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33. fejezet

Épp akkor értek vissza Rosewood Hallba, amikor nyílni 
kezdtek a hóvirágok. Tele volt velük a Rózsaerdő, apró, fe-
hér fejek pettyezték a zöld talajt, és felnyúltak egészen az 
erdő széléig és az Ivy-kollégiumig. 

Amikor valamennyien kényelembe helyezték magukat 
Liliana műtermében, Lottie megkockáztatott egy mosolyt 
Anastacia felé, de a lány nem viszonozta. Mindez nagyon 
elütött attól a nyegle, dölyfös stílustól, melyet megszokhat-
tak tőle. Távolságtartó szomorúság lett úrrá rajta, és ettől 
Lottie csak még rosszabbul érezte magát.

Amióta alkalma nyílt Saskiával beszélni, Anastaciának 
örökké elkalandozott a figyelme. Elmondta nekik a szüksé-
ges információkat, de kitartott amellett, hogy nem történt 
semmi más. Lottie-nak több esze is volt annál, mint hogy 
szóba hozza a témát, de fájdalmasan nyilvánvaló volt, hogy 
Anastaciát feldúlta a Saskiával való találkozás, és Lottie 
óhatatlanul is felelősnek érezte magát ezért. Hiszen vég-
eredményben nem ők maguk kérték meg erre? 

– Oké, emberek, figyeljetek! – parancsolta Jamie, és 
olyan gyorsan húzott elő egy mutatópálcát, hogy az szi-
szegő hangot hallatott. 

Levittek egy fehér táblát a titkos bázisukra, és a fekete 
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falnak támasztották. Binah és Jamie tartottak nekik egy 
gyorstalpalót „Hogyan kémkedjünk” címmel, és végig-
vették az összes olyan információt, amely addig a birto-
kukba jutott.

A táblára nagy betűkkel öt pontot véstek fel.
1. A Leviatán beszivárgott a Tompkins-birtokra.
2. A Leviatánnak a Hameln-formulára fáj a foga. 
3. A Hameln-formulát valahol a Tompkins-kúrián belül 

rejtették el.
4. Meg kell találnunk és MEG KELL SEMMISÍTE-

NÜNK a Hameln-formulát, mielőtt rátennék a kezüket.
5. Tartsátok magatokat távol a Butter Vállalat gyakorno-

kaitól, Juliustól és Ingridtől.

– Alig hat hetünk van hátra a Spearionig. Az összes 
csapat a Tompkins-birtokon tartózkodik majd, és a Rose-
woodból mindenki magával vihet még egy embert – ismé-
telte meg Jamie, és arra a pontra mutatott a táblán, ahol az 
állt: „Összesen hatvan vendég”. 

– Szóval, ott lesz Lola, Micky és Percy, mivel az ő csa-
ládjaik a vendéglátók, Ellie és Anastacia a vívócsapattal, 
valamint Lottie és Jamie lesznek azok a plusz emberek, 
akiket magukkal vihetnek – mondta Binah magabiztosan, 
átfutotta a listát, és mindent lejegyzett. 

– Mi? Miért nem én leszek a plusz ember? – morgolódott 
Raphael, és csettintett egyet. 

– Azért, Raphael – gúnyolódott Anastacia –, mert nem 
vagy képzett testőr, és hercegnő sem vagy. 

– Valamelyik lehetnék – felelte hasonlóan gunyoros tó-
nusban a fiú. – Lehet, hogy én is beépített vagyok.

Anastaciának már a nyelve hegyén volt, hogy élesen 
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visszavág jon; Lottie hangosan megköszörülte a torkát, és 
gyorsan visszaterelte az eredeti medrébe a beszélgetést.

A versenyre pár nappal a húsvéti szünet előtt kerül majd 
sor. Csak Binah és Raphael marad majd hátra. 

– Lola, Micky, Percy… nektek majd át kell néznetek az 
összes szobát, és meg kellene találnotok a formula rejtek-
helyét még azelőtt, hogy megérkeznének a vendégek.

Lola és Micky bólintottak. Mindkettejüknek nyalóka 
lógott a szájából, amitől komoly arckifejezésük komikus 
színezetet öltött. 

– Mi van akkor, ha nem találjuk meg a vendégek érkezése 
előtt? – jelelte Percy. 

– Akkor áttérünk a B-tervre. – Jamie beszélt, miközben 
Micky mindent eljelelt Percynek. – Lottie, Ellie, Anasta-
cia és én segíteni fogunk a keresésben még a gyárlátogatás 
előtt. 

– Szabad emlékeztetnem mindenkit, hogy én elsősor-
ban azért megyek, hogy megnyerjem a Speariont? – vetet-
te közbe Anastacia. – Az időm nagy részében a versenyen 
fogok vizsgálódni, és ha szükséges, kikészíteni őket, ahogy 
Raphael szokta mondogatni. 

– Ez működhet – mondta Binah, és lejegyzett valamit. 
– Muszáj lesz minden szobát átnézni. A többi versenyző 
kikészítése jó álca lehet arra, hogy belépj a versenytársak 
területére. – A füle mögé tolta a tollát, és Anastaciára mu-
tatott. – Ez lehet a te feladatod.

Anastacia hitetlenkedve meredt rá, majd vonakodva fel-
tette a napszemüvegét. 

– Rendben. 
Lottie szinte érezte, hogy a napszemüveg takarásában a 

szemét forgatja.
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– Szóval, valójában mikor fog juk megsemmisíteni a for-
mulát? – kérdezte Ellie, aki nem is próbálta meg palástol-
ni afeletti örömét, hogy valamit ripityára kell majd zúzni.

Binah összeszorított kezébe köhintett. 
– Hát, amit azt illeti, te nem fogsz részt venni semmifé-

le megsemmisítésben, Ellie. Te a figyelemelterelés része 
leszel. 

– Há! – Anastacia kurta kacajt hallatott, Ellie pedig a 
homlokát ráncolta. 

– Az a terv – folytatta Jamie, aki nem akarta, hogy vesze-
kedés törjön ki –, hogy még azelőtt megtaláljuk a formulát, 
hogy megérkeznének a vendégek, és a Spearion zűrzava-
rát használjuk fel arra, hogy besurranjunk és elpusztítsuk. 
Utána pedig visszatérhetünk az arénába, mielőtt bárki is 
gyanút fogna. 

– De mennyi időnk lesz erre? – kérdezte Lottie, aki hir-
telen nagyon idegesnek érezte magát. – Elég lesz a Spearion 
figyelemelterelésnek? 

– Ez nem egy szokásos vívóverseny. – Binah visszafor-
dult a táblához és felfedett egy színekkel jelzett diagra-
mot. – Az esemény több mint kétórás. Negyven versenyző 
van, és minden versenyző egyénileg méretteti meg magát. 
– Anastacia és Ellie felé biccentett, ők pedig viszonozták 
a gesztust. – Az első asszóra véletlenszerűen állítják párba 
őket, a fordulók gyors egymásutánban követik egymást, és 
végül húsz versenyző marad. Utána megint véletlenszerű-
en kerülnek össze, míg csak tízen maradnak, és ugyanígy, 
míg öt versenyző nem marad. Az utolsó öt versenyzőnek 
mozdulatsorokat kell bemutatnia az előző versenyeikről, és 
a legalacsonyabb pontszámú kiesik, marad négy. – A tábla 
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közepén lévő szomorú arcra mutatott, a négy boldog ar-
cocska mellett. – Őket ekkor még három asszóra összepáro-
sítják, míg csak ketten nem maradnak. – Ellie és Anastacia 
egymásra meredtek, mindkettő biztos volt benne, hogy ő 
marad talpon utolsóként az arénában. – Három asszót vív-
nak, míg csak el nem dől, ki lesz a győztes, aki megkapja 
a Spearion-trófeát. 

– Ez nagyon fárasztónak hangzik. – Lottie azt is alig tudta 
elképzelni, hogyan lehet végigcsinálni egy intenzív vívó-
versenyt, nem pedig sorozatban kilencet. 

– A közepén van egy tizenöt perces szünet. – Anastacia 
vállat vont. – Az nekem bőven elég pihenésre. 

– Várjatok – mondta Lottie, és hirtelen eszébe jutott va-
lami. – Ha Lola, Micky, Percy, Jamie és én mindannyian a 
Hameln-formula elpusztításán ügyködünk a Spearion alatt, 
akkor hogyan látjuk majd Ellie és Anastacia küzdelmét?

A szobában minden tekintet rátapadt, ő pedig azon 
nyomban meg is bánta a kérdést. 

– Öm – kezdte Binah. 
– Most nem ez a legfontosabb, Pumpkin – ugratta fino-

man Raphael.
Lottie érezte, hogy az arca felforrósodik. Ellie gyengéden 

rámosolygott, hogy tudassa, szerinte kedves volt tőle, de 
Lottie nem tudta kiverni a fejéből, mennyire bántotta, ami-
kor a király azt mondta neki, hogy néhanapján a második 
helyre kell tennie Ellie-t, hogy az első helyre kerülhessen. 
Mindenesetre, amikor Jamie-re nézett, a fiú arca elsötétült 
a csalódottságtól. 

– Bocs. Természetesen! Én csak, örültem volna, ha lát-
hatom őket… – Hang ja elhalkult. 
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– Remélhetőleg lesz annyi időtök a formula megsemmi-
sítésére, hogy még visszaérjetek az utolsó asszóra – vetette 
fel a mindig segítőkész Binah. 

– Cuki – közölte Anastacia színtelen hangon. – Elmagya-
rázná nekem valaki, mit kellene tennünk, ha belefutunk 
abba a két beépített Leviatánba – öö, mi is volt a nevük? 

– Ingrid és Julius – felelte kórusban Lola és Micky, és 
kihúzták a nyalókát a szájukból. 

– Rendben. – Jamie megint megfordította a táblát, és 
nagybetűkkel felírta a közepére: INGRID és JULIUS. – Ha 
Saskia, egy ex-Partizán, arra figyelmeztet, hogy ne men-
jünk ennek a két embernek a közelébe, akkor az én taná-
csom úgy hangzik, hogy mindenáron el kell kerülni Ingri-
det és Juliust. Ha keresztezi egymást az utatok, akkor ne 
szálljatok szembe velük.

Mindenki egyetértőleg bólintott, és Lottie érezte, hogy 
lehűl a levegő, a gerincén pedig borzongás futott végig, 
mintha a szoba arra próbálná figyelmeztetni, valójában 
mennyire veszélyes ez a két ember. 

– Kérdés – mondta Ellie, és keze a magasba lőtt. – Mégis 
hogyan kellene elkerülnünk ezeket az embereket, ha nem 
tudjuk, hogyan néznek ki?

Jamie tekintete az ikrekre tapadt, és a többiek követték 
példáját. 

– Ingridnek hosszú fekete haja és frufruja van – mondta 
Lola. 

– És Julius mindig cowboykalapot visel – felelték egy-
szerre az ikrek. 

– Cowboykalapot? – szakadt ki Jamie-ből és Lottie-ból. 
– Várjatok csak… – Jamie felkapta a Leviatánról szóló 
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