
A hegedű- és hárfaszó csodálatos harmóniában csendült fel, 

amire az egész angyalsereg összeterelődött a völgyben, majd 

szép lassan elcsendesült. Mihály arkangyal a domb tetején, 

a Panteon közepén állt fenséges, ragyogó szárnyait széttárva, 

ezzel jelezve, hogy beszédet készül mondani. Hosszú, hullámos 

aranyszőkés haja lazán hullott a vállára. Szűk szabású arany szatén 

öltönyében és hímzett királykék selyemingében úgy nézett 

ki, mintha egy divatmagazinból lépett volna ki. Tökéletes arcát 

rövid, ápolt szakáll keretezte, de mégsem nézett ki harmincnál 

többnek. Kristály kék szemei méltóságteljesen csillogtak. 

– Ő Mihály arkangyal – súgta Ariel Violet fülébe. – A legmenőbb 

és leghatalmasabb angyal közöttünk. – Ariel rajongással 

bámulta Mihályt. – Ő a Birodalom és a Föld lényeinek fő védelmezője, 

az Angyali Hadsereg vezére. Természetesen mindenki 

odavan érte, az emberek és angyalok is egyaránt. 

– Bizonyára kíváncsiak vagytok, miért hívtunk ma össze 

benneteket. 

– Mihály arkangyal bársonyos mély hangjától csak 

úgy zengett az egész völgy. – Az angyali királyság legkiválóbb 

és legrégebben szolgáló őrangyalai vagytok mind. Veteránok, 

akik már hosszú évezredek óta szolgálják, védik, segítik az emberek 

boldogulását. Hála a kerubok lelkes segítségének is, bármennyire 

pajkosak – a kerubok büszkén összekuncogtak – … 

vagy bosszantóak néha. – A kuncogás abbamaradt, a kerubok 

sértődötten fonták össze pufók karjukat. – Ezért hát mélységes 

szomorúsággal kell, hogy közöljem a hírt – sóhajtott fel gondterhelten 

–, hogy az egyik hőn szeretett frissen kinevezett arkangyalunk, 

Xaviel, utolsó őrangyali megbizatása során elbukott. 

Az angyalok rémülten pillantottak egymásra a borzasztó hír 

hallatán. Zaniel kerub elkapta Cassiel kerubot ájultában. Violet 

elképedve nézett Arielre, aki szomorúan sütötte le a szemét. 

– Legyen ez egy tanulság mindannyiótok számára – folytatta 

Mihály. – A démonok ott vannak mindenütt, és minden 

vágyuk az, hogy megakadályozzanak benneteket munkátokban, 

és megkísértsék, megingassák az emberek hitét a jóban, 

és az igaz szeretetben. Sajnos, láttuk, ahogyan ez megtörtént 

Xaviellel. De természetesen, ahogy minden tragédia, ez is magával 

hordozza az univerzum egy új lehetőségét. Egy újabb esélyt, 

amivel bebizonyíthatjuk: az egyetlen út a szeretet. Így hát keserédes 

örömmel jelentem be, hogy felszabadult egy arkangyali 

poszt a Mennyei Panteonban. 

A tömeg kissé felélénkült. 

– Legfőbb feladatotok amellett, hogy megóvjátok védenceiteket 



az esetleges balesetektől, az, hogy utat mutassatok nekik, 

hogy békére és boldogságra találjanak. Az elkövetkezendő év 

holdjárásaiban figyelni fogunk benneteket, hogy ki teljesíti feladatát 

a legsikeresebben. Biztosak vagyunk benne, hogy nem 

okoztok majd csalódást, maximálisan bízunk a képességeitekben. 

Az arkangyalok nevében sok szerencsét és kitartást kívánunk 

mindannyiótoknak! 

Az angyalok visszafogott izgalommal kezdtek egymással beszélgetni. 

Violet feje már zsongott a sok élménytől. 

– Mondanám, hogy ez egy átlagos nap itt a Panteonban, de 

nem az – mosolygott Ariel kissé szomorkásan. 

– Azt meghiszem! – mondta Violet, és tele volt kérdéssel, de 

feltenni már nem volt esélye. Mindannyian a feléjük tartó királykék 

bőrkabátos angyalra lettek figyelmesek. Haja szintén 

égszínkéken virított gondosan belőve. Vállán kékes-fekete tollak 

díszelegtek. Egy habos színes fagyira hasonlító nyalánkságot 

eszegetett éppen. 

Egy újabb trendi rocker őrangyal, állapította meg Violet…, 

és ha minden igaz, Mihály arkangyal csapatába tartozik a színei 

alapján. 

– Mi van veletek szerafimok? Úgy néztek ki, mint akik démont 

láttak – viccelődött az őrangyal. 

– Hogy tudsz ilyenkor is enni, Zadkiel? Nem hallottad, mi 

történt szegény Xaviellel? – mondta megbotránkozva Ariel. 

– Dehogynem, és nagyon is sajnálom őt, olyannyira sajnálom, 

hogy kénytelen vagyok bánatomat a mannába fojtani. 

– Vagy csupán túlságosan édesszájú vagy… – jegyezte meg 

Chamuel. 

– Miért, ki nem az itt? – kuncogott Cassiel, a kis kerub. 

– A manna enyhíti a bánatot, nem tudtátok? – mondta Zadkiel, 

majd kikanalazott egy jókora falatot és odanyújtotta Chamuelnek. 

– Tessék, kóstold csak meg! A legjobb, amit valaha ettem! 

Chamuel közömbösen nézett a falatra. 

– Na, gyerünk már, próbáld ki! Nem fogod megbánni – noszogatta 

Zadkiel. 

– Köszi, barátom, tudom milyen ízű a manna, de most nem 

vagyok éhes. 

– De új ízekkel kísérleteznek a hószerafimok. Kóstold csak 

meg! 

– Add ide, majd én megkóstolom. – Violet kikapta Zadkiel 

kezéből a kanalat, és bekapta az ínycsiklandozó falatot. – Hm, 

ez mennyei jó! 

Zadkiel szája tátva maradt a meglepetéstől. 



– Na, álljunk csak meg egy pillanatra. Lemaradtam valamiről? 

Ki ez a bátor szöszke? 

– Ő itt Violet, a tanoncom – mondta Ariel büszkén. 

Zadkiel alaposan végigmérte Violetet, majd hirtelen leesett 

neki. 

– Hoppácska! Csak nem az a Metatronian vagy, akiről 

az egész Panteon beszél? – Zadkiel elismerően csettintett a nyelvével, 

majd hirtelen a Panteon felé pördült széttárt karokkal. – 

Én nem kaphatnék véletlen egy ilyen cuki tanoncot? 

Az arkangyalok mosolyogva nemet intettek. A kis csapat nevetgélve 

indult el a halogén kivetítő tábla felé, ami a Panteon 

közelében helyezkedett el. 



Egy fiatal lány ült szemben 

Mrs. Golddal, és elég feszültnek tűnt, ahogy várakozással figyelte 

az asszonyt. Hirtelen Mrs. Gold háta mögé odalépett egy 

harmadik személy. Valami különlegesen hátborzongató volt 

a jelenlétében, Violet le sem tudta venni róla a szemét. Fekete 

bőrnadrágot és bőrkabátot viselt, bíbor vörös haja szarvalakúra 

volt felformázva. Violet csak a profilját látta, ami rendkívül 

maszkulin és ijesztően vonzó volt. 

– Ez a lány megfelel – szólalt meg a sötét alak mély, érces 

hangon. – Kérd, hogy költözzön be. – Ekkor az alak a lány háta 

mögé lépett, így láthatóvá vált az arca másik oldala. Violetben 

hirtelen megfagyott a vér. Visszataszítóan eltorzult kecskearca 

volt mélyen ülő vörös szemekkel. Mrs. Gold felnézett a lapról 

a lányra. Se az asszony, se a lány nem látták a sötét alakot. 

– Nos, Kate, azért választottam magát, mert nagy tapasztalata 

van kisbabákkal, és az ajánlólevele kiváló. Volna bármi akadálya 

annak, hogy beköltözzön hozzánk? 

– Be kellene költöznöm? – Ez kissé meglepte a lányt.  

– Egy nemzetközi reklámügynökség tulajdonosa vagyok, 

ami hatalmas felelősséggel jár, és rengeteget kell dolgoznom – 

magyarázkodott Mrs. Gold. – Legtöbbször későn este érek csak 

haza. Csak mondja meg, mennyit akar, a pénz nem számít. 



Jaj, nem tudom, Lili, valszeg ki leszek rúgva. Elveszítem a lakásomat, 

és konzervdobozokat fogok pakolni egy élelmiszerboltban, majd ott 

azért leszek kirúgva, mert nem úgy rakosgatom a konzerveket, ahogy 

nekik tetszik. 22-es csapdája… 

– Ez most komoly, Jack? Ennyire rosszul állsz? Nézd, én nem 

akarom, hogy kirúgjanak se téged, se engem. 

– Hogy őszinte legyek, le vagyok kissé blokkolva. Írói válságnak 

hívják hivatalosan, de remélem nem tart már sokáig. 

– Ennek még van hivatalos neve is? – Lili aggódva fürkészte 

Jack-et, vajon megbízhat-e benne. – Elmondjak egy titkot? Lehet, 

hogy segítene neked is. 

– Na, mondd. Ebben a pillanatban nyitott vagyok bármire. – 

Elvett két pogácsát és a szájába tömte. 

– Én, ha megakadok, megkérem az angyalokat, hogy segítsenek. 

– Tessék, kimondta. Nincs veszteni valója, gondolta. 

Jack kifejezéstelen arccal rágcsálta a falatot a szájában, láthatóan 

emésztette a hallottakat. De egyáltalán nem ilyesmi dologra 

számított. 

– Volt már olyan eset az életedben, amikor valami érdekes, 

megmagyarázhatatlan dolog történt veled, valami, amit reméltél, 

de nem számítottál rá? Amikor lehetséges, hogy az angyalok 

segítettek a maguk kifürkészhetetlen módján? Hm? Történt 

már ilyesmi veled szerinted? 

Jack elderengett ezen a kérdésen egy hosszú pillanatig. 

– Igen, bizony, az én voltam, barátom! – Chamuel diadalmasan 

mosolygott a hűtő tetején, ahol Violettel érdeklődve hallgatták 

a kettejük beszélgetését. Reménykedve figyelték Jack 

válaszát. 

– Hát, őszintén szólva, szerintem cukik a karácsonyfán, meg 

minden, de nem hinném, hogy különösebb hatással lennének 

az életünkre – mondta, és bekapott még egy sütit. 



Violet feszülten rendezgette csipkés, sötétlila vállnélküli blúzát, 

majd szűk, koptatott farmernadrágja zsebébe bújtatta 

kezeit. Lélegezz mélyeket, attól megnyugszol, emlékeztette 

magát. A sebesen haladó üveg felvonó egy hatalmas vízesésen 

keresztül vitte felfelé. Godriel, a fehér angyal, Violet kísérője, 

mosolyogva figyelte őt. 

– Ideges vagy? – kérdezte. 

– Kicsit – válaszolta Violet, valójában azonban majd elájult 

az izgalomtól. A köztes létben évtizedeket kellett várnia erre 

a pillanatra. Nagy megtiszteltetés érte, ami néhány emberi lelken 

kívül nem sokaknak adatott meg. Földi élete végeztével lehetőséget 

kapott, hogy angyallá váljon, hogy magasabb minőségben 

segíthesse embertársait. A köztes létben emberek százait kellett 

megfigyelnie, ahogy egyesek újra és újra beleesnek saját hibáikba, 

mások pedig rátérnek a fejlődés útjára. Végre eljött a nagy 

nap, és elkezdheti gyakorlati képzését, mielőtt kinevezik teljes 

körű őrangyallá. Alig várta, hogy megismerhesse a mentorát. 

– El sem tudod képzelni, milyen oltárian káprázatos a Mennyei 

Panteon! Egy icipicit azért jobb, mint a köztes lét – kacsintott 

Godriel vidáman Violetre, aki csak egy halovány mosolyt tudott 

magára erőltetni. 

Még azt sem tudta eldönteni, hogy a pufók, rövid, fehér 

tüskésen szerteágazó hajú Godriel nő vagy férfi energiájú-e. 

Se a neve, se az alakja, se pedig a földig érő fényes fehér ruhája 

nem fedte ezt fel egyértelműen. Nem mintha számítana, gondolta 

Violet, majd tekintete Godriel csillogó fehér szárnyaira 

terelődött. Amint megtörténik majd angyali felminősítése, neki 

is biztosan lesz majd ilyen szárnya, gondolta. Na, az lesz ám 

csak az oltári!, gondolta vidáman, s gyomrában a pillangók 

újabb bukfencet hánytak. 

Annyit már tudott, hogy a fehér angyalok segítik az őrangyalok 

és az arkangyalok munkáját. Legalább tízszer annyian 

vannak, mint az őrangyalok, és ha azt vesszük, hogy 7 milliárd 

ember él a Földön, és mindenkinek van egy védőangyala, akkor 

az piszkosul sok. De mint tudjuk, munka van bőven. 

Felcsendült egy hárfaszó, jelezve, hogy megérkeztek, a felvonó 

ajtaja kinyílt. Violet ezerszer megpróbálta elképzelni a Men- 

nyei Panteont, de ami abban a pillanatban a szeme elé tárult, 



az minden képzeletét felülmúlta. A ragyogó színek kavalkádja 

teljesen elvarázsolta. Minden addig általa ismert szín tündöklőbb 

volt. Sosem látott még ennyire élénkzöld füvet, lila levelű 

és ciklámen virágú fákat. A tükörsima türkizkék tavak vakítóan 

verték vissza a napsugarakat, s a fehéren habzó vízesések 

csillogó kristálytiszta patakokban folytatódtak. Vidám kerubok 

játszadoztak, repkedtek szivárványszínű szárnyaikkal az azúrkék 

égbolton, ragyogó, színes őrangyalok sokasága gyülekezett 

a mezőn. 

Violet figyelme a dombtetőre terelődött, ahol csillogó kristály 

oszlopok ágaskodtak ciklámen színű szőlőlugassal felfuttatva. 

S ekkor meglátta őket. A lélegzete is elállt a fenséges látványra. 

A főangyalok, a Mennyei Panteon és a Föld vezetői, az arkangyalok 

ott álltak félkörben, teljes pompájukban, méltóságteljesen 

– az ő tiszteletére. Ámulatba ejtette káprázatos szépségük, 

ami nem volt földihez hasonlítható. Pompás ruháikban, hatalmas, 

gyémántosan csillogó szárnyaikkal, melyek legalább kétszer 

akkorák voltak, mint a hószerafimoké, s színes, szerteágazó 

aurafényükkel csak úgy tündököltek. 

Mihály arkangyal állt jobbra tőle királykék köpenyében, 

mellette Gabriel arkangyal réz-sárgában, Uriel arkangyal ametiszt-

lilában és végül Rafael arkangyal zárta a félkört smaragdzöldben. 

„Már nagyon vártuk érkezésed, kedves Violet. Üdvözlégy 

a Mennyei Panteonban!” – visszahangoztak a szavak a fejében. 

Az arkangyalok mind rámosolyogtak Violetre, s abban 

a pillanatban egy kellemes meleg bizsergés járta át a szívét. 

Lehetséges, hogy telepatikusan köszöntötték őt az arkangyalok? 

Violet vidáman visszamosolygott rájuk, s gondolatban 

válaszolt nekik. 

„Nagyon klassz és megtisztelő, hogy végre itt lehetek közöttetek!” 

– mire egy még erőteljesebb bizsergéshullám járta át 

az egész testét. 

– Gyere, Violet, menjünk, még sok mindenkinek kell, hogy 

bemutassalak! – kiáltotta Godriel. 


