta, hogy

kioktassa. Ehelyett a férfi úgy tette a fiú fejére a kezét, mint egy apa, és
halkan, de határozottan azt felelte:

– Segíteni fogok rajtad, Jericho. Fel fogsz kelni ebből az ágyból. Ismét
járni és szaladni fogsz. Addig nem adom fel, amíg így nem lesz, megígérem.

És ezzel Jericho ismét a remény hálójának csapdájába esett.
Marlowe eleget tett az ígéretének. Ám, mint minden, az ördöggel kötött

alkunak, ennek is megvolt a hátulütője. Az elmúlt tíz évben kapcsolatuk
alapja a bálványimádásból lázadássá, majd nehezteléssé alakult.

Apák és fiúk.
– Mi van, ha többé már nem akarok a kísérleti alanya vagy a kiállítási

tárgya lenni? – kérdezte Jericho. – Mi van, ha a saját magam ura akarok
lenni?

Marlowe szeme felvillant. Jericho jól ismerte ezt a tekintetet. A nagy
ember nem tűrte jól az engedetlenséget.

– A saját magad ura akarsz lenni? Hát légy az! De akkor enélkül – emelte
fel Marlowe az értékes szérum üvegcséjét, és a zsebébe csúsztatta.

Jericho egy kissé elbizonytalanodott. Most meg miféle játékot űz véle
Marlowe?

– Úgysem tenné meg – felelte kihívóan. – Túlságosan törődik a
kísérletével.

– Bármikor újrakezdhetem valaki mással.
– Ha ezt megtehetné, már rég megtette volna. És az az aranyifjú vagy –

lány már ott állna maga mellett a színpadon.
– Rendben. Akkor le is mondhatsz a szérumról – felelte Jake

közömbösen.
Amennyire Jericho tudta, Marlowe kis kék csodaszere működtette a

testében lévő gépezetet. Gondoskodott róla, hogy a szíve verjen, a tüdeje
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beszívja a levegőt, a vére keringjen. És megakadályozta, hogy elveszítse az
uralmat elméje felett. Marlowe csak blöffölt. Biztosan csak blöffölt.

Jericho megrémült, de nem hagyta, hogy Marlowe győzedelmeskedjen
felette.

– Rendben. Talán úgy is teszek.
– Én nem javasolnám.
– Miért nem? Mi történik, ha így teszek?
Marlowe nem válaszolt.
– Megérdemlek egy magyarázatot – emelte fel a fiú a hangját. Öklével az

asztalra csapott, ledöntve Marlowe művészien elrendezett Amerika Jövője
makettjének néhány épületét.

– Óvatosan! – intette Marlowe, de Jericho nem tudta biztosan, hogy a
makettre vagy magára a fiúra érti.

– Őszintén mondom, fogalmam sincs, mi történne akkor. Mert te vagy az
egyetlen, aki ilyen messzire jutott. Csak te. – A férfi ismét előrehajolt,
tekintetében zord eltökéltség tükröződött. – Jericho, engedd, hogy segítsek.
Megkapod azt a lányt. Bármit megkaphatsz, amit csak szeretnél. Együtt
nagyszerű dolgokat vihetünk véghez.

Csakúgy, mint azon a tavaszi reggelen tíz évvel ezelőtt, Jericho érezte,
ahogy a remény hurka a lába köré tekeredik. Ha aláveti magát Marlowe
nagy tervének, és a kísérlete része lesz, vajon nagyobb esélye lesz a
boldogságra? Lehetséges, hogy nem egy torzszülöttnek, hanem aranyifjúnak
tartanák: az új, különleges amerikai prototípusának? Tényleg mindent
megkaphatna, amit csak szeretne?

Megkaphatná Evie-t?
Döntések.
Marlowe máris visszaállította a makettet eredeti helyzetébe, minden a

helyére került.
– Gondolkodom rajta – felelte Jericho, és élvezettel látta, hogy a férfi

arca egy pillanatra bosszúsan elsötétül. Végül is még a nagy Jake Marlowe
sem irányíthat mindent.

– Ahogy akarod – válaszolt.
Bal zsebébe nyúlt, kihalászta a kis fiolát, és Jericho tenyerébe nyomta. A

fiú zavarodottan méregette az üvegcsét.
– És a többi?
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– Azt ki kell érdemelned. Ez egy hónapra elegendő. Harminc napot adok,
hogy eldöntsd, mit akarsz. Utána magadra maradsz.
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EGYSZER VOLT, HOL NEM VOLT

– Isaiah! – kiáltotta Memphis. – Ezt te csináltad?
Felmutatta Isaiah-nak a megrongált verseskönyvet.
Isaiah nagyra nyílt szemmel bólintott.
A kötet három lapját felkavaró rajzok csúfították. Isaiah ceruzája

átszakította a papírt.
– Úgy viselkedsz, mint egy kétéves, és nem úgy, mint egy tízéves –

háborgott Memphis. – Tudom, hogy most az egész világra dühös vagy,
Isaiah, de ilyet nem csinálhatsz. Nem rongálhatod meg más személyes
tulajdonát.

– Nem akartam. Aludtam – védekezett Isaiah.
Memphis nem tudta, higgyen-e neki vagy sem. Azok alapján, ahogy az

öccse az utóbbi időben viselkedett, akár rosszindulatból is tehette. Most a
vers, amin eddig olyan keményen dolgozott, csupán egy zavaros firkálmány
volt. Memphis abban sem volt biztos, hogy legalább egy részét meg tudja
menteni.

– Megint rémálmom volt – magyarázta Isaiah. – Azokról a szörnyekről a
metróban.

Szörnyek. A metróban – nevetett fel Memphis röviden és keserűen. –
Váltanak jegyet?

– Láttam őket! – kiáltotta Isaiah. – Ő hozta létre őket. És most odalent
vannak. Éhesek.

– Isaiah! Esküszöm neked, hogy… – emelte a levegőbe a kezét Memphis,
majd ismét visszaengedte maga mellé. Feltartotta a könyvet. – Jössz nekem
eggyel.

– Mi ez a felfordulás? – kérdezte Bill Johnson, miközben bebotorkált a
szobába.

– Semmi, Mr. Johnson – morogta Memphis, de közben figyelmeztetőleg
mutatott egyik ujjával Isaiah-ra. – De többet semmit sem hagyok elöl, amíg
te is itt vagy.
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Azzal a kabátja belsejébe csúsztatta a könyvet.

Isaiah Vak Bill mellett cammogott, miközben átvágtak a St. Nicholas Parkon,
a fiú hóna alatt a baseballkesztyűjével, másik kezében a labdával, arcán
mogorva tekintettel.

– Legközelebb majd – oktatta ki Bill, miközben botjával az utat tapogatta
maga előtt – köpj egy kicsit a tenyeredbe… csak egy kicsit. Ne túl sokat.
Attól aztán úgy fog repülni az a labda, mintha angyalszárnyakat növesztett
volna.

Isaiah csöndes maradt. Billnek nem kellett őt látnia ahhoz, hogy tudja,
dühös. Hallotta abból, ahogy Isaiah a földet rúgta. Memphisnek kellett volna
elhoznia az öccsét játszani, de olyan mérges volt rá, amiért a könyvébe
rajzolt, hogy nem volt hajlandó eljönni. Bill tudta, hogy ő maga csak gyenge
helyettesítője lehet. Ahogy azt is tudta, hogy Memphis Campbell gyógyította
meg Noble Bishopot, amit aztán letagadott. Billt még most is felháborította a
gondolat, hogy egy gyógyító az erejét arra a vén, részeges alakra pazarolja,
és közben semmit sem tesz, hogy segítsen Billen. Úgy tűnt, volt valami
közös benne és Isaiah-ban: mindketten dühösek voltak Memphisre.

– Kisember! – mondta vidáman Bill, remélve, hogy jobb kedvre tudja
deríteni a fiút. – Miért nem meséled el nekem az egyik vicces történetedet a
békákról vagy hasonlókról?

– Régen a mama és a papa mesélt nekem – felelte Isaiah. – És Memphis
is. Mielőtt még barátnője lett volna.

– Igazán? – Bill a csendből arra következtetett, hogy a fiú vállat vont. –
Akkor szeretnéd, hogy inkább én meséljek el egy történetet? Jó lesz?

Szipogás. Aztán:
– Mindegy.
– Mm-hmm. Mesélek egy történetet, valami jó történetet – bólogatott Bill

gondolkodva. – Rendben. Volt ez a fickó.
– Nem így szokás kezdeni egy történetet! – szólt közbe Isaiah.
– Nahát! Ki mondja?
Isaiah-nak hiányoztak a történetek. A mamája jókat mesélt a nyúlról Mr.

McGregor kertjében és a katonáról, egy bizonyos François Mackandalről,
aki leszaladt a völgybe, hogy elűzze a rossz embereket. Isaiah néha
összekeverte a történeteket, és François Mackandalből farmer lett, aki
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végigkergette a nyulat a dombon. Az apja a vicces történeteket szerette. A
legjobb történeteket azonban Memphis mesélte. Hiányzott neki az az idő,
amikor még csak ők ketten voltak a hátsó szobában, és a falakra vetülő
éjszakai fényeket figyelték, miközben várták, hogy elaludjanak, mielőtt ez az
ostobaság azzal a lánnyal, Thetával elkezdődött volna. Hiányzott neki az az
idő, ami egyszer csak az övék volt. Isaiah úgy érezte, mindjárt megint sírva
fakad. Bánatából dühöt kovácsolt, és Bill ellen fordította, amiért nem tudja,
hogyan kell normálisan elmondani egy történetet.

– Úgy kell kezdenie, hogy „Egyszer volt, hol nem volt” – makacskodott
Isaiah.

– Na, na, na, jól van – nevetett Bill. – Egyszer. Volt. Hol. Nem. Volt. Így
jobb? Most boldog vagy? Egyszer volt, hol nem volt, élt egyszer egy messzi
földön egy büszke nép. Királyok és királynők. Olyan régen, mint a fáraók.

– Ez egy bibliai történet?
– Sosem tudod meg, ha folyton jártatod a szádat.
Isaiah csendben maradt.
– És a föld, ahol ezek az emberek éltek? – folytatta Bill. – Az aztán nem

volt semmi. Tele volt varázslattal, és az emberek is tele voltak varázslattal.
És voltak ott oroszlánok, gyümölcsfák és minden, amit akarsz.

– Minden?
– Hát nem azt mondtam? A minden az minden, nem? – kezdte megint Bill.

– De ennek a földnek a népét elárulták. Férfiak jöttek, és elragadták őket a
királyságukból… le kellett őket láncolniuk, hogy elfojtsák varázserejüket.
Aztán hajókra tették, és egy új vidékre vitték őket. Egy zord vidékre, ahol
egész nap és egész éjjel dolgoztak. És szenvedtek. Szenvedtek. Aztán, sok
idő múltán erre az új vidékre érkezett egy herceg.

– Mint a Hamupipőkében?
– Neeem – felelte Bill sértetten. – Ez a fickó úgy nézett ki, mint te meg én.

Nagy volt, erős és fekete, mint az éjszaka. Azt mondják, olyan erős volt,
hogy puszta kézzel megragadta az eke hámját, és jobban szántott vele, mint
bármelyik ló. Ennek a hercegnek nagy varázsereje volt. Ki tudta szívni az
életet a dolgokból. Le tudott teríteni egy kivénhedt kutyát, ha eljött az ideje,
vagy el tudta távolítani a gyapotfúró bogár átkát a termésről. Bizony, fiam.
Ez a herceg nagy erővel rendelkezett. Ez azonban néhányaknak szúrta a
szemét, tudod? Túl. Nagy. Volt. Az ereje – Bill suttogva, vadul köpte ki a
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szavakat. – Nemsokára mindenki a hercegről beszélt, és arról, hogy
embereket öl.

– Így volt?
– Nem. Nem, kisember, nem így volt – felelte Bill halkan.
– Mi történt?
Bill mélyet szippantott. Kellemes illata volt a levegőnek, mint a

kéményfüst és a napsütötte hó keveréke.
– Egy nap férfiak jöttek, elvitték a herceget a király várába, és kérték,

mutassa meg, mit tud. Először egy csirkét hoztak be. Vén, rikoltozó tyúk
volt, és a herceg rögtön azt gondolta: Itt a vacsora.

Isaiah nevetett.
– Tegnap este négy csirkecombot ettem meg vacsorára!
– Jó étvágyad lehetett – nyúlt előre Bill, és megpaskolta a fiú fejét.

Egyszer talán neki is lehetett volna egy olyan fia, mint Isaiah Campbell: egy
fia, aki szereti a baseballt, a békákat és a meséket. Ha a dolgok másképp
alakultak volna.

– Aztán mi történt?
– Nos, fiam, a herceg megfogta azt a vén tyúkot, de uram-teremtőm, a

madár ellenállt, csak úgy csapkodott a szárnyával, és belecsípett a herceg
kezébe: nagy hűhót csapott egy kis szárnyashoz képest. Nemsokára azonban
a tyúk abbahagyta a küzdelmet. Aztán hidegen, mozdulatlanul hevert a
herceg kezében.

– Ő… megölte?
– Gyorsan és könnyedén, így. És egyáltalán nem szenvedett – mondta Bill

halkan.
– És megették, ugye?
– Igen. Igen – felelte Bill. – A királyt és az udvartartását nagyon

lenyűgözte az eset. Aznap éjjel néhány férfi beszélni akart a herceggel. Az
Árnyemberek.

– Kik azok az Árnyemberek?
– Senki olyanok, akikkel össze akarnád szűrni a levet. Mint a

megelevenedett mumusok. Hallották, mit tett a herceg a tyúkkal. Most
valami mást hoztak neki. Egy férfit. Azt mondták, rossz ember, ellenség, és
kérték, vesse be varázstudományát, ahogy a tyúkkal is tette. De a herceg még
sosem csinált ilyet egy emberrel sem, nem számít, mit terjesztettek róla a
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városban. És megijedt.
– Mitől?
– Hogy örökre elkárhozik.
– De hogyan, ha az a férfi rossz ember volt? – kérdezte Isaiah.
Bill újabb levegőt vett, és lassan kifújta.
– Ez nem ilyen egyszerű, kisember. Nem olyan egyszerű rájönni, mi az

igazság. Csak mert valaki azt mondja, „Ennek így kell lennie”, az még nem
jelenti, hogy el is kell hinned. Magadnak kell meggyőződnöd róla.

– Nem értem.
– Tegyük fel, hogy néhányan azt állítják, kenyeret loptál a pékségből.
– Hazudnának! Én sosem lopnék el semmit!
– Tudom, hogy nem. De néhányan talán hinnének nekik. Mielőtt még

ráeszmélnél, már mindenkinek azt mondják, hogy rossz ember vagy. Mások
is meghallják, és ők is elhiszik. Nem vesztegetik az időt azzal, hogy
utánajárjanak a történetnek, mert inkább csak elhiszik, mintsem hogy saját
maguk derítsék ki az igazat.

– Miért?
– Ha az ember az igazságot keresi, közben önmagát is meg kell

vizsgálnia.
Bill nadrágszára körül szél kavargott, és a férfi a csontjaiban érezte

hidegét. Isaiah megfogta a kezét. A fiú ujjainak puha bizalma meglepetésként
érte az öreget.

– Megölte a herceg a férfit?
– Igen – válaszolta Bill némi szünet után. – Igen, fiam, megölte.
– És elkárhozott?
– Igen.
– Hogyan? Talán szörnnyé változott?
Bill egy pillanatra megmerevedett, és egy közeli ágról trillázó ökörszem

énekét hallgatta.
– Gondolom, igen – mondta, és hirtelen nagyon fáradtnak érezte magát,

fáradtabbnak, mint hosszú idő óta bármikor. – De gyere! Menjünk haza!
Isaiah felkiáltott:
– Ez nem lehet a történet vége! – Mérgesnek hangzott. És rémültnek.

Mintha valaki most közölte volna vele, hogy az ágya alatt élő szörnyek
valóságosak. – Mondja el az igazi végét!
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Miért ne tudhatná egy gyerek a dolgok igazi menetét? Mégis: egy férfit
megölni, az egy dolog. Megölni a reményt egy ilyen fiatal lélekben, az
teljesen más. Egyszer régen ezt Bill jól tudta. Egyszer régen ugyanilyen
reménnyel a szívében élt. Hitt a jóságban. Ha most hinni akarna a jóságban,
csak annyit kellene tennie, hogy hazakíséri a fiút a nagynénjéhez és a meleg
vacsorához.

– Rendben. De előbb te mesélj nekem valamit! Mire emlékszel abból az
időből, amikor Memphis gyógyító volt?

– Erről nem szabad beszélnem.
– Csak mi ketten vagyunk itt. Köztünk, férfiak közt marad. Senki másnak

nem kell róla tudnia.
– Helyrehozta a törött karomat – mondta Isaiah.
– Hogyan?
– Mise után leestem a fáról, mire Memphis rám tette a kezét, és én azt

álmodtam, hogy egy ragyogó, békés helyen vagyunk, ahol dobszót hallani.
Amikor felébredtem, Brown tiszteletes, a mama és mindenki körém gyűlt, és
a karom már nem… volt… törött.

Bill az ég felé fordította a fejét, hogy a fáradt, téli nap megmelengesse az
arcát. Emlékezett rá, hogy néz ki a felhők között átszűrődő napfény eső után.
Szerette volna ismét látni.

– A herceg megtörte az átkot. Elvette a hercegnőt, és magával vitte, vissza
a szülőföldjére. Felszabadította a népét, és boldogan éltek, míg meg nem
haltak. Vége – fejezte be Bill a történetet. – Nem így van a tündérmesékben?

– De, gondolom, igen – felelte Isaiah, de nem hangzott túl meggyőzöttnek.
– Mr. Johnson?

– Mit akarsz? Nincs több mese.
– Jól van?
– Persze hogy jól vagyok. Miért ne lennék?
– Könnyes a szeme – mutatott rá Isaiah.
– Nem, nem az – suttogta Bill. Érezte a só ízét. – Gyere ide, kisember! –

Előrenyújtotta reszkető kezét, és a fiú jámboran, mint egy kis bárány,
közelebb lépett hozzá. Bill nagyot nyelt, miközben ujjait Isaiah kis keze köré
fűzte, és magához húzta a fiút, közben végig gyűlölve magát érte.

Később, miután hazacipelte a fiút és letette az ágyra, miután kihívták Dr.
Wilsont, aki kijött, és Octavia imaköre összegyűlt a szalonban, hogy a fiúért
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imádkozzanak, Bill Octavia kanapéján ült, kávét kortyolgatott. Hagyta, hogy
az emberek vállon veregessék, dicsérjék, amiért ismét megmentette a fiút, és
megköszönjék Jézusnak, hogy Bill ott volt, amikor Isaiah-ra megint rátört a
roham, különben ki tudja, mi történhetett volna.

Bill a suttogásukat hallgatta: „Ezt nézzétek, úgy siratja, mintha Isaiah a
saját fia lenne”, „Ez aztán megmelengeti a szíveket egy hideg napon.”
Körülötte ezek az emberek fakó árnyaknak látszottak az örökszürke
világban.

Keze megremegett a csészén. Nem volt gyomra most a kávéhoz.
– Csak azt remélem, hogy a kis fickó rendben lesz – mondta Bill, és még

ő sem volt biztos benne, hogy ez hazugság-e.
Később Isaiah ágya szélén ült, és hallgatózott, várva, hogy az idősebb

Campbell fiú hazaérjen, és meggyógyítsa az öccsét. És amint megteszi, Bill
lecsapolhat egy kicsit abból a gyógyító erőből magának is. Ha Memphis
nem gyógyítja meg Bill látását magától, nos, akkor majd ő ráveszi, ahogy
tudja.

– Mr. Johnson?
Vak Bill összerezzent Isaiah hangjától.
– Kisember? Te vagy az?
– Miért vagyok ágyban? Még nincs éjszaka.
– Rohamod volt – felelte Bill, közelebb araszolva a fiúhoz, készenlétben

tartva a kezét.
– Isaiah? Felébredt? – viharzott be Octavia a szobába, mire Bill

elhúzódott, és a zsebébe mélyesztette a kezét.
– Isaiah? Ó, köszönöm, Jézusom!
– Jól vagyok. Miért ilyen izgatott mindenki? – kérdezte Isaiah álmosan.
– Hagylak pihenni – mondta Bill. Botja segítségével végigtipegett a

folyosón, ki a bejáraton, ahol egy vörösbegy dalát hallotta. Bill megragadta
a madarat, és egy pillanat alatt elhallgattatta.
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A KOLLEKTÍV TUDATALATTI

Theta hangosan bekopogott Evie ajtaján a Winthrop Hotelben.
– Nyisd ki, Evil! Tudom, hogy odabent vagy. Addig kopogok, amíg…
Az ajtó hirtelen kitárult, felfedve a szörnyen gyűrött Evie-t, kócos fürtjei

közt egy bársony alvómaszkkal. Gyilkos pillantással üdvözölte Thetát.
– Miért csinálod ezt, Theta: idő előtt felébreszteni egy lányt?
Theta benyomult a szobába Evie mellett. Végigmérte az üres üvegeket és

poharakat, amik a piszkos szobában hevertek szanaszét.
– Nagy este?
– A legnagyobb – ásította Evie, és visszadőlt az ágyra. – Még a parti előtt

volt egy kis összejövetel itt a szobámban. Találkoztam ezzel a csooodás
burleszk királynővel Poughkeepsie-ből, néhány drága tőzsdeügynökkel és
egy nagyon szórakoztató fickóval, aki belepattintott egy negyeddollárost egy
pohár ginbe az éjjeliszekrényen, egyenesen a komódról és… áááá! A
halálomat akarod, Theta?

A késő délutáni napfény besütött a hotel homályába az ablakon keresztül,
ahol Theta széthúzta a függönyt.

– Az attól függ.
– Mitől?
– Hogy továbbra is használod-e ezt a műakcentust, amíg itt vagyok.
Evie megdörzsölte a homlokát.
– Ó, a mindenit! Theta, beszélnél, kérlek, a fejemmel? Mondd meg neki,

hogy ne marimbázzon a koponyámon!
Theta beleszagolt a közelében lévő poharakba, és végül talált egyet, ami

nem bűzlött a gintől.
– Tarts ki! – Eltűnt a fürdőszobában, majd a következő pillanatban egy

pohár vízzel és két aszpirinnel tért vissza. – Fenékig! Az orvos utasítása.
– Mi ez a sürgölődés? Miért vagy itt? – préselte ki Evie két korty között.
Theta már hetek óta azon gondolkodott, hogy beszéljen erről Evievel.

Résnyire húzta a szemét.
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– Ha bárkinek is továbbadod, amit most mondani fogok, esküszöm, hogy
élvezettel foglak levadászni és a bőrödet kabátként viselni.

Evie kinyitotta az egyik szemét.
– De a bélése szaténból legyen! Ígérd meg!
– Evil…
– Rendben. Tartom a szám – tett úgy, mintha lelakatolná a száját, és

eldobná a kulcsot.
Theta felvonta egyik szemöldökét.
– Nagyon remélem, hogy ez működik – motyogta. – Oké. Figyelj: ezek a

Látók, akik most mindenhol ott vannak…
– Jaj, ne, már megint…
– Mi lett azzal, hogy tartod a szád? – vakkantotta Theta, és Evie

elhallgatott. – Ezek a Látók. Ismersz közülük álomjárókat?
Evie összevont szemöldökkel az oldalára fordult.
– Hogy érted?
– Úgy, hogy van-e köztük olyan, aki képes úgy járkálni az álmokban, mint

a Times Square-en? Alszanak, de közben teljesen éberek is.
– Mások álmában? – kérdezte Evie zavarodottan.
Theta a levegőbe dobta a kezét, és a szemét forgatta.
– Talán járjak én is beszédórára? Épp ezt mondtam.
Evie gúnyosan felhorkantott.
– Az ma-xo-lú-te lehetetlen.
– Nem az.
– Na, persze!
– Henry képes rá.
Evie feltámaszkodott a könyökére.
– Azt állítod, hogy Henry, a mi Henrynk, képes járkálni… az álmok

között?
– Pontosan ezt mondom. Henry Látó. – Theta sietve a táskájába nyúlt, és

elővette az ezüst cigarettatárcáját. – Evil, muszáj megengedned, hogy
rágyújtsak, különben lerágom az összes körmömet.

Evie elégedetlen képet vágott, de aztán beleegyezőleg intett a kezével,
mire Theta kihúzott egy cigarettát, és a végét a tárca kemény tokjának
ütögette.

– Emlékszel, hogy karácsonykor Henry megkért, hogy nézz bele a
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kalapjába, mert meg akarja találni Louis-t?
– Igen. Bár nem voltam nagy segítség.
– Nos, Henry végre megtalálta Louis-t az álomvilágban – magyarázta

Theta. Meggyújtotta a cigarettát, és nagyot szippantott belőle. – De ez még
nem minden. Találkozott egy másik álomjáróval is. Egy lánnyal, akit Lingnek
hívnak, és a kínai negyedben él. Minden éjjel az álmokban találkoznak és
járkálnak. Azt hiszi, nem tudom, pedig igen.

– Hű, pazar képességnek tűnik. De miért vagy tőle ennyire kiborulva?
– Tudod, hogy te is milyen rosszul leszel, ha túl sok tárgyba olvasol bele.

Ugyanez a helyzet Henryvel és az álmokkal is. Kötöttünk egy megállapodást:
egy héten csak egy órát tölthet ott. Evil, most már minden éjjel ott van, és
fogalmam sincs, mennyi ideig. Lekési a próbákat, és még ha meg is jelenik,
valójában nincs is ott. A feje csak az álmok körül jár – fújta ki a füstöt
Theta. – Ő az én családom.

– Mit tehetünk? Azt akarod, hogy menjek veled, és ültessük le Henryt?
– Az nem segít, ha kioktatjuk. De egy másik oktató talán igen. – Theta

elővett egy újsághirdetést, és Evie kezébe nyomta.
– ”Az Erkölcsi Kultúra Társaság bemutatja a világhírű pszichoanalitikust,

Cári Jungot: Tanácskozás az álmokról és a kollektív tudattalanról” – olvasta
fel Evie. – Jesszumpepi, próbáld meg ezt egymás után háromszor, gyorsan
kimondani!

– Van egy álmokkal kapcsolatos kérdésünk, úgyhogy elmegyünk az
álomszakértőhöz.

– ”Este nyolckor, január…” – Evie elhallgatott. – Theta, ez ma este van!
– Ja. Úgyhogy jobb, ha elkezdesz készülődni. Telt ház lesz. Fél nyolckor

találkozunk az Erköl-Hogyishívják bejárati lépcsőjén.
– Theta, nem tudok menni. Sammel ma este moziba megyünk, a mozi

tulajdonosa egyenesen minket akart. Van egy különleges kivetítőjük, ami
hangot is tud adni a filmhez! Hát nem csudaelefánt?

– De. Elképesztő. Figyelj, mondd meg a szépfiúdnak, hogy változott a
terv. El fog venni feleségül, úgyhogy hozzá kell szoknia. – Theta összehúzott
szemmel, merőn bámult Evie-re. – Mi a baj? Olyan képet vágsz, mintha
rajtakaptak volna, ahogy sütit lopsz az árváktól.

– Nem is.
– Íme a bizonyíték! Határozottan bűnös vagy valamiben. Ki vele! – tette
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karba a kezét Theta, és várt.
– Ó, rendben – sóhajtotta Evie. – Úgyis meg kell vallanom valakinek,

mielőtt megőrülök. Ez a románc Sammel… Csak a nyilvánosságnak szól.
Theta az ágyra csapott.
– Tudtam! Úgy bűzlött, mint az új akcentusod!
– Hé!
– Tudom, hogy flúgos vagy, Evie, de örülök, hogy nem annyira flúgos. És

igazam volt veled és Jerichóval kapcsolatban?
Evie a fejét lógatta.
– Csak egy alkalom volt. Ó, Theta! Rettenetes barát vagyok. A világ

legrosszabb barátja!
– Ne légy ennyire önhitt! Nem foglak érte megkoronázni – morogta Theta,

Mélyet szívott a cigarettájából. – Ha tényleg bolondulsz Jerichóért, el kell
mondanod Mabelnek. Ha a fiú nincs odáig érte, nos, azért igazán nem
hibáztathat.

– Ó, de, hibáztathat! Te nem ismered Mabelt. A vérző szíve alatt egy igazi
haraggyár.

– Nem haragudhat rád örökké, főleg, ha hónapokat spórolsz neki azzal,
hogy nem rebegteti a szempilláit egy olyan fiúra, aki nem lehet az övé.

– De mi van, ha nem kedvelem eléggé Jerichót, nem úgy, ahogy ő kedvel
engem, vagy ahogy Mabel kedveli őt? Akkor félrevezetem. Csak játszom az
érzelmeivel, és összetöröm Mabel szívét egy önző hóbort miatt – húzta Evie
az álláig a takarót. – És még ott van Sam is.

Theta szeme résnyire szűkült.
– Mi van Sammel?
– Néha, amikor Sam úgy tesz, mintha szerelmes lenne belém, a gyomrom

furcsa dolgokat művel.
– Hát igyál egy kis savlekötőt, és elmúlik. Figyelj, a legjobb, amit tehetsz

Sammel, hogy teszed, amit tenned kell, és elfelejted. Ismerem ezt a típust.
Húsz perc, és már egy másik tyúkot tart a karjában.

Evie a homlokát ráncolta.
– Én nem vagyok tyúk.
Theta egy pohárban elnyomta a cigarettáját.
– Evil, ismerlek: meg fogod oldani ezt a fiú problémát. Őszintén szólva

ez a legkevésbé érdekes dolog az életedben. És most nagyobb gondunk is
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van.
– Rendben – húzta ki magát Evie. – Henry. Megyünk, és megmentjük.
– Találkozunk az okostojás előadáson fél nyolckor. És a fél nyolc fél

nyolcat jelent, kölyök. Keleti idő szerint. Nem Evil-O’Neill-bármi-csak-
nem-a-megjelölt-időpont idő szerint.

– Te beszélsz? – háborgott Evie. – Sosem érsz oda a színházba időre.
Theta a hóna alá kapta a kurbliját, és lábával tartotta a szoba nyitott

ajtaját, miközben visszahúzta a kesztyűjét.
– Nem tagadom, szeretem Wallyt kihozni a sodrából. De a barátaimat

sosem váratom meg.
– Igazán? Nos… nos – hadarta Evie. – Nos, én legalább nem füstölök,

mint egy gyárkémény!
Theta megállt az ajtóban.
– Biztos vagy benne? Gyújtsunk meg, és nézzük meg!
Evie felé hajította a párnáját, Theta azonban gyorsabb volt. A párna az

ajtónak csapódott, és visszapattant a padlóra a szemét közé.

Negyed kilenckor Evie kiugrott a taxiból a Hatvannegyedik utca és a Central
Park West sarkán, és felsietett a New York-i Erkölcsi Kultúra Társaság
épületének lépcsőjén. A gyilkos tekintetű Theta a csukott ajtó elől bámult le
rá.

– Fél nyolcat mondtam – morogta, megragadva Evie karját, befelé húzva
az előcsarnok felé. – Talán beszédórák helyett inkább az óra leolvasását
kéne gyakorolnod.

– Sajnálom, de Mr. Phillips az utolsó pillanatban megkért, hogy olvassak
bele valamibe a felesége unokatestvérének. Nem igazán mondhattam nemet a
főnöknek – felelte sértődötten Evie, miközben beléptek az ajtón az
előcsarnokba, ahol Mabel várt rájuk. Evie az este második gonosz
pillantását érezte magán, bár Mabelé inkább bosszúsnak és nem gyilkosnak
látszott.

– Ó! Szia, Édespofa! Nem tudtam, hogy te is jössz – mondta Evie.
– Kifelé jövet összefutottam Thetával, és mivel én is el akartam jönni az

előadásra, javasoltam, hogy jöjjünk együtt. Azt mondta, többet akar tudni az
álmokról és a tudattalanról a színészi játékához – magyarázta Mabel.

– Igen. A játékához – jegyezte meg Evie közömbösen, és közben
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igyekezett nem Thetára nézni.
– Az előadás viszont már elkezdődött, és a jegyszedő határozottan azt

mondta, hogy már senki nem mehet be – tette hozzá Mabel.
– Ó, ne aggódjatok! Majd én megoldom. – Evie az ajtónál álló férfihoz

libbent. – Jó estét! Evie O’Neill vagyok. A BűbáJós. Jaj, szörnyen
sajnálom, hogy elkéstünk… tudja, épp egy gyermekkórházat látogattam meg,
és…

– Sajnálom. Senkit sem engedhetek be. – A férfi úgy állt ott, mint egy
jéghegy.

– De én a BűbáJós vagyok! – ismételte Evie vidáman. Mivel a férfit ez
továbbra sem hatotta meg, hozzátette: – Tárgyakból olvasok a szellemek
segítségével. A WGI-nál. Látó vagyok.

– Akkor az időpontot is le kéne tudnia olvasni – mutatott a férfi az
előadás hirdetésére. – Attól tartok, hogy most csak későnek számít,
kisasszony. Nem engedhetem be.

Odakint Theta lemasírozott a lépcsőn, őrült módjára pöfékelve a
cigarettafüstöt. Megpördült, és Evie-re nézett.

– Fél nyolcat mondtam.
– Igen, azt hiszem, ezt már megbeszéltük – felelte Evie sértődötten.

Értetlenül bámult vissza a csukott ajtóra. – Az a férfi még sosem hallott a
műsoromról.

– Most mit csináljunk? – kérdezte Theta, inkább az ég felé, mint a
többiekhez intézve szavait.

– Tényleg ennyire fel szeretnél neki tenni pár kérdést a játékodhoz? –
kérdezte Mabel.

– Igen – válaszolta Theta némi szünet után. – Ennyire.
– Akkor gombolkozzatok be, és kövessetek! – mondta Mabel, és elindult

a Central Park felé.
– Hová mész? – kérdezte Theta, és a cipőjével elnyomta a cigarettáját.
– A Kensington House-ba. Dr. Jung ott szokott megszállni, amikor New

Yorkba jön.
– Ezt honnan tudod? – kíváncsiskodott Evie.
– Anya egy régi barátja egyszer díszes fogadást rendezett neki Genfiben –

felelte Mabel, miközben átvágtak az úton, be a parkba.
Evie néha elfelejtette, hogy Mabel anyja egykor Newell lány volt, egyike
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New York legelőkelőbb társasági családjainak, mielőtt hozzáment Mabel
apjához, és kitagadták. Eltűnődött, hogy érezheti magát Mabel, hogy tudja,
családjának egyik fele szobalányokkal, inasokkal és sofőrökkel körülvéve
él, akik teljesítik minden kívánságukat, miközben ő egy kétszobás lakáson
osztozik a szüleivel, akik aktívan kampányolnak az efféle gazdagság és
előjogok ellen.

– Meg szoktad látogatni anyukád családját, Mabesie?
– Igen, évente egyszer – válaszolta Mabel. – A nagymamám

születésnapján. Anya kikísér a vonathoz, aztán egy sofőr vesz fel a Rolls-
Royce-ával.

– Anyukád mindezt feladta a szerelemért? – kérdezte Theta.
– Igen – felelte Mabel. – És azért, mert a maga ura akart lenni, és

másfajta életet akart élni.
– Elég sok mindent hagyott hátra – füttyentett Evie.
A park lámpáinak szemcsés glóriája megvilágította a Central Park

macskaköves útját szegélyező, méltóságteljes téli fák csupasz ágait. A
befagyott tó üveges felszínén megcsillant a viaszos hold tükörképe, szinte
elérhető távolságra hozva az égitestet. Az Ötödik sugárút elegáns
épületeinek teteje a távolban fénylett, miközben a lányok cipője a korábban
leesett hó maradékán csikorgott.

– Hogy állnak a dolgok Jerichóval? – kérdezte Evie Mabeltől könnyed
hangot erőltetve magára, mintha csak az időjárásról csevegne. – Próbált
megint megcsókolni?

– Evie! – szólt rá dühösen Mabel, épp amikor Theta visszakérdezett:
– Jericho megcsókolt?
– Istenem, ennyi erővel a Daily Mirrorral is közölhettem volna –

panaszkodott Mabel.
– Sajnálom, Édespofa, tényleg. De csak Theta van itt, és ő nagyon szurkol

neked. Nem igaz, Theta?
– Dehogynem. – Theta gyors pillantást vetett Evie-re, ami azt üzente: Mit

művelsz? Minek kínzod magad? Evie válaszul megrebegtette a szempilláit:
Nem tudom, mire célzol. Felette állok a jelentéktelen sértegetéseidnek.

– Nem, még nem – felelte Mabel, aki nem vette észre Evie és Theta
gesztusait. – De nagyon lefoglalt minket, hogy összehozzuk a kiállítást. –
Mabel gyanakvó pillantást vetett Evie-re. – Tényleg eljössz, ugye, Evie?
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Nem hagyod, hogy valami rádiós ostobaság visszatartson?
– Mondtam, hogy ott leszek, és ott is leszek – szipákolta Evie. – Ó,

nézzétek! Elkezdett havazni. Hát nem gyönyörű?
A lányok megálltak egy boltív alatt, és figyelték, ahogy a csillogó

hópelyhek az útra és a dimbes-dombos gyepre hullanak. Az éjszaka egy
pillanatra visszafojtotta a lélegzetét. A csendben dzsessz és mulatozás
hangjait hallották a közeli Central Park Kaszinóból, aminek fénye
átszűrődött a fák között, és Thetának a világítótorony és Memphis jutott az
eszébe. Aznap délután megpróbálta felhívni a fiút, de a nagynénje vette fel,
aki téves számra hivatkozva lecsapta a kagylót. A lány kesztyűjén elolvadt a
hó, és megint azt a különös, felkavaró bizsergést érezte a belsejében.
Álmában mindig havazott. Mindent hó borított. Henry szerint az álmok
utalásokat rejtenek, de Theta az élete árán sem tudott volna rájönni, mit akar
vele tudatni az álma.

– Mondd csak, Mabel, kitaláltál valami érdekeset erre a Látók zagy
vaságra? – kérdezte Theta.

– Ó, igen, mindenfélét. Majd meglátjátok – felelte Mabel, de nem
részletezte tovább a dolgot. Ez Jericho és az ő közös munkája, amit senkivel
sem akart megosztani. Főleg, ha Evie minden meggondolás nélkül kifecsegi
a személyes dolgait.

– A teljes Libabőr-gyűjtemény benne lesz, mi? – faggatózott tovább
Theta. – Emberek, akik képesek beszélni a szellemekkel. Akik a jövőbe
látnak, és tárgyakból olvasnak, mint itt Evil. Akik, nem is tudom,
meggyújtanak dolgokat, és elégetik őket.

– Meggyújtják a dolgokat? – húzta össze a szemét Mabel. – Édes istenem,
nem! Semmi ilyesmi.

– Komolyan, Theta, és még engem hívsz Evilnek – nevetett fel Evie. – Ez
meg honnan jutott az eszedbe?

Theta ujjhegyein apró bizsergés futott végig.
– Csak próbálok beszélgetni. Jéghideg van – mondta, és gyorsabban

indult meg a hóesésben.

A lányok a kicsi, hagyományos stílusú Kensington House szokatlan, régies
előcsarnokában várakoztak, míg végül egy nagyon magas, ősz hajú férfi
lépett be az épületbe, drótkeretes szemüvegben és tweedzakóban. Egy pipán
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pöfékelt.
Mabel oldalba bökte Evie-t és Thetát.
– Ő az! Gyertek! – suttogta sürgetően.
– Dr. Jung? – sietett oda hozzá Mabel, Evie és Theta pedig követte.
– Igen, Dr. Jung vagyok.
– Hála az égnek! Épp magára vártunk.
– Igazán? – szaladt Dr. Jung szemöldöke V alakba szemüvege fölött. –

Bocsássanak meg! Netán egyeztettünk időpontot?
– Nem, de nagyon szeretnénk önnel beszélni. Sürgős ügyben.
A pszichiáter gondolkodva füstgomolyagot eregetett a levegőbe. Majd

udvariasan elmosolyodott.
– Nos, akkor gondolom, legjobb, ha velem jönnek.
Miután bemutatkoztak, Dr. Jung a lányokat egy otthonos, szépen

berendezett dolgozószobába vezette, amin végig fontosnak tűnő könyvekkel
teli polcok sorakoztak, majd hellyel kínálta őket, mielőtt ő maga is leült egy
székre.

– És most, miben lehetek a segítségükre?
– Doktor, mit tud a Látókról? – kérdezte Theta.
– Azt hittem, a szerepedhez akarsz többet tudni – súgta neki Mabel.
Dr. Jung megvárta, míg a lányok elcsendesednek.
– Á! Már hallottam róluk – mondta, svájci akcentusával finoman

lecsippentve a szavak végéből. – Tehát. Ha jól értem, a lelki jelenségek és a
paranormális érdekli önöket.

Theta Mabelre sandított. Amikor magával hívta az előadásra, fogalma
sem volt, hogy lehetőségük lesz magával Junggal beszélni. Most már nem
lehetett megkerülni, őt is be kell avatnia az igazságba.

– Azt hiszem. Tudja, van egy barátom, egy Látó, aki képes utazni az álmok
között. Mármint tényleg képes járni bennük, mintha ébren lenne, mindent lát.

Mabel szeme kikerekedett.
– Ki az?
– Mit gondolsz? – kérdezett vissza Theta.
– Henry – erősítette meg Evie.
– Várj egy percet…! Te ezt honnan tudod? – fordult Mabel Evie felé,

majd vissza Thetához. – Evie miért tud erről? – Megint Evie-re nézett. –
Szóval egyes titkokat meg tudsz tartani, csak másokat nem.
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– Most őszintén, Mabesie, meddig akarod még, hogy viseljem a
töviskoronát? – kérdezte Evie összeszorított fogain keresztül. – Sajnálom!

Dr. Jung megköszörülte a torkát, mire a lányok elhallgattak.
– Azt mondja, tisztán látja az álmokat? Valóban figyelemre méltó

képesség. Kérem, folytassa!
– Újabban a barátom, Henry, és ez a másik álomjáró, Ling…
Dr. Jung szeme kikerekedett.
– Ketten vannak?
– Én is épp ezt akartam kérdezni – vetett Mabel egy óvatos pillantást

Evie-re.
Erről nem tudok, tátogta Evie Mabelnek.
– Hosszú történet – felelte Theta. – A lényeg, hogy az álomvilágban

találkozgatnak valahol minden éjjel… egy vonatállomáson. És onnan
valamilyen varázslatosnak tűnő helyre mennek, ahol meg tudják fogni a
dolgokat, és érzik a virágok illatát, és… nos, abból, amit Henry mondott, az
egész nagyon valóságos. Nézze, doki, tudom, hogy úgy hangzik, mintha
megőrültünk volna, de ez az igazság.

Dr. Jung egy zsebkendővel megtörölte a szemüvegét.
– A barátja és a társa szabadon járkálnak a tudattalan világban. Mások

pszichéjében játszanak, miközben kapcsolatba kerülnek az egész emberiség
tapasztalásaival és emlékeivel: a kollektív tudattalannal.

– Elnézést, doki, de lemaradtam – mondta Theta. – Mi az a kollektív
tudattalan?

A pszichiáter ismét a fülére akasztotta a szemüvegét.
– Gondoljanak erre úgy, mint egy szimbolikus könyvtárra, ami mindig is

létezett, amiben a mi és a felmenőink összes tapasztalásai és emlékei
megtalálhatóak, mint egy közösen birtokolt tudás, amin minden egyes
személy ösztönösen osztozik, mint egyfajta örökségen. Vallás. Mítoszok.
Népmesék. Ezek mindegyike a kollektív tudattalanból nyeri az erejét. Az
álmok pedig olyanok, mint egy könyvtári olvasójegy, ha szabad így
fogalmaznom, ami hozzáférést biztosít a kollektív szimbólumoknak,
emlékeknek és tapasztalásoknak eme hatalmas archívumához.

– De ez ártalmas? Ha valaki megsérül egy álomban, akkor felébred. De
mi van, ha valaki egy álomban él, mint a barátom, Henry? Érheti őt-vagy
Linget valami baj?
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– Érdekes kérdés. Hallottak már az árnyék énről?
Evie és Theta a fejüket rázták.
– Az az ember sötét oldala, nem? Mint a Dr. Jekyll és Mr. Hyde-ban, ha

nem tévedek – felelte Mabel némi önelégültséggel a hangjában, hogy tudja a
választ.

– Igen. Így van – fújta ki Dr. Jung az erős dohányfüstöt. –
Mindannyiunknak van egy tudatos énje. Ez az az arc, amit a világnak
mutatunk mindennap. De van egy másik énünk is, ami rejtve marad, még a
saját elménk elől is. A legprimitívebb érzelmeink uralják, minden, amit nem
tudunk magunkban elviselni, minden, amit elfojtunk. Ez az árnyék.

A pszichiáter újra meggyújtotta a pipáját. A gyufa sercegésétől Theta keze
bizseregni kezdett.

– Ez az árnyék én gonosz? – kérdezte Evie, és egy pillanatra felidézte
John Hobbest és rettenetes titkos helyiségét.

– Az attól függ, milyen hevesen védekezik valaki az árnyék énje ellen, és
hogy milyen messzire menne, hogy megvédje magát ettől a tudástól. Az ilyen
emberek azt sem tudják, hogy gonosz dolgot cselekszenek. Gondoljanak
akkor Dr. Jekyllre és Mr. Hyde-ra! A jóravaló Dr. Jekyllt, mondhatjuk így,
hatalmába keríti az árnyék énje, Mr. Hyde, aki kimondhatatlan dolgokat
művel. Dr. Jekyll az elviselhetetlen tulajdonságait Mr. Hyde-ra, önmaga
lehasított énjére vetíti ki, azaz ruházza át. Ez, természetesen, egy szélsőséges
példa, de előfordulhat. Ez jelenti az árnyék legnagyobb hatalmát felettünk:
hogy nem látjuk. Amint tudatára ébredünk árnyék énünknek,
megvilágosodunk.

– Azt hiszem, a barátomnak, Henrynek van egy árnyék énje…
– Mindenkinek van egy árnyék énje – pontosította finoman Dr. Jung.
– Hogyan vegyük rá, hogy hagyja abba, és ébredjen fel?
– Csak úgy állíthatjuk helyre az árnyékot, ha tudatában vagyunk a

jelenlétének. Ha elfogadjuk, és a teljes személyiség részévé tesszük. Talán a
barátjuk magától is rájön erre a megoldásra azáltal, hogy felfedezi az álmait,
mivel az álmaink mindig valami mélyebb jelentésre akarnak minket
ráébreszteni. Minden, ami rejtve van, végül felfedi magát, nem számít,
mennyire igyekszünk elzárva tartani.

Thetának eszébe jutottak a saját álmai, a hó, a lovak és az égő falu. És
Roy. Mindig csak Roy. Hogy milyen erősen próbálta a múltját a múltjában
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tartani, ahol nem árthat neki. De most az elmeorvos azt mondja, nem
nyomhatja el örökké. Tenyerének kellemetlen viszketése égető érzéssé
erősödött.

– Jól érzi magát, Miss Knight? – kérdezte Dr. Jung a homlokát ráncolva. –
Nyugtalannak tűnik.

– Csak, ohm, szörnyen fülledt itt a levegő.
– Igazából szerintem kicsit hideg van – felelte Mabel.
– Cs-csak kell egy kis friss levegő. Már így is túl sokáig raboltuk az

idejét, doktor úr. Köszönjük! Maga pazar ember.
Theta pánikszerűen felpattant a székéről. Közben egy könyv leesett a

polcról a pszichiáter mögött, ezzel felborítva egy gyertyát. A tűz
megperzselte Dr. Jung kabátujját, de a férfi gyorsan eloltotta, mielőtt még
lángra kapott volna.

– Jaj, rettenetesen sajnálom – szabadkozott Theta elszörnyedve. – Nem
kellett volna olyan hirtelen felugranom. – Próbált hideg dolgokra gondolni:
fagylalt, a téli szél, hó. Nem. Csak havat ne.

– Semmi probléma – felelte Dr. Jung, és megvizsgálta megperzselődött
kabátujját. Felvette a leesett könyvet a szőnyegről, ami borítóval felfelé,
kinyitva ért földet, és az adott oldalra pillantott. – Hmm. Nagyon érdekes.
Nem azt mondta, hogy melege van, Miss Knight?

– De – suttogta Theta.
– Mi az? – kérdezte Evie.
– Figyelemre méltó egybeesés. A kollektív tudattalan egy erőteljes

szimbóluma. – Dr. Jung feléjük fordította a könyvet, ami egy lángoló,
hatalmas madár rajzánál volt kinyitva. – A hamvaiból feltámadó Főnix.

A rajz a könyv száznegyvennegyedik oldalán volt.
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A ZÖLD FÉNY

Mélyen a város alatt Vernon „Nagy Vem” Bishop és az emberei próbálták
magukat melegen tartani, miközben az alkoholcsempészre vártak, aki
alkalmazta őket, hogy biztonságba helyezze a legújabb rövidital-
szállítmányt. A munka egyszerű volt: a kanadai whisky hajón érkezett.
Mielőtt még kikötött volna, Vernon és az emberei kieveztek a vízre, felvették
a hordókat, visszaeveztek, és leszállították az árut a barlangszerű, régi,
kőfalú járatokba, amik a Brooklyn híd alatt kanyarogtak. Csapatának Vernon
Leont, a nagydarab jamaikait, aki olykor amatőr bokszmeccseken vett részt,
valamint a kubai Tonyt választotta, aki nem nagyon beszélte az angolt, de
Vernon jól elboldogult a kubaiakkal, mivel a felesége Puerto Rico-i volt és
beszélt spanyolul. Vernon így megtanult tőle pár szót és kifejezést, ami elég
volt ahhoz, hogy megértsék egymást.

Nagyon sötét volt odalent. Az összes fényforrás a Vernon
bányászsisakjára erősített lámpa, Leon lámpása és Tony zseblámpája volt,
amit a férfi erősen szorongatott a kezében.

– ¿Cuánto tiempo más?{41} – kérdezte Tony, fel-alá járkálva, hogy ne
fázzon.

Vernon vállat vont.
– Amíg a főnök nem jön.
– Nem tetszik ez a hely – morogta Leon, lehelete füstszerű gomolyagként

szállt a levegőben, mielőtt a lámpás fényében elpárolgott volna.
Vernon nem érezte magát idegenül a járatokban. Egy időben ő is

alagúttörő vakondként dolgozott, és néhányukat ő ásta ki. Veszélyes munka
volt: mélyen a föld alatt, ahol egy nap csak bizonyos számú órát lehetett
dolgozni, különben a nyomás legyűrte őket. De büszkeséggel töltötte el a
tudat, hogy ő is részese lehetett a város jövőjének: a holnap metrói, hídjai és
alagútjai építésének.

– Én mondom nektek, rossz előérzetem van – folytatta Leon.
– Ne gyere már ezzel a szigeti babonával! – intette le Vernon, az
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unokatestvére, Clyde kifejezését használva.
Clyde a fekete, 92-es hadosztálynál szolgált a nagy háború alatt. Miután

véget ért, kitüntetve és büszkén sétált be Harlembe annak ellenére, hogy
egyik lábát elveszítette egy elfertőződött lőtt seb miatt. Annak idején a
Junior Jackson vegyesbolt hátuljában hajnalig szivaroztak és kockáztak,
nevetve, whiskyt kortyolgatva, a dzsesszzongoránál egymást váltogató két
fickó zenéjét hallgatva. Azonban Clyde-ot mintha emésztette volna valami.
Később, a sárgálló hold alatt azt mondta:

– Olyan dolgokat láttam abban a háborúban, amiket embernek sosem
lenne szabad. Dolgokat, amik elfeledtetik, hogy embernek születtünk, és nem
egy csapat szörnyetegnek, akik az iszapból másztak elő. És az egészben az a
legrohadtabb dolog, hogy az életem árán sem tudnám felidézni, miért is
harcoltunk. Egy idő után a harc egyszerű szokásunkká vált.

Öt hónappal később Clyde leutazott Georgiába, hogy meglátogassa a
rokonokat. Bement a városba egy hideg italra. A helyiek nem nézték jó
szemmel, hogy az egyenruháját és fényes kitüntetéseit viseli, és biztatták,
hogy tépje le. Clyde azonban nem volt hajlandó.

– Ebben az egyenruhában harcoltam ezért az országért. Közben még az
egyik lábamat is elveszítettem. Jogom van viselni.

Georgia jó polgárai nem értettek vele egyet. Egy furgon hátuljához
kötözték, végighúzták a városon, meggyújtották, aztán kifeszítették a
legmagasabb fára. Sikolyait állítólag még a szomszédos városban is tisztán
lehetett hallani. A családja sosem kapta vissza a jelvényeit.

Különös, hogy Vernonnak épp most jutott eszébe Clyde. Az elmúlt
éjszakákon rég elveszett unokatestvéréről álmodott. Az álomban Clyde nem
mankóval járt, egyenruháját pedig kikeményítve, tisztán viselte. Egy kertes
háznál állt, hátsó udvarán gyönyörű barackfával, és az elülső verandáról
integetett Vernon felé. Vernon korábban már álmodott egy hasonló helyről,
ami akkor hozzá tartozott. Clyde mellett egy csinos lány állt régimódi
menyasszonyi ruhában és fátyolban.

– Álmodj velem…! – visszhangzott suttogása Vernon fejében.
A férfi ezt akkor egy jelnek vette, hogy minden a lehető legnagyobb

rendben, hogy ez a munka az alkoholcsempésznek és a vele járó pluszpénz
talán végre neki is meghozza a szerencséjét. De most az álom
nyugtalanítólag befészkelte magát Nagy Vern bőre alá, mint valami
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viszketés, amit nem tud megvakarni. Nem tudta volna megmondani, miért.
Az alagút hosszú, üreges belseje felől zajt hallott. A férfiak rémülten

összerezzentek.
– Ezek ők? – suttogta Leon.
Vernon a kezét feltartva csendre intette, és várakozva a sötétbe meredt.
– Nem látom a jelet.
A csempész mindig az elemlámpájával üzent: három rövid villanással.

De bárki is leselkedett az alagútban, az nem ezt tette. Vern izmai
megfeszültek. Lehet, hogy a zsaruk. Vagy rivális csempészek, fegyvereikkel
lesben állva.

Vernon feszülten hallgatózott. Gyenge, de szűnni nem akaró hangot hallott:
olyasfajta döngést, mint a házban bent ragadt, kijutni próbáló méheké. Csak
mélyebb. Már szinte emberi. Bőre libabőrös lett. Ösztönösen hátralépett.

– Mi ez? – kérdezte Leon. Felemelte a lámpást. Szeme óriásira nyílt.
– Csss, hallgass! – suttogta Vernon.
Vártak.
– Te még hallod? – kérdezte halkan Vernon.
– Nem – felelte Leon suttogva, de ekkor a hang újra rákezdte, ezúttal

kicsit hangosabban. – Én mondtam, hogy ez nekem nem tetszik. Tűnjünk el
innen!

Vernon megragadta Leon karját.
– Nem mehetünk el, amíg a főnök azt nem mondja.
– A fenébe a főnökkel! Ő nincs idelent ezzel a valamivel.
– Ezeknél a szicíliai fickóknál nem lehet csak úgy elsétálni –

figyelmeztette Vernon. – Itt várunk az áruval.
Hangos rikoltás visszhangzott végig az al^gúton. A férfiak a fogukban

érezték.
– Dios mío!{42} – suttogta Tony.
– Főnök ide vagy oda, én leléptem – jelentette ki Leon.
Tony bólintott.
– Menjünk! – értett egyet Vernon is.
Futásnak eredtek. A lámpás reszkető fénye derengő, hátborzongató

hullámokban vetítette ki árnyékukat a régi téglafalakra. A lámpás hirtelen
kiégett, szinte teljes sötétséggel vonta körbe őket. Most már csak Vern
bányászsisakja és Tony zseblámpája maradt, ami azonban nem volt elég.
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Őrülten kapkodták a levegőt, ennek hangja a fülükben visszhangzott. Vern
tudta, hogy még kéne nyugodnia, lassítania kéne légzésén, nehogy elájuljon.
Ezt mindannyian tudták. De nem számított. Bármi is leselkedett rájuk azon a
folyosón, úgy lihegtek tőle, mint a csapdába esett kutyák.

– Halljátok? – kérdezte Leon a páni félelemtől elfúló hangon.
A zaj közelebb ért. Az egybehangzó morajban most már különálló,

torokból jövő morgásokat is ki tudtak venni. Mi lehet ez? Hányán vannak?
– Mögülünk jön – állapította meg Vern. – Hol a lámpás? Leon, gyújtsd

meg!
Újabb sivítás.
– Leon!
– Próbálom!
Ekkor jobbról hangzott fel egy rikoltás, és a férfiak megdermedtek.

Nagyon közelről hangzott.
– Mintha azt mondtad volna, hogy mögöttünk van – suttogta Leon sürgető

hangon.
Vernon nagyot nyelt.
– Ott volt.
– Menjünk vissza! – javasolta Leon, és futva megindult vissza, a híd alatti

boltív felé.
– Leon! Várj! – kiáltott utána Vern másodpercekkel azelőtt, hogy Leon

felüvöltött, majd hirtelen elhallgatott.
Vernon sokat tűnődött azon, mi lehetett az, amit az unokatestvére, Clyde a

háborúban látott, és ami olyan szörnyű volt, hogy megnevezni is alig
lehetett. Most eszébe jutott, hogy talán nemsokára megtudja.

– Dios mío! – ismételte Tony. Elejtette a zseblámpáját, lekuporodott a fal
mellé, és kezével átölelte a nyakát. – Ayúdame, Santa Maria!{43}

Vernon felkapta a zseblámpát.
– Kelj fel, Tony! Tovább kell mennünk. – Felhúzta a rémült Tonyt, és félig

vonszolva őt megindult vele lefelé egy sötétbe borult lépcsőn, még
mélyebbre a föld gyomra felé. Jó néhány kanyar után egy elhagyatott,
részben vízzel elárasztott metróállomáson találták magukat. Ívesen
magasodott felettük, az egykor pompás téglamennyezet, amit az évek során
odaszáradt víz csíkozta oszlopok tartottak. A víz Vernon derekáig ért, de ő
jóval száznyolcvan centi felett volt. Tony azonban csak százhatvanhét centi
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volt; a víz a mellkasát csapdosta, miközben hevesen imádkozott.
– Már nincs messze – biztatta Vernon. Igazából fogalma sem volt, hogy

milyen messze van, de nem hagyhatta, hogy Tony teljésen elvesszen.
A víz fodrozódni kezdett. A távolban egy loccsanás bugyborékolt.
– ¿Qué es eso?{44} – suttogta Tony rémülten.
Vernon remegő kézzel irányította a zseblámpa halovány fényét végig az

elárasztott állomás hatalmas területén: a megvilágított falakat penész és az
elhanyagoltság egyéb jelei borították. Egy elhagyatott jegyeladó fülke kis
mauzóleumként ült a sötétben. Vernon már több metróállomáson is járt, és
tudta, hogy kell lennie itt egy felszínre vezető lépcsőnek.

A zseblámpával a régi jegyeladó fülke jobb oldalára világított.
Egy fal.
Balra.
Ott van: egy folyosó!
– Tony! – suttogta Vernon. Megmutatta társának a szemcsés fehér fényben

úszó átjárót. – Ahí.{45}

Tony bólintott.
– Sí.
A zseblámpa kialudt. Vernon a kezének ütögette, de hiába.
Megint felhangzott az ismerős zaj, ám immár nem a távolban. Körülöttük

visszhangzott.
– Mozgás! – kiáltotta Vernon. – ¡Vámonos!
A testüknek feszülő víz súlya és a sötét, amit már csak Vernon sisakjának

a fénye világított meg, nehezebbé tette a futást. Vernon nekiment egy falnak.
Összeszorította a fogát, hogy elfojtsa kiáltását, majd kezét a homályos vízbe
eresztette, hogy megkeresse a létrát, amiről tudta, hogy ott kell lennie.
Ujjaival fémfokokat tapintott ki.

– Itt van – biztosította Tonyt. – A létra.
A víz ismét hosszan és erőteljesen fodrozódni kezdett. Vernon reszketve

kapta a fejét a mozgás irányába, ahol egykor a sínek voltak, de most csak
acélgerendák csontvázmintája állt.

Vernon épp a múlt héten ünnepelte a huszonegyedik születésnapját a West
Side egy homokköves épületének lépcsője alatt rejtőző kis lebujban.
Nagyon remélte, hogy a huszonkettediket is hasonlóan fogja tölteni. Vagy
talán fogja a kis családját – a feleségét és újszülött gyermeküket és keres
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egy másik helyet, egy jobb helyet. Kiköltöznek New Jersey-be vagy le
Baltimore-ba, ahol a nővére tanárként dolgozik. Arrafelé rengeteg a zöld
terület; nem kellene évekig piszkot és benzingőzt lélegeznie, whiskyt
szállítania, levegő után kapkodnia, amikor felér a hajó fedélzetére olyan
szomjasan, mintha a világ összes vize sem lenne elég, hogy telítődjön vele.
Igen, elmennek: ki innen, mint a korai telepesek, a saját érdekeiket követve,
megkeresve azt, amit ez az ország csak nekik tartogat.

Klak-klak-klak-klak. A rettenetes zaj a vízzel teli kamrában
visszhangzott, miközben a zölden izzó lények kiözönlöttek az alagútból, le a
falakon, a sötétben ragyogva. Éles fogak csillantak meg a hatalmasra tátott
szájakban, amik ezeket a félelmetes hangokat kibocsátották.

Vernon maga mögött meghallotta Tony sikolyát.
– Tony! – kiáltotta, ide-oda rángatva sisakjának fényét. – Tony!
De Tony nem volt többé.
Már csak Vernon maradt. Vernon és azok a lények a sötétben, amik egyre

közelebb értek hozzá. Vernon egy kiáltással felszökkent a létrán a peronra,
majd futásnak eredt. Úgy futott, mint régen a telepesek, a prérin
versenyezve, hogy karójukat az ország szívének kemény, termékeny földjébe
szúrhassák, ezzel biztosítva a saját, gyerekeik és az eljövendő generációk
helyét a kék ég alatt. Vernon sisakjának gyenge, sötétben reszkető fénye felé
szaladt.

A folyosó felfelé, balra kanyarodott. Vernon bevette a kanyart, miközben
a szörnyű, torokból jövő rikoltás a fülébe hasított. Eszébe jutott, mi
nyugtalanította annyira abban az álomban: Clyde egy villámló vihar alatt
állt.

– Közeleg – mondta az unokatestvére, és egy sovány, szürke férfira nézett
magas kalapban, aki egyre csak nevetett és nevetett.

Vern sisakjának lámpája megremegett, amikor megvilágította az átjárót és
azt, ami ott várta. Nem a megfelelő helyre szúrta le a karóját.

– Édes istenem! – suttogta, miközben a folyosó megtelt a dühösen
ragyogó, zöld fénnyel, ami elől nem volt menekvés.
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ANTHONY ORANGE CROSS

Henry a Proctor nővérek túlzsúfolt nappalijában ült, és kesernyés, füstös
ízű teát iszogatott Miss Addie-vel és Miss Lilliannel, miközben körülötte
egy egész seregnyi macska nyávogott, dorombolt és dörgölőzött a
nadrágszárának. Kedvesen csevegett a semmiről, amíg azt a társasági etikett
megkívánta, és végighallgatta a Proctor nővérek meséit a különböző
nyavalyáikról, a benningtonbeli feszültségekről, valamint egy történetet egy
állatidomárról, akit különös brutalitással falt fel egy cirkuszi medve –
Henry úgy döntött, a belátható jövőben nem csap fel cirkuszosnak. Végre
áldott csend állt be a beszélgetésben, és Henry megragadta a kínálkozó
lehetőséget.

– Azon töprengtem, Miss Adelaide, amit a minap mondott – fogott bele. –
Miközben beszálltam a liftbe, azt mondta: „Vigyázz, vigyázz, Paradise
Square” és „Anthony Orange Cross…”

Miss Lillian csészéje megállt a levegőben.
– Ó, Addie, most őszintén! Minek hozakodsz elő ilyen kellemetlen

dolgokkal?
Az emberevő medve története után Henry nem tudta elképzelni, Lillian

Proctor mit érthet kellemetlen alatt, de szavaitól szívverése kissé
felgyorsult.

– Ismerte ezt az Anthony Orange Cross fickót, Miss Lillian? Gonosz
ember volt?

– Anthony Orange Cross nem egy ember – felelte Miss Lillian.
Belekortyolt a teájába. – Ezek utcanevek. Vagy legalábbis egykor azok
voltak. De aztán a történelem szemetesében végezték.

– Utcanevek? Biztos benne? – kérdezte Henry kissé csalódottan.
– Az Anthony most a Worth Street. Az Orange-ból Baxter lett. A Crosst

pedig Park Streetre nevezték át jóval azelőtt, hogy mi idejöttünk, bár a
legtöbben a Pointson még mindig Crossnak hívták.

– Már nagyon régóta élünk itt. Azalatt sok minden jött és ment – jegyezte
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meg Miss Adelaide.
– Ezek szerint a kínai negyed közelében voltak? – kérdezte Henry.
– Igen. Az Anthony, az Orange és a Cross Street kereszteződése egykor

kis háromszöget formázott, a Paradise Square-t, odalent a kínai negyed
közelében. És valóban gonosz hely volt. A Five Points ocsmány közepe.

– Elnézést. Nem ismerem a Five Pointsot – mondta Henry.
– Akkoriban az volt a legnyomorultabb nyomornegyed a földön! Tolvajok,

gyilkosok, banditák és rossz hírű nők otthona. Tele ópiumbarlangokkal és
emberekkel, akik bűzös, patkányok lakta szobákba zsúfolódtak, és egymás
hegyén-hátán aludtak. Olyan mocsokban és alávaló körülmények között
éltek, amit a civilizált ember el sem tud képzelni. A misszió csak ennyire
volt képes – csóválta a fejét ciccegve Miss Lillian.

– A Metodista Misszió és az Ipari Otthon – magyarázta Miss Addie, és
letette a tejes teáscsészéjét a földre a macskáknak. – Ellátást és munkát
biztosított a kevésbé szerencsések számára. Lil és én egy rövid ideig ott
önkénteskedtünk, és bajba jutott nőknek segítettünk.

Az Anthony Orange Cross egy elfeledett kereszteződés, nem pedig egy
gyilkos. A Paradise Square egykor nyomornegyed volt. Mi köze ezeknek az
elfátyolozott nőhöz? Henry abban sem volt teljesen biztos, hogy a nő egy
szellem. Talán csak éjszakai utazásaik látomása, és egyáltalán nem
valóságosabb a tűzijátéknál vagy a karikával játszó gyerekeknél. Üzenet egy
palackban, ami jóval a feladó halála után ért célba.

– Nem emlékeznek egy gyilkosságra, ami akkoriban történt, amikor a
missziónál dolgoztak? – kérdezte Henry végső kísérletként. – Talán a
Paradise Square-en?

– Fiatalember, ott minden éjszaka történtek gyilkosságok – válaszolta
Miss Lillian. – Kissé pontosabban kell fogalmaznia.

– Sajnos pontos nevet nem tudok. Egy nőről van szó, akit álmomban
láttam – mondta, és reménykedve pillantott Miss Adelaide-re, aki a
csészéjébe bámult. – Régimódi ruhát és fátylat viselt. – Henry kezdte úgy
érezni, hogy ez az egész beszélgetés hiábavaló. – Volt egy kis zenedoboza,
ami egy régi dallamot játszott. „Gyönyörű álmodozó, csak engem láss…” –
énekelte.

– ”Csillagok fénye s harmatcsepp vár reád…” – folytatta Miss Addie
halkan, reszelős hangon. Felkapta a fejét. – Aki sírt. Én is hallottam őt
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álmomban.
– Ejnye, Addie, nem szabad magad felizgatnod! Emlékszel, mit mondott

az orvos, ugye? – szólt rá Miss Lillian. – Mr. DuBois, a nővéremnek gyenge
a szíve. Nem szabad őt felzaklatnia.

– Igen, asszonyom – felelte Henry. Nem akarta leterhelni Miss Adelaide-
et, de tudnia kellett a részleteket. – Csak azon töprengtem, vajon ennek az
álombéli nőnek van-e neve.

– A zenedoboz! Az lesz az. Igen. Igen, emlékszem. Bejött hozzánk a
misszióba. Csak egypár napra. Nem emlékszel, Lillian?

– Nem. És nem is akarok. Addie… – kezdte Miss Lillian, de Adelaide-et
már nem lehetett leállítani.

– Korábban is próbáltam rá emlékezni. Ott volt, de nem egészen… –
Miss Addie olyan mozdulatot tett, mintha próbálna megragadni és közelebb
húzni valamit. – Nem igazán beszélt angolul.

– Nagyon sok bevándorló fordult meg nálunk… őket könnyebb volt
félrevezetni – jegyezte meg Miss Lillian.

– Annyira szerette a zenét! Úgy énekelt, mintha színpadon állna. Nagyon
kellemes hangja volt – idézte fel Miss Addie. – Igen, a zene. És így szedte
rá megint az a rettenetes férfi.

– Milyen férfi? – faggatózott Henry, és remélte, hogy Miss Lillian nem
dobja ki érte.

– Az az ír férfi, aki a bordélyházat vezette – vágta rá Miss Lillian. – Most
már én is emlékszem. Egyik reggel érte jött, kedvesen beszélt hozzá. Adott
neki egy kis zenedobozt ajándékba. Megígérte, hogy kerít neki egy férjet, ha
visszamegy. – Miss Lillian felsóhajtott. – És így történt. A nő elment vele.
Azután már csak egyszer láttam. Rosszul volt az ópiumtól, és egykor csinos
arca tele volt himlőfolttal. Szifilisz – sziszegte. – Az orra teljesen lerohadt
tőle, így fátylat viselt, hogy elrejtse. Még akkor is nála volt a zenedoboz.

– Igen! Ő az – mondta Miss Addie izgatottan. – Ó, nem vagyunk
biztonságban.

– Addie, ez már régen történt – csitította Miss Lillian. – Már a múlt.
– A múlt sosem múlt. Ezt te is tudod, Lillian – suttogta Miss Addie.
– Biztonságban vagyunk. Mindent eltettünk a dobozba – folytatta

nyugodtan Miss Lillian, de Henry nem tudta, hogy érti.
– Mi lett a nővel? – kérdezte a fiú.
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– Fogalmam sincs – sóhajtotta Miss Lillian, felvett egy vörös cirmost az
ölébe, és szeretetteljesen vakarni kezdte a füle tövét. – De gondolom,
rosszul végződött a története.

– Ő is hozzá tartozik – motyogta Miss Addie. – Mint mindannyian.
Tudom.

– Addie…
– Kihez tartozik, asszonyom? – kérdezte Henry.
Addie tágra nyílt szemmel nézett rá.
– A kalapos férfihoz. A Varjak Királyához.
– Addie, teljesen felizgattad magad. Attól tartok, most el kell búcsúznunk

magától, Mr. DuBois.
Miss Lillian felállt, ezzel jelezve a látogatás végét. Henry megköszönte a

Proctor nővéreknek a teát, és hogy szántak rá az idejükből. Miss Addie a fiú
porceláncsészéje után nyúlt, és a tartalmát látva összevonta a szemöldökét.

– Nem tetszik nekem ez a minta, Mr. DuBois. Valami szörnyű igazság vár
magára, vagy valakire, akit szeret. Legyen óvatos! – suttogta. – Nagyon
óvatos.

Henry még mindig a Proctor nővérek különös történetén merengett,
miközben próbára sietett. Olyan történet volt, amit általában szívesen
megosztott volna Thetával – „El sem hinnéd, mit mondtak a Vidám Vámpír
Nővérek! –, már ha beszélő viszonyban lettek volna. Mindennek tetejébe
húsz percet késett a mindig túl rövid pihenője miatt, ami közben, hiába
próbált ellenállni, elaludt. Álmában Louis integetett felé a Mississippin
felfelé hajózó Elysian-ről. Henry kétségbeesetten próbálta elérni a hajót, de
a hajnalkák olyan sűrűn nőttek, hogy nem tudott rajtuk átvágni. Aztán az
indák feltekeredtek a testére, a nyaka köré fonódtak, míg végül fuldokolva
felébredt.

A színház ajtajának hangos csapódására Wally feje hátrafordult vastag
nyakán.

– Lám, lám, lám! – mondta a székek közti folyosó túloldaláról. – Csak
nem Negyedik. Henry. DuBois? Örvendjünk hát!

– S-sajnálom, Wally… nem éreztem jól magam, és azt hiszem, elaludtam.
Wally felsóhajtott.
– Mostanában sokszor nem érzed jól magad.
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– Sajnálom. Most már jól vagyok – felelte Henry, és elfoglalta a helyét a
zongoránál. Egyik kezével megtörölte nedves homlokát. Hónaljánál és
ingének elején izzadságfolt látszott. A színpadon a többiek Theta köré
gyűltek, és gratuláltak neki az aznapi szenzációs újságcikkhez: Az OROSZ

NEMES ZIEGFELD-LÁNY.
– Most, hogy mindannyian itt vagyunk – jegyezte meg Wally

nyomatékosan –, vegyük az Álomország számot elölről!
A táncosok gyorsan elfoglalták a helyüket a színpadon, a ruhájukat és a

szteppcipőjüket igazgatva. Henry korábbi félelme eltűnt, helyét boldog
izgatottság vette át, ahogy kinyitotta a kottát. Végre, egyik dala bekerült a
műsorba. Ujjait a billentyűkre helyezte, és játszani kezdett. Jókedve azonban
hamar elpárolgott, amikor a sztepptáncos kóristalányok énekelni kezdtek:

– Fel a fejjel, kerüljön bánat
Minden álmod valóra válhat
Jobbra kettőt, balra hármat

Így hív táncba Álom-or-szááág!

Henry légzése szaggatottá vált, mintha gyomorszájon vágták volna. A dal
rémes volt. Az ő dala. Tönkretették. Ráadásul a háta mögött. Abbahagyta a
játékot.

– Mi a baj? Lemaradtál? – kérdezte Wally. – Megint rosszul vagy?
Henry a kottára mutatott.
– Ez nem az én szövegem. Hol van az a dal, amit én írtam?
– Hát, öh, Herbie finomított rajta egy kicsit – felelte Wally.
– Nem is igazi javításról van szó. Csak leheltem bele egy kis életet és

lendületet – magyarázta Herbie Allen a hátsó sorból, mintha maga Mr.
Ziegfeld lenne.

A színpadon mindenki megdermedt.
– Most mi van? Folytatjuk a számot vagy sem? – kérdezte az egyik lány.
Wally intett az ujjával.
– Henry, játszd le a dalt!
– Nem – ellenkezett Henry. Olyan ritkán használta ezt a szót, hogy kissé

megrémült tőle, hogy kimondta. – A saját dalomat akarom játszani.
A lányok során izgatott sugdolózás hullámzott végig.
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– Mindenkinek szüksége van olykor segítségre. Ne vedd magadra,
öregfiú! – mondta Herbie. Henry nem volt erőszakos típus, de akkor ott úgy
érezte, szívesen behúzna egyet Herbie önelégült képébe.

– Mi másnak venném, Herbert, ha egyszer kinyírtad a dalomat?
– Na, ide figyelj, öregfiú…
– Nem vagyok a te öregfiúd – morogta Henry.
Az egész gárda elhallgatott, miközben Henryről Wallyra, Herbertre, aztán

megint visszapislogtak. Hirtelen Mr. Ziegfeld hangja harsant fel a leghátsó
sorból:

– Mr. DuBois, maga a zongorakíséretért felelős a próbán. Nem a
zeneelemzéséért fizetem. – Az impresszárió végiglépdelt a sorok között, és
úgy állt meg a nézőtér közepén, mint egy zendülő hajó parancsnoka.

– Nem, Mr. Ziegfeld, nem csak kísérő vagyok. Hanem dalszerző. És a
dalaim ezerszer jobbak, mint ez a szemét.

Az egyik közép-nyugati származású kóristalány elhűlve szisszent fel.
– Elnézést a szóhasználatért – tette hozzá Henry.
Mr. Ziegfeld keményen Henry szemébe nézett.
– A maga ideje is eljön, Mr. DuBois, ha jól viselkedik. És most: térjünk

vissza a számra! El kell próbálnunk a műsort.
Ezzel a nagy Ziegfeld sarkon fordult. A táncosok sietve beálltak a

koreográfiához. És ezzel Henry el is volt intézve, vita nincs. A fiú fejében
az apja hangja visszhangzott: Jogi iskolába fogsz menni. Fenntartod a
család jó nevét. Soha többé nem találkozol azzal a fiúval. Valahol egy gát
átszakadt Henryben.

– Mr. Ziegfeld! – kiáltotta utána, és felállt a székből. – Folyamatosan azt
ígéri, hogy betesszük a dalaimat, de úgy tűnik, sosem kapom meg rá az
esélyt. Mindig valaki más kapja.

– Henry… – figyelmeztette Theta, de a fiúra ez már nem hatott.
– Eleget vártam, uram. Ha magának nem kellenek a dalaim, nos, akkor

gondolom, rám sincs szüksége. Szedem a sátorfámat, és elmegyek.
A nagy Ziegfeld még csak fel sem kelt a székéből.
– Sok szerencsét kívánok. De tőlem nem kap ajánlást.
Theta kikopogott a szteppcipőjében a színpad elejére, és kezével

beárnyékolta a szemét az erős fényben.
– Csak fáradt, Flo. Nem gondolja komolyan.
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– Ne beszélj a nevemben, Theta! Minden egyes szót komolyan gondoltam.
– Szabadon távozhat, Mr. DuBois. Herbie, játszana nekünk? Wally, az

elejétől!
Miközben a rettenetes szám elindult elölről, Henry végigment a sorok

között, és a színház ajtaját kitárva, kilépett a zajos Negyvenkettedik utcára.
A hatalmas hirdetőtábla a feje fölött lebegett. Az egylábnyi fekete betűk egy
VADONATÚJ REVÜ!-t ígértek.

– Vadonatúj! – kiáltotta Henry az egyik járókelőnek, aki úgy nézett rá,
mint egy őrültre. – Így van, emberek! Jöjjenek csak, jöjjenek! Tudjuk, hogy
hamar elunják magukat. A fényes kis játékszereik veszítenek csillogásukból.
Most is épp azt kérdezik maguktól: mi jön még? Miről maradok le? Ettől
majd fontos leszek?

Mindez csak egy gépezet volt, amit folyton etetni kellett. Henry gyűlölte a
gépezetet, és gyűlölte magát, amiért vágyott az általa ígért elismerésre,
mintha csak akkor érne valamit, ha valaki ott van, hogy megtapsolja.

– Hen! – rohant ki utána Theta hiányos jelmezében, kabát nélkül. – Hen!
Mi ütött beléd? Megőrültél? Épp most veszítetted el az állásodat!

– Igazából tudatában vagyok ennek a ténynek, drágám – próbálkozott
Henry a humorral, de szavai olyan törékenyek voltak, mint egy nedves kréta.

– Bocsánatot kell kérned Flótól. Mondd meg neki, hogy mostanában alig
aludtál, és elveszítetted a fejed. Vissza fog venni.

Henry dühe úgy kelt életre, mintha csak egy kígyó lenne a kezében.
Hányszor kellett már lenyelnie az érzéseit azért, hogy valaki más kedvére
tegyen? Hányszor tette félre a saját igényeit, hogy valaki máshoz
alkalmazkodjon? Nos, többé nem teszi. Ezúttal nem. Nem egy olyan fontos
ügyben, mint a zenéje.

– Ezt kéne tennem, Theta? Sétáljak be oda leszegett fejjel, könyörögjek a
hulladékért, tegyek úgy, mintha egy senki lennék, és legyek hálás azért, amit
kapok? Nyeljem le minden egyes alkalommal, amikor Herbie undorító dala
kerül be a műsorba az enyém helyett? Csak bólogassak udvariasan, amikor
Wally hagyja, hogy az az idióta tönkretegye a dalomat anélkül, hogy
megkérdezné, mit gondolok?

– Csak idő kérdése…
– Én. Belefáradtam. A színlelésbe. – Henry hátrahajtotta a fejét. A tábla

betűi minden egyes pislogásával homályosabbak lettek. – Sosem kapok
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esélyt, Theta! – kiáltotta. Nem volt hozzászokva a hangos beszédhez. Az
apjával töltött évek arra tanították, hogy mindent magában tartson. De
érzései most utat találtak maguknak, mint egy túlpakolt szekrény tartalma. –
Hát nem érted? Nem illek ide. A dalok, amiket írok, nem olyanok, amiket
hallani akarnak. Egész eddig arra próbáltam rájönni, mit akarnak, hogy
megadhassam nekik. Erre már nem vagyok hajlandó többé, Theta. Arra
akarok rájönni, én mit akarok, hogy megírhassam a saját dalaimat. A
dalokat, amik érdekelnek. És ha csak én leszek, aki énekli őket, akkor ez
van. – Sietve megtörölte a szemét, aztán kezét a hóna alá dugta, és hátat
fordított a lánynak.

– Hen, nálam jobban senki sem hisz benned. De most munkára van
szükséged. Én csak őszinte vagyok.

Theta kereken kimondta a véleményét, ahogy általában szokta. Ez egyike
volt azon tulajdonságainak, amiket a fiú mindig is szeretett benne. Most
azonban csak tovább dühítette.

– Ha ez igaz, hogy most itt őszintén beszélünk – mondta, az őszintén szó
közben kissé felmordulva –, miért nem mész be, és számolsz be Flónak
Memphisről? Vágy miért nem hívod fel a lapokat, és adsz nekik exkluzív
interjút: „Az ál orosz nemes és a harlemi költő szerelme”

Theta szája egy pillanatra enyhén kinyílt. A fiú kegyetlen ütést mért rá. A
saját fegyverével sebezte meg. De aztán úgy engedte le jól begyakorolt,
hűvös arckifejezésének páncélját, mint boltos az üzlet rácsát.

– Nem mindannyiunknak adatik meg, hogy álomvilágban éljen, Hen.
Néhányunknak ebben a világban kell élnünk. Nem számít, hogy mennyire
igazságtalan.

Ezzel visszamasírozott a színházba, és becsapta maga mögött az ajtót.
– Az istenit! – motyogta Henry.

A vonat egy rántással elindult, és végigkanyargott a több mérföldnyi sötét
alagútban. Henry az ablaknak támasztotta a fejét. Tényleg épp most sétált ki
a Folliesból? Igen. Mindene sajgott. Ajkán savanykás vér ízét érezte,
nyelvét végigfuttatta kirepedezett száján. Mikor égett ki ennyire? Csak több
alvásra van szüksége. A szerelvény finom ringásától, a sötéttől és a
kimerültségtől a fiú nagyokat kezdett pislogni.

Hirtelen felkapta a fejét. Állán nyál hűvösét érezte. Letörölte, mire a
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mellette ülő idős hölgy elmosolyodott.
– Többet kéne aludnia, fiatalember – javasolta kedvesen.
– Azt hiszem, igaza van, asszonyom.
A vonat egyszer csak megállt két állomás között, és Henry felsóhajtott,

miközben arra vártak, hogy a probléma, bármi legyen is az, megoldódjon. A
metró halk döngésétől Henrynek végigszaladt a hátán a hideg. Különös hang
volt: nem épp gépszerű. Inkább… állati, mintha egy raj lenne valahol az
alagútban. Egy elsuhanó alak vonzotta az ablakhoz a tekintetét. A szerelvény
fényei homályba vonták a kinti sötétséget, így Henry először csak a saját
tükörképét látta. Az üvegnek nyomta az arcát. A szomszédos sínpáron egy
lány állt. A földön kuporgott, térdét széttárva, karját behajlított lábán
pihentetve, mintha ugrani készülne. Az alagút gyenge megvilágításában
szinte szürkének tűnt.

Henry körülnézett, de úgy tűnt, a vonaton senki más nem vette észre a
lányt az ablak túloldalán. Ismét az üveghez fordult, kezével árnyékolva el a
szemét. A lány felkapta a fejét. Észrevette a fiút, állkapcsát nagyra tátotta
majd visszazárta, rothadt, tűhegyes fogai minden egyes alkalommal vad
csattanással záródtak össze.

A halk döngés, amit a fiú korábban hallott, azóta mindent átható, harci
kiáltássá erősödött.

– L-látják ezt? – kérdezte Henry a többi utastól.
– Micsodát, Henry? – kérdezte az idős hölgy.
– A lányt a… – A fiú szíve hevesen vert a mellkasában. – H-honnan tudja

a nevem?
Az idős hölgy ekkor átalakult az elfátyolozott nővé.
– Álmodj velem…! – morogta.
Az alagút sötétjében a kísértetszerű lány állkapcsa kiakadt, és torka

mélyéről földöntúli sikoly tört elő, miközben a vonatra vetette magát.
– Hagyjon engem békén! – kiáltotta Henry, és felpattant az ülésről.
Egy üzletember feltartott kézzel elhátrált tőle.
– Rosszat álmodott. Csak próbáltam felébreszteni.
Henry gyorsan kinyúlt, és megragadta a férfi kabátujját, hogy

megbizonyosodjon valódiságáról.
– Nahát, nézzenek oda! – rántotta vissza a karját a férfi. – Ez már igazán

sok, fiatalember.
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– Maga nem álom. Maga valódi – nevetett fel Henry megkönnyebbülten.
Inge teljesen átázott az izzadságtól.

A többi utas őt bámulta. Egy anya közelebb húzta magához a fiát.
– …Biztosan részeg…
– …Vagy beteg…
A szerelvény sziszegve beért a Fulton Street-i állomásra, és Henry rájött,

hogy átaludta a megállóját. De egy perccel sem maradhatott tovább a
vonaton. Amikor az ajtók kinyíltak, kilőtt, és futásnak eredt fel a lépcsőn, az
utcára, megörülve az őt üdvözlő hideg szélnek, végig remélve, hogy ébren
van.

– Különkiadás! – kiáltotta egy újságos fiú. – A Park Avenue hercegnője
elkapta az álomkórt! A polgármester szigorításokat rendelt el!

Henry a fiú kezébe nyomott egy ötcentest.
– Hé, hasba vágnál, ha megkérlek?
A fiú csak pislogott.
– Próbál meglógni a munkából vagy ilyesmi, uram?
– Csak vigyél be egy ütést, jó?
A fiú Henry gyomrába mélyesztette az öklét, mire Henry köhögve

megtántorodott.
– Igen. Határozottan ébren vagyok, Kösz, kölyök! Jövök neked eggyel.
A fiú a fejét csóválta.
– Ha maga mondja…

Mire Henry odaért a Teaházhoz, már reszketett.
– Veled meg mi történt? – kérdezte Ling, miközben teát töltött neki.
– Rémálmok – felelte Henry, és kezét a forró csésze köré fonta, hogy

felmelegedjen. – De kiderítettem, ki az a rejtélyes nő.
Henry beszámolt a lánynak a Proctor nővérekkel töltött leleplező

délutánról.
– Az Anthony, az Orange és a Cross tehát utcanevek voltak! –

csodálkozott el Ling. – George is ahhoz a kereszteződéshez vezetett.
– Rendben van. Csupa fül vagyok. Mit jelent mindez, Mademoiselle

Chan?
Ling elgondolkodva ütögette neki kanalát a csésze oldalának.
– Wai-Mae hajója holnap köt ki San Franciscóban. Szerintem George arra
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próbált meg figyelmeztetni, hogy veszélyben van, hogy ugyanarra a sorsra
juthat. És hogy szüksége van a segítségemre, hogy ne így legyen.

– Mit tegyünk?
– El kell mondanom Wai-Mae-nek. Ma este. Tudnia kell.
– Nem irigyellek a feladatért – jegyezte meg Henry, és visszabújt a

kabátjába.
– Belehasad a szíve – mondta Ling.
– Valahogy az az érzésem, nem ő lesz az egyetlen – felelte Henry finoman,

és Ling úgy érezte, nem sok választja el a sírástól. Nagyon közel került Wai-
Mae-hez, és eddig észre sem vette, mennyire várja, hogy New Yorkba érjen
és barátok legyenek. Most mindez veszélybe került.

Henry az ajtóban megtorpant.
– Azt azonban még mindig nem értem, hogy mi köze mindehhez a Beach

Légnyomásos Tranzit Vállalatnak. Egy régi vonatállomás? Nem sok értelme
van.

Ling a fejét rázta.
– Nem tudhatok mindent.
Henry elvigyorodott.
– Ezt jó tudni.
– Henry… – kezdte Ling. Szörnyű előérzete támadt, amit nem tudott hova

tenni.
– Igen, drágám?
A lány megrázta a fejét.
– Semmi. Ma este a szokott időben?
– Ma-xo-lú-te – felelte Henry, és elégedetten látta, hogy Ling a szó

hallatára ingerülten lebiggyeszti az ajkát.
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ELÉG, HOGY MEGMENTSEN

Az álomban, ami végre elnyelte őt, Adelaide tizenhét éves lány volt,
napfénytől aranyló hajjal. Ott volt a nagy ház, a kút és a szekér, amivel a
papa vasárnaponként bevitte őket a városba. Minden pontosan olyan volt,
ahogy emlékezett rá, amikor átengedte magát az emlékezés luxusának. A
nosztalgia, csakúgy, mint a morfium, kis adagokban érte el legjobban a
hatását. Az álomban a legédesebb lányhang éneke szállt, amit valaha hallott,
dallama kissé egzotikusan hatott az ő fülének. Átható fájdalom érződött
benne, és a hangok sora úgy tekeredett rá a szívére, mint egy vágyaira
ráfonódó kúszónövény. Addie tele volt vágyakkal. Már szinte
szétrepesztették őt belülről.

– Elijah – nevezte meg Addie vágya tárgyát.
És ekkor, mintegy varázslatra, ott állt a fiú, mint egy árnyék a

kukoricaföld szélén, távolban az öreg templom tornyával.
– Szabadíts meg, Addie! – suttogta.
Addie-nek jó oka volt rá, amiért ezt korábban nem tudta megtenni, de

most nem gondolhatott rá, így nem, hogy kedvese ilyen közel van, és vágya
ilyen erős.

– Megteszed nekem, Addie? Megteszed?
– Igen – suttogta Addie. Arca könnyektől csillogott a holdfényben. –

Bármit. Bármit.
Adelaide Proctor, miközben aludt, felkelt az ágyából, és a komódjához

lépett. Kinyitotta a szekrényt, és elővette a zenedobozt. Feltekerte a kart a
hátulján, és elmosolyodott, miközben az apró francia táncoslány körbe-
körbe forgott a dal édes csilingelésére, ami még a polgárháború előtt volt
közkedvelt. Addie-nek eszébe jutott utolsó tánca Elijah-val, amikor a fiú
megfogta a kezét, és a parkett közepére vezette. Ó, milyen jóképű volt akkor,
ahogy pár lépés távolságból rámosolygott, miközben a többi párra vártak,
hogy megtegyék tánclépéseiket! Milyen türelmetlenül várt egy kifogásra,
hogy ismét megfoghassa a kezét!
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Addie kiment az éjszakai árnyaktól sötét nappaliba. A cilinderes férfi ott
ült az egyik fotelben. Töredezett, piszkos körme a fakarfán dobolt: egy, két,
há’, egy, két, há’. Adelaide felé biccentett.

A nő fejében Elijah hangja visszhangzott: „Szabadíts meg, szerelmem!”
Az alvajáró Adelaide Proctor kilépett a lakásból, kezében a dobozzal. A

fények pislákolni kezdtek, amikor elhaladt alattuk. A folyosó végében volt a
szemétledobó, ami a szemétégetőbe vezetett. Lenyitotta a fedelét.
Fémgyomra éhesen tárult ki. Adelaide eltávolította a vasdoboz tetejét.
Azután egyesével bedobálta a tartalmát: először az ujjcsontot, aztán a fogat,
végül a hajtincset. Hüvelykujjával végigsimított Elijah ferrotípiáján, amitől
még álmában is nehezen vált meg. Végül azt is ledobta, és hallgatta, ahogy
zörögve végigcsúszik a szemétledobón.

Adelaide a zenedoboz dallamát dúdolva visszalebegett holdfényben
fürdő lakásába, végigbotorkált a nyávogó macskák között, amik
türelmetlenül köröztek bokája körül, majd be az ágyába, ahol elmerülhetett
abban az álom ígérte, tökéletes világban. Aztán katonákról álmodott, áradó
fényről, ami elektromos esőhöz hasonlóan hullott a fák közt, és a cilinderes
férfiról, aki egyre csak nevetett sikolyaikon, miközben mindent, mindent
halál övezett.
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LÁTÓ ÉS LÁTÓ

New York nem a türelem, tisztaság, enyhe időjárás és gyenge nézetű
polgárok városa. Azonban olyan emberekből itt nincs hiány, akik a híresség
felé vezető karriert választják, nem számít, mik az esélyeik. A szalag elvágó
rendezvények épp az ilyen emberek számára jöttek létre. Mr. Ziegfeld New
York leghíresebb Látóját és vőlegényét fogadta fel, hogy vágják el a
szalagot káprázatos, új Ziegfeld Színháza előtt, a Follies új revüjét, a Látók
Lázat reklámozandó. Jimmy Walker polgármester szintén kéznél volt, ahogy
a Follies legnagyobb sztárjainak egy része is. És természetesen az önelégült
képet vágó T. S. Woodhouse is.

– Hejhó, Sam! – lépett oda a fiúhoz határozottan, és megnyalta
ceruzájának a végét. – Gyönyörű nap ez egy szalag elvágásához. Mi ez a
megnyúlt ábrázat? Nem kaptak össze a menyasszonyával, ugye?

– Miért kaptunk volna? – kérdezte Sam. Egy fikarcnyit sem bízott T. S.
Woodhouse-ban.

– Ó, nem tudom. A fiatal szerelmesek olyan nyugtalanok tudnak lenni –
mosolygott Woodhouse, de nem melegség áradt belőle. – Mondja csak, hogy
végzi egy ilyen fickó, mint maga, egy olyan hölggyel, mint Evie O’Neill?

– Ezt meg hogy érti? – vágta rá Sam. Ugyanúgy mosolygott, mint Wbody,
de a tekintete kemény maradt.

– Úgy képzeltem, inkább csinos harvardi fiúkkal vagy texasi olajbárókkal
furikázna, akiknek sok a pénzük, de kevés értelem szorult beléjük.

Sam zsebre vágta a kezét, és dühösen meredt a riporterre.
– Gondolom, Bárányfalat mégsem az ilyen típusokat kedveli.
Woodhouse állta Sam tekintetét.
– Gondolom, igaza lehet. De igazán érdekes szóbeszéd járja magáról és a

bárányfalatjáról – tette hozzá.
– Igazán? Micsoda?
– Hogy az egész románcot a WGI reklámkopói főzték ki.
Samnek elege lett.
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– Kopjon le, Woody! Ha olyasvalaki lenne, akivel érdemes szóba
elegyedni, már előrébb tartana az újságnál, és nem a jóvágású férfiakról és
Shebákról szóló pletykákat írogatná fillérekért a Dailynek. Különben is, a
rádiónak köszönhetően maguk, újságosok, nemsokára eláshatják magukat.
Talán jobb, ha siet, és keres egy másik állást.

Woodhouse önméltató mosolya hűvös arckifejezéssé vált.
– Igazán? És mit gondol, miről kéne inkább írnom?

Alkoholcsempészekről és bukmékerekről? Vagy talán titkos
kormányprogramokról, mint például a Bölény Terv?

Samből mintha az összes levegőt kipréselték volna.
– Mit tud a Bölény Tervről?
– Á, ugyan, öregem! Mit tudhatna róla egy olyan mihaszna fickó, mint én?
– Hol hallott a Bölény Tervről? – faggatta tovább Sam.
– Ti meg miről beszélgettek itt? – lépett oda Evie.
T. S. Woodhouse Evie-re pillantott, majd vissza Samre. Elmosolyodott.
– Csak azon tűnődtem, melyik szalagcím lenne figyelemfelkeltőbb holnap:

„Sam & Evie: a mindig tündöklő pár”… vagy „Viharfelhők az
édenkertben”?

Sam dühösen fordult Evie felé.
– Te meséltél neki a Bölény Tervről?
– Én-én… ez nem az, aminek gondolod, Sam.
– Hoppá! Úgy tűnik, szerelmi vitát gerjesztettem – jegyezte meg Woody

diadalittasan, majd elővette a ceruzáját. – Szeretnének hozzáfűzni valamit az
esti kiadásba?

Sam megfogta Evie kezét, és az emelvény sarkába húzta.
– Hogy tehetted? Megmondtam: nem vonjuk be a sajtót. Megígérted, hogy

köztünk marad, Evie. Megbíztam benned – mondta Sam halkan, de dühösen.
– Sam, megbeszélhetnénk ezt később? – felelte Evie hasonló hangon. –

Mindent megmagyarázok, de… – intett a tömeg felé. – Az emberek minket
néznek.

– Ó, persze! Értem már. Nem akarsz csalódást okozni az imádóidnak –
keveredett Sam hangjába némi sértettség is. Nem sok emberben bízott meg,
de a lányban igen. – Nos, engem már nem érdekel, Evie. Elegem van. Tudod
mit? Talán világgá kürtölöm az igazságot. Az igazat megvallva, már
különben is belefáradtam, hogy minden este partikra járjak. Belefáradtam,
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hogy az álvőlegényedet játsszam. És belefáradtam a te viselkedésedbe is.
Egyszerűen belefáradtam.

Egy titkárnő intett feléjük.
– Miss O’Neill? Mr. Lloyd? Már csak magukra várunk.
– Sam… kérlek… – nyúlt Evie Sam felé, de a fiú zsebre vágta a kezét.
– Gyerünk! Essünk túl rajta – mondta, és elsétált.
A Ziegfeld lányok eltáncoltak egy Látók inspirálta számot. Theta mindent

beleadott, de még az ő tehetsége sem menthette meg ezt a pocsék dalt, és
Sam remélte, hogy nem Henry írta. Szeme sarkából látta, hogy Evie
idegesen pillantgat felé. Úgy tűnt, a lány eléggé maga alatt van. Talán nem
kellett volna olyan keménynek lennie vele, de nem tudta megállni. Dühös
volt Evie-re. A Bölény Terv az ő élete, nem a lányé. Evie tudta, mit jelent ez
neki. Hogy lehetett ilyen könnyelmű?

A táncosok lementek a színpadról. Mr. Ziegfeld szólt pár szót, aztán Sam
és Evie következett.

– Nahát, ez pazar volt, Mr. Ziegfeld – csiripelte Evie a WGI
mikrofonjába. – Nem kell Látónak lenni ahhoz, hogy tudjam, ez a műsor
csudaelefánt lesz!

– Hát nem elképesztő, emberek? És nagy tapsot kérek ennek a szerencsés
flótásnak, Sam Lloydnak is! – intett Mr. Ziegfeld Sam felé, aki kelletlenül
integetett. Előrejött, és megállt Evie mellett, de valójában mérföldekre
voltak egymástól.

– Evie! Sam! Evie! – kiáltották a riporterek. T. S. Woodhouse újra és újra
felemelte az ujját. Evie válaszolt a többiek kérdéseire, de őt nem szólította
fel.

– Jaj, Miss O’Neill, van egy olyan különös érzésem, hogy direkt kerül
engem, amit egyáltalán nem értek – kiáltotta Woodhouse, mire a tömegben
többen felnevettek.

– Woody, magát akkor sem tudnám elkerülni, ha megpróbálnám – jegyezte
meg Evie csípősen.

– Erről az ostoba szóbeszédről lenne szó, ami a városban terjed,
miszerint ez a románc talán csak egy adag koholmány. A Daily News olvasói
kíváncsiak lennének: maguk tubicák őszinték, vagy ez csak valami
cselszövés, amit a WGI főzött ki, hogy ne száradjon be a tinta a róluk szóló
szalagcímeken, és pénzhez juttassák a rádióállomást?
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A tömeg morajlani kezdett.
– Nem várom el magától, hogy megértse az igaz szerelmet, Mr.

Woodhouse. Maga képes mindent rossz fényben feltüntetni – vágott vissza
Evie kihívóan, de Sam kihallotta hangjából a pánikot. – Sam és én odáig
vagyunk egymásért.

– Igazán? – gúnyolódott Woodhouse. – Gondolom, ezért állnak olyan
közel egymáshoz.

Mintha csak parancsba adták volna, Evie Sam felé tartotta a kezét, de a
fiú nem viszonozta a gesztust.

– Á, igen. Az igaz szerelem – mondta Woodhouse komikusan, mint W. C.
Fields. Megjegyzése megtette hatását.

– Mikor lesz az esküvő? – kérdezte egy férfi a tömegben kihívóan.
– Igen, mikor lesz az esküvő? – ismételte egy riporter. – Erről sosem

beszélnek. Vagy talán nem is lesz esküvő?
– Sam, izgatott már a nagy nap miatt? – kérdezte egy másik újságíró.
Sam most először Evie-re nézett. A lány szeme nagyra nyílt, egyik

kezében zsebkendőt szorongatott. A fiú tudta, hogy a lánynak ez a színjáték
jelent mindent. Evie az ajkába harapott, és a fiú tudta, hogy most könyörög:
Kérlek, ne rontsd el az igazsággal! Sam tudatában volt, mit vállal, amikor
belement ebbe az álrománc cselbe. De valahol útközben megváltoztak az
érzései. Ő ennél többet akart. Sebezhető lett. És most a lány fogta magát, és
elárulta. Ő is megtehetné ezt vele ebben a pillanatban. Elmondhatná az
igazat mindenkinek koholt kapcsolatukról. Evie-nek is jót tenne vele.

– Sam? – sürgette a riporter. – Azt kérdeztem, izgatott-e az esküvő miatt?
– Melyik fickó ne lenne? – felelte a fiú, és elkapta a pillantását:
Megtették, amit kellett, integettek a tömegnek, ami a nevüket kántálta, és

kinyújtott kezekkel a rendőri barikádnak préselte magát, hogy közelebbről is
láthassa őket, és úszhasson a róluk visszaverődő dicsőségben.

– Miss O’Neill, remélem, ebből semmi rosszat nem olvas ki –
viccelődött Walker polgármester, amikor átadta Evie-nek a szalagvágó ollót
a Ziegfeld Színházhoz.

– Figyelem! – mondta Evie. Átnyisszantotta a masnit, és a szalag lehullt.
A közönség ujjongott.

Odalent a tömegben egy zaklatott, beesett arcú férfi rongyos katonai
egyenruhájában előregurult kerekesszékével az emelvényhez, miközben
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magában motyogott. Az emberek hátraléptek, amikor nekik ment.
– Óvatosan, cimbora! – morogta egy férfi, de a megtört katona nem

hallotta meg.
– Eljött az idő – ismételte újra és újra.
A színpadon Evie jobbra lépett, és átvett egy csokrot az egyik rajongótól.
– Eljött… eljött az idő – suttogta vadul a katona, és a zsebébe nyúlt a

revolveréért. Minden szem Evie-re szegeződött, aki integetett, és csókokat
dobált a tömegnek.

A katona felemelte fegyverét, ami megremegett a kezében.
– Eljött az idő – nyögte.
Evie akkor is vidáman mosolygott, amikor a katona felé fordult.

Észrevette a fegyvert a kezében, de nem igazán tudta hova tenni a dolgot,
mintha csak egy halat vagy albatroszt szegezett volna rá. Sam gyorsabb volt.
Az idő egyszerre lassult le és élesedett ki. A vér a fülében dobolt, tompítva
a döbbent tömeg kiáltásait. Az emberek elhomályosultak előtte. Csak Evie
létezett, a férfi és a fegyver. Sam nem állt elég közel, hogy leteperje a férfit,
mielőtt lőne. Nem volt idő végiggondolni a helyzetet. Félrelökte Evie-t, és
kezét a fegyveres férfi felé tartotta.

– Ne láss engem! – morogta. Minden akaratát ebbe a mozdulatba
összpontosította. Úgy érezte, mintha egy hangvillát ütöttek volna belé. Teste
megremegett az erőfeszítéstől. Térde megrogyott, de a fiú kitartott.

– Ne. Láss. Engem!
A katona zaklatott szeme olyan üresen meredt előre, mintha alva járna.

Sam előreugrott, és kikapta a revolvert a férfi koszos ujjai közül. Többen,
akik a fegyveres férfi közelében álltak, szintén bágyadtan bámultak maguk
elé, fejüket révedezve billentették az ég felé.

De a jókora tömeg többi része mindezt végignézte.
Rendőrök siettek a színpadhoz, és körbevették a még mindig kábult

katonát. A bámészkodók és riporterek forgatagában az értetlenség utat
engedett a döbbenetnek: tényleg azt látták, amit gondoltak, hogy láttak? A
fojtott szóváltások kiabálássá fokozódtak. Az emberek hirtelen
mindenhonnan előrenyomakodtak.

– Mi történt? Mi ez?
– Sam Lloyd történt! Megmentette Evie O’Neill életét!
A történet lélegzet-visszafojtott izgatottságban járt szájról szájra, újabb
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embereket vonzva oda. Elárasztották az úttestet, és megbénították a
forgalmat. A taxisok dudáltak, és az öklüket rázták a nyitott ablakon
keresztül, miközben a rendőrök próbálták megfékezni a duzzadó tömeget,
mielőtt még kicsúszik az irányítás a kezükből.

– Tényleg azt láttam, amit gondolok, hogy láttam? – kérdezte az egyik
riporter.

– Megbűvölte azt a fickót, mintha hipnotizálta volna! – felelte egy másik.
– Ő is Látó! – kiáltotta egy nő a hátsó sorokból.
– Ő is Látó! Látó! Látó! – Most már mindenki kérdéseket üvöltött,

közelebb igyekezve, ujjongva, tapsolva, Sam nevét kántálva. Vaku villant,
majd még egy. Evie a szeméhez kapta a kezét az erős fény elől. T. S.
Woodhouse gúnyos mosolyának helyébe meglepett kifejezés költözött.

– Evie, tudta ezt? Tudta, hogy a vőlegénye is Látó? – kérdezte egy
társasági rovat riportere.

Evie könnyes szemmel meredt Samre.
– Én…
– Sokkot kapott… hagyják, hogy levegőhöz jusson! – kiáltotta valaki.
– Nem tudta – jelentette ki T. S. Woodhouse hangosan és határozottan.

Kezét végighúzta maga előtt a levegőben, mintha a másnapi szalagcímet
látná maga előtt. – „A BűbáJós nem látta előre, mi vár rá!”

– ”Természetfeletti a szerelmük!” – javasolta egy másik újságíró.
Megint egy vaku. Szúró, fehér pöttyök.
– Gyerünk, Sam, karolja át!
Evie még sosem látta Samet ilyennek. Zavarodottnak. Rémüknek. Kicsit

elveszettnek. Inge átizzadt, úgy tűnt, rosszul van, és mindjárt elájul. A lány
még mindig sokkos állapotban volt az izgalmak miatt, de annyit felfogott:
Sam mindezt érte tette. Kockáztatta az életét, hogy megmentse. Karját a fiúé
alá csúsztatta, hogy megtámassza. Senki nem láthatta, ahogy lassan enyhíti a
feszültséget Sam öklében. Senki más nem láthatta, ahogy ujjait a fiúéi köré
fonja, és ezzel magához húzza. A tömeg már a Hatodik sugárúton
hömpölygött, közlekedési dugót okozva. A rendőrök feladták a küzdelmet, és
elterelték a forgalmat a mellékutcákra. A polgármester felemelte a kezét,
nyugalomra intve az embereket.

Sam megremegett Evie mellett.
– Tartalak – mondta Evie. Előrenyúlt, és a fiú karját a dereka köré fonta,
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hogy belékapaszkodhasson, mint egy bójába. Ez nagyon tetszett a
közönségnek, éljeneztek, tapsoltak és fütyültek. A lány érezte Sam erősen
lüktető pulzusát.

– Le akart lőni – suttogta a fiú kábán. – Meg kellett állítanom.
Egy riporter Sam elé szökkent.
– Hé, nagy hős! Erre nézzen!
Evie ellökte a fotóst.
– Hagyja őt békén! – mordult rá.
– Ugyan már, Evie! A barátja nagy hírt jelent.
– Most épp nem egy történet, amit megírhat! – próbálta meg Evie

megvédeni Samet, de túl sokan rohanták meg őket, és elveszítette a fogást a
kezén.

– Sam! – kiáltotta Evie, utánakapva, de az éljenző tömeg már
beszippantotta. Erős férfiak a magasba emelték Samet, hogy mindenki jól
láthassa, és úgy vitték végig a Hatodik sugárúton, mint valami szentet egy
ünnepi felvonuláson.

A megtört katona ismét magához tért, miközben a rendőrök magukkal
vitték az emberek áradatán keresztül, akik hurrogtak, sziszegtek és leköpték.

– Sosem lett volna szabad megtenniük – nyöszörögte a katona újra és
újra.

– Evie! Evie! Hé, félre az útból… az ott a barátnőm!
Evie megfordult, és látta, hogy Theta őrült módjára siet felé.
– Ó, Evil, jól vagy, kölyök?
Ekkor Evie könnyekben tört ki, és hagyta, hogy Theta a karjába vegye.

Evie egész délután Samet kereste. Még a múzeumba is beugrott, ahol
meglepetten látta, hogy Mabel nyit ajtót.

– Szia, Édespofa! Sam itt van?
– Nincs. Szeretnéd megvárni?
Evie Mabel feje fölött észrevette a folyosón tébláboló Jerichót. Amikor a

fiú meglátta, még csak nem is köszönt, hanem visszament a könyvtárba.
– Nem. Köszönöm! Ha látod Samet, megmondanád neki, hogy kerestem,

és hogy hívjon fel vagy a Winthropban vagy a WGI-ban?
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– Persze. Minden rendben?
– Nagyon remélem – felelte Evie.
Evie még a rádión keresztül is próbálkozott a műsor végén:
– Ez itt a BűbáJós egy üzenettel Szergejnek: Sajnálom. Kérlek, gyere

haza. És haza alatt a Knickerbockert értem.
A WGI annyira el volt ragadtatva a hírtől, hogy Sam is Látó, hogy

ragaszkodtak hozzá, hogy partit rendezzenek a tiszteletére aznap este a
Knickerbocker Hotelben. Egész délután égtek a vonalak, miközben a
telefonkezelők és a titkárnők minden fontos embert meghívtak a városban,
ahogy az olyan riportereket is, akik hajlandók voltak hosszabb cikket
szentelni az ügynek. Fél tizenkettőre a hotel bálterme tele volt, de Samet
továbbra sem látták sehol, és Evie egyre csalódottabb lett.

Miközben egy pocakos, szmokingos férfi unalmas beszámolóját hallgatta
a tőzsdepiacról – „A legbiztonságosabb hely a világon, ahova az ember a
pénzét teheti. Fektesse be mindet még ma! Az utolsó centig!” –, egy londiner
ezüsttálcán egy üzenetet kézbesített neki.

– Levél önnek Miss Anna Polotniktól.
Evie feltépte a borítékot. A papíron csak annyi állt: „Tető. Most.”
– Megbocsát? – mentette ki magát Evie kedvesen. Kecsesen kilibbent a

teremből, majd felkapta a szoknyáját, és felszaladt a lépcsőn.
– Hát itt vagy – mondta Evie levegő után kapkodva, amikor felért a hotel

tetejére. – Mindenütt kerestelek.
– Gratulálok. Megtaláltál. – Sam előrehajolt, karját a széles kőpárkányra

támasztva. – Milyen a parti?
– Ó, hisz tudod. Csupa ostoba fecsegés és ezüst szószostál. Nem fázol?
– De.
– Be akarsz menni?
– Nem.
– Jól vagy?
– Persze.
– Most hazudsz?
Sam vállat vont, és a város szaggatott látképére meredt. Nyilvánvaló volt,

hogy nem akar lejönni, úgyhogy Evie kitámasztotta az ajtót a táskájával, és a
fiú mellé lépett. A lenti fényszórókat a WGI kérésére bekapcsolták. Fehéren
izzó fényük ide-oda körözött, és visszapattant a fényes tárgyakról.
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– Amikor bementünk a Tombsba Jacob Callhoz – kezdte Evie halkan –, az
a rendőr egyenesen ránk nézett. Felemelted a kezed, és olyan volt, mintha
nem vett volna észre minket. Mintha valami eltakart volna minket.

Sam nem válaszolt.
– Hogyan?
Sam vállat vont.
– Nem tudom pontosan. Függ attól, hogy mennyire befolyásolható valaki.

Volt, akinél húsz másodpercig tartott, de voltak, akik gyorsan magukhoz
tértek és tetten értek. Általában tíz-tizenkét másodperc az egész. Ami elég,
hogy elemeid, ami kell, ha gyors vagy. És én az vagyok.

– Úgy értettem, hogyan lettél képes erre a ne láss engem dologra?
– Még gyerekkoromban történt, talán tizenegy vagy tizenkét éves lehettem.

Chicago egyik rossz hírű környékére költöztünk. Az idősebb fiúk
kigúnyoltak, megvertek, mert zsidó, vézna és kicsi voltam. Sehogy sem
tudtam volna felvenni velük a harcot. De amint rájöttem, hogy képes vagyok
erre – mondta előrenyújtva a kezét –, mintha álcázni tudtam volna magam.
Többé már nem az a kis, beteges gyerek voltam a markukban. Életemben
először erősnek éreztem magam.

– Miért nem mondtad el korábban, amikor megtudtad, ki vagyok? –
kérdezte Evie.

Sam hosszan kifújta a levegőt.
– Azt akartam, hogy titok maradjon, amíg megtalálom az anyámat.
– De most már nem titok.
– Nem. Gondolom, már nem.
– Miért csináltad?
– Komolyan kérdezed? – nézett Sam Evie-re, és a lány hirtelen

megértette. A ne láss engem több volt, mint Sam Látó ereje; egész életét
erre alapozta. Ezzel boldogult az életben, rejtve maradva, csak annyit
mutatva meg másoknak, amennyit ő akart. Az egész élete egy
bűvészmutatvány volt. És most mindezt kockára tette. Érte.

– K-köszönöm, hogy megmentetted az életem – mondta Evie halkan. Arca
felforrósodott, feje zsongott. Túlságosan félt Samre nézni, így csak állt
mellette, és mindketten a város hunyorgó fényeit bámulták. – Annyira
sajnálom, hogy elmondtam Woodynak! Esküszöm, hogy csak segíteni
akartam, Sam.
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A fiú nagyot sóhajtott.
– Tudom; Ki tudja? Talán az a patkány talál végül. valami hasznosat.

Szerintem az a katona nem volt teljesen épelméjű. Harctéri sokk.
– Lehet – felelte Evie. – Az a vicces, hogy ismerem azt a katonát.

Legalábbis már találkoztam vele.
Sam a lány felé kapta a fejét.
– Mi? Mikor?
– Az első hetem alatt New Yorkban. Aztán a múltkor is, a rádióműsorom

után. Próbáltam pénzt dobni a bögréjébe, mire megragadta a csuklómat…
– Babám, el kellett volna mondanod.
– Semmiség volt az egész…
– Ez nem semmiség. Főleg a mai nap után.
Evie visszafordult, és könyökét a tető kőpárkányára támasztotta, tekintetét

az ég felé emelte. Láthatatlan helyekről, bizonyos időközönként füst és gőz
szállt fel, majd odafent kavargott nagy felhőkben. A csillagok halvány
képzete elbújt New York állandó neonködében.

– Mi történt, miután megragadta a csuklódat? – kérdezte Sam.
– Azt mondta: „Hallom a sikolyaikat. Kövesd a szemet!”
– Kövesd a szemet… – gondolkodott el Sam. – Gondolod, hogy arra a

szem szimbólumra utalt, amit anyám iratán láttunk?
– Honnan tudna ő arról?
– Nem tudom. De elég furcsa véletlennek tűnik, hogy ezt mondja, aztán

rád fog egy fegyvert.
Valahol odalent a hotelben kinyílt egy ajtó, és a parti zsivaja kiszűrődött

rajta: egy nő harsány nevetése, a zenekar magas hangú, gyors dallama. Aztán
az ajtó ismét becsukódott, és csak az álmatlan város kitartó moraja maradt a
helyében.

– Te és Jericho… – kezdte Sam, aztán megrázta a fejét. – Nem. Felejtsd
el!

Evie tudta, hogy azt akarta kérdezni, szereti-e még Jerichót, és örült, hogy
végül nem tette. Még mindig érzett valamit Jericho iránt. De Sam iránt is.
Az egész zavaros volt, és igen – ha teljesen őszinte magához –, izgalmas is,
hogy két jóképű fiú is érdeklődik iránta. De nem volt benne biztos, hogy
most magára tudná vállalni a szerelem felelősségét. Az volt az igazság, hogy
félt, ha belehabarodik valakibe, közben elveszíti önmagát. Látta, hogy ez sok
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lánnyal megesik. Az egyik pillanatban még gint isznak, gyors autókat
vezetnek, és bátran táncolnak a lebujokban, a következőben pedig már
passzív lényekké válnak, akik egy lépést sem tudnak tenni anélkül, hogy ne
kérnék ki a barátjuk véleményét. Evie-nek nem állt szándékában bármilyen
férfi mellett is elhalványulni. Nem akart átlagos lenni, és arra ébredni, hogy
időközben savanyú képű, beszáradt háziasszony lett Ohióban. Különben is,
amit az ember nagyon szeret, egy pillanat alatt elveszítheti, és aztán semmi
sem töltheti ki az utána maradt űrt. Így hát a pillanatnak élt, mintha az élete
egyetlen hosszú parti lenne, aminek sosem kellett véget érnie addig, amíg
gondoskodik a szórakozásról.

Ám most, ebben a pillanatban úgy érezte, erősen kötődik Samhez, mintha
csak ők ketten léteznének a világon. Bele akart kapaszkodni a fiúba és ebbe
a gyönyörű pillanatba, hogy aztán soha ne engedje el őket.

– Sam – mondta Evie.
A fiú felé fordult. A szája… hogyhogy nem vette eddig észre, milyen

tökéletes szája van? Hirtelen ötlettől vezérelve megcsókolta azokat a
tökéletes ajkakat, majd várakozva elhúzódott. A fiú arca semmilyen
érzelemről nem árulkodott, és Evie gyomra összeszorult.

Sam a fejét rázta.
– Evie. Ne!
Evie arca felforrósodott. A fiú hónapokig csak játszott vele. És most,

hogy felkínálta magát neki, nem érdekelte.
– Miért ne? Mert nem a lányoknak kell adniuk az első csókot? – Nem

akart dühösnek hangzani, de kínosan és sértve érezte magát. – Előbb
rebegtetnem kéne a szempillámat, hamis ártatlansággal, és várni, hogy
késztetést erezz rá? Már rég elégettem a szabálykönyvet, Sam.

– Ez nem érdekel – felelte Sam. – Csak… kérlek, ne csókolj meg, ha nem
gondolod komolyan.

Evie minden korábbi félelme felszínre tört. Meg akarta csókolni Samet,
de félt, hogy ez vajon mit jelenthet. Mi a helyes? És miért olyan nehéz
eldönteni?

– Most komolyan gondolom – mondta.
Sam belerúgott egy kavicsba.
– Mindig ez a válaszod, nem igaz? Ne törődjünk a holnappal!
Búskomor örvény fenyegetett. Egy perc, és a jelen boldogságának minden
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reményét magával rántja.
– Csak a mostban bízhatunk, Sam. Igazából csak az van nekünk – felelte

halkan a lány, és úgy érezte, ez a legőszintébb dolog, amit az utóbbi időben
mondott.

A fényszóró egy pillanatra megvilágította rémült tekintetüket. Aztán a
ragyogó, nyugtalan csóvák továbbsiklottak. Az ég felé fordultak és eltűntek,
mint a meg nem hallgatott imák.

Evie Sam felé nyúlt. Ekkor azonban a New York Herald társasági
rovatának riportere félbeszakította őket.

– Hát itt vannak! Már mindenütt kerestük a szerelmes tubicákat. Szent ég,
nagyon hideg van idefent! Jöjjenek le a bálterembe! Mindenki magukra vár.

Evie még mindig nem tudta biztosan, hogy Sam akarja-e folytatni a
színjátékot, amit elkezdtek.

– Akkor, gondolom, jobb, ha nem váratjuk meg őket – felelte Sam a karját
nyújtva, amit Evie hálásan elfogadott.

– Igen, jobb – mondta a lány is.
Sam és Evie kötelességtudóan léptek be a bálterem tapsviharába. A lány

mellett Sam olyan rémült volt, mint egy kiscsikó. Evie megszorította a kezét,
és a fiú visszaszorította.

– Csak egy újabb szélhámosság – suttogta a lány, és tudta, hogy a fiú
arcán megjelenő vigyor csak neki szól. Az emberek köréjük gyűltek, Sam
hátát tapogatták, és hősnek nevezték. Aztán az ősz hajú konferanszié
mindenkit csendre intett.

– Tudom, hogy nemrég volt szilveszter. De most lépjünk be… a Látók új
évébe! – kiáltotta a férfi, mire a többiek felemelték a poharukat és
éljeneztek. – Készen állnak? Akkor rajta: tíz… kilenc… nyolc…

Visszaszámolásuk minden örömük és minden reményük kórusává
erősödött. Sam és Evie azonban csak egymást látták.

– Négy… három… kettő… egy!
A plafon felől konfetti és szalagok záporoztak. Dudák és trombiták fújták

bádoghangú gratulációjukat. A levegő megtelt az ünneplés bódulatával. A
kis zenekar rákezdett az Auld Lang Syne-ra, és mindenki ittas hangon
énekelt az ismerős dallammal, a leleményességüktől önelégülten, mintha
olyan nagy önelismerés lenne, hogy egy olyan új Új Évet ünnepelnek, amit
most találtak ki. Mintha úgy hitték volna, bármikor átírhatják az idő menetét,
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ahogy a kellemetlen igazságokat is módosíthatják.
– Töltöm baráti serlegem, mint hajdanán…!{46}

– Boldog Látó új évet, gondolom – mondta Evie kissé kifulladva.
– Ó, a fenébe is! – felelte Sam, majd a karjába kapta a lányt, és

szenvedélyesen megcsókolta.
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ÉBREDÉS

Ling és Wai-Mae a mező puha virágai között ült. A nap fényesen, melegen
sütött. A dombok aranyszínben pompáztak. De hosszú idő óta először Ling
nem tudta teljesen kiélvezni az álmot. Miközben Wai-Mae vidáman
áradozott közelgő érkezéséről New Yorkba, és esküvőjéről, Ling fájdalma
egyre nőtt. El kell mondania Wai-Mae-nek a sejtelmeit O’Bannionról és
Lee-ről, de nem tudta rávenni magát. Nem akarta, hogy igaz legyen – Wai-
Mae kedvéért, és önző módon, a sajátjáért.

Míg próbálta összeszedni a bátorságát, Ling szemét az alattuk elterülő,
gyönyörű napfényben sütkérező, csillogó, vörös cseréptetős falura szegezte.

– Nagyon szép. Ez a szülőfalud?
– Nem. Csak egy hely, amit egyszer láttam, és eszembe jutott. Nagyon

szerettem azt a helyet – pislogott fel Wai-Mae a lombokra. – Ott volt a
legcsodálatosabb operaház. Olyan varázslatos volt! Nagyon szomorú
voltam, és honvágyam volt, de aztán leültem a karzaton, hogy megnézzem az
operát, és arra az időre minden szomorúságom elszállt. Képzeletemben
mindig ide menekülök, ha szükségem van rá. – Wai-Mae teát töltött
maguknak, és közben Lingre pillantott. – Talán neked is egy ilyen menedékre
lenne szükséged. Mi bánt, Kis Harcos?

– Én… – Ling szája kiszáradt. Amikor Wai-Mae ártatlan szemébe nézett,
szokásos egyenessége cserbenhagyta. Wai-Mae-nek meg fog szakadni a
szíve.

– Ez az álomkór az oka, ugye? – kérdezte Wai-Mae, és Ling nem javította
ki. Wai-Mae egy legyintéssel elhessegette a gondolatot. – Túl sokat aggódsz,
nővérem. Most ne foglalkozz a gondokkal!

– Nem tudok nem foglalkozni velük.
– Dehogynem! A gondoknak semmi keresnivalójuk itt, a mi tökéletes

világunkban. Ha itt valami nem tetszik nekünk, egyszerűen megváltoztatjuk.
Ling szomorúsága bosszúságba csapott át.
– Te ezt nem érted. Emberek halnak meg. A szomszédaim. Az én
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környékemen. Nagy gondot jelent nekünk.
Wai-Mae lábán kis százlábú mászott át.
– Gyűlölik a kínaiakat. Mindig is gyűlöltek minket. Neveket aggatnák

ránk. A férfiak tele vannak gyűlölettel, míg egy éjjel eljönnek érted – mondta
keserűen, és hüvelykujjával összenyomta a bogarat, majd kezét a fűbe
törölte.

– Ezt hogy érted?
Wai-Mae felnézett. Arckifejezése egy pillanatig feldúlt volt, de aztán

pislogott, és ismét elmosolyodott.
– Ó, drága Ling, nem akarok ilyen dolgokról hallani, tudván, hogy

felzaklatnak téged.
– Néha muszáj meghallgatnunk a felzaklató dolgokat.
– Nem. Nem itt. Itt soha – mosolygott Wai-Mae, és a nap felé fordította az

arcát.
– De. Még itt is. Főleg itt, távol a zsivajtól. – Ling mély levegőt vett. Túl

sokáig halogatta már az igazságot. – Wai-Mae, próbáltam megkeresni a
házasságközvetítőidet, O’Banniont és Lee-t. Megkérdeztem a nagybátyámat
és a könyvtárost is. Nincs ilyen cég. Nem létezik.

Wai-Mae a homlokát ráncolta.
– Hogy érted?
– Szerintem rossz emberek hoznak ide, és nem azért, hogy kiházasítsanak,

hanem hogy… – Ling nyelve képtelen volt megformálni a szavakat. – Hogy
dolgoztassanak.

– Ne butáskodj! A nagybátyám mindent elintézett. Mr. O’Bannionnal a
bevándorlási részlegnél találkozom – felelte Wai-Mae határozottan. –
Férjem és új életem lesz New Yorkban.

– Nem hiszem. Wai-Mae, csapdába akarnak csalni. A szolgájuk leszel. –
Ling nagyot nyelt. – Vagy még rosszabb.

– Miért mondasz nekem ilyen szörnyűségeket?
– Mert nem akarom, hogy bajod essen. Arra kényszerítenek, hogy… –

küzdött Ling a szóval – …prostituált legyél, Wai-Mae. Sosem fogsz férjhez
menni. Nem… nem szabad leszállnod a hajóról.

Wai-Mae arcán két néma könnycsepp gördült végig. Ajka megremegett.
– Nem lehet igaz. Kifizették az utat. A nagybátyám intézett mindent.
– Sajnálom – felelte Ling.
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– Nem akarok többet hallani!
– Csak próbállak megvédeni!
– Nem érdekel! – állt fel Wai-Mae. A fejét rázva hátrálni kezdett. – Nem.

Tévedsz. Egy kereskedő felesége leszek Amerikában. Egy jó ember
felesége! Egy tiszteletre méltó férfié!

– Wai-Mae…
Wai-Mae összeszorított szájjal, rideg tekintettel pördült meg.
– Nem volt hozzá jogod, hogy ezt tedd. Hogy így kémkedj utánam, mint

valami bevándorlási hivatalnok, és mindent megkérdőjelezz! Azt hittem,
barátok vagyunk.

– Azok vagyunk – felelte Ling. Wai-Mae keze után nyúlt, de a lány kitért
előle.

– Nem fogod elvenni tőlem az álmomat! – morogta Wai-Mae mély, halk
hangon, arcvonásai megkeményedtek a haragtól: átalakulása olyan meglepő
volt, mint bármelyik változtatás, amit maguk idéztek elő az álomvilágban. A
csészében felforrt a tea, és Ling kezére fröccsent. A lány felszisszent, és
eldobta a csészét, amikor a folyadék megégette. Ling hüvelykujján
mérgesvörös pukli nőtt.

Megsérült az álomvilágban.
És mindezt Wai-Mae idézte elő.
Ling a kezét szorongatva felpattant, és az erdő felé indult.
– Hová mész? – kérdezte Wai-Mae ijedten.
Ling nem válaszolt.
– De még nincs itt az ideje, hogy felébredj! Játsszunk operásat! Vagy…

vagy kísérletezhetünk is, ha azt szeretnéd!
Ling nem nézett hátra.
– Minden rendben lesz, nővérem! Tudom, hogy így lesz – folytatta Wai-

Mae Ling után sietve. – Kérlek, ne aggódj! Gyere, hozzunk létre valami
csodálatosat!

Ling semmit sem akart már létrehozni. Az álom keserűvé vált.
Továbbment.

– Gyere vissza, kérlek! – kiáltotta Wai-Mae. – Megígérted! Megígérted!
Ling leszaladt a dombon, át az erdőn, Henryt szólongatva.
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Henry és Louis egymás mellett feküdtek a mólón, lábuk a hűvös vízbe lógott,
miközben utolsó éjszakájukat élvezték a kunyhónál. Louis vonata másnap
érkezik New Yorkba, és azután már nem lesz szükség ezekre az éjszakai
látogatásokra. A holnap azonban nem jöhetett el elég gyorsan Henry
számára.

– Henry, van valami, amit el kell mondanom – kezdte Louis hirtelen
elkomolyodva, mire Henry gyomra megfeszült, mint aki megérzi az első
esőcseppeket egy régóta tervezett pikniken.

– Ez szörnyen komoly beszélgetésnek hangzik ahhoz, hogy ne legyen
rajtad az inged – viccelődött Henry.

Louis felült.
– Már el kellett volna mondanom. Veled kapcsolatos.
– Arra próbálsz célozni, hogy végül mégsem jössz el New Yorkba? –

Henry a könyökére támaszkodott, és a napfoltos folyóra meredt. –
Megkaptad a jegyet, nem?

– Nem erről van szó – felelte Louis, és Henry megkönnyebbült.
Louis mély levegőt vett.
Ujjai között egy lehullott levelet pörgetett, úgy táncoltatva meg, mint egy

balerinát.
– Épp mielőtt elmentél volna a városból, apád megpróbált rávenni, hogy

tűnjek el. Elküldte egy emberét a Celestesbe egy vastag borítékkal, tele
pénzzel, és azt mondta, az egész az enyém, ha a következő hajóval elmegyek,
és soha többé nem találkozom veled.

– Vén mocsok – motyogta Henry. Az apja mindent tönkretett. Nem
szívesen gondolt rá, hogy egy ilyen ember a rokona. Hogy tanuljon meg
valaki embernek lenni, ha az, aki felnevelte, igazi zsarnok, és nem méltó a
tiszteletre? – Mennyi pénzt adott?

– Ezer dollárt – válaszolta Louis.
Henry szívét kígyózó félelem szorította el.
– Gondolom, abból már szépen meg lehet élni.
– Gondolom, igen.
Henry kitépett egy maroknyi füvet.
– Elfogadtad? – Szeme sarkából Louis-t figyelte, akinek arcára sértett

kifejezés ült ki.
– Ilyennek gondolsz?
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– Ne haragudj, Louis! Nem úgy értettem. Nem gondoltam komolyan, hogy
ezt tennéd – mondta Henry, közben önmagát átkozva. Azt kívánta, bár
visszaszívhatná.

Louis nagyot sóhajtott, és az ég felé pislogott.
– Kérlek, Louis. Ne haragudj!
Louis a fejét csóválta.
– Tudod, hogy nem tudok rád sokáig haragudni, cher. – Arcon csókolta

Henryt, de a fiú érezte, hogy nem teljes szívéből teszi. Louis sebe még nem
gyógyult be.

Az ösvényről Gaspard ugatása hangzott fel.
– Most meg mibe keveredett ez a kutya? – ugrott fel Louis.
Henry követte, de valójában legszívesebben visszarántotta volna a

mólóra, hogy megcsókolhassa. Pocsék érzés volt, hogy összekaptak, és azt
kívánta, bár visszaszívhatná, amit mondott.

Gaspard eszeveszett módon ásott a hajnalkáknál, ugatva és morogva, mint
aki csapdába csalt egy állatot.

– Gaspard! – kiáltott rá Louis. – Azonnal menj el onnan!
– Csak kutyaként viselkedik – nyugtatta Henry. – Talán van ott valahol egy

csont. Végül is, ez az ő álma is.
– Nem szabadna ott ásnia. Gaspard! – Louis füttyentett, de a kutya meg

sem moccant.
Louis tett egy lépést a hajnalkák felé, de megbotlott. Felszisszent, és a

fejéhez kapta a kezét.
– Louis! – segítette fel Henry.
Louis elhátrált.
– Jól… jól vagyok, Henry. Gaspard!
Henry átvágott a lila virágok szőnyegén, és elhessegette Gaspard-t, aki

Louis-hoz szaladt. Ott, ahol ásott, csak föld volt, semmi más.
– Henry! – kiáltotta Ling az ösvényről.
– Ling, mi történt? – kérdezte a fiú, amikor a lány odaért hozzá. – Wai-

Mae is veled van? Mi történt a kezeddel?
Ling hangja megremegett.
– Haza akarok menni, Henry. Fel akarok ébredni.
– Azt akarod, hogy felébresszelek, mint a múltkor?
– Nem. Együtt. Együtt kell mennünk.
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Henry sajnálkozva nézett Louis-ra.
– Menj csak, cher! Hamarosan úgyis találkozunk – mondta Louis. – Nem

mondhatsz nemet egy hölgynek.
– Már csak egy nap – felelte Henry, remélve, hogy nem rontott el mindent.
– Louis-t is fel kell keltened – mondta Ling, és az arckifejezéséből Henry

megértette, hogy jobb, ha nem vitatkozik.
– Louis – fordult felé Henry –, ideje, hogy visszamenj a kunyhóba. Aztán,

néhány perc múlva felébredsz, így megnézheted a napfelkeltét, és ihatsz egy
cikóriakávét, mielőtt felszállsz a New York-i vonatra.

Louis nevetett.
– Rendben van, Henry. Rendben van. – Azzal felment a lépcsőn a

kunyhóhoz, Gaspard pedig a farkát csóválva követte. Odabent Louis
hegedűje ott folytatta a Riviére Rouge-t, ahol korábban abbahagyta, majd
elcsendesedett.

– Mitől ijedtél meg ennyire? – kérdezte Henry Lingtől.
– Ne itt. Majd később megmagyarázom. De egy perccel sem akarok

tovább itt maradni – suttogta.
– De nem állítottuk be az ébresztőt, drágám. Itt ragadtunk, amíg magunktól

fel nem ébredünk.
– Akkor nézzük, hátha találunk valahol egy másik álmot – javasolta Ling.

– Talán ha visszamennénk az utcára, ahonnan jöttünk. Ha a Devlinen át
jöttünk be, talán ott is juthatunk vissza.

– Logikusan hangzik. Megtesszük az utat visszafelé. Merre van innen az
állomás? – kérdezte Henry, és körbenézett.

A fák között észrevette az alagút sötét száját.
Ling követte a pillantását.
– Oda nem szabadna bemennünk.
– Attól tartok, vagy az alagúton át megyünk, vagy megvárjuk, amíg

felébredünk.
– De akkor lehet, hogy az egyikünk előbb ébred fel, a másikunk meg itt

ragad – felelte Ling megborzongva. Már régóta motoszkált benne egy
kérdés, amit csak most tudott megfogalmazni. – Henry, mi történik, ha valaki
meghal egy álomban?

Henry vállat vont.
– Felébred.
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– Még itt is? Itt, ahol minden olyan valóságos? – kérdezte, miközben a
bőrén érezte a nap melegét.

Az alagút bársonyos sötétjében fény lüktetett.
– Megint megtörténik – mondta Henry.
A fák széle megfakult, mintha valamilyen energiahullám áramlott volna

végig rajtuk.
– Mi ez? – kérdezte Henry.
– Nem tudom – suttogta Ling, a félelem minden levegőt kipréselt belőle.

Wai-Mae szavai jutottak eszébe: Félek ettől a gonosz helytől. Ha nem
zargatjuk, ő sem zargat minket.

A fények eltompultak, mintha maga az álom is éjszakai pihenőjére készült
volna. A rettenetes morgás azonban visszatért. Ling megborzongott.

– Tudni akarom, mi van odabent. Tudnom kell – mondta rossz előérzete
ellenére.

– Csak megtesszük az utat visszafelé – értett egyet Henry. Majd a kezét
nyújtotta, amit Ling elfogadott, és ketten együtt beléptek a sötétbe.

– Miért van itt ilyen hideg? – suttogta Ling reszketve, szavai áttetsző
felhőként úsztak a levegőben.

– Nem tudom – felelte Henry, kissé vacogó fogakkal. Volt valami síri az
alagútban, mintha ő és Ling egy kriptába hatoltak volna be, és Henry
megkönnyebbülten vette észre az előttük fénylő állomást. – Már nincs
messze – mutatott a fiú az aranyragyogás távoli fénykörére. – Látod? „A
második csillagnál jobbra, aztán egyenesen előre, reggelig.”

– Miféle ostobaságot hordasz itt össze megint? – ciccegett Ling.
– A Pán Pétert – magyarázta Henry.
– Csak menj tovább! – javasolta Ling.
A lány ekkor megbotlott valamiben a sötétben, és amikor lehajolt, hogy

megnézze, mi az, az alagút falának öreg téglái pislákolni kezdtek, majd
zöldes fénybe borultak, mint egy felmelegedő higanygőz lámpa.

– Ling! – suttogta Henry sürgetően, mire a lány otthagyta a sötétben
heverő valamit, és a fiú mellé lépett. Közelebb merészkedtek a falhoz és a
ragyogó téglákhoz. Valami történt a kövek belsejében, mintha egy régi mozi
rövid műsorát játszották volna le.

– Van itt egy vetítő? – nézett körbe Henry, de a fény egyértelműen
magából a falból jött. Mindenféle történet játszódott le a fénylő téglákban:
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egy kislány, aki teapartit rendez a szüleivel. Egy katona, aki a bajtársaival
nevetgél egy asztalnál. Egy férfi, aki az éljenző tömegnek integet.

– Mi ez? – kérdezte Ling.
Henry egyik téglától a másikig lépett, és a képeket tanulmányozta.
– Szerintem… szerintem ezek mások álmai – suttogta.
A fiú hátralépett, hogy az egész falat belássa. Messzire nyúlt a magasba;

ameddig ellátott, mindent álmoktól izzó képernyők takartak. Onnan, ahol
állt, az egész egy hatalmas szerkezet áramkörrendszerére emlékeztette,
mintha az előttük kibontakozó életdarabkák működtették volna az egész
álomvilágot: az állomást; a vonatot; a folyót, az erdőt és a falut, ahová Ling
és Henry minden éjjel menekült. Ám néhol egy-egy tégla megfakult, mintha
minden energiát kiszívtak volna belőle. Mintha azok az álmok meghaltak
volna, és új álmokkal kellene helyettesíteni őket, hogy a gépezet újabb
áramkörökhöz jusson.

Lingnek megakadt a szeme valamin, és közelebb hajolt a téglához, hogy
jobban lássa. Tágra nyílt szemmel fordult Henry felé, és magához intette.

– Te is látod?
– Mit?
– Őt – suttogta Ling párás levegőt eregetve.
Henry egyenesen az alagút fala elé lépett. Az egyik vibráló kép sarkában

az elfátyolozott nő állt, és az álmot figyelte. Tégláról téglára, álomról
álomra járt, mint egy éjjeliőr, aki ellenőrzi, hogy a gyár rendben működik.
Az egyik tégla felszíne megremegett, mintha a film megakadt volna. Aztán
Ling és Henry látta, ahogy a sötét faldarabon a férfi szép álmát rémálom
váltja fel, amiben egy falka állatszerű lény elől menekül végig a
metróalagúton.

– Éhes szellemek – jegyezte meg Ling, és ijedten pillantott Henryre.
Hirtelen az összes tégla felfénylett, és mind ugyanazt a képet mutatta: az

elfátyolozott nőt, aki rémülten rohan be az alagútba, kezében a véres késsel,
majd bemászik a csendes szerelvénybe. Aztán minden elsötétült.

Az alagúton metsző, állati sikoly visszhangzott végig.
– Mi volt… – De Ling nem tudta befejezni a mondatot, mert ott, ahol

beléptek az alagútba, egy sötét alak jelent meg hosszú ruhában, és egyre
közeledett.

– Henry… – suttogta Ling.
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A fiú bólintott.
– Menjünk tovább! Csak megtesszük az utat visszafelé.
Kéz a kézben elindultak az alagút végén lévő fénykör és az állomás

ígérete felé. De mindegy, milyen gyorsan igyekeztek, az állomáshoz nem
értek közelebb.

– Egyre távolodik – mondta Ling. – Mintha itt akarna minket tartani.
Mögöttük a sötétben morgó és kaparászó hangok hallatszottak.
– Felébreszthetlek. Tudod, hogy megtehetem.
– Ne merészeld! Vagy együtt megyünk, vagy nem megyünk – felelte Ling.
– Rendben. Akkor csak adok egy sugallatot. Lássuk, hogy el tudsz-e

minket képzelni máshol, egy másik álomban. Ling, miért nem álmodsz
inkább… inkább… – Hirtelen semmi sem jutott az eszébe. – Álmodj az új
évről! Az oroszlántáncról, a holdsüteményről és a tűzijátékról.

Ling szorosan lehunyta a szemét, de túlságosan félt. Semmi másra nem
tudott gondolni, csak azokra a rémes hangokra. Mintha egy raj közeledett
volna. De miféle raj?

Henry felkiáltott.
– Henry? – nyitotta ki Ling a szemét, de sehol sem látta a fiút. – Henry!
Ling egyedül maradt a sötétben leselkedő veszéllyel.

Henry a szobája padlóján ébredt a Benningtonban, az ágynemű a bokájára
tekeredett, szíve hevesen vert. Leesett az ágyról, és ez elég volt ahhoz, hogy
felébressze. Ling még mindig ott volt azon a szörnyű helyen. A földről
rálátott a folyosói kisasztalon lévő telefonra, de az álomjárás utáni bénulás
a talajhoz szögezte. Így csak számolta a másodperceket, amíg újra meg tud
mozdulni.

A sötétben lévő raj hangja felerősödött.
Ling futásnak eredt, de megbotlott, és a falba kapaszkodott, hogy

megtartsa magát. A kőben zajló jelenét megszakadt. A téglákon egyesével
ugyanaz a kép bontakozott ki: az elfátyolozott nő arca. A háló mögött recés
fogak villantak meg. Azonban a szellem sötét szeme volt az, ami leginkább
nyugtalanította Linget: azok ugyanis egyenesen rá szegeződtek.

Halk csörgés hangzott fel az alagútban, de a szörnyű, torokból jövő
szűkölés elnyomta. A falakból izzó ujjak törtek elő, mintha az alagút
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egyszerre tucatnyi rémálmot szülne.
– Ki merészeli megzavarni az álmomat? – Az elfátyolozott nő közelebb

ért. Kezében megvillant a kés.
Ling megremegett. Be akarta csukni a szemét, de nem tudta elszakítani

tekintetét az alagút falaiból előmászó lényektől és az őket vezető
királynőtől.

Ébredj fel!, parancsolt magára Ling. Kérlek, ébredj fel!
A halk csengés az állati moraj hangjai közé keveredett. De aztán

felülkerekedett a lármán, és magabiztos, kitartó vészjelzésként ölelte körbe
Linget, magára vonva teljes figyelmét. A lány teste elnehezült, miközben az
álom szürke ürességgé fakult.

– Óóó! – nyögte Ling az ágyában. Izmai rettenetesen sajogtak, de ez most
nem érdekelte. Még sosem őrük ennyire annak, hogy ébren van.

Csukott ajtaján keresztül hallotta, ahogy az anyja dühösen panaszkodik:
– Rossz számot hívott. Bárki volt is az, szeretném látni, ahogy az ő álmát

is megzavarják…
Ling halványan elmosolyodott. A telefon. Az hozta vissza. Henry. Hát

mégsem hagyta magára.
Lenézett a kezére.
A csúnya égési seb még mindig ott volt.
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ÁRNYEMBEREK

A két férfi szedánja egyenletesen haladt végig az eső áztatta utakon.
Mindkét férfi körülbelül ugyanolyan magas volt, nem voltak sem túl
magasak, sem túl alacsonyak, sem túl kövérek, sem túl vékonyak.
Ugyanolyan sötét öltönyt, vasalt, fehér, keményített gallérú inget és
sötétszürke kalapot viseltek, mely utóbbit szorosan rövidre nyírt, a barna és
a szürke árnyalataiban játszó hajukra húztak. Semmi rendkívüli nem volt a
megjelenésükben, hiszen az volt a céljuk, hogy beolvadjanak környezetükbe,
és semmi nyomát se hagyják hátra létezésüknek. Amikor beléptek egy
üzletbe vagy egy út menti kávézóba, a tulajdonosok nehéz helyzetben voltak,
ha bármilyen részletet is fel akartak idézni róluk. A férfiak udvariasak
voltak. Maguknak valók. Kifizették a számlát, adtak némi borravalót, és
semmi felfordulást nem hagytak maguk után. Mert ezek a férfiak jól ismerték
a felfordulásokat és a takarítást, ami velük járt.

A férfiak vezettek. Utazásaik során néha kisvárosokban kötöttek ki az
ország közepén, különböző házaknál, ahol az anyák meghallgatták
kérdéseiket, és lesimították kötényük szegélyét, ami az éveknek és a
kekszesdobozból hiányzó pénzérméknek köszönhetően beszürkült.

Csak a helyi újság cikkéről szeretnénk többet megtudni, amiben a
szomszédja fiáról írtak, egy Látóról. Mikor jelentek meg nála ezek a
Látó képességek, hogy úgy mondjam?

Ön vagy más is látja ezeket a szellemeket?
Hallotta, ahogy egy különös, szürke, cilinderes férfit emleget.
Nem, biztos vagyok benne, hogy nincs veszélyben, de ezeket az

embereket megfigyelés alatt kell tartani. Nem kell aggódnia. Majd mi
elintézzük. Menjen, és élje a megszokott életét!

De legyen résen!
Jelentsen minden gyanúsat!
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Egy út menti kávézó ablakai aranyion, hívogatóan mosolyogtak az
éjszakában.

– A pite jól hangzik, Mr. Adams – mondta a sofőr, és lekanyarodott az
útról.

– Szeretem a pitét, Mr. Jefferson – felelte a másik.
Odabent meleg volt. Néhány helybéli tojásos vagy szendvicses tányérja

fölé hajolt: csupán az emberiség néhány szigete, együtt az egyedüllétben. A
férfiak leültek és beolvadtak. A pincérnő kitöltött nekik egy-egy csésze
forró, fekete kávét, és kihozta nekik az almás pitét. A férfiak mindkettőt
elfogyasztották. A kávézóban rádió szólt. Hangszóróiból valamilyen műsor
mormolása hallatszott, amiben egy női prédikátor a bűnösöket Jézushoz
vezette:

– A Szentlélek legyen a szenátoruk és a képviselőjük…
– Errefelé laknak? – kérdezte a pincérnő, miközben elvette az üres

tányérokat, és letette eléjük a számlát.
– Nem messze.
– Mivel foglalkoznak?
– Utazó ügynökök vagyunk… – pillantott Mr. Adams a pincérnő

névtáblájára. – Hazel.
– Ó? Mit árulnak?
A férfi elmosolyodott.
– Amerikát.
– Kérnek még kávét az útra? – kérdezte Hazel, a pincérnő.
Mr. Adams bocsánatkérőleg mosolygott.
– Attól tartok, mennünk kell – mondta, leutánozva a kávézóban hallott

helybéliek hanghordozását. Még a beszédük is elárulhatta őket. – Köszönjük
a pitét.

Kifizette a számlát, hozzácsapott tíz centet borravalónak, és társával
együtt kilépett a hidegbe. Az alkony téli felhők sűrű füzérét aggatta a lankás
dombok fölé.

– Mr. Hamilton telefonált. Beszél az Orákulummal – jelentette Mr.
Jefferson, miközben egy fogpiszkálót forgatott a szájában.

– Remek. Akkor intézzük el ezt a másik ügyet!
A szedánnal a város egy kevésbé barátságos részére vezettek, le egy

vízmosáshoz, ahová a neon hosszú ujjai alig értek el. A sofőr kinyitotta a
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csomagtartót, előrángatott belőle egy megkötözött lányt, majd térdre
kényszerítette a földön. Levette a fejéről a zsákot, mire a lány reszketve
nyelte a levegőt, és körbepislogott az ismeretlen környezetre. Arca takonytól
és könnyektől volt nedves.

– H-hol vagyunk? – kérdezte.
Mr. Adams a szedán hátuljának dőlt.
– Újra megkérdezem: beszélt valaha egy nagy erejű teremtménnyel, egy

szürke arcú, cilinderes férfival?
A lány a fejét rázta. Arcán friss könnycseppek gördültek le.
– K-kérem, uram! Az a kártyaolvasós dolog csak játék volt. Nem vagyok

Látó. S-semmit sem t-tudok erről. – Szipogott, de az orrát nem tudta
megtörölni, taknya a könnyével keveredett. – Csak azt akartam, hogy
észrevegyenek.

Mr. Adams elmosolyodott.
– És most itt vagyunk. És figyelünk.
A lány sírva fakadt. A sírás zavaró tényező volt.
– Teljesen biztos benne, hogy igazat mond?
A lány hevesen bólogatott.
Mr. Adams fáradtan, mélyen felsóhajtott.
– Kár.
Az út menti, fehéren villogó nyíl – ÉDENKERT ERREI – fényében az

Árnyember szinte szürkének látszott, egy árny árnyának, miközben felhúzta
bőrkesztyűjét. Kinyitotta táskáját, és egy hosszú huzalt húzott elő belőle.

– Mit művel? – kérdezte a lány. A félelem megakasztotta könnyeit.
Mr. Adams kesztyűs keze köré csavarta a huzal két végét, és feszesre

húzta.
– Megvédem a demokráciát.
Később az Árnyemberek egy mezőn álltak az üres éjszakai égbolt alatt,

amin olykor-olykor felvillant a pislákoló fény hamis reménye, a haldokló
csillagok megkésett segélykérése. Mr. Adams befejezte a vizelést. Felhúzta
a cipzárját, kezét megtörölte a lány sáljában, majd meggyújtotta, és nézte,
ahogy a lángok elemésztik az anyagot, mint egy csapat narancsszín, az ég
felé röppenő madár. A férfi arcát a füst itt-ott bepettyezte. Az égő sál túl
forróra hevült, hogy tovább tartsa, így a földre dobta.

– Ezzel megvolnánk – közölte Mr. Adams. – Mi következik?
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Mr. Jefferson a feketével bekarikázott, rövid cikkhez lapozott az
újságban. Egy másik Látó egy másik nevenincs városban.

Mr. Adams kinyitotta az anyósülés ajtaját.
– És házunk messze-messze még.{47}

A hosszú út éjtől csendes földeken vitt keresztül, dombokra fel, majd le,
az esőtől megduzzadt völgyekbe, foszladozó madárijesztők, temetők és
telefonpóznák mellett, amik fakarja tolték{48} istenekhez hasonlóan nyúlt
végig a magasban. Alvó városok, néma gyársípok és iskolai harangok között
kígyózott. A prérik messzire nyúló határait feszegette, és szimbólumként
jelent meg az emberek álmában: a boldogság utáni vágy végtelen
főútvonalaként. Mindezek szélén a szellemek a fák közül leselkedtek
emlékezve, nyugtalan vágyaktól és az álmokra épült ország illatától vonzva.

A sofőr egy Mamie nevű lányról énekelt, aki a szerelem miatt pokolra
jutott, szerette az Ördögöt, s csak utána futott.{49} A másik férfi az aznapi
újságot olvasta, és megnyálazta az ujját, hogy lapozzon. A hírek egy újabb
tanárról szóltak, akit megbírságoltak és börtönbe zártak, mert az evolúciót
tanította a diákoknak. Egy ügyvéd elvállalta a védelmet. Néhányan bibliai
idézetekkel festett táblákkal tiltakoztak a bíróság előtt.

– Maga szerint igaz? – kérdezte Mr. Jefferson, megtörve a csendet.
– Micsoda?
– Hogy a fákról másztunk le. És csak egy csapat majom vagyunk

öltönyben.
– Éppannyi értelme van, mint a másik elméletnek – felelte Mr. Adams.
Mr. Jefferson halkan felnevetett, és ismét belefogott a dalba. A távolban

sötét felhők tömege kavargott a horizonton. Az út dorombolt a szedán
kerekei alatt, miközben azok szüntelen fordulataikat nyelték.
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MULBERRY BEND

Ling egész délelőtt semmi másra nem tudott gondolni, mint az előző éjjeli
nyugtalanító álomjárásra és arra, amit Henryvel az alagútban láttak. Az
égési sebe még mindig fájt. Amint volt egy szabad perce az étteremben,
felhívta Henryt, épp amikor a fiú indulóban volt.

– Most megyek ki a Grand Centralra, hogy bevárjam Louis vonatát –
magyarázta. – Ígérem, hogy egyenesen a Teaházba viszem. Ott mindent
megbeszélhetünk – mondta, majd lerakta.

Ebédidőben Charlie Lee ugrott be a Teaházba, hogy tudassa Linggel, a
nagyapja visszatért Bostonból, így amint végzett az asztalok leszedésével, a
lány kihasználta a délutáni pangást, és meglátogatta Chang Lee-t az Arany
Gyöngyben, kezében egy kosár naranccsal ajándékul a közelgő új évre.
Chang Lee már majdnem nyolcvanéves volt, de az elméje olyan éles volt,
mint mindig, és Ling remélte, hogy tudhat valamit, ami segít megnyugtatni az
ő zaklatott elméjét Wai-Mae ügyében.

– Úgy értesültem az unokámtól, hogy van egy kérdésed a környékkel
kapcsolatban… valami házasságközvetítőről, ugye?

Igen, bácsi. Egy cégről, a nevük O’Bannion és Lee – felelte Ling
izgatottan. – Ismeri?

– Igen – válaszolta Mr. Lee, de mást nem tett hozzá. A lány azonban a
csendből kiérezte ítéletét, és korábbi reménye, hogy ez talán mégiscsak egy
tisztességes házasságközvetítő, elpárolgott. – Egykor volt itt egy irodájuk –
folytatta végre Mr. Lee. – Itt volt a Benden.

– A Benden?
– A Mulberry Benden.
Mulberry Bend. Úgy néz ki, Wai-Mae-nek ebben mégiscsak igaza volt.
– O’Bannion és Lee – mondta Mr. Lee. – Nem házasságközvetítők.

Leánykereskedők. Átutazást ígértek a lányoknak Kínából Amerikába, aztán
egy vagyonos férjjel kötött házasságot. És amint a lányok eljutottak
Amerikába… – Mr. Lee szomorúan csóválta meg a fejét. – Eladták őket.
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Prostitúcióra kényszerítették őket, hogy visszafizessék a hajójegyük árát.
Ezek a lányok szegények voltak, senkijük sem volt ebben az országban, és
egy törvény sem védte őket. Mit tehettek volna? Csapdába estek.

– Miért nem állította meg őket senki?
– Valaki megtette – felelte Mr. Lee. – Meggyilkolták őket. Odakint, az

utcán.
– S-sosem hallottam erről a gyilkosságról.
– Gondoltam. O’Banniont és Lee-t 1875-ben ölték meg.
– 1875-ben? – ismételte Ling.
– Igen. Az egyik lány ölte meg őket, akit kihasználtak. Mindkét férfit

szíven szúrta a tőrével. – Megcsóválta a fejét. – Rossz emberek voltak.
Emlékszem, hogy olykor láttam a lányt. Ópiumfüggő lett. És egy kis
zenedobozt hallgatott.

Ling gyomra kavarogni kezdett.
– Fátylat hordott?
– Igen. Ezt honnan tudtad?
A feszültség Ling gyomrából felfutott a nyakán, egészen a feje búbjáig.

Megszédült.
– Hol van a Mulberry Bend, bácsi? Szeretném látni.
– Mindennap láthatod.
– Elnézést. Nem értem.
– Most Columbus Parknak hívják. – Mr. Lee magyarázókig szélesre tárta

a kezét. – A Mulberry Bendet 1897-ben megszüntették, és a helyét
beparkosították. A Mulberry Bend már évtizedek óta nem létezik. Ahogy
O’Bannion és Lee sem. – Az ujjára fújt, mintha pitypang pihéket akarna
szétszórni a szélben. – Szellemek.
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A NEW ORLEANS-I HÁROM TÍZES

Henry a Grand Central alsó szintjén járkált fel-alá a tízes vágány mellett,
és úgy figyelte a síneket, mintha a jövője érkezne rajtuk sűrű gőzfelhőkben.
Hajtókájába: friss, piros szegfűt tűzött. Végül egy gyászos, sóhajszerű
sípolás jelezte a közelgő vonatot. Henry pulzusa a kerekek zakatolásával
együtt vert: takka-takka-takka-takka. A fémmonstrum végigcsúszott előtte.
Henry a nyakát nyújtogatta minden egyes ablak felé, de az arcokat
elhomályosította az üveg. A vonat hosszú, kimerült szisszenéssel állt meg.
Egy egyenruhás férfi hangosan jelentette:

– Érkező vonat: a három tízes New York-New Orleans gyors!
Ajtók nyíltak. Boldog utasok hömpölyögtek le várakozó családtagjaik és

barátaik karjába. Henry a peronon toporgott, szíve minden egyes
alkalommal nagyot dobbant, amikor egy jóképű, sötét hajú fiatalember tűnt
fel a lépcsőn, de egyikük sem Louis volt. A hordárok a bőröndöket és
ládákat kocsikra pakolták és elgurították. A nyüzsgő peron lassan kiürült,
míg már csak Henry és a hordárok maradtak. Talán valahogy elkerülte
Louis-t a tömegben?

– Elnézést! – szólította meg Henry az egyik hordárt, aki akkor ugrott
vissza a vonatra. – Egy barátomat keresem, aki a három tízessel érkezett.
Vannak még utasok a vonaton?

A hordár a fejét rázta.
– Nincsenek, uraim. Senki sem maradt idefent. Mindenki leszállt.
– Biztos benne?
– Igen, uram. Egy lélek sem maradt itt.
Biztosan elkerülte őt. Louis már valószínűleg odafent van a tágas

csarnokban, kezében a bőröndjével, hátrabillentett fejjel, és tátott szájjal
bámulja a nagyvárosi állomás hatalmas terét. Henry felrohant a lépcsőn a
főváróterembe, és sietve végigjárt a hosszú fapadok között, ahol az emberek
újságot olvastak, vagy a gyerekeikkel foglalkoztak. Mintha Louis-t látta
volna útban egy telefonfülke felé, így utánaszaladt, a nevét kiáltozva.
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– Segíthetek? – kérdezte a férfi, amikor megfordult. Legalább tíz évvel
idősebb volt Louis-nál.

– Elnézést kérek. Összetévesztettem valakivel – szabadkozott Henry, és
megint a Grand Central hatalmas termében kezdett körözni. Izgatottsága
helyét félelem vette át. Eszébe jutott, mennyire megsértődött Louis, amikor a
megvesztegetésről kérdezte. Könnyed természete ellenére lehet, hogy most
túlságosan magára vette a vádaskodást. Mi van, ha annyira rosszulesett neki
tapintatlan megjegyzése, hogy úgy döntött, mégsem jön el?

Vagy mi van, ha Louis egyszerűen csak lekéste a vonatot?
Henry újult reménnyel sietett a jegykiadó ablakhoz.
– Elnézést, mikor jön a következő vonat New Orleansból?
– Ma este fél hétkor – felelte a jegyárus.
Henry leült egy padra, és várt. Fél hétkor még mindig várt. És nyolckor

is, amikor már minden utas elment a családjával. Kilenc órára, amikor a
gondnokok seprűikkel végigszántották a Grand Central fővárótermének
márványmezejét, és a sínek többnyire elcsendesedtek, nyilvánvalóvá vált,
hogy Louis egyáltalán nem jön.

Henry kilépett a fényektől ragyogó városba, ami immár veszített bájából,
és elindult a Viliágé felé, egy Barrow Street-i klubba. Korábban csak arra
vágyott, hogy mindent megmutathasson Louis-nak, de most már csak
lerészegedni akart, vagy behúzni egyet valakinek. Vagy talán mindkettőt.

– Whiskyt – mondta a csaposnak, és lecsapta elé azt a pénzt, amit a
Louis-val töltendő estére tett félre. Most már úgysem számított. Henry
ledöntötte az italt, ami kellemesen égette a torkát, majd még húsz dollárt
dobott maga elé, és nyitott flaskáját a csapos felé nyújtotta.

– Szeretné támogatni a Sajnáltatom Magam Alapot? Jótékony célt szolgál,
biztosíthatom – mondta.

A csapos vállat vont, majd teletöltötte a flaskát.
Henry jó úton haladt a teljes lerészegedés felé, amikor a lebuj

telefonfülkéjéhez botorkált, és a saját számát tárcsázta a Benningtonban.
Fejét az üveg harmonikaajtónak nyomta, és a készülékből érkező, apró
csengéseket hallgatta, miközben meghúzta a flaskáját.

Az ötödik csengetésre Theta felvette.
– Nincs itthon senki – szólt bele a lány szokása szerint, mire Henry azt

kívánta, bárcsak ő is ott ülne vele a rendetlen konyhaasztalnál.

479



– Cárina Thetakoviccsal beszélek az Orpheum Circuitből? – kérdezte
Henry elmosódott hangon. – Fizetős hívás Negyedik Tökfilkó Henry
DuBois-tól.

Rövid szünet.
– Kérlek, ne tedd le! – suttogta Henry.
– Hen? Hol vagy? Mi történt?
Henry a fülke famennyezetére meredt. Arcán könnyek csordultak végig.

Abbahagyhatod a szipogást, Hal. A férfiak nem sírnak. Ezt mondogatta
mindig az apja. Nos, Henry férfi, de sok oka volt a sírásra.

– Louis nem jött el. Elköltöttem a zongoraalap pénzt és feldühítettelek, és
mindezt a nagy semmiért, Theta. Sajnálom. Sajnálom.

– Á, Hen! – sóhajtotta Theta. – Csak gyere haza!
Henry a ruhaujjába törölte az orrát.
– Igen?
– Igen.
– Még mindig a legjobb barátom vagy?
– Ilyen könnyen nem szabadulsz meg tőlem. Egy család vagyunk. Gyere

haza!
– Oké. Megyek – felelte Henry, és letette.
Ám előbb még valamit meg kellett tennie.
Egyenetlen léptekkel végigsietett Alsó Manhattan utcáin, el a levakolt

karanténházak és sötét, bezárt üzletek mellett, amik ablakaiban felirat
hirdette: Az ÉPÜLET NEW YORK VÁROS EGÉSZSÉGÜGYI HIVATALÁNAK

RENDELETE ÉRTELMÉBEN ZÁRVA. Még mindig részeg volt, amikor elérte a
kínai negyed csendes határát. Az utcák szinte néptelenek és hátborzongatóan
csendesek voltak. A Teaház majdnem teljesen üres volt, de Henry látta, hogy
Ling odabent van. Intett a lánynak, és a sikátorra mutatott, majd Ling pár
pillanat múlva csatlakozott hozzá.

– A képzeletbeli tudományos kör tagja, Negyedik Henry DuBois
szolgálatra jelentkezik – motyogta. Próbált tisztelegni, de elveszítette az
egyensúlyát, és nekiesett egy szemetesnek. – Csss! – mondta, miközben
visszatette rá a fedőt.

– Te részeg vagy? – suttogta Ling.
– Mint mindig, megfigyelési készsége pontosnak bizonyult, mamoiselle.
– Mi történt? Hol van Louis? Azt hittem, kimész elé az állomásra.
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– Á! Egyenesen a tárgy szívébe vágunk. Vagy inkább a szívének hiányába.
Úgy tűnik, egyikünknek nincs szíve. Nem jött el. Ling, szükségem van rád,
hogy velem gyere az álomvilágba. Válaszokra van szükségem.

– Nem hiszem, hogy ez jó ötlet.
– Igazán? Szerintem nagyon is mutatós ötlet.
– Részeg vagy.
– Remek megfigyelő vagy. Hé! Gondoltál már arra, hogy tudósnak állj?
– Ráadásul egy szörnyű részeg. Henry, ide figyelj: az álomvilág nem

biztonságos.
– Tudom. Szellemek. Szörnyek. Dolgok az alagútban – dőlt neki Henry a

falnak. – És éppen ez az: mi van, ha múlt éjjel történt valami Louis-val? Mi
van? Furcsa képet vágsz.

Ling reszketve beszívta a levegőt.
– Megtudtam az igazat O’Bannionról és Lee-ről. 1875-ben meghaltak.

Meggyilkolták őket, Henry. Az egyik lány, akit becsaptak. Egy elfátyolozott
lány, aki egy zenedobozt hallgatott. Szerintem nem kéne visszamennünk oda,
Henry. Ma éjjel nem.

– Egy óra az álomvilágban. Csak ennyit kérek. Nélküled nem jutok el a
folyóhoz. Ketten kellünk hozzá. Ezt te is tudod.

– Alvásra van szükséged. Igazi alvásra, Henry. Mindkettőnknek. Majd
holnap beszélünk.

Henry felnézett a hideg, halott csillagokra.
– Többé már nem hiszek a holnapban – felelte.

Amikor Henry visszaért a Benningtonba, csak Theta üzenetét találta ott:
„Memphisszel találkozom. Hamarosan jövök. Isten hozott itthon
Zongorista.” A zongoraalap bödönéből egy ropogós ötdolláros kandikált ki.
A bödön elejére egy darab matricát ragasztottak: ZONGORAALAP – NE NYÚLJ

HOZZÁ!
Henry ügyetlen ujjakkal beindította a metronómot. Halványan tudatában

volt, hogy részeg, dühös és sértett, így pedig nem jó ötlet álomjárásra
indulni. De ez már nem érdekelte. Látnia kellett Louis-t. Válaszokra volt
szüksége. És ha Ling nem hajlandó vele menni, akkor egyedül megy, hátha
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saját erejéből is képes odajutni. A metronóm egyenletes kattogása megtette
hatását, Henry másodpercek alatt álomba merült, miközben az alkohol súlya
egyre mélyebbre húzta.

Amikor felébredt az álomvilágban, nem New York utcáin állt, hanem a
peronon, a vonatállomáson, ami aznap éjjel még fényesebben ragyogott.
Mintha minden aranyködben úszott volna. Henry elmosolyodott.
Megcsinálta. Meg sem kérdőjelezte, hogyan.

– Álomorszáááágba csöppentem – énekelte, miközben a sötét alagút felé
botorkált, és türelmetlenül várta a szerelvényt.

Henrynek eszébe jutott az előző éjszaka és az, amit odabent láttak. Még
néhány másodpercig habozott az alagút szélén, de csak Louis-ra tudott
gondolni.

– Áááá, a fenébe az egésszel! – mondta, és a sínek közé ugrott.

482



A PIKK ÁSZ

Míg a BűbáJós Szólam elénekelte a műsor főcímdalát, és Mr. Formaira
mikrofonjába duruzsolta a felvezető szavakat, Evie az arcát törölgette egy
zsebkendővel, és kinézett a közönségre, ahol az emberek éhes tekintettel
várakoztak a tárgyaikkal. A lány gondolatai Sam körül jártak. A kapcsolatuk
színjátéknak indult, semmi többnek. De aztán Sam megmentette az életét, ő
pedig megcsókolta a fiút. Meg akarta csókolni – ennyit biztosan tudott. Sam
csókjai szenvedélyesek, gyengédek és szédítőek voltak; Evie nem tudott
betelni velük. Amikor a parti véget ért, és Evie hazafelé indult,
hátrapillantott a taxi hátsó ablakán keresztül, hogy lássa, ahogy a fiú a
nyüzsgő utca közepéről figyeli, ahogy távozik, keze a zsebében, arcán édes
vigyorral, miközben az autók körülötte manővereztek és dühösen dudáltak.
A Sammel kötött egyezségnek meg kellett volna könnyítenie az életét.
Ehelyett a lány zavarodottabb volt, mint valaha.

– És ne feledjék, hogy a BűbáJós lesz a sztárvendége az Amerikai
Folklór, Babona és Okkult Tudományok Múzeumának, a ma esti nagy Látók
kiállítás megnyitóján, ami az óra kííísérteties tizenkettedik ütésekor veszi
kezdetét az éjszaka sötét közepén! Ez elég borrrzongatóan hangzik, Miss
O’Neill – adta át neki a szót Mr. Forman.

– Igen. Eléggé – felelte Evie feszülten. A kezelőközpont üvegén keresztül
észrevette Mr. Phillipset, aki láthatólag nem örült, hogy egy ilyen reklámra
használják a rádióját az engedélye nélkül. – Hívhatjuk az első vendégünket,
Mr. Forman?

Mr. Forman vette az adást.
– Hölgyeim és uraim, kérem, köszöntsék a Pears Szappan Órájának

színpadán: Mr. Bob Batemant!
Az udvarias taps közben egy jóképű férfi lépett elő. Bájosan idegesnek

tűnt.
– Hogy s mint, Miss O’Neill?
– Most már sokkal jobban, hogy maga is itt van – felelte Evie, és
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élvezettel hallgatta a közönség nevetését. – Miben állhatok a
rendelkezésére, Mr. Bateman?

– Rettentően örülök, hogy találkozhatok magával. Maga elképesztő meg
minden.

– Jaj, Mr. Bateman, szörnyen kedves magától, hogy ezt mondja – felelte
Evie. – Ó, egy fésűt hozott nekem. Jaj, remélem, nem arra akar célozni
ezzel, hogy ijesztően fest a frizurám!

Újabb nevetés. Nagyszerű közönség, nagyszerű show – az eddigi egyik
legjobbja. Remélte, hogy Mr. Phillips is figyeli.

– Ó, nem, Miss O’Neill. Maga gyönyörű – mondta a férfi, mire Evie
elpirult.

– Csak óvatosan! Ez a fiatal hölgy egy Látó jegyese – szólt közbe Mr.
Forman, a tömeg örömére.

– Szerencsés flótás – jegyezte meg Mr. Bateman, és Evie mosolya csak
egy kicsit remegett meg. Már nem tudta, miféle játékot űznek Sammel.

– Ez a fésű a legjobb barátomé, Ralphie-é volt – magyarázta Mr.
Bateman, mire Evie gondolatai visszaterelődtek a jelenre.

– Ó! Ühüm – felelte.
– Meghalt a háborúban.
A közönség együtt érzően felmorajlott.
– Jaj, sajnálom – mondta Evie. – Az én bátyám is háborús hős volt.
– Igen. Hallottam. Gondoltam, megesik a szíve egy olyan katonán, mint

én. Az a helyzet, hogy amikor odaát volt, Ralphie viszonylag sietve elvett
egy francia lányt, de nem tudom a nevét, és hát a család hiába próbálta
felkutatni az elmúlt években. Maga biztosan megérti. Reméltem, maga talán
felfedheti nekünk a nevét.

– Hát persze – felelte Evie csendesen, és kezét Mr. Batemanére tette. –
Minden tőlem telhetőt megteszek.

Mr. Bateman a lány kezébe tette a fésűt. Régi teknőcfésű volt, olyasmi,
amit bármelyik boltban beszerezhet az ember. Semmi különös. Evie
behunyta a szemét. Hüvelykujját végighúzta a fésű fogainak végén. Aztán,
amikor felkészült, két tenyere közé vette, finoman rányomott, és várta, hogy
megnyíljon előtte.

Ám úgy tűnt, nem szándékozik felfedni előtte titkait. Mélyebbre kell
mennie, ha bele akar látnia múltjába. Ez a rádióban kiszámíthatatlan volt.
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De Bob Bateman háborús hős, és mindenki a válaszra vár. Evie nem küldi
el válaszok nélkül. Elszántan mélyebbre ereszkedett, olyan erősen
koncentrált, hogy érezte, ahogy ajka fölött és hátán verejték gyöngyözik.
Evie megfeledkezett az elővigyázatosságról. Csak az érdekelte, hogy
kihúzza a fésűből az információt, nem számít, mibe kerül.

Feje hirtelen hátrahanyatlott, ahogy a látomás felvillant előtte. Szédítő
érzés kerítette hatalmába. Mintha futna. Nem. Valami más mozgott. A látkép.
Fák. Sziklák. Még több fa. Egy ablak túloldalán. Á! Egy vonaton ült. Evie
mélyeket lélegzett, miközben próbált megkapaszkodni az emlékben, és
sikerült is tisztább képet kapnia. Igen, egy katonákkal teli vonatfülkében
volt. A kis, lehajtható asztalon egy kártyajáték zajlott. Egy sovány, sötét hajú
fiú elnyúlt az ülésen, és a naplójába írt. Egy lány sem volt a közelben.
Talán, a vonat egy másik részén lehet. Evie majd megtalálja.

– Tudja valaki, hová megyünk? – kérdezte a naplóíró. Idegesnek tűnt. A
szeme. Volt valami ismerős a tekintetében. Barna. Szomorú.

– Sosem árulnak el semmit – felelte a kártyaosztó, szájában cigarettával.
– Csak furcsa, hogy nem közölték.
– Előbb-utóbb úgyis kiderül – mondta az osztó. – Ki játszik?
Minél tovább tartózkodott ott, Evie-ben annál erősebb lett az érzés, hogy

valahonnan ismeri ezeket a férfiakat, de nem tudott rájönni, honnan. Csak
finoman. Ne menj túl mélyre! Ez volt a legfőbb szabály a rádióban. De Evie
máris túl mélyre ment. Tudnia kellett.

Az ablak túloldalán a táj továbbsuhant. Fák. Dombok. Könnyű hóesés.
Az osztó a homloka elé tartotta az egyik lapot, a hátulját mutatva a

többiek felé.
– Melyik lap van a kezemben, háh? Melyik? Ki tudja megmondani? Joe?

Cal?
– A pikk ász szólt egy új hang, olyan sokkolóan ismerős, hogy Evie alig

kapott levegőt.
Az osztó vigyorogva, a fejét csóválva dobta a kártyát az asztalra,

mintával felfelé. Pikk ász.
– Te gazember! – mondta egy szeplős katona. – Megint eltaláltad.
– Ez a mi Jimünk – jegyezte meg a naplóíró.
Evie teljesen ledermedt. Már felismerte ezt az arcot. A katona a

fegyverrel. Az, aki megpróbálta lelőni a Negyvenkettedik utcán. Végtagjai
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megremegtek. Émelygés fogta el. Ez már túl sok volt. Le kellett állnia, de
nem tudott – még nem. Látnia kellett a katona arcát. Azét, aki eltalálta a
kártya mintáját. Tudnia kellett, ki…

És akkor ott volt. Egyenesen előtte. Mosolyogva, csillogó szemmel,
fiatalon. Éppúgy, ahogy emlékezett rá.

– Rendben – mondta a bátyja vigyorogva. – Melyik nagyokos vette el a
fésűmet?

A következő pillanatban Evie a színpad talajára rogyott. Halványan
tudatában volt a körülötte lévő felfordulásnak, de a hangok mintha a víz alól
érkeztek volna.

– Miss O’Neill? Miss O’Neill! – kiáltotta Bob Bateman.
– Kérem, nyugodjanak meg! – szólt Mr. Forman.
Izgatott moraj a közönség soraiból. Nyugtalan hangok: „Segítsenek

rajta!”, „Hogyan?”, „Csináljanak valamit!”
És akkor valaki kifeszítette a fésűt merev ujjai közül, elvágva a

kapcsolatot. Evie egy nagy, erőteljes levegővétellel tért magához, mintha
tüdeje egy pillanatra leállt volna, és most kétségbeesetten akarna oxigénhez
jutni. Feje ide-oda imbolygott. Az erős, fehér fény bántotta a szemét. Térde
megrogyott, amikor megpróbált felállni. A stúdió közönsége elhűlve
morajlott fel. A BűbáJós Szólam egyik tagja odasietett, hogy felsegítse a
lányt. Evie vér ízét érezte a nyelvén. Szájának belseje kisebesedett ott, ahol
minden bizonnyal ráharapott. Mr. Forman hozott neki egy pohár vizet, amit
Evie mohón felhajtott) nem is törődve vele, hogy ruhájának elejére is jut
belőle. Hirtelen kitört az énekes karjából, és bizonytalan léptekkel Bateman
felé indult.

– Hol… hol szerezte ezt? – nyögte, amikor ismét képes volt beszélni. A
stúdió fényei tőrként sütöttek le rá. Szeme könnybe lábadt, orra folyni
kezdett. Attól félt, mindjárt hányni fog.

– Már mondtam, a barátomé, Ralphie-é volt…
– Ez nem igaz! – vágott közbe Evie félig ordítva, félig sírva.
A közönség kezdte kényelmetlenül érezni magát ennek az illetlen

megnyilvánulásnak a láttán. Azért jöttek, hogy jól érezzék magukat, és
válaszokat kapjanak az elveszett kedvenceik vagy családi kincsek
hollétéről, amiknek titkos története talán előkelőségekhez vagy
milliomosokhoz köti őket. Mr. Forman próbált közbeavatkozni, de Evie
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hangja elnyomta az övét.
– Hol szerezte a bátyám fésűjét?
– Nahát, ilyet… én csak egy kis segítségért jöttem – csattant fel Bateman,

de inkább tűnt zavartnak, mint dühösnek. – Nem kell itt állnom, és ezt
hallgatnom.

A fülkében a kezelő vadul integetett Mr. Formannek, aki gyakorlatilag a
mikrofon elé lökte a BűbáJós Szólamot, akik vidám dallamba fogtak, hogy
túlharsogják az előttük kibontakozó drámát. Bob Bateman kikapta a fésűt
Mr. Forman kezéből, és a sorok között a terem végében lévő ajtó felé indult,
nem törődve a pirosan világító ADÁS jellel. Evie utánabotladozott, ezzel
újabb helytelenítő és meglepett morajt váltva ki a tömegből, de nem állt
meg, egyenetlenül guruló üveggolyóhoz hasonlóan követte Bob Batemant a
rádióállomás folyosóján.

– Mr. Bateman! Mr. Bateman!
A férfi meggyorsította lépteit. A lány kivágódott az ajtón az utcai

forgatagba. A kövér, hideg esőcseppek a szempillájára tapadtak. Bob
Bateman már az utca felénél járt. Evie üldözőbe vette, és megragadta a
karját.

– Hol szerezte azt a fésűt? – kérdezte követelőzőn, összeszorított fogain
keresztül.

– Nézze, már mondtam…
– Hazudik. Hazudik, hazudik! – Most már zokogott, és csuklásszerű

sípolással vette a levegőt. Jelenetet csinált ott, a Broadwayn, mindenki
szeme láttára. De már semmi sem érdekelte. Csak az igazat akarta. – Honnan
ismerte a bátyámat?

– Mi?
– A bátyámat, Jamest! Ott volt a vonaton. A látomásban… láttam őt!
Bob Bateman arcára pánikszerű kifejezés ült ki. Gyorsan körbepillantott

az utcán, majd közelebb hajolt Evie-hez, és lehalkította a hangját.
– Ide figyeljen, szépségem, ez nem is az én fésűm.
– Tessék?
– Nem az enyém, oké?
– D-de azt m-mondta.
– Lefizettek, hogy azt mondjam. Nem is az én fésűm – ismételte.
– Ki? Ki fizette le?
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– Nem tudom. Két fickó sötét öltönyben… Adams! A társa Adamsnek
hívta az egyiket.

– Miért tennének ilyet?
– Honnan tudhatnám?
– Vigyen el hozzájuk!
– Maga megőrült – felelte a férfi. Evie most már mindkét kezét a karjára

kulcsolta. – Eresszen!
– Nem, amíg el nem visz hozzájuk – mélyesztette Evie a férfi karjába a

körmét, nehogy meglógjon.
– Aú! Azt mondtam, eresszen! – A férfi rátaposott a lány lábára. Evie

felordított, inkább meglepetésében és mérgében, mint fájdalmában, a férfi
pedig elrántotta a karját. Közben egész tömeg gyűlt köréjük, akik a jelenetet
figyelték.

– Őrült – háborgott Bob Bateman az egybegyűlteknek. – Ez a lány őrült!
Ezek a Látók mind őrültek! – kiáltotta, és elszaladt.

Mire az átázott, sáros Evie visszaért a rádióállomásra, a Pears Szappan
Órája véget ért. A lány elbújt egy cserepes növény sűrű, szerteágazó levelei
mögött, miközben az előcsarnokban dohányzó férfiak csoportját figyelte, és
Mr. Forman hangszórókból kiszűrődő hangját hallgatta, aki épp azt
magyarázta a készülékek előtt ülőknek, hogy „Miss O’Neill rosszul lett,
legyűrte a túlvilági szellemek ereje”.

– Inkább a túlvilági szesz ereje – jegyezte meg gúnyosan az egyik
dohányzó férfi.

Mr. Forman emlékeztette a hallgatókat, hogy most Sarah Snow Hittérítő
Órája következik. Az Éteri Csoda Zenekar tovább kísérte a BűbáJós
Szólamot, akik egy ártalmatlan dalt énekeltek, a háziasszonyok örömére.

Evie a női mosdóban várakozott, amíg a közönsége szétszéledt, és egy
újabb érkezett helyette. A WGI art déco erődjében Sarah Snow nyugtató
hangja visszhangzott.

– Evie, hát itt vagy! – Helen volt az, Mr. Phillips titkárnője. Kissé
lesújtottnak tűnt, mint aki szomorú táviratot kézbesít. – Drágám, Mr. Phillips
látni kíván.

– Ó! Ma-xo-lú-te – felelte Evie, hangjában nem sok lelkesedéssel. – Csak
előbb felfrissítem magam.

Helen megpaskolta a lány karját.
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– Megmondom neki.
Evie a tükörbe nézve megszárította az arcát és a haját egy törülközővel.

Letörölte a pókszerű sminket a szeme alól, és friss réteg vörös rúzst kent a
szájára. Végigvánszorgott a végtelen folyosón, cipője a csillogó
márványpadlón kopogott. Elért Mr. Phillips irodájához, majd továbbment,
egyenesen a hátsó kijárathoz. Azután futásnak eredt.
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A KÖZÖTTÜNK ÓLÁLKODÓ
FARKAS

BEMONDÓ

Jó estét, hölgyeim és uraim, köszöntjük hallgatóinkat! Reginaid
Lockhart vagyok, és a New York-i WGI stúdióból jelentkezem. Bárhol
legyenek is, a dél-dakotai Black Hills közelében vagy az ország
közepén lévő síkságokon, legyen akár egy fáradt munkás, aki városaink
hatalmas monolitjait építi, akár egy üzletember, aki egy egész
birodalmat épített ki… mindannyian megnyugvásra és üdvösségre
lelhetnek Miss Sarah Snow, Isten rádiós hírnökének szavain keresztül.

(Orgonaszó. Sarah Snow, szélesen mosolyogva,
köpenyes ruhájában, bal vállára tűzött, fehér virágú

orchideaággal a mikrofonhoz lép, és karját szélesre tárja,
mintha egész közönségét át akarná ölelni.)

SARAH SNOW

Köszönöm, Mr. Lockhart. Üdvözöllek titeket, testvéreim! Tudom, hogy
elég nyugtalanító este áll mögöttetek. De nincs semmi, amit az imádság
ereje ne tudna elcsitítani.

Tudom, hogy velem együtt imádkoztok majd Miss O’Neillért. Ne
aggódjatok: mert az Űr van teveled. Testvéreim, mint tudjátok, nincs
nagyobb ország a miénknél. „Amerika, Amerika, az Úr bőven ontja
reád kegyeit / S jóságodat testvériséggel koronázta, tengertől a fénylő
tengerig…”

Igen, tengertől a fénylő tengerig, példaként állunk minden nemzet
előtt. Mi vagyunk a Szabadság lobogó fáklyája egy sötét és viharos
világban. Isten kapusoknak jelölt ki bennünket, és mindannyian az
amerikai eszme védelmezői vagyunk.
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(Egy férfi „Ámen”-t kiált. Ezt zavart nevetés követi a férfi ösztönös kitörésén. Sarah
Snow kedvesen mosolyog.)

SARAH SNOW

Ó, hallelúja, ámen! Így van, testvérem: ne szégyelld, hogy átjár a
Szentlélek! Ne rejtsd véka alá fényedet! Örvendjetek és énekeljetek!
Hallelúja!

(Csönd.)

SARAH SNOW

Mondom, hallelúja!

(Elvétett, bekiabált „hallelújá”-k.)

SARAH SNOW

Igen, Igen, úgy van, hallelúja, barátaim. (Szünet.) Mit jelent az
amerikai eszme védelmezőjének lenni? Mit kér tőlünk, ettől az áldott
nemzettől Isten? A mi Urunk így szól: „Legyetek a szabadság nyájának
pásztorai! Állítsátok meg azt a vén, ravasz Farkast, és védjétek meg
drága nyájamat!” És mit felelünk mi erre? Talán azt: „Jaj, Uram, az a
Farkas nem is tűnik olyan rossz fickónak? Lehet, hogy néha elvisz egy-
egy bárányt, de a farkasok már csak ilyenek. Túlságosan el vagyok
foglalva a saját ügyeimmel. Majd valaki más gondoskodik a nyájról.”

(Sarah Snow a közönség soraiba néz, és lassan végigjáratja rajtuk tekintetét. Egy nő azt
feleli: „Nem.”)

SARAH SNOW

Ó, ámen, testvérem, ámen! Azt feleljük: „Igen, Uram! Mi leszünk
szabadságod pásztorai! Úgyelünk a nyájra, figyeljük gyarapodását,
ahogy minden földrészen elterjed! Megvédjük ennek a szabadságnak a
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határait minden veszélytől, bármilyen eszközt is kell alkalmaznunk
hozzá.”

(Egy kellékes elővarázsol egy zsebkendőt, amivel
Sarah Snow megtörli a homlokát. Azután iszik

az előtte lévő vizespohárból.)

SARAH SNOW

Ám néha, testvéreim, néha nem tudjuk, milyen formát ölt a Farkas.
Néha báránybőrbe bújva lopózik közénk hamis papírokkal, egy
anarchista szívével, vagy azzal a képességgel, hogy személyes
tárgyainkból kiolvassa legféltettebb titkainkat. Néha a Farkas
barátságosan-mosolyog, és így szól: „Nahát, én szeretem ezeket a
bárányokat, szeretem a szabadságot”, és vár, míg hátat fordítunk neki.

Ébernek kell lennünk a nyájunkat fenyegető ilyen veszélyekkel
szemben. Gyanakvónak kell lennünk a közöttünk ólálkodó Farkassal
szemben. Le kell csapnunk a Farkasra, és elűznünk őt, ahogy Jézus tette
a templomi uzsorásokkal!

(„Ámen!” kiáltások.)

SARAH SNOW

Szinte hallom, ahogy egyesek erre azt felelik: „De Sarah, ha ezt
tesszük, azzal nem áruljuk el a szabadságunkat? Nem áruljuk el azokat
az eszméket, amiket állítólag védelmezünk?”

A szabadság áldozatokkal jár, testvéreim.
Talán engeditek gyermekeiteknek, hogy azt tegyék, amihez csak

kedvük van? Természetesen nem. Azt akarjátok, hogy biztonságban
legyenek. Ezért így szóltok hozzájuk: „Nem játszhatsz abban az
udvarban! Maradj távol azoktól a gyerekektől az utcában, ők nem olyan
társaság, akikkel jó kapcsolatba kerülni.” És mit tesztek, amikor
gyermekeitek ellenszegülnek? Megbüntetitek őket. Azért teszitek, mert
szeretitek őket, és mert azt akarjátok, hogy biztonságban legyenek. De
meg kell tennetek; meg kell tennetek, ha szeretitek gyermekeiteket. Nos,
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mi szeretjük Amerikát. És épp ahogy drága gyermekeinket, Amerikát is
terelgetni akarjuk. Hogy biztonságban tudjuk.

Azonban most nem a megfelelő gyerekek költöztek az utcába,
testvéreim. Anarchisták, akik gyűlölik a szabadságot, és bombákkal,
vérontással és szakszervezetekkel igyekeznek azt elpusztítani.
Alkoholcsempészek és szerencsejátékosok, akik bűneikkel
beszennyezik erkölcseinket. És úgynevezett jövendőmondók, akik azt
állítják, olyasmire képesek, amire csak maga a Mindenható képes, akik
a demokrácia és Isten fölé helyezik magukat. Halljátok hát az Úr
szavát!

(Felemeli a Bibliát, kinyitja a megfelelő oldalon,
és olvasni kezd.)

SARAH SNOW

„Ne találtassák te közötted… jövendőmondó, se igéző, se
jegymagyarázó, se varázsló; se bűbájos, se ördöngösöktől tudakozó, se
titok-fejtő, se halott-idéző; mert mind utálja az Úr, a ki ezeket míveli,
és ez ilyen utálatosságokért űzi ki őket az Úr, a te Istened te előled.”{50}

(Sarah Snow becsukja a Bibliát, és bal kezével
a mellkasához szorítja, miközben jobb kezét magasra emeli.)

SARAH SNOW

Épp ezért, testvéreim, legyünk az Úr hűséges pásztorai, és kergessük el
a Farkast! Űzzük ki! Fedjük fel valódi kilétét: a farkast, ami belülről
falhat fel minket. Csak akkor lehetünk teljesen biztonságban. Csak
akkor vetülhet Amerika fénye a világ többi részére, mint a demokrácia
igaz pásztora, a Sors Nyilvánvaló Rendeltetésének misszionáriusa.
Hallelúja!

(Ezúttal nem kell buzdítani a közönséget: felzeng a
„Hallelúja!” lelkesítő, mindent betöltő kórusa. Sarah Snow

mosolyog, majd felemeli a kezét, hogy elcsendesítse
az egybegyűlteket.)

SARAH SNOW

Isten áldjon benneteket, Isten áldjon minden igaz amerikait, és Isten
áldja az Amerikai Egyesült Államokat! Most kérlek, énekeljük el
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együtt a Látod-e, keresztény? kezdetű zsoltárt.

(Halk orgonaszó. A kórus rákezd a zsoltárra.)

SARAH SNOW

Látod-e, keresztény
a sötétség erőit,

ahogy szent földet sért
s tépázza lépteid?

Kelj fel s küzdj, keresztény,
s meglesz jutalmad,

küzdj, hisz téged véd
a Szent Kereszt hatalma.{51}

Ez a rádióadás zengett Minneapolis négyszögletes, letisztult házainak
szalonjaiban és Chicago déli oldalának konyháiban. A prédikáció eljutott a
szenátorokhoz és képviselőkhöz, a gyülekezetüket szívükön viselő papokhoz
és a szesztilalomról tárgyaló reformerekhez. Végigrecsegett az éterbe
kihelyezett vezetékeken, és újjászületett a bevándorló munkásokat felügyelő
főnök, a termését a fagytól féltő farmer és a másnapi műszak termelési
kvótáját meghatározó gyári csoportvezető szobájában.

A zsoltár indulószerű üteme szólt abban a kis házban is a New York-i
Lake George-ban, ahol Will éppen egy kislánnyal beszélgetett, aki egy hideg
éjszakán tucatnyi kísértetet látott padlásszobai ablakából, ahogy átkelnek a
befagyott tavon, miközben az ég háborgott és villámlott felettük. Will
teljesen mozdulatlanul ült, miközben a kislány elmondta neki, hogy úgy tűnt,
mintha ezek a rongyos szellemek valahova igyekeznének, egy láthatatlan
fonaltól vezérelve, de amikor észrevették egy őzet, körbevették, és
rávetették magukat, olyan rémisztő kegyetlenséggel lakmározva belőle, hogy
szegény állatnak alig volt ideje felkiáltani, a kislány pedig ellépett az
ablaktól, messzire húzódott a látottaktól, és félve rogyott le a földre, hátha
legközelebb érte jönnek.

A stúdióban elhallgatott a zsoltár.
Sarah Snow áldó vigaszát szórta a hallgatóságra, elcsitítva a változás

küszöbén álló, nyugtalan nemzet fáradt szíveit.
Ezután egy vidám felhívás következett, ami az Arrow inget reklámozta:
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„Az ing teszi az embert.”
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SEHOL SEM BIZTONSÁGOS

Szörnyű balsejtelem nehezedett Lingre, miközben az operaház felé
igyekezett, hogy meglátogassa Eddie bácsit. Nem lett volna szabad így
elengednie Henryt. Rá kellett volna vennie, hogy maradjon, és igyon egy kis
teát, amíg egy kicsit kijózanodik. Talán ha maradt volna, megtárgyalhatták
volna, valójában mi is folyik az álomvilágban, és mit kell tenniük, hogy
megállítsák az elfátyolozott nőt, mielőtt túl késő lenne.

– Hová igyekszik? – kérdezte tőle egy rendőr feltartott kézzel. – Ma este
senki sem hagyhatja el a negyedet, kisasszony. A polgármester utasítása.

– Csak a nagybátyámat szeretném meglátogatni az utca végében.
A rendőr észrevette a mankókat. Továbbintette.
– Rendben van, kisasszony.
Az operaház kalapácsok kopogásától volt hangos. Eddie bácsi két segéde

egy festett vásznat szögezett egy fakeretre. A hatalmas jelmeztár ajtaja nyitva
volt, és Eddie bácsi a színes jelmezeket kefélte odabent. Ling végigfuttatta
az ujját a Dao Ma Dan fejdíszének kunkori fácántollán.

– Bácsi, hogy kell elűzni egy szellemet?
Eddie bácsi keze megállt a levegőben.
– Ez nagyon különös kérdés.
– Elméletben – tette hozzá gyorsan Ling.
– Elméletben? Tudományos szempontból? – kérdezte Eddie bácsi minden

habozás nélkül. Ling igyekezett közömbös arcot vágni, és bácsikája egy
pillanat múlva folytatta a jelmez tisztogatását. – Ez a te szellemed kínai
vagy amerikai?

– Nem tudom – felelte Ling.
– Nos, ami minket illet, mi úgy hisszük, mindenkinek megfelelő temetést

kell biztosítani. Kínai földben. A megfelelő rituálékkal és imákkal, hogy a
szellem megpihenhessen.

– És ha ez nem lehetséges?
– Akkor tenni kell egy gyöngyöt az elhalálozott szájába. Amerikai
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szellemek esetén pedig… – csillant fel Eddie bácsi szeme. – Mondd meg
neki, hogy a szellemjárása nem kifizetődő, és elmegy. Óvatosan!

Eddie bácsi figyelmét a két díszletmunkás vonta magára a színpadon, akik
a hatalmas vászont próbálták kifeszíteni. A keret billegni kezdett, félő volt,
hogy eldől.

– Ling, akarsz látni valami különöset?
A lány bólintott, és követte a bácsikáját a színpad szélére. A férfiak

elhárították a katasztrófát, de a vászon színfal eleje most hátrafelé nézett.
– Mindenki gyakorlásra szorul – sóhajtotta Eddie bácsi. – Fordítsák meg,

kérem! Erre!
A két férfi nagyon lassan megfordult, és a díszletet a színpad falának

támasztották, festett felével előre.
– Gyönyörű, nem igaz? – mondta Eddie bácsi. – Ez az eredeti vászon még

abból az időből, amikor ezt az operát legutóbb játszották. Amerikai
közönségnek szánták, így amerikai darabot csináltak belőle, díszlettel.

A terem mintha egyetlen ponttá szűkült volna a színpadon. Ling mellkasa
összeszorult, mintha valaki kiszorította volna a levegőt a tüdejéből. A festett
képre meredt, és alig fogta fel, amit lát: aranyló dombok. Egy színes
virágokkal teli mező. Ragyogó napsütés. Egy kínai falu vörös háztetői és egy
ködbe burkolt erdő.

Épp, ahogy Ling minden éjjel látta az álmában Wai-Mae-jel.
Ott volt a legcsodálatosabb operaház. Képzeletemben mindig ide

menekülök, ha szükségem van rá.
Ling összes nyugtalanító kérdése egyetlen dermesztő válasszá állt össze:

Wai-Mae minden éjjel már várta őket, amikor megérkeztek. Sosem járt az
állomáson vagy odafent az utcán, a Devlin előtt, ahogy Ling és Henry. És
amikor Ling az álomképről kérdezte Wai-Mae-t, mit felelt? Én csináltam.
Beszélt a Mulberry Bendről és a Banditák Birtokáról, amik csupán a Five
Points megkopott emlékei voltak, egy eltörölt nyomornegyedé, amit mára
benőtt a Columbus Park zöldje. És persze ott volt még O’Bannion és Lee is.
A házasságközvetítők, akikről Wai-Mae kitartóan állította, hogy ők hozták át,
már ötven éve halottak. 1875-ben meggyilkolták őket. Meggyilkolták őket.
Gyilkosság! Ó, gyilkosság! Az elfátyolozott lány ölte meg őket.

A nyomok mindvégig ott voltak előttük. George megpróbálta rájuk
felhívni a figyelmét. Az alagútban rászólt, hogy ébredjen fel. Azt akarta,
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hogy a lány tudjon a szellemről, hogy lássa, kicsoda valójában.
És ki figyelmeztette őket, nehogy bemenjenek az alagútba? Wai-Mae. Ő a

szellem.
De mi van, ha Wai-Mae egy része ezt nem tudta? Ha az álommal próbált

meg küzdeni a felismerés ellen? Lingnek azonnal beszélnie kellett Henryvel.
Azt kívánta, bár ne lenne részeg a fiú. Olyan elkeseredett volt Louis miatt…
mert Louis nem jött el.

Louis sem jelent meg sosem a Felszín felett, idézte fel Ling. Akárcsak
Wai-Mae, ő is mindig az álomvilágban várta őket, a napfényben ragyogva.
Ragyogva. Ling beleszédült, amikor végre rájött, mi nem hagyta nyugodni az
elmúlt pár napban: Henry megjegyzése a kalapról. A lány először azt hitte,
az övé. De azelőtt Louis-é volt.

Már a legelején megmondta Henrynek: ő csak a holtakat tudja bemérni.
Ekkor az utcán rendőrsípok kórusa sivított fel. Hangjukra hangos szirénák

válaszoltak. Ling az ablakból egy rendőrosztagot látott a Doyers Streeten
végigvonulni.

– Mi történik? – kérdezte.
– Gsss! – Eddie bácsi lekapcsolta a lámpákat, és az ablakból figyelték a

kinti jelenetet. Az utca túloldalán a rendőrök bezúzták egy bérház ajtaját.
Kiáltások hallatszottak, ahogy kivonszolták majd rendőrautókba préselték az
embereket. Egy teherkocsi, a tetejére szerelt fényszóróval, lassan
bekanyarodott a szűk utcába. Éles, fehér fénye elfüggönyözött ablakokból
kikémlelő, rémült arcokat világított meg. Két férfi megpróbált meglépni az
egyik lakás ablakán keresztül, át egy második emeleti erkélyre. A tűzlépcsőn
azonban gumibotokkal felszerelt rendőrök várták őket. Az utcán mindenütt
rendőrök voltak, és a sípjukat fújták, miközben elfogták a kínai negyed
lakóit. Többen is ellenszegültek, néhányan azt kiáltozták:

– Nem bánhatnak így velünk. Mi is emberek vagyunk!
Egy hangszóróból egy férfi hangja angolul utasított mindenkit, hogy ne

mozduljanak, ez egy rajtaütés.
Ling észrevette Luckyt az árnyékban. A fiú az operaház felé igyekezett, az

utcán kialakult káoszon keresztül. Eddie bácsi gyorsan berántotta, majd ő és
Ling megvárta, amíg a Teaház pincére levegőhöz jut.

– A polgármester teljes karantént rendelt el – magyarázta Lucky. –
Mindannyiunkat egy táborba internálnak.
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– Hol vannak a szüleim? – kérdezte Ling könyörgő hangon.
– Édesapád azt mondta, gyorsan surranjak ki hátul, és jöjjek érted. Alig

sikerült megmenekülnöm.
– Jól van a papa?
Lucky lehajtotta a fejét.
– Sajnálom, Ling. Elvitték apádat. Nem találta a papírjait.
– Elmegyek az Egyesülethez, hátha kideríthetek valamit az ügyvédektől –

mondta Eddie bácsi, a kabátjáért és a kalapjáért sietve.
– Akkor magát is elviszik, bácsi – felelte Lucky.
– Akkor vigyenek. Nem fogok itt várni, mint valami hitvány kutya.
Lucky Ling felé intett.
– Mr. Chan meg akart róla bizonyosodni, hogy Linget nem kapják el. Ling

nem tudta, mit tegyen. Szeretett volna Eddie bácsival menni, hogy a
szüleivel lehessen. De meg kellett találnia Henryt, hogy beszámoljon neki,
mire jött rá az álomvilággal kapcsolatban.

– Bácsikám? – mondta könnybe lábadt szemmel.
– Várj itt! – utasította Eddie bácsi, és kinyitotta a jelmeztár ajtaját. – 

Visszajövök érted, amint beszéltem az Egyesülettel. – Segített Lingnek
bemászni a hatalmas szekrénybe. A lány leült odabent a padlón, a mankóit
szorongatva, megbújva egy halom nehéz jelmez alatt. – Idebent biztonságban
leszel – mondta a bácsi, és rácsukta az ajtót.

Ám Ling tudta, hogy sehol sem lehet biztonságban. Nem, ha az emberek
már a puszta létezését is gyűlölik. Nem, ha az álmokat szellemek kísértik.
Ling lehunyta a szemét, és az utca zaját hallgatta, ahogy a szomszédait
elkísérték az éjszakában. Visszafojtotta lélegzetét, amikor a rendőrök
betörtek az elsötétített operaházba, és átkutatták. Kinyitották a szekrényt, de
mivel csak egy állvánnyi jelmezt találtak benne, becsukták, és elmentek.
Ling úgy érezte, még egy örökkévalóságig hevert ott a padlón, miközben a
görcs belenyilallt a lábába. Amikor minden elcsendesedett, előmászott. Egy
pillanatig csak állt ott, nem tudva, mit csináljon, vagy hová menjen. Majd
határozott rántással letépett egy gyöngyöt és egy fácántollat a Dao Ma Dan
fejdíszéről, remélve, hogy a bácsikája majd megérti, és mindkettőt a
zsebébe mélyesztette. Az operaház ajtajának résén kilesett az utcára, és
miután senkit sem látott ott, kilépett az épületből, majd a rendőrökre
figyelve elindult a kínai negyed hátborzongatóan üres utcáin, amik ismét az
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álmára emlékeztették. Könnyeit legyűrve belopózott a Teaházba, és a törött
tányérokat kerülgetve a telefonkönyvhöz lépett, amiben megtalálta a
Bennington címét. Felkapta Henry kalapját, és a fejére húzta.

Azután az árnyékba húzódva a magasvasút felé vette az irányt, amin
eljuthat a város messzi, északi részébe.
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A PARTI NEM ÁLL LE

A megjósolt északkeleti, viharos szél a vártnál előbb érkezett. Belekapott
a kézzel festett transzparensbe, amit Mabel és Jericho a múzeum bejárata
fölé akasztott, és aminek feliratából így csak annyi látszott: MA! FÉL LÓ KIÁS!
Odabent Jericho és Mabel az utolsó simításokat végezte a Látók kiállítás
körül. Mabel elrendezte a nemrég készített, kis, háromszögletű, vízitormás
szendvicseket az ezüsttálcán, amit a Bennington étkezőjéből kölcsönzött,
miközben Jericho a helyére tette az utolsó kártyákat is, amik a kiállított
tárgyakat nevezték meg.

– Jól néz ki – állt meg Mabel a fiú mellett.
– Valóban – értett egyet Jericho. – A segítséged nélkül nem sikerült

volna, Mabel. Köszönöm!
Ebben igazad van, gondolta a lány.
– Szívesen – felelte.
Ekkor megérkezett Sam, és lerázta a vizet a kabátjáról.
– Kezd csúnya idő lenni odakint.
– Remélem, nem tartja vissza az embereket – nyugtalankodott Mabel. –

Pazarul festesz, Sam.
– Kösz, Mabel! Te is. Hol van Evie?
– Azt hittem, veled jön! – mondta Mabel.
Sam félig már kibújt a kabátjából. Most egy sóhajtással visszahúzta és

begombolta. Elmart egy szendvicset a tálcáról, és a szájába tömte.
– Húzzátok az időt! Előkerítem a tiszteletbeli vendégünket.
– Tudod, hol van? – kérdezte Mabel, miközben újrarendezte az immár

megcsappant szendvicshalmot.
– Van egy tippem.
Kicsivel később Sam berontott a Winthrop alatti lebujba, és sietve

végigmanőverezett a tömegben. Egy csapat elázott mulatozó a szökőkút fölé
hajolt, ahova valaki bedobott egy kis pörölycápát. Az állat a sekély vízben
úszkált elveszetten, miközben a bámészkodók mutogattak és nevettek. Evie
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egy asztalnál ült, divatos, tehetős emberekkel körülvéve: csupa felületesen
mosolygó, csapongó érdeklődésű férfi és nő, akik mintha a lány minden,
beszédórán tökéletesített szavát itták volna. A férfi, aki túl közel ült hozzá,
közbevágott, és belefogott egy történetbe, amiről Sam biztosra vette, hogy
halálosan unalmas. A fiú Evie-hez sietett, és megkocogtatta a vállát.

– Nahát, szia, Sam! – mondta Evie túl jókedvűen, és Sam tudta, hogy
máris félig részeg.

– Evie, válthatnánk pár szót?
– Hé, öregfiú, nem várhat? – szólt közbe egy idősebb férfi kis bajusszal.

– Bertie épp most kezdett egy elképesztő történetbe a…
– Lefogadom, hogy eget rengető lehet, pajti. Talán jobb, ha előbb írok egy

végrendeletet, hátha belehalok a nevetésbe. Evie, egy szóra?
– Nahát, én ilyet még soha… – kezdte méltatlankodva az egyik lány.
– Azt kétlem – vágott vissza Sam.
Evie, hogy megelőzze a további szóváltást, felpattant és vidáman így

szólt:
– Tartsátok melegen a székemet és hidegen az italomat, drágáim! – Azután

követte Samet az egyik sarokba. Gyöngyös ruhájának egy szála meglazult, és
úgy hullatta maga mögött az apró üveggyöngyöket, mint valami egzotikus,
vedlő madár. – Mi bajod van, Sam? Miért voltál ilyen undok a
barátaimmal?

– Ezek nem a barátaid. Az igazi barátaid épp azon törik a fejüket, merre
lehetsz. Elfelejtetted?

Evie üres tekintete elárulta, hogy igen.
– A Látók kiállítás parti a múzeumban, Ma este van. És te vagy a

díszvendég.
Evie az ajkába harapott, és megdörzsölte a homlokát.
– Őszintén szólva, Sam, ma nem fog menni.
– Miért nem? Beteg vagy?
Sam Evie homlokára nyomta az ajkát, mire a lány gyomra nagyot ugrott.
– Nem. De én… rosszul ment a mai műsor, Sam. Nagyon rosszul.
– Legközelebb majd jobban sikerül.
– Nem. Nem érted – motyogta Evie.
– Annyit értek, hogy ígéretet tettél, Evie.
– Tudom. Tudom. És sajnálom. Őszintén. De én… nem mehetek.
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Sam karba tette a kezét.
– Miért nem?
– Csak mert nem. Ennyi. Ó, elnézést! – intett le Evie egy arra járó pincért.

– Lenne olyan elragadóan drága, és hozna nekem még egy Milói Vénusz
löttyöt?

– Természetesen, Miss O’Neill.
– Tudod, miért így hívják? Mert kettő után már nem érzed a karodat –

próbálkozott Evie egy mosollyal, bár fájt a feje, és kimerültnek érezte
magát. És most mindenkit cserbenhagy. Nos, majdcsak túlteszik rajta
magukat. Nélküle is remekül fog alakulni. A ma esti show után nem tudna
szembenézni azzal a sok emberrel a múzeumban. Még Sammel is alig tudott
szembenézni. A fiú olyan tekintettel meredt rá, ami mára megvetéssel volt
határos, és ami még az elmúlt órák alatt leszálló alkoholködön is áthatolt.

– Csak ennyire vágysz? – kérdezte Sam csípősen. – Hogy jól szórakozz?
– Még te beszélsz?
– Szeretek szórakozni. De nem egyfolytában – állta a fiú a lány tekintetét.
Evie elpirult.
– Ha csak azért jöttél, hogy piszkálódj, akkor teljesítetted a küldetést.

Most már leléphetsz.
– A barátaid számítanak rád.
– Az az ő bajuk – suttogta Evie. – Azt akarod, hogy visszamenjek abba a

múzeumba? Hogy beszéljek a szellemekkel? Te nem voltál ott abban a
házban azzal a… az izével. Nem tudod, milyen volt! – Szemét elfutották a
könnyek, úgy köpködte a szavakat. – Kérdezd meg Jerichót! Ő tudja. Ő
megérti, milyen érzés volt.

Most csak bántani akarta a fiút, és Sam arcának rándulásából tudta, hogy
ez is egy újabb olyan bűne lesz, amiért másnap utálni fogja magát, de most,
hogy nyelve megeredt, már nem tudta visszatartani a szavakat:

– Magam előtt látom azokat a… rettenetes szörnyeket, ahogy előmásznak
az égő falakból. Hallom Komisz John hangját, aki a bátyámról beszél, sőt
figyelmeztet! Tudott Jamesről, Sam. Ha egy helyben állok, mindezt magam
előtt látom. Így inkább nem állok egy helyben, és semmiképp sem keresek
újabb rémeket. Minden éjjel, lefekvés előtt azért imádkozom, hogy ezek a
képek eltűnjenek a fejemből. Ha az imák nem segítenek, a gin majd megteszi
helyette.
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Evie érezte, hogy szörnyű fejfájás fenyegeti. Hagyta, hogy Sam
belehajszolja ebbe. Itt rontotta el.

– Sajnálom, hogy nem Jericho vagyok – felelte Sam hűvösen.
– Én pedig mindent sajnálok – motyogta Evie.
– Beleértve a tegnap estét is?
Evie nem válaszolt.
– Evie, drágám! – szólította a lányt egy bajszos úriember mögöttük. –

Lemaradsz minden mókáról!
– Ne merészeljétek nélkülem elkezdeni! – kiáltott vissza a lány, és

ujjaival letörölte könnyeit.
Elkenődött sminkjével és kecsesen ívelt ajkával a lány Samet egy

csillogó, az újévi partiról itt felejtett ajándékra emlékeztette. A Jerichóra
tett megjegyzése fájt. Nagyon. Sam próbálta lenyelni érzéseit.

– Evie – fogta meg a lány kezét finoman. – A parti nem tarthat örökké.
Evie dacosan, de kissé könyörgőn nézett fel Samre. Hangja szinte

suttogássá halkult:
– Miért nem?
Kihúzta a kezét Sam szorításából, és a fiú hagyta elmenni, majd figyelte,

ahogy beleveti magát a hedonista csődületbe.
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FELEJTÉS

Ahogy Henry belépett az alagútba, érzékelte a fölötte rebbenő, halovány
alakokat a sötétben, és tudta, hogy ezek a lények világok között utaznak:
földi és földöntúli világban, álom és valóság között. Minden egyes léptét
ragyogó szemek kísérték. Ugyanezek az árnyak a levegőt szimatolták
körülötte, megjegyezve az illatát, de valamiért nem követték, Henry pedig az
erdőn át folytatta útját a folyóhoz, Louis nevét kiáltozva. De amikor elért a
kunyhóhoz, minden szürke és fakó volt. Nem csillant napfény a vízen. Nem
szállt fel füst a kéményből. Nem üdvözölte zeneszó. Belesett a kunyhó
ablakán, de túl sötét volt odabent ahhoz, hogy bármit is lásson. Amikor
megpróbálta kinyitni az ajtót, a keze átment rajta, mint a vízen. Henry szívét
pánik fonala szőtte körbe.

– Louis Rene Bernard: jobban teszed, ha válaszolsz, a fenébe is! – Henry
belerúgott egy fába, de mintha csak a levegőbe rúgott volna. Lerogyott a
még szilárd talajra, és dühös könnyekben tört ki.

– Henry?
A fiú összerezzent Wai-Mae hangjára. A lány az alagút szájában állt.

Ruhája két állapot között remegett: hol ódivatúvá, hol pedig szokásos,
egyszerű tunikájává vált. Egész lénye mintha csak pislákolt volna.

– Ling is veled van? – kérdezte Wai-Mae.
– Nem. Egyedül jöttem. Meg kellett… meg kell találnom Louis-t. Hogy

megkérdezzem, miért nem volt ott ma az állomáson. Egész nap vártam. De
nem jött el.

Wai-Mae kilépett az alagútból a kiszáradt fűre. Arca sápadt volt, de
szeme csillogott.

– Szegény Henry! Nagyon szeretnél vele lenni, ugye?
– Igen. Ez minden vágyam.
Wai-Mae kezét az élettelen spanyol szilfára tette. Ahol hozzáért, az ágak

kivirágoztak.
– Olyan sok energia kell az álmok működtetéséhez!
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Egyik kezét végighúzta a füvön, ami színesen felragyogott, egészen a
folyóig: a zöld fodrozódó gyepszőnyege.

– Hogy minden olyan legyen, amilyennek szeretnénk. – Wai-Mae
háromszor, gyorsan és erőteljesen kifújta a levegőt, mire a táj megtelt
madárdallal, szitakötőkkel és kék éggel. A folyóparti álomkép lassan életre
kelt, mint egy mozgásba lendülő körhinta. – Hogy minden fájdalmat
kirekesszünk.

Wai-Mae a homlokát ráncolva nézett vissza az alagútba.
– Néha én… ő… emlékszik. Eszébe jut, mennyi mindent ígértek neki:

férjet, otthont, egy új életet egy új országban, mindezt csak azért, hogy aztán
összetörjék a szívét. De most már nem lehet megállítani az álmát. Segíteni
akar neked. Henry. Igen – mondta Wai-Mae pislogva, mintha csak most jutott
volna eszébe valami nagyon fontos, amit idáig hiába keresett. – Azt akarja,
hogy én segítsek neked, hogy Louis-val lehess. Szeretnéd őt látni?

Henry megszédült. Az álomkép a széleinél elmosódott.
– Igen – felelte.
Wai-Mae előhúzott egy zenedobozt a ruhájából.
– Mit adnál meg érte, hogy ismét láthasd? Hogy valóra váljon az álmod?
Álmok. Henry élete nagy részében álmokon élt. Sosem igazán a jelenben,

mindig valahol a fejében. Éppannyira volt álomjáró ébren, mint alvás
közben. Többé már nem akart gondolkodni.

– Bármit – válaszolta.
– Ígéred?
– Igen.
– Akkor álmodj velem! – nyújtotta felé Wai-Mae a zenedobozt.
Henry elforgatta a doboz kis fogantyúját. A fémes hangzású dallam

felhangzott, és Henry halkan énekelte rá a szöveget:
– Gyönyörű álmodozó, csak engem láss. Csillagok fénye s

harmatcsepp… v-vár reád…
Az alkohol és a kimerültség végül elhatalmasodott rajta. Miközben a dalt

hallgatta, Henrynek eszébe jutott mindaz, amit élete során elveszített: a
szerető, erős szülőket, akikre vágyott, de akikről tudta, hogy csupán
gyermeki álmok. Thetával való könnyed barátságát. A benne élő zenét, amit
sosem fejezett be, sosem tárta a világ elé, mint élettörténetet. Megsiratta
szegény, drága Gaspard-t és azokat a nyugodt, nyári estéket a Celeste’sben,
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ahol a fiúk hanyagul karolták át egymás karcsú vállát. De Henry leginkább
Louis-t siratta. Hogy hagyhatta el így? Hogy éljen tovább a tudattal, hogy a
szerelem ilyen törékeny?

– Felejts! – Wai-Mae arcon csókolta Henryt. – Felejts! – mondta, és a
másik oldalt is megcsókolta. Magasra emelte a tőrt. – Felejts!

Könnyedén szájon csókolta a fiút, majd a vékony pengét a mellkasába
döfte, épp a szíve fölött. Henry felnyögött a fájdalomtól, a lány pedig saját
álmát lehelte nyitott szájába. Az álom Henrybe szállt, kiszívva belőle
emlékeit, gondjait, akaratát és életét. Henrynek egy pillanatra megfordult a
fejében az ellenállás gondolata, de az egész olyan elkerülhetetlennek tűnt,
mintha végre egy hasztalan, kimerítő úszás után átadná magát a víz fullasztó
erejének. A jeges érzés máris szétáradt vénáiban, elnehezítve végtagjait,
kínzó éhséggel töltve meg, amit csak újabb álmokkal lehetett kielégíteni.
Henry úgy érezte, mintha egy végtelen kútba zuhanna. A zenedoboz hangja
szaggatottan, lassan ért el hozzá. Miközben szemhéja megremegett, azoknak
a rádiumhoz hasonlóan világító, megtört lényeknek a foltjait látta, ahogy őt
figyelik a sötétből.

Kitátották szájukat – „álmodjvelünkálmodjálmodjálmodj” –, és
morgásuk egyre hangosabban zengett a zenedoboz dallama mellett, mint egy
disszonáns altató.

Henryből elszállt minden harci kedv. Az álom hadserege előretört. A fiú
lehunyta a szemét, és még mélyebbre zuhant.

Egy kutya kitartó ugatása ébresztette fel. Henry kinyitotta a szemét, és kék
égre mázolt, rózsaszínes fehéren ragyogó felhőket látott. Úgy érezte, mintha
évekig aludt volna. A fűszálak szúrós hegye karját és nyakát súrolta. A
levegőben meleg föld, folyóvíz, somkóró és szakállbromélia illatát érezte. A
következő ugatásra jobbra fordította a fejét. A magas, zöld fűben az
izgatottan a farkát csóváló Gaspard a földet szimatolva közelebb
merészkedett. Nyáltól csöpögő nyelvével összekente Henry arcát.

– Gaspard! Hé, nagyfiú! – Henry felült, és arcát a kutya bársonyos
bundájába temette. Lejjebb, az ösvényen a kunyhó kéményéből füst
gomolygott. Henry most már az illatát is érezte. Édes, fás illat, ami
kellemesen égette a torkát. Egy tál jambalaya{52} volt a tűzön. Henry szinte a
szájában érezte fűszeres levének ízét.
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Hallotta, ahogy Louis hegedűje a Riviére Rouge-t játssza. Gaspard a
kunyhó felé iramodott, Henry pedig követte. A napraforgók tollas szélén
szitakötők ringatóztak. A madarak júniusi dalukat csiripelték, mivel itt épp
nyár dereka volt. De Henry tudta, hogy itt mindig nyár van. A régi caryfa
lépcső fokai megnyikordultak súlya alatt. Újra itt volt. Hazatért. Az ajtó,
mintha csak őt várta volna, kinyílt.

A fal mellett egy ágy állt, valamint egy kis asztal két székkel és egy
zsámollyal, ahol most Louis ült, jóképűen, mint mindig, hegedűjét borostás
állá alá szorítva. A napfény besütött az ablakon, és arany ragyogásba vonta
Louis-t. A fiú Henryre mosolygott.

– Moncher! Hol voltál?
– Én… – kezdte Henry, de rájött, hogy nem igazán emlékszik, hol járt,

vagy hogy milyen volt az a másik élet: fontos vagy magányos, csodálatos
vagy elviselhetetlen. Volt egy olyan halovány érzése, hogy dühös Louis-rá.
De az élete árán sem tudta volna megmondani, miért. Már nem számított.
Minden más elpárolgott abban a pillanatban, amikor Louis átvágott a
napfényes padlón, hogy megcsókolja. A legédesebb csók volt, amit Henry
fel tudott idézni, és csak újabbakra és újabbakra vágyott. Magával húzta
Louis-t az ágyra, és kezével végigsimított a hátán, rácsodálkozva kedvese
bőrének melegségére.

– Soha többé nem hagylak el – ígérte Henry.
Odakint a hajnalkák kövér, lila virágai egyre szélesedő sebként

burjánzottak a gyepen.
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FELISMERÉS

– Megtaláltad Evie-t? – kérdezte Mabel, amikor Sam beviharzott a
könyvtárba, kabátját a medve mancsára dobta, majd lehuppant a kanapéra.

– Igen. Bocs, kölyök. Nélküle kell végigcsinálnunk.
– Nem jön? – kérdezte Jericho. Levette Sam kabátját a medvéről, és a fiú

felé tartotta, türelmesen kivárva, míg Sam felkel a kanapéról, megfogja a
kabátját, és rendesen beakasztja a szekrénybe.

– Emlékeztessetek, hogy ne felejtsem el megmondani Evie-nek a magamét
– füstölgött Mabel.

– Hagyd csak! – tanácsolta Sam. – Még annyit sem érdemel.
Kopogtak az ajtón, és a kopogás egyre sürgetőbbé vált.
– Tudtam, hogy eljön! – Mabel végigsietett a folyosón, és kinyitotta az

ajtót, de nem Evie állt ott, hanem a sártól maszatos Ling.
– Ó! Ha a partira jöttél, attól tartok, túl korán érkeztél – magyarázta

Mabel.
– Henry DuBois-t keresem. A barátja vagyok. Jártam a lakásánál is, de

nem nyitott ajtót. Aztán eszembe jutott, hogy ma nyit a Látók kiállítás, és
reméltem… Kérlek, bemehetek? Sürgős…

Ekkor egy taxi fékezett csikorogva a járdaszegélynél, és Theta ugrott ki
belőle színpadi sminkben és jelmezben. Az anyósülés ablakán át dobta be a
pénzt a sofőrnek, miközben így szólt:

– Tartsa meg a visszajárót.
A hátsó ülésről Memphis mászott elő, karjában Henryvel.
– Mi történt? – kérdezte Mabel, amint elérték a lépcsőt.
– H-Henry – hadarta Theta vadul csillogó szemmel. – Hazaértem, és járt

a metronóm. Épp az álomvilágban jár. De nézd… – mutatott Theta a Henry
nyakán formálódó halványpiros hólyagokra. – Nem tudom felébreszteni.
Szerintem elkapta az álomkórt.

Henry szája enyhén szétnyílt, szemhéja rángatózott. Bőrén egy újabb folt
terjedt lassan szét.
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– Hívjam az orvost? Vagy a szüleimet? – kérdezte Mabel.
– Az orvos itt nem segít. És a szüleid sem – felelte Ling. – Ez az ő műve.

Elkapta Henryt. Jobb, ha beengedsz.

A feldühödött szél az ablaknál bömbölt, és végigsüvített a múzeum teteje
fölött, miközben Ling a könyvtárban ült csupa idegen közt, az álomban
rekedt Henry a kanapén feküdt, és teltek az értékes percek.

– A nevem Ling Chan – kezdte a lány. – Álomjáró vagyok.
– A másik Látó – jegyezte meg Mabel.
Ling gyorsan összefoglalta a többieknek utazásait Henryvel, hogy mit

láttak, mit tapasztaltak ott, a Beach Légnyomásos Tranzit Vállalattól
elkezdve, egészen a különös időhurokig az elfátyolozott nővel. Beszélt a
Proctor nővérek Henrynek mesélt történetéről, és arról, hogy mire jött rá a
múltja egy helyszínén kísértő elfátyolozott nőről és az álomgépezetről, amit
tégláról téglára, szellemről szellemre épített, az illúzió hatalmas
szerkezetéről, amivel a fájdalmas emlékeket igyekezett elfojtani.

– Henry bajban van. Segítségre van szüksége. A mi segítségünkre.
– Összezavarodtam – mondta Mabel. – A barátod, Wai-Mae igazából egy

szellem, ő és az elfátyolozott nő… egy és ugyanaz a személy?
Ling bólintott.
– Tehát azt sem tudja, hogy egy szellem – gondolta végig Mabel. Majd

Thetához fordult. – Ez olyan, mint amiről Dr. Jung beszélt: az árnyék én.
Sam füttyentett.
– Nem semmi árnyék. Az enyémtől én csak magasabbnak tűnök.
– Valójában azt sem tudja, mit csinál – tette hozzá Ling.
– Egy nyavalyát! – Theta szeme dühösen felcsillant. – Ez csak egy, a

bibliai időktől jól bevált kifogás. Tudja. Valahol mélyen tudja. A fejét
akarom.

– Már halott – jegyezte meg Sam.
Theta gyilkos pillantást vetett rá.
Sam megadóan emelte fel a kezét.
– Csak megállapítottam egy tényt.
– Azt mondtad, az állomás a Beach légnyomásos vonaté? Biztos vagy

benne? – kérdezte Memphis.
– Igen – felelte Ling.
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– Ez jelent neked valamit, Költő?
Memphis a kabátjába nyúlt a verseskötetéért.
– Isaiah kérdezett róla. Valójában le is rajzolta. Isaiah az öcsém –

magyarázta a többieknek, miközben kinyitotta a könyvet Isaiah rajzánál a
Beach légnyomásos vonatról és az alagútból előmászó, ragyogó
kísértetekről.

– Ez az – suttogta Ling. – Ide járunk minden éjjel. Honnan tudta az
öcséd…?

– Isaiah-nak van egy különleges képessége. Belelát a jövőbe, mintha
rádióként fogná a jeleket – ismételte Memphis Walker nővér szavait, amiket
hónapokkal korábban hallott a nőtől a konyhájában. Nem azt mondta, hogy
beszélni szeretne Memphisszel, mielőtt elmegy? Bárcsak élt; volna a
lehetőséggel! Az már biztos, hogy lesz miről beszélniük, ha visszajött, és
ezúttal Octavia sem állíthatja meg. – Van még valami, amit el kell
mondanom. Hallottatok arról a nőről, Mrs. Carringtonról, aki túlélte az
álomkórt?

Sam vállat vont.
– Ja, persze. Benne volt a lapokban. Még Sarah Snow-val is

lefényképezkedett.
Memphis mély levegőt vett.
– Valójában én gyógyítottam meg.
Ling Memphisre meredt.
– Tudsz gyógyítani?
– Néha – felelte Memphis óvatosan. – De még sosem estem hasonló

gyógyító transzba. Sokkal inkább álom volt, mint egyszerű transz. Nem
tudtam, mi a valóság és mi nem. És… azt hiszem, láttam őt. Csak annyit
mondhatok, hogy olyan volt, mintha beszippantott volna, úgyhogy elhiszem,
amit az erejéről mondasz.

Sam kihúzta magát.
– Próbálom mindezt felfogni…
– Ne erőlködj! – motyogta Jericho.
– Ez a szellem, Wai-Mae, vagy az elfátyolozott nő, vagy kicsoda,

csapdába ejti az embereket az álmokban? – fejezte be Sam.
– Azt hiszem – felelte Ling. – Azok alapján, amiket Henryvel abban az

alagútban láttunk, olyan, mintha a legszebb álmaikat kínálná fel nekik, és
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amíg nem ellenkeznek, ott is maradnak. Ha azonban ellenszegülnek,
legszebb álmuk a legszörnyűbb rémálommá válik.

– De miért csinálja ezt? – kérdezte Jericho.
– Szüksége van az álmaikra. Azok táplálják. Azok az elemek, amik a

világát működtetik. Az álomkór áldozatai ezért égnek el belülről. Mert már
túl sok lesz nekik. A folyamatos álom végül elpusztítja őket.

– Mi történik az álmodókkal, amikor meghalnak? – kérdezte Memphis, és
a szoba elcsendesedett.

– Ugyanúgy vággyák az álmukat – válaszolta Ling. – Telhetetlenekké
válnak. Éhes szellemekké.

– Szörnyekké a metróban – motyogta Memphis.
Sam összevont szemöldökkel nézett Memphisre.
– Nem tetszik az, amerre ez az egész halad. A Szörnyek a metróban nem

egy nagy, vidám táncos szám címe.
– Fogd be, Sam! – hallgattatta el Theta. – Mire gondolsz, Memphis?
Memphis fel-alá járt a szőnyegen.
– Isaiah folyton erről a rémálmáról mesélt. Egy nőről, aki szörnyeket

teremt az alagutakban. „A szörnyekről a metróban.” Azt hittem, mindezt csak
kitalálja, hogy ne kerüljön bajba, amiért belerajzolt a könyvembe. De volt
egy olyan rossz érzésem, hogy igazat mond.

– Az eltűnések – tette hozzá Jericho. – Az emberek, akiknek nyomuk
veszett. Minden újságban benne voltak.

– Gondolod, hogy mindez összefügg? – kérdezte Mabel.
– Én tudom – felelte Ling.
Az ablakban villám fénye villant, amit mennydörgés robaja követett.
– Mindvégig itt volt körülöttünk. Csak nem vettük észre – mondta Jericho.
– Azért, mert nem veletek történt – vágta rá Ling.
– Igazán? Te és Henry is vidáman megfeledkeztetek róla, amikor úgy volt

kényelmes – jegyezte meg. Theta hűvösen.
– Igazad van – mondta Ling. – Most, hogy mindezt tudom, meg kell

állítanom.
– Igen? És mégis hogyan? – kérdezte Sam. – Kedvesen megkéred, hogy ne

gyilkolássza az embereket, mert az nem szép dolog? Valahogy úgy érzem,
ezzel nem lehet megnyerni.

Ling a kezére meredt.
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– Nem tudom, de meg kell próbálnom. Visszamegyek az álomvilágba.
Megkeresem Henryt, aztán szembenézek Wai-Mae-jel.

– És mi van azokkal a lényekkel az alagútban, ha valóban léteznek, ahogy
azt Isaiah mondta, az éhes szellemekkel? – kérdezte Memphis. – Azoktól
hogy szabadulunk meg?

– Knowles’ Endnél, amikor Evie száműzte John Hobbes szellemét,
Brethren többi szelleme is eltűnt – törte meg Jericho eddigi hallgatását a
tárgyról. – Mintha az ő részei lettek volna. – A szobára egy pillanatra mély
csend borult.

– Biztos vagy benne, hogy itt is ez a helyzet? – kérdezte végül Sam.
– Nem – vallotta be Jericho.
– Pazar. Nincs itt valami könyv kezdőknek: írás, Olvasás, Számtan, és

„Hogyan szabaduljunk meg a lélekszippantó démonoktól némi szórakozás és
haszon ellenében”? Miért nincs itt soha semmi használható dolog?

Mabel Sam kezébe nyomott egy vízitormás szendvicset.
– Kösz, Mabes!
– Szörnyű halál – motyogta Ling.
– Mi? Miffféle szőnyű halá’? – kérdezte Sam teli szájjal. – Ez sem

hangzik valami jól.
– Wai-Mae azt mondta, a szellem szörnyű halált halt. De azt nem tudjuk,

hogyan halt meg. Csak azt, hogy az álomjárásunk minden éjjel ugyanúgy
kezdődik: Wai-Mae elszalad mellettünk a Devlin Ruhaüzlet felé. A Beach
légnyomásos vonatállomást a Devlin alá építették a Broadway és Warren
sarkán, a Városháza megálló közelében. Kell lennie odalent valaminek, ami
fontos a számára. De nem tudom, mi lehet az.

Henry ujjai megfeszültek a Chesterfield kanapén, ahogy az álom hálója
rátekeredett. Nyakán két új égési seb jelent meg.

– Bármit is tervezel, jobb, ha máris nekilátsz – mondta Theta. – Kérlek.
Memphis Henry karjára tette a kezét.
– Megpróbálhatom meggyógyítani.
Theta előrenyúlt, és átkulcsolta Memphis kezét.
– Múltkor is majdnem megölt.
– De ezúttal nem dőlök be a trükkjeinek.
– Nem – felelte Ling határozottan. – Ha már egyszer benne vagy az

álomban, nem védekezhetsz ellene. Bármi megtörténhet. Téged is elkap,
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mint Henryt. Nekem kell mennem. Én ébren tudok maradni az álomban. Az
más. Én megyek Henry után.

– És mi van, ha ez sem működik? – kérdezte Jericho.
– Működnie kell.
– De mi van, ha mégsem? – faggatta Jericho.
Ling Henryre nézett.
– Lemegyünk az alagútba, és megkeressük, mi olyan fontos ott Wai-Mae-

nek, hogy itt tartsa.
Ekkor hangos, esetlen dübörgés visszhangzott végig a múzeumon, mintha

valaki egyszerre verné és rugdosná a bejárati ajtót. Majd egy fojtott hang azt
üvöltötte:

– Hé! Engeggyetek be! Megfagyoook idekint!
– Evie! – mondta Mabel.
Kinyitották a bejárati ajtót, ahol az ajtófélfának támaszkodó Evie-t

találták. Sminkje elkenődött, és bűzlött a gintől.
– Ahogy megígértem, szeretném felajánlani szolgálataimat ehhez a pazar,

borzongató partihoz – mondta egy cifra meghajlás kíséretében, aminek
következtében beütötte a fejét. – Aú! Mikor tettétek ide ezt a falat?

– Evil, részeg vagy? – kérdezte Theta követelő hangon.
– Természetesen nem – motyogta Evie, és egy alkoholtól tömény fújással

eltávolított egy tincset a homlokából. – Nos. Talán egy sooo-sahn. Ez
franciául van. Tudok egy kicsit franciául… avous.

– Szentséges szivar! – dobta Theta a levegőbe a kezét. – Már csak ez
kellett.

Evie benyomakodott az ajtón, és egy kis asztalról levert egy tálcányi vudu
babát.

– Ó-ó! A babáitok elfáradtak – vihogta.
– Menj haza, Evie! Így is elég gondunk van – fordította vissza Sam az ajtó

felé.
Evie megtántorodott.
– Eressz el, vőlegényem!
– Nem vagyok a vőlegényed. Az csak egy reklámfogás volt, emlékszel?
– Igen – felelte Evie, szinte lenyelve a szót.
– Valójában nem vagytok jegyesek? – kérdezte Jericho.
Evie Jerichóra hunyorgott, de aztán gyorsan elkapta a pillantását.
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– Biztosíthatlak, hogy Sam Szergej Lloyd Lubovics minden lány iránt
csupán tettetett érzelmet táplál.

Evie megbotlott, de Jericho elkapta, és a lány vállán tartotta a kezét.
– Tartalak.
Mabel mindent megértett, és gyomra hirtelen elnehezült.
– Megyek, főzök kávét – mondta tompán, és a hosszú folyosón elindult a

konyha felé.
– Cseppet sem hiányzott ez a hely – közölte Evie, miközben

végigtántorgott a folyosón a könyvtár felé. Közben nagyokat kortyolt a
flaskájából, gint lötykölve az állára és a ruhájára. – Hoppá! A BűbáJós ezt
nem látta előre.

Sam kicserélte a flaskáját egy csészére.
– Ezt idd!
Evie elkeseredett pillantást vetett a fiúra.
– Ezt miért csináltad? Mit vétettem ellened? – Belekortyolt a csészébe, és

elfintorodott. – Olyan az íze, mint a víznek.
– Mert ez víz.
– Tudod, mi a baj ezzel a vízzel? Hogy nincs benne gin – felelte a lány,

azzal visszalökte a csészét Samnek. – Hé, azt hittem, ez egy parti! Hol van
mindenki? – fordult körbe Evie bizonytalanul. Megállt, amikor meglátta
Linget. – Örvendek – indult el felé kinyújtott kézzel. – Evangeline O’Neill
vagyok.

– Tudom, ki vagy – felelte Ling.
– Evie, ő Henry barátja, Ling Chan, a másik álomjáró, akiről beszéltem –

magyarázta Theta.
– Igen. Álomjáró – csapott Evie a székre. – Mindenki és mindenkinek a

nagybátyja Látó! Kezdünk kicsit sokan lenni.
– Higgadj le, Evil, vagy esküszöm, hogy képen töröllek – fenyegetőzött

Theta.
– Ma este kell csinálnunk. Azonnal – sürgette őket Ling, visszaterelve a

témát az adott válsághelyzetre.
– Ma? – kérdezte Mabel.
– Nem várhatunk – felelte Ling. – Most kell cselekednünk, mielőtt az

álom még mélyebbre húzza.
– Mi folyik itt? – kérdezte Evie. – Ez valami parti játék?
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– Adódott egy kis szellem gondunk – magyarázta Sam. – Az álomkór. Egy
szellem okozza.

Evie hevesen megrázta a fejét.
– Ne. Ne, már megint. Elárulhatok egy titkot? Nem igazán kedvelem a

szellemeket. Rettenetes népség.
Memphis halkan füttyentett, és a fejét csóválta.
Theta szeme könnybe lábadt.
– Elkapta Henryt, Evil.
Evie most először vette észre a kanapén heverő, mozdulatlan, sápadt fiút.
– Henry. Drága Henry.
– Jobb, ha nekilátunk, Freddy – mondta Sam.
Jericho lehasított egy darabot a kiállításra szánt egyik lepedőből, vastag

betűkkel ráfestette: ELMARAD, majd kiakasztotta a múzeum bejáratára.
– Szörnyen fuj a szél odakint – mondta.
– Ling, mennyi időre állítsam be az ébresztőt? – kérdezte Theta, az óra

mutatóját tekergetve.
– Két órára. Szerintem nem lenne bölcs dolog annál tovább maradni. És

szükségem lesz Henry kalapjára – felelte Ling.
Theta odaadta neki a megviselt szalmakalapot, majd leült Henry mellé, és

a homlokát simogatta.
– Megyünk érted, Hen.
Ling elkezdte lecsatolni a merevítőit, hogy kényelmesen elhelyezkedjen.

Észrevette, hogy Jericho fürkészve figyeli, mire a lány arca lángba borult.
– Értékelném, ha nem bámulnál.
jericho elsápadt.
– Nem az, amire gondolsz.
– Gyermekbénulás – magyarázta Ling nyersen. – Ha már ennyire kíváncsi

vagy.
– Tudom – felelte Jericho olyan halkan, hogy alig lehetett meghallani a

mennydörgés robajában. Egy takarót terített Lingre. – Jó így?
– Igen – válaszolta a lány.
– Menj, találd meg a fiúnkat, Ling! Hozd haza biztonságban – kérte Theta.
Ling bólintott. Mabel az asztalra tette az órát, Ling pedig ütemes

kattogását hallgatta, azt kívánva, bár valóban megnyugtatná. A mellkasához
szorította Henry kalapját. Másik kezével megmarkolta a tollat, emlékeztetve
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magát a harcra, amit meg kell vívnia. Azután mélyen beszívta a levegőt,
lehunyta a szemét, és várta, hogy elkezdődjön eddigi legfontosabb
álomjárása.
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KÖNNYELMŰ ÁLMOK

Ling a mostanra már ismerős, New York-i utcákon ébredt. De az álom
ezen részében már nem volt annyi energia és szín, mint azelőtt. Amikor a
kocsi elvágtatott mellette, az inkább csak egy férfi és egy ló sugallata volt.
Alfred Ely Beach hangja lassan elhalt a ködben:

– Jöjjenek… csodát… ámuljanak… jövője.
Az egész jelenet mintha egy megkopott emlék lett volna, ami lassan

semmivé foszlik.
Ling egy pillanatra megijedt, hogy talán egyáltalán nem tudja megtalálni

Henryt. Fojtott kiáltás hangzott – „Gyilkosság!” –, és néhány másodperc
múlva az elfátyolozott nő suhant el mellette, jelenléte olyan gyenge volt,
hogy csak egy apró, remegő nyílást vágott a falban. Ling gyorsan átugrott
rajta, imádkozva, nehogy közben rázáródjon. Henry nélkül a szellemszerű
folyosón való átkelés sötét, magányos és ijesztő volt. Ám Ling most már
nem torpanhatott meg. Végül elérte az állomást. A hely ragyogva üdvözölte,
mintha csak rá várt volna, a lány azonban már nem talált benne megnyugvást
így, hogy tudta, miből épült. Ling leütött egy billentyűt a zongorán.

– Henry? – szólt. – Henry? Ling vagyok. Érted jöttem.
A szerelvény fénye felcsillant a sötétben, jelezve közeledtét, Ling pedig

felszállt rá, ezúttal egyedül, hogy visszatérjen Wai-Mae saját álomvilágába.
Amikor kiért a mezőre, ott találta Wai-Mae-t a fűben ülve, a somfa

közelében, amit együtt hoztak létre. A lány magában énekelgetett, és Ling
elszántsága egy pillanatra lelohadt. Wai-Mae egy királyi ágyas ékes
fejdíszét viselte, mint azok az operahősnők, akiket annyira szeretett. Amint
meglátta Linget, elmosolyodott.

– Szervusz, nővérem! Hogy tetszik? – kérdezte, jobbra majd balra
fordítva a fejét, a fejdíszével büszkélkedve.

Egy nappal ezelőtt Ling még elbűvölőnek tartotta volna.
– Biztosan sok energia kellett hozzá – felelte hűvösen.
– De megérte a fáradságot – mondta Wai-Mae mosolyogva, amitől
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Lingnek felkavarodott a gyomra. – Örülök, hogy visszajöttél. Iszol velem
egy teát? – töltött tele egy csészét, és Ling felé nyújtotta.

Ling nem vette el.
– Nem maradhatok sokáig. Azért jöttem, hogy beszéljek veled.
Wai-Mae úgy legyintett, mintha az utolsó füstcsíkokat akarná elhessegetni

egy szobából.
– A tegnap estéről?
– Igen. És másról is.
– Azt már mind elfelejtettem, nővérem. Megbocsátottam neked, amit

tettél. Tudom, hogy jót akartál. De többet nem akarok ilyen szomorú
dolgokról beszélni. Gyere! Ülj ide mellém, és én mesélek a ma esti
operáról, és azt a szerepet játszhatod, amelyiket csak szeretnéd… persze,
kivéve azt a szerepet, amit én játszok.

Ling nem mozdult.
– Wai-Mae, hol van Henry?
– Henry? Természetesen Louis-val.
– Wai-Mae! El kell őt engedned.
– Fogalmam sincs, miről beszélsz. Boldog Louis-val a közös álmukban.
– Nem. Csapdába esett abban az álomban. Nem maradhatsz itt, Wai-Mae.

Egyikünk sem élhet egy álomban. Te… fájdalmat okozol az embereknek.
Fájdalmat okozol Henrynek.

– Sosem okoznék fájdalmat Henrynek.
– Ez az egész – intett szélesen körbe Ling – elszívja a csíjét. Meg fog

halni, Wai-Mae. És aztán egy lesz azok közül a felemésztett, eldobott lények
közül, azok közül az éhes szellemek közül, akik szabadon járnak a városban.

Wai-Mae a fülére szorította a kezét.
– Semmi értelme sincs annak, amit mondasz! Menj innen, ha csak azért

jöttél, hogy engem zargass!
Lingnek valahogy utat kellett találnia Wai-Mae ködös elméjébe, hogy ő is

tisztán lásson. Kinyújtotta a kezét.
– Akarok neked mutatni valamit. Fontos. Sétálsz velem… nővérem?
Wai-Mae elmosolyodott a nővérem szó hallatán.
– Ez egy új játék?
– Kísérlet – felelte Ling.
– Már megint a tudomány – sóhajtotta Wai-Mae. – Rendben van, Kis
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Harcos. De utána előadjuk az operánkat.
Ling mutatta az utat az erdőn keresztül. Wai-Mae ezúttal nem fecsegett, és

Ling érezte, hogy feszült.
– Hová viszel? – kérdezte Wai-Mae.
– Már nincs messze.
Ahogy kiértek a fák közül, felderengett előttük az alagút bejárata.
Wai-Mae a homlokát ráncolva hátralépett.
– Miért hoztál el erre az átkozott helyre?
– Miért nem akarsz bemenni oda?
– Már mondtam! Valami szörnyűséges dolog történt ott. Most már ott él.
– Az elfátyolozott nő. Aki sír.
– Igen, igen. De ezt már mondtam – kapta el a tekintetét Wai-Mae.
– Honnan tudod mindezt?
– É-én csak tudom! Érzem… őt.
– Hogy lehet, hogy te érzed, amit ő, de Henry és én nem?
– Honnan tudhatnám? – vágta rá Wai-Mae. Összefonta a karját a mellkasa

előtt. – Nem akarok itt lenni. Menjünk vissza!
– Tudod, hogy mi történt odabent, ugye? Mindig is tudtad. Ki ez a nő?
– Hagyd abba!
– Emlékezz, Wai-Mae! Tudom, hogy nem akarsz, de muszáj. Muszáj

emlékezned rá, mi történt.
– Nem hagyom, hogy elrontsd az álmaimat.
Ling nem mozdult.
– Wai-Mae, szörnyű igazságtalanság történt veled, és ezt sajnálom.

Sajnálom, hogy annyi fájdalmat kellett elviselned. De most már békére
lelhetsz. Megpihenhetsz. Én segíthetek neked.

Wai-Mae zavarodottnak tűnt.
– Már békére leltem. Itt. Az álmokban.
– Csak gyere be oda velem! Ennyit kérek – felelte Ling, egy lépést

hátrálva az alagút felé. Nyaka libabőrözni kezdett. – Gyere át velem az
alagúton most az egyszer, és ígérem, soha többé nem beszélek róla.

Ling még egy lépést hátrált, és Wai-Mae rémülten tátotta el a száját.
– Nővérem! Oda nem mehetsz be… nem biztonságos!
– Miért? Mit fog tenni velem?
Ling megint lépett egyet, mire Wai-Mae a szájához szorította az öklét.
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Szeme hatalmasra nyílt.
– Ő… ő… ne!
– A tudomány világában bizonyítékra van szükségünk. Bizonyítsd be,

hogy tévedek! Gyere utánam!
Ezzel Ling belépett az alagútba.
– Ling! Kérlek!
Wai-Mae hangja Ling körül visszhangzott. Ling továbbra sem vette le a

tekintetét Wai-Mae-ről, miközben a napsütésben állt, de hátán már érezte a
mögötte elterülő sötétséget. Bőre bizsergett a félelemtől.

Wai-Mae közelebb jött. Kapkodva vette a levegőt, hangja kétségbeesetten
csengett.

– Kérlek, Ling!
Ling kalapáló szívvel újabb lépést tett hátra, majd újabbat. Mögötte a

sötétség felsóhajtott, mint egy elszáradt leveleket felkapó szélroham, és
Lingnek minden erejét össze kellett szednie, hogy ne rohanjon vissza a
fényre.

Wai-Mae még egy pillanatig habozott, majd óvatosan belépett a sötétbe,
rémülten pillantgatva körbe a kriptában. Semmi sem történt, és Ling már
azon kezdett aggódni, hogy talán rosszul következtetett.

– Nővérem? Hol vagy?
– Itt vagyok – felelte Ling rekedtes hangon. – Gyere utánam!
Miközben Wai-Mae elindult a sötétben, a falakon fények villantak fel, és

a lány összerezzent.
– Kérlek! Menjünk vissza, Ling!
– Csak még egy kicsit közelebb – mondta Ling.
A téglák apró pattogó hangokkal életre keltek, felragyogva a sok álomtól.

Wai-Mae, mint egy kíváncsi gyermek, közelebb lépett a falhoz. Kezével
megérintett egy téglát, majd még egyet és még egyet, az elfátyolozott nő
jelenését bámulva, aki a Devlin felé futott.

Wai-Mae halkan, mint egy altatót, énekelni kezdett:
– La-la-la-la-la… csak engem láss. Csillagok fénye… édes álom… –

Hangja suttogássá halkult. – Vár… vár… reám.
Wai-Mae körvonalát foszforeszkáló aura tompította el, mintha valahonnan

mélyről szabadult volna fel, majd a földre rogyott, és arcát a kezébe temette.
A belőle felszakadó üvöltéstől Lingnek majd’ megszakadt a szíve.
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– Miért? – zokogta Wai-Mae.
– Sajnálom – küzdött Ling is a könnyeivel. – Annyira sajnálom!
– Hogy tehetted ezt velem? – kérdezte Wai-Mae remegve.
– Hadd segítsek, Wai-Mae!
Wai-Mae szeme megvillant. Foga hosszabbra nőtt, és a végénél

kiélesedett.
– Gyalázatosan viselkedtél! Mint az a férfi, aki becsapott.
Ling mögött a sötétség mintha életre kelt volna. A köveken karmok

kopogtak. Kaparászva. És Ling nem tudta eldönteni, melyik ijesztőbb: a
gondolat, hogy mi rejtőzhet mögötte, a végtelen sötétben, vagy a lény, aki a
szeme láttára alakult át. Wai-Mae felkelt a földről, és lassan Ling felé
indult. Közben szerény tunikája hosszú, fehér ruhává változott. Anyagán,
mint kivirágzó sebek, vérfoltok szivárogtak át és terjedtek szét. A fejdísz
semmivé lett, Wai-Mae szépen feltekert, sötét haja pedig kibomlott, és
csomókban, töredezve hullott a vállára. Éles fogai felvillantak. Nyakának
sápadt szalagján lilás himlőfoltok jelentek meg. Bosszús hangja csak úgy
metszette a levegőt:

– Megmutatom neked vágyaid rémületét. Megmutatom neked a könnyelmű
álmokat. Megmutatom, hogy szaggat darabokra ez a világ. Íme, így lesznek
porrá álmaid!

Arcára lehullt a fátyol. Már a kezében volt a tőr. Wai-Mae előre-ugrott,
és megragadta Ling tarkóját.

– Álmodj velem, nővérem! – morogta, lesújtva tőrével. Ajkait
szétnyitotta, és álmát Ling szájába táplálta.

Ling addig állt ellen, amíg még tudott. Aztán keze tehetetlenül ernyedt le
az oldalához, mintha végre nehéz tehertől szabadulna meg.

És már zuhant is lefelé.

Mabel kikapcsolta az ébresztőt, de Henry és Ling tovább aludt.
Jericho arca elkomorodott Ling fölött.
– Nem tudom felébreszteni.
Theta megrázta Henryt.
– Ébredj fel! Gyerünk, Hen! Kérlek!
Hátborzongató csend telepedett rájuk, majd Theta felegyenesedett, és a

többiekre nézett.
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– Nos, én nem fogom ölbe tett kézzel nézni, ahogy az a szipirtyó megöli a
legjobb barátomat. Azt mondom, menjünk le a metróba, keressük meg azt az
állomást, és azt, ami olyan átkozottul fontos neki odalent. Ha kell, égessük
porrá! Mi van itt a Libabőrben, amit használhatunk?

Mabel sietve átnézte a fiókokat, közben mindenfélét kidobálva belőlük:
áldozati késeket, védelmező amuletteket, egy fakarót, köveket és egy
fadobozt.

– Ezek közül működik bármelyik is? – kérdezte Theta, és megvizsgált egy
tollakkal tűzdelt, fonott kereket.

– Talán – felelte Jericho. – A gond az, hogy nem tudjuk, hogyan
működnek. És Will mindig azt mondja, hogy minden egyes kultúrának
megvan a maga sajátos hite a szellemekről. Egyáltalán nem biztos, hogy egy
gris gris erszény például megvéd minket egy kínai szellemtől. Többet kell
tudnunk arról, mivel nézünk szembe.

– Hogy tudhatnánk meg többet? – kérdezte Theta. – Az a két ember, akik a
legtöbbet tudják erről a szellemről, most ki van ütve.

– Talán ha lenne köztünk valaki, aki képes kiolvasni a helyzet titkait,
amint leérünk? – vetette fel Sam, és a székére roskadt Evie-re pillantott.

– Szerintem Evil most még egy babkonzervbe sem tudna beleolvasni –
jegyezte meg Theta.

– Biztosíthatlak, hogy teljesen életképes vagyok – szipogott Evie.
– Pazar. Valaki hozzon a Nagy Piásnak egy kis kávét! – Sam kinyitotta a

fegyverekkel teli vitrint. – És néhány ilyen kés sem árthat.
– Az biztos. És ezek az elemlámpák is jól jöhetnek – felelte Memphis,

miközben mindegyikben ellenőrizte az elemet.
– Jericho, te és Mabel maradjatok itt, és próbáljátok őket felébreszteni –

mondta Sam, miközben felkapta a kabátját.
– Veletek kéne mennem – ellenkezett Jericho. – Nagyobb vagyok.
– Igen, tudom. Nekem is van szemem – vágta rá Sam. – De ha valami baj

történik Linggel vagy Henryvel, kell valaki, aki el tudja őket vonszolni a
zuhanyzóig. Vagy megküzdeni azzal, ami esetleg betör ide.

– Ez nekem nem tetszik – felelte Jericho.
– Nekem ez az egész nem tetszik, pajti! – üvöltötte Sam. – Ha van jobb

ötleted, halljuk!
Jerichónak nem volt jobb ötlete, de nem szívesen maradt a múzeumban,
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hogy lemaradjon az akcióról. Mindig ez a szerep jutott neki, és már elege
volt belőle.

– Rendben – morogta.
– Theta, sokkal nyugodtabb lennék, ha te is itt maradnál – mondta

Memphis.
– Azt már nem. Henry a legjobb barátom, az egyetlen családtagom. Csak

ő maradt nekem.
– Itt vagyok neked én – felelte Memphis halkan.
– Költő, nem úgy értettem…
– Mabelnek nem kell mennie. Thetának sem kell mennie. Velem miért nem

vagytok ilyen figyel… fegyelmss… hogy lehet, hogy velem egyik léhűtő sem
törődik? – biggyesztette el az ajkát Evie, miközben elterült a székén.

– Én törődöm – felelte Theta. Ülő helyzetbe rántotta Evie-t, a szájához
emelt egy csésze kávét, és gyakorlatilag ledöntötte a torkán.
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EGY SZÖRNYŰ HALÁL

Mire Theta, Memphis, Evie és Sam elérte a Városháza Parkot, az eső már
kitartóan esett. A vízelvezető árkok megteltek falevelektől megrekedt, sáros
patakokkal, amik aztán lefolytak a csatornákba. Látták a kínai negyedben
fénylő rendőrségi lámpákat, de a park üres volt.

– Ne feledjétek, már több ember tűnt el ezekben a járatokban –
emlékeztette Memphis a többieket. – Legyetek résen!

– Ha ezzel most meg akartál nyugtatni, jobb, ha újragondolod, hogy a
fogalmazási készségedből akarsz-e megélni – jegyezte meg Sam.

– Akkor mondok mást – felelte Memphis. Kabátja hajtókáját a nyakához
húzta, és felnézett a viharszürke felhőkre az esti égbolton. – Reméljük, hogy
az alagutak nem telnek meg vízzel.

– Siessünk! Szeretnék már túl lenni ezen, és biztonságban tudni Henryt –
mondta Theta megborzongva a hideg esőben.

– Én azt mondom, legjobb, ha a Városháza megállótól közelítjük meg a
helyet – javasolta Memphis.

– Tényleg le kell mennünk az alagútba? – kérdezte Theta.
Memphis bocsánatkérőleg vonta meg a vállát.
– Nem látok rá más megoldást.
Lesiettek a Városháza állomás lépcsőjén, és átmentek a beléptető kapun.

A peron elhagyatott volt.
– Jesszumpepi! Olyan itt, mint egy könyvtárban. Helló! – kiáltotta Evie,

és hangja végigvisszhangzott a síneken.
– Fogd be, Evil! – csattant Theta. – Ha azok az… izék… odalent vannak,

tényleg azt akarod, hogy kiszimatoljanak minket?
Evie meghunyászkodva hajtotta le a fejét.
– Csak szeretem a hangom csengését.
Theta a szemét forgatta.
– Naná.
– Erre – suttogta Memphis, mire a többiek követték a peron szélére, és a
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korlát fölött kilestek az odalent elterülő sínekre.
Theta felmérte a peron és a sínek közti távolságot.
– Most csak viccelsz, ugye?
Memphis megfogta a kezét.
– Segítek, hercegnőm. Csak maradj mellettem!
– Költő, olyan közel maradok, hogy azt fogod hinni, nehezebb lettél ötven

kilóval.
Memphis elsőnek ugrott át a korláton, le az alagútba. Aztán elkapta

Thetát, kiélvezve, hogy a karjában tarthatja a lányt.
– Semmiség az egész – mosolygott. – Gyerünk, Evie!
Evie megpróbálta átemelni a lábát a korláton, de a cipője sarka beakadt.

Így megbotlott, és nagy lendülettel zuhant le, majdnem kilapítva Memphist.
– Óvatosan! – szólt Memphis, amikor elkapta.
– Merre? – kérdezte Sam, miután leugrott, és megtörölte a kezét a

nadrágjában.
– Ling szerint a Beach Légnyomásos Vonatállomás a Broadway és a

Warren Street közelében van, úgyhogy erre – mutatott Memphis egyenesen
előre, az alagút nagy ívű kanyarára, amit csak néhány biztonsági lámpa
világított meg a falakon. Sötét, piszkos és veszélyes hely volt: sehol egy
beugró rész, csak fal és sín. Ha jönne egy szerelvény, csapdába esnének. A
harmadik sín elektromos rezgését a levegőben és a fogukon is érezték.

– Erre vigyázzatok! Ez szállítja az energiát – figyelmeztette őket Sam.
– Majd’ megfagyok idelent – morogta Evie, szavai még mindig kissé

elmosódtak. A kávénak és a metsző hidegnek sikerült nagyon részegből
kevésbé részeggé józanítania, árnyalatnyi ingerlékenységgel és
ellenségességgel.

– Túléled – felelte Sam. – Hacsak azok az éhes kísértetek nem kapnak el
minket, mert akkor nem éled túl, de akkor már a hideg miatt sem kell majd
aggódnod. Szóval mindent egybevetve ez egy remek manhattani este. Hip,
hip, hurrá!

– Furán viselkedsz – jegyezte meg Evie.
– Fura fickó vagyok – morogta Sam, és elemlámpája fényét az előttük

húzódó útra irányította. – Csak tovább, előre!
Memphis tekintetével felmérte a földalatti koszos, hatalmas belterületét.
– Meg kell hagyni, egészen elképesztő, nem? Mint egy város a város alatt.
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– Ha te mondod, Költő. Milyen messze van? – kérdezte Theta, szemét a
kötőgerendákon tartva; nem akarta, hogy a cipője beléjük akadjon.

Memphis végigjáratta az elemlámpa fényét a betonboltíveken.
– Ha Ling nem tévedett a Beach állomás helyét illetőleg, körülbelül

harminc méterre.
Ekkor egy patkány futott át a síneken, és Theta összerezzent. Memphis

átkarolta.
– Sokkal jobban fél tőlünk, mint mi tőle.
– Akkor nagyon félhet – jegyezte meg Theta.
Miközben előrehaladtak, víz kezdett szivárogni az átjáróba – kénes,

rothadt szaga volt. Befogták az orrukat, és a szájukon át vették a levegőt.
– Sam – szólalt meg Evie –, nem értem, mi folyik itt.
– Mégis mennyire vagy részeg?
– Nem. Úgy értem… erre az egészre gondolok. A holtakra és John

Hobbesra. Willre. Rotkéra. Azokra a kártyákra, amiket találtunk. A Bölény
Tervre – magyarázta, a bölény szót könnyebben ejtve ki alkoholtól
elnehezült száján. – El kell mondanom valamit, Sam. A ma estéről van szó,
és arról, hogy mi történt a műsorban.

Sam végigmutatott a sötét alagúton, elemlámpájának fénye visszaverődött
a fémről és a földről.

– Most akarod ezt megbeszélni? Itt?
– Csss, hallgass végig! Ez a fickó egy fésűt hozott magával, és megkért,

hogy olvassak bele. Sam, az James fésűje volt – mondta Evie, egyik kezét a
fiú hátán tartva, nehogy elveszítse az egyensúlyát.

– Miről beszélsz?
– A fésűről. Azt mondta, a barátjáé volt, de hazudott. Az a fésű a bátyámé

volt. Láttam Jamest a látomásban.
Sam elemlámpáját továbbra is az előttük húzódó útra irányította,

miközben feldolgozta Evie szavait.
– Ismerted ezt a fickót?
– Még soha nem találkoztam vele. Esküszöm.
– És hogy került ehhez az idegenhez a bátyád fésűje?
– Azt mondta, két férfi lefizette, hogy hozza el nekem. Sötét öltönyös

férfiak.
– Gondolod, hogy ugyanazok lehettek, akik utánunk jöttek az irodába a
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postán?
– Nem tudom, Sam. Már semmit sem tudok. – Evie nyelt egyet. – Például

kettőnkről sem.
– Nincs olyan, hogy mi ketten. Ezt ma este elég nyilvánvalóvá tetted –

motyogta Sam. – Figyelj, arra kértél, hogy játsszam el a szerepem, és én
megtettem. Mostantól kezdve egyedül utazom.

– És most ki hazudik? Valamiről megfeledkezel. Beleolvastam a
személyes tárgyaidba. Ismerlek.

– Nem tudsz te semmit sem.
A gin azonban meglazította Evie utolsó aggályait is.
– Láttalak. Láttam az igazi énedet. A kezemben tartottam a titkaidat. Félsz,

Sam. Úgy teszel, mintha nem így lenne, de így van. Félsz, Ugyanúgy, mint
mindenki más.

Sam megpördült.
– Te csak a partikhoz, a szórakozáshoz értesz, meg ahhoz, hogy azt mondd

a rádióban az embereknek, amit hallani akarnak. És ahhoz, hogyan törd
össze mások szívét.

Azzal továbbindult, maga előtt világítva az elemlámpájával a sötétben.
Utálta, hogy Evie így felzaklatta. Ez a baj azzal, ha az ember közel enged
másokat: ha már egyszer lekerült a páncél, nehéz azt ismét visszatenni.

Evie utánabotladozott.
– Rendben! Hisz’ el is felejtettem. Én csak egy lány vagyok a rádióból.

Végül is, én csak abba olvasok bele, amit az emberek maguktól odaadnak
nekem, Sam. Te viszont ellopsz mindent, amit szeretnél, és sosem gondolsz
arra, ez hogy esik másoknak – vágott vissza Evie könnybe lábadt szemmel.

– Ne sírj! – mondta Sam, miközben a gyomra összeugrott. – Kérlek, ne
sírj! Védtelen vagyok a női könnyekkel szemben.

– Az én könnyeimet nem kapod meg, Sam Lloyd. Visszavonom őket –
felelte Evie vacogó foggal. – De ne mondd meg nekem, mit tudok. Mert nem
tudhatod.

– Már azt sem értem, miről beszélsz.
– Csak végezzünk ezzel a szellemmel! Meleg fürdőre van szükségem.

Tizenkét meleg fürdőre. És aztán holnap bejelenthetjük az eljegyzésünk
tragikus végét. Egyedül akarsz lenni? Megkapod – zárta le a témát Evie, és
utána ő és Sam csendben haladtak egymás mellett.
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A víz most már a lábszárukig ért. Ahogy előregázoltak benne, az alagút
falát mosta, és a ruhájukra fröccsent, amitől csak még jobban fáztak. Evie
átnézett a metróalagút boltíves acél tartópillére alatt a sínek túloldalára, a
másik irányba vezető peronra. A sötét egy pillanatra felfénylett, felfedve egy
bányászsisakos férfi sápadt alakját. Ám volt valami nyugtalanító a férfiban.
A földön guggolt, száját kinyitotta majd becsukta, kinyitotta majd becsukta.

Evie elhűlve kiáltott fel.
– Most meg mi van? – kérdezte Sam.
– Lát-láttad ezt? – suttogta Evie.
– Micsodát?
Evie a boltív alatt egy üres területre mutatott.
– Semmit – mondta. – Semmit.
– Hé! Azt hiszem, megtaláltam! – kiáltotta Memphis. Egy régi kapu előtt

állt, amit aranyozott virágok díszítettek, egy letűnt kor jelei. Még a rozsda
sem tudta elfedni teljesen egykori szépségét. Forgópántjai ellenálltak az oly
sokévnyi alvás után, de Memphisnek és Samnek sikerült felrántaniuk a
vízben álló kaput.

– Bent vagyunk – jelentette Memphis.
Az elemlámpák nem sok segítséget jelentettek a föld alatti helyiség mély,

bársonyos sötétjében, de végül mindannyiuk szeme hozzászokott a
homályhoz. Memphis lámpájának fényével körbevilágított az elfeledett
állomáson, aminek így rövid időre felfénylett megbomlott szépsége.

– Szentséges szivar! – döntötte hátra a fejét Sam a magas, boltíves plafon
felé. A festett üvegű ablakot több évtizednyi por fedte. Egy megfakult csillár
bizonytalanul függött repedezett láncán. Sam letakarította a pókhálókat a
kifordult zongorabillentyűkről. Leütötte az egyiket, de az nem adott ki
hangot. Mintha egy zátonyra futott hajón lettek volna, csak a szárazföldön.
Alattuk New York legelső metrószerelvényének oszladozó maradványa
tárult a szemük elé.

– Óvatosan a lépcsőn! – figyelmeztette őket Memphis, miközben lementek
az alsó peronra. Bedugta a fejét a kocsiba. – Semmi sincs itt, csak egy nagy
adag kosz.

Elemlámpájának fénye az állomás bejáratát szegélyező, törött égőkre és a
mellette lévő táblán lévő karcos betűkre esett: BEACH LÉGNYOMÁSOS

TRANZIT VÁLLALAT.
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– Épp olyan, mint Isaiah rajza – motyogta.
– Nem tetszik nekem ez a hely, rossz érzésem van – jegyezte meg Theta.
– Miért nem tudnak a szellemek kellemesebb helyeken kísérteni, például

a Klub 21-ben? – Evie titokban belekortyolt a harisnyakötője alá rejtett
flaskájába.

– Evil! – Theta nagy nehezen, de kiszabadította a flaskát a kezéből. –
Megfojtalak.

– Ó, kérlek, Theta! Olyan szörnyű ez a hely!
– Enyém – mordult rá Theta. Meghúzta a flaskát, majd Memphisnek

nyújtotta. – Ne hagyd, hogy megszerezze.
– Olyan. Rettenetes. Napom voooolt! – ordította Evie, és hangja

visszaverődött az állomás falairól.
– Csss! – suttogta Theta. – Ki akarsz minket nyírni?
Sam Evie-hez lépett.
Adásban vagy, BűbáJós. Ideje, hogy keressünk valamit, amibe

beleolvashatsz, hogy megszabadulhassunk ezektől a szellemektől,
megmentsük a barátainkat, és kijussunk innen.

Evie undorodó grimaszt vágott.
– Tárgyolvasó vagyok, nem pedig iránytű. Nem állíthatsz csak úgy be

északnak.
Theta dühösen meredt rá.
– Ó, én szívesen beállítanám a lábamat egyenesen a…
– Nem olvashatna bele egyszerűen az egyik lámpába vagy téglába? –

vágott közbe Memphis.
– De. De az úgy túl sok lenne egyszerre, mivel egy konkrét személyhez

sem tartoznak – felelte Evie, és erősen kellett koncentrálnia, hogy ki tudja
ejteni a konkrét szót. – Senki sem értékeli a művészi értéket.

– Ha neked mindegy, én nem szeretnék tovább itt maradni, mint
szükséges. Minél hamarabb találunk valamit, ami talán a szellemé volt,
annál jobb – mondta Memphis.

Míg Theta és Evie a közelben maradt, és Theta elemlámpáját körbejáratta
az állomáson, Sam Memphisre világított, aki bomló téglák hasadékaiban
kutatott, bármilyen olyan tárgyat keresve, ami a segítségükre lehet.

– Semmi – mondta Memphis egy idő múlva, és kezét a nadrágjába törölte.
– Nézzük meg odalent!
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Mind a négyen leugrottak a koszos sínekre, az ott felhalmozódott kövekre
világítva, felrúgva a port az el-eliszkoló bogarak között.

– Nincs itt semmi, Memphis – mondta Sam.
– Már csak egy hely maradt – felelte a fiú, és az alagút felé intett. –

Gondolom, jobb, ha bemegyünk oda.
– Tartottam tőle, hogy ezt fogod mondani – jegyezte meg Theta.
A sötét nyomasztó erővel nehezedett rájuk. Az elemlámpák fénye nem volt

elegendő a homály megtöréséhez. Theta egyik kezét maga elé nyújtotta, hogy
az is segítse a tájékozódásban.

– El sem hinnétek, mennyi titkot kell magamban tartanom a rádióban –
szólalt meg Evie, mintha az alkohol kinyitotta volna gondolatai vitrinét,
amik most mind kibuktak belőle. – Az emberek olyan sokszor magányosak.
Legtöbbször ezt érzem a tárgyaik mélyén megbújva: hogy milyen szörnyen
magányosnak érzik magukat, amikor pedig csak annyit kéne tenniük, hogy
előrenyúlnak, és megérintenek valakit…

Evie ujjai Theta vállát súrolták. Theta felsikított, mire Evie gyorsan
ellépett tőle.

Memphis megpördült, és készenlétbe emelte a kését.
– Mi az?
Theta a szívéhez kapta a kezét.
– Evil! Azt akarod, hogy szívinfarktust kapjak?
– Én csak… én csak… – lihegte Evie. – Rá akartam mutatni, hogy…
– Hát ne tedd!
– Mint amikor a te karkötődbe olvastam bele – folytatta Evie. – Nem

akartam elmondani, mit láttam, hátha felzaklatlak vele. Egyesek erre sosem
gondolnak – jegyezte meg túl hangosan, dühös pillantást vetve Samre. –
Mindarra, amit kénytelen vagyok állandóan magammal cipelni.

– Mit láttál Theta karkötőjében? – kérdezte Memphis.
– Semmit sem látott, Költő. Fogd be, Evil! – morogta Theta, de inkább

hangzott rémültnek, mint dühösnek.
– Igenis láttam! És aggódtam miattad, Theta – felelte Evie. – Az a

rengeteg tűz…
– Most meg miről zagyvái itt össze? – értetlenkedett Sam.
– Csak részeg. De most már be is fogja, igaz, Evil? – mordult rá Theta.
– Igenis, kapitány! – tisztelgett Evie. Megfordult, megbotlott, és a földre
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huppant. – Aú!
Memphis felsegítette, közben ujjai valami keményet súroltak ott, ahol

Evie landolt.
– Sam, ide világítanál, kérlek?
A lámpa fénye valami csiszolt, szürke tárgyon csillant meg a földön.

Memphis leguggolt, és lesöpörte róla a több évtizednyi port.
– Azt hiszem, megtaláltuk, amit keresünk.
– Gratulálok, Evil! – mondta Theta megborzongva. – Úgy tűnik, mégis

van egy iránytű a hátsó feledben.
Evie a mumifikálódott maradványokra meredt: a besüppedt szemekre, a

kivillanó, rothadó fogakra és a rongyos, vérfoltos ruhára.
– Semmihez sem akarok hozzáérni azon a… azon a… – dadogta ujjával a

holttest irányába mutogatva. – Izén.
– Evil, tudnunk kell.
– Oké – egyezett bele Evie némi szünet után. – Henryért, rendben. –

Nehézkesen nekiállt lehúzni a kesztyűjét, ami aztán az ujjainál megakadt és
lekonyult. – Nem működik.

– Ó, Szent Péter szerelmére! – rántotta le a kesztyűt Theta.
Evie arca fájdalmas grimaszba torzult, és elfojtotta sikolyát, miközben

ujjai a csontvázhoz értek.
– Miért nem lehetek én is álomjáró? – nyafogta. – Miért pont

tárgyolvasónak kell lennem?
– Gyerünk, Sheba! Meg tudod csinálni – nógatta Sam.
Evie megragadta a halott csuklóját, és mélyeket lélegzett, miközben

próbált ellazulni. A látomás egy bizsergő érzéssel kezdődött, ami végigfutott
a karján és megfeszítette nyaka izmait. Aztán magával ragadta a jelenés, ami
úgy bontakozott ki előtte, mint egy film a fényes vásznon.

– Egy hajó. Egy hajón vagyok – mondta Evie, majd émelyegni kezdett. –
És tengeribeteg.

– Jól vagy? – érkezett hozzá Sam hangja.
– Mit érdekel az téged? – motyogta Evie.
– Tessék? – kérdezte Sam.
– Semmi – felelte Evie. Hagyta, hogy kicsit visszasodródjon a jelenbe,

amíg meg nem nyugszik. – Az utasok leszállnak a hajóról – mondta
tárgyilagosan. – És egy felirat… Kikötő… San Franciscó-i Kikötő.
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Az őrök egy épület felé terelték az utasokat átvizsgálásra. Evie teljesen
elveszettnek érezte magát. Elöntötte a lány félelme, amitől szíve hevesebben
vert, így megpróbált nagyobb távolságot tartani, és a lány kezében lévő
papírra fókuszált. Kínai és angol feliratot nyomtattak rá: „O’Bannion és
Lee, házasságközvetítők.” Két férfi lépett a fülledt épületbe. Egyikük
nagydarab, fehér, barkós férfi volt peckes bajusszal. A másikuk egy kínai,
nyugati szabású öltönyben, arcán feszes mosollyal. Ötven dollárt nyomtak a
bevándorlási hivatalnok kezébe, hogy szemet hunyjon a dolog felett, majd
elvitték a lányt és még két másikat. A látomás kezdett szétesni.

Evie erősebben szorította a csontos csuklót, és egy mocskos, New York-i
nyomornegyed jelent meg előtte: az utcákon vastagon állt a sár és a lótrágya.
Koszos utcagyerekek kéregettek maradékok után. Egy fogatlan, maszatos nő
csupasz melléhez szorított, rongyokba bugyolált csecsemőjének gügyögött.
Körülötte legyek rajzottak.

– Csss, jó fiú – motyogta a nő, és Evie ekkor észrevette, hogy a gyermek
halott.

Egy részeg magasra emelte kupáját, és erős, ír akcentussal felkiáltott:
– Isten hozta a Five Pointson, a pokol hátsó udvarában!
Egy láda tetején állva egy férfi szónokolt a tömegnek:
– …zárjuk le határainkat a nyomorult kínaiak előtt, akiknek feslett női

megfertőzik fiatal férfijainkat, elpusztítják családjainkat, elveszik a fehér
ember munkáját.

– Sheba? Látsz valamit? – szűrődött felé Sam hangja a messzeségből.
Evie előtt most egy kócos nő képe bontakozott ki, aki egy priccsen feküdt,

és egy zenedobozt szorongatott. Üveges tekintete ópiumfüggőségről
árulkodott, de ugyanaz a lány volt az. Evie érezte.

– Azt hiszem, megtaláltam – suttogta.
Érezte az ereiben keringő ópiumot, amitől eltompult és émelyegni kezdett.

Távolság. Távolságot kell tartania.
A barkós férfi elhúzta a függönyt.
– Elég az álmodozásból! Ideje dolgozni, Wai-Mae.
Odakint egy férfi várakozott ingujjban. Evie tudta, miért van ott, és mit

kell Wai-Mae-nek tennie érte. Nem maradhatott tovább a látomásban.
Próbálta megszakítani a kapcsolatot, de úgy tűnt, az még mutatni akar neki
valamit.
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Aprót mordulva összeszorította a fogát, miközben még mélyebbre
ereszkedett.

Ismét a mocskos utcákat látta. A barkós férfit elegáns öltönyben. Wai-Mae
keze a késen. A lány felé rohan, és tőrét újra és újra a férfi mellkasába
szúrja. A férfi kék szeme, döbbent tekintete. A vér átszivárog fehér ingén és
ujjai között. A férfi az utca kövére rogy. Rendőrsípok. Kiáltások.

– Gyilkosság, gyilkosság – motyogta Evie.
Szíve a lányéval együtt zakatolt, miközben Wai-Mae elfutott a tömeg elől,

le a Devlin lépcsőjén az alagsorba, a Beach légnyomásos állomásra. Elbújt
egy félreállított kocsi bársonyülése alatt, és elaludt. Álmában az őt
meglátogató férfiak hangja visszhangzott. Csak egyszer nyitotta ki a szemét,
és látta, ahogy a fény sötétséggé tompul, de túl gyenge volt, csak aludni
tudott.

Most felébredt. Az ópium utáni emésztő éhség. Evie öklendezni kezdett,
amikor Wai-Mae epét hányt, és dideregni kezdett. Kitámolygott a
szerelvényből, de az alagutat befalazták. Mindent beborított a sötétség. Wai-
Mae kétségbeesetten verte öklét a téglákon, majd lerogyott a fal mellett.
Evie érezte, ahogy fogy a levegő és megszédül. Ki innen. Csak ennyit akart
Wai-Mae. Ki innen. Ki erről a szörnyű sírból. És csak az álmokon keresztül
szabadulhatott meg innen.

Evie megszakította a kapcsolatot, és levegőért kapkodva térdelt a földön.
– Evil, jól vagy? – ütött rá párszor Theta Evie hátára.
– Aú! Hagyd abba! – húzódott el Evie.
– Azt hittem, fulladozol!
– Próbálok… levegőhöz… jutni. – Evie teleszívta a tüdejét levegővel. –

Azért jött le ide, hogy elbújjon – magyarázta, továbbra is nehezen véve a
levegőt. – De ez aznap volt, amikor lezárták az állomást. Miközben idelent
aludt abban a kocsiban, befalazták. Élve eltemették.

– Milyen szörnyű halál! Teljesen egyedül – jegyezte meg Sam.
Mindannyian hallgattak, miközben feldolgozták Wai-Mae rettenetes,

szomorú halálát.
– Rájöttél, hogyan szabaduljunk meg ettől a nőtől vagy a Ziegfeld Szellem

Folliestól? – kérdezte végül Theta.
Evie a nyakára szorította a kezét, hogy megnyugtassa zakatoló pulzusát.
– Nem vagyok benne biztos, de éreztem valamit. Ez a szörnyű hely… a-
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azt hiszem, ez tartja itt. Itt nem lelhet békére. Ki kell innen vinnünk a
csontjait. Biztonságba kell helyeznünk.

– Megfelelő temetéssel – mondta Memphis.
– Rendben. Akkor rendezünk egy temetést. De hol? – kérdezte Sam.
– A Szentháromság-templom nem messze van innen. Ott van egy temető.

Megszentelt föld – válaszolta Memphis.
– Gondoljátok, hogy ez működik? – kérdezte Theta. – Jericho szerint

mindegyik kultúrának megvan a maga hagyománya.
– Fogalmam sincs. Még új vagyok ebben a szellemesdiben – vont vállat

Sam.
– Nem hagyhatjuk itt ezen a szörnyű helyen – mondta Evie. – Ez világos.
– Nos, én arra szavazok, hogy minél előbb tűnjünk el innen! Memphis,

kisegítenél? – kérdezte Sam.
Óvatosan felemelték Wai-Mae csontvázát. Néhány csont a földre hullott,

de a többi sértetlen maradt.
– Nem vághatjuk csak úgy zsebre – jegyezte meg Sam.
Memphis levette a kabátját.
– Tessék!
Sam belefektette a csontokat, Memphis pedig vigyázva batyuba

csomagolta.
– Tessék – adta oda Sam Evie-nek a koponyát. – Hozhatod ezt. Boldog

karácsonyt!
Evie undorodva húzta el a száját.
– Ezzel örökre elrontottad az ünnep örömét.
– Szent Péter szerelmére, pucoljunk innen! – kapta fel és göngyölte össze

Theta a véres ruhát, majd sietve elindult visszafelé a romos, elhagyatott
állomásra. – Milyen kár! – nézett fel az egykor lenyűgöző, mostanra
bomlásnak indult beltérre. De közben Wai-Mae tragikus életére is gondolt.

Ahogy kiértek az alagútból, egy hang hangzott fel mögöttük: halk, de
egyenletes, mintha nagy esőcseppek hullanának a plafonról: egy, kettő,
három, négyöthat, egyre több és több. Theta hátrasandított, és meglátta a
lényt, ami egy, a sötétben guggoló férfira hasonlított, száját nyúlós ordításra
tátotta. Fények villantak fel a hosszú sötétségben. A homályban csak
villanásokat látott: egy cápaszerű fogat. Sápadt, repedezett bőrt. A semmibe
meredő szemeket.
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– Memphis – suttogta Theta.
Az elemlámpa megremegett a fiú kezében. Elkezdte felemelni, de Theta

leszorította a kezét, és a fejét rázta.
– Csak menjünk tovább – mondta Sam. – Fel és ki innen.
– Utálom a sz-szellemeket – suttogta Evie. – Nagyon-nagyon utálom őket.
A váróplatformra vezető lépcső korhadt fája hangosan recsegett négyük

súlya alatt. Az állomást egyre erősödő suttogás töltötte meg. Fölöttük, a
foltos mennyezeten valami megmozdult.

Theta hangja suttogássá vékonyodott:
– Most mihez kezdünk?
Memphis megragadta a kezét.
– Azt hiszem, futunk.
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HAJNALKÁK

Henry vakító napsütésre ébredt. Az evezős csónakban feküdt, ami lágyan
ringott a vízen. Nem tudta, mióta lebeg ott, csak azt tudta, hogy Louis nincs
mellette.

– Louis? – kiáltotta, és felült. – Louis!
Ekkor észrevette a fiút, aki a dombon ült, a hajnalkák tágas mezején, egy

szomorúfűz alatt.
– Hát itt vagy – ült le mellé Henry. – Már mindenütt kerestelek.
– Úgy látszik, megtaláltál – felelte Louis, de hangja üresen csengett.
– Mit csináljunk, csónakázzunk ki? Sétáltassuk meg Gaspard-t?

Horgásszunk?
– El akarom mondani az igazságot a hajnalkákról, Henry. Eszembe jutott,

miért nem szeretem őket – mondta Louis csendesen, és Henryt egy belső
hang figyelmeztette, hogy álmuk fordulóponthoz érkezett.

– Nem számít – felelte. Nem akart erről beszélni. Csak végig akart
lebegni a folyón: csak ők ketten a napsütésben, ami csak az övék. – Gyere!
Ilyenkor harapnak a halak.

Kinyújtotta a kezét, de Louis nem fogadta el.
– Most kell elmondanom, amíg még elég bátornak érzem magam hozzá.
Henry látta, hogy Louis nem fog felkelni, így visszaült és várt.
Louis lassan ejtette ki a szavakat, mintha mindegyik nagy erőfeszítésébe

kerülne.
– Emlékszel, meséltem, hogy akkor este megálltam a Bonne Chance-nál,

és utánad érdeklődtem. Apád utánam küldött pár embert. Figyelmeztettek,
hogy hagyjalak elmenni. De ezt nem tudtam megtenni. Úgyhogy behúztak
párat. Nem mintha még nem kaptam volna néhány ütést azért, mert más
vagyok. – Louis felmarkolt egy adag földet, és morzsolgatni kezdte érdes
homokját. – De az egyikük nagyon erőset csapott a fejemre. Mindig azt
hittem, keményfejű vagyok, de… – Louis arcán egy mosoly szelleme futott át
a szóvicctől. Egy pillanatig még a száján reszketett, majd eltűnt. Felnézett az
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ég kegyetlen kékjére. – Most már emlékszem, emlékszem… – mondta
egyszerre rácsodálkozva és szomorúan.

Henryben úgy ereszkedett alá valamiféle igazság, mint egy bosszúálló
angyal.

– Nem akarok itt lenni. Menjünk le a folyóhoz, édes! – rángatta meg
kétségbeesetten Louis karját, de a fiú nem mozdult.

– El kell mondanom, cher. Neked pedig végig kell hallgatnod.
Rettenetesen fájt a fejem. Egy igazi mal de tête.{53} Úgyhogy ott, ahol
voltam, lefeküdtem a földre pihenni. – Louis letépett egy lila virágot a
hajnalkák burjánzó szőnyegéről, és az ujjai között forgatta. – Agyi bevérzés.
Semmit sem lehetett tenni. A férfiak visszajöttek, és ott találtak a földön,
kihűlve és mozdulatlanul. Ott temettek el, a hajnalkák alatt. És még most is
ott vagyok, cher. Ott vagyok, amióta csak elmentél New Orleansból, oly sok
ideje.

– Ez nem lehet igaz.
– De igaz, cher.
– Itt vagy! Épp itt vagy.
– Hol az az itt, Henry? – kérdezte Louis. – Emlékezz, Henry! Emlékezz!
Henry becsukta a szemét, és kizárta a külvilágot. Meglepően egyszerű

volt, egy veleszületett jog, amit a szüleitől örökölt, akik sosem voltak
hajlandóak szembenézni az igazsággal, beleértve a fiukat is. De csak mert
valaki nem hajlandó meglátni az igazságot, az még nem jelenti, hogy az nem
is létezik. Henry nem akart emlékezni, de már túl késő volt. Máris közelebb
került a felszínhez.

– Vártam rád. A Grand Centralon. De nem szálltál le a vonatról. Ahogy a
leveleimet és a távirataimat sem kaptad meg.

És emlékezett. A zongoraalap. Theta. Amikor kinyitotta a szemét, a fák
teteje veszített színéből. Egész teste tompa fájdalomtól lüktetett. Arca
nedves lett.

– Veled akarok maradni.
– Nem lehet, cher. Ott van az a sok dal, amit még meg kell írnod.
Henry a fejét rázta.
– Nem. Nem.
– Nem tudom, hogy kerültem ide, vagy miért adatott meg nekem ez az

utolsó alkalom veled. Nagyon hálás vagyok érte. De most már mennem kell.
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És neked is. Fel kell ébredned, Henry.
Henry Louis-ra nézett. Szerelme fájdalmasan gyönyörű volt. Henry

mindig így emlékezett rá: fiatal, tele lehetőséggel, ragyogó körvonalakkal.
Erről egy másik emlék is az eszébe jutott. Ki is mondta neki, hogy a holtak
ragyognak? Egy lányt látott csillogó, zöld szemekkel, amikkel
nyomatékosan, egyenesen rá nézett.

Ling. A nyers, őszinte Ling.
Ő már az elején megmondta: csak a holtakat tudja megtalálni.
Ling. És Theta. Evie és Sam.
A fájdalom minden egyes ébresztő csapással élesebb lett. Gaspard

nyüszített, és megnyalta Henry kezét. A kutya úgy nézett fel rá, mintha egy
feltett kérdésre várná a választ. Henry hátrahajtotta a fejét, és felpislogott az
egyik szilfa elmosódó leveleire, míg ismét megtalálta a hangját.

– Tudom. Tudom – mondta. Felordított, ahogy a fájdalom beléhasított.
– Erősnek kell lenned – mondta Louis. – Csókolj meg, cher!
Louis ajkát a fiúéra szorította, és utolsó leheletét a csókba táplálta. És

amikor elhúzódtak egymástól, Louis halványulni kezdett, mint a hold a
reggeli égbolton.

– Gaspard! Gyerünk, nagyfiú! Ideje hazamenni. – Louis füttyentett egyet,
és a kutya felé iramodott. A lenyugvó nap ragyogó aranynarancssárgára
hevítette a folyót. – Oda tartok. De te nem jöhetsz velem. Még nem.

Louis a folyópartról integetett ragyogva, mintha a napfény egy része
beleköltözött volna.

– Írj nekem egy szép dalt, Henry! – búcsúzott.
Henry torkában gombóc nőtt, miközben visszaintegetett.
– Szép álmokat!
Louis felment a kunyhó lépcsőjén, közben egyre szürkébbé fakulva, majd

Henry meghallotta a hegedű távoli, fájdalmas sirámát. Dallama még egy
ideig a szélben keringett, majd az is elhalt.

Henryben azonban újabb emlék derengett fel: egy érzés, mintha valahol
szükség lenne rá, mint amikor egy iker hiányolja testvérét.

– Ling – mondta Henry, amikor eszébe jutott, és futva megindult az erdő
felé.
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A REMÉNY KÁBÍTÓ HIÁBAVALÓSÁG

Henry és Ling teljesen mozdulatlanul feküdt a nagy Chesterfield kanapén,
álmodtak, míg Mabel és Jericho csendben őrködött felettük. Mabel elvett
egy átázott vízitormás szendvicset a díszes tálon hervadozó kupac tetejéről.
Máris számos dühös partivendéget fordított vissza az ajtóból. Ez a múzeum
végét jelentheti, bár ez most vitatható szempont.

– Szerinted miről álmodnak? – kérdezte Mabel, a szendvics sarkát
majszolva.

– Nem tudom.
– Remélem, jól vannak odalent.
– Nem itt kéne lennem. Velük kellett volna mennem – mondta Jericho,

mire Mabelben egy gát átszakadt.
– Hogy vigyázhass Evie-re? – kérdezte, és a fiúra nézett.
Jericho visszafordult alvó barátaik felé.
– Nem ezt mondtam.
– Nem is kellett. Knowles’ End után vagy előtt történt?
Jericho nem válaszolt, de állkapcsa megfeszült.
– Bár, gondolom, nem számít – lökte félre a szendvics maradékát Mabel.

Szeme előtt fekete pöttyök táncoltak, miközben próbálta visszafojtani
könnyeit. – Miért csókoltál meg, ha ő tetszik?

– Ez nem ilyen egyszerű – felelte Jericho.
Az ablakban villanó villám éles fénye átsuhant Mabel ökölbe szorított

kezén, és bőrének minden egyes szeplőjét megvilágította. A fiú Evie-t
választotta. Nem számított, hogy Evie valószínűleg úgyis összetörné a
szívét, hogy soha nem becsülné meg Jerichót úgy, ahogy Mabel tette, vagy
hogy Mabel minden szabadidejében a kiállításnál segédkezett. Nem
számított, hogy Evie bármelyik fiút megkaphatja, és meg is kapja. A fiú őt
választotta. A felismerés az összes levegőt kiszorította Mabel tüdejéből.
Mabel Rose mindennap azért küzdött, hogy a világot egy kicsivel
igazságosabb hellyé tegye. De az a szomorú valóság, hogy vannak olyan
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igazságtalanságok, amikkel semmit sem lehet kezdeni. Nem lehet rávenni
egy fiút, hogy megkedvelje, csak azért, mert ő annyira odáig van érte. És ma
este, amikor Jerichót és Evie-t figyelte, rájött az igazságra: Jericho
szerelmes Evie-be. Vajon Evie tudta ezt? Lehetséges, hogy végig tudta, még
akkor is, amikor Mabelt bátorította, és tanácsokat adott neki?

Istenem, mennyire ostoba volt!
És utálta ezt a ruhát. Evie-nek nem volt igaza: egyáltalán nem illett az

alakjához. Evie egyszerűen csak ilyennek akarta látni. Amilyennek mindenki
más is látni akarta: a jó, öreg Mabelnek. A megbízható, kiszámítható
Mabelnek. A boldog Mabelnek.

Amint hazaér, elégeti ezt a ruhát.
Jericho szokásos mozdulatát végezte: kezét ökölbe szorította majd

ellazította. Mabel ezt korábban különösnek, de elragadónak találta. Most
csak idegesítette.

– Kérsz kávét? – kérdezte Jericho.
Mabel tudta, hogy ez egy békeajánlat, de nem fogja megadni neki ezt az

elégtételt. Megrázta a fejét.
Jericho végigment a szobán, és töltött magának egy csésze kávét, amit

valójában se nem kívánt, se nem tartott szükségesnek. Az igazság az volt,
hogy Jericho akarta Evie-t, de nem volt benne biztos, hogy meg is kaphatja.
Mabelt megkaphatja, de nem volt benne biztos, hogy akarja. Egyik
változattól sem lett magabiztosabb. Azt kívánta, jobban, mint bármikor, bár
lenne mellette valaki, aki elmagyarázza neki az érzéseit, és beszél vele a
lányokról, hogy eldönthesse, mi lenne a legjobb.

– Azért csókoltalak meg, mert meg akartalak csókolni – válaszolta
Jericho kis idő múlva.

– Most csak próbálsz kedves lenni?
– Nem. Ez az igazság.
– Ha ismét meg akarsz csókolni, megteheted – felelte Mabel. – De csak

ha tényleg akarod. Nem Evie vagyok. Sosem leszek ő.
Jericho előrenyúlt, és megfogta a lány kezét, mire Mabel gyomra

összeugrott. Ez most mit jelent? Testvéri gyengédséget, vagy valami
mélyebb szenvedélyt? Nem egy csók volt, ennyi bizonyos. Vége van, súgta
az esze. Még van remény, tartott ki a szíve. Minek is nevezte Jericho: a
remény kábító hiábavalóságának? Nos, Mabel most bele akart részegülni
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ebbe az érzésbe.
A kanapén Ling aprót lélegzett. Ujjai megfeszültek, majd megint

elernyedtek.
– Jól van? – kérdezte Mabel automatikusan.
– Szerintem igen. Talán jobban oda kéne rájuk figyelnünk – mondta

Jericho, és visszahúzta a kezét.
– Persze – felelte Mabel, miközben utálta, hogy a fiúnak igaza van, ő

pedig végig tévedett.
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FÖLDRE SZALLÓ, RÉMSÉGES
ANGYALOK

A Beach légnyomásos állomás romjai között mindent betöltött a morgó
nyüszítés. A különös, világító lények felfedték magukat, és a poros sínekre
ugrottak. Az, ahogy mozogtak – rángatózva és dülöngélve, az adrenalintól
vezérelt, hirtelen, villámsebes kitörésekkel – sebesült állatokhoz tette őket
hasonlatossá, amik az életben maradásért küzdenek.

– Álomáloméheséhesálom… – hangzott kórusuk.
Úgy másztak elő a falak repedéseiből, mint a csótányok. Memphis

legalább ötöt, tízet, egy tucatot számolt össze. A kapu három méterre volt
tőlük. Memphis szorosabbra fogta a Wai-Mae csontjait tartalmazó kabátot.
Másik keze ujjait Theta keze köré fűzte.

– Futás! – kiáltotta, mire mind a négyen sietve átvágtak a koszos
várótermen, ki a kapun. Mögöttük a kísértetek elégedetlenül morogtak.

– Merre van innen az állomás? – sikította Theta.
– Erre – kapta Memphis elemlámpáját balra, majd azonnal meg is torpant.

Karját a többiek elé rántva megállította őket, majd óvatosan ismét maga elé
világított. A homályos fényben egy szellemszerű, kék ruhás nő alakja jelent
meg. A nő fejét feléjük kapta, és a levegőbe szimatolt. Felső ajkát széles
ívben felhúzta, felfedve recés fogait.

– Ne mozduljatok! – suttogta Memphis. – Legyetek… teljesen…
mozdulatlanok!

A kék ruhás lány egy bizonytalan lépést tett előre, és megint a levegőbe
szimatolt. Bizonytalanul megingott. Aztán száját sikolyra tátotta. Hívására
újabb sikolyok válaszoltak, mint egy rettenetes hadsereg üvöltése.

Sam jobbra kapta az elemlámpáját. A hosszú folyosó üresnek tűnt.
– Másik irány – kiáltotta, és futva megindultak az alagút mélye felé.
– Nem akarom azt mondani, hogy én megmondtam – szólalt meg Evie a

futástól el-elcsukló hangon. – De csak hogy világos legyen: én megmondtam.

543



– Spórolj a levegővel! – lihegte Sam. – Még szükséged lehet rá.
Memphis hátranézett a válla fölött az alagút boltívei között felvillanó

zöldes jelenésekre. Egy falka követte őket rángatózó, egyenetlen léptekkel.
Rettenetes, ugatásszerű morgásuk végigzengett a síneken. Figyelmeztetés.
Vagy erősítés hívása.

– Vigyázz! – kiáltotta Memphis, és még épp időben rántotta el Sam lábát,
mielőtt csizmája beakadt volna a harmadik sín faburkolata alá.

– Kösz, pajti! – mondta Sam remegve. – Megsülhettem volna.
– Még ne köszönd meg! Több mérföldnyi alagút van előttünk. Ezek az

izék még rengeteg helyen megbújhattak.
– Gyerünk tovább! – szólt Theta. – Látok ott egy állomást. Biztos a

Brooklyn hídi lesz az.
Az állomás ragyogó fényei előttük ugráltak, miközben szaladtak. Közel

jártak. Mintha karmok kopogtak volna a csempén, és a hangtól Sam nyakán
végigfutott a hideg. Felnézett. Semmi. Ám jobbján, körülbelül
háromlépésnyire előtte valami mozgást észlelt. Lámpájával a boltívek közé
világított. Magasan fölötte egy kísértet sziszegett és közeledett a metró falán
pókjárásban, karma olyan hangosan kopogott a csempén, mint egy
szteppcipő. Megint felszisszent, miközben leszökkent eléjük a sínre.
Szellemszerű kezében egy kitömött nyúl himbálózott.

– Ez. Meg. Mi? – kérdezte Theta megtorpanva.
– Egy gyerek – felelte Memphis. – Csak egy gyerek.
– Csak volt – helyesbített Sam, hátrálva. – Most már valamiféle…

démonfajzat.
– Minden gyerek démonfajzat – lihegte Evie. – Pontosan ezért nem

vállaltam soha gyerekfelügyeletet.
– Fogd be, Evil! – suttogta rémülten Theta.
Az éjszaka sikolyokkal, morgásokkal és torokból jövő kiáltásokkal kelt

életre, ahogy a démonkórus egyre közeledett. Előttük a kislány kiakasztotta
állkapcsát. A szája két oldalán húzódó repedésben éjsötét vér folyt lefelé:
mint egy éhes állat, ami prédát szimatol.

– Ó, ez nem fair – suttogta Evie rémülten.
A szellemszerű kislány fogát csattogtatva előrelendült, de koordinációs

készsége nem volt pontos, és orra bukott a síneken. A másodperc törtrésze
alatt Memphis elrántotta onnan Evie-t, és a Brooklyn hídi állomás felé
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húzta. A lény, ami nemrég még egy kislány volt, felemelte a fejét a földről,
és szimatolva utánuk fordult. Visítva indult meg Memphis és Evie felé. A
többi kísértet is feltűnt az alagútban, a sötétben világítva, elvágva az utat
Sam és Theta elől, hogy kövessék társaikat.

– Erre! – indult meg Sam át a síneken, az oszlopok mellett, egy összekötő
járat felé.

– De Memphis…
– Arra nem mehetünk. Theta! – sürgette Sam. – Vagy erre megyünk, vagy

meghalunk.
Theta a távolodó páros felé nézett, majd vonakodva követte Samet a

járatok felé, egyre messzebb kerülve Memphistől és Evie-től.

Memphis és Evie felmászott a Brooklyn hídi állomás peronjára,
átnyomakodtak az új, érmével működő beléptetőkapun, el egy fa
jegylyukasztó relikvia mellett, az üres jegypénztár felé. Memphis feltörte az
ajtót, belökte Evie-t, majd gyorsan ő is belépett, bevágta és bezárta maga
mögött az ajtót. A ragyogó kísértetet sehol sem látták. De egy pillanattal
később kis keze lassan felkúszott a peron szélén, miközben felhúzta magát,
és mint egy bogár mászott sietve feléjük.

– Volt odahaza egy barátom, életben maradásért küzdenek életben
maradásért küzdenek, akinek különösen hajlékonyak voltak az ízületei, én
meg azt hittem, ez milyen elképesztő. De valójában förtelmes – suttogta
Evie.

– Csss! – intette Memphis.
A kísértetlány kétszer a levegőbe szippantott, majd a jegypénztár

vasrácsára vetette magát. Evie és Memphis felkiáltott, és az apró helyiség
falához húzódtak. A lény átdugta a karját a rács alján lévő nyíláson, amit
naponta használnak pénzváltásra. Majd, mint egy kígyó, átpréselte magát
rajta.

– Utálom. A. Szellemeket! – sikította Evie. Feltépte az ajtót, és maga után
húzta Memphist, miközben felfutottak a lépcsőn az utca felé. Az első
lépcsősor egy folyosóba torkollott, ami balra és jobbra ágazott.

– Merre? Merre? – kiáltotta Evie.
De már nem számított. A folyosó mindkét végéből kísértetek közeledtek.

Odalent a kislány elkezdte megmászni a lépcsőt.
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– Húzódj mögém! – mondta Memphis, és karjával maga mögé húzta Evie-
t.

– Mondanám, hogy ne hősködj, de félek – felelte Evie.
– Én is.
Evie végül megkerülte Memphist, megállt mellette, és megfogta a kezét.
– Tényleg szerettem volna valaki lenni – jegyezte meg Evie elcsukló

hangon.
A kísértetek egyre közelebb értek. A kislány elérte a lépcső tetejét.

Egylépésnyire volt tőlük. Evie érezte rothadó bűzét, és látta a sötét
mélyedéseket ragyogó bőrén. Be akarta csukni a szemét, de túlságosan félt.
Memphis megszorította a kezét.

A lény, ami nemrég még egy kislány volt, Memphis elé lépett, és mélyen
beszívta a levegőt. Ekkor azonban sziszegve elhátrált, és vérfagyasztó
üvöltést hallatott. A többiek válaszoltak rá. Memphis és Evie teljesen
mozdulatlanul állt. A lány visszalopózott lefelé a lépcsőn, le a sötétbe, más
préda után szimatolva.

– Ezt meg miért csinálta? – suttogta Evie.
– Nem tudom – suttogta vissza Memphis. Balra, majd jobbra pillantott a

folyosón. – Nem mozdulnak. Fussunk, amíg még tudunk – mondta, és Evie-
nek nem kellett kétszer szólni. Elővigyázatosan, lassan mászták meg a
következő lépcsősort, egy pisszenést sem hallatva, míg ki nem értek az eső
áztatta utcára, amikor is a heves esőben szabadjára engedték visszafojtott
sikolyaikat. Az esernyővel felszerelt járókelők úgy bámultak rájuk, mint az
elmeháborodottakra. Egy nő a szája elé kapta kesztyűs kezét.

– Szent ég! – mondta, és Evie-ben csak ekkor tudatosult, hogy még mindig
Wai-Mae koponyáját szorongatja a könyöke alatt.

– Csak a Hamletet próbáljuk – kiáltotta utána Evie, a kabátja alá rejtve a
koponyát. – Előadás minden este nyolctól, vasárnaponként matinéval.

– Látod Thetát? – kérdezte Memphis a tengelye körül forogva.
– Talán már kiértek, és útban vannak a temető felé – válaszolta Evie.
– Nem akarok Theta nélkül továbbmenni.
– Én oda nem megyek vissza – felelte Evie. – Azt mondtuk, a

Szentháromság-temetőbe megyünk. Tudni fogják, hogy oda jöjjenek. Minél
előbb temetjük el ezeket a csontokat, annál nagyobb biztonságban leszünk
mindannyian.
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Az eső végigfolyt Memphis aggodalmas arcán.
– Biztos vagy benne?
– Én már semmiben sem vagyok biztos, Memphis.
A fiú vetett még egy utolsó, szomorú pillantást a metróra, majd a

csontokat a mellkasához szorította.
– A temető körülbelül hatutcányira van innen. Jobb, ha sietünk.
– Eljött a második jelenésed, Yorick – jegyezte meg Evie, erősen tartva a

koponyát, miközben Memphis után sietett az esőben.

Sam és Theta észak felé szaladt, és egy félig kiásott alagúthoz értek.
Zsákutcába futottak, amit törmelék, acél- és fadarabok, csövek, óriási fúrók
és ásó szerszámok torlaszoltak el. Egy csövön keresztül csatorna- és esővíz
ömlött a járatba. A víz máris a térdükig ért.

– Sam, állj meg! – kiáltotta Theta kettégörnyedve. – Hol van Memphis és
Evie?

– N-nem tudom – zihálta Sam, kezét szúró oldalára szorítva. – De ki kell
innen jutnunk.

– Hogyan? Ez zsákutca, és azok az izék mögöttünk vannak! – felelte
Theta. Tekintetével egy használható fegyver után kutatott a zárt térben, majd
egy csodarab mellett döntött, amit ütőként tartott maga elé.

Sam néhány, a betonfalból kiugró létrafokhoz gázolt a büdös vízben, és
felnézett.

– Szerintem ez a létra egy csatornanyíláshoz és az utcára vezet.
Theta megindult a vízben a fal felé, de aztán hirtelen megtorpant.
– Theta, siess!
A lány a fejét rázta, és szorosabban markolta a csövet.
– Valami megmozdult. A vízben.
Sam kővé dermedt. Elemlámpája fényét végigvezette a sötétbarna vízen.
– Semmi. Minden rendben. Csak gyere tovább!
Theta tett egy lépést, és megint megállt. A víz felszíne fodrozódni kezdett,

a hullámokat egy, a mélyben ragyogó fény világította meg. Majd a kísértet
előtört, és felegyenesedett a lány előtt, elzárva az utat Sam és a létra felé.
Magas volt, jóval több, mint száznyolcvan centi, és széles is, egy kőműves
vagy kovács testfelépítésével. Szeme tejfehér volt, mintha már hosszú ideje
nem látott volna napfényt, fogai tűhegyesen villantak meg, és az a száj…
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száját természetellenes ruganyossággal tátotta el, krétafehér állkapcsán
sötét, nyúlós nyál folyt végig. És az a hang: mintha a pokol összes démona
zúgott volna fel.

Theta torka megfeszült, amitől röviden, felszínesen tudta csak venni a
levegőt. A félelem a szívébe markolt, és egy halvány emlék tört elő tudata
mélyéről: éjszakák, amikor Roy csizmájának kopogását hallgatta, ahogy a
lépcsőn közelített, és az elforduló kilincset nézte, miközben teste megfeszült
az előre érzett ütésektől.

– Theta – kiáltotta Sam. – Tarts ki!
De Theta nem hallotta a fiút. Mintha messzire sodródott volna, ki a

testéből, távol a félelemtől és a fájdalomtól, ahogy az Roynál is történt,
mintha valahol mélyen egy gyermek jelzett volna neki, és mutatta volna az
utat egy biztonságos rejtekhely felé. Alig látta, ahogy Sam előrevetődik, és
kését a lény széles hátába szúrja, ahogy a kés keményen belefúródik, de
minden következmény nélkül. A lány teste megremegett, miközben Sam
kitartotta egyik kezét, és azt kiáltotta: „Ne láss engem!”, de a megtört
teremtmény rettenthetetlenül tántorgott Theta felé.

– Álomáloméhesálom… – mondta elmosódott, sátáni hangján.
A lény bányászsisakjának lámpája Theta szeme előtt táncolt, mint valami

hipnotikus jelzőfény.
A lány fejében Roy hangja visszhangzott:
Hol a vacsorám, Betty Sue? Megint azzal a fiúval flörtöltél, Betty Sue?

Láttalak. Ne hazudj nekem! Tudod, mit gondolok a hazugságokról.
A lény a lány karjára fonta a kezét. Romlott hús és alvadt tej szaga volt.

Theta elfordította a fejét, és becsukta a szemét. Csak Royra tudott gondolni,
ahogy összeszorított öklével, gúnyos megjegyzéseivel és övével felé tart.

– Áloméhesáloméhes… – morogta a kísértet. Gondolkodás és érzelem
nélkül.

A lány a nyakán és orrában érezte undorító leheletét.
Roy. Roy, aki bűzlik a sörtől. Megrészegült a dühtől, csalódottságtól és

erőszaktól.
Theta teste egyre jobban remegett. Tenyere bizseregni kezdett. Arcán

könnyek csorogtak, de megszólalni nem tudott.
Ne merészelj sírni, különben majd én adok neked okot a sírásra!
Az élőhalott bűzlő szája veszélyesen közel került hozzá.
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Le az ágyra. A férfi rajta. A lány szája vérzik. Orrába vér árad. Szinte
fulladozik.

Theta egy kiáltással maga elé emelte a kezét, mintegy korlátként közé és a
lény közé, ami egy közös álommal akarta megfertőzni, hogy bármi áron
életben maradjon, és hogy megtörje, ahogy őt is megtörték. Bőre puha és
olajos volt a lány vékony gyapjúkesztyűje alatt, mint egy rothadó gyümölcs.
Theta öklendezett, gyomra tartalmát kissé felhányta. A bőre alatti viszketés
úgy kapott lángra, mint gáz a tűzhelyen. Hőmérséklete egyre nőtt. Testén
patakokban folyt a verejték. A meleg végigsöpört idegvégződésein, és kilőtt
a kezéből. A lény felsikoltott, miközben Theta elégette. Megvonaglott és
megrázkódott, miközben csonttá égett.

– Theta! – szólt Sam élesen. Majd finomabban megismételte: – Theta,
menjünk!

A lány kinyitotta a szemét, és meglátta Samet. Kesztyűjének anyaga
elégett, néhol a bőrére olvadt. Kezében a lény ingének egy darabkáját
markolászta. Sam elvette tőle és eldobta, hogy a vízben lebegjen tovább. A
fiú megvizsgálta Theta kezét. Vörös és hólyagos volt.

– Ezeket majd el kell látni – mondta Sam. – Fáj?
– Még nem – felelte Theta.
– Fel kell jutnunk a felszínre, Theta.
A víz. Már a lány mellkasáig ért. Reszketve bólintott. A korábbi forróság

eltűnt, és most úgy érezte, soha többé nem fog átmelegedni.
– Sam? Kérlek. Ne… ne mondd el Memphisnek!
Sam lepillantott a csatornavíz áramlatán hánykolódó bányászsisakra,

majd ismét Thetára nézett.
– Nem láttam semmit.
A járat, ahonnan jöttek, úgy villódzott, mintha egy tucat gengszter lőne

éjszaka egy mozgó autóból géppuskával. A falakról sikolyok pattantak
vissza. Újabbak jöttek.

– Ideje mennünk – mondta Sam.
Theta átgázolt a mocskos vízen, és felmászott a létrán, miközben arca

meg-megrándult, ahogy a fájdalom égett tenyerébe hasított. Majd ő és Sam
félrecsúsztatta a csatornafedelet, felhúzták magukat a Broadway neon
festette pocsolyái közé, és futásnak eredtek a temető felé.
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Ling a kínai negyed kopár utcáin találta magát. A szélben fodrozódó újévi
zászlók és a cikcakkos tűzlétrák ködbe burkolóztak. Az ablakokban nem
égett fény, az üzletek zárva voltak. Minden ajtóra nagy, sárga karantén
plakátot ragasztottak. A Teaház ablakai sötéten tátongtak. A város többi
része távoli, árnyékszerű, elérhetetlen sziluettként derengett.

Hol lehetnek az emberek? Ling nem tudta, hogy ezt vajon csak gondolta,
vagy hangosan ki is mondta. Elméje olyan homályos volt, mint az utcák.
Teste éberen megfeszült, készen a fenyegető harcra.

Egy hajókürt hangja búcsúzólag hasított a levegőbe, és a köd egy
felszakadozó részén keresztül Ling meglátta a kikötőt, ahonnan most futott ki
a hatalmas gőzös, tatján a szüleivel és Eddie bácsival, a lány szomszédjai
között szorongva, kezüket mindannyian búcsúra emelték. Szomorú tekintetű
édesanyja a zsebkendőjét lebegtette felé. Édesapja szája mozgott, de Ling
nem hallotta, mit mond, majd mindannyiukat elnyelte a köd.

– Papa! Mama! – kiáltotta Ling, és hangja az üres utcákon visszhangzott.
Az ablaküvegeket egy gong fényes rezgése rázta meg. A zhangu dobok

egyenletes üteme háború közeledtét jelezte. Erős lüktetésük egybehangzott
Ling szívverésének őrült ritmusával. És a dobok mellett egy magas, egyre
hangosabb, rovarszerű döngés hallatszott, amitől Ling libabőrözni kezdett.

Az ablakokban ragyogó arcok jelentek meg, majd halványultak el. Ling
megpördült. Az utca végében George Huang várakozott. Mintha krétából
faragták volna ki. Beteges szája körül ajka olyan színtelenül rángatózott,
mint a zsenge kukorica. Arcán, nyakán és kezén mély repedések húzódtak,
bőre úgy foszlott fel, mintha a fiú belülről bomlana el. Száját sikolyra
tátotta. Ling egy pillanatig nem tudott gondolkodni. Csak meredt George
Huang sápadt alakjára, élet és halál között lebegő lényére, miközben a fiú
ujjai felé nyúltak, összezáródtak majd kiegyenesedtek, mintha valami báb
lenne. Majd guggoló pózba ereszkedett, és gyorsan iszkoló bogárhoz
hasonlóan felfutott egy épület oldalán.

Fuss!, szólt egy halovány hang a lány fejében. Fuss! Hogyan fusson?
Miért nem képes a teste erre az egyszerű mozgásra? Fuss! Amikor lenézett,
az utca úszott a szurokban. A nyúlós iszapból síkos kezek nyúltak ki, és
megragadták bokáját. Ling elhűlve kapott levegő után, ahogy a merevítők
megjelentek a lábán, és a szíjak egyre szorosabban rátekeredtek. Felkiáltott,
de aztán az álom hirtelen változott, és most már egy kórházi ágyon feküdt,
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háta hátrahajlott a fájdalomtól, ahogy a görcs felemésztette a lábát, és izmai
elsorvadtak.

A szoba két oldalán a gondosan elrendezett ágyak egy-egy sora húzódott
olyan messzire, ameddig csak ellátott, és mindegyiket egy-egy álmodó
foglalta el. Most felültek, rothadó arcukat felé fordították, és úgy zengték:

– Álmodj velünk álmodj velünk álmodj örökké álmodj velünk álmodj
álmodj örökké álmodj!

Egyszer csak Eddie bácsi termett mellette, és komor arckifejezéssel
olvasta el a lány kórlapját:

– Sosem lett volna szabad megtenniük – mondta, és visszatette a kórlapot
az ágyára. A szavak összefolytak előtte: 28. alany. New York, New York.

Újabb görcs hasított Lingbe, és felkiáltott fájdalmában. Egy nővér
behúzta körülötte a függönyt, majd Ling fölé hajolt.

– Szeretnéd, hogy elmúljon a fájdalom?
– I-igen – könyörgött Ling.
– Akkor álmodj velünk!
A függöny résén keresztül George jelent meg, és Ling a nővér felé

fordulva próbálta megformálni a vigyázzon, vigyázzon, ókéremvigyázzon,
maga mögött szavakat, de azok csak a fejében lüktettek.

A kórház fényei sercegni kezdtek. Villogásukban George szeme démoni
izzással fénylett.

– George. Sajnálom. Kérlek. Kérlek – suttogta Ling.
A fiú egy pillanatig úgy nézett rá, mintha felismerné. De aztán száját

szélesre tátotta, és nyakán úgy feszültek meg az izmok, mintha a torkán
keresztül akarna megszülni valamit. Ujjaival – amelyek ráncosak voltak,
mint egy gyászfátyol – a lány felé nyúlt, de előbb kórlapját tapogatta ki.

Ne nézz oda!, mondta magában Ling. Ne nézz oda, és nem lesz
valóságos! A rovarszerű döngés annyira felerősödött, hogy Ling azt hitte,
mindjárt beleőrül. Aztán hirtelen csend lett. Amikor kinyitotta a szemét,
George már eltűnt.

Kórlapjára új szavak kerültek: „Ne ígérd meg! Gyöngy.”
Ling ekkor a nevét hallotta. Mintha egy másik szobából, egy szomszédos

álomból szólongatták volna.
– Ling! Ling Chan, merre vagy?
– Henry! – kiáltotta Ling.
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Henry félrehúzta a függönyt. Úgy kapaszkodott az anyagába, mintha már
csak annak köszönhetné, hogy még áll a lábán.

– Henry? Tényleg itt vagy?
A fiú félig elmosolyodott.
– Úgy tűnik – felelte, de még a hangja is gyengén csengett.
– Hogy találtál meg?
– Ha tippelnem kéne, azt mondanám, hogy utánam jöttél – zihálta Henry. –

Azt mondanám, most épp alszol valahol, kezedben a kalapommal.
– Igen – emlékezett Ling. – Igen.
Henry az ágyhoz támolygott. Nyakát vörös jelek pöttyözték.
– Ling. Ideje másról álmodni.
– Nem megy. Nem tudok. A fájdalom.
– Semmilyen fájdalmat nem érzel, drágám. Ez csak egy rossz álom.

Bármikor felébredhetsz az ágyadban.
– Nem. Vissza kell mennünk. Vissza az alagútba. Wai-Mae. Véget kell

vetnünk ennek.
– Rendben van – fogta meg Henry a kezét. – Akkor miért nem álmodsz az

alagútról, Ling? Tudod, melyikre gondolok. És te és én mindketten ott
vagyunk. Mindketten ott vagyunk.

Henry szavai Ling fejében kavarogtak. Majd a lány ellazult, és a kórházi
álom szertefoszlott. Megint az alagútban állt. A téglák fényesen ragyogtak a
felejtés hatalmas gépezetében csapdába esett, tápláló álmoktól. Henry
elgyengülten és sápadtan hevert a földön.

– Henry? – suttogta Ling.
Csengettyűk. Egy bádogos zenedoboz dal dallamos hangjai. A rászáradt

vértől merev ruha suhogása. Közelített.
– Csináld! – mondta Henry.
Ling izmai még mindig sajogtak. Nem maradt sok ereje. Ha le akarja

győzni Wai-Mae-t, úrrá kell lennie fájdalmán, és meg kell változtatnia az
álmot, ahogy azt Wai-Mae-től tanulta.

Lélegezz mélyeket!
Koncentrálj!
Lépésről lépésre.
Wai-Mae tündöklött a sötétben.
– Mit csinálsz, Kis Harcos?
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Ling nem válaszolt. Minden gondolati energiáját lába meggyógyítására
irányította. De nem működött.

– Azt hiszed, te változtattad meg az álmot? Nem. Az az én erőm volt, nem
a tied.

– Nem. Én csináltam. Éreztem.
– Csak hagytam, hogy azt hidd, te csinálod. Hogy boldog legyél. Hogy

visszagyere hozzám.
Ling bátorsága, amit az álomképbe tápiák, megcsappant. Olyan volt, mint

az a nap, amikor megtudta, soha többé nem szaladhat, soha többé nem járhat
azok nélkül a csúf merevítők nélkül. Ismét elvették tőle a szabad választás
lehetőségét anélkül, hogy megkérdezték volna. Az egész helyzet
igazságtalansága úgy sújtott le rá, mint egy nagy erejű ütés.

– Választhatod a boldogságot. – Wai-Mae az alagút bejárata felé intett, és
a felszín új csodákkal kelt életre: Ling gyöngyös ruhában charlestont jár
erős, izmos lábain. Ling az elbűvölt tömeg előtt álljaké Marlowe Amerika
Jövője Kiállításán, miközben a férfi a lány eredményeit taglalja az
atomtudomány terén. Ling kezet ráz Jake Marlowe-val, miközben a szülei
büszkén figyelik: mindez olyan közelinek tűnt, hogy Ling úgy érezte, csak ki
kell érte nyúlnia, hogy a markába szoríthassa ezeket az álmokat.

– Vagy választhatod a boldogtalanságot. – A felszín felhőkbe borult. A
jelenés eltűnt. Helyébe új kép lépett: Ling New York hepehupás utcáin
botladozik keresztül, miközben az emberek őt bámulják. Ling apja
éttermének hátuljában üldögél a tíkfa paraván mögött, egyedül.

– Fordíts hátat a világnak, nővérem! – mondta Wai-Mae gyengéden. –
Maradj itt, és álmodj velem! Ha fogjuk azt ott – intett Henry felé –, rengeteg
energiánk lesz. Sok-sok álomra elegendő. Nemsokára a másik világ
megnyílik előttünk. Közeleg a Varjak Királya. Ő majd…

Hangos koppanás visszhangzott végig az alagúton, ahogy Henry egy
követ hajított az egyik tégla kivetítőre. Egész testében remegett, de ismét
lehajolt, és egy kiáltással megint a falhoz vágta a követ, mire az egyik kép
megrepedt. A benne lévő energia egy fénycsóvával kiröppent belőle, egy
ideig a levegőben kavargott, majd beleveszett a sötétbe. Wai-Mae kissé
megingott. Henry újabb dobásra készült, de a karját is alig tudta felemelni.

– Nincs benned semmi tisztelet! – kapta Wai-Mae Henry arcát két tenyere
közé. – Úgy fogsz szenvedni, ahogy én szenvedtem.
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– Wai-Mae, hagyd abba! Hagyd abba, és… és álmodom veled – ígérte
Ling.

Wai-Mae elengedte Henryt, aki ismét a földre rogyott. Mindene fájt, a
rosszullét kerülgette, és erőtlenül kapott Wai-Mae bokája után, aki azonban
könnyedén ellépett az útjából.

– Álmodsz velem? – Wai-Mae ujjhegyeit finoman végighúzta Ling karján,
ami egyszerre volt a rémület és a vágy gesztusa, egy érme, ami a
tárgyalóasztalon pörgött, másodpercekre attól, hogy meghozza ítéletét. –
Megígéred?

Ne ígérd meg! Gyöngy.
Ling a zsebébe nyúlt. Semmi.
Gyöngy, gondolta. Gyöngy. Ujjhegyeinél szikra gyúlt, ami aztán felfutott a

kezén. Érezte, ahogy a gyöngy alakot ölt, kereken, tapinthatóan, valóságosan.
– Álmodsz velem? – kérdezte Wai-Mae sürgetőbben. – Megígéred?
– Ling… – figyelmeztette Henry. – Ne!
Ling a szájához emelte a kezét, mintha imádkozna. Azután újjával

közelebb intette Wai-Mae-t. Wai-Mae közelebb hajolt, arca Ling előtt
lebegett.

– Persze – közelítette Ling száját Wai-Mae-hez. – Hogy nem!
Ling gyorsan Wai-Mae ajkára tapasztotta az övét, és a szájába nyomta a

gyöngyöt, amit az imént csúsztatott a nyelve alá. Wai-Mae szeme döbbenten
kikerekedett. Ujjait a torkára szorította.

– Vedd… ki… innen! – morogta Wai-Mae.
Ling megrázta a fejét. Henry Ling mellé mászott. Az alagút megingott,

ahogy lassan kitörölte önmagát. Közben az álomvilág szintén megfakult. A
fenyők tűlevelei megbarnultak és lehullottak. Az erdő ágakká ritkult. A mező
virágai fűszálakká zsugorodtak, amik aztán semmivé vékonyodtak. Egy
pillanatig mindannyian a felszínen voltak, a Five Points utcáin. Az égen
tűzijáték robbant: a remény apró pukkanása a besüppedő háztetők felett.

– Nem! – krákogta Wai-Mae remegve. Kétségbeesetten kapkodott levegő
után. Arcán két könnycsepp gördült végig. – Mindez… velem együtt hal
meg. Nem lesz többé. Álmok nélkül kétszer halunk meg.

Megint a régi állomáson álltak. A falakon és a hatalmas plafonon fények
pattogtak, mint kiégett elektromos vezetékek. Aztán az állomás lassan
önmagába fordult, mint egy fel nem jegyzett álom, ami a reggel banális
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homályával feledésbe merül.
– Kérlek… – könyörgött Wai-Mae.
Ling elszántsága egy pillanatra megingott. Henryre nézett.
– Nem tudnánk megmenteni?
– Épp azt tesszük – emlékeztette a fiú.
Wai-Mae felragyogott, mint egy kihunyni készülő csillag. Testét

fénysugarak szaggatták fel: egy kegyetlen születés, egy elkerülhetetlen
összeomlás. Majd fehér fény villant, robbanása végigcikázott az álomképen.
Henry és Ling egymásba kapaszkodtak, és behunyták a szemüket vakító
izzásában.

A Szentháromság-templom temetőjében Memphis és Evie a sáros földet
hányták, hogy egy kisméretű sírt ássanak. Evie koszos, nedves karjával
megtörölte ugyancsak vizes homlokát.

– Hol lehetnek? – kérdezte az esőben.
– Biztos bármelyik pillanatban itt lehetnek – válaszolta Memphis, de

idegesnek hangzott. – A legjobb, amit tehetünk, ha folytatjuk az ásást.
– Tartottam tőle, hogy ezt mondod – nyafogott Evie.
– Memphis! – fordult be Theta New York legrégebbi templomának a

sarkán, nyomában Sammel.
Memphis felegyenesedett, és átölelte.
– Annyira aggódtam miattad!
– Belebotlottunk egy fickóba, aki nem fogadott el nemleges választ –

magyarázta Sam.
– Az egyik olyan izé sarokba szorított titeket? – kérdezte Memphis.
Theta bólintott.
– Hogy sikerült megmenekülnötök? – Memphis megfogta Theta kezét,

mire a lány felszisszent. A fiú észrevette a gennyes húst a tenyerén. – Theta!
Hogy szerezted ezeket az égési sebeket?

– É-én…
– Az egyik csőből kilőtt a gőz – vetett Sam egy gyors pillantást Thetára. –

Tegyük akkor megszentelt földbe ezeket a csontokat, és temessük el őket
rendesen!

Sam, Evie és Memphis minden erejüket összeszedve ástak, míg sikerült
kialakítaniuk egy tisztességes üreget.
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– Szerinted elég jó lesz, Memphis? – kérdezte Sam.
– Én azt mondom, jó lesz – vetette közbe Evie.
– Akkor mindent vagy semmit – jegyezte meg Sam, a talpán hintázva,

zihálva.
Memphis és Theta a sekély sírba eresztették Wai-Mae koponyáját és

megmaradt csontjait, majd a fiú visszakotorta rá a földet a kezével, •ami
jeges lett a nedves, csípős levegőtől.

– Nem ismerem a kínai rituálékat. De talán el kéne mondanunk egy imát –
vetette fel Memphis.

– Milyen imát kell mondani, ha meg akarunk szabadulni egy szellemtől? –
kérdezte Theta.

– Azt nem tudom. De gondolom, bármilyen ima jobb a semminél.
Mindannyian lehajtották a fejüket, kivéve Samet.
– Sam? – bökte oldalba Evie a könyökével.
– Hidd el: ha Isten valóban létezik, tudni fogja, hogy csak tettetem.
Memphis letérdelt a sárban. Egyik kezét a sírra helyezte.
– Lelj békére, nyugtalan szellem – suttogta. Apró lökést érzett, egy

kapcsolat megtörését, aztán már el is illant.
– Ennyi? Megcsináltuk? – kérdezte Theta.
Sám vállat vont.
– Ne rám nézz! Nem én vagyok a szellemszakértő. Van most valami a

nyomunkban?
A Szentháromság-templom hatalmas, gótikus tornyának árnyékába

húzódtak az esőben, az éhes kísértetek hangját fülelve, de csak az eső és a
város dudáinak, ideges kiáltásainak és folytonos duruzsolásának hirtelen
megnyugtató hangját hallották.

– Azt hiszem, sikerült – mondta Memphis egyszerre megkönnyebbülten és
félelemmel vegyes rácsodálkozással.

– Menjünk vissza a múzeumba – javasolta Theta vacogó foggal. – Tudni
akarom, hogy Henry jól van-e.

– Előbb hadd nézzem meg a kezedet – felelte Memphis. – Költő…
– Theta!
A lány vonakodva nyújtotta felé a tenyerét. Memphis a két keze közé

fogta.
Theta arca megrándult.
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– Ne haragudj – mondta Memphis. – Bízol bennem?
– Igen – suttogta Theta.
– Minden rendben lesz. Ígérem.
Memphis behunyta a szemét. A felvillanó szikra finoman szippantotta be,

mintha a gyógyító transz édesen elringatná. Dobokat és ősei szellemének
vidám énekét hallotta, fölöttük a végtelen, kék eget látta. Teste átforrósodott.
Majd Theta hangját hallotta:

– Memphis?
Theta vigyorogva állt előtte, mint aki először tapasztalja meg a

boldogságot.
– Érezlek – mondta anélkül, hogy megszólalt volna. – És nem félek. Fejét

hátrahajtotta, szemét lecsukta. Memphisen kellemes érzés futott végig;
mintha egész teste fényből lenne. Az éneklés mindent betöltött, és egy
pillanatra ők ketten egyek voltak, egy test, egy lélek, mintha életük ragyogó
napsütésben fonódott volna össze.

Memphis kinyitotta a szemét. Theta kikerekedett, könnyes szemmel nézett
rá.

– Fájdalmat okoztam?
A lány felnevetett könnyein keresztül.
– Sosem tudnál fájdalmat okozni.
Keze a fiúéban pihent, miközben az utolsó sebek is felszívódtak.

Az esővízzel megtelt alagutakban a kísértetek egy nagy sóhajjal eltűntek.
Hátramaradt leheletüket az elsuhanó metrószerelvények eloszlatták,
miközben álmos utasaikat szállították, akik alig várták, hogy az ágyukhoz
érjenek és aludjanak. Ma éjjel az álmuk biztonságban lesz.

Az álomképben a fénylő barlang utolsó elemei is lassan szertefoszlottak.
Henry és Ling figyelte, ahogy semmivé lesz, és emlékük elveszik az ilyen
szenvedélyekre fenntartott archívumban.

– Louis? – kérdezte Ling kicsivel később. Közben a fények egyesével
kihunytak.

Henry megrázta a fejét.
– Sajnálom, Henry.
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A fiú felnézett a mennyezetre, ahol a halszálkaminta veszített lenyűgöző
kidolgozottságából.

– Azt hiszem, ideje felébrednünk, nem gondolod?
– De. Készen állok.
– Tudod, mit kell tenned?
– Ne aggódj! – biztosította Ling.
– Nem aggódom – felelte Henry. – Ling, drágám, hosszú volt az éjszaka.

Úgyes voltál. Most már bármikor felébredhetsz. Ébredj fél, Ling Chan!
Ling arca ellazult, szemhéja lecsukódott. Aztán eltűnt az álomvilágból,

csak halvány emlékét hagyva maga mögött; az atomok újabb átrendeződése.
És épp mielőtt felébredt, mintha George-ot látta volna aranyfényben
ragyogva, a Doyers Street kanyarából mosolyogva rá egy újévi napon.
Fölötte tűzijáték robbant, kezében egy holdsüteményt tartott, mintha az egész
világ csak rá várna.

Miközben Henry arra várt, hogy Ling visszaterelje a valóságba, még
egyszer utoljára leült a Chickering zongorához, mielőtt az is eltűnik. Ujjait a
billentyűkre helyezte, és játszani kezdett. Még akkor is játszott, amikor
meghallotta az ébresztő sikolyát, és az álomállomás utolsó maradványai is
puha fehérséggé halványultak, majd örökre eltűntek.

Amikor magához tért a múzeumban, elnehezült szemhéja szűk résén
keresztül Theta sártól pettyes, aggodalmas arcát látta meg először.

– Henry? – szólt a lány könyörgő hangon. Teljesen átázott, és úgy bűzlött,
mint egy szeméttelep, de ott volt mellette.

– Theta – krákogta.
– Henry! – ölelte át a lány. A fiú fuldokolni kezdett. – Mi a baj? Rosszul

vagy?
– Nem – köhögte Henry. – Csak ocsmány szagod van.
Theta egyszerre nevetett és sírt.
– Hogy van az én szívem csücske?. – kérdezte Henry.
– Minden rendben – felelte Theta, továbbra is szorosan ölelve. Memphis

hátralépett, hogy magukra hagyja őket. Végül is, neki is volt egy öccse.
– Ling – nyúlt ki Henry a lány felé. Theta oda akarta húzni a lányt

magukhoz, még akkor is, ha Ling láthatóan kényelmetlenül érezte magát.
– Nem ölelkezem – ellenkezett Ling, kettejük közé szorulva. – Sam! –

kiáltotta Sam, és átölelte magát. – Szívesen. Nem tesz semmit.
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Evie nem volt jól. Szeme üvegesen meredt előre, és bizonytalanul állt a
lábán.

– Evil? – kérdezte Theta aggodalmasan.
– Elkapta az egyik szörny? – kérdezte Ling.
– Evie – mondta Sam. – Hé! Jól vagy?
Evie elfordult, és odahányt a padlóra.

Már majdnem hajnalodott. Theta, Memphis és Sun mocskosan és kiéhezetten
ültek a hosszú asztalnál, befalva a szottyadt vízitormás szendvicseket. Theta
a sajátjának a felét Henrynek nyújtotta, Jericho pedig egy csésze levest
hozott Lingnek.

– Nem a legjobb, de legalább meleg – magyarázta a fiú, a lány pedig egy
biccentéssel megköszönte.

– Használhatnám a telefonotokat?
Jericho odavitte neki a telefont is, és egy pillanattal később hallotta,

ahogy Ling fojtott hangon, kínaiul beszél valakivel.
A szoba másik végében Mabel a haldokló tüzet piszkálta, hogy elűzze a

hideget. Evie elnyúlt egy széken, és egy csésze kávét melengetett a kezében.
Elég pocsékul festett. Az elmaradt Látók kiállítás kellékei szanaszét
hevertek.

Theta elővett egy cigarettát.
– A múzeumban tilos a dohányzás – figyelmeztette Jericho.
Theta dühös pillantást vetett rá, és meggyújtott egy gyufát.
– Most kivételt teszünk. Ideadnád a hamutartót, Mabesie?
– Azt hittem, csak én hívlak Mabesie-nek – mondta Evie.
Theta vállat vont, és beleszívott a cigarettájába. Mabel karba tette a kezét

és elfordult.
Ling letette a telefont, és beleszürcsölt a levesébe.
– Minden rendben a szüleiddel? – kérdezte Sam.
– Az emberek tiltakozásba kezdtek. Körbevették a polgármesteri hivatalt,

így parancsba adták, hogy vigyenek vissza mindenkit a kínai negyedbe. De
azt nem mondanám, hogy minden rendben. Ez még csak egy csata volt.

– Ámen – felelte Memphis, Ling szemébe nézve, és szavak nélkül is
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megértették egymást.
– Mivel mindannyian jelen vagyunk, az ülést ezennel megnyitom. –

Jericho úgy járkált a szobában, ahogy azt Will is oly gyakran tette. –
Mostanra eléggé nyilvánvalóvá vált, hogy valami nincs rendben ebben az
országban. Először John Hobbes. Most ez az ügy Wai-Mae-jel és azokkal a
szörnyekkel az alagutakban. Szellemek és démonok vannak közöttünk.
Mindennap újabb jelentések érkeznek. És úgy tűnik, mi vagyunk az
egyetlenek, akik tehetünk ellene valamit.

– Úgy érted, össze kell fognunk – mutatott rá Mabel hűvösen, Evie-ről
Jerichóra nézve.

Sam felvonta az egyik szemöldökét.
– Próbálsz szakszervezetbe rendezni minket, Mabel?
– Nem. Még a Wobbliest is könnyebb megszervezni – jegyezte meg.
Evie szeme még mindig csukva volt.
– Utálom a szellemeket.
– Itt van ez a rengeteg erő, és semmit sem tudunk róla – mondta Sam. –

Mintha lenne egy kulcsunk egy sportautóhoz, de nem tudnánk vezetni.
Egy ideig semmi más nem hallatszott, csak az eső kitartó kopogása és a

tűz pattogása. Evie sóhajtva felült, és kinyitotta véreres szemét.
– Sam, szerintem el kéne nekik mondanunk, mit találtunk.
– Azt már nem! – ellenkezett Sam.
– Vagy te mondod el, vagy én.
– Már másodszorra csinálod ezt velem. Emlékeztess, hogy soha többé ne

áruljak el neked egy titkot se.
– Ez már nem a te titkod.
– Rendben – mordult Sam. Letette az egyik kódolt lyukkártyát az asztalra.

Az aznapi események kicsit megviselték, de továbbra is ép maradt.
– Ez meg mi? – kérdezte Memphis, és a kezébe vette.
– Evie és én a posta egyik alagsori irodájában találtuk ezeket a

dokumentumokat. Egykor az Egyesült Államok Paranormális
Minisztériumához tartoztak.

– A mihez? – kérdezte Ling.
– Egy titkos kormányrészleg volt, amit még Roosevelt elnök alapított,

hogy kivizsgálja a természetfeletti jelenségeket, és Látókat toborozzon a
nemzet védelmének érdekében – magyarázta Jericho.
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– Teddy Roosevelt? Komolyan? – kérdezte Theta lenyűgözve.
– Hé! Te honnan tudsz erről, Freddy? – kérdezte Sam.
– Itt áll minden Will Cornelius Rathbone-hoz írt leveleiben. A Látók már

az ország megalakulása óta jelen vannak – válaszolta Jericho, a Látók
kiállítás fel nem használt elemeire mutatva. – Te is tudnád, ha itt lettél
volna. Sam, Evie, Memphis, Ling, Henry: ti így vagy úgy, de mind Látók
vagytok.

Mabel Theta vállára tette a kezét.
– Gondolom, néhányan csupán rettenetesen hétköznapiak vagyunk. Vagy

épp ez tesz minket különlegessé? – jegyezte meg, félig Jerichónak szánva
szavait.

Sam és Theta lopott pillantást váltottak, de Evie észrevette.
– Mi volt ez az összenézés? – kérdezte.
– Semmi. Csak tornáztatom a szemem – felelte Sam gyorsan. – És akkor

most mi lesz? Nyitunk egy klubot? Vagy egy szellemes varróegyletet?
Mindannyian ragaszkodunk egy rádióműsorhoz?

– Rájövünk, hogy miért – felelte Ling. – Miért van ilyen erőnk? Honnan
jön? Miért most? Miért mi?

– Régebben csak pár másodperces történeteket láttam – mondta Evie. –
És csak foltokban: mintha egy törött kivetítőn sugárzott filmet néztem volna.
De az elmúlt hat hónapban Felerősödött.

– Azóta nem tudtam gyógyítani, hogy… már egy jó ideje – folytatta
Memphis. – De most visszajön az erőm, és igen, sokkal erősebb.

– Nálam is – vallotta be Sam. – Amikor leszereltem azt a katonát, olyan
volt, mintha teljesen ki lett volna ütve.

– Ling és én… az erőnk felerősödött, amikor együtt voltunk – tette hozzá
Henry.

– Úgy tűnik, mindannyian kapcsolódunk egymáshoz – értett egyet Ling. –
Mint az atomok, amik egy új molekulát alkotnak.

– De miért? – kérdezte Theta. – Minek?
– Jelentenie kell valamit – mondta Memphis. – Vajon Henry és Ling

szabadult meg a szellemektől, amikor legyőzték Wai-Mae-t az
álomvilágban? Vagy Evie vetett véget a szellemjárásnak, aki a csontjaiból
olvasott, és mi, akik eltemettük Wai-Mae maradványait a Szentháromság-
temetőben, hogy békében nyugodhasson? Nem tudhatjuk.
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– Hová temettétek? – kérdezte Ling összeráncolt szemöldökkel.
– A Szentháromság… temetőbe – felelte Sam.
Ling hitetlenkedve dobta a levegőbe a kezét.
– Nem temethettek valakit a városba! Az szerencsétlenséget hoz.
– Elnézést – mondta Sam. – Nem álltunk meg, hogy utánaolvassunk.
Memphis folytatta:
– Csak annyit tudunk, hogy mindannyian kellettünk hozzá, hogy

megállítsuk.
– Így történt? – kérdezte Evie halkan.
– Micsoda? – kérdezte Memphis.
– Megállítottuk?
Ezzel a beszélgetés hangos szóváltásokba torkollott. Jericho hiába

próbált rendet tenni. Erősen lesújtott a kalapáccsal, mire az asztal
megrepedt. A metafizikométer felől éles, statikus hang érkezett, mindenkit
elcsendesítve. A tű eszeveszetten rángatózott.

– Ez meg mi? – kérdezte Sam. – Miért csinálja ezt?
– Nem tudom – suttogta Mabel.
A múzeum bejárati ajtaja kivágódott, majd becsukódott, dörrenése

végigvisszhangzott az egész épületen.
– Mindenki hallgasson! – suttogta Jericho. Mindannyian az asztal köré

gyűltek. Jericho leemelte a piszkavasat a tartójáról, és úgy tartotta maga elé,
mint Babe Ruth az ütőjét, lendítésre készen. A folyosóról cipőkopogás
hallatszott. Kinyílt az ajtó.

Will megtorpant az ajtóban, és egyesével végignézett a társaságon.
– Netán zenekart alapítotok?
– Will, én… – lépett Walker nővér a férfi mögé. – Ó! Nem tudtam, hogy

társaságod van.
– Én sem – felelte Will.
Memphis a homlokát ráncolta.
– Walker nővér?
– Szervusz, Memphis! Örülök, hogy itt talállak. Már régóta beszélni

akarok veled.
Will apró biccentéssel vett tudomást Evie-ről.
– Szervusz, Evangeline!
Evie karba tette a kezét.
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– Will bácsi – felelte hűvösen.
– Nos, Will. Úgy tűnik, végre mind itt vannak – jegyezte meg Walker

nővér.
Levette a kalapját, és becsukta az ajtót.
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EGY ÚJ KEZDET

A kínai negyed utcáin dobok dübörögtek, és tűzijáték sistergett majd
robbant fény virágokra. Eljött a nyúl éve. A szomszédok a második emeleti
erkélyeken gyűltek össze. A gyerekek a tűzlépcsőről figyeltek, izgatottan
lesve a lent folyó eseményeket. A tömeg ebben az évben kisebb volt;
néhányan még mindig tartottak az álomkórtól, annak ellenére, hogy nem
jelentettek újabb esetet. Mr. Levi azonban eljött az unokáival, akik izgatottan
sikítoztak a hullámzó oroszlántáncosok láttán. Mr. és Mrs. Russo, a
Mulberry Street-i cukrászda tulajdonosai szintén ott voltak, nyomukban
számos unokatestvérükkel. Mindenki tapsolt és ujjongott, elragadtatva a
látványtól, az ételtől és az ünneplés reményétől: az új kezdetet mindig
szívesen fogadják. A párok pénzzel teli, vörös borítékokat osztogattak, hogy
a jó szerencse megáldja őket. Ling a zsebébe csúsztatta az övét. Később
majd hozzáteszi az egyetemi alaphoz. De most még ünnepi vacsorát kellett
felszolgálnia. A Teaház megtelt az éhes mulatni vágyókkal, a hús, a hal, a
leves és a gombóc – apja konyhájának legjobbjai – illatától pedig Lingnek
megkordult a gyomra.

A tíkfa paraván mögött Ling kitöltötte a teát az egyik asztalnál, majd letett
mellé egy narancsokkal és egy holdsüteménnyel teli tányért: az egyiket
George, a másikat Wai-Mae tiszteletére.

– Boldog új évet! – suttogta.

Jerichóról csurgott a veríték, miközben napi edzését végezte. Végül a földre
rogyott. Háromszáz fekvőtámasz. Kétszáz húzódzkodás. A karja még csak
nem is remegett. Ökölbe szorította a kezét. Nem okozott gondot. Halkan
kinyitotta a fiókot, és kivette belőle a trikói alá rejtett bőrerszényt. A tíz üres
fiola összekoccant, ahogy kioldotta a zsinórokat. Óvatosan letekerte a dugót
a kisebb üvegcséről, amit Marlowe-tól kapott, és ivott belőle egykortynyi,
egy hétre elegendő kék szérumot. Már csak háromkortynyi maradt benne.
Ismét elhelyezkedett a földön, és elölről kezdte.
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Evie kilibbent egy taxiból, és a WGI masszív épületéhez sietett. Keze már
az ajtón volt, amikor hangokat hallott maga mögött:

– Nézzétek! Ez ő! – Izgatott lányok triója tartott arra, mutogatva és
sugdolózva.

Kezdődik, gondolta Evie. Lélekben felkészült a rohamra, miközben a
lányok előreindultak, aztán zavarodottan pillantott utánuk, amikor elmentek
mellette. Visszalépett az utcára, hogy megnézze, kihez igyekeznek. A lányok
az utca felénél megálltak, és körbevették Sarah Snow-t.

– Imádjuk magát, Miss Snow – csiripelte egyikük.
Sarah ragyogott az örömtől.
– Isten áldjon mindannyiótokat – felelte, és aláírta a noteszüket.

Henry belépett a Huffstadler Zenekiadóba új kabátjában, erősen szorongatva
a jádekövet, amit Ling adott neki egy kurta „Ne veszítsd el!” kíséretében.

David Cohn felvont szemöldökkel üdvözölte asztala mögül.
– Újabb sértegetésekért jött?
– Remélem nem. Szeretném itt hagyni a névjegykártyámat, hátha hall

valakiről, aki zongoristát keres a próbákra. Kiléptem a Folliesból.
– Ez vagy nagyon bátor, vagy nagyon ostoba dolog volt. Vegyük úgy, hogy

az előbbi – jegyezte meg David.
Huffstadler irodájának csukott ajtaja mögül hallották, ahogy a zenekiadó a

Bámulatos Reynaldót szidja:
– Miféle másodrangú Látó az, aki még azt sem képes közölni egy hölgy

társaságot élvező férfival, hogy közelít a felesége?
Henry és David elvigyorodott.
– Nos, köszönöm! – mondta Henry, megbillentve a kalapját.
– Mr. DuBois! Ismerek egy helyet, ahol néha szükség van zongoristára.

Egy klub, odalent a Village-ben, a Piperkőc Úriember – nézett David
jelentőségteljesen Henryre. – Ismeri?

Henry bólintott.
– Igen. Pazar hely bizonyos fickóknak.
– Maga is olyan bizonyos fickó?
– Attól függ, ki kérdezi.
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– Egy bizonyos fickó. Ma este műsort is adnak, fél tizenkettőkor.
– Micsoda véletlen – mosolyodott el Henry. – Elképzelhető, hogy ma este

fél tizenkettőkor ott leszek.
Miközben Henry lefelé szökdécselt a lépcsőn, egy dal első pár taktusa

kezdett formát ölteni a fejében.
– Egy bizonyos fickó… – énekelte. Úgy dobta fel a jádekövet, mint egy

érmét, újra és újra könnyedén elkapva, miközben úgy érezte, végre fordul a
szerencséje.

Sam felkapta a múzeum aznapi postáját, a száját húzva a New York-i
Adóhatóságtól jött, ijesztőnek tűnő felhívásra. Keze megállt, amikor egy, a
nevével ellátott borítékot talált a többi között: nem volt rajta sem pecsét,
sem a feladó neve vagy címe. Sam keresett egy levélkést, és felnyitotta a
borítékot. Abból egy, a reggeli lapból kivágott cikk hullott ki. Rövid
jelentés volt egy férfiról, akit a Flushing River mellett találtak kint, a
Corona Ash Szeméttelepen, egy kupac használt kőszénpor alatt. A férfinél,
akit megfojtottak, semmi nem volt, kivéve egy Cortlandt Street-i
rádióüzletben kiállított számlát, és egy motorgépjármű-vezetői jogosítványt,
amit Mr. Ben Arnold névre állítottak ki.

Mabelt esernyő nélkül érte az eső, így behúzódott egy alagsori könyvesbolt
kapunyílásába a Bleecker Streeten, és lerázta a vizet a karjáról, épp amikor
valaki hirtelen kilépett az ajtón, és hátba vágta a kilinccsel.

– Jaj, szörnyen sajnálom, ha… nahát, csak nem Mabel Rose? – A férfi
levette a sapkáját, kezet nyújtott, és határozottan kezet rázott. – Emlékszik
rám? Arthur Brown. Jaj, de hisz teljesen átázott! Hé, Mr. Jenkins! – kiáltotta
egy alacsony, pocakos, mellényes férfinak, aki egy könyvet olvasott a
pénztárnál. – Van esetleg egy törülközője a barátom számára?

Mr. Jenkins egy vékony konyharuhát nyújtott a lánynak, aki megszárította
vele az arcát és a haját, próbálva megmenteni a tegnapi szépségszalonban
tett látogatása során beszárított frizuráját. Veszett ügy volt, de már
hozzászokott, hogy veszett ügyekkel vegye fel a harcot.

– A többiek odafent várnak, Arthur – mondta Mr. Jenkins, és visszavette a
konyharuhát. – Beengedtem őket. – Hirtelen idegesnek tűnt. – Remélem, jól
tettem.
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Arthur bólintott.
– Minden rendben. Én késtem.
– Miről késett? – kérdezte Mabel.
Arthur mintha a megfelelő válaszon töprengett volna, és Mabel már attól

tartott, faragatlan volt. Arthur a bolt hátuljában lógó függönyre pillantott,
majd vissza Mabelre. Aztán a karját nyújtotta.

– Szeretné kideríteni?

Ahogy Memphis megkerülte a Lenox és a Százharmincötödik utca sarkát, a
varjú megtalálta, és szorosan a nyomában maradt, lépcsőkorlátról utcai
lámpára szállva. Memphis felsóhajtott.

– Jó téged újra látni, Berenice.
– Az a madár közölni akar veled valamit. – Madame Seraphina, Harlem

második legbefolyásosabb bankára és legnagyobb erejű mambója obeah
boltjának ajtajában állt, egy homokköves ház lépcsője alatt. – A madarak a
holtak birodalmának hírhozói.

– Anyám is ezt mondogatta.
Seraphina hosszú, kecses ujjával a fiúra mutatott.
– Nagy súly nyomja a szívedet. Látom. Gyere! Hadd segítsek.
– Nincs rajtam semmi súly, asszonyom. Nekem nem kenyerem a baj –

felelte Memphis, megbillentve a kalapját, és elfordult.
– Állj meg! – szólt utána Seraphina. – Kijan ou rele?
– Tessék?
– Hogy hívnak? – kérdezte lassan.
Memphisen nyugtalanság lett úrrá. Hallotta, hogy a mambók bármilyen

személyes információ, még egy ártatlan név birtokában is képesek átkokat
megidézni.

– Memphisnek – válaszolta némi szünet után. – Memphis Campbellnek.
– Igen. Már tudom, ki maga, Mr. Campbell. – Madame Seraphina

felemelte az állát, és végigmérte a fiút. – A Harlemi Gyógyító. A Csodafiú.
Bár már nem vagy fiú. Haiti vagy?

– Édesanyám ágáról.
– De nem beszéled a kreolt.
– Nem nagyon.
– Fontos tudnod, honnan jöttél, ifjú Houngan – dorgálta meg. – Gyere!
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Beszélek neked a lwákkal.
– Késésben vagyok Charles papától – hazudta Memphis.
Madame Seraphina könnyed mosolyra húzta a száját, ami szöges

ellentétben állt kemény tekintetével.
– Charles papa álomvilágban él. Ha nem ébred fel hamarosan, a fehér

ember eljön érte, és elvesz tőle mindent, amit felépített. Nyulak a kertben –
mondta, de Memphis nem értette, mire gondol.

– Én csak a számokat gyűjtöm be.
– Te csak a számokat gyűjtőd be – gúnyolódott a nő, és élesen beszívta a

levegőt a fogain keresztül. – Látom, jóképű férfivá értél – jegyezte meg, és
nevetett Memphis zavarán. Majd így folytatta: – Fogadok, hogy hiányzik
neked a mamman. A halála előtt egyszer eljött hozzám.

Memphis felkapta a fejét. Bizonyára megőrült, ha szembeszáll egy igazi,
haiti mambóval, de eleget hallgatta a gúnyolódását.

– Ne beszéljen az anyámról! Nem is ismerte.
Madame Seraphina válla alig mozdult, mintha még egy vállrándítást sem

lehetne kihúzni belőle.
– Tényleg nyomja valami a szívedet. Tudom. Látom. – Arcáról eltűnt a

mosoly. – Gyere, hadd segítsek, amíg még tudok.
De Memphis már hátrálni kezdett.
– Egy nap majd eljössz hozzám – kiáltotta utána Madame Seraphina,

miközben a varjú egyre csak rikoltott.

A New Amsterdam Színház öltözője maga volt a tollak, flitterek és félig
elkészült Follies lányok elragadó káosza, miközben a táncosok a tükrökhöz
préselődtek, és szájukkal furcsa grimaszt vágtak, ahogy helyére ragasztották
műszempillájukat, vagy kihúzták a szemüket.

Amikor Theta megérkezett, egy szál vörös rózsát talált az öltözőasztalán.
Elmosolyodott, és beszívta átható, édes illatát.

– Ezt nekem hozták?
Igen. Különleges küldemény. Ó, jössz nekem ötven centtel. Adtam

borravalót a fiúnak.
– Kösz, Gloria – felelte Theta, és odaadta neki az aprót. Vajon Memphis

küldte? – Hol a kártya?
– Háh. Nem volt hozzá – mondta Gloria. – De, itt van! Csak leesett a
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földre.
Theta lehajolt a kis borítékért a sminkes asztal alatt, és felvette. Miss

Theta Knight, állt rajta kecses, cirkalmas betűkkel.
– Ki a hódolód? – kérdezte Sally Mae enyhén kötekedő, undok hangon.
– Az udvarlód – vágott vissza Theta, mire a többiek nevettek.
Theta az ajkába harapott, hogy elrejtse mosolyát, miközben kihúzta a kis

kártyát krémszínű borítékjából. A következő pillanatban felkiáltott.
– Theta? Mi a baj, édesem? – kérdezte Gloria. Mindannyian őt nézték.
– Ki hozta ezt? – suttogta Theta.
– Már mondtam, egy futár. Egy még szinte rövidnadrágos kölyök. Miért?
Theta már nem hallotta a végét. Miközben majdnem fellökött egy Follies

cicomákkal megrakott állványt toló kellékest, végigrohant a folyosón, ki a
művészbejárón az utcára, ahol lélegzete szaggatott gomolyagokban tört elő a
jeges levegőben. Balra autók poroszkáltak lassan az úton. Jobbra az üres
sikátor tátongott. Futárnak semmi nyoma nem volt. Az épületek fölé
tornyosultak, de nem nyújtottak elegendő védelmet. Aprónak és
elhagyatottnak érezte magát. Keze felforrósodott. Gyorsan egy szemetes
tetején képződött esővíz-pocsolyába mártotta, kissé megolvasztva a fémet.

Csak két szó állt a kártyán.
Két szó, ami mindent lerombolhat.
Két szó, ami megrémítette.

Bettynek – megvagy.
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A SZABADOK
ÉS A BÁTRAK HAZÁJA{54}

Az ország hajnalban felébred.
A polgárok felkelnek, megmosakszanak, borotválkoznak és fogat mosnak.

Felhúzzák a harisnyájukat, ruhájukat, nadrágjukat, ingüket és
nadrágtartójukat. Begombolják vágyaikat. Megigazítják becsvágyukat. A
történelmeket szép rendben a fiókba teszik, útközben alkotva meg
önmagukat, az újraértelmezés folytonos rapszódiájaként.

Nyugaton a hegyek, mint mítoszok emelkednek. A reggeli fagytól merev
fűszálak és búza végét apró fuvallatok rezegtetik meg a prérin. A tehenek
gőzfelhőket eregetnek kitágult orrlyukaikból, és várják a farmer vödre hozta
megkönnyebbülést. A folyók az olykorolykor felszínre merészkedő halaktól
való meglepetéstől bugyognak.

Az árny festette dombok felügyelőkként figyelik a bányászokat, akik az
akna ásító gyomra felé vánszorognak, miközben fémvödrök verődnek
védőamulettjüknek – a kis keresztnek, a nyúllábnak, a feleségtől kapott
hajtincsnek –, ami biztonságban pihen kezeslábasuk zsebében a
munkáltatójuk valutája mellett. Fejükre lámpást erősítettek, mintegy ragyogó
harmadik szemként, félelmük lecsillapítására. Úgy töltik meg a peront, mint
az új világba induló matrózok, elöl a faltörő fiúkkal, akik máris, mintegy
előérzetként, köhögnek a kis tüdejüket megtöltő portól, napi nyolc órában,
heti hat munkanapon. A feleségek és anyák kendőjükkel integetnek utánuk,
arcuk komor a reggel első rózsaszínes fényében, ajkukon ima rebeg, ha az
amulettek esetleg nem bizonyulnának elegendőnek, miközben a munkáltató
őrei gumibotokkal és fegyverekkel strázsálnak: előbbivel a munkásokat
ösztönzik, utóbbival a szakszervezetet tartják távol.

Vaskalitkájában üldögélve a kanári éberen figyel.
A gépezet megrándul, majd útnak indul, férfiak és fiúk megfáradt ketrecét
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küldve a rejtett sötétségbe, mélyen az ország szívébe.
Mert a szíve tele van sötét kincsekkel.
Az oklahomai vartól kemény olajföldeken óriás vas fúrótornyok

csipkedik sebesre a talajt. Az olaj úgy bugyog fel a megtépázott földből,
mint egy új ígéret, a finomítatlan reményben való megkeresztelkedés, a
nemzet vágyainak, gépeinek fűtőanyaga. A munkások a hirtelen zuhanyban
fürdenek, és bár soha nem látnak belőle hasznot, sosem aratják le a fekete
arany termését, úgy ünnepelnek, mintha bármelyik pillanatban az övék
lehetne: beígért, veleszületett joguk az élethez, a szabadsághoz és a
boldogságra való törekvéshez, a véget nem érő versenyfutáshoz.

A délutáni nap úgy emelkedik a tágas égbolton, magasra és
reményteljesen, mint a tőzsdei mutatók. A foltozott talajról felszárad a korai
fagy, ami nem veheti fel a harcot a nappal meleg optimizmusával. Néhány
életerős rügy kitör az ágakból. Máris a tavaszt sóvárogják, folyamatos
törekvésként.

Egy liliomfa csupasz ágai alatt meghúzódó, viharléces, egyhelyiséges
templomban az újjáéledés a tetőfokára ér. Hívő karok könyörögnek az ég
felé. A testek előre-hátra hintáznak, a gerincek kérdőjelet formázva hajolnak
meg, a lelkek a kétségtől és a bizonytalanságtól való megszabadulásra
várnak, és egy okra, ami előtt érdemes térdre rogyni a fűrészporban,
könnyáztatta arccal és bűntől megtisztult szívvel.

A bevándorlók a városokba özönlenek, a negyedek határai megkopnak,
majd új amerikai mintába öltik magukat. Ezek az új amerikaiak
szétszélednek az országban, egy lépéssel felmenőik előtt, akik
kísértetujjaikkal a diaszpóra nemzedékei után nyúlnak. Menjetek, suttogják,
de ne felejtsetek el minket!

Egy új építésű börtön előtt a tiltakozók egy újabb transzparensekkel és
menetelésekkel teli napra készülődnek, és igazságot követelnek a két olasz
anarchistának odabent, akik azonban nem hallják meg kiáltásaikat: egy
halkereskedő és egy cipész, az amerikai álom hívei, akik most sorsuk
bíróságán fellebeznek, miközben az elektromos szék kivárja az idejét.

A kikötőben az asszony magasra emeli fáklyáját.
A Gold Mountain hívogató délibábként csillan meg a Kalifornia partját

körbeölelő, kora reggeli ködben.
Az atomok vibrálnak, mindig készen a következő átalakulásra.
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Újraszerveződnek, és az elektronok részecskévé vagy hullámmá húznak.
Újraszerveződnek, és a tett választ követel.
Újraszerveződnek, és az írógép ütése az ént Énné emeli, vagy az Istent

istenné teszi.
Újraszerveződnek, és a vadállat szert tesz egy hüvelykujjra; a

hüvelykujjra, egy fegyverre.
Újraszerveződnek, és a helyesből helytelen lesz; a helytelenek

igazolások.
Mindez a nézőponton múlik.
Alkony száll most alá lopva.
Az imát elmondták, a hívek kimerült halomba rogynak. A prédikátor fehér

inge áttetszővé vált a verejtéktől. A kabócák felerősítik közös zsoltárukat. A
széltől és a megválaszolatlan imák súlyától a fák mélyre nyújtják karjukat,
és a tavasz első reményét simítják a hittől megfáradt arcokra.

A város egy másik részében, a gyapotföldek határában, ahol egy részes
bérlő kunyhójának hátuljában három kislány alszik egy kiságyon, egymáshoz
préselt arccal, T-modellek és furgonok serege oson előre lekapcsolt
fényszórókkal. A néma járművekből fehér köpenyes, csuklyás férfiak
másznak elő és lopóznak előre, saját keresztjüket és kerozinos hordót
cipelve. A kunyhókból apákat és fivéreket, nagybácsikat és unokatestvéreket
rángatnak elő, le a lépcsőn, miközben az asszonyok sikítoznak: kegyelemért,
reményért, a semmiért. A kötelet megkötik. A kerozint kiöntik. A gyufát
meggyújtják a kereszten, lángba borítva az éjszakát, hamis fényt keltve a
sötétben, míg a sikolyok siratódallá tompulnák.

A nemzet rádióin keresztül egy női prédikátor a magányosokhoz szól: „A
bárány vérében vagy megfürösztve?”{55}

Egy téli vásár egyik sátrában a mosolygó ápolók kérdéseket tesznek fel,
és adatokat gyűjtenek az önként jelentkező családoktól. Megkérdezik:

Mutatta valaha különleges képességek jelét? Látott valaha álmában
egy különös férfit cilinderben? Részt venne egy egyszerű
vérvizsgálatban? Nem, nem fog fájni, csak egy apró tűszúrás, ígérem.

Miután végeztek, a könnyek és vér után, bekötözik a gyermekek apró
sebeit, és átnyújtanak a büszke szülőknek egy bronzmedált: „Elősegíthetem
az ideális öröklődést.” Hogy legyen mivel a szomszédoknak dicsekedni.

Egy újabb kérkedő hajtás a végtelen földön.
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A poros út alvó, nyáron gabonától aranyló mezőkön vág át. Nem messze
egy rozoga csűrtől és egy magányos, göcsörtös fától egy farmház áll. A
traktor és az eke tétlenül hever. Bár késő van, a postás kocsija végigzötyög a
hepehupás, sártól megdagadt úton. Leparkol a postaláda mellett, táskájába
nyúl, és előhúzza a levelet. Miután még egyszer ellenőrzi a címet – 144-es
szám –, a postaládába teszi, becsukja az ajtaját, és leereszti a kis
fémzászlót.

Leszáll az éj a fehér cölöpkerítésekre és piros csűrökre. A Burma Shave
borotválkozókrém reklámokra és a Marlowe Industries hirdetőtábláira,
amik biztosítják az álmos országúti utazókat, hogy minden úgy van, ahogy
lennie kell. A kutatókra, a keresőkre, az igyekvőkre, az álmodozókra: a
„képes vagy rá” szellem fáradhatatlan támogatóira. Az Árnyemberek éjszaka
varrásaiba belevesző, jellegtelen szedánjára, miközben a sötét lassan
kiteríti a felejtés takaróját az országra, és átkíséri az álmok világába.

Mindezeket a közbeavatkozásokat szellemek figyelik. Emlékeznek és
sóvárognak, néhányan emlékeznek és sajnálkoznak. De emlékeznek. Azt
kívánják, bár elmondhatnák a polgároknak mindazt a titkot, amit a múltról, a
hibákról, a szeretettől, a vágyról, a reményről, a választásról, a fontos és a
jelentéktelen dolgokról őriznek.

Figyelmeztetni is szeretnék őket a szürke, cilinderes férfira, a Varjak
Királyára.

Mert nem minden szellem emlékezik, és az embereket figyelmeztetni kell.

 

Az Árnyember végigment egy visszhangos folyosón, és megállt egy vastag
acélajtó előtt, amin egy villámot könnyező, ragyogó szem szimbólum
látszott. Megigazította a nyakkendőjét, kinyitotta az ajtót, és belépett. A
szoba kopár volt, kényelmi elemeit tekintve rusztikus: egyetlen egyszerű ágy.
Egy éjjeliszekrény. Egy toalett és egy mosdókagyló. Az egyetlen fényforrás
egy mennyezeti lámpa volt, amit esténként és reggelenként egy-egy férfi
irányított egy kapcsolótábla mellől. A cella jobb oldalát egy leszögezett,
egyszerű faasztal és egy nagy, kárpitozott fotel foglalta el, amit bármelyik
amerikai nappaliban meg lehetett találni. Ez volt az egyetlen különleges
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bútor a nyirkos helyiségben, Egy nő ült benne csukott szemmel. Átlagos
magasságú volt, de túl vékony, és ez a tulajdonsága szinte szellemszerűvé
tette.

Az aznapi vacsora érintetlenül hevert a tálcán.
– Mmm, Salisbury steak. A kedvencem – mondta a férfi, akit

Hamiltonnak, Washingtonnak vagy talán Madisonnak hívtak.
A nő nem válaszolt.
– Tört krumpli. Borsó és répa. Mennyei. – A férfi a villával felmarkolt

egy adag krumplit, és a nő elé tartotta. – Nagyra nyit.
A nő nem mozdult. A férfi visszadobta a villát a tálcára.
– Ejnye, Miriam, hogyha nem eszik, kénytelenek leszünk lenyomni a

torkán. Emlékszik még, hogy az milyen kellemetlen, ugye?
A nő állkapcsa megrándult, biztosítva róla az Árnyembert, hogy valóban

emlékszik.
– Nahát, még egy mosolyt sem kapok?
A nő arckifejezése nem változott.
Nem szeretné ismét látni a családját?
– Nekem nincs családom – suttogta Miriam.
– Csak annyit kell tennie, hogy megkeresi a többieket, és átadja a nevüket.

Mondja meg, hol vannak!
A férfi úgy járt fel-alá a szobában, mint aki már jól ismeri felépítését.

Ujját végighúzta az asztalon, megvizsgálta a porréteget, majd letörölte.
– Utána tehet egy kellemes sétát az erdőben. Azt élvezné, nem igaz? Ha

beleszippanthatna a friss levegőbe? Talán emlékeztetné a Moszkva mellett
növő nyírfákra. Talán olyan illata lenne, mintha csak otthon lenne.

A nő pihekönnyű hangon válaszolt:
– Ez az otthonom.
– Akkor nem okozhat gondot. – Az Árnyember egyik kezét a nő vállára

tette, aki elhúzódott. – Mondja meg: hol vannak a Látók, Miriam? Hol
vannak a mi kis csibéink, akiknek már rég itthon kéne lenniük?

– Nem tudom. Nem látom.
– Szeretne megint fürdeni egyet?
Miriam szeme rémülten kikerekedett, de nem felelt. Ehelyett lehunyta a

szemét, és egyre gyorsabban vette a levegőt. Az elméjébe akart menekülni,
távol az eszközeiktől. Az Árnyember azonban nem hagyta.
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– A fia is odakint van, Miriam. A maga Szergeje.
A nő szemhéja megrebbent. Jó. Áthatol a védőpajzsán.
– Tudjuk, hogy sikerült eljuttatnia hozzá egy képeslapot.
– Neki nincs semmilyen ereje. Nem működött.
A férfi közvetlenül a nő fülébe suttogott, amitől Miriam libabőrözni

kezdett.
– Láttuk, mire képes, Miriam. Tudjuk, hogy hazudik.
Az Árnyember széthajtogatott egy újságot, és letette a nő elé. Miriam a

képre nézett. Mohón, remegő kézzel kapta fel.

LÁTÓ ÉS LÁTÓ!
Sam Lloyd megmentette BűbáJósa életét egy
őrült, fegyveres alaktól a Times Square-en, és

ezzel felfedte Látó erejét az elképedt tömegnek.

– Annyira hasonlít magára a kicsi Szergej! Ugyanaz az éber tekintet. Kár
lenne, ha történne vele valami. Nincs igazam, Miriam?

– Ez nem az én fiam. Ez valaki más – felelte végül a nő, de hangja
megremegett.

– Ne áltassuk magunkat, rendben? Ezen már rég túl vagyunk. Ő az. És
veszélyben van. Mindannyian veszélyben vannak, Miriam. – Az Árnyember
cipője halkan, tompán kopogott, ahogy megkerülte a fotelt. – Nem lenne jó
ismét találkozni vele?

A nő megint nem válaszolt.
– Miriam, a szabadságunkat belső és külső veszély fenyegeti. A biztonság

az elsődleges célunk. Ez a szabadok és a bátrak hazája, és ennek így is kell
maradnia. De ha nem jövünk rá, hol vannak, nem védhetjük meg őket.

Megállt a nő előtt, kényszerítve, hogy felnézzen rá.
– Próbáljuk meg újra!
A nő még egy utolsó pillantást vetett a New York-i Daily News

címlapjára, majd becsukta a szemét, és hagyta, hogy elméje felvegye a
kapcsolatot a másik világgal.

– Mit lát?
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– Az energiájuk ide vonzza – mondta Miriam révedező hangon. Enyhén
megborzongott az erőfeszítéstől.

– Kit?
– A cilinderes férfit. A Varjak Királyát.
– Jó. Mi van még?
A nő borzongása reszketéssé fokozódott, miközben elméjét elöntötte a

rémület.
– Nem! Ezt nem engedhetik. Nem szabad. Még egyszer nem. – Egy

kiáltással megszakította a kapcsolatot, és izzadva, zokogva támaszkodott az
ágyának.

– El kell árulnia, hol vannak, Miriam.
– N-nem.
Az Árnyember felsóhajtott.
– Rendben van. Holnap ismét megpróbáljuk.
A nő a tenyerébe temette könnyes arcát.
– Sosem lett volna szabad megtennünk.
– Amit megtettünk, már megtettük – felelte az Árnyember. – A nemzet

hálával tartozik magának.
A nő tekintetében félelem tükröződött, amit szinte azonnal a gyűlölet

váltott fel, és az Árnyember arcába köpött. A férfi elővett egy elegáns,
négyszögletű zsebkendőt a zsebéből, és könnyedén letörölte a sértés nyomát.
Majd ugyanazzal a nyugalommal előhúzott egy csavarkulcsot. A nő az ágyra
rogyott, behúzódott a sarokba, és maga elé emelte a kezét. A férfi átvágott a
szobán, a csavarkulcsot a radiátor fogantyújára helyezte, majd letekerte a
fűtést.

– Attól tartok, éjszaka elég hűvös van idebent – mondta, és lerántotta a
takarót a nő ágyáról. – Értesítsen minket, ha készen áll együttműködni,
Miriam.

A férfi becsukta maga mögött az acélajtót, és a zár a helyére csusszant.
Egy pillanattal később egy rádió hangos duruzsolása töltötte meg a kis szoba
csendjét, egyre erősödve, míg a nő gombóccá kuporodott, és kezével
befogta a fülét. Ám nem is a rádió, hanem sokkal inkább a transzában látott
jelenés tette lehetetlenné, hogy aznap elaludjon.

Az Árnyember otthagyta az újságot. Miriam kisimította a címlapot, és
egyik kezét a fia és Evie O’Neill képére helyezte.
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– Találj meg, kis rókám – suttogta. – Mielőtt még túl késő.
Mindannyiunknak.
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AZ ÍRÓ MEGJEGYZÉSE

Bár az Álmok mélyént átjárja a valós történelem, ez ugyanakkor egy kitalált
történet is, és mint ilyen, éltem bizonyos művészi szabadságjogokkal.
(„Hátra, mindenki! Művészi szabadságjog van nála!”) Az Amerikai Folklór,
Babona és Okkult Tudományok Múzeuma az én képzeletem szüleménye, ha
esetleg valaki megpróbálna rákeresni a TipAdvisoron. És amennyire én
tudom, nem kísértenek húsevő szellemek a New York-i metró alagútjaiban.
Egész biztos vagyok benne. Vagyis, nagyrészt. Oké, egyáltalán nem vagyok
benne biztos. Tudják mit? Mindenki csak a saját felelősségére utazzon rajta.

A Beach Légnyomásos Tranzit Vállalat valóban létezett – bár a kis,
propeller hajtotta vonat sajnos csak pár évig működött. Alfred Ely Beach
metró prototípusa 1927-re már rég a múlté volt, de a rengeteg elhagyatott
New York-i alagúttal és állomással érdekes elképzelni, hogy ennek a régi
metróállomásnak egy szellemszerű csonkja még létezhetett a Látók számára.
Ha szeretnének többet megtudni a Beach légnyomásosról, Joseph Brennan
kitűnő publikációját tudom ajánlani a témában, ami megtalálható a
columbia.edu/-brennan/beach oldalon.

Sajnos a Kínaiakat Kirekesztő Törvény nagyon is valóságos volt. Az
1882-ben bevezetett rendelet erősen szigorította a Kínából Amerikába való
áttelepülési. Ezt újabb, még szigorúbb eljárások követték, és ezek a
diszkriminatív, xenofób törvények még évtizedekig hatályban maradtak. Ha
szeretnének többet olvasni a Kínaiakat Kirekesztő Törvényről és hatásáról,
ajánlom Erika Lee At America’s Gates: Chinese Immigration during tbe
Exclusion Era, 1882-1943 (Chapel Hill: University of North Carolina
Press, 2003) című könyvét. Ha egy személyesebb, családi történetet
olvasnának a kínai negyedről, bátran ajánlom Bruce Edward Hall Tea That
Burns: A Family Memoir of Chinatown (New York: Simon & Schuster,
1998) című írását. És ha egyszer New Yorkban járnak, kérem, látogassanak
el a csodálatos Museum of Chinese in Americába (mocanyc.org).

Amerika történetét még mindig írják. Sok olyan ideológiai küzdelem,
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amiről szeretjük azt hinni, hogy már szépen a múlt mappájába iktattuk – faji,
osztály, nemi, a szexuális identitás, a polgárjogok, az igazság és az amerikai
eszme kérdései – nagyon is aktuálisak. Mert amit nem tanulmányozunk és
értékelünk ki, azt hajlamosak vagyunk elvetni vagy elfelejteni. A felejtés
gyakran arra kárhoztat minket, hogy megismételjük, amit elfelejtettünk. Úgy
tűnik, a szellemeink mindig velünk vannak, és a fülünkbe súgják, hogy
figyeljünk egymásra.
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Ez a könyv egy igazi Busby Berkeley{56}-termék, és az elmúlt pár évben jó
páran segítettek benne. (Köszönöm mindnyájatoknak a kaleidoszkópos
lábmunkát!) Rengeteg hálával, egy gyümölcskosárral és egy One Direction-
ös uzsonnásdobozzal tartozom a következő elragadó embereknek:

Az elképesztően tehetséges, bölcs és türelmes Alvina Lingnek, egy
rendkívüli szerkesztőnek, és a szintén tehetséges és csodálatos Bethany
Stroutnak és Nikki Gardának. Ti vagy tok a szerkesztők Charlie angyalai.
Hi-jáh!

A rendíthetetlen LBYR csapatnak: Megan Tingley-nek, Andrew Smithnek,
Melanie Changnek, Lisa Moraledának, Hallie Pattersonnak, Victoria
Stapletonnak, Jenny Choy-nak, Emilie Polsternek, Stefanie Hoffmannek,
Adrian Palaciosnak, Tina Mclntyre-nek és Barbara Bakowskinak. „És nincs
megállás.”

A varázsló rajzolónak, Maggie Edkinsnek a könyv kísérteties, hangulatos
borítójáért.

Az elképesztő, lézerszemű segédszerkesztők / korrektorok / hitelesség
ellenőrök csapatának: JoAnna Kremernek, Christine Mának és Norma Jean
Garritonnak. Mostanra valószínűleg mind poszttraumatikus stressz
szindrómában szenvednek.

Ügynökömnek, Barry Goldblattnek, aki mostanra a türelem és a bátorság
érmét érdemli hosszú együttműködésünkért. Josh Goldblattnek – köszönöm a
manga- és animeszüneteket, és hogy mindenkinek elmagyaráztad: „Anyám
nem őrült; csak határidőre dolgozik.”

Hősies asszisztensemnek, Tricia Readynek, amiért egyenesben tartotta a
hajót, és segített a kutatásban, átolvasásban, és aki emlékeztetett, hogy kifelé
menet a kulcsot is vigyem magammal. A kutató Lisa Goidnak, aki méltó
nevéhez, és akinek a szeme sem rebbent éjféli e-mailjeimtől. Bill Zeffirónak
a zenei adatokért és éles elméjéért.

A Bájos & Lenyűgöző Írócsoportnak, a jó barátok Spanxének (teljes
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alakformálás): Pam Cardennek, Brenda Cowannek, Anna Fundernek,
Michelle Hodkinnak, Cheryl Levine-nek, David Levithannek, Emily
Lockhartnak, Dan Poblockinak, Nova Ren Sumának, Robin Wassermannek
és Justin Weinbergernek. Imádlak titeket. Valamint Laurie Allee-nek és
Gayle Formannek mindenért, és amiért annyiszor átsegítettek. Puszi Nektek.

A Brooklyni Kedd Esti írócsoportnak: Emma Bailey-nek, Michelle
Hodkinnak, Ben Jonesnak, Kim Liggettnek, Julia Morrisnak, Susanna
Schrobsdorffnak, Nova Ren Sumának és Aaron Zimmermannek.

A „Távoli” Csapatnak: Holly Blacknek, Cassandra Clare-nek, Jo
Knowlesnak és Kelly Linknek. Valamint a Július Negyedikéi BBQ Ötletelő
Egyletnek: Theo Blacknek, Elka Cloke-nak, Chris Cotternek, Eric
Churchillnek, Holly Rowlandnek, Jeffrey Rowlandnek, Emily Seville
Lauernek és Josh Lewisnek. Valamint Kát Howardnek mindent felülmúló
bíráló szolgálatáért.

A Szuperhős Könyvtáros Csapatnak („Meg tudjuk találni? Igen, meg
tudjuk!”): Karyn Silvermannek, Jennifer Hubert Swannak és Sara Ryannek.

Ezt a könyvet több New York-i és brooklyni kávézóban írtam: köszönet a
Think Coffee, a Four & Twenty Blackbirds, a Southside Coffee és a
megboldogult, nagyszerű Red Horse Café (nyugodjon békében) elragadó
személyzetének. Köszönöm ezenkívül a Brooklyn Writers Space
szolgáltatását is.
Végezetül, ez a könyv nem jöhetett volna létre a rengeteg csodálatos, okos
ember nélkül, akik kedvesen megosztották velem idejüket és szaktudásukat.
Útmutatásuk felbecsülhetetlen volt, és bármilyen hiba, pontatlanság vagy
szándékos improvizáció a tényekben kizárólag az író vétsége. Ezernyi
köszönet a New York-i Museum of Chinese in Americának és Yu Mának, a
gyűjtemény társigazgatójának; Samantha Chin-Wolner gyűjteménykezelőnek
és Kevin Chúnak, gyűjtemény- és digitális archívum kezelőnek a MOCA
archívumában. Köszönöm a University of Washingtonon nemi, női és
szexualitás tanulmányokat oktató (a késői tizenkilencedik századra és korai
huszadik századra szakosodott) Shirley J. Yee professzornak. Köszönöm
Zhen Wang Luonak és Gabe Law-nak a kínai temetkezési hagyományokról
nyújtott információkat. Köszönet Bryan Berlangernek, a marylandi Bowie-
ban található National Capital Radio and Television Museum igazgatójának.
Köszönet Carey Stummnak és Brett Dionnak a New York-i Transit Authority
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Archivesban. Köszönet a New York-i nyilvános könyvtár fekete kultúra
kutatásáért felelős Schomburg Centernek. Köszönet Steve Duncannek,
városi felfedezőnek és történész fenegyereknek, amiért olyan vidáman
részletezte, hogyan végezheti valaki végtagok nélkül, holtan, vagy
börtönben, ha a New York-i több mérföldes, patkány fertőzte
metróalagutakban bolyong. Ja, jobb nekem idefent, kösz!
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JEGYZETEK

{1} Horváth András fordítása.
{2} Részlet a Beautiful Dreamer című dalból.
{3} Boszorkány (olasz).
{4} Egykori amerikai színész, komikus, filmrendező, producer és

forgatókönyvíró.
{5} Utalás Evie becenevére, az Evilre, aminek eredeti jelentése: gonosz.
{6} A Karib-térségben a népi mágiára, varázslatokra és vallási szokásokra

használt kifejezés.
{7} Férfi főpap a haiti vudu vallásban, míg a mambó ugyanennek a női

megfelelője.
{8} Calvin Coolidge az Egyesült Államok harmincadik, republikánus elnöke

volt (1923-1929).
{9} Amerikai színésznő, az 1920-as évek némafilmjeinek sztárja.
{10} Amerikai táncosnő, aki a mozgás szabadságát és természetességét

hirdette a kötött táncformákkal, mint pl. a balettel szemben.
{11} Utalás az America the Beautiful hazafias induló egyik sorára.
{12} Egykori amerikai dzsesszzongorista, aki később zenekart is alapított.

Pályáját 17 évesen kezdte a Mississippi hajóin, tehetségét később Louis
Armstrongéhoz hasonlították.

{13} Mondd meg az igazat (cajún francia).
{14} Szeretlek, Henri, (francia)
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{15} Jelentése: vörös folyó
{16} Kedvesem! (francia)
{17} Kínai operák címei, Dao Ma Dan pedig a női harcos karaktere a kínai

operában.
{18} A kor híres kabarészereplője, humoristája és színésze
{19} Amerikai énekesnő, komikus, színésznő.
{20} F. Scott Fitzgerald író, feleségét, Zeldát, az első amerikai flappernek

nevezte.
{21} Egykori amerikai költő, író, kritikus.
{22} Kora egyik leghíresebb amerikai humoristája, újságíró, színész.
{23} Amerikai drámaíró, színházi rendező és producer, humorista és kritikus.
{24} Amerikai színésznő, énekesnő és producer. A némafilmek kiemelkedő

csillaga volt, az 1920-as években az egyik legismertebb sztár. Fényes
karrierje egy csapásra abbamaradt, amint megjelentek a hangosfilmek.

{25} A chicagói WGN-en játszott rádiós sorozat, melyet sokan az első
helyzetkomédiás műsornak tartanak.

{26} Angol jogelv, melynek értelmében a letartóztatott személyt bizonyos idő
után bíróság elé kell állítani.

{27} Szellemek a haiti vudu kultúrában.
{28} Utalás a Bibliára (Máté evangéliuma, 5. fejezet, 14. vers – „Ti vagytok a

világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város”)
{29} Példabeszédek könyve 16. fejezet, 18. vers. Károli Gáspár fordítása.
{30} Az első élőlény és mindennek teremtője a kínai mitológia egyes

változataiban.
{31} Légiposta, (francia)
{32} Láthatatlan szereplő Thomas Morton Speed the Plough színművében.

Később a szigorú morális és társasági elveket valló emberek gúnyneve
lett.

{33} Kínai kéthúros vonós hangszer.
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{34} Egykori amerikai énekes, színész, komikus.
{35} Nem, édesem, (orosz)
{36} A harbor jelentése: kikötő.
{37} Idézet Wordsworth Óda: A halhatatlanság sejtelme a kora gyermekkor

emlékeiből című verséből, Ferencz Győző fordítása.
{38} Hagyományos, patrióta katonai induló 1896-ból. John Philip Sousa

szerzeménye ebben az időben ennél nem volt több, jóval később, 1987-
ben lett az Egyesült Államok nemzeti indulója.

{39} Korabeli amerikai író, aki a sanyarú sorsú fiúk felemelkedéseiről szóló
történeteiről vált ismertté.

{40} A szabadkőművesek egyik rendje.
{41} Mennyi idő még? (spanyol)
{42} Istenem! (spanyol)
{43} Segíts rajtam, Szent Mária! (spanyol)
{44} Mi volt ez? (spanyol)
{45} Ott. (spanyol)
{46} Részlet az Auld Lang Syne (Haj-Hajdanán) című versből és dalból;

Weöres Sándor fordítása.
{47} Átalakított idézet Robert Frost Havas este az erdőben című verséből,

Faludy György fordítása alapján.
{48} Közép-amerikai indián törzs
{49} Részlet a Flamin’Mamie című számból.
{50} Mózes V. könyve, 18. fejezet, 10-12. vers. Károli Gáspár fordítása.
{51} A „Christian, dost thou see them” 7. századi görög himnusz, John Mason

Neale fordította angolra 1862-ben, majd a presbiteriánus egyház egyik
kedvelt himnusza lett.

{52} Az Egyesült Államok déli részének jellegzetes étele, melyet rizzsel és
tenger gyümölcseivel készítenek.

{53} Fejfájás, (francia)
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{54} Utalás az amerikai himnusz egyik sorára.
{55} Utalás egy gospel dalra.
{56} Egykori amerikai filmrendező és koreográfus, aki a nagyszámú

tánckarok és a geometrikus minták alkalmazásáról vált ismertté.
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