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Lementek az üres aluljáróba, és hamarosan egy kerek, földbe süllyesztett térségen találták 

magukat – olyan volt, mint egy úszómedence, amelyben nincs víz. Közepén valóban volt két 

rosszul megvilágított figura. És mintha valami feküdt volna a lábuknál. A két álló alak két 

Fénypárti Másféle volt, és ezt nem is leplezték. A fekvő biztosan nem volt Másféle, és a jelek 

szerint már ember sem. 

Svéd dühösen a fogát csikorgatta. 

Odamentek. Bemutatkoztak. 

– Megjelentek végre – morogta az idősebb, megjelenése alapján egyidős lehetett Svéddel. – 

Nem kapkodták el. 

Svéd nem válaszolt a piszkálódásra. Szkenneléssel gyorsan letapogatta a holttestet – az 

aszfalton halott feküdt, ehhez nem fért kétség.  

– Nem értem – mondta Szimonov gondterhelten, nyilván ő is megvizsgálta a testet. 

Az igazat megvallva, Svéd arra számított, hogy a holttest egy orvvadász vámpír áldozatának 

bizonyul, ahogyan az általában lenni szokott, valahányszor az Éjszakai Őrség tagjai sürgősen 

hívták a Setéteket. Alakváltók ebben az esetben szóba se jöhettek – az ő támadásuk után nem 

sok minden marad az áldozatból, de ennek az embernek a teste sértetlennek látszott. Azonban 

az aurájának nyoma sem maradt. 

Az ember nem egyetlen pillanat alatt hal meg. A szervezet és benne az agy, ha a tudat már el 

is merült a nemlét mélyén, egy ideig még él. Ahogyan lelassulnak, majd ki is hunynak az 

életfolyamatok, úgy sápad és alszik ki az aura. Ez sokáig tart, néha órákig is. Máskor  

gyorsabban történik, tizenöt perc alatt, de az aura nyoma megmarad, még több nap múlva is 

könnyű észlelni.  

A földön fekvő ember aurájának semmi nyoma nem volt, mintha egy divatüzlet kirakati 

bábuja lenne. Sőt, megesik, hogy még a kirakati bábun is érzékelhető gyenge aura, ha olyan 

ruhadarab van rajta, amelyet valaki már felpróbált, de az az aura természetesen az emberről 

kerül át a bábura. 

Svéd és Szimonov összenézett, egyszerre leguggoltak az áldozat mellé. Svéd először 

megfogta a holttest állát, amennyire lehetséges volt, hátrahajtotta a fejét, és figyelmesen 

megnézte a nyakát. Még meg is érintette. 

Nem volt rajta harapásnyom. A holttest teljesen sértetlennek látszott, sőt még meleg volt, ez 

pedig ritkán esik meg vámpírtámadás után. A vérét vesztett áldozat gyakorlatilag azonnal 

megmerevedik, mivel a vámpír a vérrel együtt kiszívja áldozata életenergiáját is. Ha a vért az 

utolsó cseppig kiszívják (és csoportos támadások estén mindig ez történik), életenergia is alig 

marad az áldozatban. Alig. 

De ebben a mai esetben a vér ott volt, ahol lennie kellett – a vénákban, artériákban és egyéb 

erekben. A vérkeringés persze leállt, maga a vér már kezdett megalvadni, de bármitől halt 

meg ez az ember, az nem a vérveszteség volt. Életenergiája viszont egyáltalán nem maradt. 

Furcsa: a vér és az életenergia elválaszthatatlanul összetartozik. Lehetetlen, hogy az egyik 

eltűnjön, míg a másik megmarad. Megesik, hogy a vámpír csak kevés vért szív ki, azonban az 

életenergiát teljesen lecsapolja – ez tény. De az biztosan nem történhet meg, hogy a vérhez 

hozzá se nyúl, és az energiának nyoma sem marad.  

„Rendszerint nem történik meg – igazította helyre saját magát Svéd. – Mint soha, most sem 

hagy el a szerencsém, az ismeretlenbe botlom bele. És hogy az ördög vinné el, nincs kivel 

tanácskoznom, nincs kitől megkérdeznem, találkozott-e már ilyesmivel korábban? A világban 

szinte minden megtörtént már egyszer.” 

Azután az jutott Svéd eszébe, hogy a vámpírok áldozatainak arcára a boldogság és 

megbékélés kifejezése fagy rá – a Hívás következtében. Az áldozat boldogan hal meg. Az 

aszfalton fekvő halott fiatalember arcán nyoma sem volt boldogságnak. Ellenkezőleg, úgy 
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nézett ki, mintha halála előtt megrémült volna. Nem mondhatni, hogy halálosan megrémült, 

de azért alaposan megijedt. Ám az, ami megrémítette, végül mégiscsak megölte. 

– Mit mondasz? – kérdezte halkan Svéd a mellette guggoló Szimonovot. 

Szimonov összeszorította ajkát, és értetlenkedve vállat vont. 

– Mit mondhatnék? Soha nem találkoztam hasonlóval. Egyáltalán nincs aurája… 

Harapásnyom nincs… 

– Mi van, kinézelődték magukat? – avatkozott közbe a Fénypárti, az, amelyik telefonált, 

Viktor Garkusa. – Szóval Setét Másféle illegális, emberre támadásának esetével van dolgunk. 

Halálos kimenettel. A Kijevi Éjszakai Őrség követeli, hogy a Nappali Őrség haladéktalanul 

kezdje meg a nyomozást, találja meg a bűnöst, és a lehető legrövidebb határidőn belül 

szolgáltassa ki a Bíróságnak.  

– No nézd csak, milyen fürge! – mondta Svéd dühösen, és teljes magasságában 

felegyenesedett a guggolásból.  

– Nem fogtad fel? – sziszegte elképedve Garkusa. – Talán nem magyaráztam el valamit 

világosan, Setét? Vagy kénytelen leszek a főnökségedhez fordulni? 

Szimonov dühödten felbődült. Svéd máskor rendre utasította volna, de ezúttal a pimasz 

Fénypárti valóban túllőtt a célon. Az orrára kellett koppintani. 

Arról volt szó, hogy mivel Svéd nem szeretett a beosztásával, az érdemeivel hencegni, 

bemutatkozáskor csak a nevét mondta meg. A Fénypártiak őt és Szimonovot egyszerű 

őrségbelieknek nézték, és úgy viselkedtek velük, ahogy szoktak. Ám a Nappali Őrség 

főnökével, még ha olyan tapasztalatlan és zöldfülű is, amilyen Svéd jelenleg, nyilvánvalóan 

sokkal tisztelettudóbban beszéltek volna. A rang mégiscsak ékesíti az embert, bármennyire 

erősítgetik is az ellenkezőjét.  

– Már tájékoztattad a főnökséget, Fénypárti – mondta halkan Svéd. – És most hegyezd a 

füled, hallgasd meg, hogy mondják ezt mifelénk délen! Valami olyasmit mondtál, hogy Setét 

Másféle támadt erre a szerencsétlenre? 

– Hát persze – mondta értetlenkedve Garkusa. Láthatóan nemigen értette, mi történik itt. 

– És tulajdonképpen miből következik ez? 

A Fénypárti még mindig értetlenkedett. 

– Hogyhogy miből? Tipikus vámpírtámadás, az áldozatot megfosztották az életenergiájától… 

– Láttál harapásnyomot? – vágott a szavába Svéd. 

– Mit nézegessek rajta, minden világos! 

– Láttál vagy nem? – kérdezte megint Svéd. 

Garkusa zavarba jött. 

– Hát, nem láttam, na és? 

– De megnézted? 

– Ugyan mit nézegessek? – csattant fel Garkusa. – Ne keress kibúvót, Setét!  

– Hát csak nézd meg, te tökfilkó! – ordította válaszként Svéd, és elkapta Szimonov helyeslő 

pillantását. Szimonov csak úgy ragyogott az elégedettségtől: a peches Fénypárti őrségbeliek 

pofára esése mindig örömmel tölt el egy normális Setétet.  

A Fénypártiak összenéztek, és leguggoltak a holttest mellé. Megvizsgálták a nyakát, majd 

gondterhelten sugdolózni kezdtek.  

„Ez azért furcsa – gondolta Svéd kissé csodálkozva. – Micsoda hanyagság ez az Őrségben? 

Legalább húsz percbe telt, míg a Győzelem tértől ideértünk. Eszükbe se jutott alaposabban 

megnézni a holttestet?” 

De ez már legyen az Éjszakai Őrség gondja. 

– Ha mágikus beavatkozás nyomát látjátok, szíveskedjetek velünk is közölni! – kérte 

gúnyosan Svéd. – Adieu! 
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Búcsúzóul inteni is akart, már könyékben be is hajlította a karját, de nem maradt rá ideje – 

mellette megnyílt egy portál. Kilépett belőle a „medencébe” két újabb Fénypárti. Svédnek úgy 

tűnt, hogy egyiküket már látta korábban, de a nevét nem tudta, vagy nem emlékezett rá. A 

másikat viszont lehetetlen volt nem felismerni: a kijevi Éjszakai Őrség feje, Alexander von 

Kissel tisztelte meg őket megjelenésével. És frissen kinevezett Setét kollégájával ellentétben ő 

öreg volt, harcedzett és erős mágus, és kétség nem férhetett ahhoz, hogy méltán tölti be 

tisztjét.  

– Várj, Svéd! – szólalt meg az ismeretlen mágus. – Később is ráérsz még eltűnni. 

Maradniuk kellett. Szimonov valahogy nagyon természetes módon beállt Svéd jobb válla 

mögé, egyrészt mintegy támogatva főnökét és védelmezve a hátát, másészt félig-meddig 

elbújva. 

– Várok – mondta Svéd érzelemmentes hangon. Nem ajánlatos, hogy egy második szintű 

mágus megpróbáljon tréfálkozni vagy ironizálni von Kissellel. Ez egyértelmű. 

– Hivatalosan elnézést kérek az Éjszakai Őrség járőreinek viselkedéséért – mondta nyugodtan 

a Fénypárti. – Ezt az embert természetesen nem vámpír ölte meg. Ugyanakkor nem 

fölöslegesen hívták ide magukat. 

„Lám csak, tudnak emberi módon is tárgyalni! – gondolta Svéd kissé bánatosan. – Tudnak, ha 

akarnak. Kár, hogy csak nagyon ritkán akarnak.” 

– Figyelmesen hallgatom önt. De kérem tekintetbe venni, hogy csak ma érkeztem Kijevbe, és 

még nem sok mindenre jutott időm az új tisztségemben.  

– Tudjuk, tudjuk. Őszintén szólva, az Éjszakai Őrség is torkig van már a Nappali Őrség teljes 

hiányával.  

– Felesleges volt fenyegetőzni! – ordított fel Svéd háta mögött Szimonov. 

– Hagyjuk a szócséplést! – A Fénypárti mágusnak láthatóan semmi kedve nem volt belemenni 

a nyilvánvalóan terméketlen vitába, és ismét Svédhez fordult: – Megvizsgálta a holttestet? 

– Igen – erősítette meg Svéd. 

– És mit mond? 

Svéd gondosan megválogatta szavait, mérlegelte mondandóját, mielőtt válaszolt volna: 

– Az elhunyt teljes mértékben elvesztette az életenergiáját, teljes mértékben elvesztette az 

auráját, ugyanakkor megmaradt a vére. Mágikus behatásnak a rendelkezésünkre álló szinten 

nem tapasztaltam nyomát sem én, sem a kollégám. Kénytelen vagyok beismerni: nem értem, 

ki vagy mi ölte meg ezt az embert. 

– Nos, becsületes felelet – bólintott a Fénypárti. – És mivel rövid ideje van a városban és a 

beosztásában, hozzáteszem: ez nem az első ilyen holttest Kijevben. Nem is a második. 

Számuk már rég meghaladta a tízet. Gondolom, megérti, hogy nincs értelme ez ügyben 

embereket gyanúsítani. Az emberek nem tudják elvenni mások életenergiáját. Erre csak 

Másféle képes. De érthető okoknál fogva a Fénypártiak nem vádolhatóak ezekkel a 

gyilkosságokkal. Másrészt viszont, a Setétek soha nem szívják ki az emberi erőt ilyen módon. 

Az Éjszakai Őrség vezetése ennek ellenére teljes mértékben támogatja fiatal munkatársunk 

imént kinyilvánított véleményét: a nyomozást ebben és a többi hasonló esetben is a Nappali 

Őrségnek kell lefolytatnia. Már csak azért is, mert az emberek életenergiájának eltulajdonítása 

ügyében a Setétek jobban eligazodnak, mint a Fénypártiak.  

Svéd egyre jobban elkomorodva hallgatta. Őszintén szólva, a leghalványabb fogalma sem volt 

az emberi életenergia eltulajdonításáról, bár tipikus Setét Másféle volt. Ő is, mint minden 

Másféle, az emberi érzelmekkel táplálkozott, enélkül a legegyszerűbb igézetet se tudta volna 

elvégezni. Az energia megmaradásának törvénye a mágiában is működik – az igézethez 

szükséges energiát valahonnan meg kell szerezni. Ugyanakkor a Setét mágusok rendszerint 

nem veszik el az életerőt tudatosan, főként nem veszik el teljes egészében, az aura végleges 
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eltűnéséig. Először is, egyszerre ekkora mennyiségű energiára ritkán van szükség. Másodszor 

pedig, Svéd azt se tudta, hogyan lehet leszívni az egész energiát. Ahogyan képtelen lett volna 

úgy kiönteni egy pohárból a vizet, hogy a pohár belseje száraz legyen. 

– Amint beindul a Nappali Őrség normális működése – jelentette ki Svéd olyan nyugodtan és 

meggyőzően, amennyire csak bírta –, megkezdjük a nyomozást. 

– Nem – rázta meg a fejét a Fénypárti. – A nyomozás, engedelmével, már meg is kezdődött. 

Senki nem követel azonnali eredményeket. De ténykedését máris figyelemmel kísérjük. Mi is, 

az Inkvizíció is. Ha a Nappali Őrség nem teszi meg az elsődleges lépéseket már a következő 

héten, az hivatalos szankciókat von maga után.  

– Legyen belátással, nincs még se hivatalunk, se apparátusunk! – esdekelt Svéd. – Miféle 

nyomozást végezhetnénk? Ki végezné? Össze kell szednem az embereket, ehhez nem egy hét 

kell, hanem egy hónap! Legalább egy hónap! 

Váratlanul közbeavatkozott von Kissel. 

– Kit érdekelnek a problémáid, Setét? – mondta, nem leplezve enyhe megvetését. – Ha 

ácsingóztál a főnöki szék után, hát tedd a dolgod!  

Svéd nagyon szerette volna elmagyarázni, hogyan is látja ő ezt a főnöki széket, és mennyire 

nem akarta elfoglalni, de idejében megértette, hogy ha magyarázkodni kezd a Fénypártiak 

előtt, csak szánalmas és nevetséges lesz a szemükben. 

Mélyet sóhajtott, és félrenézve kinyögte: 

– Mindent megértettem. A nyomozást megkezdjük… egyébként, ahogyan helyesen 

megállapították, már meg is kezdődött. 

– Nagyszerű. – Von Kissel megfordult, és megnyitotta a portált. – Menjünk, Szlava! 

Az említett Szlava, mielőtt még eltűnt volna, az oldalt álldogáló, megnémult őrségbeliekhez 

fordult: 

– Vitya, a Setétek maguk is boldogulnak itt. Folytassátok az őrjáratot! 

Garkusa sietve bólogatott, ezt követően a Fénypárti főnökség eltűnt, ugyanúgy, ahogyan 

előzőleg megjelent. Alig oszlott szét a portál ködös foltja az éjszakai levegőben, az Éjszakai 

Őrség rangidőse kárörvendően odavetette Svédnek: 

– Nos hát, ez a hulla most már a ti gondotok! Ahogy mondani szokás: adieu! 

Nem elég, hogy Garkusa megismételte, amit Svéd mondott nem sokkal korábban, a disznó 

még integetett is búcsúzóul! 

A Fénypártiak diadalmasan elvonultak az egyik feljárón. Svéd röviden elkáromkodta magát, 

és Jefimet tárcsázta. 

Jefim nyomban jelentkezett, és élénk hangjából ítélve a késői óra ellenére sem készült még 

aludni: 

– Igen, főnök! Mi történt? 

– Fima – mondta Svéd komoran –, hullaszállítóra van szükségünk.  

– Hova? – kérdezte Jefim minden csodálkozás nélkül.  

– A Dnyeper Hősei kúthoz, a metrónál. 

– Várj, egy órán belül ott leszek – ígérte Jefim, és bontotta a vonalat. 

„Jaj, istenem! – gondolta Svéd némileg zavarban. – Mit csinálnék Jefim nélkül? Pótolhatatlan 

figura!”  

– Nincs kifogásod ellene, ha elugrom sörért? – érdeklődött óvatosan Szimonov. 

– De van – jelentette ki Svéd. – Elég volt a piálásból, Igor! Dolgunk van. 

Szimonov panaszosan felsóhajtott, de nem tiltakozott. 

– Tartsunk inkább ötletbörzét! –javasolta Svéd. – Hogyan lehetséges megfosztani egy embert 

a teljes életerejétől? Figyelembe véve természetesen a vámpírmódszereket is.  
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– Na jó – mondta minden lelkesedés nélkül Szimonov. – Mindjárt, csak előbb megerősítem az 

elterelést. 

És valóban: függetlenül attól, hogy Kijevre már jó ideje ráborult az éjszaka, ez egyik 

alagútból a másikba időről időre emberek haladtak át – sietve, szinte futva. Semmi értelme, 

hogy meglássák a holttestet és a mellette álló két Másfélét. Inkább kerüljék el őket, a kút fala 

mentén haladjanak, jobb ez így. 

– Szóval azt olvastam valahol, hogy ha egy emberből egy vagy két hónapig mindennap 

leszívnak egy kevés erőt, az egyszer csak elkezd magától elszivárogni – mondta Szimonov 

elgondolkodva. – De hogy mikor és hol olvastam, ha megölsz, se emlékszem. 

Svéd érdeklődve bámult kollégájára: idősebb volt nála, következésképp valóban sokkal több 

mindenre emlékezhetett, mint ő. 

– Hogyan, és végül is elszivárog? Az egész? 

– Szerintem igen. 

– De a szívás nyomai megmaradnak? – kérdezte reménykedve Svéd. – A vámpírmágiát nem 

lehet elrejteni.  

– Megmaradnak – erősítette meg Szimonov. – Lényegében azt is olvastam, hogy a nyomok 

alapján meg lehet találni azt, aki az erőt leszívta. 

– Hogyan? 

Szimonov elbizonytalanodott. 

– Nem emlékszem pontosan – ismerte be. – Szóval valahogyan az aurával függött össze az 

egész. Az áldozat aurájának jellegzetes vonásai kezdenek megjelenni a vámpír aurájában, 

vagy valami ilyesmi. Úgy értve, az energiavámpíréban, lényegében lehet az akár mágus, akár 

boszorkánymester. 

– Hát igen – jegyezte meg Svéd komoran. – Csakhogy ez rajtunk aligha segít. Nincs aurája. 

– Az igaz. – Szimonov megrázta üres cigarettásdobozát, és megint kunyerálni kezdett. – 

Legalább cigiért hadd menjek el! Látod, elfogyott! 

– Szokj le a dohányzásról! – tanácsolta Svéd szórakozottan. – Szedd össze magad… 

– Jól adod – legyintett Szimonov. – Elmegyek, és kész. 

– Csak ne maradj soká! – adta meg magát Svéd. 

Szimonov javíthatatlan volt. 

– Világos! – ígérte, és fürgén a homályosan megvilágított aluljáró szupermarkethez vezető 

feljárata felé indult.  

Svéd magára maradva a holttest mellett azt kezdte forgatni az agyában, mit is csináljanak 

ezután. Befut Jefim. Ezt a szerencsétlent felrakják valamilyen járgányra. Na, és hova vigyék? 

A hullaházba? Akkor már nem lenne egyszerűbb kihívni a rendőrséget? Működne csak az 

Őrség, ahogyan kell, nem lenne kérdéses: a laboratóriumba kell vinni, hogy a szakértők 

megvizsgálják, hová tűnt az aurája, és hogyan tudták leszívni a teljes életenergiáját. 

A felismeréstől, hogy mennyi feladat vár rá, mennyi mindent kell még megszerveznie, Svédre 

rátört a kétségbeesés.  

Jefim harminchét perc múlva futott be – Szimonov még vissza se ért a szupermarketből –, és 

nem is egyedül érkezett. Tisztes külsejű, hatvanasnak látszó úr volt vele. 

– Ismerik egymást? – érdeklődött Jefim fáradtan pislogva. – Nem? Akkor ismerkedjenek meg: 

Dmitrij Svedov, a mai naptól a kijevi Nappali Őrség vezetője. Arkagyij Szemjonovics 

Bermasz, a tudományos részleg volt vezetője… Bár most alighanem megint vezetője, nem 

volt vezetője. 

– Üdvözlöm, fiatalember! – A tudós szertartásosan megszorította Svéd kezét, közben 

könnyedén meghajolt. Láthatóan régi vágású Másféle volt, azok közül való, akik még 

emlékeznek a cári Oroszországra, akik még manapság sem röstellnek keménykalapot, 
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sétapálcát és ápolt, spanyol fazonú szakállt viselni. – Miről van szó? Az elhunyt teste netán 

sértetlen, de nincs aurája, nincs életereje, arcán pedig rémület? 

– Pontosan – erősítette meg Svéd. – Minden úgy van, ahogyan mondta. 

– Na, és valóban helyreállítják az Őrséget? 

– Úgy van! Az Inkvizíció prágai irodája engem bízott meg… e-e-e… – Svéd sietve igyekezett 

megtalálni a megfelelő megfogalmazást, de valamiért csak az ócska hivatalos szöveg jutott 

eszébe – a Nappali Őrség tevékenységének újraindításával. Kezdetben Kijevben, azután 

pedig, remélem, egész Ukrajnában. És most… igyekszem mindent mozgásba hozni. Igaz, nem 

értem, miért esett rám a választás, nem nálam méltóbbra… 

– Ez azt jelenti, hogy ifjabb kollégáimmal együtt újra munkához láthatunk és elfoglalhatjuk a 

laboratóriumokat? 

– A laboratóriumok megmaradtak? – csodálkozott Svéd. – A hivatalt lenyúlta a kormány! 

Arkagyij Szemjonovics kissé ironikus mosollyal nézett Svédre, és elmagyarázta: 

– A kimérás házban csak az Őrség hivatala működött. A laboratóriumok a Podolban vannak, 

és jelenleg üresen állnak. Természetesen lepecsételték őket. 

– Ki? 

– Az emberek elől a rendőrség, előlünk az Inkvizíció. 

Svédnek javulni kezdett a hangulata. 

„És tényleg – gondolta, és meglepődött, hogy magától nem jutott eszébe ez a kézenfekvő 

dolog. – Hiszen az Őrségnek volt egy egész sereg tagozata és helyisége szerte Kijevben. 

Raktárak, mindenféle garázsok, laboratóriumok. A kimérás házban ezek biztosan nem fértek 

volna el.” 

– A munkatársai nem széledtek szét? – kérdezte meg a tudósembert, biztos, ami biztos. 

– Néhányan elmentek – sóhajtotta nem minden sajnálkozás nélkül Bermasz. – De van olyan 

is, aki maradt, és bármelyik pillanatban kész munkába állni. Én, amint kegyeskedhetett 

meggyőződni róla, készen állok. Jefim felhívott, és itt vagyok.  

– Ez remek – mondta Svéd elmosolyodva. – El sem tudja képzelni, mennyire nagyszerű!  

Bermasz közben a holttest fölé hajolt.  

– Ajjaj! – mormolta. – Úgy is van, megint egy legényke. És már megint nem a vámpírok. 

Svéd már éppen ki akarta faggatni a tudósembert, mire céloz ezzel a „már megint”-tel, de nem 

volt rá érkezése. 

– Jefim! – ordította az átjáróból az éppen visszaérkező Szimonov. – Szevasz! 

– Szia, szia! – válaszolta flegmán Jefim. 

– Jó napot, Arkagyij Szemjonovics! Borzasztóan örülök, hogy látom! 

– Üdvözöllek, Igor! Már rég nem mutatkoztál. Mi újság Vinnyicában? Hogy van Vera 

Iljinyicsna? 

– Vinnyica a helyén, mi történhetne vele? De hogy Iljinyicsna hogy van, elnézését kérem, 

nem tudom. Még tavaly elutazott valahova. Alighanem megint Norvégiába. 

Bermasz bólogatva felsóhajtott: 

– Hát igen, mindig is vonzották a fjordok. Emlékszem, hetvenötben… 

De nem fejezte be a mondatot, csak ismét felsóhajtott. 

– Sokáig téblábolunk még itt? – érdeklődött Jefim. – Nem indulhatnánk? 

– Tényleg – kapott észbe Svéd. – A laboratóriumba, ugye? 

– Hát persze, hova máshova? Legalább valaki végre megpróbálja tanulmányozni ezt az aura 

nélküli holttestet, hogy mit műveltek vele. Igor, segíts! 

Jefim és Szimonov a test fölött kezdett bűvészkedni – levitálva akarták elvinni a furgonig. 

Arkagyij Szemjonovics közben megfogta Svéd könyökét, és a feljáró felé vezette – láthatóan 

beszélni akart a Nappali Őrség újonnan kinevezett főnökével. 
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– Dmitrij! – szólította meg halkan. – Szeretnék tisztázni néhány kérdést. Szervezéssel 

kacsolatosakat. Nincs ellene kifogása? 

– Csupa fül vagyok, Arkagyij Szemjonovics! – biztosította Svéd. 

– Nagyszerű! Első kérdés: szándékában áll-e valamin változtatni a tudományos részleg 

munkájában?  

Svéd gondterhelten rágta szája szélét, majd becsülettel beismerte: 

– Ugyan mit változtathatnék? Halvány fogalmam sincs arról, hogyan működött a tudományos 

részleg. Nálunk, Nyikolajevben nem is volt ilyen részleg, egyetlenegy szakértőnk volt, és őt is 

jó esetben egyszer egy évben láttam, a közgyűlésen.  

– Őszinte leszek – folytatta Bermasz. – A laboratóriumainkban egészen kiváló berendezések 

voltak, és nem mindig elsődleges rendeltetésüknek megfelelően használtuk őket. Egy tudós 

nagyon frappánsan fogalmazva azt mondta egyszer, hogy a tudományos munka alapjában 

véve nem más, mint tulajdon kíváncsiságunk kielégítése államköltségen. Így hát az Őrség 

munkájából közvetlenül következő tevékenység mellett kollégáim és én absztrakt tudományos 

kutatásokat is folytattunk. Az ismeretek legkülönbözőbb területein. És ezek a kutatások nem 

mindig álltak kapcsolatban a mágiával, a Homállyal és a Másfélékkel. A tiszta tudománnyal 

foglalkoztunk. 

– Kérem, csak tessék! – Svéd a mellére tette a kezét. – Kutassanak csak, ahogy akarnak! Az a 

fő, hogy elvégezzenek mindent, ami az alapfeladat teljesítéséhez szükséges.  

– Ez magától értetődik. A második kérdés: ki foglalkozik majd részlegem káderkérdéseivel? 

– Korábban ki foglalkozott ezzel? – próbált eligazodni Svéd. 

– Formálisan az Őrség hivatalos személyzetise, Darja Palna Sackih. Gyakorlatilag én magam 

és a helyettesem, Rusztam Zapirov. 

– Semmi kifogásom ellene, ha ez a továbbiakban is így lesz. 

– Darja Palna sajnos jobbnak látta, ha áttelepül Spanyolországba, de úgy vélem, ez nem 

lényeges: valakit nyilván kineveznek majd erre a posztra.  

– Tökéletesen igaza van. 

– És a harmadik kérdés. Dmitrij, beszélt Zavulonnal? 

– Igen – ismerte be Svéd. – Ma este. 

– És... – Bermasz elbizonytalanodott egy kissé. – Mondott valamit azzal kapcsolatban, hogy 

miért önt választották a kijevi Őrség fejéül? Bocsásson meg, de tudnom kell. 

– Megértem, Arkagyij Szemjonovics. Megismétlem: boldogan átengedném ezt a posztot 

bárkinek, aki tapasztaltabb nálam. De körülöttem mindenki azt tanácsolja, hogy dolgozzak 

csak, és ne finnyáskodjak. Zavulon is azt mondta, hogy dolgozzak. Megígérte, hogy segít az 

új hivatal védelmének felépítésében. Meg azt is mondta, ha olyasmivel találom szemben 

magamat, amivel nem boldogulok, ő közbelép. Lényegében ennyi volt. 

Bermaszt ez láthatóan kielégítette, mert csak bólogatott, és néhányszor elismételte: 

– Nagyszerű, nagyszerű… Na jó. Valóban nagyszerű. Ha még Zavulon is… 

Éppen felértek az aluljáróból. A járda mellett várakozott egy kis fehér furgon, oldalán 

rejtélyes felirattal: Elokvencia1. 

A felirat ukrán betűkkel volt felmázolva, ettől Svéd a tengereken teljesen elszokott. 

Jefim és Szimonov a nyomukban volt. Az elhunyt és életerejétől megfosztott fiatalember teste 

Jefim mellett lebegett térdmagasságban. Szimonov a biztonság kedvéért a cipője orránál 

fogva tartotta, ehhez kissé előre kellett hajolnia.  

A menetet meglátva a vezető kiugrott a furgonból, és a hátsó ajtóhoz futott, hogy kinyissa azt. 

Svédet meglepte, hogy Setét Másféle, alakváltó. Svéd azt feltételezte, hogy Jefim megint 

eltérítette az első útjába akadt járművet.  

                                                 
1 Elokvencia: ékesszólás (latin). 
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– Jó estét! – köszönt a sofőr. – Hogy legyen, Szemjonics, fektessük csak le, vagy terítsek alá 

valamit? 

– Minek az neki? Fektessük csak le! 

– Igaz is – hümmögött a vezető. – Fütyül ő már a hidegre. 

Jefim és Szimonov betette a holttestet a furgonba, és az oldalajtóhoz ment. A sofőr becsukta a 

hátsó ajtót, és beült a volán mögé. Mellette dupla ülés volt, ezért Svéd előreengedte Bermaszt, 

és ő ült a külső helyre. 

– A Podolra, Vitya! – utasította a sofőrt Arkagyij Szemjonovics. 

– Tényleg feltámad az Őrség? – kérdezte a vezető vidáman. – Már rég ideje lett volna! 

– Feltámad, Vitya, feltámad – erősítette meg kedélyesen Bermasz. – Ismerd meg az új 

főnököt! 

A sofőr előrehajolt, egészen a szélvédőig, és kíváncsian nézett Svédre. 

– Tiszteletem! – mondta, és hahotázva halántékához emelte a tenyerét. – Megint Szmereka 

irányítja majd a szállítást? 

– Majd meglátjuk – morogta Svéd. – Ne mindent egyszerre! Hagyjátok, hogy legalább 

körülnézzek, csak most érkeztem! 
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