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A könyv, barátom, drága kincs,
Az emberiség lámpása, 
Bölcsességben párja nincs, 
Minden tudás tárháza.

E. W. Cole
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  ELSŐ FEJEZET 

különös  
látogató

Pearl Cole egy könyvesboltban élt.
Amikor az emberek ilyeneket mondanak, általában úgy értik: 
annyi időt töltenek a könyvtárban, színházban vagy a munka-
helyükön, hogy úgy érzik, szinte ott élnek. Ám Pearl esetében 
más volt a helyzet. Ő nem általában töltötte az idejét könyves-
boltokban, hanem a Cole Könyvesház legfelső szintjén lévő 
lakásban élt, a Bourke Street 299-es szám alatt, közvetlenül a 
parlamenttől is látható, szivárványt ábrázoló reklámtábla mö-
gött. És bár Pearl sokszor szorult magyarázkodásra  emiatt, 
semmi pénzért nem költözött volna el a könyvesboltból. Egy-
részt azért, mert így rengeteg érdekes könyvet olvashatott. 
Másrészt pedig azért, mert itt rengeteg érdekes embert figyel-
hetett meg.

Most is éppen ezt tette. A  férfi magas volt, és az üzle-
ti könyvek egyik polcának dőlt hanyagul, ezüstfejű, fekete 
séta pálcáját is a polcnak támasztva. Pearl az arca elé emelte 
a Kincses sziget egy példányát, és afölött vette alaposabban 
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szemügyre a férfit. Talán színész vagy bűvész lehet, gondolta 
a kislány, aki azzal hirdeti a mutatványát, hogy ilyenkor is a 
fellépőruháját hordja. Máskülönben miért viselt volna szom-
bat délután háromkor is tökéletes esti öltözéket: cilindert, 
frakkot, csokornyakkendőt, elegáns bőrcipőt? Főleg egy ilyen 
forró délutánon, amikor a Cole Könyvesház leginkább egy 
zsúfolt, fülledt üvegháznak tűnt. A napsugarak az üvegtetőn 
át az alsó szintet szegélyező tükrös obeliszkekről szóródtak 
szét, bevilágítva minden egyes polcot és sarkot. Az olvasó-
fotelekben a hölgyek legyezővel igyekeztek hűsíteni izzadt 
arcukat. A Könyvesház levegője szinte fojtogatóan sűrű volt, 
de így is elviselhetőbb, mint odakint. A Parfümériából áradó 
levendulaillat kellemesebben hatott, mint a lótrágya, az iz-
zadtság és a por keverékének szaga az utcákon. A tükröződő 
szivárvány sem bántotta annyira a szemet, mint a nap égető 
sugarai. A Könyvesház mindenkit szívesen látott, akár volt 
pénze vásárolni, akár nem. „Olvass csak, nincs akadály” – hir-
dették a táblák az árkádos bolt mindkét végén, minden szin-
ten. „Megvenni semmit nem muszáj.”

A megfigyelt vásárló élt is ezzel a lehetőséggel, karcsú ujjai 
egy piros kötésű könyvet lapozgattak éppen. Pearl a borsmen-
ta ízű cukorkákat rejtő zacskójába nyúlt. A Könyvesház cu-
korkaboltjának ezen különlegessége arról volt nevezetes, hogy 
jeges szellővé változtatta az ember leheletét, még a fagylaltnál 
is jobban lehűtve azt. A cukrász titka a még folyékony cukor-
masszába írott bűbájban rejlett. Pearl bekapott egy cukorkát, 
és újra szemügyre vette az idegent, akit – úgy tűnt – egyálta-
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lán nem zavart a hőség. 1893-at írtunk: vonatok és gőzhajók 
százai hozták-vitték az utasokat a világ különböző országaiba. 
Így Victoria államba is a világ minden tájáról érkeztek em-
berek, illetve Victoria egész területéről a Cole Könyvesház-
ba. A férfi akár Ceylonból, Brazíliából vagy Egyiptomból is 
érkezhetett – s ez utóbbi helyen a késő márciusi, forró mel-
bourne-i időjárás a tavasz első napjának tűnt volna. 

A férfi felnézett, észrevette, hogy Pearl figyeli, és becsukta 
a könyvet.

– Szép napot, kisasszony – biccentette meg a cilinderét. 
– Látom, épp a CukorKalandból jössz.

A hangja mély és bársonyos volt, a kiejtése pedig ausztrál. 
Pearl is letette a Kincses szigetet. A papírzacskóban a borsmen-
tacukorkák lassan egymáshoz ragadtak, vörös csíkjaik kifoly-
tak a csomagolásukból.

– Kér egyet?
– Cserélünk? – A  férfi ujjai között medvecukor bukkant 

elő a semmiből. Pearl elmosolyodott.
– Tudtam.
– Elnézést, mit tudtál?
– Hogy ön bűvész.
Maga a varázslás képessége nem volt különösebben szokat-

lan, sokan voltak képesek kisebb dolgokra. Pearl is meg tudott 
táncoltatni egy kártyalapot a levegőben két másodpercig, vagy 
rávenni egy érmét, hogy forduljon meg. De ez nagyjából azzal 
volt egyenértékű, mint a Boci, boci, tarka elpötyögése a zongo-
rán. Egy hivatásos mágus azonban a három mágikus alapelv 

A_vilag_legnagyobb_konyveshaza_bel.indd   7 2022. 06. 01.   13:06



8

– imagináció, konvikció, artikuláció* – együttes használatára 
is képes volt. A megfelelő tehetséggel bírók évekig elszántan 
gyakoroltak – amit az tett igazán nehézzé, hogy nem volt két 
ember, aki ugyanúgy használta volna a mágiát, így aztán lec-
kéket venni sem volt értelme. Mindenkinek meg kellett talál-
nia a saját stílusát. Pearl édesapja például az irodájában írogat-
ta a varázsigéit, teljesen belefeledkezve a munkába, hogy újabb 
és újabb csodákkal bővítse a már most is lenyűgöző Köny-
vesházat. Az édesanyja viszont szívesen segített másoknak, és 
mindig sötétben suttogta el a varázsigéket.

Pearl még nem találta meg a saját stílusát, igazán még 
azt sem tudta, hogy valóban fogékony-e a varázslásra. Bár a 
szüleiben megvolt a mágia tehetsége, Pearl fiútestvérei nem 
örökölték azt. A kislány képzelőerejében nem volt hiba: fej-
ben nagyon pontosan látta az ötleteit, és önbizalomban sem 
szenvedett hiányt, ám az önkifejezése még fejlesztésre szorult. 
Írásban elég tehetségesnek érezte magát, és tízévesen az is 
volt, ám a varázslás terén ez kevésnek tűnt. Úgy találta, minél 
részletesebben körülír valamit, annál jobb eredményeket ér el, 
de mindig hiányzott belőle valami plusz, ahogy a rajzaiból is. 
Múlt héten kipróbálta a nővére, Linda módszerét, mely szerint 
úgy kell beszélni a tárgyakhoz, mintha azok hallanának és ké-

*  Imagináció: az elvégezni kívánt varázslat minél pontosabb körülírása, 
meghatározása és elképzelése.
 Artikuláció: az elvégezni kívánt varázslat, varázsige bármilyen formájú 
kifejezése, akár szóban, írásban, rajzban vagy mozdulatokkal.
 Konvikció: az elvégzendő varázslat végrehajtásának szándéka, elhatáro-
zása, meggyőződés, önbizalom, eltántoríthatatlanság, akarat.
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pesek lennének engedelmeskedni. Pearl a zokniján lévő lyukat 
szerette volna bestoppolni, hát leterítette a földre és utasította 
– Linda szigorú, nyugodt hanghordozását használva –, hogy 
térjen vissza ahhoz az állapothoz, amilyen a sérülés előtt volt. 
A  zokniból hamarosan egy puha, bolyhos gyapotvirág lett. 
Ezután a kislány összeszorított fogakkal igyekezett elképzelni 
egy zoknit, hogy végül a szemét kinyitva egy haszontalan fo-
nalgombolyagot pillantson meg. A bátyjai persze kinevették, 
mire a kislány olyan dühös lett rájuk és saját magára is, hogy 
kidobta a zoknigombolyagot az ablakon, amit azonnal el is 
vitt egy kóbor macska.

Épp ezért Pearl csodálta azokat az embereket, akiknek 
valódi mágikus képességük volt, és még inkább azokat, akik 
ebből meg is éltek.

– Nos? – tette fel újra a kérdést az idegennek. – Az, vagy 
nem az?

– Mármint mi?
– Bűvész.
– Kisasszony – szólalt meg az idegen, Pearl felé nyújtva a 

medvecukrot –, soha az életben nem álltam még színpadon.
Pearl elég elővigyázatos volt, hogy tudja, ne egyen meg 

bármilyen ismeretlen édességet, különösen olyat ne, ami a 
Cole Könyvesházból való. Egyszer a bátyja, Eddie kapott egy 
málnás dropszot, amitől a lábfeje uszonnyá változott egy órá-
ra. Ám udvariatlan sem akart lenni. Hagyta, hogy az idegen 
kivegyen egy borsmentacukorkát a zacskóból, majd belepoty-
tyantotta a medvecukrot.
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– Mutatna még egy trükköt?
A borsmenta jeges felhővé változtatta a férfi leheletét.
– Miért nem a tyúkot kéred erre? Remek trükkje van.
Pearl a lépcső felé sandított, aminek az oszlopán egy fe-

kete fémtyúk kotkodácsolt, tojásaiban pedig apró ajándékok 
rejtőztek. Kisfiúk lökdösődtek körülötte, hogy újabb és újabb 
pennykkel etessék. Lenyűgöző volt, de nem mágikus, hanem 
mechanikus. A  Könyvesházban számos hasonló szerkezet 
szórakoztatta az embereket, néha annak palástolására, hogy 
Pearl édesapjának varázslatai nem mindig úgy működtek, 
ahogy szerette volna.

– Kérem, uram! Csak még egyet!
– Nem ismered a mondást? A gyerekeket látni kell, és nem 

hallani.
– Itthon így mondjuk: látni, és nem bántani.
– Szörnyen modern szüleid lehetnek.
– Ez így van. – Pearl szülei tele voltak ragyogó elképze-

lésekkel arról, hogyan fog változni a világ a következő szá-
zadban, és szívesen meghallgatták Pearl és testvérei ötleteit is. 
Papus gyakran mondta, hogy a kétezres évre repülő szerkeze-
tek lepik el az eget, mindenkinek lesz telefonja és mozgóképes 
lámpása. – A szüleim nagyon modernek. Majdnem futurisz-
tikusak.

– Futurisztikus? Ez nagy szó – nézett kétkedve az idegen 
Pearlre.

A kislány a füle mögé simított egy karamellaszínű hajtin-
cset, és így válaszolt:
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– Szerintem csak közepes. Az illuzionista a nagy szó. – 
Ahogy Pearl kimondta a szót, elégedetten érezte, mennyivel 
jobban illik ez az idegenhez, több fennhéjázás, több pimasz-
ság volt benne, mint a bűvészben.

Az illuzionista felkuncogott, mélyről jövő, tigrismorgásra 
emlékeztető hanggal.

– Sajnálom – mondta Pearl, aki a legtöbb szót olvasva ta-
nulta meg, de a kiejtésükkel néha hadilábon állt. – Talán nem 
így mondják helyesen?

– Nem kell bocsánatot kérned – válaszolt a férfi, és egy 
négyzet alakú papírlapot húzott elő a zsebéből. – Csak emlé-
keztettél valamire, ez minden. 

Az idegen levette a kalapját, beleejtette a papírt, majd fel-
vette a botját, amivel háromszor megérintette a cilindert, és 
jobb oldalával felfelé megbillentette. Egy csinos, fekete frak-
kos papírmadár pottyant a tenyerébe.

Pearl elmosolyodott. Fogalma sem volt, hogy lehetett erre 
képes az idegen. Biztosan hatalmas képzelőerővel bírt, mert a 
madár nagyon pontosan volt meghajtogatva. A magabiztosság 
is úgy áradt a férfiból, mint tűzből a meleg. De azt Pearl nem 
látta, hogy a mágus kimondta volna a kívánságot, amivel a 
papírdarab madárrá alakult. Vajon tényleg csak bűvészmutat-
vány volt, vagy lehetséges lenne pusztán a gondolat és a maga-
biztosság erejével megváltoztatni a világot?

– Egy fehérhasú legyezőfarok!
– Így van. 
A férfi a levegőbe lökte az apró madarat. Pearl már épp arra 
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számított, hogy leesik, amikor az apró szárnyak szétnyíltak, a 
madár a legközelebbi gázlámpa tetejére röppent, és büszkén 
tárta szét legyezőszerű farktollait.

– Most pedig fuss, különben édesanyád nélküled megy ma 
haza! – mondta a mágus, és újra kinyitotta a korábban lapoz-
gatott könyvet.

– Valójában már otthon van. Az emeleti lakásban – bökött 
Pearl a Könyvesház felső szintje felé. – Mr. Cole az édesapám.

A férfi korábban unott arcot vágott, most azonban olyanná 
vált, mint a holló, amelyik gyíkot lát a fűben.

– Valóban? 
Úgy tette vissza a piros könyvet a polcra, hogy oda sem 

nézett. 
– Akkor te lennél Ruby Cole?
– Nem – nézett félre a kislány. – Pearl vagyok.
– Értem – biccentett az idegen, amitől a kislánynak az az 

érzése támadt, hogy a férfi előre tudta a választ. – Ruby a nő-
véred vagy a húgod?

– A nővérem.
Valójában Pearl már idősebb volt, mint ami Rubynak meg-

adatott. A kislánynak most is fájt a nővére hiánya. Egy év volt 
közöttük, egyikük sem ismerte a másik nélküli életet, amikor 
Ruby hirtelen eltűnt ebből a világból, és az mégsem állt meg, 
hanem tovább forgott.

– Sajnos már nincs velünk.
– Felnőtt és férjhez ment?
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– Nem, uram. Három éve meghalt – ráncolta össze a hom-
lokát Pearl.

– Persze. Biztosan Adára gondoltam. Skarlát vitte el, ugye?
A férfi szemöldöke érdeklődőn megemelkedett. Pearl újra 

rádöbbent, hogy a férfi minden kérdésre előre tudta a választ, 
és ettől végigfutott a hátán a hideg, aminek nem volt köze a 
bűbájos borsmentához. A férfi azt nem tudta, hogy Pearl leg-
idősebb nővérét, Ada Belindát a középső nevén szólítják, de 
valahogy mégis tudott róluk minden mást. Nem kért Pearltől 
információkat, sem azt, hogy legyen udvarias. Nem érdekelte, 
hogy mit mond a kislány, csak az, hogyan mondja. Amit tudott 
Pearl családjáról, azt arra használta, hogy kiderítse, hogyan 
reagál a kislány.

– Igen, az – bökte oda Pearl, nem bánva, hogy udvariatlan. 
Az ezüstfejű sétapálca csalásnak tűnt, a férfin látszott, hogy 
nem sántít. Pearl körülnézett, hátha lát egy piros zakót – a 
Könyvesház alkalmazottjainak egyenruháját. Még egy isme-
rős vásárló is ürügyet jelenthetett volna a távozásra. Ám csak 
idegeneket látott maguk körül.

– Nos, Miss Cole, örülök, hogy találkoztunk – mosolyo-
dott el a bűvész. – Igazán szerencsés kicsi lány vagy, hogy eb-
ben a csodálatos áruházban élhetsz.

Pearl utálta, ha kicsinek nevezték. Húga, a három évvel fia-
talabb Ivy volt kicsi. Hirtelen rossz érzés fogta el, hogy egy 
idegennek a lakásukról beszélt. A  Könyvesházban könnyű 
volt barátságosnak lenni, és még könnyebb volt megfeledkezni 
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arról, hogy nem mindenki az. Angliában, amikor Papus kis-
gyerek volt, az utcán szedték össze a gyerekeket az idegenek, 
hogy aztán kéményt söpörtessenek vagy szenet bányásztassa-
nak velük.

– Nagy előrelépés ez ahhoz az öreg talyigához képest, amit 
az édesapád egykor tologatott. – A férfi a mennyezeti világí-
tást szemlélte, miközben beszélt. Kicsit bólintott, mintha csak 
tetszene neki a dizájn, majd újra a kislányhoz fordult. – Gon-
dolom, nem tudod, merre találom őt.

– Ismeri Papust?
– Mindenki ismeri Melbourne könyvkirályát – válaszolta 

az idegen. – Üzleti ajánlatom lenne a számára.
– Maga adóbehajtó? – húzta össze a szemét Pearl.
Nagyon is el tudta képzelni erről az alakról, hogy pénzt 

szed el emberektől. Talán mást is.
A férfi megvonta a vállát.
– Néha behajtok adósságokat. De nem úgy, ahogy gondolod. 
Az idegen végigfuttatta a kezét a botján, amelynek kar-

csú törzsét számtalan, ezüst szimbólummal díszített tárcsa 
alkotta, mint valami kombinációs zár. Tehát ő így artikulálta, 
mondta ki a varázsigéket – bár tény, hogy a mozdulatai any-
nyira kifinomultak voltak, hogy a varázslat könnyednek tűnt. 
A kislány még sosem látta, hogy valaki így kivitelezzen egy 
bűbájt. Az idegen újra Pearl elé tárta a tenyerét, melyen ezúttal 
egy névjegykártya hevert.

– Add ezt oda neki. Ha gyors leszel, kaphatsz még egy cu-
korkát.
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Pearl a cetlire nézett, ami teljesen üresnek tűnt.
– De nincs is rajta semmi.
– Tudni fogja, ki vagyok.
Papust gyakran keresték meg fontos emberek a Köny-

vesházban. Pearl zsebre vágta a cukorkáit, felállt, elvette a 
kártyát, majd megfordult és az édesapja irodája felé vette az 
irányt. Amint az idegen a polcok takarásába került, a kislány 
újra szemügyre vette a kártyát. Ezúttal ezüstös betűk csillan-
tak meg rajta: ahogy az ujjai között forgatta, a matt háttér 
felfedte a fényes alakzatokat.

Nem volt rajta se név, se cím, és amikor Pearl kimondta a 
szót: „obskurátor”, az leginkább egy sűrű, sötét erdő gonosz 
susogására hasonlított.

A kislány hirtelen olthatatlan vágyat érzett, hogy eldobja 
a névjegyet. Vagy még inkább, hogy elrejtse. Becsúsztathatná 
az egyik könyvespolc mögé vagy egy olyan kötetbe, amit senki 
nem akar elolvasni. Ám amint ez a gondolat felmerült benne, 
egy másik érzés is gyökeret vert a fejében. Hogy az idegen 
rájönne. És Pearl tudta, mélyről jövő ösztöne súgta neki, hogy 
akkor valami szörnyűség történne.

az obskurátor 
lenyűgöző ajánlatok  
hihetetlen árakon
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Édesapja irodájához érve bekopogtatott az ajtón.
– Tessék. 
A hang távolinak tűnt, mintha a gazdáját megzavarták vol-

na. Pearl elfordította a réz ajtógombot – a Könyvesház számos 
modern holmijának egyikét –, és belépett.

Papus zsúfolt irodáját, sőt magát Papust is a régies és az 
újszerű furcsa keveréke jellemezte. A  polcokon aranyozott 
dombornyomásos, bőrkötéses könyvek sorakoztak, felváltva 
cérnafűzött vászonborításúakkal és merev keménytáblásokkal 
a Könyvesház kötészetéből. Az antik gázlámpa mellett egy 
méretes telefon állt, vicces beszélőkével és éles csengőhanggal, 
amikor bejött egy-egy hívás.

Pearl édesapja az íróasztalánál ült, feltűrt ingujjban. Egyik 
kezével az állát támasztotta, a másikban tollat tartott, ám 
már a tartásán látszott, hogy szokásos kreativitása ma cser-
ben hagyta. A  március mindig ilyen hatással volt rá. Bár a 
hivatalos gyászidőszak rég letelt, a gyászruhák is eltűntek már 
a szekrényekből, hiszen balszerencsét hozhatott volna, ha so-
káig tartogatják, de minden ősszel*, ahogy közeledett március 
27-e, a napok súlya rátelepedett Papusra. Töprengő természe-
te miatt ritkán hagyta el a Könyvesházat, ami azt is jelentette, 
hogy kevés dolog vonta el a figyelmét a saját gondolatairól. 
Ami egykor a körték és szőlők évszaka, valamint a könyves-
házi húsvét időszaka volt, mostanra Ruby hiányának ideje lett.

*  Ausztráliában vagyunk, ahol az évszakok éppen fordítva vannak, mint 
nálunk, tehát a március náluk őszt jelent.
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Papus tenyerével a szakállát simogatva letette a tollat és 
felnézett. Bizonyára az alkalmazottak egyikére számított, 
mert hirtelen felragyogott a tekintete.

– Nohát, csak nem a mi Pearlünk?
– Szia, Papus! – a kislány becsukta maga mögött az ajtót. 

– Hogy megy az írás?
– Ma kicsit lassacskán.
Ahogy Pearl szétnézett az íróasztalon, egy levelet látott, 

néhány kertészeti könyvet meg egy kötetnyi mondókát, ami-
ket Papus gyakran könyvesbolti újsághirdetésekké írt át. Az 
asztal dugig volt, mégsem uralkodott rajta káosz. Ahogy 
a Könyvesház egészét, ezt is egyfajta rendszer uralta, mely 
rendszer szabályait egyedül Papus ismerte, aki most felemelt 
egy noteszt a kupacból, és felolvasott belőle egyetlen sort:

– Miért háborog az óceán?
Papus gyakran próbálta ki az írásait a gyerekein. Pearl el-

gondolkodott egy pillanatra.
– Mert a homárok farba szurkát játszanak a fenekén?
Nehéz volt megállapítani, mikor mosolyog Mr. Cole, mert 

hosszú barna szakálla és bajusza eltakarta az arca nagy ré-
szét. Ám ha alaposan megfigyelte valaki az orcáját, a szemeit, 
gyengéd hangját – most határozottan mosolygott.

– Ez így nem tűri a nyomdafestéket, de az enyémnél min-
denképpen jobb – húzott át valamit a kéziratban. – Mijét 
szurkálhatják még?

– Az orrát – mondta Pearl. – A kezét, lábát, szemét.
– Szemét! – Papus belemerítette a tollát a tintatartóba. 
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– Szúrja a szemét a szemét… mondjuk. – Szinte átdöfte a la-
pot a hatalmas mondatvégi ponttal. – Miért jöttél, gyöngyöm?

– Ó!
A  kislány egy pillanatra el is feledkezett az idegenről és 

a névjegyéről. Úgy bámulta az ajtót, mintha a férfi ott állna 
mögötte. 

– Valaki találkozni szeretne veled… – mondta végül Pearl.
Papus érzékelte Pearl habozását, ezért összehúzott szemöl-

dökkel kiegyenesedett a székében.
– Csak nem egy újabb szentfazék, akinek a szivárványok-

kal van baja?
Bizony, ez néhanapján még mindig előfordult. Papus szíve-

sen pártfogolt bármilyen nemes ügyet, ezerféle módon szóra-
koztatta a tömegeket, ellenzett minden káros dolgot a dohány-
zástól a rasszizmusig – bizonyos embereknek ez sem számított. 
Egyszerűen nem tudták elviselni, hogy a szivárvány a Köny-
vesházat szimbolizálja Noé és az ő bárkája helyett. Természe-
tesen az olvasott embereknek a szivárványról számtalan dolog 
eszükbe juthatott: leprikónok*, versek, lóripapagájok, kristály-
lámpák, szappanbuborékok, régi festmények és a Biblia és a 
Cole Könyvesház is. Pearl nem értette, miért nem létezhetnek 
ezek a képek egyszerre, egymás mellett egy kiművelt főben.

Ám az egyetlen dolog, amiben az Obskurátor hasonlított 
Papus kritizálóira, a papokra, az a fekete ruhája volt. Az isten-

*  Az ír mitológia férfi tündére, gyakran öregemberként ábrázolják, aki él-
vezi, hogy bajkeverő.
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félő emberek viszont, Pearl tapasztalata szerint, nem kínáltak 
„lenyűgöző ajánlatokat hihetetlen árakon”.

– Azt mondta, tudni fogod, ki ő – mondta a kislány, és 
átadta Papusnak a névjegykártyát. – Azt is mondta, hogy 
emlékszik rád abból az időből, amikor még kalyibán toltad a 
használt könyveidet, és hogy üzleti ajánlata van a számodra.

– Talyigán – javította ki Pearlt Papus. – Miféle üzlet?
– Azt nem mondta… de… – Pearl szeretett volna mindent 

elmondani Papusnak. A mohó pillantást az idegen szemében, 
amikor megmondta neki, hogy ő is Cole. Azt, hogy olyan fur-
csán beszélt Rubyról. Hogy olyan hosszúak a lábai, mint az 
árnyék naplementekor. Azt a mélyről jövő rossz érzést, ami 
nem akart elmúlni. Azt viszont nem tudta, hogyan is fogjon 
hozzá, vagy miként magyarázza el a benne feszülő nyugtalan-
ságot anélkül, hogy gyerekesnek tűnne.

– Aha! – Papus rájött a fekete kártya trükkjére: meg kell 
dönteni ahhoz, hogy a betűk felcsillanjanak. – Ez valami új…

– Mondjam neki, hogy jöjjön inkább máskor?
– Tessék? Nem! Fogadom. – Papus felállt és megpróbált ren-

det rakni az asztalán. – Mondd neki, hogy adjon egy percet…
Pearl az ajtóhoz ment. Ellenállva a kísértésnek, hogy in-

kább bezárja, elfordította a gombot, és kinézett az üzleti 
könyvek részlegére. Az Obskurátor eltűnt, mire a kislányból 
megkönnyebbült sóhaj szakadt ki.

– Köszönöm, Miss Cole.
Pearl megpördült. A férfi mögötte állt, hanyag eleganciával 

támasztva a falat.
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– Maga követett engem!
– Na és?
Pearl ugyanezt mondta volna, hogy felidegesítse a bátyjait, 

így aztán leesett állal bámult a férfira, aki felnőtt ember létére 
úgy csipkelődött vele, mintha maga is gyerek volna. Mit akart 
ezzel elérni?

– Papus mindjárt fogadja – mondta, majd odébbállt, mi-
közben igyekezett túlságosan elfoglaltnak tűnni, akinek nincs 
ideje egy rejtélyes idegenre.

Az érzés, hogy a férfi követte, úgy tapadt rá, mint egy pók-
háló. Felment az első emeletre, és a korlát mellől figyelte Pa-
pus irodáját, ám annak az ajtaja csukva volt, nem árult el sem-
mit. A közeli obeliszk tetején a papír legyezőfarok már nem 
illegette magát, hanem apró szemeit a kislányra függesztette.

A hőség ellenére Pearlt kirázta a hideg. Ez már nem a jól 
ismert rossz előérzet volt – hanem az idegesség, ami a bajra 
 figyelmeztette. Ez olyan érzés volt, mintha valahol rossz he-
lyen fordult volna be, és emiatt máris komoly pácban lenne.
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