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Ww
Ősidőknek erdejében

Két kastély áll, fej fej mellett,
Egy a Jónak, egy Gonosznak,

Együtt, de mind mást tanulnak.
Menekülnél, de nem lehet,

Kifelé csak mese vezet.
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 1 

Sophie kíván valamit

Van valami eléggé nyugtalanító abban, ha az embert a 
legjobb barátnője próbálja megölni. De amint Aga-

tha az őt és Sophie-t ábrázoló aranyszobrokat nézte, va-
lahogy félretette magában ezt a kellemetlen érzést.

– Nem tudom, miért kéne musicalnek lennie – mond-
ta, és tüsszentett a rózsaszín ruháját díszítő szegfűk tö-
mény illatától.
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12  JÓK ÉS ROSSZAK ISKOLÁJA   2

– Bele ne izzadj a ruhádba! – mordult Sophie egy fiúra, 
aki éppen egy hatalmas, bősz ábrázatú, műanyag kutya-
fej alatt küszködött. A hozzákötözött lány is hasonló, de 
kellemes kutyafejjel kínlódott. Sophie rajtakapott két fiút, 
akik Chaddik és Ravan kosztümjeit próbálták kicserélni. 

– A ruhacsere is tilos!
– De én Végestelen akarok lenni! – mordult Ravan, 

idétlen fekete tunikáját rángatva.
– Viszket a parókám! – nyafogott Beatrix, vendéghaját 

vakargatva.
– Anyukám nem fog megismerni! – nyöszörgött egy fiú, 

aki az Iskolamester ezüstfényű maszkját viselte.
– NINCS PAMPOGÁS A SZEREPEK MIATT! MIN-

DENKI AZT JÁTSSZA, AMIT KAPOTT! – csattant fel 
Sophie, azzal a kovács lányára osztotta Pötty szerepét. 
Ennek jegyében két csokis nyalókát adott a műkedvelő 
színész kezébe. – Jövő hétre legalább tíz kilót kell híznod!

– Azt mondtad, csak egy kis partit rendezünk – je-
gyezte meg Agatha. Éppen egy fiút nézett, aki létrán 
egyensúlyozva két ismerős zöld szemet festett a hatalmas 
színházsátorra.

– Olyasmi, ami ízléses egy ilyen évfordulóra.
– Ebben a városban minden fiúnak tenor hangja van? – 

rikoltott Sophie, haragos zöld szemmel szemlélve a hím-
neműeket. – Az nem lehet, hogy senkinek nem mutál a 
hangja! Valaki nyilván képes eljátszani Tedros szerepét. 
Ó, Tedros… a legszebb, legelbűvölőbb herceg a…

Megfordult, és meglátta a vörös hajú, kapafogú Rad-
ley-t. Radley szűk térdnadrágban, mellkasát kidülleszt-
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SOPHIE KíVÁN VALAMIT  13

ve állt. Sophie bosszúsan felsóhajtott, és Hort szerepét 
osztotta rá. 

– Ez nem tűnik kis ünnepségnek – jegyezte meg Agatha 
hangosabban, és nézte, csak nézte, ahogy két lány éppen 
lehúzza a vásznat a jegyárusító bódéról, amin húsz neon 
Sophie-arc virított. – És ez így szerintem nem is ízlé…

– Fényt! – szólt fel Sophie két, köteleken lógó fiúnak.
Agatha hirtelen megpördülve fordult el a vakító fény-

robbanástól. Ujjai között pillantott fel a bársonyfüggöny-
re. Ezernyi izzó fehér fényű lámpa világolt fel:

ÁTOK RÁTOK! – Musical
Főszereplő, írta, rendezte és a producer is: Sophie

– Ez nem túl unalmas finálénak? – kérdezte Sophie, az-
zal végre Agatha felé fordult. Finommívű aranylevelekkel 
hímzett, éjkék báli ruhát viselt, nyakában rubinfüggő, 
fején kék orchideákból álló tiara. – Erről jut eszembe. 
Tudsz tercelni?

Agatha felfúvódott, mint egy léggömb.
– Neked teljesen elment az eszed? Azt mondtad, ez az 

egész megemlékezés tisztelgés lesz az elrabolt gyerekek 
emléke előtt, nem valami vásári komédia! Nem értek a 
színjátszáshoz, nem tudok énekelni. Itt meg ruhapróba 
vagy valamiféle szépségverseny van, aminek forgatóköny-
ve sincs! Az meg ott micsoda?

A Sophie ruháján látható, vörös kristályokból kirakott 
sávra mutatott.

Bálkirálynő
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14  JÓK ÉS ROSSZAK ISKOLÁJA   2

Sophie ránézett.
– Ugye nem azt várod tőlem, hogy elmondjam neked, 

mi történt velünk?
Agatha igen bosszúsan ráncolta a homlokát.
– Ó, Agatha, ha mi nem ünnepeljük egymást, akkor 

ki? – nyögött fel Sophie, a hatalmas félköríves nézőtérre 
nézve. – Mi törtük meg Gavaldon átkát! Mi öltük meg a 
Gazgatót! Minden ünneplést megérdemlünk ezért! Min-
den legendánál hatalmasabbak, híresebbek vagyunk! Hol 
van a megérdemelt palotánk? Hol vannak a szolgáink? 
E nyomorúságos faluból való elrablásunk évfordulóján 
lelkes imádattal kéne elárasztani minket. A lábaink előtt 
kéne heverniük! Meg kéne hajolniuk előttünk, ahelyett, 
hogy ilyen dagadt, rosszul öltözött özvegyasszonyságok-
kal flangálva bámuljanak minket!

Hangja üres székeken visszhangzott. Megfordult, és 
azt látta, hogy barátnője csodálkozva bámul.

– Az Öregek engedélyt adtak apádnak, nem? – kérdez-
te Agatha.

Sophie elkomorult. Hirtelen megfordult, és kottákat 
kezdett kiosztani a szereplőknek.

– Mikor lesz? – kérdezte a barátnője.
Nem jött válasz.
– Sophie, felelj! Mikor lesz az esküvő?
– A bemutató utáni napon – felelte végül, azzal meg-

igazgatta a girlandokat egy hatalmas, oltárszerű díszleten. 
– De ez változhat, ha végignézik a ráadást.

– Miért? Mi van a ráadásban?
– Semmi gondom vele, Aggie. Már elfogadtam. Bele-

nyugodtam.
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SOPHIE KíVÁN VALAMIT  15

– Sophie! Mi van a ráadásban?
– Apám felnőtt ember. Szabadon dönt bármiről.
– Szóval azt akarod mondani, ennek a musicalnek sem-

mi köze nincs ahhoz, hogy meghiúsítsd apád esküvőjét?
Sophie hirtelen megperdült.
– Miért gondolod, hogy egyáltalán bármi köze lenne 

hozzá?
Ám Agatha nézte, csak nézte a kövér, hajléktalan bo-

szorkányt, aki fején fátyollal járkált az oltár alatt. Honora 
szerepe volt ráosztva.

Sophie kottát nyomott Agatha kezébe. 
– Én a te helyedben nyomban elkezdenék énekelni ta-

nulni.

Kilenc hónapja tértek vissza az erdőből. Akkor félelme-
tesen nagy volt a felindulás. A Gazgató kétszáz éven át 
sorra rabolta el Gavaldon gyermekeit, a Jók és Rosszak 
Iskolájába hurcolta el őket. Ám miután oly sok gyermek 
örökre eltűnt, miután oly sok család szakadt szét, két 
lány hazatalált. Az emberek csókolgatni, ölelgetni, leg-
alább megsimogatni akarták őket, sőt szobrot állítani ne-
kik, mintha földre szállt istenségek lennének. A lakosság 
nyomására az Öregek Tanácsa azt javasolta, hogy a vasár-
napi istentiszteletek után legyenek ellenőrzött körülmé-
nyek között tartott, dedikálással egybekötött találkozók. 
Mindig ugyanazokat a kérdéseket tették fel:

– Megkínoztak benneteket?
– Biztosan megtört az átok?
– Találkoztatok a fiammal? Tudtok róla valamit? 
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16  JÓK ÉS ROSSZAK ISKOLÁJA   2

Sophie felajánlotta, hogy egyedül állja a sarat ezeken a 
találkozókon, de meglepetésére Agatha is mindig vele tar-
tott. Sőt! Az első hónapokban Agatha naponta megjelent 
a városka közönsége előtt, és hagyta, hogy ezekre az al-
kalmakra Sophie öltöztesse fel, sminkelje ki, sőt, udvaria-
san viselkedett a kisgyerekekkel is, akiket barátnője utált. 

– Két lábon járó betegséggócok – mordult Sophie. 
Euka liptuszolajat dörzsölt az orra alá, mielőtt lehajolt a 
következő mesekönyvet dedikálni. Észrevette, hogy Aga-
tha rámosolyog egy kisfiúra, miközben az Arthur király 
című kötetét látta el kézjegyével. 

– Te mióta szereted a gyerekeket? – mordult rá Sophie.
– Amióta könyörögnek anyának, ha betegek – felelte 

Agatha elmosolyodva. Fogán rúzsfolt vöröslött. – Soha 
nem volt még ennyi páciense.

Ám nyárra a tömeg meggyérült. Sophie ötlete volt, 
hogy készítsenek plakátokat.

Agatha elképedve nézte a templomajtóra kitett plakátot. 
– Ingyen csók?

AKIK

MOST

INGYEN CSÓK
és

AUTOGRAM

TALÁLKOZÓ
VASÁRNAP

MEGSZABADÍTOTTAK AZ ÁTOKTÓL
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SOPHIE KíVÁN VALAMIT  17

– A mesekönyveikre – felelte Sophie, zsebtükrében né-
zegetve csücsörítette rikító rúzsos ajkát.

– Nem úgy hangzik – jegyezte meg Agatha, a testhezál-
ló zöld ruhát igazgatva magán, amit Sophie adott kölcsön 
neki. Miután visszatértek a városba, barátnője ruhatárá-
ból valami okból eltűnt a rózsaszín. Feltehetőleg azért, 
mert ez a szín arra a rövid időre emlékeztette, amikor ko-
pasz, fogatlan boszorka alakjában volt kénytelen létezni. 

– Figyelj, minden csoda három napig tart… na, jó, ez 
egy kicsit tovább tartott – jegyezte meg Agatha, újra a 
ruha pántját rángatva. – Ideje visszatérni a rendes ke-
rékvágásba, szóval úgy élni, mint mindenki más… mint 
azelőtt. Mintha el sem mentünk volna.

– Talán célszerű lenne, ha ezen a héten csak én jönnék 
el a közönségtalálkozóra – jelentette ki Sophie, tekintetét 
egy pillanatra elkapva a tükörről. – A közönség megérez-
heti, hogy lelohadt benned a lelkesedés.

Ám mindössze egyetlen ember jelent meg a közönség-
találkozón azon a vasárnapon és a következő vasárnapon 
is, amikorra Sophie plakátjai „személyre szabott ajándé-
kot” hirdettek… és a következőn is, amikor a „kettesben 
eltöltött vacsora” volt kilátásba helyezve. Őszre a téren 
elhelyezett „Eltűnt… Keressük”-posztereket levették, a 
gyerekek sutba hajították mesekönyveiket, és Mr. Deau-
ville „VÉGKIÁRUSíTÁS” táblát tett boltja ablakába, mert 
az Erdőből nem jöttek újabb mesék, így az áruból telje-
sen kifogyott. A lányok így az átok két lábon járó, zsenge 
maradványaivá váltak. Már Sophie apja sem volt meg-
értő és kíméletes. Halloweenkor közölte lányával, hogy 
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18  JÓK ÉS ROSSZAK ISKOLÁJA   2

megkapta az Öregek Tanácsának engedélyét, és feleségül 
veheti Honorát. Az egészben az a borzasztó, hogy Sophie 
beleegyezését egyáltalán nem kérte.

Ahogy a musical próbájáról hazafelé sietett a sűrű, hi-
deg esőben, Sophie döbbenten látta, hogy egykor fényes 
szobra foltos. Madárürülék csorgott le rajta. Nagyon ke-
ményen megdolgozott érte. Egy álló hétig csiga kaviár-
arckrémmel és uborkalékoktéllal látta el a szobrászt, hogy 
pontosan olyannak ábrázolja őt, amilyen a valóságban. 
Vagyis gyönyörűnek. És a szobor galambok árnyékszé-
ke lett.

Visszapillantott a távoli rendezvénysátornál mosolygó 
kisminkelt, ragyogó plakátarcára. A valóságos Sophie 
azonban bosszúsan csikorgatta fogát. A műsor majd em-
lékezteti az apját, hogy ki az első. Az majd mindenkit 
emlékeztetni fog arra, hogy mi a helyes. Tocsogó lép-
tekkel haladt a pázsittal körülvett házak sora felé, a ké-
ményekből füstcsíkok szálltak fel, és Sophie tudta, hogy 
mit esznek az emberek vacsorára: Wilhelméknél rántott 
sertésszelet van gombamártással, Belle-éknél marhasült 
és burgonyakrémleves, Sabrináéknál szalonnás lencsefő-
zelék jamgyökér-savanyúval… Az apja mindig ezt az ételt 
kívánta, de sosem kaphatta.

Jó – gondolta Sophie. – Felőlem akár éhezhet is.
Ahogy az utcán a házuk felé ballagott, szinte érezte a 

hideg, üres konyha illatát. Ez az illat arra emlékeztette 
apját, hogy mit veszített el. 

Csakhogy a konyha ezúttal egyáltalán nem volt üres-
szagú. Sophie ismét a levegőbe szimatolt, hús és tej illatát 
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SOPHIE KíVÁN VALAMIT  19

érezte, és… Önkéntelenül meglódult, az ajtó felé rohant. 
Hirtelen benyitott, és…

Honora éppen nyers disznóbordákat csapkodott. 
– Sophie – pihegte, pufók kezét törölgetve. – Be kel-

lett zárnom Bartlebyéknél az üzletet… Elkelne egy kis 
segítség.

A lány átnézett rajta.
– Hol van az apám?
Honora próbálta megigazgatni kócos, beliszteződött 

haját.
– Hát… A fiúkkal éppen a sátrat állítják fel. Úgy gon-

dolta, az lenne jó, ha mind együtt vacso…
– Sátrat?! – Sophie a hátsó ajtó felé rohant. – Most?
Kirontott a kertbe. Az özvegy két fia szakadó esőben 

feszített egy-egy kipányvázott sátorrudat, miközben Ste-
fan a lobogó fehér sátorvásznat a harmadik oszlophoz 
próbálta rögzíteni. Ám amint ez sikerült neki, a sátorkö-
tél elszakadt, Stefan és a két fiú pedig a ponyva alatt ra-
gadt. Sophie hallotta, ahogy nevetgélnek. Aztán az apja 
kidugta a fejét a ponyva alól.

– Éppen jókor. Szükségünk van rád. Kell egy negye-
dik ember. 

– Miért állítotok már most sátrat? – kérdezte Sophie 
jéghideg hangon. – Az esküvő csak a jövő héten lesz.

Stefan felállt, köhécselt.
– Holnap lesz.
– Holnap? – kérdezett vissza a lány. Elsápadt. – Most 

holnap? Vagyis közvetlenül ma után? 
– Honora azt mondta, hogy a bemutatód előtt kell meg-
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20  JÓK ÉS ROSSZAK ISKOLÁJA   2

tartanunk – mondta Stefan, végigsimítva újonnan nö-
vesztett szakállán. – Nem akarjuk elvonni a figyelmet a 
műsorodról.

Sophie valósággal rosszul lett.
– De… hogyan lehet… hogyan lehet az, hogy…
– Miattunk ne aggódj! Bejelentettük az időpontvál-

tozást a templomban, Jacob és Adam pedig nemsokára 
felállítják a sátrat. Hogy ment a próba? – kérdezte, iz-
mos oldalához szorítva a hatéves fiút. – Jacob azt mondta, 
hogy a verandánkról látta a fényeket.

– Én is láttam! – mondta a nyolcéves Adam, azzal Ste-
fant a másik oldalról ölelte meg.

Stefan megcsókolta a fejük búbját.
– Ki gondolta volna, hogy lesz két kis hercegem is? – 

súgta.
Sophie nézte, csak nézte az apját. Szíve a torkában do-

bogott.
– Mesélj, miről szól a musicaled? – szólt a férfi, lányára 

mosolyogva.
Ám Sophie-t hirtelen egyáltalán nem érdekelte az elő-

adás.
A vacsora gusztusos, finom sült volt, tökéletesen főtt 

brokkolival, uborkasalátával és liszt nélküli áfonyalepény-
nyel, de Sophie hozzá sem nyúlt. Mereven ült, csak bá-
multa Honorát a keskeny asztalon át. Evőeszközök csö-
rögtek. 

– Egyél! – biztatta Stefan.
Honora a tokáját dörzsölgette, kerülte Sophie szúrós 

tekintetét. 
– Ha nem ízlik neki…
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SOPHIE KíVÁN VALAMIT  21

– Azt főzted, amit szeret – jegyezte meg a férfi, szigo-
rúan nézve Sophie-ra. – Egyél!

Sophie azonban nem evett. Az evőeszközök már nem 
csörögtek. Csend lett. Nagy csend.

– Megkaphatom a húst, amit Sophie nem eszik meg? – 
kérdezte Adam.

– Te meg az anyám barátnők voltatok, ugye? – tette fel 
a kérdést Honorának Sophie.

Az özvegynek torkán akadt a falat. Stefan komor pillan-
tást vetett Sophie-ra, és éppen szólni akart, hogy rendre 
utasítsa, de Honora elkapta a csuklóját. Piszkos szalvé-
tával törölgette száraz száját.

– A legjobb barátnők voltunk – felelte elmosolyodva, 
és végre lenyelte a húst. – Nagyon sokáig. 

Sophie megdermedt.
– Kíváncsi lennék, mi vetett véget a nagy barátságo-

toknak – jegyezte meg.
Honora mosolya lehervadt, a tányérját bámulta. Stefan 

villája az asztalra koppant.
– Segíthetnél Honorának a boltban iskola után.
Sophie várt, hogy Adam válaszoljon helyette… aztán 

meglátta, hogy apja még mindig őt nézi. Elsápadt.
– Hogy én… segítsek neki?
– Bartleby azt mondta, a feleségemnek jól jönne egy 

kis segítség – folytatta Stefan.
Feleség. Sophie csak ennyit hallott. Nem apatolvaj. Nem 

céda nőszemély. Feleség. 
– Az esküvő és a bemutató után zökkenj vissza a rendes 

kerékvágásba – tette hozzá Stefan.
Sophie hirtelen Honora felé fordult. Arra számított, 
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22  JÓK ÉS ROSSZAK ISKOLÁJA   2

hogy az asszony megdöbben vagy ilyesmi, de csak zavar-
tan rágcsált egy szelet uborkát, a nedves zöldséget csere-
pesre száradt ajkán tologatva.

– Apa… te… te azt akarod, hogy… va… vajat köpüljek?
Alig jött ki hang a torkán.
– Szerezz egy kis erőt a pipaszárvékony karodba – kö-

zölte Stefan két falat között. Jacob és Adam összemérték 
karizmaikat.

– De én híres vagyok! – sikoltotta Sophie. – Nekem… 
nekem rajongóim vannak! Nekem… Nekem szobrot ál-
lítottak! Én nem dolgozhatok. Ezzel a nővel amúgy sem!

– Akkor talán más lakhelyet kéne keresned magadnak – 
felelte Stefan, csontot szopogatva. – Amíg az én fedelem 
alatt laksz, ki kell venned a részedet a család munkájából. 
Ha nem tetszik, a fiúk szívesen elfoglalják a szobádat.

Sophie szóhoz sem jutott.
– Most pedig egyél! – utasította lányát olyan élesen, 

hogy az kénytelen volt szót fogadni.

Perrszepó a huzatos szobában, üreges csontokon rágódva, 
gyanakvó morgással figyelte, ahogy Agatha magára veszi 
régi, bő, fekete hacukáját.

– Látod? Ugyanaz vagyok, aki voltam. A régi Agatha – 
mondta, azzal rácsapta a láda fedelét a Sophie-tól köl-
csönkapott ruhákra. A ládát az ajtó közelébe tolta, aztán 
letérdelt, hogy megsimogassa a kopasz, ráncos macskát. 
– Szóval nyugodtan lehetsz megint kedves cica.

Perrszepó fújt.
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– Én vagyok az! – nyugtatta, megpróbálta megsimo-
gatni. – Semmit nem változtam.

Az állat megkarmolta, és elhúzódott tőle. 
Agatha a friss karmolást dörzsölgette az alig gyógyult 

heges karmolásnyomok között. Ágyára huppant. Perr-
szepó pedig Agathától a lehető legtávolabbi, zöldpenészes 
sarokba húzódott. Agatha hasra fordult, párnáját ölelte.

Boldog vagyok.
Hallgatta, ahogy az eső locsog a zsúptetőre, és az egyik 

lyukon át anyja fekete üstjébe cseppen. 
Otthon, édes otthon.
Kopp, kopp, kopp, koppant a sok esőcsepp.
Sophie meg én.
A fehér, repedezett falat bámulta. Kopp, kopp, kopp… 

Mint kard a hüvelyben, ha a kardszíjhoz ütődik. Kopp, 
kopp, kopp. Szíve egyre hevesebben vert, vére valósággal 
égetett, mint a láva, és tudta, hogy megint… már megint 
az történik. Kopp, kopp, kopp. Az üst feketeségében a csiz-
ma feketeségét látta. A mennyezet nádazását szőke haj-
nak képzelte. Az ablakon belátszó kékség… kék szempár. 
Karjában a párna napbarnított bőr, feszes izom…

– Segíts, kérlek, kérlek! – trillázott egy hang. 
Agatha hirtelen felriadva ölelte magához verejtékfoltos 

párnáját. Felugrott az ágyról, kinyitotta az ajtót. Anyja két 
nagy kosarat cipelt. Az egyikben bűzös gyökerek és levelek 
voltak, a másikban döglött ebihalak, csótányok és gyíkok.

– Mi a…
– Ó! Most végre megtaníthatsz nekem pár varázsfő-

zetet, amiket az iskolában tanultál! – csacsogta Callis. 
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Szeme kiguvadt, az egyik kosarat Agatha kezébe nyom-
ta. – Ma nincs olyan sok páciens. Van időnk kotyvasz-
tani egy kicsit!

– Mondtam, hogy már nem tudok varázsolni – csattant 
fel a lány, azzal becsukta a kunyhó ajtaját mögöttük. – Itt 
nem világít az ujjunk.

– Miért nem mesélsz soha arról, hogy mi volt az isko-
lában? – kérdezte az anyja, azzal megigazgatta zsíros, fe-
kete hajzatát. – A legkevesebb, amit megtehetnél, hogy 
megmutatod, hogyan kell szemölcsirtó cseppet főzni.

– Jaj, anya, én ezt az egészet már magam mögött hagy-
tam.

– A gyíkokat jobb frissen feldolgozni, kincsem. Mit 
főzhetünk gyíkból?

– Elfelejtettem…
– Meg fognak romlani…
– Elég legyen!
Callis megdermedt.
– Kérlek! – szólt Agatha könyörgőn. – Nem akarok 

beszélni az iskoláról.
A nő gyengéden elvette tőle a kosarat.
– Amikor hazajöttél, nagyon boldog voltam – szólt a 

lánya szemébe nézve. – Ugyanakkor aggódom, hogy mit 
hagytál magad mögött. 

Agatha fejét lehajtva fekete klumpáját nézte, miközben 
anyja a konyhába cipelte a kosarakat.

– Tudod, mi a véleményem a pocsékolásról – sóhajtott 
Callis. – Reméljük, hogy a gyomrunk beveszi a gyíkragut.

Agatha gyertyafénynél hagymát szeletelve hallgatta 
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anyja hamis dudorászását. Minden este ez ment. Olyan 
távolinak tűnt, hogy mielőtt elment az iskolába, szerette 
a temető menti menedéküket, a kunyhót, magányos es-
téiket, a megszokott feladatokat. Letette a kést. 

– Anya, honnan tudja az ember, hogy megtalálta a vég-
leges „boldogan éltek” állapotot?

– Hmmm? – nézett kérdőn a nő, miközben pár csipet 
csótányt dobott az üstbe.

– Úgy értem, a mesebeli boldogságot.
– Biztosan meg van írva benne – biccentett Callis az 

Agatha ágya alól kikandikáló mesekönyvre.
A lány lenézett az utolsó oldalra. Szőke herceg és hol-

lófekete hajú hercegnő váltott csókot az elvarázsolt kas-
télybeli esküvőjükön…

V ÉGE .

– De mi van akkor, ha két ember nem látja a mese-
könyvét… ha nincs nekik? – kérdezte a herceg karjába 
simuló hercegnőt nézve. – Akkor honnan tudják, hogy 
boldogok vagy nem boldogok?

– Ha ez a kérdés egyáltalán felmerül, akkor valószínű-
leg nem azok – felelte az anyja, majd a fortyogó lébe nyo-
mott egy csótányt, ami nem akart elmerülni.

Agatha még egy pillanatig nézte a mesekönyvet, aztán 
felkapta, és a katlan alatt lobogó tűzbe hajította. 

– Ideje nekünk is megszabadulnunk ezektől. 
Ezután visszaállt a helyére, és az addigiaknál is gyor-

sabban kezdte vágni a hagymát. 
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– Jól vagy, kicsim? – kérdezte Callis, mivel szipogást 
vélt hallani.

Agatha a szemét törölgette.
– Csak a hagyma.

Elállt az eső, de a temetőt hideg őszi szél tépázta. A két 
kapuoszlopon két fáklya gyenge fénye pislákolt. Ahogy a 
sírok felé közelített, lábikrája begörcsölt, szíve a torkában 
dobogott, mintha a teste könyörgött volna, hogy tartsa 
távol magát ettől a helytől. Verejték csorgott végig a há-
tán, a gyomok között térdelt, sárban, szemét behunyva. 
Soha nem nézett oda. Soha.

Sophie mély sóhajjal nyitotta ki a szemét. Alig látta a 
kopott pillangót. Alatta négy szó állt:

SZERETŐ FELESÉG
ÉS ANYA

Anyja sírköve mellett, mintha két szárny lenne, két ki-
sebb sírkő állt. Fehér egyujjas kesztyűjével végigsimított 
az egyiken, kiszedte az írás mélyedéseiből az elhanya-
goltság hosszú évei alatt megtelepedett mohát. Ahogy a 
mohát szedegette, bepiszkolódott kesztyűjével mélyebb 
véseteket is talált a kőben. Sima, finom felület volt. Va-
lami vésés. Közelebb hajolt, hogy jobban lássa… 

– Sophie?
Hátrafordult. Barátnője közeledett kopott, régi rongyai-

JRI-2-beliv.indd   26 2022. 06. 16.   15:01



SOPHIE KíVÁN VALAMIT  27

ban, kezében csorba csészealjon csöppenő viaszú gyertyát 
egyensúlyozott.

– Anyám meglátott téged az ablakból. 
Agatha leguggolt mellé, letette a lángot a sírkövek elé. 

Sophie sokáig nem szólalt meg.
– Apám abban a hitben élt, hogy ez az egész az anyám 

hibája volt – jelentette ki a két jelöletlen sírkövet bámulva. 
– Két fiú, mindkettő halva született. Mi más magyarázat 
lehetett volna erre?

Nézte, csak nézte, ahogy egy kék pillangó előrebben a 
nagy sötétségből, és anyja mohos, elhanyagolt sírkövére 
telepszik.

– Minden doktor azt mondta, nem lehet több gyereke. 
Anyád is – folytatta Sophie, és halvány mosollyal bámul-
ta a kék pillangót. – És egy nap csak úgy… megtörtént. 
Annyira rosszul volt, hogy mindenki azt hitte, el fog ve-
télni. De a hasa egyre csak nőtt. A Csodagyermek… így 
nevezték az Öregek. Apa azt mondta, hogy a Filip nevet 
adják neki – mondta, majd Agatha felé fordult. – Csak-
hogy a Filip nevet nem lehet lánynak adni. 

Csend. Feszülő arcvonások.
– Anyám szeretett engem… akármilyen gondot okoz-

tam neki… szeretett. Szeretett. Nem számított, hányszor 
látta apámat elsétálni a barátnője házához és bemenni, so-
káig eltűnni odabent… engem nagyon szeretett. – Sophie 
a könnyeivel küszködött, ameddig küszködni tudott. De 
vesztett. – A barátnője volt, Agatha. A legjobb barátnő-
je. Hogyan volt képes ezt tenni apám? – kérdezte. Arcát 
piszkos kesztyűjébe temetve zokogott.
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Agatha lehajtotta a fejét, egy szót sem szólt.
– Láttam meghalni, Aggie. Megtört asszony volt, meg-

csalt asszony. – Vöröslő arccal fordult el a sírtól. – És most 
apám megkapja, amit mindig is akart.

– Ebben nem akadályozhatod meg – mondta Agatha, 
vigasztalón megérintve barátnője karját.

Sophie hátrahőkölt.
– És hagyjam, hogy simán megússza?
– Nincs más választásod.
– Szerinted ez a házasság létre fog jönni?! – fröcsögte. 

– Majd meglátod…
– Sophie…
– Apámnak kellett volna meghalnia! – jelentette ki 

nagy indulattal. – Neki és a kis hercegeinek! Akkor bol-
dog lennék ebben a börtönben!

Olyan rémisztő arcot vágott, hogy Agatha megdermedt. 
Visszatérésük óta először látta barátnőjében az elszaba-
dulni vágyó, szörnyű boszorkányt.

Sophie látta a félelmet Agatha szemében.
– Én… én… nagyon sajnálom… – hebegte, azzal hir-

telen elfordult. – Én… én… nem is tudom, mi történt.
Feszes arcvonásai lágyultak, düh helyett szégyen jelent 

meg tekintetében. A boszorkány eltűnt.
– Nagyon hiányzik, Aggie – súgta Sophie remegve. 

– Tudom, hogy a mi mesénknek jó vége lesz. De attól 
még nagyon hiányzik anya.

Agatha tétovázott, aztán megérintette barátnője vállát. 
Sophie zokogva bújt hozzá. A fekete hajú lány ölelte, vi-
gasztalta a szőkét.
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– Bárcsak újra láthatnám! Bármit megtennék, ha újra 
vele lehetnék, Agatha. Bármit.

A rozoga toronyóra tízet ütött a völgyben, de minden ütés 
között hangos, fájdalmas reccsenések feszültek. A két lány 
egymást ölelve nézte, csak nézte az öreg Mr. Deauville 
hajlott alakját, ahogy kordén tolja el bezárt boltjának ma-
radék készletét, a mindenki által elfelejtett mesekönyve-
ket. Pár lépést tudott csak megtenni egyszerre, aztán meg 
kellett állnia az erőfeszítéstől. Végül az árnyéka eltűnt a 
sarok mögött, és a nyikorgás elhalkult.

– Csak nem akarom úgy végezni, mint anya… egyedül 
és elfeledve… – hebegte Sophie. Aztán Agatha szemébe 
nézve próbált mosolyogni. – Anyámnak nem volt olyan 
barátnője, mint te. Hiszen te lemondtál egy hercegről, 
csak azért, hogy együtt lehessünk. Ha belegondolok, hogy 
ilyen boldoggá tehetek valakit… – Szeme könnybe lábadt. 
– Nem érdemellek meg téged. Igazán nem érdemellek 
meg. Mindazok után, amit veled tettem.

Agatha még mindig nem szólalt meg.
– Aki igazán Jó, annak nem lenne kifogása ez ellen 

a házasság ellen, ugye? – kérdezte Sophie, szorosabban 
ölelve a barátnőjét. – Aki olyan Jó, mint te.

– Már késő – közölte a másik, azzal felállt. Kezét nyúj-
totta. 

Sophie erőtlenül elfogadta.
– És még nincs ruhám az esküvőre.
Agatha elmosolyodott. Nem ment könnyen.
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– Látod? Mégiscsak Jó vagy. 
– A legkevesebb, amit megtehetek, az, hogy jobban né-

zek ki, mint a menyasszony – jelentette ki Sophie, azzal 
előrelendült.

Agatha felhorkant, lekapta az egyik fáklyát a kapuosz-
lopról. 

– Várj! Hazakísérlek!
– De jó! – szólt hátra Sophie, de nem állt meg. – Leg-

alább tovább érezhetem a hagymaleves bűzét, amit va-
csorára ettél.

– Ami azt illeti, nem hagymaleves volt… hagymás 
gyíkleves.

– Tényleg nem értem, miért vagyunk barátnők.
Egymás mellett léptek ki a nyikorgó kapun, a fáklyák 

fényétől alakjuk hosszú árnyéka vetült a túlburjánzó, gyo-
mos terepre. Ahogy lefelé haladtak a smaragdszín hegyen, 
és a kis házból már nem lehetett látni őket, szélfuvallat 
söpört végig a temetőkerten, lángot gyújtott meg a sáros 
csészealjba csöpögő gyertya viaszán. A láng fényében lát-
szott a sírkövön kíváncsian ülő kék pillangó. Aztán a láng 
egyre fényesebb lett, olyan hosszúra nyúlt, hogy megvilá-
gította a nagy sírkő mellett kétoldalt álló jelöletlen sírkö-
veket is. Mindegyikre hattyú volt vésve. Az egyik fehér.

A másik fekete.
A szél süvöltve fújt közéjük, és kioltotta a lángot.
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