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Különös hang hallatszott, mintha kő csikorogna kövön. El-
akadt a lélegzete.

Violet felkelt és odarohant, ahol pillanatokkal korábban az 
alakot látta, csakhogy az addigra eltűnt.

Vajon hová tűnhetett? Nem hagyhatja, hogy Edward Archer 
megússza!

Violet egy sírkő mellett állt, és a mohát kapargatta róla, hogy 
elolvashassa a feliratot. Ekkor hirtelen egy nagytestű, fekete ma-
dár ereszkedett alá a magasból, élesre fent karmokkal.

Violet összekucorodott, arca elé kapta két kezét. Átható sikol-
tása felerősödött a sötétben, miközben a madár szárnya egyre 
csak csapkodta felette a levegőt.

– Violet! Violet! Violet!  – kiáltotta valaki a távolban.

Violet kinyitotta a szemét, a torkában dobogott a szíve. Hol 
vagyok? Amint megpillantotta a hálószobája csillárját, el- 
öntötte a megkönnyebbülés. Már megint AZ az álom. Ame-
lyikben Edward eltűnt. De most valamennyire mégis más 
volt: megtámadta benne egy madár…

– Violet! Violet! – szólongatta valaki, mire hirtelen felült. 
Valami megcsörrent a hálószoba ablakán. Óvatosan kimá-
szott az ágyból, és résnyire félrehúzta az ablakon a függönyt.

Hatalmas ezüstös Hold világított az éjszakában.
A kertben, a kavicsos bejárón terpeszben állt egy alak a 

biciklije felett – Fiú.

 
 
 
 

Violet szíve hevesen vert. Edwardot követte, az ikrek közül az ala-
csonyabbat és potrohosabbat, ahogy lassan sántikált a dombon, 
el a lámpaoszlop mellett.

Kicsit homályosan látott, mintha a szemét köd borította volna.
A forgóvillánál belépett a temetőbe, összerezzent a vasszerke-

zet csikorgásától.
A temetőt átszelő ösvényt sírkövek szegélyezték. Violet a vak-

sötétben nem látta a sírkő mögött bujkáló férfit. – Tudom, hogy 
itt van, Edward Archer!  – kiáltotta.

A férfi nevetését visszaverték a sírkövek. Violet homlokát el-
lepte a veríték.

Hirtelen egy alak futott ki az egyik sír mögül. Violet a 
nyomába eredt, de elesett és felhorzsolta a tenyerét.

BAJ VAN 
AZ AGGYAL!
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– Mi tartott ennyi ideig? – kérdezte Fiú, majd megfordult, 
és tekerni kezdett. – Gyere már! – szólt vissza a válla felett, 
majd eliramodott a bejárón.

Miért nem várnak meg soha senkit a fiúk? – mérgelődött 
Violet, majd átsétált a ház túloldalára, és eltolta a kará-
csonyra kapott kerékpárt a kőporos vakolatú fal mellől.

Mi ütött Fiúba, ugyan minek rángatta ki őt az ágyából?
A behajtón kerekezett kifelé, amikor az egyik fáról egy-

szer csak felszállt egy nagy, fekete madár, éppen úgy, mint 
amikor az édesapjával tartott hazafelé.

Violet oldalra csúszott és akaratlanul sikkantott egyet.
– Igazán nagyon csajos csaj vagy! – csúfolódott Fiú, aki 

a közeli padnál várta.
– Nem igaz – zihálta Violet.
– De hisz csak egy madár volt!
– Tudom… – Szótlanul indult meg újra a biciklivel. – 

Ööö, izé… megint ugyanazt álmodtam. Csakhogy ezúttal 
Edward mellett egy madár is szerepelt benne, ezért aztán 
megijedtem, ennyi az egész.

– De mondtam már, hogy Edward Archer se téged, se 
semelyikünket nem bánthat többé! – tekert oda mellé Fiú. 
– Már nem kellene ilyeneket álmodnod!

– Nem saját elhatározásból álmodom ilyeneket, elhihe-
ted – pattogott Violet. – És régen álmodtam ilyet utoljára, 
most is talán csak azért, mert Papával a hazaúton Edward-

Mi az ördögöt keres itt ilyenkor?
A biciklit Fiú nemrég kapta a szüleitől, Makula és Willi-

am Archertől, afféle előszülinapi ajándékként, bár egyálta-
lán nem volt szükségük ürügyre. Az Archer házaspár, miután 
megtalálta régen elvesztett fiát, minduntalan ajándékokat 
adott Fiúnak (no és Iris nagyi is). Violet néha azt kívánta, 
bárcsak ő is árvaházban nőtt volna fel, és csak utóbb lelt vol-
na rá a szüleire, mert akkor valószínűleg nemcsak pihepuha 
pizsamát és rózsaszínű papucsot kapna a születésnapjára.

– Mit keresel itt ilyen későn? Hiszen csak néhány órája 
váltunk el! – suttogta Violet, miután kinyitotta az ablakot.

– Ugyan ne nyafogj már! Nincs is késő! – felelte Fiú, aki-
nek lehelete kis fehér pamacsokká állt össze a levegőben. 
– Hajnalodik, mindjárt napfelkelte!

– Épp erről van szó! Aludni szeretnék! Mikor fogsz végre 
átszokni a rendes időbeosztásra arról, amihez Senki Földjén 
tartottátok magatokat? A hétköznapi emberek éjjel alszanak.

– De az olyan iszonyat unalmas! Szedd már össze magad. 
Apának szüksége van ránk!

– Már megint? Miért? Nem várhat reggelig?
– Túl sokat kérdezősködsz! Gyere!
Violet dúlva-fúlva felöltözött, majd a lehető legkisebb 

zajt keltve kisurrant a szobájából és leosont a lépcsőkön. 
Pillanatokon belül kinyitotta a bejárati ajtót és megállt a 
családi házuk lépcsőjén.
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látnak. Hibátlan eleste óta ezek a kutatások jelentették Eu-
gene legfőbb szenvedélyét, ami azt is eredményezte, hogy 
egyre többször jelentek meg tanulmányai a SzemÉszben. 
Rose, Violet édesanyja, nagyon büszke a férjére, és minden-
kinek beszámol az Archer és Brown vállalkozás becsvágyó 
célkitűzéséről.

Violet és Fiú Az Agy előtt fékezett le.
William Archer magában motyogva húzta fel Az Agy 

egyik fémlap-oldalát, amitől láthatóvá vált a sok száz mi-
ni-képernyő. – Ellenőriztem a kúpokat, a huzalozást… Mi 
lehet, mi az, amitől nem működik? Ezen az oldalon is van 
néhány nem működő. – Ciccegve megkocogtatta az üveget. 
Tudomást sem vett Violet és Fiú jelenlétéről. – Egyszerűen 
nem értem!

– Khm… Apa – köhintette Fiú.
– Szuper! Ideértetek! – mondta William, aki nyomban 

megfordult. – Sajnálom, hogy ilyen hamar vissza kellett 
hívjalak, Violet. No, akkor most induljatok, és ha lehet, ér-
jetek vissza pirkadat előtt. Nem szeretném, ha Város arra 
ébredne, hogy ez a gyönyörűség ismét nincs csúcsformá-
ban. Akkor mászna csak ránk Sanda igazán! Az ülés után 
azt mondtam neki, hogy minden jól működik.

– Mi a teendőnk, Apa? – kérdezte kissé zavartan Fiú. – 
Még semmit nem magyaráztál el nekünk.

– Igaz, milyen ostoba vagyok!

ról beszélgettünk, és akkor is megijesztett egy madár. Arra 
pedig, hogy éjjel mi játszódik le a fejemben, nincs igazán 
befolyásom.

– Neked soha nincs arra befolyásod, mi történik a fejed-
ben – ugratta Fiú. – Gyerünk, nyomás! Apának mielőbb 
szüksége van ránk Az Agynál.

– Hogyhogy mielőbb? – zihálta Violet és Fiú nyomába 
eredt.

– Ez azt jelenti, hogy sürgős az ügy! – Fiú élesen rákanya-
rodott a Pompás útra, és kishíján egy szempalánta-ágyás-
ban landolt.

– De akkor miért nem azt mondtad? – vihogott Violet, 
ahogy elsüvítettek az épület mellett, ami hajdan „A szem-
üveggyártó Archer fivérek áruháza” nevet viselte.

Az áruház Hibátlan kellős közepén állt, és onnan szer-
vezték és irányították birodalmukat az Archer ikrek, Ed-
ward és George. Miután Hibátlan elbukott, Violet papája, 
Eugene Brown és William Archer saját optikai vállalkozás-
ba kezdtek a helyén, amely manapság Archer és Brown Op-
tika néven ismert. 

Ők ketten immár szokásos optikai szolgáltatásokat 
kínálnak: szemüvegeket árulnak, javítják a rászorulók lá-
tását, de az üzletben akad egy szupermenő hely is, ahol 
Violet szemészeti műtéteket végző papája azon kísérlete-
zik, hogy vissza tudja adni a látásukat azoknak, akik nem 


