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16. fejezet

– Cael?
Cael megtorpant, amikor meghallotta Acheron hangját. 
Megfordult a járdán, és látta, ahogy Acheron felé tart a kö-
dös éjszakában. Volt benne valami kísérteties. Bár ez nem 
csoda, hiszen mindig is rejtélyeskedett. 
 Először 904. szeptember 15-én találkozott vele Corn wall-
ban, egy hasonlóan hűvös éjszakán. Cael csupa vér volt, hi-
szen egy egész csapat vikinget mészárolt le. Tüzet gyújtott, a 
haja és a bőre megégett. 
 De nem törődött ezzel. Csak bosszút akart állni a fele-
ségéért, a fivéréért, az anyjáért és a húgáért. Őket ugyanis 
mind egy szálig lemészárolták a vikingek.
 Még most, évszázadokkal később is látta Morag szeplős, 
bájos arcát, hallotta lágy hangját, ahogy szólongatja. Láng-
vörös haja volt, ragyogott, mint a napsugár, és a mosolya is 
tündökölt. Ő volt Cael életének értelme. 
 Ő és a kishúga, aki éppen hogy csak cseperedni kezdett. 
Corynna szeme égszínkéken csillogott, csicsergő nevetése 
olyan volt, mint egy énekesmadáré. 
 Az apjuk mindnyájukat eladta rabszolgának, hogy a sa-
ját bőrét mentse. De a vikingek nem akartak rabszolgákat. 
Áldozatokat akartak, akiken gyakorolhatnak. Caelt lelán-
colták, és tétlenül kellett végignéznie, ahogy szórakozásból 
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mindnyájukat megkínozzák és meggyilkolják. Kiáltásaik, 
könyörgésük visszhangzott a fülében. 
 Még a saját halála sem feledtette az emléket. Nem feled-
tette szerettei kínhalálát, rettegő hangját. Néha még most is 
reszketve ébred ezek miatt. 
 Miután Cael bosszút állt a családjáért, Acheron megjelent 
előtte. Megtanította őt, az egyszerű, fattyú parasztlegényt, ho-
gyan kell harcolni a daimonokkal. Értelmet adott az életének. 
 Cael örök hálával tartozott a Sötét Vadászok atlantiszi ve-
zérének. Ha Acheron nem segített volna maga mögött hagy-
ni a múltját és folytatni az életét, Cael soha nem jutott volna 
el idáig. 
 Soha nem ismerte volna meg Amarandát. 
 Amarandában megtalálta azt, amit már örökre elveszett-
nek hitt. 
 A szerelmet. 
 Amaranda vigaszt és békességet nyújtott neki. Elfogadta 
őt. A nyugalom szigete volt Cael kegyetlen életében, amely 
csak a harcról és az erőszakról szólt. Aztán, amikor megis-
merte őt, minden megváltozott. Cael mindent megtett vol-
na, hogy megtarthassa a szeretett lényt. 
 Csak Acheronnak nem akart fájdalmat okozni. Cael a 
végletekig lojális volt, és gyűlölte, hogy választania kell a két 
személy között, akiket a világon a legjobban szeret. 
 Most Acheronra mosolygott, és az egyik kedvenc rajzfilm-
jéből idézett:
 – Üdv néked, Gazoo! Csodálatos, hogy itt vagy velünk a 
Föld nevű bolygón. 
 Ash a szemét forgatta. 
 – Kösz, Béni. Hogy van Irma és Benő?
 – Remekül, csak nem tudom elvonszolni őket Vilma és 
Enikő mellől. Azokkal a nőkkel folyton csak a baj van. 
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 – Ugyan már! Remek hölgyek. Mindig a vörösekkel van 
a baj. 
 Cael nevetett, és a kezét nyújtotta. 
 – Hát, ez igaz, testvér. 
 Ash kezet rázott vele. Cael meg akarta veregetni a hátát, 
de Acheron kitért előle.
 Bár gyorsan elrejtette fájdalmas fintorát, de Cael figyel-
mét nem lehetett másra terelni. 
 – Valami baj van?
 Acheron vállat volt, mintha valami kényelmetlenséget 
szeretne elmismásolni. 
 – Megfájdult a hátam. Majd rendbe jön. 
 Cael bólintott. 
 – Jó halhatatlannak lenni, nem igaz?
 – Néha valóban az. 
 Aztán csendben álltak a nyílt utcán, egy kis kávézó előtt, 
ahol egy csapat egyetemista időzött. Tanultak és beszélget-
tek, odabentről zene szűrődött ki. Cael közel lakott, de nem 
akarta az otthonába invitálni Ash-t. Mindig megpróbálta tá-
vol tartani egymástól a főnökét és a feleségét. 
 Acheron olyan dolgokat is tudott, amik senkire nem tar-
toztak, és Caelt ez nyugtalanította. 
 – Mondani akartál valamit? – kérdezte. 
 Ash nem szólt, mert ezer gondolat kavargott a fejében. Fi-
gyelmeztetni akarta Caelt, de tudta, hogy ha megteszi, ak-
kor sok más sorsba is beleavatkozik. A változások végtelen 
sorára gondolt. Ezer újraalakított élet, egyetlen szó miatt…
 Ne szólj! 
 Könnyű azt mondani… Acheron gyűlölte, hogy előre lát-
ja a jövőt, de emberi lelkiismerete nem engedi, hogy megvál-
toztassa azt. Ám ha a lelkiismerete nem lenne, akkor úgysem 
törődne Cael sorsával. Nem törődne semmivel, csak saját 
magával. 
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 Olyan lenne, mint Savitar…
 Ash megborzongott a gondolatra. Összeszedte magát, mi-
előtt Caelnek bármi feltűnhetett volna.
 – Nem, csak jó éjszakát akartam kívánni. 
 Cael arcán lehetett látni, hogy nem hisz neki. 
 – Oké, akkor később találkozunk. – Megfordult, és elin-
dult hazafelé. 
 Ash ott állt az utcán, és nézte. A lelke mélyén még mindig 
figyelmeztetni akarta. 
 De tudta, hogy nem teheti. Képtelen volt eldönteni, hogy 
áldja vagy átkozza Artemiszt ezért az ajándékért. 
 Valójában csak egyetlen dolog volt rosszabb a jövőbe te-
kintés képességénél. Az, amikor nem látott a jövőbe. A saját 
jövőjét nem látta, és azokét sem, akik az övére közvetlenül 
hatottak. 
 – Szia!
 Acheron odafordult és egy igen vonzó egyetemista lányt 
látott. Göndör, fekete haja volt, farmert és szűk, zöld felsőt 
viselt, ami kihangsúlyozta domborulatait.
 – Szia. 
 – Nincs kedved bejönni? Meghívnálak egy kávéra. 
 Ash elgondolkodott. Elméjében egyszerre jelent meg a 
lány múltja, jelene és jövője. Tracy Phillipsnek hívták. Tár-
sa da lom tudomány szakra járt, és a Harvard orvostudományi 
szakán végez majd, aztán egy kutatócsoport vezetője lesz, 
amelynek sikerül felfedeznie egy olyan génmutációt, aminek 
a létezéséről az emberiség még nem is tud. 
 A mutáció felfedezése megmenti a legkisebb lánya életét, 
a lány szintén orvosi pályára lép. A lány később, anyja támo-
gatásával, olyan orvosi reformokért küzd, amelyekkel eléri, 
hogy az orvos szakma és a kormány egészen máshogy vi-
szonyuljon az egészségügyi ellátáshoz, mint addig. Orvosok 
generációinak szemléletét újítják meg és életek ezreit mentik 
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meg azzal, hogy lehetővé teszik a legmodernebb orvosi pro-
cedúrákat azok számára, akik egyébként nem tudnák megfi-
zetni ezt a fajta ellátást. 
 De Tracy most csak arra gondol, milyen jó segge van 
Acheronnak abban a bőrnadrágban, amit le kéne venni róla.
 Néhány másodperccel később Tracy bemegy a kávézóba, 
megismerkedik egy Gina Torres nevű pincérlánnyal. Gina ál-
ma az, hogy orvosnak tanuljon és segíthessen a szegény mun-
kásokon, akik nem engedhetik meg maguknak a tisztességes 
orvosi ellátást. De Gina bizonyos családi problémák miatt ab-
ban az évben nem jut be az egyetemre. Viszont elmondja Tra-
cy nek, hogy a következő évben ösztöndíjjal szeretne tanulni. 
 Amikor a diákok nagy része már hazaindult, a két lány 
még akkor is Gina álmairól, terveiről beszélget. 
 Egy hónappal később Gina meghal egy balesetben, erről 
Tracy a hírekből értesül. Ez a tragédia, és kettejük véletlen 
találkozása sarkallja Tracyt arra, hogy változtasson az életén. 
Rádöbben, mennyire szerencsés, és elkezd jobban odafigyelni 
másokra. A legkisebb lányát Gina Torynak nevezi el. Annak 
a Ginának az emlékére, aki most asztalokat törölget és arról 
álmodozik, hogy egyszer mindenkinek szebb lesz az élete. 
 Gina tulajdonképpen megvalósítja az álmát. Halálával 
életek ezreit menti meg, és egészségügyi ellátáshoz juttatja a 
szegényeket…
 Milyen csodálatos az emberiség! Nagyon kevesen gondol-
nak bele abba, hogy valójában mennyi életre vannak önkén-
telenül is hatással. Nagyon kevesen gondolnak bele abba, 
micsoda hatása van a jó vagy a rossz szónak. 
 Ha Ash most elfogadja Tracy meghívását, a lány sorsa 
egészen máshogy alakul. Egy bankban dolgozna, jól keres-
ne, úgy döntene, hogy nem megy férjhez. Élettársával élne, 
nem vállalnának gyermekeket. 
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 Minden megváltozna. A megmentett életek mégiscsak el-
vesznének. 
 Ash legnagyobb terhe az volt, hogy ismerte minden egyes 
szó, minden egyes gesztus súlyát.
 Rámosolygott Tracyre, majd megrázta a fejét. 
 – Köszönöm, de mennem kell. Jó éjt! 
 A lány végigmérte. 
 – Oké, de ha meggondolnád magad, néhány órát még itt 
leszek. 
 Ash nézte, ahogy Tracy bemegy. Leteszi a táskáját egy 
asztal mellé, kipakolja a könyveit. Gina pedig fáradtan felsó-
hajtott, tálcára tett egy pohár vizet és elindult felé…
 Acheron figyelte a két lányt az ablak festett üvegén keresz-
tül. Beszélgetni kezdtek, vagyis a jövő elkezdődött.
 Nehéz szívvel indult abba az irányba, amerre Cael eltűnt, 
és gyűlölte a jövőt, ami a barátjára várt. De ez volt Cael sorsa.
 A végzete…
 – Imora thea mi savur – suttogta Acheron az atlantiszi sza-
vakat. 
 Isten őrizzen a szeretettől!

Susan a falnak dőlve böngészett Jimmy számítógépén. 
– A fenébe, Jim, nem vagyok gondolatolvasó, csak egy ripor-
ter – mondta. – Legalább egyetlen világos nyomra szüksé-
gem volna. Vagy ez túl nagy kérés?
 Összeszorult a gyomra, úgy érezte, kicsit félbe kell hagy-
nia a nyomozást. A fotókat tartalmazó mappára kattintott. 
 Keserédes fájdalom hasított a szívébe, ahogy végignézte 
Jimmy és Angie fotóit egy előző évi partiról. Mit nem adna, ha 
megint hallhatná Angie vicceit! Ha hallhatná Jimmy rekedtes 
hangját, ahogy élcelődik, hogy lazítania kéne egy kicsit…
 – Valami baj van?
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 Susan megrezzent Ravyn mély hangjától. A férfi nesztele-
nül lépett be, mint egy macska. 
 – Megijesztettél… – Susan figyelte, ahogy Ravyn odasé-
tál hozzá. Soha életében nem látott még ilyen jóképű férfit. 
A haját lófarokba fogta, még bő inge alól is kirajzolódott iz-
mos teste. Susan nem akart erre gondolni, inkább a laptopra 
mutatott. 
 – Jimmy képeit néztem. 
 Ravyn kávéért ment fel, majd átnyújtotta Susannek a 
bögrét. 
 – Lehet, hogy ez most nem tesz jót neked. – Leült Susan 
mellé, hogy ő is lássa a képernyőt. 
 – Nem gond, rendben vagyok. Találtam egy csomó képet 
Jimmy tavalyi Halloween-bulijáról. Frankensteinnek öltö-
zött, Angie pedig…
 – Frankenstein menyasszonyának?
 – Nem… ő szent tehénnek öltözött. – Susan elmosolyo-
dott, ahogy visszagondolt erre. – Mindig nagyon fanyar hu-
mora volt. 
 Ravyn felnevetett. A képen Angie tehénjelmezt viselt, a 
fejére glóriát tett, nyakában hatalmas kereszt lógott. A men-
helyen csak néhányszor látta, de tényleg elég rokonszenves 
nőnek tűnt. 
 Amikor Susan a következő képre kattintott, Ravyn arcára 
ráfagyott a mosoly. 
 Az nem lehet, hogy… Ilyen nincs…
 Susan továbbkattintott. 
 – Várj! Menj vissza! 
 Susan összevonta a szemöldökét. 
 – Miért?
 Ravyn letette a kávéját és gondterhelten vizsgálni kezdte a 
képet. Egy magas, szőke nő volt rajta, klasszikus hollywoo-
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di vámpírnak öltözve, túlságosan is élethű szemfogakkal. 
Angie mellett állt, akit átölelt. 
 – Ismerem ezt a nőt. 
 Susan vetett rá egy nem túl lelkes pillantást. 
 – Csizmás kandúr, csak a tények kedvéért, ugye nem a 
bibliai értelemben ismered? Mert ha igen…
 – Nem! – csattant fel Ravyn, hogy félbeszakítsa a tirádát, 
bár kicsit azért jólesett neki a nő féltékenysége. – Ez a nő egy 
daimon… azaz csak volt. Én öltem meg. 
 Susan felhorkant. 
 – Nem, őt biztosan nem. 
 Ravyn alaposan megnézte a nő arisztokratikus vonásait. 
Lelki szemei előtt még mindig látta, ahogy akkor rátalált: 
fekete nadrágban, vörös blúzban az áldozatai fölé hajolva. 
E látványtól hányinger fogta el. A nő csak letörölte a vért a 
szájáról és nevetett. 
 – De igen. Biztos vagyok abban, hogy ő volt az. 
 Susan kék szemén lehetett látni, hogy kételkedik. 
 – Honnan tudod? Minden daimont megjegyzel, akit le-
terítesz?
 Ravyn hűvös pillantással felelt. 
 – Nem. Őt viszont megjegyeztem. 
 – Mert olyan csinibaba?
 Megrázta a fejét. 
 – Mert nem menekült előlem. Sőt, azt mondta, úgysem 
merem megölni. Merthogy ő mindenképpen szabadlábon 
védekezik. Ha nem akarom, hogy Seattle-ben minden Sötét 
Vadász meghaljon, akkor békén hagyom. Susan ezt cseppet 
sem találta szórakoztatónak. 
 – És ezért neked természetesen muszáj volt megölnöd. 
 Ha a pillantással ölni lehetne, Sue már darabokban hever-
ne a földön. 
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 – Az a nő végzett egy terhes asszonnyal és a kisgyermeké-
vel egy mosoda előtt. Meg kellett ölnöm, hogy kiszabadít-
sam a két lelket, amelyek különben elpusztultak volna. 
 – Lenyűgöző és undorító, viszont tuti nem ez a nő volt az. 
 – Honnan tudod?
 – Mert ez itt Paul Heilig rendőrfőnök felesége, aki Euró-
pában egy autóbalesetben halt meg. Láttam a képeket. 
 Ravyn megdermedt, hiszen Susan szavai megerősítették 
a gyanúját. 
 – Micsoda?
 – Jól hallottad. – Sue továbbkattintott a képekre, és ta-
lált egyet, ahol a daimonnő két nagyon magas, szőke férfi 
mellett áll. Ők Lugosi Béla-féle vámpíroknak öltöztek. Ve-
lük van egy alacsony, zömök férfi is. Sötét haja őszül, orrán 
szemüveg és felfedezőnek öltözött. Ötven év körül járhatott, 
kissé kopaszodott, szürke szemének pillantása éles volt. 
 – Ez ő, a fiaival és a férjével. 
 Ravyn összehúzott szemmel vizsgálgatta a képet, majd 
Susanre nézett. 
 – Szerinted nem furcsa, hogy a rendőrfőnök felesége any-
nyi idősnek néz ki, mint a két saját gyermekük?
 – Plasztikai műtét, bébi. Az ország legjobb plasztikai se-
bészei élnek itt. 
 – Igen, meg a legjobb daimonok is. 
 Susan ereiben meghűlt a vér, ahogy lassan összeállt benne 
a kép. Mindent megértett. 
 – Tényleg úgy van, ahogy mondod. A rendőrfőnök apol li-
ta nőt vett feleségül, akiből daimon lett, és most Heilig visz-
szaél a befolyásával, hogy biztonságban lehessen a családja. 
 – De én megöltem a feleségét. Nem csoda, hogy meg 
akartak kínozni, amikor… – elhallgatott, mert eszébe ju-
tott, amit a félig apollita állatorvos mondott.
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 Paul azt akarja, hogy szenvedjen…
 Akkor még fogalma sem volt, hogy kicsoda Paul, úgyhogy 
meg is feledkezett erről. De most már felfogta, hogy Paul Hei-
lig ről beszéltek, a rendőrfőnökről, akinek két dai mon fia van. 
 Szar ügy. 
 – Mikor ölted meg a nőt? – kérdezte Susan. 
 – Nem emlékszem pontosan. Úgy két hónapja lehetett. 
 Ez egybeesett a rendőrfőnök feleségének a halálával. Su-
san világosan emlékezett a cikkekre. A holttestet nem hoz-
ták vissza az Egyesült Államokba eltemetni, de tartottak egy 
megemlékezést. 
 Persze, ha a nő daimon volt, nem is maradt holtteste. Fur-
csa, de a sztori egy tökéletes álca volt. 
 Na ne már! Kezdek úgy gondolkodni, mint Leo. Ugyanak-
kor Leo sem volt bolond, hiába hitte annak sokáig…
 – Emlékszel valamire a nővel kapcsolatban?
 – Igen – mondta Ravyn nyugtalanul. – Igazi rohadék 
volt, ráadásul jó nagyot behúzott nekem. 
 – Nem ilyesmire gondoltam – csattant fel Sue. – Valami 
olyanra, amivel beazonosíthatjuk. Mármint hogy valóban a 
rendőrfőnök feleségéről van-e szó. 
 – Hát… azt mondta, hogy mindenképpen szabadlábon 
marad…
 – Lehet, hogy csak túl sok krimit nézett. Ki tudja, mivel 
töltik a daimonok a végtelen idejüket? – Ravyn sötét pillan-
tására Susan megadóan felemelte a kezét. – Na jó, ezt kár 
volt mondanom. Folytasd! 
 – Emellett Jimmy paranoiás félelme is ott van. Hogy a 
rendőrségen eltussolják a gyilkossági és eltűnési ügyeket. Su-
san, ez mind-mind nem lehet csupán véletlen. 
 – Tudom, de most muszáj felsorakoztatnom az ellenér-
veket. Konkrét bizonyíték nélkül nem vádolhatjuk meg a 
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rendőrfőnököt azzal, hogy ránk fogja a gyilkosságokat és el-
titkolja az ügyeket. 
 – Susan… – korholta Ravyn.
 – Figyelj, Ravyn, nekem egyszer már romba dőlt az éle-
tem, pedig akkor is biztos voltam az igazamban. De nem jött 
be, és akkor mindent, de mindent elveszítettem. Akkor is 
megvolt minden bizonyítékom. Rávetettem magam az ügy-
re, aztán kiderült, hogy minden, ami a bűnösséget igazolta, 
csak véletlen egybeesés volt. Nem akarom ismét elkövetni 
ugyanazt a hibát. – Sue feltartotta a kezét, a halvány sebhe-
lyekkel emlékeztetve Ravynt a következményekre. – Tényleg 
nem akarom, hogy megismétlődjön a múlt. 
 A férfi szíve elszorult a sebhelyek láttán. 
 – Susan…
 – Ne sajnálgass, jó? Tudom, hogy hülyeség. De egyedül vol-
tam, minden hitemet elveszítettem, aztán újabb meg újabb 
perek követték egymást, a végére nem maradt sem otthonom, 
sem egyetlen barátom, még csak egy kevés reményem sem. 
Minden reggel fájt felkelni, állandóan jöttek az újabb és újabb 
csapások. Végül úgy éreztem, hogy bár végem van, de azért 
még élek, az életemet pedig nem adom. Nagy utat tettem meg, 
nehéz volt, kegyetlen volt, és most már ezerszer meggondo-
lom, mielőtt megint megvádolok egy köztiszteletben álló sze-
mélyt, aztán a végén a fejemre borul a bili. Ugye megértesz?
 Ravyn gombócot érzett a torkában, annyira fájdalmas 
volt ez a vallomás. Megcsókolta a lány kezét, szorosan fogta, 
ahogy a szemébe nézett, és ígéretet tett neki: 
 – Susan, ami akkor történt, az soha nem ismétlődhet meg. 
 – Ne ígérj olyat, amit nem tudsz betartani! 
 – De igen, be tudom tartani. Ha tévedek, a hiba az én vég-
zetem lesz. De ha nem tévedünk…
 – Akkor megbosszuljuk Jimmyt. 


