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Prológus 

 
Arkangyalok.  

Isten hírvivői. Az emberek megsegítői. Az angyali 

sereg vezetői, akik nemcsak megjelenésükkel, de a bennük 

rejlő isteni erővel is kitűnnek a mennyei birodalomban. Az 

Úr legfőbb és leghűségesebb szolgálói, feltétel nélküli 

bizalommal és szeretettel követve az Atya parancsait. 

Megjelenésük valódi csoda, s áldott az, ki dicső fényük 

megpillantja. 

Kivéve, ha az alvilág arkangyalai azok, akikkel a 

földi halandó szembetalálkozik.  

Michael. Gabriel. Raphael. Uriel.  

Négy kegyetlen, hidegvérű gyilkos, akik 

felemelkedve az utca mocskából vezérré lettek, és uralmuk 

alá hajtották a várost, amelyet a maffia legfőbb vezére, aki 

magát Istennek nevezte, kijelölt számukra.  

Emberek voltak, mégis több százan imádkoztak 

hozzájuk. Na nem a megváltásért, hanem a kegyelemért, 

az életükért. A csoda az volt, ha valaki meghallgatásra 

lelt, és nem puskavégre került. 

Rajongás és rettegés kísérte őket, amerre csak 

jártak. Hatalmuk, akárcsak a bibliai arkangyaloké, 

megkérdőjelezhetetlen volt.  

Mostanáig.  
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GABRIEL 

 

Michael meghalt. 

Egyszerűen képtelen voltam elhinni. Egészen 

addig, amíg meg nem láttam a szitává lőtt testét a 

díványon. Annyi golyót repítettek belé, hogy a mellkasa 

és a belső szervei cafatokban lógtak szerteszét.  

Nem egyszerűen megölték. Kivégezték.  

A feje hátrabicsaklott a támlára, üres tekintete a 

plafonra meredt. Az egész nappali vérben úszott, eláztatva 

a méregdrága bútorokat és az antik dísztárgyakat, 

amelyeket oly nagy becsben tartott. Talán ha az embereit 

is olyan gondossággal válogatta volna meg, mint ezt a 

halom giccset, akkor mindez nem történt volna meg. 

Mégis, hol a fenében volt a testőrsége, amikor ez történt? 

A házvezetőnő egyre hangosabban zokogott 

mögöttem a hallban, miközben göcsörtös ujjaival a 

rózsafüzérét morzsolgatta. A kimenőjéről hazaérvén ő 

talált rá ura holttestére.  

Én meg csak álltam a nappali ajtajában, lefagyva, 

mint egy amatőr, és nem tudtam levenni a szemem 

Michael arcáról. A brutalitás maga nem hatott meg, már 

nem, ahhoz túl sok mindent láttam és tettem életemben. 

Hanem maga a tény, hogy ez vele, velünk megtörténhetett. 

Hisz mi irányítottuk ezt az istenverte várost! Már több 

mint négy éve, hogy Ő nekünk adta az irányítást.  

Ő, akiről hónapok óta semmi hír.  

‒ Uram? – szólalt meg Zecheriah a hátam mögött, 

de továbbra sem tudtam elfordítani a tekintetem. – 

Megtaláltam őket. 

‒ Remélem, kibaszott jó mentségük van! 

‒ Ami azt illeti, igen. Halottak. 
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Erre már megfordultam. Zecheriah szenvtelen 

arccal nézett rám. 

‒ Mind?  

Bólintott, majd pokoli tűz lobbant fekete 

szemében, míg homlokán ezer ráncba szaladt sötét bőre. 

‒ A medencében lebegnek a saját vérükben, a 

szolgálókkal együtt. 

A vénasszony sikítva roskadt össze a sarokban, és 

magát átölelve jajveszékelt. Nem bírtam elviselni a 

rikácsoló hangját, ezért intettem két emberemnek, hogy 

azonnal távolítsák el innen. Muszáj józanul 

gondolkodnom, amennyire csak lehetséges.  

A saját vérükben, bassza meg!  

Vagyis a gyilkosnak és az embereinek bőven volt 

idejük ezt az egészet véghezvinni. Kivégezték, megalázták 

és semmivé tették Michaelt és az őt követőket. De mégis, 

ki? Kinek volt hozzá elég mersze? És elég embere 

egyáltalán? A válasz ott lebegett a szemem előtt, de nem 

akartam, nem tudtam észrevenni. Ránéztem Zecheriah-ra 

és tudtam, hogy ő is erre gondolt.  

‒ Kamerák? – kérdeztem, de szinte már előre sejtettem 

a választ. 

‒ A biztonsági rendszert kikapcsolták, nem rögzített 

semmit. 

A következő pillanatban a bejárati ajtó nagy 

robajjal kivágódott, és Uriel sietett be rajta a tőle 

megszokott rikító, zöld öltönyében. Hosszú, barna haja 

eltakarta az arca nagy részét, de így is láttam rajta a 

kétségbeesést és a fájdalmat. Meg sem állt, hogy 

üdvözöljön, egyszerűen elviharzott mellettem, majd a 

nappaliba érve mozdulatlanná dermedt. Egy halk nyögés 
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hagyta el a száját, aztán térdre esett, és ökölbe szorult 

kezekkel ütni kezdte a véráztatta padlót.  

Zecheriah intett a többieknek, mire azok vele 

együtt kihátráltak a házból, így kettesben maradtam 

Uriellel. Szótlanul néztem, ahogy az ökleit újra és újra a 

padlóba vágta. Legszívesebben én is utat engedtem volna 

a bennem tomboló dühnek, de nem tehettem. Egy 

arkangyal nem mutatja ki az érzéseit – mondta Ő egykor, 

a legelső kiképzésen.   

Megvártam, amíg Uriel kiadja magából a haragot, 

majd melléléptem és egyik kezemmel megszorítottam a 

vállát. Michael nem csupán a barátja, de a mentora is volt. 

Kiállt mellette, amikor senki más, köztük én sem.  

‒ Ki tette ezt, Gabriel?  

Cingár teste remegett a tenyerem alatt. 

‒ Nem tudom – feleltem.  

Még számomra is meglepő volt, hogy mennyire 

fásult a hangom.  

‒ Gondolod… Gondolod, hogy Ő volt? 

‒ Ez nekem is eszembe jutott, de nem tartom 

valószínűnek. Nem lenne értelme.  

‒ Ennek az egésznek rohadtul nincs értelme! – 

nevetett fel keserűen, majd felpattant. 

A zsebéből előkapott egy kicsiny fiolát. Lecsavarta 

a tetejét, egy húzásra felhajtotta a szikrázóan kék 

folyadékot. 

‒ Azt hittem, már leálltál róla – néztem rá 

összeszűkült szemekkel, mire ő csak megrántotta a vállát. 

Pár pillanat múlva egész testében megrázkódott. 

Kihúzta magát, megszűnt a remegése, míg az amúgy is 

szürke szemei ködössé váltak. Arcáról eltűnt a 

kétségbeesés, átadva a helyét a tiszta dühnek. 
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‒ Meg kell találnunk a gyilkosát, Gabe! A beleinél 

fogva akarom felakasztani a Business Trade legmagasabb 

tornyára, hogy mindenki lássa, velünk nem érdemes 

szarakodni!  

Szinte belemászott az arcomba, úgy ejtette ki az 

utolsó szavakat.  

‒ El fogjuk kapni, de először is meg kell 

nyugodnod – toltam hátra a vállánál fogva néhány 

lépésnyit. Még neki sem néztem el, ha a személyes 

terembe tolta a képét. – Alaposan végig kell gondolnunk 

mindent, és szükségünk van Raphaelre is. 

Uriel horkantott egyet, majd előhúzott a zsebéből 

egy neonsárga kendőt és beletörölte véres kezét. Gyűlölte 

Raphaelt, aki erre rá is szolgált, de mi négyen ‒ vagyis már 

csak hárman ‒ egy szövetség voltunk. Legalábbis nagyon 

reméltem, hogy ez még mindig így van. Michael halála 

mindent megváltoztathat.  

‒ Hol van most az faszkalap egyáltalán? 

‒ Amennyire tudom, nincs a városban – vettem elő 

a mobilomat, hátha azóta válaszolt az üzenetemre, de nem. 

Még csak elérhető sem volt.  

Kopogtak a bejárati ajtón, majd Zecheriah lépett 

be, makulátlan öltönyét piros és kék lámpák fénye 

világította meg oldalról. Remek, a város dicső védelmezői 

is megérkeztek! 

‒ Uram, Redcliffe nyomozó szeretne önnel 

beszélni! 

Már csak ez az idegesítő pöcs hiányzott! 

Magánélet híján egyetlen célja volt csupán, hogy minket 

megbuktasson. Fogást keresett rajtunk, ahol csak tudott, 

de egyetlen vádja sem jutott el soha a bíróságig. Semmi 

esélye nem volt! Ez a város már a miénk! Mégis ott loholt 
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a sarkunkban levakarhatatlanul, mint egy kullancs. 

Szörnyen bosszantó volt, de sajnos kiiktatni sem lett volna 

túl bölcs megoldás. Pedig már nagyon viszketett a 

tenyerem.  

Biccentettem Zech-nek, hogy essünk túl rajta, 

majd Urielhez fordultam. 

‒ Holnap este találkozzunk a klubomban, addigra 

előkerítem Raphaelt is. 

Bólintott, majd gúnyos félmosolyra húzta a száját. 

‒ Ne maradjak? 

‒ Nem szükséges. Csak ugat, de nem harap. 

Uriel még egyszer Michael felé fordult. Suttogott 

pár szót, amit nem értettem, aztán megigazította az 

öltönyét és felszegte az állát. Arcán már nyoma sem volt 

fájdalomnak. Biccentett, majd távozott. Hallottam, hogy 

odakint még elküldött pár újságírót a pokolba, majd 

füttyentett az embereinek és csikorgó gumikerekekkel 

elhajtott.  

Egy arkangyal nem mutatkozhat gyengének. Soha.  

Ekkor a bejárati ajtó másodszor is kivágódott, és 

az átkozott Redcliffe dübörgött végig a folyosón. 

Nyomában Zecheriah, akinek a keze a pisztolytáskájára 

csúszott.  

‒ Ha még egyszer hozzám érsz, te seggfej, akkor 

eltöröm a karod! – vakkantott hátra a nyomozó Zech-nek, 

majd egyenesen a nappali ajtajához sétált. – Nahát-nahát! 

Úgy tűnik, szárnyaszegett lett az egyik angyalkánk! 

Kárörvendő mosolya láttán alig bírtam megállni, 

hogy ne repítsem fel az orrát az agyáig.  

‒ Már épp ideje volt, hogy valaki megtépkedje a 

tollaitokat ‒ tette hozzá, miközben tekintete ide-oda járt a 

véráztatta szobában. 



7 
 

A szemem sarkából láttam, hogy Zech már ki is 

pattintotta a pisztolytáskája gombját. Bár hagyhatnám, 

hogy szitává lője! Sőt, legszívesebben magam tenném 

meg, de ehelyett zsebre vágtam ökölbe szorult kezeimet és 

úgy fordultam a szarházi felé, aki épp akkor kapott elő 

viseltes kabátjának zsebéből egy nikotinos rágót. S míg 

lassan a szájába tette, szemei mohón itták Michael 

meggyalázásának látványát. Mintha egy apró mosoly is 

megjelent volna a borostás pofáján.  

‒ Nyomozó! – kezdtem színtelen hangon. – Mindig 

lenyűgöz a szakértelme és az objektivitása. 

‒ Ebben biztos voltam – fordult felém vigyorogva, 

majd elővett egy jegyzettömböt és egy tollat. – Na, kezdjél 

csiripelni nekem, Gabriel!  

‒ Egy órával ezelőtt telefonált Ruth, a 

házvezetőnő, hogy Michaelt megölték. Ezért idejöttem.  

‒ Aha… Miért nem vártad meg, amíg a rendőrség 

ideért? 

‒ Megvártam. 

‒ Mármint kint, a ház előtt! Ez egy gyilkossági 

helyszín! – emelte meg a hangját Redcliffe. 

‒ Nahát, nyomozó, a legkisebb jelekből is…  

‒ Elég legyen! Különben kénytelen leszek téged 

megvádolni a nyomozás hátráltatásával! Egy éjszaka rács 

mögött. Biztos vagyok benne, hogy a csinos kis pofikáddal 

hamar népszerű lennél – sziszegte az arcomba negédesen, 

mire Zecheriah közelebb lépett.  

‒ Annyira tudtam, hogy bejövök magának. Ez a 

túlzott nyomulás mindent elárult, nyomozó! – 

szándékosan nyújtottam el az utolsó szavakat, és még egy 

mosolyt is magamra erőltettem. 
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Redcliffe arca paprikapiros lett, szemei vérben 

forogtak. 

‒ Te arrogáns szemétláda! Majd adok én neked…  

‒ Hogy van a kis Amy?  

Az imént felemelt ökle megállt a levegőben, arca 

vörösből falfehérré fakult.  

‒ Most kezdi majd a középiskolát, nem igaz? – 

folytattam, miközben a nyomozó lassan elhátrált tőlem. – 

Még mindig orvosnak készül? Az az áldott jó lélek! 

‒ Takarodj a büdös picsába, Gabriel! – üvöltötte, 

miközben úgy fújtatott, mint aki épp lefutotta a maratont. 

– Megmondtam, hogy tartsd távol magad a lányomtól, 

különben kinyírlak! 

Hideg mosoly terült szét az arcomon. Élveztem, 

hogy újra és újra eltiporhatom ezt a szánalmas fakabátot. 

De most különösen, hogy megfeledkezett a tiszteletről. 

Zecheriah felém nyújtotta a bőrkabátomat, mintegy 

jelezve, hogy ideje indulnunk. Elvettem tőle, majd még 

egyszer egykori társamra néztem.  

Egy légy szállt le éppen az arcára, majd körözni 

kezdett a bőrén, kereste a legalkalmasabb helyet, hogy… 

Elkaptam a fejem, éreztem, hogy az állam görcsösen 

megfeszül. Nem akarok rá így emlékezni, de a kép 

egyszerűen beleégett a retinámba. Rángatózni kezdtek a 

karizmaim az idegességtől. El kell tűnnöm innen, 

mielőbb! 

‒ Mind a pokolra kerültök! – morogta Redcliffe. – 

És én a legnagyobb élvezettel fogom végignézni.  

‒ Lehetséges – fordultam felé. – De akkor 

magunkkal visszük az egész kibaszott várost és annak 

minden lakóját.  
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Az utolsó két szó telibe talált. A nyomozó 

szitkozódva elfordult, de tudtam, hogy nem fog leszállni 

rólunk. Soha.  

Hazaérvén én is megszabadultam a rám 

kényszerített álarctól, és addig ütöttem a bokszzsákot, 

amíg már minden mozdulat kínszenvedéssé vált. Annyira 

remegtek a lábaim, hogy alig bírtam egy helyben megállni. 

A ruháim teljesen átnedvesedve tapadtak rám, ziháltam, 

mégsem voltam képes megállni. Újra és újra belevágtam 

az öklömet a zsákba, mire az azt tartó lánc minden 

alkalommal fájdalmasan megnyikordult.  

A citromsárga anyagon megjelenő piros foltok 

kényszerítettek csak megállásra, akkor futópadra 

váltottam. Ám több kilométer megtétele sem hozta meg a 

remélt enyhülést. Az agyam a fizikai végkimerülés határán 

sem volt hajlandó az önkívületbe menekülni.  

Michael meghalt.  

A város legerősebb arkangyala meghalt.  

Meghalt. Megölték. Kivégezték. Meggyalázták. 

Semmivé tették. 

Hogy a rohadt életbe történhetett ez meg? Ennyire 

belekényelmesedtünk volna a hatalomba, hogy valaki csak 

fogja magát és kinyírja az egyikünket? Ennyire vakokká 

váltunk volna, hogy valaki képes csak úgy bevonulni egy 

tucat emberrel a területünkre, hogy vérfürdőt rendezzen? 

Hiszen ez lehetetlen! Mindenről tudunk, ami vagy aki a 

városba érkezik, vagy éppen elhagyja azt. Vagyis vagy 

spiclik vannak közöttünk, és így átcsúsztak az 

ellenőrzéseinken, vagy pedig a gyilkos már eleve a 

városban volt. Ha meg már itt volt, kihez tartozik? Egy 

ilyen mészárlás kivitelezéséhez emberre volt szüksége, 

kurva sok emberre. Ráadásul olyanokra, akik nem féltek 
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kivívni az alvilág vezéreinek haragját. Eddig sem bíztam 

meg senkiben, még az arkangyalokban sem, de ezek 

után…  

Rezegni kezdett a telefonom az asztalon.  

Egy pillanatra megállt bennem az ütő. Hátha most 

végre Ő az.  

Leállítottam a futógépet és az asztalhoz léptem, de 

a kijelzőn Raphael neve villogott. Micsoda egy idióta 

vagyok! Vettem pár mély levegőt, hogy csillapítsam a 

zihálásomat, majd fogadtam a hívást. 

‒ Gabriel – szólt bele fojtott hangon Raphael. – 

Most láttam az üzeneted… Én… Hogyan… Mi történt? 

Ezt képtelen vagyok elhinni! Mondd, hogy nem igaz! 

  ‒ Sajnos az, Michael halott. Megölték – 

válaszoltam annyira kimért hangon, amennyire a 

kifulladás szélén lebegve sikerült. 

A vonal végén káromkodások egész sora 

következett, majd mintha hangosan csattant volna valami. 

Hagytam, hogy ő is kiadja magából az első sokkot.  

‒ Van sejtésed, hogy ki tehette? – kérdezte két 

baszd meg között. 

‒ Csak találgatni tudok.  

‒ Nem hagyhatjuk megtorlás nélkül! El kell 

kapnunk, akárki is volt! – szögezte le. Heves reakciója 

nem vallott rá. – Addig is át kell beszélnünk a területével 

kapcsolatos dolgokat, az üzlet nem állhat meg – ez már 

inkább ő volt. – Nem tűnhetünk gyengének! 

‒ Valóban nem. Holnap este találkozzunk a 

klubomban, ott meg tudunk beszélni mindent. Urielt is oda 

hívtam. 

‒ Ott leszek! 
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Nem vártam meg, hogy akar-e még mondani 

valamit, egyszerűen kinyomtam a hívást. Sosem voltam a 

hosszas telefonbeszélgetések híve, talán épp ezért voltam 

én a hírvivő. De már lassan öt hónapja nem volt mit 

továbbítanom az arkangyaloknak.  

Öthónapnyi néma várakozás a következő feladatra, 

hiába. S bár ezt még senkinek sem vallottam be, de úgy 

éreztem, hogy már nem is fog érkezni több üzenet.  

Magunkra maradtunk.  

Eddig legalább itt volt Michael, ő magára vállalta 

a szerepét ideiglenesen, de most… Valami hiba csúszott a 

rendszerünkbe. Valami kibaszott nagy hiba, és Michael 

meghalt.  
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SARAH 

 

‒ Grace Marshall! Van három másodperced, hogy 

elkészülj, különben esküszöm, itt hagylak! 

Már vagy húsz perce el kellett volna indulnunk, de 

a drágalátos unokanővéremnek nem volt elég két óra, hogy 

elkészüljön. Két egész óra! Én is baromi sokat 

tollászkodom, na de ez azért mégiscsak túlzás. Ráadásul 

az új, közös albérletünkben csak egyetlen egy fürdőszoba 

volt, ami katasztrofális reggeleket ígért a szemeszter 

idejére. Már ha egyáltalán sikerül beiratkoznunk, mivel 

egy óra múlva bezár a tanulmányi osztály.  

‒ El fogunk késni, gyere már! 

‒ De nem találom a mobilomat! – kiabált vissza a 

szobájából.  

‒ Akkor hagyd itt, az isten szerelmére! Kibírsz 

nélküle másfél órát. 

‒ Mégis, hogy képzeled? 

‒ Magam sem értem – morgolódtam.  

Amíg vártam, hogy Grace végre rátaláljon 

egyetlen és igaz szerelmére, a mobiltelefonjára, még 

egyszer ellenőriztem a frizurámat a tükörben. Ma reggel 

valahogy az istennek sem sikerült megzabolázni a 

hullámokat a hajamban. Talán a klímaváltozás lehetett az 

oka. A párás brit levegő inkább volt a segítségemre, mint 

az itteni perzselő napsütés. Még öt percig próbálkoztam, 

majd végül feladtam a küzdelmet, és befontam az átok 

hajam. 

Feljebb húztam a csőtopot a mellemen, majd 

leszakítottam egy kósza cérnaszálat a farmerom egyik 

zsebéről. Most már tényleg kezdtem ideges lenni. Hova a 

fenébe tud eltűnni egy tenyérnyi méretű mobil? 
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‒ Grace, elég volt, én elindultam! – kiabáltam, 

majd felkaptam a táskám és kiléptem az ajtón.  

Még le sem értem a lépcső aljára, amikor mellém 

toppant. 

‒ Megtaláltam – emelte a magasba diadalittasan a 

készüléket. – Elképzelésem sincs, hogy hogyan került a 

vécépapír tartójába. 

‒ Valószínűleg úgy, hogy a csetelést még a pisilés 

idejére sem tudod felfüggeszteni. 

‒ Nem is igaz – vágta rá azonnal, de most is a 

képernyőn kopogott a vörös műkörme.  

‒ Ez már komoly függőség – ráztam meg a fejem, 

majd kilöktem a lépcsőház ajtaját, és kiléptünk az utcára. 

– Rosszabb, mint a drog, én mondom. 

Fullasztó meleg volt odakint, pedig még csak 

délelőtt tíz óra volt. Egek, ez kibírhatatlan! Teljesen 

elszoktam ettől az utóbbi pár évben. Felraktam a 

napszemüvegem, hogy legalább a retináim túléljék a 

sugárzást. Lehet, hogy fényvédő krémet is kellett volna 

kennem magamra, mert mire eljutunk az iskoláig, 

paprikapiros leszek.  

Tipikusan az az ember voltam, aki nem tudott 

barnulni, csak leégni. Azt mondják az okosok a menő 

divatmagazinokban, hogy ez jellemző a skandináv típusú 

emberekre, mint például rám. Szőke haj, kék szem, világos 

bőr, ergo megszívtam. Nem úgy Grace, akinek sötétbarna 

szeme és haja volt, ráadásul az ő bőre alapból olyan 

kellemes kávészínben ragyogott, mintha pár hete érkezett 

volna vissza egy nyaralásból. Tökéletes ellentétei voltunk 

egymásnak, pedig állítólag egy családból származtunk.  

Sam is inkább Grace-re hasonlított. Kék szemei 

szinte világítottak az enyhén bronzos árnyalatú arcán. 
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Imádták érte a csajok. Csak én lógtam ki. Én az apámra 

ütöttem, legalábbis kinézetre mindenképpen.  

Sam.  

Basszus, már hetek óta nem gondoltam rá. Vajon 

most merre járhat? 

‒ Ha már szóba került a drog – rángatott ki a 

mélázásból Grace, majd a táskájába dobta a mobilját és 

belém karolt –, úgy hallottam, hogy ebben a városban egy 

nagyon különlegeset árulnak.  

 ‒ Na, nem mondod – sóhajtottam. Még élénken élt 

az emlékezetemben a legutóbbi „próbáljunk ki egy új 

szert” éjszaka emléke. – Azt hittem, hogy a múltkori eset 

után tanultál a dologból. 

‒ Ott csak elszámoltam az adagomat – legyintett, 

mire a csuklójára aggatott karkötők egymásnak ütődtek. 

‒ Csak elszámoltad? – vontam fel a szemöldököm. 

– A detoxon kötöttél ki, és kimosták a gyomrodat. 

‒ Szerencsére erre nem emlékszem – fintorodott el. 

– De a te adagod jó volt. 

‒ Persze, mert a fele volt a tiédnek. 

Grace felnevetett, majd magával húzott a sarki 

kávézóba.  

Péntek délelőtthöz képest meglepően sokan voltak, 

de ami még furább volt, hogy szinte mindenki a város 

napilapját bújta. Mások pedig a sarokban álló tévé köré 

gyűltek és szájtátva bámulták. A zsivaj miatt nem 

hallottam, hogy miről beszélt a bemondó hölgy, de a képek 

magukért beszéltek: véres helyszín, körberajzolt figura, 

hullazsák. Valakit megöltek az éjjel, valaki elég fontosat, 

ha az emberek így rácsaptak a hírre.  

‒ Sarah, hahó, mit kérsz? – bökött oldalba Grace, 

aki közben már adta le a rendelésünket. 
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‒ A szokásos latte jó lesz – léptem oda mellé, majd 

a pultoshoz fordultam. – Ki halt meg, hogy mindenki így 

megzizzent? 

A csaj úgy nézett rám, mintha legalább három 

fejem lenne. Idegesen körbenézett, majd közelebb hajolt 

hozzánk. 

‒ Az éjjel megölték az egyik arkangyalt – felelte 

halkan. 

‒ Melyiket? – kérdezett vissza Grace ijedten. 

‒ Arkangyal? – néztem rá értetlenül.  

‒ Sshhs – pisszegett le. – Melyiket ölték meg? 

‒ Michaelt. 

‒ Neeeee…  

‒ Elmondanád végre, hogy kiről van szó? Ki az a 

Michael? 

Páran felkapták a fejüket a beszélgetésünket 

hallva, mire Grace gyorsan fizetett, és szinte kitaszigált 

engem az utcára. 

‒ Ne már, Grace! – toltam el magamtól a kezét. – 

Most mi a fene bajod van? 

‒ Majd később! Most gyere, siessünk, mert ott jön 

a busz!  

Azzal kézen fogott és magával rántott a 

buszmegálló felé. Kis híján magamra borítottam a forró 

lattét. 

Még a buszon is mindenki a napilapba temetkezett. 

De így legalább az egyik címlapon meg tudtam magamnak 

nézni ezt a Michaelt, aki egy harmincas évei elején járó, 

csábos mosolyú férfi volt. Miért nevezte őt a kávézós csaj 

arkangyalnak? És miért olyan nagy szám, hogy meghalt? 

Biztos valami színész, modell vagy ilyesmi lehetett. 

Amikor Grace felé fordultam magyarázatért, csak némán 
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megrázta a fejét. Nagyon úgy tűnt, hogy a beiratkozás előtt 

már nem fogom megtudni, hogy ki is ez a fickó. 

Az ügyintézés simán ment, a tárgyakat sikerült 

felvenni az első szemeszterre. Igaz, a tanulmányi osztályos 

nő kissé körülményes volt, amikor a család téma került 

szóba, de cirka fél óra alatt túltette magát a dolgokon. 

Majd következett a papírozás. Hát, ennyiszer már nagyon 

régen nem írtam le a nevemet. Utoljára talán a 

gyámhivatalban, apa halála után. Az ottani ügyintéző is 

ugyanolyan lesajnáló arcot vágott végig, mint az itteni. 

Mintha attól nekem jobb lenne, ha ők fél óráig sápítoznak.  

Miután mindennel végeztünk, Grace-szel 

átvágtunk az egyetem hatalmas udvarán. Rajtunk kívül 

csupán elvétve lézengett pár diák, minden bizonnyal 

kollégisták. A tanítás kezdetéig még egy teljes hét 

hátravolt.  

Grace egyfolytában a telefonját nyomkodta, már 

kezdett nagyon az idegeimre menni. Az udvar legvégén 

egy hatalmas tó terült el, fákkal körbeültetve. Egész 

hangulatos volt, eltekintve a túlparton lévő gyárépülettől. 

Legalább a kéményéből nem dőlt a füst, de amúgy az 

egész furcsán kísértetiesnek hatott a düledező tornyaival. 

‒ Ez az! – kiáltott fel mellettem Grace, én pedig 

ijedtemben ugrottam egyet. – Sikerült szereznem 

magunknak két VIP-jegyet a ma esti bulira a 

Pokolkapuban, ami az egyik legmenőbb szórakozóhely a 

városban. Na, ki a királynő? 

‒ Pokolkapu? Most komolyan?  

‒ Bizony – dobta le magát unokanővérem a fűbe, 

nem törődve azzal, hogy az igencsak szűk szoknyája jó pár 

centit feljebb csúszott. – Méghozzá nem is akármelyik 

arkangyal klubjáról van szó, hanem Gabrieléről. Hmmm, 
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az a pasi isteni! Habár nem tudnék választani közte és 

Raphael között, de… 

‒ Mi ez a baromság az angyalokkal? ‒ vágtam a 

szavába, és leültem mellé. 

‒ Na jó, elmondom – fordult velem szembe, majd 

lopva körülnézett, mint amikor kislány korunkban nagy 

titkokat osztottunk meg egymással. – Egy srác mesélte… 

‒ Milyen srác? 

‒ Egy srác. Nem mindegy? Most ismertem meg. 

‒ Most? Hiszen csak három napja vagyunk a 

városban. Mégis, mikor? 

‒ Ez most nem lényeg. Akarod hallani vagy nem? 

– fonta össze a karját, mire megadóan bólintottam. – 

Szóval, állítólag ezt a várost nem a kormány vagy a 

rendőrség irányítja igazából, hanem négy arkangyal, 

illetve most már csak három.  

‒ Arkangyalok? – néztem rá összehúzott szemmel. 

‒ Igen. Raphael, Gabriel, Uriel és Michael, de ő 

már csak a mennyekből – nevetett fel a saját viccén. 

‒ Aha. Mit adott neked a srác? 

‒ Tessék? – pillantott rám kikerekedett szemekkel 

Grace. 

‒ Mit adott neked? Ez az egész arkangyalos sztori 

nyilván valami hallucináció része volt.  

‒ Menj a fenébe, Sarah! Komolyan beszélek – 

emelte meg a hangját, majd hozzám vágta a papírokkal teli 

mappáját. – Nyilván nem igazi angyalok, ez csak amolyan 

rang vagy ilyesmi. Maffiózók. Menő, mi? Ők készítik azt 

a különleges drogot. 

‒ Szóval ezért akarsz ma este a Pokolkapuba menni 

– csaptam le az információra. – Gondolom, a VIP-jegyeket 

is az a srác szerezte nekünk. 
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‒ És ha igen? Akkor nem jössz velem?  

Nem hiszem el, hogy már megint itt tartunk! 

Mindig ez van. Grace megismer valakit, aki természetesen 

be tud minket juttatni a legjobb bulikba és megszerzi a 

legütősebb anyagot, de aztán valami mindig balul sül el. A 

vége pedig egy borzalmas másnap, katasztrofális emlékek 

és megbánt afférok. Vagy mint a legutóbb, a detoxikáló. 

Jó, hazudnék, ha azt mondanám, hogy minden ilyen bulink 

csúfos véget ért. Volt jó pár fergeteges is, olyanok, 

amelyekre másnap is szívesen emlékeztünk.  

De az igazság az, hogy három év féktelen bulizás 

után azt reméltem, Grace majd lassan megnyugszik és 

felhagy azzal, hogy minden létező drogot kipróbáljon. 

Nem függő, vagyis nem úgy, ahogy az átlagember. Nem 

egyfajta drogért van oda, hanem a drogért. Az érzésért, 

amit az nyújt neki. Vagy csak még mindig a megfelelőt 

keresi, nem tudom. De azt igen, hogy egyedül semmiképp 

nem engedhetem el. Sosem tudnám megbocsátani 

magamnak, ha bármi történne vele. Már csak ő maradt 

nekem.  

Hangosan kifújtam a levegőt, Grace hatalmas 

őzikeszemekkel meredt rám, sőt még az ajkát is 

lebiggyesztette a hatás kedvéért. Nem bírtam tovább, 

elnevettem magam, mire ő győzedelmesen a levegőbe 

bokszolt. 

‒ Tudtam, hogy nem tudsz nekem ellenállni! – 

vigyorgott. – Ez lesz életünk legőrültebb partija! 

‒ Mindig ezt mondod. 

‒ De ez most más lesz, majd meglátod. Azt 

mondják, az angyalkönny minden emberre máshogy hat, 

sőt minden alkalommal másképp. 
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‒ Hja, egyenesen a mennyekbe repít, mi? – 

forgattam a szemeimet, mire Grace egy kacér mosolyt 

villantott. 

‒ Ugyan, drágám, ma este mi a pokolba fogunk 

alászállni! 
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GABRIEL 

 

A combomba nyilalló pokoli fájdalom ébresztett. 

Az izmaim hol görcsbe rándultak, hol elernyedtek, csupán 

egy pillanatnyi szünetet hagyva. Az ágytámlába 

kapaszkodva küzdöttem fel magam ülőpozícióba, 

miközben az inak fájdalmasan pattogtak a testem minden 

egyes pontján.  

Az ablakon betűző nap égette a hátamat. Az órára 

pillantottam, már dél is elmúlt. Remek! Tényleg 

kibaszottul ideje volt már felkelnem, de valahogy nem 

akarózott elindítani a napot. A múlt éjjel emlékei lassan 

kúsztak vissza az agyamba.  

Michael meghalt.  

Valami faszszopó mészárszéket rendezett a 

házából, hogy az isten verje meg!  

Megszokásból az éjjeliszekrényhez nyúltam a 

telefonomért, de az nem volt ott. Hát ezért nem ébresztett 

senki. Rászáradt vér borította mindkét kézfejemet, még 

mindig az edzős nadrág volt rajtam, vagyis le sem 

fürödtem, csak bevágódtam az ágyba valamikor reggel.  

Bassza meg!  

Lassan feltápászkodtam és eltámolyogtam a 

fürdőszobába. Túlhajszolt izmaim jóleső zsibbadtsággal 

fogadták a forró vizet, viszont a kezemen lévő sebek égni 

kezdtek, ahogy lesúroltam róluk a vért. Mire végeztem a 

zuhanyozással, Zecheriah már a teraszon várt rám. Szokás 

szerint telefonon küldött el valakit az anyjába. Magamra 

kaptam egy melegítőnadrágot és hunyorogva léptem ki 

hozzá. Az asztalon már várt a késői reggelim és gőzölgő 

kávé. 
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‒ Szarul nézel ki – tette zakója zsebébe a mobilját 

és szétnyitotta az előtte heverő napilapot. 

‒ Jó reggelt neked is, napsugaram! – morogtam, 

majd leültem és nekiláttam eltüntetni egy nagy adag 

rántottát. 

Ha magunk voltunk, akkor Zech hajlamos volt 

megengedni magának egy kötetlenebb stílust, én meg 

elnéztem neki. Ő volt a helyettesem, és talán az egyetlen 

ember a földön, akiben valóban megbíztam. Annak 

ellenére is, hogy Zecheriah volt az egyetlen emberem, akit 

Ő jelölt ki mellém. Szinte már a barátomnak tartottam. 

‒ Michael halálával van tele a média – csúsztatta 

elém az újságot, majd kávét töltött mindkettőnknek. 

‒ Ez várható volt. Valami fejlemény? 

‒ Még semmi, de figyeltetem az utcákat. Utólagos 

engedelmeddel megkettőztem a biztonsági embereid 

számát, persze diszkréten.  

‒ A szállítmány?  

‒ Már a helyén, készen a ma esti terítésre. Külön 

raktuk a partira valókat, a lányok már töltik az üvegeket.  

‒ Jó. A másik kettőről – a szó marta a torkomat – 

mi hír? 

‒ Raphael pár órája ért vissza a városba, otthon 

van. Uriel meg belőve szórja a pénzét kurvákra.  

‒ Csak mint általában – dőltem hátra a székben, és 

megmasszíroztam az egyik fájós vállam. 

Elnéztem az alattunk elterülő várost, a sok kis 

nyomorult hangyát, akik a munkahelyükre igyekezvén 

Michael halálhírén csámcsogtak. Kedvem lett volna 

mindegyiket egyesével eltaposni, mielőtt még 

bármelyiknek is az az ostoba elképzelése támadna, hogy 

ellenünk forduljon. Lesz ilyen, ebben biztos voltam. Nem 
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is kevés, és nem csak a városból. Ezért volt szükség minél 

előbbi és minél kegyetlenebb megtorlásra. 

A csend volt az, ami kizökkentett a mélázásból. 

Zecheriah felé fordultam, aki komoly arccal nézett. 

Homlokától egészen a kopasz fejbúbjáig szaladtak fel a 

ráncok. 

‒ Mi van? ‒ förmedtem rá, talán a kelleténél kicsit 

keményebben. 

‒ Jól vagy? – kérdezte, fel sem véve az iménti 

hevességem. 

‒ Naná, persze! 

‒ Lószart! 

‒ Akkor meg minek kérdezted? 

Erre nem válaszolt, csak nagyot sóhajtott. 

‒ Van még valami – folytatta mégis pár perc 

hallgatás után. – Ma reggel betörtek. 

Nem kellett többet mondania, pontosan tudtam, 

hogy miről beszél.  

A rohadt életbe! Már csak ez hiányzott!  

‒ Ott vannak még? – szorult ökölbe a kezem az 

asztalon.  

‒ Csak rád várunk. 

Gyorsan felkaptam egy fekete famert és hozzá egy 

inget, majd a pisztolytartó övet a mellkasomra csatoltam, 

és már robogtam is le a garázsba, ahol az embereim már 

vártak. Beszálltam a Mercedesbe Zecheriah mellé, és 

intettem Ezekielnek, az állandó sofőrömnek, hogy 

taposson bele.  

Ez a fajta betörés nem volt ritka, habár az utóbbi 

egy-két hónapban csökkent a számuk, de mindig voltak és 

lesznek is fanatikusok. Talán ideje lenne az egész kócerájt 
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egy új helyre költöztetni, de a jelenlegi helyzetben ez túl 

kockázatos lenne.  

Michael halála minden bizonnyal idevonz majd jó 

pár haszonlesőt vagy épp trónkövetelőt. Vajon Ő is 

előkerül? Hallania kellett, hogy mi történt, akkor pedig 

csak részt akar venni a gyilkos megtalálásában. Ő 

választott és képzett ki minket vezérré, hogy a várost 

irányítsuk. Csak számítunk neki valamit! Míg egyfelől 

naivan reménykedtem benne, hogy ez tényleg így van, 

addig másfelől egy sötét hang folyamatosan azt duruzsolta 

fülembe: le sem szarja már, hogy mi van velünk. Az is 

lehet, hogy csak küld egy új embert Michael helyére, aztán 

részéről le van tudva a dolog. De legalább akkor is 

tudnánk, hogy még él és figyel bennünket. 

Egy órába telt, mire keresztüljutottunk a városon. 

Ezekiel lassan hajtott be a murvával felszórt udvarra, majd 

a düledező épületet megkerülve állt meg. Akárcsak Saul a 

másik autóval, ő furikázta az állandó személyi testőreimet: 

Caint, Ephraimot, Joshuát és Mammont. Mindegyiknek 

megvolt a maga specialitása, amiért alkalmaztam.  

Cain a pengék mestere volt, úgy forgatta a kezei 

között az éles, megmunkált fémet, hogy azon még a 

pisztolygolyó sem hatolt át. Életében egyetlen egyszer 

hibázott csak, de annak a nyomát azóta is arcán viselte egy 

ocsmány heg formájában. Joshuát hihetetlen fizikai ereje 

tette veszélyessé, na meg a vérszomja, ami sokszor elvette 

már a józan eszét. Ephraim olyan volt, akárcsak Deadshot 

azokban az idióta képregényekben, amiket olvasott. 

Legyen szó bármilyen lőfegyverről, ő sosem hibázott. 

Mammon, vagyis a szépfiú, ahogy a többiek gúnyolták, 

nemcsak női bugyikat, de skalpokat is gyűjtött. Brutalitása 

volt az, ami felkeltette a figyelmemet. Együtt felértek vagy 
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harminc másik emberemmel. De ami a legfontosabb volt: 

a megingathatatlan hűségük irántam, amit az évek során 

többször is bebizonyítottak. Amint kiszálltam az autóból, 

körbezártak, hogy a testükkel védjenek, miközben 

szüntelenül a környéket figyelték, de a hely kihalt volt. 

Már ami a felszínt illeti. 

Átlépve a kidőlt, szinte már teljesen elkorhadt 

tölgyfakapun mentünk be az épületbe, majd célirányosan 

haladtunk végig a szürke folyosókon, amelyek falait 

lemálló, penészes tapéta borította. A kiégett lámpák 

nyikorogva imbolyogtak a huzatos átjárókban, a porlepte 

bútorok pedig fájdalmasan recsegtek az idő terhének 

nyomása alatt. Egy külső szemlélő számára kész 

labirintusnak tűnhetett ez a hely, telis-tele sötét, szinte 

teljesen egyforma folyosókkal.  

Több mint tíz perc után értünk el a falhoz. 

Odahajoltam az egyik megfakult portréhoz, mire a 

retinaszkenner azonnal működésbe lépett, és feltárult 

előttünk egy impozánsan csillogó lift. Beszálltunk, majd a 

kód beütése után elindultunk lefelé. A lényeg ugyanis több 

tíz méterrel alattunk terült el. 

Dallamos csilingelés jelezte, hogy megérkeztünk, 

majd a felvonóból kilépve egy újabb hosszú folyosón 

haladtunk végig. A hófehérre festett falak és a 

koromfekete gránit járólap tökéletes ellentéte volt a 

felszíni rothadásnak. Fényesen csillogó bútorok és vakító 

zöld növények váltották egymást az ajtók sokasága között, 

amelyek mögül hangok szűrődtek ki: nevetés, sírás, 

nyögés, kiabálás. De mi a legutolsó ajtóhoz tartottunk, 

ahol dermedt csend várt minket.  

Fehér csempe borította a padlót, a falakat, még a 

plafont is. Odabent négy őr állt, fegyvert szegezve az 
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előttük térdeplő férfira és nőre. Intettem a testőreimnek, 

hogy odakint várjanak, csak Zecheriah és én léptünk be, 

majd mögöttünk hangos kattanással csukódott be az ajtó. 

A nő csapzott volt és furcsán tikkelt, míg a férfi 

rezzenéstelen arccal meredt maga elé. 

‒ Mit láttak? – fordultam az egyik őr felé, de 

helyette a fogva tartott férfi válaszolt. 

‒ Mindent, és még annál is többet – sziszegte, majd 

felemelte a fejét és egyenesen rám nézett. Szemében 

gúnyos fény csillant, ahogy elnyújtva kimondta a nevem. 

– Gabriel… Tudom, hogy ki vagy! 

‒ Helyes – bólintottam. – Akkor nyilván azt is 

tudod, hogy mi fog most következni. 

‒ Csak nem megölsz? – nevetett fel, mire a nő 

rémülten felkapta a fejét. 

‒ Ne, könyörgöm! – esedezett, majd elkezdett 

felém kúszni. – Én csak vissza akarok menni! Azt ígérte, 

hogy visszamehetek! 

Ó, remek! A nő is közülük való. Lehet még ennél 

elcseszettebb ez a helyzet? 

‒ Most már nem számít – nevetett tovább a 

szarházi. – Ha én bejutottam, akkor a többiek is be fognak.  

‒ Várni fogjuk őket – válaszoltam, majd előhúztam 

a pisztolyom és fejbe lőttem.  

Vére a mögötte lévő fehér falra fröccsent, majd a 

férfi eldőlt, mint egy homokzsák. A szemem sarkából 

láttam, hogy a Zech mellett álló őr megremegett.  

A nő felé fordultam, aki meglepő módon nem 

sikoltott. Még csak meg sem ijedt. Továbbra is csak 

rimánkodott, hogy engedjem vissza. Szőke haját hatalmas 

lenövés csúfította el, a szemfesték elmosódott a szeme 

körül, és elgyötört arca évekkel öregebbnek látszott, mint 
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amennyi valójában lehetett. Szántam őt, de az ő döntése 

volt az egész. Kezdettől fogva. Nem az, hogy idehozta ezt 

a faszkalapot, nem, erről már nem ő döntött. De az első 

alkalomról, az első átlépésről, arról igen. Újra felemeltem 

a pisztolyom és lőttem. Pontosan a homloka közepébe.  

Az őr újra megremegett.  

‒ Tüntessétek el őket! – intettem, mire mind 

egyszerre mozdultak. A karom harmadszor is 

felemelkedett: a pisztolycső egyenesen a remegő őr szeme 

közé célzott. – A te hibád, hogy bejutottak, ugye? 

Nem vártam meg a választ, megint lőttem. Szinte 

biztos voltam benne, hogy az ő ellenőrzési pontján 

csúsztak át. Ha pedig mégis ártatlan lett volna, legalább 

kellő figyelmeztetésül szolgált a többiek részére.  

Senki sem mozdult, csak bámultak rám. Zecheriah 

tekintete szinte égette a hátamat. Nem néztem rá, ahogy az 

ajtó felé lépve szélesre tártam azt, így a többiek is nagy 

totálban láthatták, hogy mi is történt idebent. Ők is 

csatlakoztak a némán bámulókhoz. Elsiettem mellettük, és 

meg sem várva őket mentem fel a lifttel.  

Tudtam, hogy nem a gyilkosság döbbentette le 

őket, hanem a tény, hogy én tettem. Na nem mintha 

puhány lennék, de az utóbbi időben mi, arkangyalok, 

mindig másra hagytuk a piszkos munkát. S talán éppen ez 

volt az, ami ahhoz vezetett, hogy valaki képes volt 

Michaelt a saját otthonában kivégezni.  

Gyengének tűntünk, akik túlságosan függtek az 

embereik hűségétől. Nem csoda, hogy ellenünk fordultak. 

Meg is érdemeltük! Mi vagyunk a hibásak! Szinte 

futottam az épületből kifelé, majd a friss levegőre érve 

nagyokat lélegeztem, hogy megszabaduljak a 

mellkasomra telepedett fojtogató súlytól.  
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Újra fel kell építenünk a kezdeti félelmet az 

emberekben. Az első egy évben még a nevünket is csak 

suttogva merték kiejteni. Nem is voltak hibák, minden 

flottul ment. De ahogy elkezdtünk megbízni bennük, úgy 

lazultak meg a pórázok. Márpedig Ő négyünket választott 

ki. Nem a többieket, hanem minket. Nem véletlenül.  

Nekünk kell irányítani! Nekünk kell a ravaszon 

tartani az ujjunkat! Nem elég csak a tornyunkból figyelni! 

Ideje újra kitárnunk a „szárnyainkat” és levetni magunkat 

a sötét mélységbe! 
 


