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„Nem tudom, hogy miféle fegyverekkel harcolnak 
majd a harmadik világháborúban, de azt tudom, 
hogy mivel a negyedikben: kövekkel és botokkal.” 

Albert Einstein egy interjúban Alfred 
Werner  nek a Liberal Judaismban (1949)
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ELSO FEJEZET

STRASBOURGTÓL DÉLRE
ELZÁSZ-LOTARINGIA
1944. AUGUSZTUS 4.

Egy szőke hajú, körülbelül tizenkét éves fiú felmászott a törmelék
halom tetejére, törött téglák, megperzselődött fadarabok és összetört 
üvegcserepek között tapogatva ki magának az utat. Barna inge cafatok
ban lógott róla, fűzőjét vesztett cipője mintha bármelyik pillanatban 
leeshetett volna a lábáról. De egy hegyi kecske kecsességével kapasz
kodott fel fürgén a kupac tetejére, ahol kinyújtotta vékony kis karját, 
hogy megragadja a merészsége jutalmát, majd büszkén meglengette 
a feje felett.

Más fiúk, fiatalabbak és kevésbé bátrak – vagy kevésbé felelőtlenek –, 
a kráterekkel tarkított aszfaltról figyelték, ahogy a kisgyerek a nyaka 
köré tekeri a csillogó alufólia csíkot, és elindul visszafelé.

– Ezek bármit képesek összeszedni – jegyezte meg Teddy Toussaint 
közlegény a dzsip vezetőülésén. – Amikor én voltam gyerek, mi üveg
kupakokat gyűjtöttünk.

– Mi baseballkártyákat, de azok más idők voltak. – Azok az idők, 
gondolta Lucas Athan hadnagy, mintha évezredekkel és kilométerekkel 
lennének mögöttük.

– Az már bizonyos – húzta a szót déliesen Toussaint –, és akkori
ban még senki nem lőtt rám. – Elővett egy csomag Red Man bagódo
hányt, és leharapott róla egy darabot.
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– Hadnagy? – nyújtotta oda a nedves csonkot.
– Nem, kösz. – Lucas közben azt figyelte, ahogy a kisfiú visszaug

rik az aszfaltra, és megmutatja a barátainak az alufóliát. Egy gyermek
kori barátjára, Pauliera emlékeztette, aki egy nyílheggyel dicsekedett 
nekik, amit az egyik osztálykiránduláson talált. Felettük többtucatnyi 
szalag lógott le a lebombázott házak tetejéről és a kopasz fákról. A fó
liát a német vadászgépekről szórták le konfettiként, hogy megzavarják 
a szövetségesek rádióösszeköttetését.

Senki nem állíthatta a nácikról, hogy ne lennének találékonyak, és 
még itt, azon a területen is, amelyről átmenetileg kivonultak, hagytak 
maguk után néhány taposóaknát és egyegy magányos mesterlövészt 
az elhagyott harangtornyokban.

Toussaint azt állította, hogy egy adag bagó élesebbé teszi az érzék
szerveit, és ezt be is bizonyította egy nappal korábban, amikor leszedett 
egy karzaton bujkáló mesterlövészt a templomban, amelyet éppen át
kutattak. Egyetlen lövés, és a Kraut már át is bukfencezett a korláton. 

– Három ilyet vadásztam le Baton Rougeban – dicsekedett a köz
legény.

Mivel egy titkos előőrs tagjai voltak, az útvonaluk dermesztően 
veszélyesnek bizonyult. Lucas örült, hogy Toussaintre támaszkodhat. 
Vele ellentétben a közlegénynek a vérében volt a katonaság. Őt magát 
a gyalogságtól helyezték át a CRCbe, a Kulturális Mentési Bizottság
ba, a képzőművészeti és építészeti szakértőknek ebbe a kis létszámú 
osztagába, amelynek tagjai azt a feladatot kapták, hogy megtalálják, 
biztonságba helyezzék és megőrizzék azokat az értékeket, amelyekre  
a nácik az európai hadjáratuk során rátették a kezüket.

A CRC tagjai civilben múzeumi kurátorok, műkereskedők vagy 
professzorok voltak, mint Lucas, de most hatalmas vállalkozásba vág
ták a fejszéjüket. A német hadsereg ekkorra már kifosztotta Olaszor
szágot, Franciaországot, Belgiumot, Lengyelországot és Hollandiát, és 
mindeközben majdnem kétmillió értékes festményt, szobrot és egyéb 
képzőművészeti remeket zsákmányoltak – de úgy tűnt, az étvágyuk 
ettől függetlenül csillapíthatatlan maradt. Az ebül szerzett javakat 
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titkos raktárakban őrizgették arra várva, hogy a háború megnyerése 
után – amelyben az összes náci rendíthetetlenül hitt – a Führer múzeu
mában kerülhessenek méltó helyükre.

Ez a rendíthetetlen hit egészen a normandiai partraszállásig kitartott.
De a szövetségesek seregei még két hónappal később is a fogukat 

összeszorítva küzdöttek, és hatalmas áldozatok árán foglalták vissza 
azokat a területeket, amelyeket a háború elején veszítettek el. A Saint
Lô nevű kis északnyugati faluért folytatott harc hetekig tartott, és 
tizenegyezer halott árán sikerült csak megnyerni. Az a környék, ahol 
Lucas és Toussaint éppen tartózkodtak, jóval a frontvonalon túl terült  
el, és különösen veszélyesnek számított. ElzászLotaringiából a Reich  
polgárait 1939ben kitelepítették, a következő évben ezt a részt is Né
metországhoz csatolták, és csak a német származású elzásziakat en
gedték oda vissza. Strasbourg híres neoromán zsinagógáját a maga 
ötvennégy méteres kupolájával porrá égette a rezsim.

Lucas küldetését, amely eleve rendkívül kockázatos volt, még job
ban megnehezítette, hogy az utasításokat nem közvetlenül a CRCtől 
kapta, hanem annak felettes szervétől, a Stratégiai Szolgálatok Hiva
talától, az OSStől. A küldetésük minden bizonnyal nagyon magas 
prioritásúnak számíthatott.

Katonai zubbonyának belső zsebében egy boríték lapult, benne 
annak a helyi vasbányának a hevenyészett térképével, ahol állítólag 
nagy mennyiségű lopott műkincset rejtettek el. A boríték emellett 
tartalmazta a legfontosabb tárgy szemcsés fényképét is – egy szarko
fágét, amit Rommel hadteste, az Afrikakorps rekvirált a kairói Antik
vitások Múzeumából. Lucasnak fogalma sem volt, hogy miért olyan 
fontos a háború kimenetele szempontjából ez a kőláda, de a klasszikus 
képzőművészetek és a szobrászat terén szerzett tapasztalatai miatt egy
értelműen ő volt a legalkalmasabb ember a feladatra.

– Hadnagy – szállt ki Toussaint a dzsipből –, úgy tűnik, úton van 
a fogadóbizottság. – M1es karabélyát szilárdan, bár lefelé irányított 
csővel markolta a kezében, miközben egy öregember ballagott feléjük, 
kezében egy seprűnyélre kötött fehér zsebkendőt lobogtatva.
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– Ich bin der Bürgermeister – mondta az öregember, vagyis hogy  
ő a polgármester, majd megkérdezte őket, beszélneke németül.

Lucas habozva válaszolt neki, hálásan a gyorstalpalóért, amelyet a 
katonai hírszerzésnél végeztettek el vele, mielőtt útjára küldték volna: 

– Ja, ich kann das – vagyis „igen, tudok”, majd azt is hozzátette, 
hogy az Egyesült Államok Kilencedik Hadseregének hadnagya.

Az öregember bólintott. 
– A német katonák kivonultak – intett fél karjával a város lerom

bolt üzletei és lakóházai felé, mintegy alátámasztva az állítását. – Két 
napja mentek el. Itt csak civilek maradtak.

Lucas szeretett volna hinni neki, de volt annyi esze, hogy résen 
legyen. A háború éppen annyira a megtévesztés taktikájáról is szól, 
amennyire a puskagolyókról. Ezt a leckét korán megtanulta, még kis
katonaként, amikor egy fiatal ellenséges katona, akit egy törmelék
halom alól próbált kihúzni, arra használta utolsó erejét, hogy lesújt
son rá egy törött bajonettel.

– A vasbányát keresem – mondta Lucas.
A polgármester arcán gyanakvás suhant át.
– Oda tud vezetni? – Abban reménykedett, hogy ez inkább pa

rancsnak hangzik, mint kérdésnek.
A polgármester immár a seprűnyélre támaszkodva végigmérte őket, 

és azt mondta: 
– Nem fogják bántani az ott bujkáló embereket?
Nem számított ritkaságnak, hogy az elhagyott bányákat óvóhely

ként hasznosították. 
– Lopott műtárgyakat keresek – magyarázta Lucas. – Ennyi.
A polgármester úgy fürkészte az arcát, mintha a rosszhiszeműség 

jeleit keresné rajta, majd felsóhajtott. Elfordult, és intett az amerikai
aknak, hogy kövessék. A dzsipet az úton hagyták – nem tűnt való
színűnek, hogy komolyabb autós forgalom haladna át erre a közeljö
vőben –, és követték az idős férfit a felszaggatott úton, az aknagráná
tokon és a törött macskaköveken át. Toussaint minden üres ajtót és 
ablakot szemmel tartott. A gyerekek egy része a rongyos barna inget 
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viselő szőke kisfiú vezetésével ott szaladgált a nyomukban, még min
dig fóliadarabokat gyűjtögetve.

Lucas úgy érezte magát, mint a hamelni fuvolás – Hameln melles
leg alig pár száz kilométerre volt tőlük –, aki a falut körbevevő sötét 
erdőbe vezeti a gyermekek seregét. Lucfenyők és szilfák magasodtak 
a fejük fölé, amelyeknek a felső ágai úgy ki voltak dekorálva fóliacsí
kokkal, mintha karácsonyfák lennének. A talajt vastagon borították 
a lehullott levelek és a mohos fadarabok, és a levegő hőmérséklete itt 
olyan öt fokkal alacsonyabb lehetett. Azt a kis napfényt, amit a felhős 
ég átengedett, majdnem teljesen eltakarta a fák koronája. Lucas kivette 
az övéből a zseblámpát, és megvilágította vele maga előtt az utat.

– Nem mondhatnám, hogy ez nagyon tetszik nekem – jelentette 
ki Toussaint immár lövésre emelt puskával. – Csapdának tűnik.

Lucas sem érezte magát túl nagy biztonságban, de nem volt sok 
választása. Parancsot kapott, és a felettese egyértelművé tette, hogy 
nem mehet haza üres kézzel.

A vén polgármester a seprűjével utat vágva kivezette őket egy rozs
dás sínpárhoz, amelyet már félig maga alá temetett a föld. Fél kilomé
teren át követték a síneket, majd gyérülni kezdtek a fák, és megjelent 
előttük egy masszív, kétszárnyú kapu, olyan, mint valami hatalmas 
katedrális bejárata, amelyet valószínűtlen módon egy domboldalba 
illesztettek. Ettől csak még meseszerűbb lett az egész, de nem vidám 
tündérmese; sokkal inkább hasonlított azokra a sötét teuton legen
dákra, amelyeken az őket követő rongyos kölyökcsapat minden bi
zonnyal nevelkedett. A polgármester háromszor megdöngette a fém
ajtót a seprűnyéllel, majd várt egy kicsit, és még hármat kopogott.

Lucas hallotta, hogy dünnyög valamit valakinek a túloldalon – úgy 
tűnt, mintha egyszerűen annyit mondana, hogy „én vagyok, nyisd 
ki” –, és egy másodperccel később már hallotta is, hogy a súlyos vasre
teszeket csikorogva elhúzzák. Az ajtó az olajozatlan csigák, fogaskere
kek és láncok nyikorgásának kíséretében lassan kinyílt, és egy simára 
vájt boltozatos alagút tárult fel mögötte, ahova a rozsdás sínek is le
ereszkedtek.
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Egy hódprémbe öltözött férfi állt előttük tátott szájjal bámulva 
Lucast és Toussaintt, aki egyenesen ráfogta a fegyverét.

– Kik ezek? – nyögte ki a kapu őre. – Miért hoztad őket ide?
– Csak a műtárgyak kellenek nekik.
– A műtárgyak a Führeréi! Rajtunk fogják leverni, ha eltűnnek.
– Ezt hagyd, hogy én döntsem el, Emil.
Emil összevonta a szemöldökét. 
– Jó. Akkor legyen a te felelősséged.
A polgármester Lucas felé fordult, és az alagút irányába biccentett.
– Jöjjön. Megmutatom.
Az öregember vezetésével kikerülték a mogorva Emilt, és megin

dultak az alagútban. A levegő hideg lett, és pállott, az útjukat csak 
néhány erőtlen elektromos izzó világította meg, amelyek egy mennye
zeti dróton sorakoztak. Valahol a sötétben egy generátor dübörgött. 
Legalább egykét perc kellett ahhoz, hogy Lucas rádöbbenjen, több
tucatnyi ember mellett haladnak el, akik a fal mentén kapaszkodnak 
egymásba félelmükben. Egy ősz hajú pár felé fordította a zseblámpáját, 
akik azonnal térdre estek a rongyos pokrócukon, és keresztet vetettek.

– Amerikaner! – hallotta a suttogásokat és a sóhajokat végig az alag
út mentén.

– Mi az ördög? – kérdezte Toussaint. – Azt hiszik, le akarjuk őket 
lőni?

– Valószínűleg – válaszolta Lucas. És miért is ne hinnék? A háború 
rémségeinek se hossza, se vége nem volt. Lucas olyan dolgokat látott, 
amelyeket korábban elképzelni sem tudott volna: foglyul ejtett ellen
állókat fákra felakasztva; olyan falvakat, amelyeknek az összes lakosát 
egy pajtába terelték, amit aztán felgyújtottak. Ezek az emberek, akik 
itt bujkáltak, minden bizonnyal úgy gondolták, hogy a szövetségesek 
is képesek ugyanazokra a rémségekre, mint a nácik. Egy szép napon, 
gondolta Lucas, majd megtudják az igazat, és szégyenkezve fogják le
hajtani a fejüket.

Egyenesen maga elé nézett, és egyre mélyebbre követte a polgár
mestert a bányában. Elmentek egy alkóv mellett, ahol több páncélautó 
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sorakozott külön vágányokon. Egy ember sem volt a közelben; az alag
út falait faládák szegélyezték. A legtöbbnek volt valami írva az oldalára 
– Lucas ki tudta venni a múzeumok, a katedrálisok és a magángyűjte
mények nevét, ahonnan a zsákmány származott –, és kartonpapírokkal 
jelölték rajtuk, hogy hova kell majd kerülniük. Jellemző a németekre, 
gondolta, hogy még a rablást is rendezetten hajtják végre. Az egyik 
cetlin Carinhall nevét pillantotta meg – Hermann Göring kastélyáét  
a Schorfheideerdőben, Berlin mellett. Komoly megelégedésére szol
gált a tudat, hogy ezek a műtárgyak soha nem fognak eljutni oda.

De eddig semmit nem látott, ami a kijelölt szarkofágra emlékez
tette volna. Megragadta a vénember könyökét – olyan érzés volt, mint
ha egy megkövesedett fadarabot szorongatna –, hogy megállítsa, majd 
elővette a zsebéből a fényképet.

– Nem látott valami ilyesmit?
A polgármester megnézte a fotót, ami a szarkofág tetejébe halvá

nyan bevésett szakállas pásztorra utaló Der Hirte nevet kapta.
– Ez egy kődoboz – magyarázta Lucas németül, miközben kinyúj

totta a kezét, hogy jelezze, miszerint egy másfélkét méter hosszú, fél 
méter magas tárgyról lehet szó.

Az öregember hosszú másodpercekig nem nézett fel, és Lucas meg
érezte a vívódását.

– Felismeri, nem?
A férfi nem válaszolt.
Lucas megismételte a kérdést.
– Valami baj van, hadnagy? – köpött ki egy adag bagólevet Touis

saint a földre. Megemelte a karabélya csövét. – Szeretné, ha isten
félővé tenném?

Lucas megrázta a fejét, és az egyik kezével félretolta a fegyver csövét. 
– Mutassa meg, hol van – mondta a polgármesternek.
A vénember kivett a zsebéből egy mocskos, piros rongyot, és meg

törölte a száját, majd rezignáltan bólintott, és visszafordult a bánya  
felé. Miközben továbbereszkedtek, a levegő még jobban lehűlt, az alag
út pedig még sötétebb lett.
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A kőfalak karcosak és egyenetlenek voltak a csákányok és dinami
tok évtizedeitől, a padló egyre jobban lejtett, és egyre göröngyösebbé 
vált. Még az izzók is egyre ritkultak, és mire odaértek egy kanyarhoz, 
Lucas úgy érezte, mintha magába a pokol bugyraiba készülne befor
dulni.

Egy pillanatra azt hitte, hogy így is történt. Egy hatalmas, üres, 
szénfekete terem tárult elé. Még a zseblámpája fénye sem tudott átha
tolni a tintasötét mélységen. Az öregember hirtelen eltűnt, és még mi
előtt Lucasnak eszébe juthatott volna figyelmeztetni Toussaintt, meg
hallotta, hogy valaki megránt egy kart, és kék szikraesőt látott. Ösz  
tönösen hátraugrott, és előrántotta az oldalfegyverét a tokjából, de mi  
előtt tüzet nyithatott volna – mire is? –, odafentről fényeső zúdult rá.

Amikor a szeme megszokta a váratlan világosságot, meglátta, hogy 
az öregember a falnak támaszkodik, kezét még mindig a karon tart
va. Egy hatalmas terem tárult fel előttük, olyan tágas és fényes, mint 
egy pályaudvar. A mennyezete szinte nem is látszott. Többtucatnyi 
egymást keresztező vágány, felborult csille és kiselejtezett futószalag 
hevert benne.

A közepén mintegy tűzifaként egymásra halmozva több ezer fes
tővászon sorakozott díszes keretben, több száz szobor között, ame
lyek némelyikén még a spárga is ott volt, mintha most csomagolták 
volna össze őket a szállításhoz. Lucas hallotta, hogy Buxheimben és 
Heilbronnban is hasonló készleteket találtak, de ehhez képest azok 
valószínűleg eltörpültek volna.

– Szentséges egek – nyögte ki Toussaint.
– Mikor hordták ezeket ide? – kérdezte Lucas. A polgármester meg  

vonta a vállát.
– A teherautók jöttek és mentek. A munkát katonák végezték el – 

mondta. – Mi nem kérdezősködtünk.
A németek himnusza, gondolta Lucas, miközben közelebb lépett: 

nem kérdezősködünk. Végignézett a festményeken – a legtöbb hol
land vagy flamand családi jeleneteket ábrázolt – és a szobrokon, ame
lyek nagy része klasszikus stílusú volt. Neki ez volt a szakterülete: 
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az ókori görög és római művészet. Többet is felismert közülük első 
pillantásra anélkül, hogy meg kellett volna néznie a talapzatukhoz 
erősített címkét. Alig négy évvel korábban még ezeknek a fényképeit 
tanulmányozta a doktori disszertációjára készülve. Olyan volt belépni 
közéjük, mint egy megvalósult álom – legszívesebben minden egyes 
darabnál elidőzött volna, hogy megcsodálja. Miután a háború véget 
ér, az összeset óvatosan ki kell tolni ebből a barlangból, és hazaszál
lítani az eredeti helyére. Ez monumentális feladat lesz, és felmerült 
benne, hogy esetleg önként jelentkezik a lebonyolítására; az sem szá
mít, ha ehhez ismét fel kell esküdnie katonának – mi lehetne ennél 
izgalmasabb vagy nemesebb feladat?

– Hogyan fog egyetlen átkozott ládát megtalálni ebben a kupleráj
ban? – kérdezte mögötte Toussaint. Mintegy véletlenül a polgármes
ter felé tartva pihentette a fegyverét a karján.

Lucas kezében a fényképpel végigsétált a soron, szemügyre vette  
a szobrokat, az urnákat és az agyagkorsókat. Itt napokat vehet igény
be, hogy bármit is előkerítsenek. A polgármester felé fordult, és ismét 
meglobogtatta a fényképet. 

– Hol van?
Az öregember reszkető kézzel előremutatott, de nem mozdult, 

hogy elinduljon velük, amíg Toussaint nem intett neki a puskájával. 
Lucas is folytatta az utat, és egyszerkétszer mintha valami mozgást 
pillantott volna meg a ládák és a talapzatok között.

– Te is láttad? – kérdezte, de Toussaint csak annyit felelt, hogy „Mi
csodát?”, úgyhogy a hadnagy a feszültsége és a sötétség számlájára írta 
a dolgot.

Csak akkor állt meg, amikor odaértek a barlang túlsó végéhez, ahol 
nagyjából hat méterre egy sor csillét pillantott meg egymás mellett, 
amelyek mintha egy külön részleget kerítettek volna el. 

– Ott van?
A polgármester bólintott, de nem volt hajlandó továbbmenni.
– Biztos benne?
– Ja. Ja.
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– Ellenőrzöm – mondta Lucas Toussaintnek. – Te maradj itt, és 
tartsd a szemed a nagyapón.

Kilépett a ládák fedezéke mögül, és a fegyverét elővéve megközelí
tette a csillék körét. Az egyiken egy tábla lógott, amire egy fekete ho
rogkeresztet nyomtattak. Amikor a közelébe ért, elolvasta a feliratot.

Bestimmungsort: Berchtesgaden/Kehlsteinhaus. (Célpont: Berchtes
gaden/ a Sasfészek.)

Hitler titkos hegyi menedéke.
Nem csoda, hogy a vénember nem akart közelebb jönni. A Führer 

elárulásának a puszta gondolata is, vagy azé, hogy átadják valakinek  
a neki kiválogatott javakat, félelmetes lehetett számára. Isten óvja at
tól, hogy ezért valaha is vállalnia kelljen a következményeket.

Lucas oldalra fordult, hogy átcsusszanjon két csille között, amelye
ket úgy állítottak be, mintha fedezékek lennének egy nem várt robba
nás esetén, és meglepetten nyugtázta, hogy a tollaslabdapályánál nem 
nagyobb zárt területen egy rémisztő élőkép tárul elé.

Először azt hitte, hogy egy porban heverő madárijesztőt lát.
A karját és a lábát szétvető alak olyan üresnek tűnt, mintha csak 

szalma, nem emberi hús és vér töltené meg az ingujját és a nadrágját. 
Még arccal lefelé fordított feje is olyan volt, mint egy rothadó tök – 
duzzadt és betegesen narancssárga, furcsán kráteres és foltos bőrrel. 
Mióta fekhet itt ez a tetem, gondolkozott Lucas, és mi ölhette meg?

Majd valami más keltette fel a figyelmét az alak mögött és felett.
A szarkofág úgy trónolt négy fűrészbakon, mint egy oltáron. Lu

casnak nem is kellett közelebb mennie hozzá, hogy biztos legyen 
abban, miszerint megtalálta, amit keresett – még ilyen messziről is 
felismerte nyeregtetejű fedelét és hegyes sarkait, nem beszélve a vas
láncokról, amelyek lezárták. De a megtévesztő fényben a részleteit 
már nem tudta kivenni. Olyan volt, mintha a láda a saját árnyékába 
burkolózna.

Ekkor a szeme sarkából futó mozgást észlelt jobb felől.
– Halt! Hände hoch! – vagyis „Állj! Kezeket fel!”, kiáltotta megpör

dülve, és a fegyverét lövésre emelve.
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Valakinek a talpa alatt megcsikordultak a kavicsok.
– Komm raus, oder ich schiesse! – Kifelé, vagy lövök!
– Ne, kérem, ne lőjön! – válaszolta németül egy reszkető gyermek

hang.
– Mi folyik itt? – kérdezte Touissaint.
A szőke fiú, az alufóliás gyerek mászott elő az egyik csille mögül, 

vékony karját a levegőbe emelve. Lucasnak ismét Paulie jutott eszébe, 
amint a magasba emeli a nyílhegyet, hogy megnézhessék.

– Hadnagy! – kiáltott fel Touissant a kör felé ugorva, a karabélyát 
a magasba emelve. – Jól van?

Lucas leeresztette a fegyverét. 
– Tiszta a levegő!
Toussaint a puskáját a magasba emelve bekúszott a csillék közé. 
– Szentséges Jézusom – mondta, ahogy meglátta a fiút. – Meg is öl 

hettem volna.
– Mit keresel ott, Hansel? – esett a gyereknek a polgármester, aki 

a csillék mögött maradt. – Nem megmondtam neked, hogy nem jö
hetsz be ilyen mélyen a bányába?

Lucas majdnem elnevette magát. Hansel, Jancsi német megfelelő
je. Akkor Juliska sem lehet messze. Lehet, hogy tényleg egy Grimm
mesében találja magát.

A fiú meglátta a holttestet, és akkorára kerekedett a szeme, mint 
egy csészealj.

– Én csak egy kis csokit akartam – dadogta.
Már a német gyerekek is tudták, hogy minden GInál akad egy 

tábla csokoládé. Lucasnak is volt egy a zsebében, amit vacsorára tar
togatott, de úgy érezte, Hanselnek sokkal nagyobb szüksége lenne 
rá. Hogy elterelje a fiú figyelmét a vérfagyasztó látványról, kivette az 
édességet a zsebéből, és átnyújtotta neki.

– Gyere – mondta. – Megszolgáltad.
– Ne jutalmazza meg – kiáltott fel a vénember. – Rosszalkodott.
Lucas annyira megkönnyebbült arról, hogy felfedezték a szarkofá

got, és eközben még csak meg sem haltak, hogy örömmel részesített 
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másokat is egy kis boldogságban. A CRC utasításainak teljesítése egy 
dolog; egy szupertitkos OSShadművelet végrehajtása egészen más 
kategória. A fiú tekintete a csokoládéra szegeződött, és már ki is nyúj
totta a kezét, hogy elvegye, amikor megbotlott valamiben, ami a föld 
alatt lapult.

Ebbe a cipőbe kellene egy fűző, gondolta Lucas közvetlenül az
előtt, hogy a taposóakna felrobbant, méghozzá olyan erővel, hogy  
a levegőbe emelte és elrepítette a testét. Amikor a háta nekicsapódott 
az egyik csillének, még a csontjai is beleremegtek, és csillagokat látott. 
Majd minden olyan sötét lett körülötte, mint az éjszaka valamelyik 
tündérmese sűrű, sötét erdejének a mélyén.


