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Ajánlom ezt a könyvet nindzsámnak és ügynökömnek, Jodi 

Reamernek. 

Köszönöm, hogy távol tartottál a szakadék szélétől. 

Köszönet kedvenc együttesemnek is, melynek neve találóan Muse, 

vagyis múzsa, amiért egy egész regényfolyamhoz elegendő ihletet 

adott. 
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A gyermekkor nem születésünktől egy bizonyos korig tart, hogy aztán 

ama bizonyos kor után a gyermek felnőtt legyen, s felhagyjon a 

gyermeteg dolgokkal. 

A gyermekkor az a királyság, ahol senki nem hal meg. 

Edna St. Vincent Millay 

  



ELŐSZÓ 

TÖBB HALÁLKÖZELI ÉLMÉNYBEN VOLT RÉSZEM, mint 

amennyi kijár egy embernek; és ez nem olyasmi, amihez valaha is 

hozzá lehetne szokni. 

Mégis úgy tűnt, újra elkerülhetetlenül szembe kell néznem a halállal. 

Mintha tényleg ez volna a sorsom. Elmenekültem előle újra és újra, 

de mindig visszajött értem. 

A mostani helyzet azonban nagyon más volt, mint az eddigiek. 

Az ember elfuthat valaki elől, akitől fél, és megpróbálhatja legyőzni 

azt, akit gyűlöl. Minden reakcióm az ilyen gyilkosokra volt 

kihegyezve – a szörnyekre, az ellenségre. 

Ám ha végtelenül szereted azt, aki végezni készül veled, nem marad 

választásod. Hogyan menekülhetnél meg tőle, hogyan küzdhetnél 

ellene, amikor azzal ártasz a szeretett lénynek? Ha nincs más, amit 

Őneki adhatsz, mint az életed, hogyan foszthatnád meg tőle? 

Ha igazán szereted… 

1. ELJEGYZÉS 

SENKI SE BÁMUL, GYŐZKÖDTEM MAGAM, senki se bámul. 

Senki se bámul. 

Mivel azonban nem tudok meggyőzően hazudni, főleg nem 

magamnak, kénytelen voltam ellenőrizni a dolgot. 

Ahogy ott ültem, és arra vártam, hogy a város három közlekedési 

lámpájának egyike zöldre váltson, jobbra sandítottam – Mrs. Weber 

egész testével felém fordult, úgy bámult a mikrobuszából. Pillantását 

az enyémbe fúrta, én pedig hátrahőköltem, és csak csodálkozni 

tudtam, hogy nem kapja el a tekintetét. Még csak nem is 

szégyenkezik! Még mindig illetlenségnek számít másokat bámulni, 

vagy nem? Ez rám már nem vonatkozik? 

Aztán eszembe jutott, hogy a kocsim ablaka sötétített, és valószínűleg 

fogalma sincs, hogy én ülök benne, arról meg pláne nincs, hogy 

kiszúrtam. Próbáltam azzal nyugtatni magam, hogy tulajdonképpen 

nem is engem bámul, csak az autót. 

Az én autómat. Nagyot sóhajtottam. 

Balra néztem, és felnyögtem. Két gyalogos a járdán kővé dermedve 

tátotta a száját, még a zöldön is elfelejtettek átmenni. Mögöttük Mr. 



Marshall meresztette a szemét kis ajándékboltja kirakatüvegén át. De 

legalább nem nyomta az orrát az üveghez. Egyelőre. 

A lámpa zöldre váltott, én pedig siettemben, gondolkodás nélkül a 

gázra tapostam, normálisan, ahogy kőkori Chevy furgonomat 

ösztökéltem volna indulásra. 

A motor felbődült, mint a támadó párduc, és a kocsi olyan hirtelen 

lőtt ki, hogy a testem belenyomódott a fekete bőrülésbe, a gyomrom 

pedig a gerincemhez tapadt. 

– Huh! – kapkodtam levegő után, és a lábammal a féket keresgéltem. 

Már észhez térve éppen csak érintettem a pedált. Az autó mégis 

zökkenve cövekelt le. 

Eszem ágában sem volt körülnézni, és szembesülni a nézőközönség 

reakciójával. Ha valakinek volt is eddig szemernyi kétsége afelől, 

hogy ki vezeti ezt az autót, mostanra garantáltan elpárolgott. Cipőm 

orrával óvatosan, fél milliméternyit lenyomtam a gázpedált, mire a 

kocsi újra kilőtt. 

Végül sikerült elérnem úticélomat, a benzinkutat. Ha nem lett volna 

fogytán a benzinem, eszem ágában sincs bejönni a városba. Sok 

mindenről hajlandó voltam lemondani, akár a cipőfűzőről vagy a 

Pop-Tarts sütiről, csak hogy ne kelljen emberek közé mennem. 

Mintha csak versenyen volnék, néhány másodperc alatt lekaptam a 

tanksapkát, lehúztam a kártyát, és a töltőpisztoly már bent is volt a 

tankban. Azt persze nem tudtam megoldani, hogy a számláló 

gyorsabban pörögjön. Csigalassúsággal vánszorogtak a számok, 

mintha csak engem akarnának bosszantani. 

Napsugár egy szál se – tipikus nyirkos nap a Washington megyei 

Forksban, mégis úgy éreztem, mintha reflektor szegeződne rám, főleg 

a bal kezemen díszelgő finom gyűrűre. Valahányszor a hátamban 

éreztem a pillantásokat, a gyűrű mintha neonként villódzott volna: 

Ide nézzetek! Ide nézzetek! 

Hülyeség ennyire zavarban lenni, ezt én is tudtam. Tényleg számít, 

hogy a szüleimen kívül ki mit hord össze az eljegyzésemről? Az új 

kocsimról? Arról, hogy valami csoda folytán felvettek az ország 

egyik legjobb főiskolájára? A fényes, fekete hitelkártyáról, ami most 

is perzseli a zsebemet? 

– Kit izgat, mit gondolnak… – motyogtam. 



– Bocsánat, mondott valamit, kisasszony? – szólalt meg egy 

férfihang. 

Odafordultam, s mindjárt azt kívántam, bárcsak ne tettem volna. 

Két férfi állt egy flancos terepjáró mellett, amelynek tetejére 

vadonatúj kajakokat erősítettek. Egyikük sem engem nézett. 

Mindketten a kocsit bűvölték. 

A magam részéről fel nem foghattam, mi olyan lenyűgöző rajta. Igaz, 

én már arra is büszke vagyok, hogy meg tudom különböztetni a 

Toyota, a Ford és a Chevrolet márkajelzését. Ez az autó fényes fekete 

volt, elegáns és szép, de nekem akkor is csak egy autó. 

– Ne haragudjon a tolakodásért, de megmondaná, milyen autó ez, 

amit vezet? – kérdezte a magasabbik. 

– Hát, Mercedes, nem igaz? 

– Nos, igen… – felelt a férfi udvariasan. Az alacsonyabb csak a 

szemét forgatta a válaszomra. – Tudom. De arra lettem volna 

kíváncsi, hogy… ez egy Mercedes Guardian? – Már-már áhítattal 

ejtette ki a nevet. Úgy éreztem, ez a fickó jól kijönne Edward 

Cullennel, a… vőlegényemmel (alig pár nappal az esküvőnk előtt 

immár nem tagadhattam a nyilvánvaló tényt). – Állítólag még 

Európában sem kapható – folytatta a férfi –, nemhogy itt. 

Amíg a pillantása körbesimogatta a kocsim vonalait – amely 

számomra alig különbözött bármely Mercedes szedántól, de mit 

tudhatom én? –, röviden végiggondoltam, hogy mi is a bajom az 

olyan szavakkal, mint a vőlegény, az esküvő, a férj és így tovább. 

Egyszerűen nem állt össze a kép. 

Nem elég, hogy úgy nevelkedtem, hogy a habos-babos fehér 

ruháknak és a csokroknak még a gondolatába is beleborzongjak, de 

ami ennél lényegesebb, képtelen voltam a férj megállapodott, 

tiszteletre méltó, unalmas fogalmát összehangolni a saját, Edwardról 

alkotott képemmel. Olyan volt, mint egy arkangyalra osztani a 

könyvelő szerepét; lehetetlenség őt bármilyen hétköznapi szerepben 

elképzelni. 

Mint mindig, amikor Edwardra gondoltam, most is elragadott 

csapongó képzeletem szédítő örvénye. Az idegen kénytelen volt 

megköszörülni a torkát, hogy odafigyeljek rá; változatlanul a márkára 

és a modellre vonatkozó válaszomra várt. 



– Nem tudom – feleltem őszintén. 

– Nem bánja, ha lefényképezkedem vele? 

Időbe telt, mire felfogtam. 

– Komolyan beszél? Le akarja fényképeztetni magát a kocsival? 

– Hát persze. Különben senki sem fog hinni nekem. 

– Hát… jó. Rendben. – Sietve visszatettem a töltőpisztolyt, és 

bemásztam a vezetőülésre, miközben az autómániás pasas hatalmas, 

profinak tűnő fényképezőgépet bányászott elő a hátizsákjából. 

Lefotózták egymást a barátjával a motorház mellett, aztán átmentek a 

kocsi farához. 

– Hol az én jó öreg furgonom? – nyöszörögtem magam elé. Nagyon, 

de nagyon fura véletlen – túlságosan is hogy a kocsim éppen néhány 

héttel azután mondta be végleg az unalmast, hogy Edwarddal 

megkötöttük némiképpen aránytalan egyezségünket, melynek egyik 

pontja szerint vehet nekem egy új kocsit, amennyiben az enyém 

kilehelné a lelkét. Edward esküdözött, hogy erre számítani lehetett; a 

furgonom hosszú, teljes életet élt, majd természetes halállal múlt ki. 

Állítása szerint. Nekem meg persze nem állt módomban ellenőrizni a 

sztorit, sem pedig egyedül feltámasztanom a kocsimat. A kedvenc 

autószerelőm… 

Ennek a gondolatnak azonnal megálljt parancsoltam. Nem voltam 

hajlandó megengedni, hogy kibontakozzon. Helyette az odakint álló 

két fickó párbeszédére figyeltem, amit jócskán tompított az 

ablaküveg. 

– …egy lángszóróval esett neki a videóban, amit a neten láttam. Meg 

se kottyant a verdának, de még a lakkozásban sem tett kárt. 

– Még szép. Ezen a babán egy tankkal is átmehetsz. De ideát 

nemigen van piaca. Főleg közel-keleti diplomatáknak, 

fegyverkereskedőknek, drogbáróknak tervezték. 

– Gondolod, hogy a kiscsaj valaki? – kérdezte az alacsony halkabban. 

Lángoló arccal húztam le a fejem. 

– Tudom is én – vont vállat a magas. – Talán. El nem tudom 

képzelni, minek neki errefelé a rakétabiztos üveg és a hatmázsányi 

páncélozott karosszéria. Biztosan valami veszélyesebb helyre tart. 

Páncélozott karosszéria. Hatmázsányi páncélozott karosszéria. És 

rakétabiztos üveg? Csodás! Mi történt a régi jó golyóállóval? 



Na, ennek legalább volt valami értelme, már ha valakinek ilyen 

fanyar humorérzéke van. 

Nem mintha nem számítottam volna arra, hogy Edward kihasználja 

az egyezségünket, és a maga javára billenti, hogy sokkal többet 

adhasson, mint amennyit kaphat. Beleegyeztem, hogy idővel 

lecserélheti a furgonomat egy új kocsira, természetesen nem sejtve, 

hogy ez ilyen hamar bekövetkezhet. Egy napon kénytelen voltam 

beismerni, hogy a furgonom nem más, mint a járdánkon díszelgő 

csendélet, a klasszikus Chevyk emlékműve. Tudtam, hogy az, amit ő 

új autóként nekem szán, mindenképpen kínos lesz, mert mindenki 

bámulni és pletykálni fog. Na, igazam is lett. De az még legsötétebb 

rémálmaimban sem merült fel, hogy két kocsit fog venni nekem. 

Egy „előtte” és egy „utána” autót, magyarázta, amikor kiakadtam. 

Ez volt az „előtte” autó. Azt mondta, csak kölcsönben van, és 

megígérte, hogy az esküvő után visszaviszi. Az egészből egy kukkot 

sem értettem. Mostanáig. Haha! Törékeny emberi lényként ugyebár 

mindenféle baleset fenyeget. Ráadásul saját balszerencsémnek is oly 

mértékben potenciális áldozata vagyok, hogy egészen nyilvánvalóan 

egy tankoknak is ellenálló járgányra van szükségem, hogy 

biztonságban legyek. Kész röhej. Biztos nagyon jól szórakoztak a 

testvéreivel a hátam mögött. 

Vagy talán, de tényleg csak talán – suttogta a fejemben egy kis 

hangocska –, nem is vicc ez, te lökött. Esetleg tényleg aggódik 

miattad. Nem ez lenne az első alkalom, amikor egy kicsit túlzásba 

viszi. 

Felsóhajtottam. 

Az „utána” kocsit még nem láttam. Cullenék garázsának leghátsó 

sarkában állt eldugva, egy lepellel letakarva. Tudom, hogy legtöbben 

rég meglesték volna, de én tényleg nem voltam rá kíváncsi. 

Annak a karosszériája valószínűleg nem páncélozott, mivel a 

mézeshetek után már nem lesz rá szükségem. A tulajdonképpeni 

elpusztíthatatlanság csupán egyike a számtalan előnynek, aminek már 

előre örültem. Hogy végre én is Cullen lehetek, abban nem a drága 

kocsi és a lenyűgöző hitelkártya volt a legjobb. 

– Hahó! – kiáltott a magas pasas, és két kezével árnyékot vetve 

próbált bekukkantani. – Kész vagyunk. Igazán köszönjük! 



– Nincs mit – motyogtam, majd görcsölve beindítottam a motort, és 

lassan, nagyon óvatosan lenyomtam a gázpedált… 

Akárhányszor hajtottam végig a hazafelé vezető jól ismert úton, még 

mindig nem tudtam nem észrevenni az esőtől kifakult hirdetéseket. 

Minden egyes telefonpóznára tűzött vagy az utcanévtáblákra 

ragasztott plakát olyan volt nekem, mint egy újabb pofon. Egy jól 

megérdemelt pofon! Az agyam önkéntelenül visszatért a korábban 

olyan hirtelen félbeszakított gondolathoz. Ezen az útszakaszon 

képtelenség szabadulnom tőle. Hiszen időről időre kedvenc 

autószerelőm képe suhant el mellettem. 

A legjobb barátomé. Jacobé. 

A „NEM LÁTTA EZT A FIÚT?” plakát ötlete nem Jacob apjától 

származott. Hanem az enyémtől. Charlie nyomtatta ki, és terítette be 

vele az egész várost. És nemcsak Forksot, hanem Port Angelest, 

Sequimet, Hoquiamot, Aberdeent, és az Olympic-félsziget többi 

települését is. Gondoskodott róla, hogy Washington állam minden 

rendőrőrsének falán is ott virítson a szórólap. Saját őrsén egy egész 

faliújságot szenteltek Jacob keresésének. A tábla azonban majdnem 

üres volt, ami rettenetesen csalódottá és kiábrándulttá tette. 

Apámat nem csak a bejelentések hiánya keserítette el. Sokkal inkább 

Billy, Jacob apjának viselkedése, aki apa legjobb barátja. 

Mert Billy nem vett részt a tizenhat éves „szökevény” keresésében. 

Mert Billy nem volt hajlandó La Pushban, a tengerparti 

rezervátumban, Jacob otthonában kiragasztani a szórólapokat. Mert 

úgy tűnt, mintha beletörődött volna Jacob eltűnésébe, mintha nem 

tehetne semmit. Mert Billy kijelentette: 

– Jacob már felnőtt. Majd hazajön, ha akar. 

Bennem is csalódott, amiért Billy mellé álltam, és én sem voltam 

hajlandó plakátot ragasztani, mert Billyvel gyakorlatilag mindketten 

tudtuk, hol van Jacob, és azt is, hogy ezt a fiút senki sem látta. 

A plakátoktól a szokásos gombóc megint naggyá dagadt a 

torkomban, a szememet szokás szerint csípték a könnyek, és örültem, 

hogy Edward vadászni ment ezen a szombaton. Reakcióm láttán ő is 

rémesen érezné magát. 

Persze a szombatnak volt hátránya is. Ahogy lassan, óvatosan 

befordultam az utcánkba, megláttam a házunk felhajtóján apa 



járőrkocsiját. Megint kihagyta a horgászást. Még mindig az esküvő 

miatt duzzog. 

Ezek szerint nem tudok majd otthonról telefonálni, pedig fel kéne 

hívnom… 

Leparkoltam a járda szélén a Chevy-műemlék mögött, és elővettem a 

kesztyűtartóból a mobilt, amit Edward vészhelyzet esetére adott. 

Bepötyögtem a számot, aztán az ujjamat a piros gombon tartottam, 

miközben kicsengett. Biztos, ami biztos. 

– Halló! – vette fel Seth Clearwater, mire megkönnyebbülten 

sóhajtottam fel. Túlságosan be voltam rezelve ahhoz, hogy nővérével, 

Leah-val beszéljek. A mondás, hogy „leharapom a fejedet”, Leah 

esetében nem feltétlenül volt átvitt értelmű. 

– Szia Seth, Bella vagyok. 

– Á, helló Bella! Mizújs? 

Elszorult a torkom. Rettentően nagy szükségem volt a biztatásra. 

– Megvagyok. 

– A hírek miatt hívsz? 

– Olvasol a gondolataimban. 

– Nem mondhatnám. Nem vagyok Alice. Egyszerűen csak 

kiszámítható vagy – viccelődött. Az odalent, La Pushban lakó 

quileute falkából Seth volt az egyetlen, akinek nem esett nehezére 

nevükön neveznie Cullenéket, hogy a majdnem mindentudó leendő 

sógornőmmel való viccelődést már ne is említsem. 

– Tudom. – Egy pillanatra elbizonytalanodtam. – Hogy van? 

Nagyot sóhajtott. 

– Mint mindig. Nem hajlandó beszélni, pedig tudjuk, hogy hall 

bennünket. Tudod, igyekszik nem emberként gondolkozni. Csak az 

ösztöneit követi. 

– Tudod, hol van most? 

– Valahol Észak-Kanadában. Nem tudom, melyik tartományban. 

Nem nagyon izgatják az államhatárok. 

– Van bármi, ami arra utalna, hogy… 

– Nem jön haza, Bella. Sajnálom. 

Nyeltem egyet. 

– Semmi vész, Seth. Kérdés nélkül is tudtam. Csak képtelen vagyok 

feladni a reményt. 



– Na ja. Mind így vagyunk ezzel. 

– Kösz, hogy elviselsz, Seth. A többiek biztosan macerálnak miattam. 

– Nem ők a legnagyobb rajongóid – hagyta rám vidáman. – 

Szerintem elég gáz. Jacob döntött és te is. Jake-nek nem tetszik a 

falka hozzáállása, de ő maga sincs oda az örömtől, hogy még mindig 

foglalkozol vele. 

Elakadt a lélegzetem. 

– Azt hittem, nem áll szóba veled. 

– Bármennyire igyekszik is, mégsem tud mindent eltitkolni előlünk. 

Ezek szerint Jacob tudja, hogy aggódom. Nem tudtam, hogy érezzek 

efelől… De mindegy, legalább világos előtte, hogy nem húztam el a 

csíkot, és nem feledkeztem meg róla teljesen. Lehet, hogy képesnek 

tartott rá. 

– Gondolom, találkozunk az… esküvőn – mondtam, nehezen szűrve 

a szót a fogam között. 

– Naná, ott leszünk anyával. Rendes vagy, hogy meghívtál 

bennünket. 

Elmosolyodtam lelkes hangja hallatán. Bár Clearwaterék meghívása 

Edward ötlete volt, örültem, hogy eszébe jutott. Jó, hogy Seth ott lesz 

– kapocs, amely bármennyire gyenge is, a távollevő tanúmhoz fűz. 

– Hiányoznál, ha nem jönnél el. 

– Mondd meg Edwardnak, hogy üdvözlöm, oké? 

– Persze – feleltem, és a fejemet ingattam. Az Edward és Seth között 

támadt barátság olyasmi volt, amit még mindig képtelen voltam 

felfogni, azonban azt bizonyította, hogy a dolgok igenis változhatnak. 

Hogy a vámpírok és a vérfarkasok jól kijöhetnek egymással, ha 

akarnak, akárki akármit állít is. 

Ez a fordulat azonban nem mindenkinek tetszett. 

– Jaj! – mondta Seth, s a hangja felugrott egy oktávval. – Öö, Leah 

hazajött. 

– Hát, akkor szia. 

A telefon elnémult. Az ülésen hagytam, és lélekben felkészültem 

arra, hogy bemenjek a házba, ahol Charlie várt. 

Szegény apámnak annyi mindennel meg kellett küzdenie. Jacob 

eltűnése csak szalmaszál volt túlterhelt vállán. Legalább annyira 



aggódott miattam, alig nagykorú lánya miatt, aki néhány napon belül 

férjhez megy. 

Lassan araszoltam a ház felé a szemerkélő esőben, visszagondolva 

arra az éjszakára, amikor közöltük vele… 

* 

Amikor a járőrkocsi hangja Charlie érkezését jelezte, a gyűrű 

egyszeriben mázsás súlyként kezdte húzni az ujjamat. 

Legszívesebben zsebre dugtam volna a bal kezemet, vagy inkább 

ráültem volna. De Edward hűvös, határozott szorítással emelte 

kettőnk elé. 

– Lazíts már, Bella! Ne felejtsd el, hogy nem egy gyilkosságot 

készülsz bevallani. 

– Te könnyen beszélsz. 

Hegyeztem a fülem, hallom-e már apám bakancsának jellegzetes 

csoszogását a járdán. Kulcs csörrent az egyébként nyitva levő ajtó 

zárjában. Ez a hang eszembe juttatta a horrorfilmek azon pillanatát, 

mikor az áldozat rádöbben, hogy elfelejtette kulcsra zárni az ajtót. 

– Nyugodj meg, Bella! – suttogta Edward, szívem egyre gyorsuló 

dobogását figyelve. 

Az ajtó a falnak csapódott, én pedig úgy rezzentem össze, mintha 

sokkolóval értek volna hozzám. 

– Szia, Charlie! – kiáltott Edward minden izgalom nélkül. 

– Ne! – tiltakoztam suttogva. 

– Miért? – súgta vissza Edward. 

– Várj, amíg felakasztja a fegyverét! 

Edward kuncogva túrt bele kócos, bronzszínű hajába. Charlie 

belépett a nappaliba, még mindig egyenruhában, még mindig 

fegyveresen, és megpróbált fapofát vágni, amikor meglátott 

bennünket együtt üldögélni a kétszemélyes kanapén. Mostanában 

nagyon igyekezett, hogy jobban megkedvelje Edwardot. Persze a 

mostani meglepetés nyilván elveszi majd a kedvét a további 

próbálkozásoktól. 

– Szevasztok, srácok! Mi újság? 

– Beszélni szeretnénk veled – közölte Edward ünnepélyesen. – Jó 

hírünk van. 



Charlie arckifejezése az erőltetetten barátságosból egy pillanat alatt 

sötéten gyanakvóvá változott. 

– Jó hír? – morogta egyenesen rám nézve. 

– Ülj le, Apa! 

Fél szemöldökét felvonva öt másodpercig bámult rám, aztán 

odatrappolt a hátradönthető támlájú fotelhez, és olyan egyenes háttal 

ült le a legszélére, mint aki tényleg karót nyelt. 

– Ne húzd fel magad, Apa! – szólaltam meg kisvártatva a nyomasztó 

csendben. – Minden rendben. 

Edward elhúzta a száját, és tudtam, ez a „rendben” elleni tiltakozása. 

Ő sokkal inkább olyasvalamit mondott volna, hogy csodás, vagy 

tökéletes, vagy nagyszerű. 

– Hát persze, Bella, hát persze. Ha minden olyan marha jó, akkor 

miért csurog rólad a víz? 

– Nem csurog – hazudtam. 

Mogorva arckifejezése elől Edwardhoz bújtam, és kézfejemmel 

ösztönösen letöröltem a homlokomat, hogy eltüntessem a 

bizonyítékot. 

– Terhes vagy! – tört ki Charlie. – Terhes vagy, nem igaz? 

A kérdést nyilvánvalóan nekem szánta, bár közben Edwardot 

fixírozta, és meg mertem volna esküdni, hogy a keze a pisztolya felé 

moccan. 

– Nem! Még szép, hogy nem! – Legszívesebben oldalba vágtam 

volna Edwardot, de tudtam, hogy ettől csak nekem lenne 

véraláfutásos a könyököm. Előre megmondtam neki, hogy Apa 

rögtön erre a következtetésre fog jutni. Mi más magyarázata lehetne 

annak, hogy épeszű emberek tizennyolc évesen össze akarnak 

házasodni? (Edward válasza hallatán az égre emeltem a szemem. A 

szerelem. Na persze!) 

Charlie sötét pillantása mintha kissé enyhült volna. Általában simán 

leolvasható az arcomról, hogy igazat mondok-e, így most már hitt 

nekem. 

– Oh, bocsánat! 

– Nem haragszunk. 

Hosszú szünet következett. Aztán rájöttem, hogy mindketten arra 

várnak, hogy én mondjak valamit. Kétségbeesetten pislogtam 



Edwardra. Kizárt dolog, hogy azok a szavak elhagyják a számat. Rám 

mosolygott, majd kihúzta magát, és apámhoz fordult. 

– Charlie! Tudom, hogy nem a helyes sorrendben csináltam. 

Hagyományosan téged illett volna megkérdeznem előbb. Nem állt 

szándékomban tiszteletlennek lenni, de mivel Bella már igent 

mondott, és nem szeretném választási lehetőségét csorbítani, ahelyett, 

hogy megkérném tőled a kezét, inkább az áldásodat kérem. 

Összeházasodunk, Charlie. A világon mindennél jobban szeretem 

Bellát, az életemnél is jobban, és – valami csoda folytán – ő is így 

szeret engem. Áldásod adod ránk? 

Határozottnak és nyugodtnak hangzott. Ahogy tökéletesen 

magabiztos hangját hallgattam, az éleslátás ritka pillanatát éltem át – 

csupán egyetlen másodpercig. Futólag olyannak láttam őt, 

amilyennek a világ látja. Egyetlen szívdobbanásnyi időre a bejelentett 

hír tökéletes értelmet nyert. 

Azután megláttam a gyűrűre meredő Charlie képét. 

Miközben az arca halványból vörösbe, vörösből lilába, lilából kékbe 

fordult, elakadt a lélegzetem. Fel akartam állni – nem is tudom, 

mihez akartam kezdeni, talán a Heimlich-fogást akartam alkalmazni, 

hogy meg ne fulladjon –, de Edward megszorította a kezemet, és azt 

mormogta olyan halkan, hogy csak én hallottam: 

– Adj neki egy percet! 

A csend ezúttal sokkal tovább tartott. Aztán Charlie arca fokozatosan 

visszanyerte eredeti árnyalatát. Ajkát lebiggyesztette, felvonta a 

szemöldökét; felismertem „mélyen elgondolkodó” arckifejezését. 

Sokáig tanulmányozott bennünket, én pedig éreztem, ahogy Edward 

ellazul mellettem. 

– Azt hiszem, ez nem is annyira meglepő – dörmögte Charlie. – 

Sejtettem, hogy elég hamar kénytelen leszek valami ilyesmit 

megemészteni. 

Kifújtam a levegőt. 

– Biztos vagy a dologban? – nézett rám szúrósan. 

– Száz százalékig biztos vagyok Edwardban – feleltem magabiztosan. 

– De minek összeházasodni? Minek ez a sietség? – méregetett megint 

gyanakodva. 



Azért kellett sietni, mert minden egyes átkozott nappal közelebb 

kerültem a tizenkilenchez, miközben Edward megmaradt tizenhét 

éves tökéletességében; olyannak, amilyen több mint kilencven éve 

volt. Na, nem mintha ez az én olvasatomban szükségessé tette volna a 

házasságot, de az esküvő részét képezte annak a törékeny és 

bonyolult kompromisszumnak Edward és énközöttem, ami végül 

lehetővé tette, hogy eljussak ide, a halandóból halhatatlanná válás 

határára. 

Ezek azonban nem olyasféle dolgok, amiket elmagyarázhattam volna 

Charlie-nak. 

– Ősszel együtt megyünk a Dartmouthra, Charlie – emlékeztette 

Edward. – Szeretném ezt… – hogy is mondjam? – …helyesen 

csinálni. Ilyen a neveltetésem – mosolygott vállvonogatva. 

Nem túlzott. Az I. világháború idején komolyan vették a régimódi 

erkölcsöt. 

Charlie szája szeglete megrándult. Kereste, mibe köthetne bele. De 

mit mondhatott volna? Azt szeretném, ha előbb bűnben élnétek? Apa 

volt. Nem mondhatott akármit. 

– Tudtam, hogy ez lesz a vége – motyogott magában a homlokát 

ráncolva. Aztán egyszeriben teljesen kisimult és kiüresedett az arca. 

– Apa? – kérdeztem aggódva. Edwardra pillantottam, de az ő arcáról 

sem tudtam leolvasni semmit. 

– Ha! – robbant ki Charlie. Összerándultam ültömben. – Hahaha! 

Hitetlenkedve bámultam, miközben Charlie kétrét görnyedt a 

nevetéstől, s rázkódott tőle az egész teste. 

Edwardra néztem magyarázatért, de ő összeszorította az ajkát, mintha 

maga is a nevetését igyekezne elfojtani. 

– Na, jó! – bökte ki végül fulladozva Charlie. – Házasodjatok össze! 

– Majd újra elkapta a röhögőgörcs. – De… 

– De mi? – kérdeztem. 

– De neked kell elmondanod anyádnak. Én egy szót sem szólok 

Renée-nek. Ez a te ügyed. – És egyre hangosabban hahotázott. 

Megálltam, és kezemet a kilincsen nyugtatva elmosolyodtam. Hát 

persze, hogy megrémítettek Charlie szavai. Képtelenség ezzel Renée 

elé állni. Az elhamarkodott házasság előrébb volt a feketelistáján, 

mint az, ha valaki kiskutyákat főz meg élve. 



Ki jósolhatta volna meg a válaszát? Én nem. Az biztos, hogy Charlie 

sem. Talán Alice, de őt eszembe se jutott megkérdezni. 

– Nos, Bella… – szólt Renée, miután fulladozva eldadogtam a 

lehetetlen szavakat: Anya, feleségül megyek Edwardhoz. – Egy kissé 

bosszant, hogy ilyen sokáig vártál a bejelentéssel. A repülőjegy meg 

egyre drágább lesz. Jaj! – kezdett pánikba esni. – Vajon leveszik Phil 

gipszét addigra? Tönkreteszi a fotókat, ha nem szmokingban… 

– Várj csak, Anya! – hápogtam. – Hogy érted, hogy ilyen sokáig 

vártam a bejelentéssel? Épp csak most volt az el-el… – képtelen 

voltam kipréselni magamból az eljegyzés szót – ma tisztázódtak a 

dolgok. 

– Ma? Tényleg? Micsoda meglepetés! Azt hittem… 

– Mit hittél? Mikor hitted? 

– Amikor áprilisban meglátogattatok, az egész nagyon 

egyértelműnek tűnt. Olyan vagy édesem, mint egy nyitott könyv. De 

nem szóltam egy szót sem, mert tudtam, hogy felesleges. Pont olyan 

vagy, mint Charlie. – Lemondóan sóhajtott. – Ha egyszer döntöttél, 

hiába is győzködne bárki az ellenkezőjéről. Ragaszkodsz az 

elképzelésedhez, akárcsak apád. 

Azután pedig olyasvalamit mondott, amire a legkevésbé számítottam 

tőle. 

– Bella, te nem követed el ugyanazokat a hibákat, amiket én. Olyan a 

hangod, mintha halálra lennél rémülve, de gondolom, csak azért, mert 

tőlem félsz. – Kuncogott. – Attól, hogy mit fogok gondolni. Tudom, 

sok mindent mondtam a házasságról és a hülyeségről, és nem vonom 

vissza, de vedd már észre, hogy ezek a dolgok kifejezetten rám 

voltak igazak. Te teljesen más vagy, mint én. Te a saját hibáidat 

követed el, és biztos vagyok benne, hogy te is megbánsz majd éppen 

elég dolgot az életben. De az elkötelezettséggel sosem volt gondod, 

kislányom. Jobbak az esélyeid, hogy összejöjjön neked, mint a 

legtöbb negyvenévesnek, akit ismerek – nevetett fel újra Renée. – Te 

vagy az én kis koravén gyermekem. Szerencsére úgy tűnik, találtál 

egy másik öreg lelket. 

– Nem… nem haragszol? Nem gondolod, hogy bődületesen nagy 

hibát követek el? 



– Hát persze, hogy azt kívánom, bárcsak várnál még néhány évet. 

Miért, szerinted elég öregnek látszom ahhoz, hogy anyós legyek? De 

ez nem énrólam szól, hanem rólad. Boldog vagy? 

– Nem is tudom. Pillanatnyilag éppen testen kívüli élményem van. 

– Boldoggá tesz téged ez a fiú, Bella? – kacagott Renée. 

– Igen, de… 

– Vágysz majd valaha is bárki másra? 

– Nem, de… 

– De mi? 

– De nem fogod azt mondani, hogy pont olyan idétlen vagyok, mint 

minden más szerelmes tini, amióta a világ világ? 

– Te sosem voltál tinédzser, édesem. Te tudod, mi a legjobb neked. 

Az elmúlt néhány hétben Renée váratlanul belevetette magát az 

esküvői előkészületekbe. Naponta órákat lógott a telefonon Edward 

anyjával, Esmével. Nem kellett amiatt aggódni, hogy az örömszülők 

nem jönnek majd ki egymással. Renée rajongott Esméért, bár kétlem, 

hogy bárki képes lett volna máshogy érezni az én imádni való leendő 

anyósom iránt. 

Megúsztam. Edward családja és az enyém együtt szervezte az 

esküvőt anélkül, hogy bármit tennem, tudnom vagy gondolnom 

kellett volna ezzel kapcsolatban. 

Charlie persze rettentően dühös volt, de az volt benne a szép, hogy 

nem rám. Renée volt az áruló. Arra számított, hogy majd ő 

akadályokat gördít az utamba. Mit tehetett ezután, amikor a végső 

fenyegetése – hogy el kell mondanom Anyának –, kipukkant, mint 

egy léggömb? Nem volt a kezében semmi, és ezt tudta is. Így hát 

csak kókadozott otthon, és arról motyogott, hogy a világon senkiben 

sem lehet megbízni… 

– Apa! – kiáltottam, amikor kinyitottam a bejárati ajtót. – Megjöttem. 

– Várj, Bells! Maradj, ahol vagy! 

– Tessék? – kérdeztem, és automatikusan megtorpantam. 

– Adj egy másodpercet! Aú, ez fájt, Alice! 

Alice? 

– Bocs, Charlie! – trillázta Alice. – Ez milyen? 

– Összevérezem. 

– Nincs semmi baj. Meg sem sebeztem a bőrödet. Nekem elhiheted! 



– Mi folyik itt? – tudakoltam bizonytalanul, a küszöbön állva. 

– Még harminc másodperc, Bella! – válaszolt Alice. – Türelem rózsát 

terem. 

– Úgy van – tette hozzá Charlie. 

Doboltam a lábammal, annak ütemére számolva a másodperceket. 

Még mielőtt elértem volna a harmincat, Alice megszólalt: 

– Oké, bejöhetsz, Bella! 

– Ó! – hüledeztem. – Nahát! Apa! Te aztán… 

– Ciki, mi? – vágott közbe Charlie. 

– Inkább elegánsnak mondanám. 

Elpirult. Alice a könyökénél fogva lassan megforgatta, hogy 

szemügyre vehessem a galambszürke szmokingot. 

– Fejezd be, Alice! Olyan idiótán festek így! 

– Soha, senki nem néz ki idiótának, akit én öltöztetek fel. 

– Igaza van, Apa! Fantasztikusan nézel ki. Milyen alkalomra lesz? 

Alice a szemét forgatta. 

– Utolsó ruhapróba. Mindkettőtöknek. 

Nagy nehezen elszakítottam pillantásomat a szokatlanul elegáns 

Charlie-ról, s csak ekkor vettem észre az elővigyázatosan a kanapéra 

fektetett, rettegett fehér ruhazsákot. 

– Jaj, ne! 

– Csak semmi para, Bella! Nem tart sokáig. 

Nagy levegőt vettem, és lehunytam a szemem. Ki sem nyitottam, úgy 

bukdácsoltam fel a lépcsőn a szobámba. Bugyira és melltartóra 

vetkőztem, és egyenesen kinyújtottam a karomat. 

– Az ember azt hinné, bambuszszálkát szúrok a körmöd alá – 

motyogott magában Alice, amikor felért. 

Nem törődtem vele. Álomvilágomba menekültem. 

Álomvilágomban az egész esküvői macerán túlvoltunk. Megvolt. 

Máris szőnyeg alá seperhetem és elfelejthetem. 

Egyedül voltunk, csak Edward és én. A helyszín elmosódott, és 

egyfolytában változott – ködös erdőből felhős várossá alakult, majd 

sarkvidéki éjszakává, mivel Edward titokban tartotta nászutunk 

célpontját, hogy meglepjen vele. Engem azonban a hol nem 

különösebben izgatott. 



Együtt voltunk, én pedig maradéktalanul teljesítettem egyezségünk 

rám eső részét. Hozzámentem. Ez volt a nagy dolog. De az összes 

elképesztő ajándékát is elfogadtam, és igaz, hogy feleslegesen, de 

felvettek a Dartmouth Főiskolára, ahol ősszel meg kellene kezdenem 

a tanulmányaimat. Most rajta a sor. 

Mielőtt vámpírrá változtatna – ez volt a nagy kompromisszum ráeső 

része –, még valamit meg kell tennie. 

Edward mániákusan aggódott azon, hogy feladok emberi dolgokat, 

olyan élményeket, amikből nem akarta, hogy kimaradjak. A 

legtöbbje, mint például a végzős bál, nekem butaságnak tűnt. Csupán 

egyetlen emberi tapasztalás volt, amit nem szerettem volna kihagyni. 

Természetesen ez volt az, amiről jobb szerette volna, ha teljesen 

megfeledkezem. 

Igazság szerint keveset tudtam arról, milyen leszek, amikor már nem 

vagyok ember. A saját szememmel láttam újszülött vámpírokat, és 

hallottam leendő családom minden sztoriját azokról az első, vad 

napokról. Évekig a szomjúság lesz a legfőbb jellemzőm. Időbe telik, 

mire újra önmagam leszek. És amikor majd tökéletesen fogok 

uralkodni magamon, akkor sem fogok soha pontosan úgy érezni, mint 

most. 

Emberként… szenvedélyes szerelemmel. 

Át akartam élni mindent, mielőtt felcserélném meleg, törékeny, 

feromon hajtotta testemet valami gyönyörű, erős… és ismeretlenre. 

Igazi nászutat akartam Edwarddal, és annak ellenére, hogy tartott a 

veszélyektől, melyeknek így ki leszek téve, beleegyezett, hogy 

megpróbáljuk. 

Alig érzékeltem Alice jelenlétét és azt, ahogy a szatén siklott a 

bőrömön. Pillanatnyilag nem izgatott, hogy az egész város rólam 

beszél. Nem gondoltam a felhajtásra, melynek nemsokára a 

középpontja leszek. Nem aggódtam, hogy meg fogok botlani az 

uszályomban, hogy vihogni fogok, amikor nem kellene, hogy túl 

fiatal vagyok, hogy annyian fognak bámulni, sőt még az üres szék 

miatt sem, ahol apa legjobb barátjának kellene ülnie. 

Edwarddal voltam boldog Álomvilágomban. 

2. EGY HOSSZÚ ÉJSZAKA 

– MÁRIS HIÁNYZOL! 



– Nem kell elmennem. Maradhatok… 

– Hmmm… 

Egy hosszú pillanatig csend volt, csak a szívem kalapált. Zihálva 

lélegeztünk, suttogva kapkodtuk a levegőt. 

Néha olyan könnyen el tudtam felejteni, hogy egy vámpírral 

csókolózom. Nem mintha hétköznapi vagy közönséges halandóként 

gondoltam volna rá – egy másodpercre sem feledkezhettem meg soha 

arról, hogy olyasvalakit ölelek, aki még egy angyalnál is szebb –, 

hanem mert úgy tűnt, mintha semmiből sem állna, hogy ajkát az 

ajkamra, az arcomra, a nyakamra tegye. Azt állította, már rég túl van 

a kísértésen, amit a vérem jelent számára, s maga az elképzelés, hogy 

elveszíthet, kigyógyította a vágyból. De tudtam, hogy a vérem illata 

még mindig fájdalmat okoz neki, égeti a torkát, mintha lángokat 

lélegezne be. 

Kinyitottam a szemem, és láttam, hogy az övé is nyitva, s az arcomat 

bámulja. Sosem értettem, miért néz így rám. Mintha én lennék a 

főnyeremény, nem pedig az őrületesen szerencsés nyertes. 

Egy pillanatig farkasszemet néztünk. Arany szeme olyan mély volt, 

hogy úgy képzeltem, egészen a lelkéig látok. Butaságnak tűnt, hogy 

ez a kérdés, mármint a lelke létezése, valaha is kétséges volt, még 

akkor is, ha vámpír. Senkinek nem volt nála szebb lelke, szebb, mint 

zseniális elméje, semmihez sem fogható arca, vagy káprázatos teste. 

Úgy nézett vissza rám, mintha ő is látná az én lelkemet, és mintha 

tetszene neki, amit lát. 

Az én gondolataimban azonban nem tudott olvasni, mint mindenki 

máséban. Ki tudja miért, valami fura zavar az agyamban immunissá 

tett minden rendkívüli és ijesztő dolog ellen, amire egyik-másik 

halhatatlan képes. (Csak az agyam volt immunis, a testem azonban 

még védtelen maradt olyan vámpírok támadásával szemben, akik 

máshogy működtek, mint ő.) Akármi rendellenesség óvta is tőle a 

gondolataimat, én határozottan örültem ennek. Gondolni sem akartam 

arra, hogy mi lenne egyébként. 

Újra közelebb húztam arcát az enyémhez. 

– Nem kérdéses, hogy maradok – motyogta. 

– Nem, nem! Ma van a legénybúcsúd. Menned kell. 



Ezt mondtam, de közben jobb kezem ujjai bronz hajába túrtak, a bal 

kezem pedig a derekát húzta közelebb. Hűvös tenyerével az arcomat 

simogatta. 

– A legénybúcsút olyanoknak találták ki, akik szomorúak, amiért 

vége az agglegényéletüknek. Én viszont alig várom, hogy magam 

mögött hagyjam. Vagyis nem igazán van értelme. 

– Igaz – leheltem torka téliesen hűs bőrére. 

Elég közel álltam a boldogsághoz. Charlie nyilván a szobájában 

aludt, ami gyakorlatilag egyet jelentett azzal, hogy egyedül vagyunk. 

Összegömbölyödtünk kis ágyamon, összefonódva, amennyire csak 

lehet, eltekintve a vastag takarótól, amibe bebugyoláltam magam, 

mint egy báb. Utáltam, hogy szükség van a takaróra; valahogy 

tönkretette a romantikát, ha a fogam vacogni kezdett. Azt pedig 

Charlie nagyon furcsállaná, ha augusztusban bekapcsolnám a fűtést. 

De ha már én kénytelen voltam betakarózni, legalább Edward inge a 

földön hevert. Sosem sikerült betelnem tökéletességével, fehér, hűvös 

és márványsima testével. Végigsimítottam mellkasán, keresve a lapos 

hasához vezető utat, és csak ámuldoztam. Könnyű borzongás futott 

végig rajta, szája újra megtalálta az enyémet. Nyelvemet óvatosan 

üveg simaságú ajkához nyomtam, mire felsóhajtott. Édes lélegzete 

hűvösen és illatosan cirógatta végig az arcomat. 

El akart húzódni – mindig így reagált, amikor úgy érezte, túl messzire 

mentünk. Reflexszerűen tett így, miközben legszívesebben folytatta 

volna. Edward élete nagy részében visszautasított minden testi 

örömöt. Tudtam, hogy most ijesztő lehet neki ez a változás. 

– Várj! – mondtam, elkaptam a vállát, és közelebb húzódtam hozzá. 

Fél lábamat egy rúgással kiszabadítottam, és köré fontam. – 

Gyakorlat teszi a mestert. 

– Mostanra már eléggé mesterei vagyunk a dolognak, nem gondolod? 

– heherészett. – Aludtál te egyáltalán az elmúlt hónapban? 

– De ez a jelmezes főpróba – emlékeztettem –, és mi csak egyes 

jeleneteket próbáltunk el. Nincs idő továbbra is óvatoskodni. 

Azt hittem, nevetni fog, de nem felelt, és a teste megmerevedett a 

hirtelen izgalomtól. Szemében az arany, ami eddig folyékony volt, 

mintha megkeményedett volna. 

Végiggondoltam szavaimat, és rájöttem, mit hallhatott ki belőlük. 



– Bella! – suttogta. 

– Ne kezdd most megint! – mondtam. – Megegyeztünk. 

– Nem is tudom. Alig bírok koncentrálni, amikor így vagy velem. 

Képtelen vagyok világosan gondolkodni. Nem fogom tudni 

visszafogni magam. Bajod lesz belőle. 

– Ugyan már! 

– Bella… 

– Psszt! – Megcsókoltam, hogy elfojtsam pánikrohamát. Ezt már 

hallottam. Nem bújhat ki az egyezség alól, miután ragaszkodott 

ahhoz, hogy előbb hozzámenjek. 

Egy pillanatra visszacsókolt, de éreztem, hogy nem az addigi hévvel. 

Aggódik, mindig aggódik. Mennyire más lenne, ha már nem kellene 

nyugtalankodnia miattam! Mit kezdene azzal a sok szabadidejével? 

Kénytelen lenne új hobbi után nézni. 

– Hogy van az inad? – kérdezte. 

Tudván, hogy nem szó szerint érti, így feleltem: 

– Finom melegen. 

– Komolyan? Nem szállt bele a bátorságod? Még nem késő 

meggondolnod magad. 

– Te ki akarsz rúgni? 

– Csak biztosra megyek – kacarászott. – Nem akarom, hogy 

olyasvalamit tegyél, amiben nem vagy tökéletesen biztos. 

– Biztos vagyok benned. A többit majd valahogy túlélem. 

Tétovázott, mielőtt felelt volna, én pedig azon tűnődtem, vajon mit 

mondtam már megint, amit nem kellett volna. 

– Tényleg? – kérdezte halkan. – Mármint nem az esküvőre gondolok, 

abban biztos vagyok, hogy azt minden kétséged ellenére túléled, 

hanem az utánra… mi lesz Renée-vel, és mi lesz Charlie-val? 

Felsóhajtottam. 

– Hiányozni fognak. – Vagy ami még rosszabb, én fogok hiányozni 

nekik, de nem akartam olajat önteni a tűzre. 

– Angela, Ben, Jessica és Mike? 

– A barátaim is hiányozni fognak – mosolyogtam a sötétben. – Főleg 

Mike. Jaj, Mike! Hogy élek nélküle ezután? 

Edward felmordult. 

Felnevettem, de aztán elkomolyodtam. 



– Edward, már vagy ezerszer végigrágtuk ezt. Tudom, hogy nehéz 

lesz, de ez az, amit akarok. Téged akarlak, téged és örökre. Egyetlen 

élet egyszerűen nem elég nekem. 

– Örökre jéggé dermedve tizennyolc évesen – suttogta. 

– Minden nő álma – ugrattam. 

– Sosem változol… sosem haladsz előre. 

– Ez mit jelent? 

Nem válaszolt azonnal. 

– Emlékszel, amikor megmondtuk Charlie-nak, hogy 

összeházasodunk? És ő azt hitte… terhes vagy? 

– És azt fontolgatta, hogy lelőjön-e téged – vihogtam. – Ismerd be, 

hogy egy másodpercig komolyan elgondolkodott rajta! 

Nem felelt. 

– Mi a baj, Edward? 

– Csak azt kívánom… nos, hogy bárcsak igaza lett volna! 

A csodálkozástól a lélegzetem is elállt. 

– Leginkább amiatt, mert lehetett volna igaza is. Hogy volna ilyen 

lehetőségünk. Gyűlölöm ezt is elvenni tőled. 

Beletelt egy percbe, mire felelni tudtam. 

– Tudom, mit csinálok. 

– Honnan tudhatnád, Bella? Nézd meg az anyámat! Nézd meg a 

húgomat! Nem olyan egyszerű áldozat, mint amilyennek képzeled. 

– Esme és Rosalie pompásan kijön egymással. Ha később gondot 

okoz, megtehetjük ugyanazt, amit Esme: örökbe fogadhatunk. 

Felsóhajtott, de a hangja vad volt. 

– Nem helyes! Nem akarom, hogy miattam kénytelen legyél 

áldozatokat hozni. Adni akarok neked, nem elvenni tőled. Nem 

akarom ellopni a jövődet. Ha emberek lennénk… 

Kezemet a szájára tapasztottam. 

– Te vagy a jövőm. Most pedig hagyd abba! Ne lógasd az orrod, mert 

hívom a testvéreidet, hogy vigyenek el innen! Talán mégis szükséged 

van arra a legénybúcsúra. 

– Sajnálom. Nyavalygok, igaz? Biztos az idegeim teszik. 

– Talán neked szállt inadba a bátorságod? 



– Nem abban az értelemben. Egy évszázadot vártam, hogy 

elvehessem Önt, Miss Swan. Alig várom az esküvői ceremóniát… – 

Elhallgatott a gondolat kellős közepén. – Ó, az isten szerelmére! 

– Mi a baj? 

– Nem kell hívnod a testvéreimet – mondta fogcsikorgatva. – Emmett 

és Jasper nyilvánvalóan nem fogják hagyni, hogy kibújjak a ma esti 

buli alól. 

Egy pillanatra szorosabban öleltem magamhoz, azután elengedtem. 

Eszem ágában sem volt szembeszállni Emmettel. 

– Érezd jól magad! 

Csikorgás hallatszott az ablak felől, valaki acélos körömmel 

karmolászta az üvegtáblát, és el is érte a kívánt hatást, mert a szőr is 

felállt a hátamon tőle. 

– Ha nem küldöd ki Edwardot – sziszegte az éjszakában egyelőre 

még láthatatlan Emmett vészjóslóan –, majd mi bejövünk érte. 

– Menj! – nevettem. – Még mielőtt darabokra szedik a házunkat. 

Edward grimaszolva ugyan, de egyetlen könnyed mozdulattal felkelt, 

s egy másikkal már fel is vette az ingét. Lehajolt, és homlokon 

csókolt. 

– Aludj! Nagy nap lesz holnap. 

– Köszi! Ettől biztosan jól el tudok lazulni. 

– Találkozunk az oltár előtt. 

– A fehér ruhás leszek. – Tetszett, hogy ilyen tökéletesen blazírtan 

hangzott. 

Heherészve felelt: 

– Nagyon meggyőző. – Majd hirtelen leguggolt, izmai megfeszültek, 

mint a rugó. És eltűnt. Olyan gyorsan ugrott ki az ablakon, hogy azt 

szemmel képtelen voltam követni. 

Odakintről halk puffanás hallatszott és Emmett káromkodása. 

– Jó lesz, ha vigyáztok, és nem késik el miattatok – mormogtam, 

tudván, hogy hallják. 

Ekkor Jasper arca jelent meg az ablakban, mézszínű haja ezüstösen 

csillogott a felhőkön áttörő gyenge holdfényben. 

– Ne aggódj, Bella! Időben hazavisszük. 

Egyszeriben nagyon nyugodt lettem, s minden kételyem 

jelentéktelennek tűnt. Jasper a maga módján ugyanolyan tehetséges 



volt, mint Alice a rejtélyes, ámde precíz jóslataival. Jasper nem a 

jövőbe lát, hanem képes befolyásolni a hangulatot, az ember 

kénytelen úgy érezni, ahogyan ő akarja. 

Feszengve, még mindig a takarómba bugyolálva felültem. 

– Jasper? Mit csinálnak a vámpírok a legénybúcsún? Ugye nem 

sztriptízklubba viszitek? 

– Ne árulj el semmit! – morogta Emmett odalentről. Egy újabb 

puffanást követően Edward halkan felnevetett. 

– Nyugi! – legyintett Jasper, mire megnyugodtam. – Nekünk, 

Culleneknek megvan a magunk verziója. Csak egypár puma, meg 

néhány grizzly. Nagyjából egy átlagos esti kiruccanás. 

Eltűnődtem azon, hogy vajon tudok-e majd valaha én is ilyen 

könnyedén beszélni a vámpírok „vegetáriánus” étrendjéről. 

– Köszi, Jasper! 

Rám kacsintott, majd eltűnt a szemem elől. 

Mélységes csend honolt odakint. Charlie horkolása tompán 

átszűrődött a falon. 

Fejemet a párnára hajtottam. Elálmosodtam. Ez volt az utolsó 

éjszakám Isabella Swanként. Holnap éjjelre Isabella Cullen leszek. 

És ez jól hangzott, még akkor is, ha ez az esküvősdi csak púp a 

hátamon. 

Kis ideig hagytam a gondolataimat elkalandozni, arra számítva, hogy 

hamarosan elalszom. Azonban néhány perc elteltével azt vettem 

észre, hogy éberebb lettem. A szorongás kezdett visszaszivárogni a 

gyomromba. Az ágy túl puhának tűnt, túl melegnek Edward nélkül. 

Jasper messze járt, és vele együtt eltűnt minden békés, laza érzésem. 

Rettentően hosszú nap lesz a holnapi. 

Tudatában voltam annak, hogy legtöbb félelmem marhaság, már csak 

magamat kellett legyőznöm. A figyelem az élet elkerülhetetlen része. 

Nem olvadhatok bele mindig a környezetbe. Azonban akadt néhány 

egészen konkrét és teljesen megalapozott félelmem. 

Elsőnek mindjárt az esküvői ruha uszálya. Ezzel kapcsolatban Alice 

hagyta, hogy művészi hajlama diadalmaskodjon a praktikum felett. 

Leküzdeni Cullenék lépcsőjét magas sarkúban és uszállyal, lehetetlen 

vállalkozásnak tűnt. Gyakorolnom kellett volna. 

Azután a vendégek. 



Tanya családja, a Denali klán, valamikor a ceremónia előtt fog 

megérkezni. 

Rizikós lenne Tanyáékat egy helyiségben hagyni a quileute-

rezervátumból érkező vendégekkel, Jacob apjával és 

Clearwaterékkel. Denaliék nem rajonganak a vérfarkasokért. Tanya 

testvére, Irina nem is jön el az esküvőre. Még mindig gyűlöli a 

vérfarkasokat, amiért megölték a barátját, Laurent-t (amikor éppen 

velem akart végezni). Eme ellenszenvnek köszönhetően hagyták 

magukra Denaliék Edward családját a legnehezebb időkben. A 

quileute farkasokkal kötött valószínűtlen szövetség mentette meg 

valamennyiünk életét, amikor ránk támadt egy horda újszülött 

vámpír… 

Edward amellett kardoskodott, hogy nem lesz veszélyes, ha Denaliék 

a quileute-ok közelében vannak. Tanyának és egész családjának – 

Irina kivételével – rettenetes lelkiismeret-furdalása volt, amiért 

cserbenhagytak bennünket. A fegyverszünet a vérfarkasokkal olyan – 

korántsem nagy – ár volt, melyet hajlandóak voltak megfizetni, hogy 

részben kiegyenlítsék ezt az adósságukat. 

Ez volt a nagyobbik gond, de volt ott még egy kisebb is: törékeny 

önbizalmam. 

Még sosem láttam Tanyát, de biztosra vettem, hogy ez a találkozás 

nem lesz kellemes élmény az egómnak. Egyszer, valamikor, még a 

születésem előtt, valószínűleg meg akarta szerezni Edwardot – na, 

nem mintha nem tudnám megérteni őt vagy bármely másik nőt, hogy 

Edwardra ácsingózik. Azonban Tanya minimum szép lesz, de az is 

lehet, hogy gyönyörű, s bár Edward egyértelműen – igaz, érthetetlen 

módon – engem kedvel jobban, képtelen leszek nem 

összehasonlítgatni magam vele. 

Morogtam egy kicsit, amíg Edward, aki ismeri a gyengéimet, 

olyasvalamit nem mondott, amitől lelkifurdalásom lett. 

– Mi állunk hozzájuk a legközelebb, Bella – emlékeztetett. – Tudod, 

nincs családjuk, még mindig árváknak érzik magukat, ennyi idő 

elteltével is. 

Így hát elfogadtam, és nem húztam a számat. Tanyának ekkor már 

nagy családja volt, majdnem akkora, mint Cullenéké. Öten voltak: 

Tanyához, Kate-hez és Irinához úgy csatlakozott Carmen és Eleazar, 



mint egykoron Alice és Jasper Cullenékhez, s mindannyiukban 

megvolt a vágy, hogy könyörületesebben éljenek, mint a normál 

vámpírok. 

A nagy társaság ellenére azonban Tanya és testvérei bizonyos 

szempontból még mindig egyedül voltak. Még mindig gyászoltak. 

Mert valamikor réges-régen nekik is volt anyjuk. 

El tudtam képzelni az űrt, amit egy ilyen veszteség hagy maga után, 

még ezer év elteltével is. Megpróbáltam elképzelni a Cullen családot 

az alapítója, központja, irányítója, édesapjuk, Carlisle nélkül. Nem 

sikerült. 

Carlisle elmesélte nekem Tanya történetét a számtalan hosszú éjszaka 

egyikén, amikor sokáig maradtam Cullenéknél, és tanultam, 

amennyit csak tudtam, hogy minél jobban felkészüljek az általam 

választott jövőre. Tanya édesanyjának története egy volt a sok 

óvatosságra intő eset közül, mely példázza azon szabályok egyikét, 

amikkel tisztában kell lennem, amikor csatlakozom a halhatatlanok 

világához. Tulajdonképpen csupán egy szabály, egyetlen szabály, 

mely ezer apró fazettára bomlik: Tartsd meg a titkot! 

Titkot tartani sok mindent jelent – gyanakvást nem keltve élni, mint 

Cullenék, továbbállni, mielőtt az embereknek feltűnne, hogy nem 

öregszenek. Vagy teljesen távol tartani magukat az emberektől – 

kivéve étkezésekkor –, ahogy a nomádok, James és Victoria élt 

régen, és ahogy Jasper barátai, Peter és Charlotte még mindig él. Azt 

jelentette, hogy felügyelet alatt tartasz minden általad létrehozott új 

vámpírt, ahogyan Jasper is tette, amikor Mariával élt. S amit Victoria 

elmulasztott megtenni újszülötteivel. 

És azt is jelentette, hogy csínján kell bánni az átváltoztatással, mert 

bizonyos teremtmények felett nincs hatalmad. 

– Nem tudom, hogy hívták Tanya édesanyját – ismerte be Carlisle. 

Szőke hajához hasonló árnyalatú arany szemében szomorúság 

csillogott, ahogy Tanya fájdalmára gondolt. – Ha tehetik, nem 

beszélnek róla, és szándékosan nem gondolnak rá. Az a nő, aki 

Tanyát, Kate-et és Irinát teremtette, aki szerette őket, azt hiszem, sok 

évvel a születésem előtt élt, még a mi világunk pestise, a halhatatlan 

gyerekek ideje előtt. 



El nem tudom képzelni, mit gondoltak a régiek. Vámpírokat csináltak 

olyanokból, akik alig voltak idősebbek egy csecsemőnél. 

Le kellett nyelnem a torkomban gyűlő epét, amikor az általa leírt 

képet magam elé képzeltem. 

– Igazán gyönyörűek voltak – magyarázta sietve Carlisle, reakcióm 

láttán. – Olyan kedvesek, olyan bájosak, hogy azt el sem tudod 

képzelni. Az ember kénytelen volt szeretni őket. Nem tehetett mást. 

Azonban semmire sem lehetett megtanítani őket. Megrekedtek azon a 

szinten, ahol voltak, amikor megharapták őket. Imádni való 

kétévesek, gödröcskés arccal gügyörésztek, és ha megéheztek, ettek, 

és semmiféle figyelmeztetés sem tartotta vissza őket. Az emberek 

lassanként suttogni kezdtek, mindenféle történetek kezdtek keringeni 

róluk, terjedt a félelem, mint tűz a száraz bozótban… 

Tanya anyja is létrehozott egy ilyen gyereket. Ahogy a többiekét, az 

ő tettének okát sem értem. – Nagy levegőt vett, hogy megnyugodjon. 

– Természetesen a Volturi sem maradhatott ki az ügyből. 

Ezúttal is megborzongtam a név hallatán, mint mindig, amikor az 

olasz vámpírok klánjáról hallottam – akik királyi fenségnek tartják 

magukat, és ebben a történetben is központi szerepet játszottak. Nem 

létezhetett törvény, ha nem létezett büntetés; nem létezhetett 

büntetés, ha nem volt, aki alkalmazza. A régiek, Aro, Caius és 

Marcus irányította a Volturi seregeket; én csak egyszer találkoztam 

velük, de azon a rövid találkozáson úgy tűnt, mintha Aro, erős 

gondolatolvasó képességével – aki egyetlen érintésből tudott minden 

gondolatot, ami valaha is átsuhant az illető agyában – lenne a valódi 

vezető. 

– A Volturi klán tagjai otthon, Volterrában, és az egész világon 

tanulmányozták a halhatatlan gyermekeket. Caius végül úgy döntött, 

hogy a kicsik képtelenek megőrizni a titkot, ezért el kellett pusztítani 

őket. Mint mondtam, szeretni valóak voltak. Nos, a szövetségek az 

utolsó leheletükig harcoltak, hogy megvédjék őket, s 

megtizedeltettek. A vérontás földrajzilag nem terjedt ki akkora 

területre, mint később észak és dél háborúja, de a maga módján 

pusztítóbb volt. Régen fennálló szövetségek, régi szokások, 

barátságok… Sok minden elveszett. Végül teljesen kiirtották ezt a 

szokást. A halhatatlan gyermekek olyan tabuvá váltak, hogy még 



megemlíteni sem volt szabad őket. Amikor a Volturival éltem, 

találkoztam két halhatatlan gyermekkel, így hát első kézből tudom, 

milyen hatást váltottak ki. Miután véget ért az általuk okozott 

katasztrófa, Aro évekig tanulmányozta a kicsiket. Ismered rámenősen 

kíváncsi hozzáállását; azt remélte, meg lehet szelídíteni őket. De 

végül egyhangú döntés született: megengedhetetlen a halhatatlan 

gyermekek létezése. 

Már majdnem megfeledkeztem a Denali nővérek anyjáról, amikor a 

történet visszakanyarodott hozzá. 

– Nem világos pontosan, mi is történt Tanya anyjával – mondta 

Carlisle. – Tanya, Kate és Irina semmit sem tudott addig a napig, 

amikor a Volturi emberei értük nem jöttek, s anyjuk, valamint 

illegális teremtménye már a foglyuk nem lett. Csupán a tudatlanság 

mentette meg Tanya és testvérei életét. Aro megérintette őket, és látta 

tökéletes ártatlanságukat, így nem kaptak büntetést anyjukkal együtt. 

Egyikük sem látta soha azelőtt a kisfiút, s még csak nem is sejtette 

létezését addig a napig, amíg lángolni nem látták anyjuk karjaiban. 

Csak találgatni tudok, de úgy vélem, anyjuk éppen ettől a sorstól 

akarta megvédeni őket, amikor eltitkolta előlük a gyermeket. De 

akkor vajon miért teremtette? Ki volt a kisfiú, aki olyan sokat 

jelentett a számára, hogy átlépte ezt az átléphetetlen határvonalat? 

Tanya és a többiek sosem kaptak választ egyetlen kérdésükre sem. 

Anyjuk bűnösségében azonban nem kételkedhettek, és nem hinném, 

hogy valaha is meg tudtak bocsátani neki. 

Caius, annak ellenére, hogy Aro biztosította őt Tanya, Kate és Irina 

tökéletes ártatlanságáról, őket is tűzbe akarta vetni. Bűnrészesség 

címén. Szerencséjükre azonban Arónak éppen kegyes napja volt. 

Tanyának és testvéreinek megbocsátottak, de a szívük sosem 

gyógyult be, és a törvényt igencsak tiszteletben tartják… 

Nem is tudom, mikor ment át a felidézett emlék álomba. Az egyik 

pillanatban mintha még Carlisle-t hallgattam volna, az ő arcát láttam, 

majd egy pillanattal később szürke, puszta föld volt előttem, és 

tömjénfüstöt éreztem a levegőben. Nem voltam egyedül. 

Egy sereg alak állt szétszóródva a szántóföld közepén, mindannyian 

hamuszín köpönyegbe burkolózva, amit ijesztőnek kellett volna 

éreznem – csakis a Volturi tagjai lehettek, én pedig, annak ellenére, 



hogy mire ítéltek legutóbbi találkozásunkkor, még mindig ember. Azt 

azonban tudtam, ahogyan az álmomban néha előfordul, hogy 

láthatatlan vagyok számukra. 

Körülöttem mindenfelé elszórtan füstölgő kupacok. Felismertem a 

levegőben terjengő édeskés illatot, és nem vizsgáltam meg jobban a 

dombocskákat. Nem vágytam az általuk kivégzett vámpírok arcát 

nézegetni, részben attól tartva, hogy felismerek valakit az izzó halotti 

máglya parazsában. 

A Volturi katonái körbeálltak valakit vagy valamit, s hallottam 

izgatott suttogásukat. Közelebb óvakodtam a köpönyegesekhez, 

mivel az álom arra kényszerített, hogy kiderítsem, ki vagy mi az, 

amit ennyire erősen tanulmányoznak. Óvatosan besurranva két 

magas, leplet viselő, sziszegő alak közé, végül megláttam vitájuk 

tárgyát egy kisebb buckán. 

Szép volt, imádni való, pontosan, ahogy Carlisle leírta. Még totyogós 

kisfiú, alig kétéves. Világosbarna, göndör fürtök keretezték 

gömbölyű orcájú és telt ajkú angyali arcocskáját. Remegett, a szeme 

lehunyva, mintha attól félne, hogy látnia kell, ahogy a halál 

másodpercről másodpercre közeledik. 

Olyan erővel tört rám a kényszer, hogy megmentsem a szépséges, 

halálra rémült gyermeket, hogy a Volturi mindent elsöprő 

fenyegetése sem számított többé. Utat törtem mellettük, nem törődve 

azzal, hogy észrevesznek-e. Leráztam magamról a rettegést. A kisfiú 

felé rohantam. 

Amikor azonban tisztán ki tudtam venni a dombot, amin ült, 

megtorpantam. Nem föld vagy szikla volt, hanem egy halom 

kiszáradt, élettelen emberi test. Képtelen voltam nem belenézni az 

arcokba. Mindet ismertem – Angelát, Bent, Jessicát, Mike-ot… És 

közvetlenül a gyönyörű kisfiú alatt ott hevert a szüleim teste. 

A gyermek kinyitotta élénk, vörösen izzó szemét. 

3. A NAGY NAP 

FELPATTANT A SZEMEM. 

Vacogva, levegő után kapkodva feküdtem percekig meleg ágyamban, 

s próbáltam elszakadni az álomtól. Odakint az ég szürkéből halvány 

rózsaszínre váltott, miközben arra vártam, hogy a szívverésem 

lassuljon. 



Amikor újra a jól ismert, rendetlen szobám valóságában éreztem 

magam, egy kicsit dühös lettem magamra. Hogy álmodhatok ilyet az 

esküvőm előtti éjjel? Ez lesz a vége, ha az éjszaka kellős közepén 

félelmetes történeteken töröm a fejem. 

Hogy mihamarabb lerázhassam magamról a rémálmot, feleslegesen 

korán felöltöztem, és lementem a konyhába. Először is rendet tettem 

a már amúgy is rendes szobákban, aztán amikor Charlie felkelt, 

palacsintát sütöttem neki. Én, lévén túlságosan izgatott az evéshez, 

csak ültem ott izegve-mozogva, mint a sajtkukac, miközben ő 

reggelizett. 

– Háromkor te mész Mr. Weberért – emlékeztettem. 

– Nem sok dolgom akad ma azon kívül, hogy elvigyem a lelkészt, 

Bells. Nem hinném, hogy megfeledkeznék az egyetlen feladatomról. 

– Charlie szabadságot vett ki az esküvő napjára, és nyilvánvalóan 

fogalma sem volt, mit kezdjen az idejével. Pillantása időnként titkon 

a lépcső alatti beépített szekrényre tévedt, ahol a horgászfelszerelését 

tartotta. 

– Nem ez az egyetlen dolgod. Fel is kell öltöznöd, és jól kell 

kinézned. 

Savanyúan nézett a tányérjába, és azt motyogta: 

– Úgy fogok kinézni, mint egy majom. 

Ekkor energikusan kopogtattak. 

– Még te beszélsz? – álltam fel grimaszolva. – Alice egész nap 

engem fog cicomázni. 

Charlie elgondolkozva bólogatott, hogy hát tényleg, az ő 

megpróbáltatásai mégiscsak alulmúlják az enyémet. Amikor 

elmentem mellette, nyomtam egy puszit a feje búbjára, mire elpirult 

és harákolni kezdett, aztán mentem ajtót nyitni legjobb barátnőmnek 

és jövendőbeli testvéremnek. 

Alice ezúttal nem zselézte égnek rövid, fekete haját, ahogy szokta, 

hanem lesimította és apró hullámokba tűzte koboldarca körül, amin 

egyébként meglepően gyakorlatias arckifejezés ült. Elrángatott a 

háztól, miközben épp csak hátraszólt a válla fölött, hogy: 

– Szia, Charlie! 

Alice szemügyre vett, miközben beszálltam a Porschéjába. 



– A fenébe, hogy néz ki a szemed? – kérdezte, majd rosszallóan 

cüccögött. – Mi a túrót műveltél? Egész éjjel fenn voltál? 

– Majdnem. 

Szikrázott a szeme dühében. 

– Véges az időm, ami alatt káprázatossá kell hogy tegyelek, Bella. 

Vigyázhattál volna jobban a nyersanyagomra. 

– Senki sem várja, hogy káprázatos legyek. Nagyobb baj, hogy 

esetleg elalszom a ceremónia alatt, és nem mondom ki időben az 

„igen”-t, Edward meg elhúzza a csíkot. 

– Ha látom, hogy lecsukódik a szemed, majd megdoblak a 

csokrommal – nevetett. 

– Köszi. 

– Holnap bőven lesz időd kialudni magad a repülőn. 

Felvontam a szemöldökömet. Holnap. Elmerengtem. Ha ma este a 

fogadás után elindulunk, és holnap még mindig a repülőn leszünk… 

hát akkor nem az idahói Boise-ba megyünk. Edward egyetlen utalást 

sem ejtett. Nem aggódtam túlzottan a rejtély miatt, de azért elég fura 

volt nem tudni, hol alszom holnap éjjel. Vagy ha minden jól megy, 

hol nem alszom… 

Alice észrevette, hogy kikotyogott valamit, mire a homlokát ráncolta. 

– Mindent becsomagoltam neked, nincs semmi dolgod – mondta, 

hogy a figyelmemet elterelje. 

Sikerült. 

– Alice, jobban örülnék, ha hagynád, hogy én pakoljam be a saját 

cuccomat. 

– Abból túl sok mindenre rájöttél volna. 

– És akkor nem vásárolhattál volna be nekem. 

– Tíz rövid óra múlva hivatalosan is a tesóm leszel… ideje, hogy 

levetkőzd az új ruhák iránti ellenszenvedet. 

Álomittasan bámultam ki az ablakon a házuk felé vezető úton. 

– Megjött már? – kérdeztem. 

– Ne aggódj, itt lesz, mire felcsendül a zene. De te úgysem fogod 

látni, akármikor is érkezik vissza. Mindent a hagyományok szerint 

csinálunk. 

– Hagyományok! – horkantam fel. 

– Na jó, ha a menyasszonytól és a vőlegénytől eltekintünk. 



– Pedig Edward leselkedett. 

– Nem éppen… én vagyok az egyetlen, aki látott téged a ruhában. 

Nagyon ügyeltem, hogy ne gondoljak rá, amikor a közelemben volt. 

– Látom, sikerült újrahasznosítanod a ballagási dekorációkat – 

mondtam, amikor bekanyarodtunk a felhajtóra. A házhoz vezető út jó 

három mérföldnyi szakaszát újra több százezer pislákoló fény 

szegélyezte. Ezúttal azonban szaténszalagokkal is megspékelte a 

díszletet. 

– Ki a kicsit nem becsüli, a nagyot nem érdemli. Jól nézd meg, mert a 

benti dekorációt nem fogod látni, csak amikor eljön az ideje. – Azzal 

beállt a főépülettől északra fekvő hatalmas garázsba. Emmett nagy 

dzsipje még mindig nem volt ott. 

– Mióta nem láthatja a menyasszony a díszítést? – tiltakoztam. 

– Amióta engem nevezett ki felelőssé. Azt akarom, hogy teljes 

pompájában hasson rád, amikor lejössz a lépcsőn. 

Befogta a szememet, mielőtt beengedett volna a konyhába. Azonnal 

elárasztottak az illatok. 

– Ez meg mi? – kérdeztem, miközben bevezetett a házba. 

– Túl erős? – kérdezte azonnal aggodalmassá vált hangon. – Te vagy 

itt az első ember. Remélem, jól sikerült. 

– Csodás az illata – biztosítottam. Jóformán részegítő volt, de 

egyáltalán nem eltúlzott. A különböző illatok egyensúlya finom és 

hibátlan volt. – Narancsvirág… orgona… és még valami. Igazam 

van? 

– Ügyes vagy, Bella! Csak a fréziát és a rózsát hagytad ki. Egészen 

addig nem vette le a kezét a szememről, amíg a hatalmas 

fürdőszobába nem értünk. Egy szépségszalonnyi kellék sorakozott a 

hosszú pulton; csak ámultam a rengeteg kence láttán, s kezdtem 

érezni az álmatlan éjszaka hatását. 

– Komolyan szükség van erre? Akármit csinálsz velem, úgyis 

jelentéktelen szürke egérként fogok festeni mellette. 

Lenyomott egy alacsony, rózsaszín székre. 

– Senki nem mer majd jelentéktelennek nevezni, mire végzek veled. 

– Csak mert félnek, hogy kiszívod a vérüket – motyogtam. 

Hátradőltem a széken, és lehunytam a szememet, abban a reményben, 

hogy végigalhatom a macerát. Néha valóban el-elszundítottam, 



miközben testem minden centijére pakolást kent, bársonyossá tett, és 

minden porcikámat kifényesítette. 

Már az ebédidő is elmúlt, amikor Rosalie suhant el a fürdőszoba 

ajtaja előtt, fényes ezüstköntösben, aranyhaja puha koronába tűzve a 

feje búbján. Olyan szép volt, hogy legszívesebben elbőgtem volna 

magam. Mi értelme egyáltalán kicicomáznom magamat, amikor 

Rosalie is itt van? 

– Megjöttek – jelentette, mire gyerekes elkeseredési rohamom 

azonnal elmúlt. Edward hazajött. 

– Be ne jöjjön ide! 

– Ma nem fog keresztbe tenni neked – biztosította Rosalie. – Ahhoz 

túlságosan szereti az életet. Esme megkérte őket, hogy fejezzék be a 

tennivalókat a ház mögött. Kell segítség? Megcsinálhatnám a haját. 

Leesett az állam, aztán hiába törtem a fejemet, hogy vajon hogyan is 

kell becsukni a számat. 

Sosem voltam Rosalie kedvence. Aztán, hogy a feszültség tovább 

nőjön, személyes sértésnek vette mindazt, amire készülőben voltam. 

Bár lehetetlenül szép volt, volt szerető családja, és Emmett 

személyében lelki társa, mindezt elcserélte volna azért, hogy ember 

lehessen. Én pedig közönyösen eldobok mindent, amire ő valaha is 

vágyott. Mintha csak szemét lenne. Ez nem hozta igazán közel 

hozzám Rosalie-t. 

– Hát persze – felelt könnyedén Alice. – Kezdheted befonni. 

Bonyolultra szeretném. A fátyol ide megy, alá. – Elkezdte kézzel 

átfésülni a hajamat, felcsatolni, megcsavarni, bemutatva részletesen, 

hogy milyenre akarja. Amikor végzett, Rosalie keze felváltotta az 

övét, és pehelykönnyű érintéssel formálta a hajamat. Alice tovább 

pepecselt az arcomon. 

Amint Alice megdicsérte Rosalie-t, hogy jól sikerült a frizurám, 

elküldte a ruhámért, azután pedig megkeresni Jaspert, akit azzal 

bíztak meg, hogy fuvarozza ide Anyát és a férjét, Philt a szállodából. 

Elmosódottan hallottam, ahogy a földszinten újra meg újra nyílik és 

csukódik az ajtó. Hangok kezdtek felszűrődni hozzánk. 

Alice felállított, hogy óvatosan áthúzza a ruhát a hajamon és a 

sminkemen. Miközben begombolta a sok gyöngyös kapcsot a 



hátamon, a térdem annyira remegett, hogy a szatén hullámokat vetett, 

egészen le a padlóig. 

– Nagy levegőt, Bella! – mondta Alice. – És próbáld meg lejjebb 

venni a pulzusodat, különben leizzadod az új arcod. 

A lehető leggunyorosabban néztem rá. 

– Talán jobb is lenne. 

– Most nekem is fel kell öltöznöm. Kibírod két percig egyedül? 

– Hm… szerinted? 

Szemét az égre emelte, aztán kirontott az ajtón. 

A légzésemre összpontosítottam, számolva tüdőm minden 

mozdulatát, és a mintákat bámultam, amiket a fürdőszoba világítása 

rajzolt szoknyám fényes anyagára. Nem mertem belenézni a tükörbe, 

attól féltem, hogy pánikroham tör rám, ha megpillantom magam 

menyasszonyi ruhában. 

Alice visszajött, mielőtt még kétszázat lélegezhettem volna. Ruhája 

ezüstös vízesésként omlott le karcsú testén. 

– Hűha, Alice! 

– Semmiség. Ma senki nem engem fog nézni, amikor te ott leszel a 

teremben. 

– Haha! 

– Sikerült összeszedned magad, vagy fel kell jönnie Jaspernek? 

– Megjöttek? Anyu is itt van? 

– Épp most lépett be az ajtón, és felfelé tart. 

Renée két napja érkezett repülővel, és minden időt, amit csak lehetett, 

vele töltöttem, vagyis minden percet, amikor el tudtam csalni 

Esmétől és a dekorálástól. Úgy tűnt, jobban szórakozik, mint egy 

gyerek, akit éjszakára bezártak Disneylandbe. Bizonyos szempontból 

majdnem annyira átverve éreztem magam, mint Charlie. Mire volt jó 

az a sok rettegés, hogy mit fog szólni… 

– Jaj, Bella! – visította lelkendezve, még mielőtt átlépte volna a 

küszöböt. – Jaj, drágám, milyen gyönyörű vagy! Jesszuskám, én 

biztosan sírni fogok! Alice, elképesztő vagy! Neked és Esmének 

esküvőszervezői vállalkozásba kellene kezdenetek. Hol találtad ezt a 

ruhát? Gyönyörű! Olyan bájos, olyan elegáns! Bella, úgy nézel ki, 

mint aki épp most lépett ki egy Jane Austen filmből. – Anya hangja 

mintha távolról jött volna, és a szobában minden egy kicsit 



összemosódott. – Milyen kreatív ötlet Bella gyűrűjéhez igazítani a 

stílust! Milyen romantikus! Hihetetlen, hogy az ezernyolcszázas évek 

óta Edward családjáé volt. 

Alice-szel egy pillanatra cinkosan összenéztünk. Ami a ruha stílusát 

illeti, Anya több mint száz évet tévedett. Az esküvő pedig nem a 

gyűrű, hanem Edward körül forgott. 

Az ajtóban valaki hangosan és mogorván krahácsolt. 

– Renée, Esme azt mondja, ideje helyet foglalnod odalent – 

figyelmeztette Charlie. 

– Nahát, Charlie, szívdöglesztően nézel ki! – sikkantotta Renée 

olyannyira ledöbbenve, hogy Charlie kissé sértetten csak annyit 

morgott válaszul: 

– Alice elkapott. 

– Nahát, máris itt az idő? – sopánkodott Renée csak úgy magának, s 

majdnem olyan feszültnek tűnt, mint ahogy én éreztem magam. – 

Olyan gyorsan elrepült az idő! Egészen beleszédültem. 

Ezzel már ketten voltunk. 

– Ölelj meg, mielőtt lemegyek! – kérlelt Renée. – De óvatosan, 

nehogy elszakíts valamit! 

Finoman megszorította a derekamat, majd az ajtó felé fordult, hogy 

aztán újra megperdüljön és rám nézzen. 

– Úristen, majdnem elfelejtettem! Charlie, hol a doboz? 

Apa egy percig kotorászott a zsebeiben, aztán előbányászott egy kis, 

fehér dobozkát, és odaadta Renée-nek. Renée felnyitotta a tetejét, és 

odatartotta elém. 

– Valami kék – mondta. 

– És régi is. Swan nagymamádé volt – tette hozzá Charlie. – Egy 

ékszerésszel kicseréltettük a strasszokat zafírokra. 

A dobozban két nehéz, ezüst kontyfésű volt, amit bonyolult 

virágformákba rendezett, sötétkék zafírok díszítettek. 

Egészen elszorult a torkom. 

– Anya, Apa… ezt nem kellett volna. 

– Alice nem engedett meg nekünk semmi mást – árulkodott Renée. – 

Ahányszor csak próbálkoztunk, majdnem átharapta a torkunkat. 

Hisztérikus nevetésben törtem ki. 



Alice odalépett hozzám, és sietve a hajamba csúsztatta a fésűket, a 

vastag fonatok alá. 

– Most már van valamid, ami régi, és valamid, ami kék – leltározott 

Alice, s tett egy lépést hátra, hogy megcsodálhasson. – A ruhád pedig 

új… szóval tessék… 

Azzal valamit odapöccintett nekem. Automatikusan kinyújtottam érte 

a kezem, mire a leheletfinom, fehér harisnyatartó a tenyeremen 

landolt. 

– Az enyém, és kérem vissza – közölte. 

Elpirultam. 

– Na, tessék! – szólt Alice elégedetten. – Egy kis szín volt az, ami 

még hiányzott. Így már hivatalosan is tökéletes vagy – jelentette ki, 

és vidám mosollyal fordult a szüleimhez. – Renée, most le kell 

mennetek. 

– Igenis, őrmester! – Renée dobott nekem még egy puszit, azzal 

kisietett az ajtón. 

– Charlie, elmennél a csokorért? 

Amíg Charlie kiment, Alice kivette a kezemből a harisnyakötőt, és 

bebújt vele a szoknyám alá. Majd hanyatt estem, amikor megragadta 

a bokámat, és a helyére rángatta a harisnyakötőt. 

Mire Charlie visszatért a két habos, fehér csokorral, ő már újra talpon 

volt. A rózsa, narancsvirág és frézia illata puha felhőbe burkolt. 

Rosalie – Edward mellett a család legjobb zongoristája – játszani 

kezdett odalent. Pachelbel Kánonját. Én pedig kezdtem 

hiperventillálni. 

– Nyugi, Bells! – mondta Charlie, és idegesen fordult Alice-hez. – 

Mintha egy kicsit rosszul lenne. Szerinted kibírja? 

A hangja mintha nagyon távolról jött volna. Nem éreztem a lábaimat. 

– Nagyon ajánlom. 

Alice az orrom elé állt. Lábujjhegyre emelkedett, hogy jobban a 

szemembe nézhessen, és kemény kezével megmarkolta a csuklómat. 

– Koncentrálj, Bella! Edward odalent vár. 

Nagy levegőt vettem, és erőnek erejével igyekeztem lehiggadni. 

A zene lassan másik dalba ment át. Charlie oldalba bökött. 

– Bells, nálunk a labda! 

– Bella? – Alice még mindig farkasszemet nézett velem. 



– Igen – nyöszörögtem. – Edward. Oké. – Hagytam, hogy 

kivonszoljon a szobából, miközben Charlie ott volt szorosan a 

sarkamban. 

A folyosón felerősödött a zene. Felkúszott a lépcsőn a milliónyi virág 

illatával együtt. Hogy képes legyek továbbvánszorogni, arra 

koncentráltam, hogy Edward odalent vár. 

A zene ismerős volt. Wagner hagyományos nászindulója, áradó 

ékítmények csokrában. 

– Én következem – figyelmeztetett Alice. – Számolj el ötig, aztán 

kövess! – Azzal elindult lassú, elegáns tánclépésekkel lefelé a 

lépcsőn. Korábban is eszembe juthatott volna, mekkora hiba, ha 

Alice az egyetlen koszorúslányom. Ha őutána megyek le a lépcsőn, a 

gyárinál is esetlenebbnek tűnök majd. 

Hirtelen fanfár hasított a szárnyaló muzsika kellős közepébe. 

Felismertem, hogy ez az én belépőm. 

– Apa, ne engedd, hogy eltaknyoljak! – suttogtam. Charlie belém 

karolt és megszorított. 

Egyszerre csak egy lépést! – mondtam magamnak, amikor 

elindultunk lefelé az induló lassú taktusára. Addig fel sem néztem, 

amíg talpam alatt újra biztonságos talajt nem éreztem, bár hallottam a 

nézők mormogását és susogását, amikor megjelentem a lépcső 

tetején. Erre aztán persze elvörösödtem; naná, hogy én voltam a 

pironkodó menyasszony. 

Amint a lábam elhagyta az alattomos lépcsőt, Őt kerestem. Egy röpke 

másodpercre elterelte a figyelmemet a fehér virágok tömkelege, 

amely girlandokban függött mindenhonnan, hosszú, fehér 

fátyolszövet szalagokkal együtt. Én azonban elszakítottam 

pillantásomat a csupa virág mennyezettől, és a szaténhuzatú 

széksorok közt kutattam, még inkább elvörösödve, ahogy felmértem 

a rám összpontosító arcok tömegét – míg végül rátaláltam, egy még 

több virágtól és még több fátyolszövettől roskadozó boltív előtt. 

Azt alig fogtam fel, hogy Carlisle ott áll mellette, Angela apja pedig 

kettejük mögött. Anyát sem láttam az első sorban, pedig ott kellett 

ülnie, sem az új családomat, és egyetlen vendéget sem – lesz még idő 

rájuk később. 



Tulajdonképpen csakis Edward arcát láttam. Betöltötte a teret és 

kitöltötte gondolataimat. Szeme puha, olvadt arany, tökéletes arca 

jóformán tartózkodó. Majd amikor meglátta lenyűgözött 

tekintetemet, lélegzetelállító mosoly áradt szét rajta. 

Egyszeriben már csak Charlie kezének szorítása tartott vissza attól, 

hogy fejvesztve végig ne rohanjak a széksorok között. Szerencsére az 

út nagyon rövid volt. Aztán végre-valahára odaértem. Edward 

kinyújtotta a kezét, Charlie pedig fogta az enyémet, majd egy 

gesztussal, ami azóta létezik, amióta a világ világ, Edwardéba 

helyezte. Megérintettem bőrének hűvös csodáját, és úgy éreztem, 

hazaértem. 

Eskünk egyszerű volt, a hagyományos szavakat milliószor kimondták 

már előttünk, de olyan pár, mint mi, még soha. Mr. Webertől csupán 

egyetlen apró változtatást kértünk. Ő pedig szolgálatkészen ki is 

cserélte az „amíg a halál el nem választ” sort a megfelelőbb 

„ameddig csak élünk”-re. 

Abban a pillanatban, amikor a lelkész végzett a mondókájával, a jó 

ideje feje tetején álló világ mintha visszatalált volna normális 

helyzetébe. Beláttam, hogy milyen bolond voltam, amiért ennyire 

tartottam mindettől – mintha nem kívánt szülinapi ajándék lenne, 

vagy egy kínos esemény, mint a végzős bál. Belenéztem Edward 

csillogó, diadalmas szemébe, és tudtam, én is győztes vagyok. Mert 

semmi más nem számít, csak az, hogy vele maradhassak. 

Észre sem vettem, hogy sírok, amíg ki nem kellett mondanom a 

végső szót. 

– Igen – sikerült kinyögnöm fulladozva, jóformán érthetetlenül 

suttogva, s ki kellett pislognom a könnyet a szememből, hogy lássam 

az arcát. 

Amikor Edwardra került a sor, hangja tisztán és győzedelmesen 

zengett. 

– Igen – esküdött. 

Mr. Weber kijelentette, hogy férj és feleség vagyunk, aztán Edward a 

tenyerébe fogta az arcomat, óvatosan, mintha oly sérülékeny volna, 

mint a fejünk felett himbálózó fehér virágok. Könnyeim ködén át 

megpróbáltam megérteni azt a szürreális tényt, hogy ez a csodálatos 

ember az enyém. Aranyló szeme mintha szintén könnyes lett volna, 



már ha ez nem lenne lehetetlen. Felém hajtotta fejét, én pedig 

lábujjhegyre állva felnyújtóztam, és csokrostul, mindenestül 

átkaroltam a nyakát. 

Finoman, rajongva csókolt meg. Megfeledkeztem a tömegről, a 

helyről, az időpontról, az okról… csak arra emlékeztem, hogy szeret, 

akar, és az övé vagyok. 

Ő kezdte a csókot, és neki is kellett befejeznie; én csak kapaszkodtam 

belé, ügyet sem vetve a vendégek kuncogására és torokköszörülésére. 

Végül eltolta magától az arcomat, és elhúzódott – túlságosan is hamar 

–, hogy szemügyre vegyen. A felszínen mosolya diadalmasnak tűnt, 

jóformán önelégültnek. S bár pillanatnyilag jól mulatott azon, ahogy 

mindenki szeme láttára viselkedem, a háttérben azonban ott volt az a 

mély, belső boldogság, amely az enyémre rímelt. 

A társaság tapsviharban tört ki, ő pedig szembefordult a családunkkal 

és barátainkkal. Képtelen voltam levenni róla a szemem, én csak őt 

néztem, nem a többieket. 

Anya karjai találtak meg elsőként, könnyektől csíkozott arca volt az 

első, amit megláttam, amikor végül akaratom ellenére elszakítottam 

tekintetemet Edwardról. Aztán a vendégsereg kézről kézre adott, s 

csak homályosan emlékszem arra, hogy ki ölelt meg, csak Edward 

kezére összpontosítottam, erősen szorította az enyémet. Ember 

barátaim puhán, melegen értek hozzám, új családom tagjai gyengéd, 

hűvös karok közé zártak. 

Egy perzselő ölelés kiemelkedett az összes többi közül – Seth 

Clearwater volt olyan bátor, hogy odaálljon a vámpírok sokasága 

közé, elveszett vérfarkas barátom nevében. 

4. GESZTUS 

AZ ESKÜVŐ MINDEN ZÖKKENŐ nélkül ment át partiba. Alice 

szervező zsenijét az is bizonyította, hogy éppen akkor kezdett 

alkonyodni a folyó felett. A ceremónia pont olyan hosszú volt, hogy a 

nap lebukhasson a fák mögött. A lámpácskák pislákoltak a fákon, 

fényükben csak úgy ragyogtak a fehér virágok, amikor Edward 

kivezetett a hátsó üvegajtón. A ház mögött újabb tízezer virág 

szolgált illatos, levegős sátorként a két ősöreg cédrus tövében 

felállított táncparkett fölött. 



Az események lelassultak, oldódott a feszültség, ahogy a bársonyos 

augusztusi éjszaka körülölelt bennünket. A kis társaság szétszéledt a 

hunyorgó lámpácskák puha fényében, s újra köszöntöttek bennünket 

barátaink, akik az imént már gratuláltak. Most már lehetett 

beszélgetni, nevetgélni. 

– Gratula, srácok – mondta Seth Clearwater, és behúzta a fejét, hogy 

neki ne menjen egy belógó girlandnak. Anyukája, Sue, ott volt 

szorosan az oldalán, bizalmatlanul szemlélve a vendégeket. Arca 

keskeny volt és szenvedélyes, amit rövid, szigorú frizurája csak 

kihangsúlyozott. A haját ugyanolyan rövidre vágatta, mint a lánya, 

Leah. Azon tűnődtem, vajon szolidaritásból tette-e? Seth Clearwater 

másik oldalán Billy Black nem volt annyira feszült, mint Sue. 

Amikor Jacob apjára néztem, mindig az volt az érzésem, mintha két 

embert látnék egy helyett. Ott volt az idős, ráncos arcú, ragyogó 

mosolyú férfi a kerekes székben, akit mindenki más is látott. Aztán 

ott volt az erős, legendás törzsfőnökök egyenes ági leszármazottja, 

akit vele született tekintélye köpenyként burkolt be. Bár a varázs, 

katalizátor hiányában, kimaradt az ő generációjának életéből, Billy 

még így is az erő és a legenda része volt. Teljes természetességgel 

áramlott keresztül rajta. Átáramlott a fiába, a mágia örökösébe, aki 

azonban hátat fordított ennek. Így maradt Sam Uley az, aki a 

legendák és a mágia törzsfőnökeként az örökébe lépett… 

A társaságot és az eseményt figyelembe véve Billy furcsán lazának 

tűnt – fekete szeme úgy csillogott, mintha éppen az imént kapott 

volna jó híreket. Nagy hatással volt rám higgadtsága. Billy szemében 

ez az esküvő biztosan valami nagyon rossz dolognak tűnik, a 

legrosszabbnak, ami legjobb barátja lányával történhet. 

Tudtam, hogy nem könnyű elfojtania az érzéseit, szem előtt tartva a 

kihívást, amit ez az esemény előrevetített Cullenék és a quileute-ok 

ősi egyezségére. Ez az egyezség, mely megakadályozta Cullenéket 

abban, hogy újabb vámpírt hozzanak létre. A farkasok tudták, hogy 

hamarosan megszegik ígéretüket, de Cullenéknek fogalmuk sem volt 

arról, hogy hogyan fognak reagálni. A szövetség előtt ez azonnali 

támadást jelentett volna. Háborút. De most, hogy jobban ismerik 

egymást, lehet, hogy megbocsátanak inkább? 



Mintha csak erre a gondolatra felelne, Seth kitárt karral Edward felé 

hajolt. Edward szabad karjával viszonozta az ölelést. 

Láttam, ahogy Sue finoman beleborzong. 

– Jó látni, hogy összejönnek neked a dolgok, haver – mondta Seth. – 

Örülök neki. 

– Köszönöm, Seth. Sokat jelent ez nekem. – Edward elhúzódott 

Sethtől, és Sue-ra meg Billyre nézett. – Maguknak is köszönöm, hogy 

megengedték Sethnek, hogy eljöjjön. És hogy ma támogatták Bellát. 

– Szívesen – felelt Billy mély, reszelős hangján, engem pedig 

meglepett a benne csengő optimizmus. Talán erősebb fegyverszünet 

van a láthatáron. 

Kisebb sor alakult ki, ezért Seth búcsút intett, és elgurította Billyt a 

kaja felé. Sue mindkettejükön rajta tartotta a kezét. 

Angela és Ben volt a következő, aki igényt tartott ránk, őket pedig 

Angela szülei követték, majd Mike és Jessica, akik meglepetésemre 

egymás kezét fogták. Nem hallottam róla, hogy újra összejöttek. Ez 

tetszett. 

Ember barátaim mögött ott álltak új unokatestvéreim, a Denali 

vámpír klán. A lélegzetem is elakadt, amikor a legelöl álló vámpír – 

szőke fürtjeinek halvány rézszínű árnyalatából feltételeztem, hogy 

Tanya – kitárta a karját, hogy átölelje Edwardot. Mellette három 

másik vámpír meresztette a szemét leplezetlen kíváncsisággal. Az 

egyik nőnek hosszú, egyenes, sápadtszőke haja volt, mint a kukorica 

bajusza. A másik nő és mellette a férfi fekete hajúak, krétafehér 

arcukon árnyalatnyi kreol színezettel. 

Mind a négyen olyan gyönyörűek voltak, hogy a szívem is 

belesajdult. 

Tanya még mindig nem engedte el Edwardot. 

– Ó, Edward! – sóhajtotta. – Mennyire hiányoztál! 

Edward nevetgélt, és ügyesen kibontakozott az ölelésből, azzal, hogy 

kezét finoman a lány vállára tette, és hátrált egy lépést, mintha csak 

jobban szemügyre akarná venni. 

– Rettentő sok idő telt el. Jól nézel ki. 

– Te is. 

– Hadd mutassalak be a feleségemnek! – Ez volt az első alkalom, 

hogy Edward kimondta ezt a szót, amióta hivatalosan igaz volt; 



mintha mindjárt szétvetné a büszkeség, most, hogy kimondhatja. 

Denaliék valamennyien halkan nevettek válaszként. – Tanya, ő az én 

Bellám. 

Tanya pont olyan gyönyörű volt, amilyennek legrosszabb rémálmaim 

jósolták. Sokkal inkább tűnődő, mint rezignált pillantással mért 

végig, majd kezet fogott velem. 

– Üdvözöllek a családban, Bella – mosolygott kissé bánatosan. – Mi 

úgy tekintünk magunkra, mint akik Carlisle tágabb családjához 

tartoznak, és igazán sajnálom a múltkori… – ööö – …esetet, amikor 

nem úgy viselkedtünk… Előbb meg kellett volna ismernünk. Meg 

tudsz bocsátani nekünk? 

– Hát persze – ziháltam. – Annyira örülök, hogy megismerhetlek 

benneteket! 

– Cullenék már mind párosával járnak. Talán most már rajtunk a sor, 

nem igaz, Kate? – vigyorgott rá a szőkére. 

– Álmodik a nyomor – jegyezte meg Kate, arany szemével az égre 

nézve. Kivette kezemet Tanyáéból, és finoman megszorította. – Isten 

hozott, Bella. 

A sötét hajú nő Kate kezére tette a sajátját. 

– Carmen vagyok, ő pedig Eleazar. Mindannyian nagyon örülünk, 

hogy végre megismerhetünk. 

– É-én is – dadogtam. 

Tanya vetett egy pillantást a mögöttük várakozókra – Charlie 

helyettesére, Markra, és a feleségére, akik tágra nyílt szemmel 

bámulták a Denali klánt. 

– Majd később jobban megismerkedünk. Bőven lesz időnk – nevetett 

Tanya, és családjával együtt továbblépett. 

Megtartottunk minden szokást, ahogy illik. Egészen elvakítottak a 

vakuk, amikor az észbontó torta fölé tartottuk a kést, amiről azt 

gondoltam, túlságosan puccos barátaink és családtagjaink intim kis 

csapatának. Felváltva tömtük a tortát egymás szájába, és 

hitetlenkedve bámultam, amikor Edward férfiasan lenyelte az 

adagját. A csokromat rám nem jellemző ügyességgel dobtam el, 

egyenesen a meglepett Angela kezébe. Emmett és Jasper visítva 

röhögött pirulásomat látva, amikor Edward nagyon óvatosan, a 

fogával húzta le a kölcsönbe kapott harisnyakötőt, amit már majdnem 



a bokámig leügyeskedtem. Rám kacsintott, majd egyenesen Mike 

Newton képébe repítette. 

Amikor megszólalt a zene, Edward a karjába vett a szokásos első 

tánchoz. Szívesen mentem, a tánctól való rettegésem ellenére, főleg, 

mivel nézők előtt kellett táncolnom, de egyszerűen boldoggá tett, 

hogy a karjában tart. A munkát ő végezte, én csak minden erőlködés 

nélkül pörögtem a fények baldachinja alatt és a fényképezőgépek 

villanófényeinek vakító össztüzében. 

– Élvezi a partit, Mrs. Cullen? – súgta a fülembe. 

Felnevettem. 

– Hát, az azért időbe telik, hogy ezt megszokjam. 

– Időnk az van – emlékeztetett mámorosan, és lehajolt, hogy tánc 

közben megcsókoljon. A fényképezőgépek lázasan kattogtak. 

A zene megváltozott, és Charlie megkocogtatta Edward vállát. 

Charlie-val közelről sem olyan könnyű táncolni. Ő sem ügyesebb, 

mint én, ezért biztos, ami biztos, kis, négyzet alakzatban mozogtunk 

ide-oda. Edward és Esme úgy forogott, mint Fred Astaire és Ginger 

Rogers. 

– Üres lesz nélküled a ház, Bella. Már most magányos vagyok. 

Gombóccal a torkomban igyekeztem elviccelni a dolgot. 

– Irtó lelkiismeret-furdalásom van, amiért egyedül hagylak, és 

magadra kell főznöd. Ez gyakorlatilag bűnös gondatlanság. Le is 

tartóztathatnál érte. 

Elvigyorodott. 

– Gondolom, a kaját valahogy túlélem. Csak hívj fel, amikor tudsz! 

– Megígérem. 

Úgy tűnt, mintha mindenkivel táncoltam volna. Jó volt viszontlátni 

régi barátaimat, de mindennél jobban vágytam Edward társaságára. 

Örültem, amikor végül lekért, alig fél perccel egy újabb tánc kezdete 

után. 

– Még mindig nem nagyon csíped Mike-ot, mi? – jegyeztem meg, 

amikor Edward távolabb pörgetett tőle. 

– Nem, amikor kénytelen vagyok hallani a gondolatait. Szerencséje, 

hogy nem rúgom ki innen. Vagy nem teszek valami még rosszabbat. 

– Na persze. 

– Láttad már magadat? 



– Hm. Nem. Miért? 

– Akkor, felteszem, fogalmad sincs, milyen tökéletesen, 

szívdöglesztően gyönyörűséges vagy ma este. Nem csodálom, hogy 

Mike-nak küzdenie kell egy bizonyos férjes asszonnyal kapcsolatos 

helytelen gondolataival. Kár, hogy Alice nem kényszerített oda egy 

tükör elé. 

– Rettentően elfogult vagy, ugye tudod? 

Felsóhajtott, aztán megállt, és a ház felé fordított. Az üvegfal földig 

érő tükörként verte vissza a parti képét. Edward a tükörben a velünk 

szemben álló párra mutatott. 

– Elfogult vagyok? 

Egy másodpercre megpillantottam Edward tükörképét – mellette egy 

sötét hajú szépséggel. A lány bőre tejfehér volt, szeme hatalmas az 

izgalomtól, s sűrű szempilla keretezte. A fényes, fehér ruhájának 

karcsú szabásvonala az uszálynál ravaszul kiszélesedett, majdnem 

úgy, mint egy fordított kála, s olyan ügyesen szabták, hogy a lány 

teste elegánsnak és kecsesnek látszott, miközben mozdulatlanul állt. 

Még mielőtt pisloghattam volna, és a szépség helyét újra én vettem 

volna át, Edward hirtelen megfeszült, és gépiesen a másik irányba 

fordult, mintha valaki a nevét kiáltotta volna. 

– Ó! – mondta. Szemöldökét egy pillanatra összeráncolta, de aztán 

arca ugyanolyan hirtelen elsimult. 

Egyszeriben sugárzó mosoly terült szét az arcán. 

– Mi az? – kérdeztem. 

– Meglepetés nászajándék. 

– Tessék? 

Nem felelt, csak újra táncolni kezdett, ellenkező irányba terelve-

forgatva, mint az előbb, el a fényektől, a táncparkettet körülvevő 

éjsötét sávba siklott velem. 

Meg sem állt az egyik hatalmas cédrus sötét árnyékáig. Akkor 

egyenesen a legfeketébb foltra nézett. 

– Köszönöm – mondta a sötétségnek. – Ez nagyon… kedves tőled. 

– A Kedves a második keresztnevem – felelt a fekete éjszakából egy 

ismerős, reszelős hang. – Szabad? 

A torkomhoz kaptam, és ha Edward nem tartott volna, garantáltan 

összeesem. 



– Jacob! – fulladoztam, egy kis levegőhöz jutva. – Jacob! 

– Szevasz, Bells! 

Arra botorkáltam, amerről a hangját hallottam. Edward erősen tartott 

a könyökömnél fogva, amíg két másik erős kéz el nem kapott a 

sötétben. Jacob bőre égetett a vékony szaténruhán keresztül, amikor 

magához ölelt. Meg sem próbált táncolni; csak ölelt, én pedig a 

mellkasába fúrtam az arcomat. Lehajolt, hogy arcát a fejem búbjához 

szorítsa. 

– Rosalie sosem bocsátja meg, ha nem táncolok vele, ahogy az illik – 

motyogta Edward, amiből tudtam, hogy magunkra hagy bennünket. 

Ez volt az ő nászajándéka nekem – ez a pillanat Jacobbal. 

– Jaj, Jacob! – Most már sírtam. Képtelen voltam tisztán kiejteni a 

szavakat. – Köszönöm. 

– Hagyd abba a pityergést, Bella! Tönkreteszed a ruhádat. Csak én 

vagyok az. 

– Csak? Jaj, Jake! Most már minden tökéletes. 

Felhorkantott. 

– Na ja! Indulhat a buli. Végre megjött a vőlegény tanúja. 

– Most már itt van mindenki, akit szeretek. 

Éreztem, ahogy az ajka a hajamhoz ér. 

– Sajnálom, hogy elkéstem, kedvesem. 

– Annyira örülök, hogy eljöttél! 

– Épp azt akartam. 

A vendégek felé pillantottam, de a táncosok eltakarták előlem Jacob 

apját. 

– Billy tudja, hogy itt vagy? – De mire kimondtam, rájöttem, hogy 

nyilván előre tudta, csakis ez lehet korábbi ünnepélyes 

arckifejezésének magyarázata. 

– Sam biztosan elmondta neki. Majd odamegyek hozzá, ha… ha vége 

a bulinak. 

– Annyira boldog lesz, hogy itthon vagy! 

Jacob egy kissé elhúzódott és felegyenesedett. Egyik kezét a 

gerincem tövén hagyta, a másikkal pedig megragadta a jobb kezemet, 

és az övével együtt a mellkasára tapasztotta. Tenyerem alatt éreztem 

a szívverését, és biztos voltam benne, hogy nem véletlen tette oda a 

kezemet. 



– Nem tudom, jut-e nekem több ennél az egy táncnál – mondta, és 

lassan körözni kezdett velem, fittyet hányva a hátunk mögül jövő 

zene tempójára. – Legjobb lesz, ha nem pazarlom el. 

Szívdobbanása ritmusára mozogtunk. 

– Örülök, hogy eljöttem – mondta Jacob halkan egy perc elteltével. – 

Nem hittem volna. De jó látni téged… még egyszer. Nem is annyira 

szomorú, mint gondoltam. 

– Nem akarom, hogy szomorú légy. 

– Tudom. És nem azért vagyok itt ma éjjel, hogy lelkifurdalásod 

legyen. 

– Dehogy. Boldog vagyok, hogy eljöttél. Ennél szebb ajándékot nem 

is kaphattam volna tőled. 

Felnevetett. 

– Még szerencse, mivel nem volt időm megállni igazi ajándékot 

venni. 

A szemem időközben hozzászokott a sötéthez, és most már az arcát is 

ki tudtam venni, igaz, magasabbról nézett le rám, mint gondoltam 

volna. Lehetséges, hogy még mindig nő? Már meghaladta a két 

métert is, az biztos. Megkönnyebbülés volt újra látni ismerős 

vonásait, magas arccsontját, ennyi idő elteltével – mélyen ülő 

szemeire árnyékot vetett dús, fekete szemöldöke, telt ajka 

szarkasztikus mosolyra húzódott hófehér fogsora fölött, ami nagyon 

is illett beszédmódjához. A szeme sarka megfeszült – óvatos. Láttam 

rajta, hogy ma este nagyon óvatos. Megtett minden tőle telhetőt, hogy 

boldoggá tegyen, hogy ki ne szaladjon a száján, mindez mibe került 

neki. 

Soha semmit nem tettem, amivel kiérdemelhettem volna egy olyan 

barátot, mint Jacob. 

– Mikor döntötted el, hogy visszajössz? 

– Tudatosan vagy tudat alatt? – Nagy levegőt vett, mielőtt felelt 

volna az önmagának feltett kérdésre. – Nem igazán tudom. Azt 

hiszem, már egy ideje errefelé vándoroltam, talán mert ide tartottam. 

De csak ma reggel kezdtem el igazán rohanni. Nem tudtam, ideérek-

e – nevetett. – El sem tudod képzelni, milyen fura érzés újra két lábon 

járni! És a ruha! Aztán még bizarrabb, mert elfelejtettem, milyen 



viselni, és nem számoltam vele. Kijöttem a gyakorlatból az egész 

emberesdivel. 

Lassan forogtunk körbe-körbe. 

– Azért kár lett volna, ha nem látlak így. Megérte a hosszú utat. 

Hihetetlenül nézel ki, Bella! Olyan gyönyörű vagy! 

– Alice nagyon sokat dolgozott ma rajtam. És a sötét is előnyömre 

válik. 

– Tudod, hogy nekem nincs olyan sötét. 

– Igaz. – Vérfarkas érzékek. Az ember könnyen megfeledkezett arról, 

mikre képes, annyira emberinek tűnt. Főleg most. 

– Levágtad a hajadat – jegyeztem meg. 

– Aha. Tudod, így egyszerűbb. Gondoltam, érdemes kihasználnom, 

hogy van kezem. 

– Jól áll – füllentettem. 

Felhorkant. 

– Na persze. Saját kezűleg fodrászkodtam egy rozsdás konyhai 

ollóval. – Egy pillanatig szélesen vigyorgott, aztán elhalványult a 

mosolya. Arckifejezése komolyabb lett. – Boldog vagy, Bella? 

– Igen. 

– Akkor oké. – Éreztem, ahogy megrándul a válla. – Gondolom, ez a 

lényeg. 

– Te hogy vagy, Jacob? Most komolyan. 

– Jól vagyok, tényleg. Többé nem kell miattam aggódnod. 

Leszállhatsz Sethről. 

– Nem csak miattad hívogatom. Kedvelem Sethet. 

– Jó srác. Jobb társaság, mint egyesek. Én mondom, ha 

megszabadulhatnék a fejemben karattyoló hangoktól, nagyjából 

tökéletes dolog volna farkasnak lenni. 

Olyan murisan hangzott, hogy nevetnem kellett. 

– Na persze, az én fejemben sem hajlandóak elhallgatni. 

– Nálad ez azt jelenthetné, hogy bediliztél. Persze én mindig is 

tudtam, hogy bolond vagy – ugratott. 

– Kösz szépen. 

– Az őrület valószínűleg egyszerűbb, mint osztozni a 

falkaszellemben. A bolond ember hangja nem uszít rád bébiszittert. 

– Mi van? 



– Sam odakint van. És még néhányan. Tudod, biztos, ami biztos. 

– Miért, mi történhet? 

– Ha, mondjuk, nem tudnám visszafogni magam, vagy ilyesmi. Ha 

úgy döntök, tönkreteszem a bulit. – Megvillantott egy mosolyt, erre a 

számára valószínűleg kellemes gondolatra. – De nem azért vagyok 

itt, hogy tönkretegyem az esküvődet, Bella. Azért jöttem, hogy… – 

Elhallgatott. 

– Hogy tökéletessé tedd. 

– Ez már magas nekem. 

– Ugyan már, amikor így megnőttél? 

Felmordult faviccem hallatán, majd felsóhajtott. 

– Csak azért vagyok itt, hogy a barátod legyek. A legjobb barátod, 

még egyszer, utoljára. 

– Samnek jobban kéne bíznia benned. 

– Hát, lehet, hogy én vagyok túl érzékeny. Talán mindenképpen 

eljöttek volna, hogy Sethre vigyázzanak. Elég sok vámpír nyüzsög 

itt, és Seth elég lazán veszi a dolgot. 

– Seth tudja, hogy nincs veszélyben, ő jobban megérti Cullenéket, 

mint Sam. 

– Hát persze – hagyta rám Jacob békítően, hogy megelőzze a 

veszekedést. 

Furcsa volt, hogy ennyire diplomatikus. 

– Sajnálom, hogy nem tudsz megszabadulni azoktól a hangoktól – 

mondtam. – Bárcsak segíthetnék! 

– Nem annyira rossz. Csak egy kicsit nyafogtam. 

– És te… boldog vagy? 

– Majdnem. De ne foglalkozzunk velem! Ma te vagy a sztár – 

heherészett. – Fogadjunk, hogy élvezed! Végre a figyelem 

középpontjában lehetsz. 

– Aha. Lubickolok benne. 

Felnevetett, majd elnézett a fejem felett. Ajakbiggyesztve 

tanulmányozta a parti vibráló ragyogását, a táncosok elegáns 

kavargását, a girlandokból pergő szirmok libegését. Én is odanéztem, 

ahová ő. Az egész mintha nagyon távol lett volna ettől a sötét, 

csendes helytől. Mintha egy üveggömbben figyelném a hópelyhek 

fehér kavargását. 



– Meg kell hagyni – jegyezte meg Jacob –, tudják, hogyan kell 

bulizni. 

– Alice utánozhatatlan. Nagyon tud. 

– Vége a számnak – sóhajtott Jacob. – Szerinted lehet szó még egy 

táncról? Vagy az már túlzás? 

Erősebben szorítottam magamhoz. 

– Addig táncolok veled, ameddig csak akarod. 

Felnevetett. 

– Na, az érdekes lenne. Azt hiszem, jobb, ha megelégszem kettővel. 

Nem akarom, hogy kipletykáljanak. 

Újra forogni kezdtünk. 

– Azt hinné az ember, hogy már megszoktam a tőled való 

búcsúzkodást – motyogta. 

Hatalmas gombóc nőtt a torkomban. 

Jacob komoran nézett rám. Ujját végighúzva az arcomon letörölte a 

könnyeimet. 

– Nem neked kellene sírnod, Bella. 

– Esküvőkön mindenki sír – feleltem ostobán. 

– Ezt akarod, nem? 

– De. 

– Akkor mosolyogj! 

Megpróbáltam, ő pedig grimaszom láttán elnevette magát. 

– Igyekszem majd így emlékezni rád. Úgy teszek, mintha… 

– Mintha mi? Mintha meghaltam volna? 

Összeszorította a fogát. Láthatóan küzdött magával – hiszen azon 

iparkodott, hogy jelenlétét ajándékká, s ne ítéletté tegye. Tudtam, mit 

akar mondani. 

– Nem – felelt végül. – De a lelki szemeim előtt ilyen maradsz. 

Kipirult arcú. Dobogó szívű. Kétballábas. Meg minden. 

Szándékosan a lábára tapostam, amilyen erősen csak tudtam. 

Elmosolyodott. 

– Ez az én Bellám. 

Aztán belekezdett valami másba, de végül összeszorította az ajkait. 

Megint csak fogcsikorgatva küzdött a szavakkal, melyeket nem akart 

kimondani. 



Régebben olyan egyszerű volt Jacobbal! Természetes, mint a 

lélegzés. De amióta Edward visszatért az életembe, állandósult a 

feszültség köztünk. Mert – legalábbis Jacob szemében – azzal, hogy 

Edwardot választottam, a halálnál is rosszabb sorsot választottam, 

vagy valami azzal egyenlőt. 

– Mi az, Jake? Csak mondd el! Mindent elmondhatsz nekem. 

– Nekem… nincs mit mondanom. 

– Ne csináld már! Ki vele! 

– Pedig igaz. Nem mondani… hanem kérdezni akarok valamit. 

Olyasmit, amire neked kell felelned. 

– Ki vele! 

Még egy percig küszködött, majd kifújta a levegőt. 

– Nem volna szabad. Nem számít. Csak olyan betegesen kíváncsi 

vagyok. 

Értettem, hiszen olyan jól ismertem. 

– Nem ma éjjel fog megtörténni, Jacob – suttogtam. 

Jacob még mániákusabban viszonyult ember létemhez, mint Edward. 

Számára kincs volt minden egyes szívdobbanásom, tudván, hogy 

meg van számlálva. 

– Hű! – mondta, s megpróbálta leplezni megkönnyebbülését. – Hű! 

Újabb szám kezdődött, de ezúttal nem vette észre a váltást. 

– Mikor? – suttogta. 

– Nem tudom biztosan. Talán egy-két hét múlva. 

Hangja megváltozott, provokáló, gúnyos éle lett. 

– Mire vártok? 

– Egyszerűen nem akartam a nászutamat fájdalmas vonaglással 

tölteni. 

– Inkább mivel töltenéd? Sakkozással? Hehe. 

– Nagyon vicces. 

– Csak hülyülök, Bells. De most őszintén, nem értem, mire jó ez. 

Nem lehet igazi nászutad a vámpíroddal, akkor minek az egész 

hercehurca? Nevezzük nevén a gyereket! Nem ez az első alkalom, 

hogy elhalasztod a dolgot. Bár ez jó – mondta hirtelen elkomolyodva. 

– Ne érezd kínosan magad miatta! 



– Nem halasztok el semmit – csattantam fel. – És igenis, lehet igazi 

nászutam. Megtehetek bármit, amit csak akarok. Szállj már le a 

témáról! 

Hirtelen félbeszakította lassú körözésünket. Egy pillanatra azt hittem, 

talán végre észrevette, hogy megváltozott a zene, és lázasan 

agyaltam, hogy simítsam el ezt a kis összezördülésünket, mielőtt 

elbúcsúzik tőlem. Nem szabad ilyen hangulatban elválnunk. 

Most azonban furcsa, zavarodott borzadállyal meredt rám. 

– Tessék? – lihegte. – Mit mondtál? 

– Miről? Jake? Mi a baj? 

– Hogy értetted az igazi nászutat? Amíg még ember vagy? Te 

viccelsz? Ez beteges vicc, Bella! 

Dühösen meredtem rá. 

– Megmondtam, hogy szállj le a témáról, Jake! Ehhez marhára 

semmi közöd. Nem lett volna szabad… nem lett volna szabad szóba 

hozni. Magánügy. 

Hatalmas kezeivel elkapta a karomat, és teljesen átölelt, még az ujjai 

is összeértek. 

– Na, Jake! Engedj el! 

Megrázott. 

– Bella! Neked elment az eszed? Nem lehetsz ennyire hülye! Mondd, 

hogy csak vicceltél! 

Újra megrázott. Ujjai szorosan fogtak, mint az érszorító, de 

reszkettek, és a csontvelőm is beleremegett. 

– Jake, hagyd abba! 

A sötétben egyszeriben nagy lett a tömeg. 

– Vedd le róla a kezed! – Edward hangja hideg volt, mint a jég, és 

éles, mint a borotva. 

Jacob háta mögül halk morgás hallatszott az éjszaka sötétjéből, majd 

egy másik. 

– Jake, bratyó, engedd el! – hallottam Seth Clearwater sürgető 

hangját. – Kezded elveszteni a fejedet. 

Jacob mintha megdermedt volna, tágra nyílt szemekkel, megrettenve 

bámult. 

– Fájdalmat okozol neki – suttogta Seth. – Engedd el! 

– Most rögtön! – horkant fel Edward. 



Jacob keze lehullott rólam, és szinte fájt, ahogy a vér hirtelen 

elárasztotta újra az ereimet. Még mielőtt ennél többre felfigyelhettem 

volna, hideg kezek vették át a forrók helyét, s a levegő egyszeriben 

suhogni kezdett mellettem. 

Pislogtam, és máris pár lépéssel távolabb találtam magam. Köztem és 

Jacob között két óriási farkas feszített, de nem tűntek agresszívnak. 

Inkább mintha meg akarták volna akadályozni a verekedést. 

Seth pedig, a hórihorgas Seth, hosszú karjaival átölelte Jacob remegő 

testét, és igyekezett elvonszolni onnan. Ha Jacob átváltozik, amikor 

Seth ilyen közel van… 

– Gyere, Jake! Menjünk! 

– Megöllek! – Jacob hangja elcsuklott a dühtől, de csak suttogott. 

Haragtól izzó pillantással igyekezett felnyársalni Edwardot. – Én 

magam öllek meg! Most rögtön megteszem! – vonaglott meg 

görcsösen. 

A nagyobbik farkas, a fekete, élesen felmordult. 

– Seth, állj el az útból! – sziszegte Edward. 

Seth újra Jacobot kezdte rángatni, aki annyira megzavarodott a 

dühtől, hogy Sethnek sikerült néhány lépéssel hátrébb kényszerítenie. 

– Ne csináld, Jake! Menjünk innen! Gyere! 

Sam, a nagyobbik farkas, a fekete, ekkor csadakozott Sethhez. Busa 

fejét Jacob mellkasára tette, és tolni kezdte. 

Aztán mindhárman – Seth húzta, Jake remegett, Sam tolta – hamar 

eltűntek a sötétben. 

A másik farkas csak bámult utánuk. A halvány fényben nem tudtam 

jól kivenni a bundája színét. Talán csokibarna volt? Akkor Quil? 

– Sajnálom – súgtam oda a farkasnak. 

– Nincs semmi baj, Bella – mormogta Edward. 

A farkas Edwardra nézett. Pillantása nem volt barátságos. Edward 

hűvösen odabiccentett. A farkas morrant egyet, majd megfordult, 

hogy kövesse a többieket, s eltűnt ő is. 

– Rendben – mondta Edward csak úgy magának, majd rám nézett. – 

Menjünk vissza! 

– De Jake… 

– Sam gondoskodik róla. Elment. 

– Edward, annyira sajnálom! Olyan hülye voltam… 



– Nem tettél semmi rosszat. 

– Túl nagy a szám. Mi a csudának… Nem lett volna szabad ilyen 

közel kerülnie hozzám. Mit hittem egyáltalán? 

– Ne aggódj! – érintette meg az arcomat. – Vissza kell mennünk a 

partira, mielőtt még valaki észreveszi, hogy eltűntünk. 

Fejemet rázva próbáltam összeszedni a gondolataimat. Mielőtt 

észreveszi valaki? Lehetséges, hogy valaki nem vette észre, mi 

történt? 

Aztán ahogy végiggondoltam, rájöttem, hogy az összezördülés, ami 

olyan katasztrofálisnak tűnt számomra, valójában nagyon csendesen 

és gyorsan zajlott le itt a sötétben. 

– Csak egy percet adj! – kértem. 

A lelkemben káosz uralkodott, pánik és gyász, de nem ez számított – 

ebben a pillanatban csak a látszat a lényeg. Az ügyes szerepjátszás is 

olyasvalami, amit meg kell tanulnom. 

– A ruhám? 

– Jól nézel ki. Nincs egyetlen hajszálad sem, ami ne lenne tökéletes. 

Kétszer is mély levegőt vettem. 

– Rendben. Mehetünk. 

Átölelte a vállamat, és visszavezetett a fénybe. Amikor elértünk a 

hunyorgó lámpácskák alá, finoman megforgatott, és a táncparketten 

találtam magam. Beleolvadtunk a táncolók tömegébe, mintha táncunk 

sosem szakadt volna meg. 

Vetettem egy pillantást a körülöttem levő vendégekre, de senki sem 

tűnt döbbentnek vagy ijedtnek. Csak a legsápadtabb arcokon látszott 

a feszültség halvány nyoma, de ők jól palástolták. Jasper és Emmett a 

táncparkett szélénél állt, egymáshoz közel, és feltételeztem, hogy a 

közelben voltak a szóváltás alatt is. 

– Jól vagy? 

– Teljesen – bizonygattam. – Nem akarom elhinni, hogy ezt tettem. 

Mi a baj velem? 

– Veled semmi baj sincs. 

Annyira örültem, hogy itt láttam Jacobot! Tudtam, mekkora áldozat 

volt ez tőle. Aztán tönkretettem, katasztrófává változtattam az 

ajándékát. Karanténba kéne zárni engem. 



De nem hagyhattam, hogy idiótaságom még valamit elszúrjon aznap 

este. Elhatároztam, hogy elteszem, bedugom egy fiókba, és bezárom, 

hogy majd később foglalkozzam vele. Lesz még idő bőven, hogy 

ostorozzam magam, és pillanatnyilag nem tehettem semmit, ami 

segített volna. 

– Vége – jelentettem ki. – Ne gondoljunk rá többet ma éjjel! 

Gyors beleegyezésre számítottam Edward részéről, ő azonban 

hallgatott. 

– Edward? 

Lehunyta a szemét, és homlokát az enyémhez érintette. 

– Igaza van – suttogta. – Hogy is juthatott az eszembe? 

– Nincs igaza – ellenkeztem, mialatt bennünket figyelő barátaink 

előtt igyekeztem adni a rezzenéstelent. – Jacob teli van előítélettel, 

nem látja tisztán a dolgokat. 

Erre valami olyasmit mormogott, ami majdnem úgy hangzott, mintha 

azt mondaná: 

– Már csak azért is hagynom kellett volna, hogy megöljön, hogy 

egyáltalán eszembe jutott… 

– Hagyd abba! – förmedtem rá dühösen. Két kézzel megragadtam az 

arcát, és megvártam, hogy kinyissa a szemét. – Te és én. Csak ez 

számít. Az egyetlen dolog, amire gondolnod szabad. Hallod? 

– Igen – sóhajtott. 

– Felejtsd el, hogy Jacob eljött! Én meg tudom tenni. Meg is fogom. 

A kedvemért. Ígérd meg, hogy hagyod az egészet! 

Egy pillanatig a szemembe bámult, mielőtt felelt volna. 

– Megígérem. 

– Köszönöm. Edward, én nem félek. 

– De én igen – suttogta. 

– Ne félj! – Nagy levegőt vettem, és elmosolyodtam. – Jut eszembe, 

szeretlek. 

Válaszul csak halványan mosolygott. 

– Azért vagyunk itt. 

– Kisajátítod a menyasszonyt – jegyezte meg Emmett, aki megállt 

Edward háta mögött. – Hadd táncoljak a kishúgommal! Ez lehet az 

utolsó esélyem látni, hogy kipirul – nevetett fel hangosan, olyan 

gondtalanul, ahogy komoly helyzetekben mindig is szokott. 



Kiderült, hogy sok mindenkivel nem táncoltam még, így lehetőségem 

akadt kellőképpen összeszedni magamat. Amikor Edward 

visszaszerzett, úgy tűnt, a Jacob-ügyet tényleg lezárta. Ahogy átölelt, 

sikerült előcsalogatnia korábbi örömömet és bizonyosságomat, hogy 

életem ma este minden szempontból a helyén van. Elmosolyodtam, 

fejemet a mellkasára hajtottam, ő pedig erősebben szorított. 

– Ezt meg tudnám szokni – jegyeztem meg. 

– Csak nem szeretted meg a táncot? 

– A tánc nem olyan rossz – veled. De inkább arra gondoltam, hogy 

sosem akarnálak elengedni – feleltem, és még szorosabban 

hozzásimultam. 

– Nem is kell – ígérte, és lehajolt, hogy megcsókoljon. Komoly csók 

volt, intenzív, lassú, de egyre hevesebb… 

Már majdnem megfeledkeztem arról, hogy hol vagyok, amikor Alice 

hangját hallottam: 

– Bella! Idő van. 

Egy pillanatra fellobbant bennem a bosszúság, amiért új nővérem 

megzavart. 

Edward nem törődött vele, ajka erősen kutatta az enyémet, 

sürgetőbben, mint addig. Szívem vágtázni kezdett, tenyerem pedig 

izzadtan tapadt márvány nyakára. 

– Le akarjátok késni a repülőt? – kérdezte Alice, aki most már ott állt 

közvetlenül mellettem. – Biztos pompás nászutatok lesz, amíg a 

reptéren táboroztok egy későbbi járatra várva. 

Edward kissé odafordult, úgy mormogta: 

– Hess innen, Alice! – Majd újra az ajkamra tapasztotta a száját. 

– Bella, ezt a ruhát akarod viselni a repülőn? – érdeklődött Alice. 

Nem nagyon figyeltem rá. Abban a pillanatban egyszerűen nem 

érdekelt. 

Alice halkan felmordult. 

– Meg fogom mondani neki, hogy hová viszed, Edward. Esküszöm, 

megteszem. 

Edward megdermedt, aztán elhúzta az arcát az enyémtől, és dühösen 

meredt kedvenc testvérére. 

– Rettentően aprócska vagy ahhoz, hogy ilyen borzalmasan idegesítő 

légy. 



– Nem azért választottam ki a tökéletes útiruhát, hogy kárba vesszen 

– morgott vissza rá Alice, és megfogta a kezemet. – Gyere velem, 

Bella! 

Megpróbáltam elhúzódni, és lábujjhegyre álltam, hogy még egyszer 

megcsókolhassam Edwardot. Alice türelmetlenül rángatta a karomat, 

hogy elvonszoljon tőle. A bennünket figyelő vendégek némelyike 

kuncogott. Ekkor feladtam, és hagytam, hogy bevezessen a kihalt 

házba. 

Bosszúsnak tűnt. 

– Ne haragudj, Alice! – kértem bocsánatot. 

– Meg tudlak érteni, Bella – sóhajtott. – Úgy tűnik, képtelen vagy 

uralkodni magadon. 

Mártír arckifejezését látva kacarászni kezdtem, mire morcos képet 

vágott. 

– Köszönöm, Alice. Soha senkinek nem volt ilyen gyönyörű esküvője 

– lelkesedtem őszintén. – Minden tökéletes volt. Te vagy a legjobb, 

legokosabb, legtehetségesebb tesó az egész világon. 

Ettől felengedett, és szélesen elmosolyodott. 

– Örülök, hogy tetszett. 

Renée és Esme odafent várt. Ők hárman gyorsan kihámoztak a 

ruhámból, és rám adták az Alice által kiválasztott sötétkék 

kosztümöt. Hálás voltam, amikor valaki kihúzta a szoros csatokat, és 

lazán leengedte a fonástól hullámos hajamat, hogy meg ne fájduljon a 

fejem. Anya könnyei megállás nélkül patakzottak. 

– Felhívlak, ha megtudom, hová megyek – ígértem meg neki, amikor 

búcsúzóul megöleltem. Tudtam, hogy a titokzatos nászúttól majd’ 

megőrül. Ki nem állhatta a titkokat, hacsak nem volt ő is beavatva. 

– Majd én megmondom neked, amint garantáltan felszálltak – 

tromfolt rám Alice, és vigyorogva figyelte, ahogy elkámpicsorodok. 

Mekkora igazságtalanság, hogy én vagyok az utolsó, aki megtudja! 

– Meg kell látogatnod minket, amint lehet. Rajtad a sor, hogy elgyere 

délre, és lássad végre a napot – mondta Renée. 

– Ma nem is esett – emlékeztettem, kitérve a válasz elől. 

– Igazi csoda. 



– Minden készen áll – jelentette Alice. – A bőröndjeid a kocsiban, 

Jasper most parkolt le a ház előtt. – Újra a lépcső felé húzott, a 

nyomomban Renée-vel, aki félig még mindig átölelve tartott. 

– Szeretlek, Anya – súgtam, miközben lefelé tartottunk. – Annyira 

örülök, hogy ott van neked Phil! Vigyázzatok egymásra! 

– Én is szeretlek, édesem. 

– Szia, Anya, szeretlek – mondtam újra, elszorult torokkal. 

Edward a lépcső alján várt. Megfogtam kinyújtott kezét, de oldalra 

hajoltam, és szemügyre vettem a búcsúztatásunkra összegyűlt 

csapatot. 

– Apa? – kérdeztem Charlie-t keresve. 

– Ott van – motyogta Edward. Elindult velem a vendégek sorfala 

között. Charlie-t leghátul, furcsán a falnak támaszkodva találtuk. Úgy 

nézett ki, mint aki bujkál. A szeme körüli vörös karikák 

megmagyarázták az okát. 

– Jaj, Apa! 

Derekánál fogva átöleltem, és csak úgy patakzottak a könnyeim – túl 

sokat sírtam aznap este. Meglapogatta a hátamat. 

– Jól van, na. Nehogy lekésd a repülődet! 

Nehéz volt Charlie-val a szeretetről beszélni – annyira hasonlítottunk 

egymásra. Mindketten mindig lényegtelen dolgokra szorítkoztunk, 

hogy elkerüljük a kínos érzelemnyilvánítást. De ez nem olyan 

pillanat volt, amikor önfegyelmet kéne gyakorolnunk. 

– Örökké szeretni foglak, Apa – szakadt ki belőlem. – Ezt ne felejtsd 

el! 

– Én is téged, Bells. Mindig szerettelek, és mindig szeretni foglak. 

Aztán megpusziltuk egymást. 

– Majd hívj! – kérte. 

– Nemsokára – ígértem, tudva, hogy ennél többet nem ígérhetek. 

Csak egy telefonhívást. Nem szabad, hogy a szüleim újra lássanak; 

túlságosan meg fogok változni, és nagyon, de nagyon veszélyes 

leszek. 

– Na, eredj! – mondta zsémbesen. – Nehogy elkéss! 

A vendégek megint utat adtak. Edward maga mellé húzott, miközben 

menekülőre fogtuk a dolgot. 

– Felkészültél? – kérdezte. 



– Igen – feleltem, és tudtam, hogy ez igaz is. 

Mindenki tapsolt, amikor Edward megcsókolt a küszöbön. Amikor 

aztán záporozni kezdett a rizs, a kocsihoz siettünk. A nagyja 

széltében szóródott szét, de valaki, valószínűleg Emmett, olyan 

hátborzongató precizitással dobott, hogy megkaptam az Edward 

hátáról visszapattanó szemek nagy részét is. 

A kocsit is felvirágozták hosszában, a lökhárítóhoz pedig tucatnyi 

fátyolszövet szalag végére vadonatújnak tűnő, márkás cipőket 

kötöttek. 

Edward próbált megóvni a rizsesőtől, míg beszálltam, aztán ő is 

beült, és már mentünk is, én pedig integettem, és odakiáltottam a 

verandának, hogy „szeretlek”, ahonnan a családjaim integettek 

utánam. 

Az utolsó kép, amit tisztán ki tudtam venni, a szüleimé volt. Phil 

gyengéden átölelve tartotta anyámat, de Renée szabad kezét 

kinyújtotta, hogy megfogja Charlie-ét. Mennyi különböző szeretet 

bújt meg ebben a pillanatban, milyen harmóniában voltak egymással! 

Igazán reményteljesnek tűnt. 

Edward megszorította a kezemet. 

– Szeretlek – mondta. 

Fejemet a karjára hajtottam. 

– Azért vagyunk itt – idéztem a szavait. 

Megpuszilta a hajamat. 

Amikor ráfordultunk a sötét országútra, és Edward valóban rálépett a 

gázra, a motor zúgása ellenére zajt hallottam a hátunk mögötti 

erdőből. Ha én hallottam, akkor garantáltan ő is. De egy szót sem 

szólt. Én is csöndben maradtam. 

A fájdalmas, szívszaggató farkasvonyítás egyre halkult, majd teljesen 

elhalt a távolban. 

5. ESME SZIGETE 

– HOUSTON? – KÉRDEZTEM FELVONT SZEMÖLDÖKKEL, 

amikor átszálltunk Seattle-ben. 

– Csak átszállás – vigyorgott Edward. 

Amikor felébredtem, úgy éreztem magam, mintha éppen csak akkor 

aludtam volna el. Félálomban vonszolt keresztül a terminálokon, 

miközben minden egyes pislogás után gondot okozott, hogyan 



nyissam ki újra a szememet. Időbe telt, mire felfogtam, mi történik, 

amikor a következő járatunkhoz megálltunk a nemzetközi pult előtt. 

– Rio de Janeiro? – kérdeztem egy kicsivel izgatottabban. 

– Egy újabb átszállás – felelte. 

A repülőút Dél-Amerikába hosszú, de kényelmes volt az első osztály 

széles foteljaiban és Edward ölelő karjaiban. Jól kialudtam magam, 

és szokatlanul éber voltam, amikor a lemenő nap fénye ferdén 

besütött a gép ablakán, miközben a repülőtér felett köröztünk. 

Ezúttal nem időztünk a reptéren, hogy átszálljunk egy másik járatra, 

ahogy arra számítottam. Helyette taxiba ültünk a sötétben, és 

áthajtottunk Rio nyüzsgő, élettel teli utcáin. Mivel Edward 

taxisofőrnek adott portugál utasításaiból egy kukkot sem értettem, 

csak találgathattam, hogy nyilván szállodát keresünk, mielőtt tovább 

indulnánk. A lámpalázhoz hasonló izgalom fogott el a gondolatra. A 

taxi csak araszolt a hömpölygő tömegben, végül az emberáradat 

megritkult, s úgy tűnt, közeledünk a város legnyugatibb széléhez, és 

az óceánnál fogjuk végezni. 

A rakpartnál álltunk meg. 

Edward mutatta az utat az éjszakától feketére festett vízen hosszú 

sorban kikötött jachtok mellett. A hajó, amely mellett megállt, kisebb 

volt a többinél, áramvonalasabb, és nyilvánvalóan gyorsnak szánták, 

nem pedig tágasnak. De így is fényűző volt, és elegánsabb, mint a 

többi. Edward a kezében levő nehéz táskák ellenére könnyedén 

beugrott. Ledobta a holmit a fedélzetre, majd megfordult, hogy 

óvatosan átsegítsen a peremen. 

Hangtalanul figyeltem, ahogy előkészíti a hajót az induláshoz, 

meglepett, mennyire ügyesnek és gyakorlottnak tűnik, mivel még 

sosem említette, hogy érdekli a hajózás. Na persze, jóformán 

mindenben szuper volt. 

Miközben kelet felé haladtunk az óceánon, átgondoltam, amit 

földrajzból tanultam. Úgy emlékeztem, Brazíliától keletre nem sok 

minden található… amíg az ember Afrikát el nem éri. 

De Edward csak száguldott előre, Rio fényei pedig végül 

elhalványultak a hátunk mögött. Arcán felvillanyozódott mosoly, 

abból a fajtából, amit általában a sebesség szokott kiváltani. A hajó 

szelte a hullámokat, a felfröccsenő tengervíz permettel szórt meg. 



Végül győzött az oly régóta elfojtott kíváncsiság. 

– Messze megyünk még? – kérdeztem. 

Nem volt jellemző rá, hogy megfeledkezzen ember voltomról, de 

tudni szerettem volna, hogy tervei szerint hosszan időzünk-e ezen a 

kis vízi járgányon. 

– Még úgy egy fél órácska. – Egy pillantást vetett az ülésbe 

görcsösen kapaszkodó kezemre, és elvigyorodott. 

Nem tesz semmit – gondoltam. Elvégre mégiscsak vámpír. Talán 

Atlantiszra megyünk. 

Húsz perc múlva, a motor bőgését túlkiabálva, előremutatott a 

tengerre. 

– Bella, oda nézz! 

Először csak a sötétséget láttam, és a hold ezüst hídját a vízen. De 

erősen összpontosítottam, így végül megláttam egy alacsony, fekete 

sziluettet, ami megtörte a hullámokon tükröződő ezüst hidat. Ahogy a 

szememet meresztettem a sötétben, a körvonalak egyre jobban 

kirajzolódtak. Alacsony, szabálytalan háromszöget láttam, melynek 

egyik oldala hosszabb volt, mint a másik, s egészen a vízig leért. 

Ahogy közelebb jutottunk, a körvonalak elmosódottan hullámzottak a 

könnyű szellőben. 

Aztán újrafókuszáltam, és a részek összeálltak: egy kis sziget 

emelkedett ki előttünk a vízből, bólogató pálmasorokkal, s a part 

halványan ragyogott a hold sápadt fényében. 

– Hol vagyunk? – hüledeztem, miközben Edward irányt váltott, hogy 

megkerülje a sziget északi végét. 

– Ez Esme szigete. 

A hajó egyszeriben lelassított, és precízen besiklott egy deszkákból 

ácsolt rövid móló mellé, amelyet fehérre festett a holdsugár. Leállt a 

motor, amit mélységes csend követett. Nem hallatszott más, csak a 

hullámok csapkodása a hajó oldalán, és a pálmafák suhogása a 

szélben. A levegő meleg, nyirkos és virágillatú volt, mint a gőz, egy 

forró zuhany után. 

– Esme szigete? – kérdeztem halkan, de a hangom még mindig túl 

hangosan hasította az éjszaka csendjét. 

– Ajándék Carlisle-tól. Esme pedig felajánlotta, hogy kölcsönadja 

nekünk. 



Ajándék. Ki ad szigetet ajándékba? A homlokomat ráncoltam. Nem 

tudtam, hogy Edward extrém bőkezűsége tanult viselkedés. 

A bőröndöket a mólóra emelte, majd tökéletes mosollyal fordult 

vissza értem. Ahelyett, hogy a kezemet fogta volna meg, inkább a 

karjába kapott. 

– Nem kellene ezzel a küszöbig várnod? – kérdeztem akadozva, 

ahogy könnyedén kiugrott velem a hajóból. 

Elvigyorodott. 

– Csak igyekszem alapos munkát végezni. 

Fél kézzel megragadta mindkét hatalmas hajóbőrönd fogantyúját, a 

másik karjában pedig engem tartott, s így vitt végig a mólón, majd fel 

a fehér homokos ösvényen a sötét növényzet között. 

Jó darabig szuroksötét vett körül a dzsungelszerű dzsumbujban, de 

azután meleg fényt pillantottam meg magunk előtt. Körülbelül ekkor 

jöttem rá arra is, hogy a fény egy házat jelent – a két világos, 

tökéletes négyzet pedig az ajtót két oldalról közrefogó ablak. Ettől 

újra elkapott a lámpaláz, erősebben, mint korábban, erősebben, mint 

amikor azt hittem, egy szálloda felé tartunk. 

A szívem jól hallhatóan püfölte a bordáimat, s mintha a levegő 

elakadt volna a torkomban. Éreztem Edward pillantását az arcomon, 

de nem voltam hajlandó visszanézni rá. Egyenesen előrebámultam, 

de gyakorlatilag nem láttam semmit. 

Nem kérdezte, mit gondolok, ami nem volt jellemző rá. Gondoltam, 

ezek szerint pont olyan ideges, amilyen én lettem egyszeriben. 

Letette a bőröndöket a széles verandára, hogy kinyissa az ajtót, ami 

nem volt kulcsra zárva. 

Edward lenézett rám, s megvárta, amíg a szemébe nézek, mielőtt 

átlépte volna a küszöböt. 

Keresztülvitt a házon, menet közben felkapcsolgatta a villanyokat, s 

mindketten mélyen hallgattunk. Ködös benyomásom a házról az volt, 

hogy elég nagy egy ilyen kis szigethez képest, és furcsán ismerős. 

Megszoktam már a Cullenék által kedvelt sápadt színeket – 

otthonosnak éreztem. Ennek ellenére semmi konkrét dologra nem 

tudtam koncentrálni. A vad szívdobogástól minden összemosódott 

kissé. 

Aztán Edward megállt, és felkattintotta az utolsó lámpát. 



A szoba tágas volt és fehér, a távolabbi fala főként üveg – kedves 

vámpírjaim kedvelt belsőépítészeti megoldása. Odakint élesen sütött 

a hold a fehér homokon, s a háztól csupán néhány lépésnyire ott 

csillogtak a hullámok. Ezt azonban alig vettem észre. Sokkal inkább 

a szoba közepén elterpeszkedő, gigantikusan óriási fehér ágyra 

összpontosítottam, amely fölé szúnyogháló omlott. 

Edward talpra állított. 

– Megyek… behozom a csomagokat. 

A szoba túl meleg volt, fullasztóbb, mint a trópusi éjszaka odakint. A 

tarkómon gyöngyözni kezdett az izzadság. Lassan lépdeltem előre, 

míg el nem értem a habos szúnyoghálót. Valami oknál fogva 

szükségét éreztem annak, hogy megbizonyosodjam a dolgok 

valódiságáról. 

Nem hallottam, amikor Edward visszatért. Téliesen hűvös ujjai 

egyszeriben már a tarkómat simogatták, letörölve az 

izzadságcseppeket. 

– Egy kissé meleg van itt – mondta bocsánatkérően. – Gondoltam… 

így lesz a legjobb. 

– Hát elég meleg van, tényleg – motyogtam, ő pedig kuncogott. 

Ideges hang volt, ilyesmit tőle csak ritkán hallottam. 

– Igyekeztem mindenre gondolni, ami megkönnyíti… a helyzetet – 

ismerte be. 

Nyeltem egy nagyot, és még mindig nem fordultam felé. Volt már 

ilyen nászút valaha is? 

Erre a kérdésre tudtam a választ. Nem. Nem volt. 

– Az jutott eszembe – mondta lassan –, hogy nem akarsz előbb úszni 

egyet velem? – Nagy levegőt vett, és amikor újra megszólalt, a 

hangja könnyedebb volt. – A víz jó meleg lesz. A strand is neked 

való. 

– Jól hangzik – helyeseltem, de a hangom megbicsaklott. 

– Biztos vagyok benne, hogy szeretnél néhány percet az emberi 

szükségleteknek szentelni… Hosszú volt az út. 

Mereven bólintottam. Alig éreztem hús-vér embernek magam. Talán 

néhány perc egyedüllét lendít rajtam valamit. 

Ajkával megérintette a nyakamat, épp a fülcimpám alatt. Egy aprót 

kacagott, és hűvös lehelete megcsiklandozta túlhevült bőrömet. 



– Ne tartson túl sokáig, Mrs. Cullen! 

Egy kicsit megrázkódtam új nevem hallatán. 

Ajkával végigsimított a nyakamon, a vállam csúcsáig. 

– A vízben várlak. 

Elment mellettem, ki, az egyenesen a parti homokra nyíló szárnyas 

ajtón. Menet közben kibújt az ingéből, és a földre ejtette, majd 

kisurrant az ajtón a holdsütéses éjszakába. Fülledt, sós levegő 

kavargott be nyomában a szobába. 

Lángra kapott a bőröm? Le kellett pillantanom, hogy ellenőrizzem. 

Nem, semmi sem égett. Legalábbis nem láthatóan. 

Emlékeztettem magamat, hogy lélegezzek, majd a hatalmas 

bőröndhöz tántorogtam, amit Edward már kinyitott egy alacsony, 

fehér fiókos szekrény tetején. Az enyém kellett hogy legyen, mert 

ismerős neszesszerem ott feküdt mindjárt legfelül, és sok rózsaszín 

kacat volt benne, de egyetlen ruhadarab sem volt ismerős. Ahogy a 

gondosan összehajtogatott ruhák között kotorásztam, valami 

ismerőset és kényelmeset keresve, talán egy régi joggingalsó 

megfelelt volna, feltűnt, hogy irtó sok áttetsző csipke és tenyérnyi 

szatén kerül a kezem közé. Fehérnemű. Nagyon, de nagyon csipkés 

fehérnemű, francia címkékkel. 

Azt nem tudtam, hogyan vagy mikor, de Alice még megkapja a 

magáét ezért. 

Feladtam, és bementem a fürdőszobába, hogy kikukucskáljak a 

hosszú ablakokon a partra, ahová a szárnyas ajtók is nyíltak. 

Edwardot nem láttam. Gondoltam, nyilván bent van a vízben, és nem 

jön fel feleslegesen levegőért a felszínre. Odafent az égen majdnem 

telihold fénylett csámpásan, sugarában a homok jóformán fehérnek 

látszott. Apró mozgásra lettem figyelmes – a partot szegélyező 

pálmafák egyikének hajlatában Edward maradék ruhája libegett a 

szélben. 

Újra elöntötte bőrömet a forróság. 

Néhányszor nagy levegőt vettem, aztán a hosszú pult fölötti tükörhöz 

léptem. Pontosan úgy néztem ki, mint aki egész nap aludt a repülőn. 

Megtaláltam a hajkefémet, és vadul nekiestem a tarkómon levő 

gubancoknak, míg ki nem simultak, és a kefesörték tele nem lettek 

hajjal. Aprólékosan mostam meg a fogamat, kétszer. Aztán 



megmostam az arcomat, és vizet fröcsköltem a tarkómra, amely 

mintha lázban égett volna. Olyan jó érzés volt, hogy a karomat is 

megmostam, és végül úgy döntöttem, feladom, és lezuhanyozom. 

Tudtam, hogy úszás előtt nevetséges zuhanyozni, de meg kellett 

nyugodnom, amire az egyetlen megbízható módszer a forró víz volt. 

Jó ötletnek tűnt újraborotválni a lábamat is. 

Amikor elkészültem, elvettem egy hatalmas, fehér törülközőt a 

pultról, és körültekertem magamon. 

Ekkor szembesültem egy dilemmával, ami addig nem jutott eszembe. 

Mit kellene felvennem? Nyilván nem fürdőruhát. De butaságnak 

tűnne visszavenni a ruhámat is. Az Alice által becsomagolt cuccokra 

pedig gondolni sem akartam. 

Újra kapkodni kezdtem a levegőt, a kezem remegett – na, ennyit a 

zuhanyzás megnyugtató hatásáról. Kezdtem egy kicsit szédülni, 

szóval egy rendes kis pánikroham volt készülőben. Nagy 

törülközőmben leültem a padlócsempére, és fejemet a térdem közé 

hajtottam. Reménykedtem, hogy Edwardnak nem jut eszébe 

visszajönni értem, még mielőtt összeszedném magam. El tudtam 

képzelni, mit gondolna, ha meglátna így, darabokban. Nem esne 

nehezére meggyőzni magát arról, hogy hibát követünk el. 

Pedig nem azért kaptam frászt, mert úgy véltem, hibát követünk el. 

Egyáltalán nem. Azért borultam ki, mert fogalmam sem volt, hogyan 

csináljam, és féltem elhagyni a helyiséget, és szembesülni az 

ismeretlennel. Főleg francia fehérneműben. Tudtam, hogy arra még 

nem készültem fel. 

Pontosan olyan érzés volt, mint egy több ezer fős színház nézői elé 

kilépni, amikor az embernek gőze sincs a szövegéről. 

Mások hogyan csinálják? Hogyan küzdik le a félelmüket, és bíznak 

meg valakiben minden tökéletlenségük és félelmük tudatában, 

anélkül a tökéletes elkötelezettség nélkül, amit én kaptam Edwardtól? 

Ha nem Edward lett volna az odakint, ha nem tudtam volna testem 

minden sejtjével, hogy szeret annyira, amennyire én szeretem őt – 

feltétel nélkül, visszavonhatatlanul, és hogy őszinte legyek, 

irracionálisan –, sosem lettem volna képes felkelni a földről. 

De Edward volt az, aki várt, így hát csak suttogva biztattam magam, 

hogy „Ne legyél nyúl!”, és feltápászkodtam. Szorosabbra húztam a 



törülközőt a hónom alatt, és határozottan vonultam ki a 

fürdőszobából. Elmentem a csipkével teli bőrönd és a nagy ágy 

mellett anélkül, hogy egy pillantást vetettem volna valamelyikre. Ki a 

nyitott üvegajtón, a púderfinomságú homokra. 

Mindent fekete-fehérre lúgozott a hold. Lassan lépkedtem a meleg 

púderon, s megálltam a görbe törzsű fánál, amelyen Edward a ruháit 

hagyta. Megérintettem a durva fatörzset, és ellenőriztem, egyenletes-

e a légzésem. Vagy legalább elég egyenletes-e. 

Nem volt nehéz megtalálnom. Ott állt, háttal nekem, derékig a 

vízben. És a hold oválisát tanulmányozta. A sápadt holdfényben a 

bőre hófehéren csillogott, mint a homok, a haja pedig feketén, mint 

az óceán. Meg se moccant, keze tenyérrel lefelé pihent az óceán 

tükrén; az apró hullámok úgy törtek meg körülötte, mintha kőből lett 

volna. Csak néztem háta, karja, nyaka finom vonalát, tökéletes 

alakját. 

A tűz már nemcsak a bőrömet perzselte, hanem lassan és mélyen 

emésztett. Felégette minden félszegségemet, félénk 

bizonytalanságomat. Habozás nélkül ledobtam magamról a 

törülközőt, és ott hagytam a fán a ruháival együtt, aztán kisétáltam a 

fehér fénybe. Én is olyan sápadt lettem, mint a hószínű homok. 

Én nem hallottam saját lépteim neszét, de feltételeztem, hogy ő igen. 

Nem fordult felém. Hagytam, hogy a gyöngéd ár megtörjön 

lábujjaimon, és úgy találtam, hogy épp megfelelő hőmérsékletű – 

meleg volt, mint a fürdővíz. Óvatosan léptem egyet a láthatatlan 

tengerfenéken, de elővigyázatosságom felesleges volt, a homok 

tökéletesen egyenletesen folytatódott, enyhén lejtve Edward felé. 

Addig lábaltam a súlytalan áramlatban, míg oda nem értem mellé, 

majd kezemet finoman a víz felszínén fekvő hűvös kezére tettem. 

– Gyönyörű – mondtam, és én is felnéztem a holdra. 

– Elmegy – felelte nem túl meghatódottan. Lassan felém fordult. 

Mozdulata aprócska hullámokat keltett, melyek újra megtörtek az én 

bőrömön. Szeme ezüstös volt jégszínű arcában. Megfordította a 

kezét, hogy összefonhassuk az ujjainkat a víz felszíne alatt. Elég 

meleg volt ahhoz, hogy hűvös bőrétől ne legyek libabőrös. 

– Én nem használnám a „gyönyörű” szót – folytatta. – Főleg amikor 

összehasonlításnak itt állsz mellettem. 



Félszegen mosolyogtam, aztán szabad kezemet, amely már nem 

reszketett, a szívére tettem. Fehér a fehéren. Kivételesen illettünk 

egymáshoz. Meleg érintésemtől alig észrevehetően megremegett, és 

zihálva vette a levegőt. 

– Megígértem, hogy megpróbáljuk – suttogta hirtelen megdermedve. 

– Ha… ha valamit rosszul csinálok, ha fájdalmat okozok neked, 

azonnal szólnod kell. 

Ünnepélyesen bólintottam, miközben a szemébe néztem. Közelebb 

léptem a hullámokban, és a mellkasára hajtottam a fejemet. 

– Ne félj! – mormogtam. – Összetartozunk. 

Váratlanul elárasztott saját szavaim igazsága. Ez a pillanat olyan 

tökéletes, olyan helyes, hogy lehetetlen volt kételkedni benne. 

Átölelt, és magához szorított. Nyár és tél. Olyan érzés volt, mintha 

testem minden idegvégződése áram alatt lévő vezeték lenne. 

– Örökre – értett egyet velem, majd gyengéden mélyebb vizek felé 

húzott. 

Reggel a meztelen hátamat perzselő nap ébresztett. Vagy inkább késő 

délelőtt, talán már délután? Nem tudtam biztosan. Attól kezdve 

azonban minden világos volt; pontosan tudtam, hol vagyok – a 

világos szobában, a nagy, fehér ággyal, ahová a szikrázó napsütés a 

nyitott ajtókon át érkezik. A szúnyogháló fátyla szűrte csak kissé a 

fényt. 

Nem nyitottam ki a szememet. Túlságosan boldog voltam, hogy 

bármin változtassak, bármilyen aprócska legyen is a változás. Nem 

hallatszott más, csak a hullámverés odakintről, a légzésünk, az én 

szívverésem… 

Kellemes volt, még az égető napon is. Edward hűvös bőre tökéletes 

ellenszere a hőségnek. Nagyon könnyűnek és magától értetődőnek 

tűnt ott feküdni jéghideg mellkasán, miközben átkarolt. 

Szórakozottan azon tűnődtem, vajon miért is voltam annyira 

kétségbeesve a nászéjszaka miatt. Félelmeim most butaságnak tűntek. 

Ujjai finoman vándoroltak a gerincemen, és tudtam, hogy tudja, hogy 

ébren vagyok. Csukva tartottam a szememet, erősebben szorítottam a 

nyakát, és közelebb húzódzkodtam hozzá. 

Nem szólalt meg. Ujjai fel-alá jártak a hátamon, alig érintve a bőröm, 

miközben finoman mintákat rajzolt rá. 



Boldogan feküdtem volna ott örökké, hogy soha meg ne zavarjam a 

pillanatot, de a testemnek más elképzelése volt. Nevettem türelmetlen 

gyomrom korgásán. Prózainak tűnt, hogy éhes legyek, a tegnap éjjel 

történtek után. Mintha nagy magasságból visszapottyantam volna a 

földre. 

– Mi olyan vicces? – Komoly és rekedtes hangja hirtelen elárasztott 

az éjszaka emlékeivel, s éreztem, hogy az arcom és a nyakam 

elvörösödik. 

Válaszul megkordult a gyomrom. Megint felnevettem. 

– Az ember nem sokáig tehet úgy, mintha nem lenne az. 

Vártam, de nem nevetett velem. Lassan, a fejemben összegyűlt 

sokrétegű boldogságon átszivárgott az a másfajta hangulat, mely 

saját, sugárzó boldogságbuborékomon kívül esett. 

Kinyitottam a szememet, és az első, amit megláttam, torkának sápadt, 

jóformán ezüstszínű bőre volt, és állának íve az arcom felett. 

Állkapcsa megfeszült. Felkönyököltem, hogy láthassam az arcát. 

A felettünk lévő habos baldachint bámulta, és rám se nézett, amíg 

komor vonásait tanulmányoztam. Arckifejezése annyira sokkoló volt, 

hogy végigfutott rajtam a hideg. 

– Edward, mi történt? Mi a baj? 

– Még kérded? – A hangja kemény és cinikus volt. 

Első gondolatom, hogy azon törtem a fejem, vajon milyen hibát 

követhettem el, egy élet bizonytalanságának terméke volt. 

Végiggondoltam mindent, ami történt, de emlékezetemben egyetlen 

hamis hangot sem találtam. Minden egyszerűbb volt, mint vártam; 

összeillettünk, mint egy kirakós két darabja, melyek azért készültek, 

hogy kiegészítsék egymást. Ez titokban nagy elégedettséggel töltött 

el. Testileg ugyanannyira passzoltunk, mint minden más 

szempontból. A tűz és a víz valahogy úgy létezett együtt, hogy nem 

oltotta ki egymást. Újabb bizonyíték arra, hogy hozzá tartozom. 

Egyetlen olyan részlet sem jutott eszembe, ami miatt így kellett volna 

néznie, ilyen szigorúan és hidegen. Vajon miről maradtam le? 

Ujjaival elsimította az aggodalmas ráncokat a homlokomon. 

– Min töröd a fejed? – suttogta. 

– Zaklatott vagy. Nem értem. Mit csináltam…? – Nem tudtam 

befejezni a mondatot. 



Összeszűkült a szeme. 

– Nagyon fáj? Az igazat akarom hallani, Bella! Ne szépítsd! 

– Fáj? – ismételtem el a meglepetéstől a szokottnál magasabb 

hangon. 

Fél szemöldökét felvonta, az ajka keskeny vonallá préselődött. 

Sietve felmértem a helyzetet, kinyújtóztam, megfeszítettem és 

megmozgattam az izmaimat. Merev voltam, és az igaz, hogy egy 

kicsit fájt is, de legfőképpen az a fura érzésem támadt, mintha a 

végtagjaim kiakadtak volna az ízületeknél, és félig medúza állagúvá 

változtam volna. Nem volt kellemetlen érzés. 

Ekkor egy kicsit megharagudtam, amiért pesszimista feltételezéseivel 

beárnyékolja minden reggelek legtökéletesebbikét. 

– Ezt meg honnan szeded? Soha életemben nem voltam jobban. 

Erre lehunyta a szemét. 

– Hagyd abba! 

– Mit hagyjak abba? 

– Ne tégy úgy, mintha nem lennék szörnyeteg, amiért beleegyeztem. 

– Edward! – mondtam most már eléggé haragosan, amiért ragyogó 

emlékeimet befeketíti, bemocskolja. – Soha ne mondj ilyet! 

Nem nyitotta ki a szemét, mintha látni sem akarna engem. 

– Nézd meg magad, Bella, és csak aztán mondd, hogy nem vagyok 

szörnyeteg! 

Sértetten és ijedten követtem az utasítását, és a lélegzetem is elállt. 

Mi történt velem? Nem értettem, miért tapad a bőrömhöz pelyhes, 

fehér hó. Megráztam a fejemet, mire fehér felhő szállt fel a hajamból.  

Egy puha, fehér darabkát két ujjam közé csippentettem. Egy tollpihe 

volt. 

– Miért vagyok csupa toll? – kérdeztem zavarodottan. 

Edward türelmetlenül fújta ki a levegőt. 

– Szétharaptam egy párnát. Vagy kettőt. De nem erről beszélek. 

– Szétharaptál egy párnát? De miért? 

– Ezt nézd, Bella! – fogta meg a kezemet óvatosan, és majdhogynem 

hörögve nyújtotta ki a karomat. – Ezt nézd meg! 

Ezúttal megláttam, amiről beszélt. 

A pehelyréteg alatt nagy, lilás véraláfutások tarkították karom sápadt 

bőrét. Pillantásom követte útjukat fel a vállamig, majd le, végig a 



bordáimon. Kiszabadítottam a kezemet, hogy megbökjem az 

elszíneződést a bal alkaromon, s figyeltem, ahogy érintésem nyomán 

elhalványul, majd újra előtűnik. Egy kicsit lüktetett is. 

Olyan finoman, hogy alig ért hozzám, Edward a karomon levő 

véraláfutásokhoz igazította a kezét, sorban, egymás után illesztve 

hosszú ujjait a mintához. 

– Hűha! – mondtam. 

Megpróbáltam felidézni magamban, hogy mi történt, emlékezni a 

fájdalomra, de nem ment. Képtelen voltam visszaemlékezni egy 

olyan pillanatra, amikor szorítása túl erős lett volna, amikor túl 

keményen fogott. Csak arra emlékeztem, hogy azt akartam, öleljen 

szorosabban, és örültem, amikor megtette… 

– Nagyon… nagyon sajnálom – suttogta, miközben a véraláfutásokat 

bámultam. – Pedig tudtam. Nem lett volna szabad… – Halkan, 

undorral mordult egyet. – El sem tudom mondani, mennyire 

sajnálom. 

Eltakarta az arcát, és tökéletesen mozdulatlanná vált. 

Döbbenten ültem ott egy hosszú pillanatig, és most, hogy kiderült, 

mitől olyan elkeseredett, igyekeztem elfogadni. Annyira 

ellentmondott mindannak, amit én éreztem, hogy nehéz volt felfogni.  

Lassan elmúlt a sokk, s nem maradt utána semmi. Csak az üresség. A 

fejem kiürült. Fogalmam sem volt, mit mondjak. Hogyan tudnám 

megfelelően elmagyarázni neki? Hogyan tehetném olyan boldoggá, 

amilyen én vagyok – voltam még egy perccel ezelőtt? 

Megérintettem a karját, de nem reagált. Ujjaimmal átfogtam a 

csuklóját, és megpróbáltam lefejteni a karját az arcáról, de akár egy 

szobrot is rángathattam volna. 

– Edward! 

Nem mozdult. 

– Edward? 

Semmi. Szóval ez monológ lesz. 

– Semmi baj, Edward. Én… el sem tudom mondani, mennyire boldog 

vagyok. De ezzel nem mondtam semmit. Ne mérgelődj! Ne! Én 

tényleg teljesen j… 



– Nehogy kimondd, hogy jól vagy! – A hangja jéghideg volt. – Ha 

fontos neked, hogy ne veszítsem el a józan eszem, ne mondd, hogy 

jól vagy! 

– Pedig ez az igazság – suttogtam. 

– Bella! – Ez jóformán már csak nyögés volt. – Ne! 

– Te ne csináld! 

Megmozdította a karját, és arany szemével fáradtan nézett rám. 

– Ne tedd tönkre! – figyelmeztettem. – Boldog vagyok. 

– Már tönkretettem – suttogta. 

– Fejezd be! – mordultam rá. 

Hallottam, ahogy a fogát csikorgatja. 

– A fenébe! – mordultam fel. – Miért nem tudsz most olvasni a 

gondolataimban? Olyan kellemetlen mentálisan némának lenni. 

Erre akarata ellenére nézett egyet. 

– Na, ez új. Eddig imádtad, hogy nem látok bele a gondolataidba. 

– Ma nem. 

– Miért? – kérdezte ámulva. 

Elkeseredetten emeltem égnek a kezemet, s éreztem, hogy hasogat a 

vállam, ami eddig fel sem tűnt. Nagy csattanással érte a tenyerem a 

mellkasát. 

– Mert ez az egész cirkusz teljesen felesleges lenne, ha látnád, hogy 

érzem magam ebben a pillanatban. Vagy legalábbis még öt perccel 

ezelőtt. Tökéletesen boldog voltam. Tökéletesen és teljesen 

elragadtatott. Most pedig, hát igazándiból zabos vagyok. 

– Dühösnek is kell lenned rám. 

– Vagyok is. Ettől jobban vagy? 

– Nem – sóhajtott fel. – Nem hinném, hogy bármitől is jobban 

tudnám érezni magam pillanatnyilag. 

– Na, ez az – horkantottam fel. – Pontosan ezért vagyok dühös. 

Megölöd bennem a zsongást. 

Szemét forgatva rázta a fejét. 

Nagy levegőt vettem. Most már jobban éreztem a fájdalmat, de nem 

volt vészes. Nagyjából olyan, mint egy nappal súlyemelés után. 

Kipróbáltam Renée-vel, amikor egyszer éppen rájött a fitneszmánia. 

Hatvanöt előrelendítés, mindkét kézben öt-öt kilóval. Másnap lépni 

sem tudtam. Ez feleolyan fájdalmas sem volt, mint az. 



Lenyeltem a bosszúságomat, és igyekeztem megnyugtató hangon 

folytatni. 

– Tudtuk, hogy nem lesz egyszerű. Legalábbis feltételeztük. És 

aztán… nos, sokkal egyszerűbb volt, mint gondoltam. Ez pedig 

tényleg semmiség. – Végigsimítottam a karomon. – Szerintem ahhoz 

képest, hogy ez volt az első alkalom, és nem tudtuk, mire számítsunk, 

elképesztőek voltunk. Egy kis gyakorlással… 

Arckifejezése egyszeriben olyan szörnyen dühös lett, hogy 

félbehagytam a mondatot. 

– Miről beszélsz, miféle feltételezésről? Te erre számítottál, Bella? 

Azt vártad, hogy bántani foglak? Azt hitted, rosszabb lesz? 

Sikeresnek tekinted a kísérletet, mert túlélted? Minden csontod ép, 

vagyis győztél? 

Vártam, hagytam, hogy kiadja magából. Aztán vártam még egy 

kicsit, hogy a légzése is újra normális legyen. Amikor már a szeme is 

nyugodt volt, lassan és higgadtan feleltem. 

– Nem tudtam, mire számítsak, de arra biztosan nem gondoltam, 

hogy… hogy… ilyen csodálatos és tökéletes lesz. – Hangom 

suttogóvá halkult, a pillantásom pedig az arcáról lecsúszott a 

kezemre. – Na persze, azt nem tudom, neked milyen volt, de nekem 

ilyen. 

Egy hűvös ujj emelte fel újra az államat. 

– Emiatt aggódsz? – kérdezte, jóformán ki sem nyitva a száját. – 

Hogy nekem nem volt jó? 

Szememet továbbra is lesütöttem. 

– Tudom, hogy nem ugyanolyan. Nem vagy ember. Csak azt 

próbáltam elmagyarázni, hogy el sem tudom képzelni, hogy egy 

ember számára az élet jobb is lehet ennél. 

Olyan sokáig hallgatott, hogy végül kénytelen voltam felnézni. Az 

arca most lágyabb és elgondolkozó volt. 

– Úgy tűnik, több mindenért kell bocsánatot kérnem – ráncolta a 

homlokát. – Nem is álmodtam, hogy úgy értelmezed a történtek 

miatti érzéseimet, hogy a tegnap éjszaka nem volt… szóval, hogy 

nem létezésem legjobb éjszakája volt. De nem akartam így gondolni 

rá, amikor te… 

A szám széle kezdett egy kicsit felfelé görbülni. 



– Komolyan? A legjobb? – kérdeztem cérnavékony hangon. 

Tenyerébe fogta az arcomat, miközben még mindig az emlékei közt 

kutatott. 

– Beszéltem Carlisle-lal, miután te meg én megkötöttük az 

egyezségünket, abban a reményben, hogy tud segíteni nekem. 

Természetesen figyelmeztetett, hogy ez nagyon veszélyes lehet 

számodra. – Árnyék suhant át az arcán. – De bízott bennem, pedig 

nem szolgáltam rá. 

Tiltakozni kezdtem, de két ujját az ajkamra tette, még mielőtt 

hozzáfűzhettem volna valamit. 

– Azt is megkérdeztem tőle, hogy én mire számítsak. Nem tudtam, 

milyen lesz nekem, mivel vámpír vagyok – mosolygott kedvetlenül. – 

Carlisle azt mondta, semmihez sem fogható, erőteljes dolog. Azt 

tanácsolta, ne vegyem félvállról a testi szerelmet. Mivel a 

kedélyállapotunk elég ritkán változik, az erős érzelmek véglegesen 

megváltoztathatnak bennünket. De azt mondta, emiatt nem kell 

aggódnom, hiszen már teljesen megváltoztattál engem. – Mosolya 

ezúttal őszintébb volt. 

– A bátyáimmal is beszéltem. Azt mondták, hatalmas élvezet. 

Mindjárt az embervérivás után következik. – Egy ránc keresztezte a 

szemöldökét. – De én már megkóstoltam a véredet, és ennél erősebb 

vér nem létezhet… Nem hinném, hogy tévedtek volna. Csakhogy 

nekünk más volt. Valami több. 

– Több is volt. Minden. 

– Ez nem változtat azon a tényen, hogy helytelen volt. Még ha 

lehetséges volna is, hogy valóban így érezz. 

– Ezzel meg mit akarsz mondani? Azt hiszed, kitalálom az egészet? 

Miért? 

– Hogy könnyíts a lelkiismeretemen. Nem hagyhatom figyelmen 

kívül a bizonyítékot, Bella. Sem pedig azt, hogy hányszor próbáltál 

már segíteni rajtam, amikor hibáztam. 

Megragadtam az állát, és előrehajoltam, hogy az arcunk csupán 

néhány ujjnyira legyen egymástól. 

– Na ide hallgass, Edward Cullen! Nem színlelek a kedvedért, 

világos? Azt sem tudtam, hogy okom van vigasztalni téged, amíg 

hót’ komor nem lettél. Én még soha életemben nem voltam ilyen 



boldog. Akkor sem, amikor úgy döntöttél, hogy jobban szeretsz, mint 

amennyire meg akarsz ölni, vagy az első reggelen, amikor ott álltál és 

rám vártál… Akkor sem, amikor a balett-teremben meghallottam a 

hangodat – Edward egy kicsit összerándult a vadászó vámpírral 

történt, majdnem végzetes találkozásom emlékétől –, vagy amikor 

kimondtad az igent, és rájöttem, hogy örökre megtarthatlak. Ezek a 

legboldogabb emlékeim, és ez az éjszaka mindegyiknél jobb volt. 

Úgyhogy jobb lesz, ha megemészted. 

Megérintette a két szemöldököm közötti dühös ráncot. 

– Most is éppen boldogtalanná teszlek. Ezt nem akarom. 

– Akkor te ne legyél boldogtalan! Az itt az egyetlen baj. 

A szeme összeszűkült, de aztán nagy levegőt vett, és rábólintott. 

– Igazad van. Ami elmúlt, az elmúlt, és nem tehetek semmit, hogy 

megváltoztassam. Nincs értelme megkeserítenem ezt az időszakot a 

számodra. Most már mindent elkövetek, hogy boldoggá tegyelek. 

Gyanakodva méricskéltem, mire higgadtan rám mosolygott. 

– Mindent, ami boldoggá tesz? – kérdeztem, s ugyanakkor 

megkordult a gyomrom. 

– Éhes vagy – jegyezte meg, és tollpihefelhőt kavarva, sietve felkelt. 

Erről eszembe jutott még valami. 

– Miért is döntöttél úgy, hogy tönkreteszed Esme párnáit? – 

kérdeztem, és ahogy felültem, újabb adag pelyhet ráztam ki a 

hajamból. 

Addigra már felvett egy laza khakinadrágot, és az ajtóban állt, a haját 

borzolva, hogy ő is megszabaduljon néhány tolltól. 

– Nem tudom, volt-e bármi is tegnap, amit eldöntöttem – motyogta. – 

Egyszerűen csak szerencsénk van, hogy a párna volt, nem pedig te. – 

Nagy levegőt vett, aztán a fejét rázta, mintha hessegetné magáról a 

sötét gondolatot. Nagyon valódinak tűnő mosoly áradt szét az arcán, 

de sejtettem, hogy nem kis munkájába került odavarázsolni. 

Óvatosan lecsusszantam a magas ágyról, megint nyújtózkodtam 

egyet, s most erősebb fájdalom járt át bizonyos helyeken. Hallottam, 

ahogy elakad a lélegzete. Elfordult, és ökölbe szorított kezén 

elfehéredtek az ízületek. 

– Ennyire visszataszító vagyok? – kérdeztem, s igyekeztem 

megtartani a könnyed hangnemet. Kiengedte a levegőt, de nem 



fordult felém, valószínűleg, hogy elrejtse előlem arckifejezését. 

Bementem a fürdőszobába, hogy szemügyre vegyem magamat. 

Belenéztem az ajtó mögötti hosszú tükörbe. 

Volt már rosszabb is. Az egyik járomcsontomon halvány árnyék, és 

az ajkam megdagadt, de ezen kívül az arcom rendben volt. A testem 

többi részét azonban kék és lila foltok éktelenítették. Azokra a 

véraláfutásokra koncentráltam, amiket a legnehezebb lesz elkendőzni 

– a karomon és a vállamon. Azok nem voltak túl rémesek. A bőröm 

elég érzékeny. Általában mire megjelenik egy véraláfutás, már azt 

sem tudom, hol szereztem. Persze lesznek ezek még rosszabbak is. 

Holnapra feltűnőbb lesz, ami nem könnyít a dolgon. 

A hajamat látva felnyögtem. 

– Bella? – Azonnal ott termett mögöttem, amint egy hang kijött a 

torkomon. 

– Ezt sosem fogom tudni kiszedni a hajamból! – mutattam a fejemre, 

ami úgy nézett ki, mintha egy tyúk rakott volna fészket benne. 

Nekiláttam kiszedegetni a tollakat. 

– Jellemző, hogy te a hajad miatt aggódsz – morogta, de megállt 

mögöttem, és nálam sokkal gyorsabban kezdte kiszedegetni a 

pihéket. 

– Hogy bírtad ki nevetés nélkül? Rémesen festek. 

Nem felelt, csak szedegette a tollakat. Úgyis tudtam a választ – ebben 

a lelkiállapotban semmit nem talált viccesnek. 

– Ez így nem fog menni – sóhajtottam egy perc elteltével. – Mind 

beleszáradt. Megpróbálom kimosni belőle. – Megfordultam, és 

átöleltem hűvös derekát. – Akarsz segíteni? 

– Jobb lesz, ha keresek neked valami ennivalót – felelte halkan, és 

gyengéden lefejtette magáról a karomat. Felsóhajtottam, amikor 

túlságosan gyorsan eltűnt. 

Úgy tűnt, vége a mézesheteknek. A gondolattól hatalmas gombóc 

támadt a torkomban. 

Amikor nagyjából megszabadultam a tollaktól, és felöltöztem egy 

ismeretlen, fehér vászonruhába, amely elfedte a lila foltok többségét, 

mezítláb indultam a tojás, szalonna és cheddar sajt illata felé. 

Edward egy rozsdamentes acéltűzhely előtt állt, és éppen omlettet 

csúsztatott a pulton várakozó világoskék tányérra. Elárasztott az 



ínycsiklandó illat. Úgy éreztem, fel tudnám falni a tányért és a 

serpenyőt is. Megkordult a gyomrom. 

– Jó étvágyat! – fordult felém mosolyogva, és a tányért egy kis, 

csempével kirakott asztalra tette. 

Leültem a két fémszék egyikére, és nekiláttam behabzsolni a forró 

tojást. Égette a torkomat, de nem izgatott. 

Edward leült velem szemben. 

– Nem etetlek elég gyakran. 

– Aludtam – emlékeztettem, miután lenyeltem a falatot. – Egyébként 

ez isteni. Nem kis dolog olyasvalakitől, aki nem eszik. 

– Internet – felelt, megvillantva féloldalas mosolyát, amit úgy 

imádok. 

Örömmel láttam, hogy újra kezd emlékeztetni normális önmagára. 

– Honnan szereztél tojást? 

– Megkértem a takarító személyzetet, hogy töltsék fel a konyhát. 

Először kértek tőlük ilyesmit ebben a házban. Majd szólnom kell 

nekik, hogy intézzék el a tollat… – Elhalkult a hangja, és egy pontot 

bámult a fejem fölött. Nem feleltem, nehogy olyasmit mondjak, 

amivel megint kiborítom. 

Mindent megettem, pedig legalább két személyre való kaját készített. 

– Köszönöm – mondtam végül. Áthajoltam az asztal fölött, hogy 

megcsókoljam. Gépiesen visszacsókolt, de aztán hirtelen 

megmerevedett és elhajolt. 

Fogcsikorgatva tettem fel neki a kérdést, ami úgy hangzott, mintha 

vádolnám. 

– Ugye nem fogsz többé hozzám nyúlni, amíg itt vagyunk? 

Habozott, aztán kissé elmosolyodott, és megsimogatta az arcomat. 

Ujjai puhán időztek a bőrömön, én pedig nem álltam meg, hogy 

arcomat a tenyerébe ne hajtsam. 

– Tudod, hogy nem úgy gondoltam. 

Felsóhajtott, és leengedte a kezét. 

– Tudom. És igazad van. – Egy kicsit hallgatott, majd egy cseppet 

megemelte az állát, aztán újra határozottan csengett a hangja. 

– Addig nem szeretkezem veled, amíg át nem változtál. Soha többé 

nem fogok fájdalmat okozni neked. 

6. ZAVARÓ TÉNYEZŐK 



ESME SZIGETÉN AZ ÉN SZÓRAKOZTATÁSOM LETT A FŐ 

PROGRAM. Könnyűbúvárkodtunk (vagyis én búvárkodtam, Edward 

pedig azt a képességét fitogtatta, hogy végtelen sokáig bírja oxigén 

nélkül). Felfedeztük a sziklás csúcsot körülvevő aprócska dzsungelt. 

Meglátogattuk a sziget déli végében, a fák koronájában lakó 

papagájokat. Megcsodáltuk a naplementét a sziklás nyugati öbölből. 

Úsztunk a meleg, sekély vízben játszó delfinekkel. Legalábbis én 

úsztam, mert amikor Edward is a vízben volt, a delfinek eltűntek, 

mintha cápa ólálkodna a közelben. 

Tudtam, mi folyik. Igyekezett lefoglalni, elterelni a figyelmemet, 

hogy ne szekáljam a szex miatt. Amikor csak megpróbáltam beszélni 

a fejével, hogy hagyja már a nagyképernyős plazmatévé alatt 

sorakozó kismillió DVD-k valamelyikét, olyan varázslatos szavakkal 

csalogatott ki a házból, mint korallzátony és víz alatti barlangok, meg 

tengeri teknősök. Csak jártunk-keltünk egész álló nap, így mire a nap 

végül lenyugodott, majd éhen haltam, és teljesen kimerültem. 

Minden este, miután végeztem a vacsorával, már a tányér fölött 

lecsukódott a szemem. Egyszer tényleg el is aludtam az asztalnál, és 

Edward kénytelen volt a karjában bevinni az ágyba. Ez részben 

amiatt volt, hogy mindig túl sokat főzött, de az egész napos úszás és 

mászás után olyan éhes voltam, hogy a nagy részét megettem. Aztán 

tele gyomorral és kimerülten alig tudtam nyitva tartani a szememet. 

Az egész kétségtelenül a terv része volt. 

A kimerültség nem sokat segített, amikor győzködni próbáltam. De 

nem adtam fel. Megpróbáltam érvelni, könyörögni és zsörtölődni, de 

hiába. Legtöbbször beájultam az ágyba, még mielőtt dűlőre juthattam 

volna vele. Aztán az álmaim annyira valósnak érződtek – leginkább 

rémálmok voltak, amiket valószínűleg a sziget túlságosan is élénk 

színei tettek még erőteljesebbé –, amikből fáradtan ébredtem, 

bármilyen sokáig aludtam is. 

Úgy egy héttel a szigetre való érkezésünk után úgy döntöttem, 

megpróbálok kompromisszumot kötni, elvégre ez máskor is bejött 

már. 

Most a kék szobában aludtam. A takarítókat csak másnapra vártuk, 

ezért a fehér szobát még mindig csupa pihetakaró borította. A kék 



szoba kisebb volt, az ágy szokványosabb méretű. A falak sötétek, 

teakfával borítottak, a textíliák mind pazar, kék selyemből készültek. 

Rászoktam, hogy éjszaka Alice fehérnemű-kollekciójának néhány 

olyan darabját viseljem, amely nem annyira kihívó, mint a 

becsomagolt, parányi bikinik. Eltűnődtem, vajon volt-e arról 

valamiféle víziója, hogy miért is akarnék ilyesmiket, s 

beleborzongtam a gondolatba. 

Fokozatosan, ártatlan elefántcsontszínű szaténokkal kezdtem, 

aggódva, hogy ha többet mutatok meg, azzal éppen az ellenkezőjét 

érem el annak, amit szeretnék, de felkészültem rá, hogy mindent 

bevessek. Edward mintha semmit sem vett volna észre, mintha 

ugyanazokat a vacak, elnyűtt joggingokat hordanám, mint otthon. 

A véraláfutások már sokat javultak – helyenként besárgultak, máshol 

el is tűntek teljesen –, így hát ma este a faborításos fürdőszobában 

készülődve előszedtem az egyik félelmetesebb darabomat. A fekete, 

csipkés holmira már ránézni is zavarba ejtő volt. Vigyáztam, hogy 

bele se pislantsak a tükörbe, mielőtt visszamentem a hálószobába. 

Nem akartam elveszteni a fejemet. 

Elégedetten láttam, hogy egy pillanatra kocsányon lóg a szeme, aztán 

meg igyekszik visszanyerni a vonásai felett az uralmat. 

– Mit szólsz? – kérdeztem megperdülve, hogy minden szögből jól 

láthasson. 

Megköszörülte a torkát. 

– Szép vagy. Mint mindig. 

– Kösz – feleltem egy kissé savanyúan. 

Túlságosan fáradt voltam ahhoz, hogy ne akarjak gyorsan bebújni a 

puha ágyba. Átölelt és odahúzott a mellkasához, de csak rutinból tette 

– túl nagy volt a meleg ahhoz, hogy hűs teste közelsége nélkül 

elaludjak. 

– Egyezzünk meg! – mondtam álomittasan. 

– Nem tárgyalok veled – közölte. 

– Még nem is hallottad az ajánlatomat. 

– Nem számít. 

Felsóhajtottam. 

– A fenébe! Pedig annyira azt akartam, hogy… na mindegy. 

Edward a szemét forgatta. 



Lehunytam az enyémet, és hagytam, hogy bekapja a csalit. Ásítottam 

egyet. 

– Na jó. Mit akarsz? 

Egy pillanatig a fogamat csikorgattam, hogy leküzdjek egy mosolyt. 

Ha valaminek, hát annak képtelen ellenállni, hogy adhat nekem 

valamit. 

– Hát, az jutott eszembe… Tudom, az egész Dartmouth dolog csak 

álca, de őszintén szólva egy félév erejéig valószínűleg nem halnék 

bele a főiskolába – mondtam visszhangozva régen elhangzott szavait, 

amikor megpróbált rábeszélni, hogy halasszam el a vámpírrá válást. – 

Fogadni mernék, hogy Charlie imádná a Dartmouthos sztorikat. Na, 

persze kínos lesz, ha nem tudok lépést tartani azzal a sok 

észkombájnnal. De akkor is… tizennyolc, tizenkilenc. Az valójában 

nem nagy különbség. Csak nem lesz még szarkaláb a szemem alatt 

egy év múlva. 

Hosszú ideig hallgatott, majd így szólt halkan: 

– Várnál. Ember maradnál. 

Tartottam a számat, s vártam, hogy megeméssze az ajánlatot. 

– Miért csinálod ezt velem? – kérdezte a foga között szűrve a szót, 

egyszeriben dühösen. – Nem elég nehéz anélkül is? – Azzal 

megmarkolt egy darabka csipkét, ami összegyűrődött a combomon. 

Egy másodpercig azt hittem, el fogja tépni a varrásnál, de aztán 

lazított a szorításán. – Nem számít. Nem egyezkedem veled. 

– Főiskolára akarok járni. 

– Nem akarsz. És nincs semmi, amiért érdemes volna újra kockára 

tenni az életedet. Ami miatt megérné, hogy fájdalmat okozzak neked. 

– De menni akarok. Nem is annyira a fősuli miatt, hanem azért, hogy 

még egy kis ideig ember maradhassak. 

Lehunyta a szemét, és az orrán át fújta ki a levegőt. 

– Megőrjítesz, Bella. Nem folytattuk már le ezt a vitát vagy 

egymilliószor? Nem könyörögtél eleget, hogy azonnal tegyelek 

vámpírrá? 

– Igen, de… most van egy olyan okom, hogy ember legyek, ami 

eddig nem volt.. 

– Éspedig? 

– Találd ki! – Felkászálódtam a párnákról, hogy megcsókoljam. 



Visszacsókolt, de nem úgy, hogy azt éreztem volna, hogy nyerésben 

lennék. Inkább mintha vigyázna, nehogy megbántson. Tökéletesen, 

őrjítően ura volt önmagának. Kis idő múlva finoman eltolt, és a 

mellére tette a fejemet. 

– Bella, te annyira emberi vagy. Annyira uralkodnak rajtad a 

hormonok – heherészett. 

– Épp ez a lényeg, Edward. Ez tetszik abban, hogy ember vagyok. 

Még nem akarok lemondani róla. Nem akarok vérszomjas 

újszülöttként évekig várni, hogy ennek egy része visszatérjen. 

Ásítottam, ő pedig elmosolyodott. 

– Fáradt vagy. Aludj, szerelmem! – Dúdolni kezdte az altatót, amit 

nekem komponált, amikor megismerkedtünk. 

– Nem is tudom, mitől vagyok ennyire fáradt – motyogtam 

szarkasztikusan. – Ez nem lehet a mesterkedésed része. 

Ez egyszer felnevetett, majd folytatta a dúdolást. 

– Amilyen fáradt vagyok, az ember azt hinné, jobban alszom. 

A dal elhallgatott. 

– Úgy alszol, mint a bunda, Bella. Egy szót sem beszéltél álmodban, 

amióta itt vagyunk. Ha nem horkolnál, aggódnék, hogy esetleg 

kómába esel. 

Elengedtem a fülem mellett a horkolásról szóló rágalmat. Nem 

horkolok. 

– Nem is dobáltam magam? Ez fura. Általában, ha rémálmaim 

vannak, összevissza forgolódom az ágyban. És kiabálok. 

– Rémálmaid vannak? 

– Élénkek. Az merít ki annyira. – Ásítottam. – Hihetetlen, hogy nem 

járt a szám egész éjjel. 

– Miről szólnak? 

– Különböző dolgokról, de tudod, a színek miatt mégis ugyanarról. 

– A színek miatt? 

– Minden olyan élénk és valós. Általában tudom, hogy álmodom. De 

most nem. Ettől félelmetesebb is. 

Nyugtalannak hangzott, amikor újra megszólalt. 

– Mitől félsz? 

Egy kissé megborzongtam. 

– Legtöbbször… – kezdtem bizonytalanul. 



– Legtöbbször? – kérdezett vissza. 

Nem tudom, miért, de nem akartam beszélni neki a visszatérő 

rémálmomban szereplő gyerekről; volt valami személyes abban a 

rettenetben. Így hát ahelyett, hogy részletesen beszámoltam volna 

róla, csak egy töredékét mondtam el. De az is garantáltan elég, hogy 

megijesszen engem vagy bárki mást. 

– A Volturi – suttogtam. 

Szorosabban ölelt. 

– Nem fognak bántani bennünket többé. Hamarosan halhatatlan 

leszel, és nem lesz rá okuk. 

Hagytam, hogy vigasztaljon, bár egy kicsit lelkiismeret-furdalásom 

volt, amiért félreértett. A rémálmok nem csak a Volturiról szóltak. 

Nem saját magam miatt féltem – a kisfiút féltettem. 

Nem ugyanaz a fiú volt, mint az első álmomban – a vámpírgyermek a 

vérvörös szemekkel, aki ott ült halott szeretteim halmán. Ez a kisfiú, 

akiről a múlt héten négyszer álmodtam, egyértelműen embergyerek 

volt; az arca kipirult, tágra nyílt szeme halványzöld. De csakúgy, 

mint a másik gyerek, ő is remegett a félelemtől és rettegéstől, amikor 

a Volturi emberei bekerítettek bennünket. 

Ebben az álomban, ami egyszerre volt új és régi, egyszerűen muszáj 

volt megvédenem az ismeretlen gyermeket. Nem tehettem mást. 

Ugyanakkor tudtam, hogy kudarcot fogok vallani. 

Edward látta az arcomon az elkeseredést. 

– Hogyan segíthetnék? 

Nem kaptam az ajánlatán. 

– Ezek csak álmok, Edward. 

– Akarod, hogy énekeljek neked? Ha az távol tartja a rossz álmokat, 

énekelhetek egész éjjel. 

– Nem mindegyik álom rossz. Van, amelyik kellemes. Olyan… 

színpompás. A víz alatt a halakkal és a korallal. Olyan, mintha 

valóban megtörténne. Nem is tudom, hogy álmodom. Talán ezzel a 

szigettel van baj. Annyira vakító itt a fény. 

– Haza akarsz menni? 

– Nem. Még nem. Nem maradhatunk még egy kicsit? 

– Addig maradhatunk, ameddig csak akarsz, Bella – ígérte. 

– Mikor kezdődik a félév? Erre nem figyeltem oda. 



Felsóhajtott. Talán újra dúdolni is kezdett, de távol jártam, mielőtt 

megbizonyosodhattam volna róla. 

Később felriadtam. Olyan valószerű volt az álom, olyan eleven, olyan 

érzékletes… 

Hangosan kapkodtam levegő után, azt sem tudtam, mi hol van a sötét 

szobában. Úgy tűnt, mintha csupán egy másodperccel korábban még 

kint lettem volna a ragyogó napsütésben. 

– Bella! – suttogta Edward, aki szorosan átölelve ringatott. – Jól 

vagy, szerelmem? 

– Hú! – kortyoltam egy nagyot a levegőből. Csak álom volt. Nem 

valóság. Elképedten konstatáltam, hogy minden előzetes 

figyelmeztetés nélkül patakzani kezdett a könnyem, és csak ömlött 

végig az arcomon. 

– Bella! – ismételte hangosabban, most már ijedten. – Mi a baj? – 

Hideg, ideges ujjaival letörölte a könnyeket forró arcomról, de 

újabbak jöttek. 

– Csak egy álom volt. – Nem tudtam visszatartani a halk hüppögést, 

amitől megtört a hangom. Képtelen voltam uralkodni a gyászon, ami 

elragadott, és az értelmetlen könnyeken. Annyira akartam, hogy 

valóság legyen az álom. 

– Minden rendben, szerelmem, semmi baj. Itt vagyok. – Ide-oda 

ringatott, egy kicsit túl gyorsan ahhoz, hogy megnyugtató legyen. – 

Újabb rémálom? Ne félj, nem történt semmi. 

– Nem rémálom – ráztam a fejem, és kézfejemmel törölgettem a 

szememet. – Szép álom volt. – Megint elcsuklott a hangom. 

– Akkor miért sírsz? – kérdezte zavarodottan. 

– Mert felébredtem – keseregtem. Átöleltem a nyakát, és 

belehüppögtem. 

Logikám hallatán kurtán felnevetett, de feszültnek és aggodalmasnak 

hangzott. 

– Minden rendben, Bella. Vegyél mély lélegzetet! 

– Olyan igazi volt! – sírtam. – Azt akartam, hogy valódi legyen. 

– Mesélj róla! – sürgetett. – Talán az segíteni fog. 

– A tengerparton voltunk… – kezdtem, de elhallgattam, hogy 

hátrahúzódjam, és csupa könny szemmel nézzek a sötétben 



homályos, aggodalmas angyalarcába. Merengve bámultam rá, ahogy 

a megmagyarázhatatlan gyász kezdett elülni. 

– És? – buzdított. 

Tépelődve pislogtam ki szememből a könnyet. 

– Jaj, Edward! 

– Mondd el! – könyörgött, a hangomból kihallott fájdalomtól vad 

pillantással. 

De nem ment. Helyette újra átkaroltam a nyakát, és lázasan az ajkára 

tapasztottam a számat. Ez egyáltalán nem vágy volt, hanem szükség, 

annyira égető, hogy az már fájt. Válasza azonnal érkezett, de gyorsan 

követte az elutasítás. 

Meglepetésében olyan finoman küzdött velem, amennyire csak 

tudott, eltolt magától a vállamnál fogva. 

– Nem, Bella – közölte, és aggodalmasan nézett rám, mintha elment 

volna az eszem. 

Legyőzötten eresztettem le a karomat, a bizarr könnyek új áradata 

ömlött az arcomon, s újra zokogásban törtem ki. Igaza van – biztosan 

megőrültem. 

Zavarodott, gyötrődő pillantással méricskélt. 

– Sss-sajnálom – motyogtam. 

Ő azonban odahúzott magához, és márvány mellkasához szorított. 

– Nem tehetem, Bella, nem szabad! – nyögte kínlódva. 

– Kérlek! – mondtam, de könyörgésemet tompította a bőre. – Kérlek, 

Edward! 

Nem tudom, a hangomban remegő könnyek hatották-e meg, vagy 

nem volt felkészülve váratlan támadásomra, netán a vágya abban a 

pillanatban ugyanannyira elviselhetetlen volt, mint az enyém. De 

bármi volt is az ok, ajkamat újra közelebb húzta a sajátjához, és egy 

sóhajjal megadta magát. 

És ott kezdtük, ahol az álmom abbamaradt. 

Amikor reggel felébredtem, mozdulatlan maradtam, és igyekeztem 

egyenletesen lélegezni. Féltem kinyitni a szememet. 

Keresztben feküdtem Edward mellkasán, de ő sem moccant, és nem 

is tartott átölelve. Ez rossz jel. Féltem beismerni, hogy ébren vagyok, 

és szembesülni dühével – bárkire irányult is ezen a napon. 



Óvatosan kikukucskáltam a szempilláimon keresztül. A sötét 

mennyezetet bámulta, karja a feje alatt. Felkönyököltem, hogy jobban 

láthassam az arcát. Sima, kifejezéstelen volt. 

– Nagy bajban vagyok? – kérdeztem félénken. 

– Hatalmasban – felelte, felém fordult, és huncutul rám mosolygott. 

Megkönnyebbülten fújtam ki a levegőt. 

– Tényleg sajnálom – mondtam. – Nem akartam… Szóval nem 

tudom pontosan, mi jött rám az éjjel. – A képtelen gyász- és 

könnyáradatra gondolva csak ráztam a fejemet. 

– Azt nem mondtad el, mi történt álmodban. 

– Lehet, hogy nem mondtam, de mintha megmutattam volna – 

nevettem fel idegesen. 

– Aha – nézett egy nagyot, majd pislogott. – Érdekes. 

– Nagyon kellemes álom volt – motyogtam. Nem kommentálta, így 

hát néhány másodperc múlva megkérdeztem: – Megbocsátasz. 

– Megfontolom. 

Felültem, hogy megvizsgáljam magam – úgy tűnt, legalább tollas 

nem vagyok. De ahogy megmozdultam, hirtelen megszédültem. 

Meginogtam, és visszadőltem a párnákra. 

– Hűha… forog velem a világ. 

Ekkor már átölelt. 

– Sokáig aludtál. Tizenkét órát. 

– Tizenkettőt? – Milyen fura! 

Közben igyekeztem feltűnés nélkül végigmérni magamat. Jól néztem 

ki. A karomon a véraláfutások egy héttel ezelőttről származtak, és 

már sárgultak. Próbaképpen nyújtóztam egyet. Úgy tűnt, jól vagyok. 

Vagyis tulajdonképpen a jónál jobban. 

– Végeztél a leltárral? 

Zavarodottan bólintottam. 

– Úgy fest, az összes párna megúszta. 

– Sajnos ugyanez nem mondható el a… izé… hálóingedről – 

biccentett az ágy vége felé, ahol számos apró csipkedarabka hevert 

szétszóródva a selyemlepedőn. 

– Kár – sóhajtottam. – Azt szerettem. 

– Én is. 

– Egyéb károk? – kérdeztem félénken. 



– Kénytelen leszek venni Esmének egy új ágykeretet – vallotta be a 

háta mögé pillantva. Követtem pillantását, és elképedve láttam, hogy 

jó nagy darabok törtek ki a fejtámla fájának bal feléből. 

– Hmmm – ráncoltam a homlokomat. – Azt gondolná az ember, hogy 

ezt hallanom kellett volna. 

– Rendkívül figyelmetlennek tűnsz, amikor valami másra 

összpontosítasz. 

– El voltam foglalva egy kissé – ismertem be, sötétvörösre pirulva. 

Felsóhajtva érintette meg égő arcomat. 

– Ez tényleg hiányozni fog. 

Az arcába bámultam, a düh vagy megbánás jelét keresve, amitől 

tartottam. Nyugodt, de egyébként megfejthetetlen pillantással nézett 

vissza. 

– Te hogy vagy? 

Felnevetett. 

– Mi van? 

– Olyan bűntudatosan festesz, mintha valami bűntényt követtél volna 

el. 

– Bűnösnek is érzem magam – motyogtam. 

– Szóval elcsábítottad a férjedet, aki egyébként túlzottan is ugyanazt 

akarta, amit te. Ez még nem főbenjáró bűn. 

Úgy tűnt, ugrat. 

Az arcom még jobban felforrósodott. 

– A csábítás szó bizonyos mennyiségű előre megfontoltságra utal. 

– Talán nem a megfelelő szó volt – engedte meg. 

– Nem haragszol? 

Szomorúan mosolygott. 

– Nem haragszom. 

– Miért nem? 

– Hát… – kis szünetet tartott –, először is nem bántottalak. Ezúttal 

könnyebben tudtam uralkodni magamon, és irányítani a 

többletenergiát. – Újra a tönkretett ágyvégre pislantott. – Talán mert 

jobban tudtam, hogy mire számítsak. 

Reményteljes mosoly terült szét az arcomon. 

– Megmondtam, hogy csak gyakorlat kérdése. 

Erre a szemét forgatta. 



Megkordult a gyomrom, mire felnevetett. 

– Reggelit az emberi lénynek? – kérdezte. 

– Kérek szépen – feleltem, és kiugrottam az ágyból, de túl gyorsan 

mozdultam, ezért részegen megtántorodtam. Elkapott, nehogy 

nekimenjek a fiókos szekrénynek. 

– Jól vagy? 

– Ha a következő életemben nem lesz jobb az egyensúlyérzékem, 

kártérítést követelek. 

Ezúttal én főztem. Tükörtojást. Túlságosan éhes voltam ahhoz, hogy 

bármi bonyolultabba belekezdjek. Csupán néhány perc elteltével már 

ki is raktam a tányérra. 

– Mióta eszel tükörtojást? – kérdezte. 

– Mostantól. 

– Tudod, hány tojást fogyasztottál el a múlt héten? – húzta elő a 

mosogató alól a szemetest, ami tele volt tojásos dobozokkal. 

– Fura – mondtam, miután lenyeltem a tűzforró falatot. – Ez a hely 

megváltoztatja az étvágyamat. És az álmaimat, meg a már amúgy is 

bizonytalan egyensúlyérzékemet. De szeretek itt lenni. De ugye 

nemsokára el kell mennünk, hogy időben ott legyünk a 

Dartmouthban? Ajjaj, azt hiszem, valami lakást is kell találnunk, 

meg… 

Leült mellém. 

– Most már befejezheted a színjátékot a főiskolával kapcsolatban, 

hisz megkaptad, amit akartál. És nem kötöttünk egyezséget, így hát 

nem köt semmi. 

Felhorkantam. 

– Nem volt tettetés, Edward. Egyesektől eltérően a szabadidőmet 

nem titkos tervek kiagyalásával töltöm. Mit is csinálhatnánk, hogy 

ma is kifárasszuk Bellát? – utánoztam a hangját nem túl ügyesen. 

Szemtelenül kacagott. – Tényleg szeretnék még egy kicsit ember 

maradni – hajoltam előre, hogy végigsimítsak csupasz mellkasán. – 

Nem volt még elég. 

Kételkedve nézett rám. 

– Ezért? – kérdezte, elkapva a hasán lefelé csúszó kezemet. – Egész 

idő alatt a szex volt a kulcs? Hogy ez nekem miért nem jutott 



eszembe? – motyogta szarkasztikusan. – Megspórolhattam volna 

magamnak egy csomó vitát. 

– Aha, valószínűleg – nevettem. 

– Te annyira emberi vagy – mondta újra. 

– Tudom. 

Alig látható mosolyra húzódott a szája. 

– A Dartmouthra fogunk járni? Komolyan? 

– Valószínűleg egy félév alatt kirúgnak. 

– Majd korrepetállak. – A mosolya egyre szélesedett. – Imádni fogod 

a főiskolát. 

– Szerinted nem késtünk el a lakáskereséssel? 

Bűntudatos grimaszt vágott. 

– Nos, tulajdonképpen van már ott egy házunk. Tudod, hátha szükség 

lesz rá. 

– Vettél egy házat? 

– Az ingatlan jó befektetés. 

Felvontam a szemöldökömet, de aztán hagytam a dolgot. 

– Hát, akkor meg is volnánk. 

– Utána kell néznem, hogy még egy kis ideig megtarthatjuk-e az 

„előtte” autót… 

– Feltétlen! Nehogy már, az isten szerelmére, védtelen legyek a 

tankokkal szemben. 

Erre elvigyorodott. 

– Meddig maradhatunk? – kérdeztem. 

– Van időnk. Még néhány hétig, ha akarod. Aztán meglátogathatjuk 

Charlie-t, mielőtt elmegyünk New Hampshire-be. A karácsonyt pedig 

Renée-vel tölthetnénk… 

Szavai igen boldog közeljövőt vázoltak fel, fájdalommenteset minden 

résztvevő számára. Ekkor a majdnem elfelejtett Jacob-fiók 

megreccsent, mire helyesbítettem a gondolatot – majdnem mindenki 

számára. 

Ez nem lett egyszerűbb. Most, hogy felfedeztem, milyen jó dolgokkal 

jár az ember-lét, nagy volt a kísértés, hogy elhalasszam a terveimet. 

Tizennyolc, tizenkilenc vagy húsz… Tényleg, mit számít? Egy év 

alatt nem változnék olyan sokat, és embernek lenni Edwarddal… A 

választás napról napra nehezebb lett. 



– Akkor néhány hetet – egyeztem bele, és mivel úgy tűnt, mintha 

sosem volna elég idő, hozzátettem: – Szóval arra gondoltam… 

emlékszel, mit mondtam az előbb a gyakorlatról? 

Felnevetett. 

– Ne feledd, mit akarsz mondani, de most egy csónakot hallok 

közeledni. Biztosan megjöttek a takarítók. 

Ne feledjem? Vajon ez azt jelenti, hogy ezután nem gördít 

akadályokat a további gyakorlás útjába? – mosolyogtam. 

– Hadd magyarázzam el Gustavónak a disznóólat a fehér szobában, 

aztán mehetünk. Van egy hely délen a dzsungelben… 

– Nem akarok elmenni. Semmi kedvem ma bejárni az egész szigetet. 

Itt akarok maradni, és megnézni egy filmet. 

Ajkát biggyesztve igyekezett nem nevetni zsémbelődésemen. 

– Jól van, ahogy óhajtod. Válassz ki egyet, amíg ajtót nyitok. 

– Nem hallottam kopogtatást. 

Félrehajtotta a fejét, és fülelt. Fél másodperccel később felhangzott a 

halk, félénk kopogás az ajtón. Elvigyorodott, és az előszoba felé 

indult. 

Odamentem a nagy tv alatti polchoz, és nekiláttam átnézni a 

kínálatot. Nehéz volt eldönteni, hol kezdjem. Több filmjük volt, mint 

egy videotékának. 

Hallottam Edward mély, bársonyos hangját a folyosón, ahogy, 

feltételeztem, portugálul beszélgetett tökéletes folyékonysággal. Egy 

másik, érdesebb hang felelt ugyanazon a nyelven. 

Edward bevezette őket a szobába, s út közben a konyha felé mutatott. 

A két brazil hihetetlenül alacsonynak és sötét bőrűnek tűnt mellette. 

Egyik egy pocakos férfi, a másik egy törékeny nő, mindkettejük arcát 

ráncok hálózták keresztül-kasul. Edward büszke mosollyal mutatott 

rám, és kihallottam a nevemet is az ismeretlen szavak közül. Kissé 

elpirultam a fehér szobában levő rumlira gondolva, amit hamarosan 

meg fognak látni. A kis ember udvariasan rám mosolygott. 

Az apró, kávébarna nő azonban nem mosolygott. Az ijedség, 

aggodalom és legfőképpen félelem keveredett tágra nyílt szemében, 

ahogy engem nézett. Még mielőtt reagálhattam volna, Edward intett 

nekik, hogy kövessék, és már el is tűntek. 

Amikor visszatért, egyedül volt. Odasietett hozzám, és átölelt. 



– Mi baja a nőnek? – Még mindig a takarítónő rémült arckifejezését 

emésztgettem. 

Edward higgadtan megvonta a vállát. 

– Kaure részben tikuna indián. Babonákon nőtt fel, vagy mondhatjuk 

úgy is, hogy nyitottabb, mint azok, akik a modern világban élnek. 

Sejti, miféle vagyok, vagy valami hasonló szerzetnek tart. – Még 

mindig nem úgy hangzott, mint aki aggódik. – Nekik megvannak 

errefelé a saját legendáik. A libishomen kizárólag szép nőkre 

vadászó, vérszívó démon – nézett rám sokatmondóan. 

Csak szép nőkre? Hát ez tulajdonképpen hízelgő. 

– Úgy nézett ki, mint aki retteg – mondtam. 

– Retteg is, de leginkább miattad aggódik. 

– Miattam? 

– Hogy vajon miért tartalak itt, teljesen egyedül. – Kajánul nevetett, 

majd a filmek felé fordult. – Nos, miért nem választasz valamit, amit 

megnézhetünk? Az meglehetősen emberi elfoglaltság. 

– Egy film garantáltan meggyőzi arról, hogy ember vagy – nevettem, 

és lábujjhegyre emelkedve szorosan a nyaka köré fontam a karomat. 

Lehajolt, hogy megcsókoljon, aztán szorosan átölelte a derekamat, és 

felemelt a földről, hogy ne kelljen lehajolnia. 

– Film, gimi, románc – motyogtam, míg az ajka lejjebb haladt a 

nyakamon, én pedig bronzszínű hajába fúrtam az ujjaimat. 

Ekkor valaki halkan felkiáltott, mire hirtelen letett. Kaure állt 

dermedten az előszobában, fekete hajában pihék, karjában egy nagy 

zsáknyi toll, az arcán rettegés. Dülledt szemmel bámult, én pedig 

elvörösödtem, és lesütöttem a szemem. Aztán összeszedte magát, és 

mormogott valamit, ami még egy ismeretlen nyelven is 

nyilvánvalóan bocsánatkérés volt. Edward mosolyogva, barátságosan 

felelt. Az asszony elfordította tekintetét, és továbbment a folyosón. 

– Azt gondolta, amit gondolok, hogy gondolt? – hebegtem. 

Edward felnevetett csavaros mondatom hallatán. 

– Igen. 

– Tessék! – Lekaptam az első kezem ügyébe kerülő filmet. – Tedd be 

ezt, és tegyünk úgy, mintha roppantul élveznénk. 

Egy régi musical volt, mosolygó arcokkal és habos ruhákkal a 

borítón. 



– Igazán mézeshetekhez illő – helyeselt Edward. 

Miközben a színészek áttáncolták magukat a pergő bevezető számon, 

elterültem a kanapén, és befúrtam magam Edward karjába. 

– Most akkor visszaköltözünk a fehér szobába? – tűnődtem 

szórakozottan. 

– Nem tudom… Elvégre a másikban már úgyis totálkárossá tettem az 

ágy fejét. Talán jobb volna, ha a pusztítást a háznak arra a részére 

korlátoznánk, akkor talán Esme egy nap újra meghív minket. 

Fülig ért a szám. 

– Vagyis további vandalizmus várható? 

Edward nevetett. 

– Azt hiszem, biztonságosabb, ha előre megfontolt szándékkal 

történik, mintha megvárnám a következő támadásodat. 

– Csak idő kérdése lenne – értettem egyet vele csak úgy mellékesen, 

de a pulzusom iszonyúan felgyorsult. 

– Valami baj van a szíveddel? 

– Dehogy. Egészséges, mint a makk – feleltem, majd elhallgattam. – 

Esetleg most rögtön megszemlélnéd a bontási területet? 

– Talán illendőbb lenne megvárni, amíg újra egyedül leszünk. Lehet, 

hogy te nem veszed észre, amikor szétroppantom a bútort, de őket 

valószínűleg megijesztené. 

Igazság szerint már meg is feledkeztem a szomszéd szobában levő 

emberekről. 

– Igazad van. A csudába! 

Gustavo és Kaure halkan közlekedett a házban, miközben 

türelmetlenül vártam, hogy végezzenek, és igyekeztem a képernyőn 

zajló happy endre összpontosítani. Kezdtem elálmosodni, pedig 

Edward szerint átaludtam a fél napot, amikor egy reszelős hang 

felriasztott. Edward felült, de ki nem engedett a karjából, és 

portugálul felelt Gustavónak. Az bólintott, és elindult a bejárati ajtó 

felé. 

– Végeztek – közölte velem Edward. 

– Szóval egyedül vagyunk? 

– Nem kellene előbb ebédelni? – javasolta. 

Az ajkamat harapdáltam, mert nem volt könnyű döntés. Elég éhes 

voltam. 



Mosolyogva megfogta a kezemet, és kivezetett a konyhába. Annyira 

jól ismerte az arcomat, hogy nem számított, hogy nem tud olvasni a 

gondolataimban. 

– Ez már igazán túlzás – panaszkodtam, amikor végre tele voltam. 

– Akarsz délután a delfinekkel úszni, ledolgozni a kalóriákat? – 

kérdezte. 

– Talán később. Más elképzelésem volt a kalóriaégetésről. 

– Éspedig? 

– Rettentő nagy darab maradt még az ágytámlából… – kezdtem, de 

nem fejeztem be. Már a karjaiba is kapott, és ajka elhallgattatta az 

enyémet, miközben emberfeletti sebességgel berohant velem a kék 

szobába. 

7. VÁRATLAN 

A FEKETE SOR KÖZELEDETT FELÉM a lepelszerű ködön át. 

Láttam, ahogy sóvárgó, rubinvörös szemük izzik a vágytól, hogy 

ölhessenek. Ajkuk hátrahúzódott hegyes, nedves fogaikról – volt, 

amelyik vicsorgott, mások mosolyogtak. 

Hallottam a hátam mögött nyöszörögni a gyereket, de nem tudtam 

megfordulni, hogy ránézzek. Bár kétségbeesetten szerettem volna 

biztonságban tudni, most nem engedhettem meg magamnak, hogy 

kihagyjon a figyelmem. 

Közelebb jöttek, fekete köpönyegeik finoman libbentek a lépések 

ütemére. Kezük csontszínű karommá görbült. Távolodni kezdtek 

egymástól, s oldalazva készültek megtámadni bennünket. 

Körülvettek. Meg fogunk halni. 

Majd mintha a villám csapott volna le, a kép megváltozott. Pedig 

semmi sem történt, a Volturi emberei zavartalanul lopakodtak felénk, 

hogy megöljenek. Csakis az volt más, ahogy én láttam a jelenetet. 

Egyszeriben vágyni kezdtem rá. Akartam, hogy támadjanak. A pánik 

vérszomjjá változott, ahogy mosollyal az arcomon lekuporodtam, és 

morgás szűrődött elő vicsorgó fogaim közül. 

Hirtelen felriadtam az álomból, és felültem. 

A szobában sötét volt. És forró pára. Az izzadság a halántékomra 

tapasztotta a hajamat, és lecsurgott a nyakamon. 

A meleg lepedőt markoltam. Az ágy üres volt. 

– Edward? 



Ugyanakkor megérintettem valami laposat és simát. Egy 

félbehajtogatott papír volt. Fogtam és keresztültapogatóztam a 

szobán a villanykapcsolóhoz. 

Az üzenet külső oldalán a címzés Mrs. Cullennek szólt. 

Remélem, nem fogsz felébredni, és nem veszed észre, hogy elmentem, 

de ha mégis, hamarosan újra itt vagyok. Csak elmentem a 

szárazföldre vadászni. Aludj tovább, és itt leszek, mire újra 

felébredsz. Szeretlek. 

Felsóhajtottam. Már két hete itt voltunk, úgyhogy számíthattam volna 

arra, hogy elmegy, de azon nem gondolkodtam, hogy mikor. Mintha 

itt kívül lettünk volna az időn, csak lebegtünk ebben a tökéletes 

állapotban. 

Letöröltem az izzadságot a homlokomról. Teljesen éber voltam, bár a 

komódon álló óra szerint alig múlt éjjel egy. Tudtam, hogy képtelen 

leszek ennyire kimelegedve és izzadtan elaludni. Arról nem is szólva, 

hogy ha leoltom a villanyt, és lehunyom a szemem, garantáltan 

visszaólálkodnak a fejembe azok a fekete alakok. 

Felkeltem, és céltalanul ődöngtem a házban, felkapcsoltam a 

villanyokat. Edward nélkül olyan nagy és üres volt. Annyira más! 

A konyhában kötöttem ki, és úgy döntöttem, hogy talán éppen valami 

finom kajára van szükségem. 

Addig kotorásztam a hűtőben, amíg minden hozzávalót meg nem 

találtam a rántott csirkéhez. A csirke otthonosan sercegett a 

serpenyőben. Kevésbé voltam ideges, amíg legalább ez a hang 

megtörte a csendet. Olyan finom volt az illata, hogy egyenesen a 

serpenyőből kezdtem enni, meg is égettem a nyelvemet. Azonban az 

ötödik vagy hatodik falatnál már eléggé kihűlt, hogy érezzem az ízét. 

Lassabban kezdtem rágni. Mi olyan furcsa az ízében? Ellenőriztem a 

húst, s bár teljesen fehér volt, mégis azon törtem a fejem, hogy vajon 

átsült-e. Óvatosan bekaptam egy újabb falatot, és rágni kezdtem. 

Fujj! Egyértelműen romlott. Felugrottam, és beleköptem a 

mosogatóba. Hirtelen undor fogott el a csirke és az olaj szagától. Az 

egészet beleöntöttem a szemétbe, majd kinyitottam az ablakokat, 

hogy kimenjen a szag. Odakint hűvös szellő támadt. Kellemesen 

borzongatta a bőrömet. 



Hirtelen kimerültnek éreztem magam, de nem volt kedvem 

visszamenni a katlanforró hálóba. Így hát kinyitottam a többi ablakot 

a tévészobában, és lefeküdtem a kanapéra. Bekapcsoltam a filmet, 

amit előző nap néztünk, és rögvest el is aludtam a vidám főcímdal 

hallatán. 

Amikor újra kinyitottam a szemem, a nap magasan járt az égen, de 

nem a világosság ébresztett fel. Hűvös karok öleltek át és húztak 

magukhoz. Ugyanakkor hirtelen fájdalom facsarta meg a gyomromat, 

majdnem olyan, amilyet az ember azután érez, hogy gyomorszájon 

vágták. 

– Sajnálom – súgta Edward, miközben téli hideg kezével 

végigsimított izzadságtól ragacsos homlokomon. – Ennyit az 

alaposságról. Nem jutott eszembe, hogy milyen meleged lesz 

nélkülem. Beszereltetem a légkondicionálást, mielőtt újból elmegyek. 

Képtelen voltam rá figyelni. 

– Bocs! – nyögtem, és igyekeztem lefejteni magamról a karjait. 

Automatikusan elengedett. 

– Bella? 

Fél kézzel befogtam a számat, úgy rohantam be a fürdőszobába. 

Olyan borzalmasan éreztem magam, hogy eleinte nem is aggasztott, 

hogy ott van velem, miközben a vécé fölé hajolok, és sugárban 

hányok. 

– Bella! Mi a baj? 

Még nem tudtam felelni. Aggódva tartott, hátrafogta a hajamat az 

arcomból, és megvárta, mire újra levegőhöz jutottam. 

– Az a rohadt csirke! – nyöszörögtem. 

– Jól vagy? – kérdezte feszülten. 

– Jól – lihegtem. – Csak ételmérgezés. Neked nem kell végignézned 

ezt. Menj innen! 

– Ugyan már, Bella! 

– Menj innen! – nyögtem újra, és talpra küzdöttem magam, hogy 

kiöblíthessem a számat. Gyengéden segített, ügyet sem vetve arra, 

hogy erőtlenül taszigálom. 

Amikor már tiszta volt a szám, visszavitt az ágyba, és óvatosan 

leültetett, karjával megtámasztva a hátamat. 

– Ételmérgezés? 



– Aha – morogtam. – Csináltam egy kis csirkét tegnap éjjel, de 

gyanús volt az íze, úgyhogy kidobtam. De előbb ettem belőle néhány 

falatot. 

Hideg tenyerét a homlokomra tette. Jó érzés volt. 

– És most hogy érzed magad? 

Ezen elgondolkoztam. A rosszullétnek olyan hirtelen szakadt vége, 

amilyen hirtelen rámtört, és most úgy éreztem magam, mint minden 

más reggelen. 

– Egész normálisan. Tulajdonképpen egy kicsit éhes vagyok. 

Ragaszkodott hozzá, hogy várjak egy órát, és igyak meg egy nagy 

pohár vizet, s csak miután azt nem hánytam ki, akkor csinált nekem 

rántottát. Teljesen rendben voltam, csak egy kicsit fáradtan, de hát 

talpon töltöttem a fél éjszakát. Edward bekapcsolta a CNN-t, én 

pedig álmosan elnyúltam keresztben az ölében. Az utóbbi időben 

annyira nem foglalkoztunk a világ eseményeivel, hogy tőlünk akár a 

harmadik világháború is kitörhetett volna időközben. 

Aztán eluntam a híreket, és odafordultam, hogy megcsókoljam. 

Akárcsak reggel, most is éles fájdalom hasított a gyomromba. 

Hirtelen elhúzódtam tőle, erősen a számra tapasztva a kezemet. 

Tudtam, hogy ezúttal esélyem sincs, hogy odaérjek a fürdőszobába, 

ezért a konyhai mosogatóhoz rohantam. 

Megint tartotta a hajamat. 

– Talán vissza kellene mennünk Rióba, orvoshoz – javasolta 

aggodalmasan, amikor utána kiöblítettem a számat. 

A fejemet ráztam, és az előtér felé oldalaztam. Az orvos egyet jelent 

a tűvel. 

– Jól leszek, amint megmostam a fogam. 

Amikor a szám íze már jobb volt, átkutattam a bőröndömet a kis 

elsősegélycsomag után, amit Alice csomagolt nekem, tele 

embereknek való dolgokkal, mint a tapasz, a fájdalomcsillapító és 

ami a gyomromra kellett, a Pepto-Bismol. Talán sikerül 

megnyugtatni a gyomromat és Edwardot is. 

De még mielőtt megtaláltam volna, másvalami került a kezembe. Azt 

is Alice pakolta be. Fogtam a kis kék dobozt, és sokáig bámultam, 

megfeledkezve minden másról. 

Aztán számolni kezdtem magamban. Egyszer. Kétszer. És újra. 



Megijesztett a kopogás, a dobozka visszapottyant a bőröndbe. 

– Jól vagy? – kérdezte Edward az ajtón keresztül. – Megint hánytál? 

– Igen és nem – feleltem fojtott hangon. 

– Bella! Engedj be, kérlek! – szólt most már aggodalmasan. 

– Hát… jó. 

Bejött, és felmérte a helyzetemet, ahogy ott ültem törökülésben a 

földön, a bőrönd mellett, üres, merev tekintettel. Leült mellém, és 

azonnal megérintette a homlokomat. 

– Mi a baj? 

– Hány napja volt az esküvő? – suttogtam. 

– Tizenhét – felelt gondolkodás nélkül. – Bella, mi van? 

Újra számoltam. Felemeltem az ujjamat, hogy így mutassam, hogy 

várjon, és némán soroltam a számokat. Régebben voltunk ott, mint 

gondoltam. Újrakezdtem. 

– Bella! – sürgetett. – Kezdem elveszíteni a józan eszemet. 

Nyelni próbáltam. Nem ment. Így hát újra benyúltam a bőröndbe, és 

addig kotorásztam, míg meg nem találtam másodszor is a kis, kék, 

tamponos dobozt. Némán emeltem fel. 

Edward zavarodottan bámult rám. 

– Vagyis? Postmenstruációs szindrómában szenvednél? 

– Nem – nyögtem fulladozva. – Nem, Edward. Azt próbálom 

elmondani neked, hogy öt napja késik. 

Arckifejezése nem változott. Mintha meg sem szólaltam volna. 

– Nem hiszem, hogy ételmérgezésem lenne – tettem hozzá. 

Nem felelt. Szoborrá dermedt. 

– Az álmok – motyogtam magamnak vontatottan. – És annyit alszom. 

Meg bőgök. És az a sok kaja. Ajjaj! Ajjajjaj! 

Edward pillantása annyira üvegesnek tűnt, mintha már nem is látna 

engem. 

Reflexből, jóformán akaratlanul a hasamra hullott a kezem. 

– Jaj! – visítottam fel újra. 

Talpra ugrottam, kicsúsztam Edward dermedt öleléséből. Még 

mindig a kis selyemsortot és topot viseltem, amiben aludtam. 

Felhúztam az államig a kék anyagot, és a hasamat bámultam. 

– Lehetetlen – suttogtam. 



Az égvilágon semmi gyakorlatom nem volt a terhességgel, a 

kisbabákkal vagy ennek a világnak bármely részével kapcsolatban, de 

hülye azért nem voltam. Láttam elég filmet és tévéműsort, hogy 

tudjam, ez nem így működik. Még csak öt napja késik. Ha esetleg 

terhes volnék, a testem még észre sem vette volna. Nem lennék 

rosszul reggelente. Nem változtak volna az alvási és evési szokásaim. 

És egészen biztosan nem domborodna egy kicsi, de egyértelmű 

halom a két csípőcsontom között. 

Ide-oda csavartam a törzsemet. Minden szögből szemügyre vettem, 

mintha a megfelelő fényben eltűnne. Végigsimítottam az apró dudort, 

és meglepődtem, hogy milyen kőkeménynek tűnik a bőröm alatt. 

– Lehetetlen – ismételtem, mert akár volt ott dudor, akár nem, akár 

megjött, akár nem (márpedig egyértelműen nem jött meg, pedig soha 

életemben nem késett), semmiképpen sem lehettem terhes. Az 

egyetlen, akivel valaha lefeküdtem, egy vámpír volt, az ég 

szerelmére. 

Vámpír, aki még mindig dermedten ült a földön, és semmi jelét sem 

adta, hogy valaha még meg fog mozdulni. 

Vagyis kell léteznie más megoldásnak. Valami baj van velem. Egy 

furcsa, dél-amerikai betegség, a terhesség minden jelével, csak 

felgyorsulva… 

Ekkor eszembe jutott valami – egy délelőtt, amit az interneten lógva 

töltöttem, s ami most úgy tűnt, mintha nagyon rég lett volna. Ott 

ültem a régi íróasztalomnál Charlie házában, szürkés fény szűrődött 

be az ablakon, én pedig csak bámultam kőkori, rozzant 

számítógépem képernyőjét, és mohón olvastam egy weboldalt. 

Vámpírok A-tól Z-ig volt. Alig huszonnégy órával azután, hogy Jacob 

Black olyan quileute legendákkal próbált szórakoztatni, amelyekben 

még ő maga sem hitt, és azt mondta, hogy Edward vámpír. Idegesen 

böngésztem át a honlap első bejegyzéseit, a világ vámpírmítoszairól. 

A Fülöp-szigeteki danag, a héber estrie, a román varolaci, az olasz 

stregoni benefici (egy legenda, ami valójában apósomnak a Volturi 

elleni korai hőstettein alapult, na, nem mintha akkor tudtam volna 

erről bármit is)… Ahogy a sztorik egyre valószerűtlenebbekké váltak, 

egyre kevésbé figyeltem oda. Csak elmosódottan emlékeztem a 

későbbi történetekre, különben is, azok leginkább afféle 



mentségeknek tűntek a csecsemőkori halálozási rátára és a 

hűtlenségre. 

Ugyan, drágám! Nincs viszonyom! Az a szexi nő, akit a házból 

kiosonni láttál, egy gonosz lidérc volt. Még szerencse, hogy élve 

megúsztam! (Persze azzal, amit Tanyáról és a testvéreiről tudtam, 

ezeknek a kifogásoknak a jó része gyaníthatóan valós tény volt.) Volt 

ott egy pompás kimagyarázkodás hölgyeknek is. Hogy gyanúsíthatsz 

azzal, hogy megcsallak, csak azért, mert megjöttél egy két évig tartó 

hajóútról, és várandós vagyok? Az incubus volt. Meghipnotizált azzal 

a misztikus vámpír erejével… 

Az incubus definíciója szerint ugyanis a vámpír képes szerencsétlen 

áldozatát teherbe ejteni. 

Kábán csóváltam a fejemet. De hát… 

Esmére és főleg Rosalie-ra gondoltam. A vámpíroknak nem lehet 

gyerekük. Ha lehetséges volna, Rosalie mostanra már megtalálta 

volna a módját. Az incubus mítosza nem más, mint mese. 

Kivéve, hogy… hát, azért akadt némi különbség. Rosalie nem 

foganhat meg, mert abban az állapotban van megdermedve, melyben 

akkor volt, amikor emberből vámpírrá lett. Az emberi testnek pedig 

alakulnia kell, hogy gyereket szülhessen. Először is ott van a havi 

ciklus változása, aztán pedig a nagyobb változás, ami ahhoz 

szükséges, hogy kihordhassa a növekvő babát. Rosalie teste nem tud 

megváltozni. 

De az enyém igen. Meg is változott. Megérintettem a domborulatot a 

hasamon. Előző nap még nem volt ott. 

A hús-vér férfiak pedig nagyjából tinédzserkoruktól halálukig 

ugyanolyan termékenyek. Eszembe jutott egy kósza apróság, amit 

nem is tudom, honnan szedtem: Charlie Chaplin a hetvenes éveiben 

járt, amikor legfiatalabb gyermekét nemzette. A férfiaknál nincs 

olyasmi, mint a biológiai óra vagy a termékenységi ciklus. 

Senki sem tudhatja, hogy a vámpír férfiak képesek-e utódot nemzeni, 

ha a partnereik képtelenek rá. Hol van az a vámpír, akinek van 

megfelelő önuralma, hogy ezt az elméletet kipróbálja egy élő nővel? 

Csakis egyetlenegyre tudtam gondolni. 

Az agyam egy része a tények, emlékek és feltételezések között 

csapongott, míg a másik fele – az, amelyik még a legkisebb izom 



megmozdításáért is felelős – annyira elképedt, hogy az átlagos 

működésre is képtelen volt. A számat se tudtam kinyitni, hogy 

megszólaljak, pedig szerettem volna, ha Edward elmagyarázza, mi 

folyik itt. Oda kéne mennem hozzá, meg kéne érintenem – de a 

testem nem engedelmeskedett. Csak bámultam saját döbbent arcomat 

a tükörben, és finoman szorítottam a dudort a testemen. 

Ekkor, mint a valóságnak tűnő rémálmom tegnap éjjel, a kép hirtelen 

megváltozott. Minden, amit a tükörben láttam, teljesen megváltozott, 

bár valójában semmi sem lett más. 

Egy finom, apró bökés – odabentről, a testemből. Az változtatott meg 

mindent. 

Ugyanabban a pillanatban megcsörrent Edward telefonja, élesen és 

sürgetően. Egyikünk sem mozdult. A készülék meg egyre csak 

csöngött. Megpróbáltam nem odafigyelni, miközben az ujjaimmal a 

hasamat nyomtam, és vártam. A tükörben az arcom már nem 

zavarodott volt, hanem kíváncsi. Alig vettem észre, amikor a furcsa, 

néma könnyek kicsordultak a szememből. 

A telefon egyre csak csöngött. Azt kívántam, Edward bárcsak 

felvenné – ez fontos pillanat. Talán életem legnagyobb pillanata. 

Csinn! Csinn! Csinn! 

Végül a bosszúság legyőzött mindent. Letérdeltem Edward mellé. 

Azt vettem észre, hogy óvatosan mozgok, ezerszer jobban átéreztem 

minden egyes mozdulatomat, mint azelőtt. Addig keresgéltem a 

zsebeiben, amíg meg nem találtam a mobilt. Félig arra számítottam, 

hogy felenged, és ő maga veszi fel, de meg se moccant, kővé 

dermedt. 

Felismertem a számot, és könnyen kitaláltam, miért hív. 

– Szia, Alice! – mondtam. A hangom nem sokkal volt jobb, mint az 

előbb. Megköszörültem a torkomat. 

– Bella? Bella, jól vagy? 

– Aha. Izé, Carlisle ott van? 

– Igen. Mi a baj? 

– Nem tudom biztosan… 

– Edward jól van? – kérdezte gyanakodva. Eltartotta magától a 

telefont, és Carlisle-ért kiáltott, majd megkérdezte még mielőtt 

felelhettem volna az előbbi kérdésére: – Miért nem ő vette fel? 



– Nem tudom. 

– Bella, mi folyik ott? Most láttam, hogy… 

– Mit láttál? 

Hallgatott. 

– Adom Carlisle-t – mondta végül. 

Mintha jeges vizet injekcióztak volna az ereimbe. Ha Alice egy zöld 

szemű, angyalarcú gyerekkel a karomban látott volna, vajon felelt 

volna a kérdésemre, vagy nem? 

A másodpercnek abban a törtrészében, amíg arra vártam, hogy 

Carlisle beleszóljon a telefonba, lelki szemeim előtt megjelent a kép, 

amit Alice látomásának képzeltem. Egy apró, szépséges babát, még 

szebbet, mint az álombéli kisfiú, egy pöttömnyi Edwardot tartottam a 

karjaimban. Melegség áradt szét az ereimben, és felolvasztotta a 

jeget. 

– Bella, itt Carlisle. Mi történt? 

Nem tudtam, mit feleljek. Vajon nevetni fog a következtetéseimen, és 

azt mondja, hogy bediliztem? Csak egy újabb színes álom volt? 

– Egy kicsit aggódom Edward miatt… Lehetséges, hogy egy vámpír 

sokkot kapjon? 

– Baja esett? – kérdezte egyszeriben sürgetően. 

– Nem, nem – igyekeztem megnyugtatni. – Csak… meglepődött. 

– Nem értelek, Bella. 

– Azt hiszem… szóval azt hiszem, hogy… talán… lehet, hogy… – 

Nagy levegőt vettem. – Terhes vagyok. 

Mintha csak meg akarna erősíteni, újabb apró bökést éreztem az 

altestemben. A hasamhoz kaptam. 

Hosszú szünet után győzött Carlisle-ban az orvos. 

– Mikor volt az utolsó menzeszed első napja? 

– Tizenhat nappal az esküvő előtt. – Már előre kiszámoltam fejben, 

hogy biztos legyek a válaszban. 

– Hogy érzed magad? 

– Furán. – Elcsuklott a hangom. Újra csörgedezni kezdett a 

könnypatak az arcomon. – Ez őrültségnek fog hangzani. Szóval 

tudom, hogy még túl korán van. Talán tényleg megőrültem. De bizarr 

álmaim vannak, egyfolytában zabálok, bőgök és hányok, és… és… 

esküszöm, éppen az előbb megmozdult bennem valami. 



Edward erre felkapta a fejét. 

Megkönnyebbülten sóhajtottam. 

Kinyújtotta a kezét a telefonért. Az arca fehér volt és kemény. 

– Azt hiszem, beszélni akar veled. 

– Add át neki a telefont! – kérte Carlisle feszült hangon. 

Nem voltam teljesen biztos benne, hogy meg tud majd szólalni, de 

azért Edward kezébe adtam a mobilt. 

A füléhez szorította. 

– Lehetséges? – suttogta. 

Hosszasan hallgatta, amit Carlisle mond, miközben üres szemekkel 

bámult a semmibe. 

– És Bella? – kérdezte. Miközben beszélt, átölelte a vállamat, és 

szorosan maga mellé húzott. 

Úgy tűnt, nagyon sokáig hallgat. 

– Igen. Igen, meglesz. 

Elvette a füléről a telefont, és lenyomta a „vége” gombot. Azonnal 

újabb számot tárcsázott. 

– Mit mondott Carlisle? – tudakoltam türelmetlenül. 

Edward élettelen hangon felelt. 

– Véleménye szerint terhes vagy. 

E szavakra meleg borzongás futott végig a gerincemen. A kis 

bökdösődő megrezdült bennem. 

– Most kit hívsz? – kérdeztem, ahogy a telefont újra a füléhez emelte. 

– A repülőteret. Hazamegyünk. 

Edward több mint egy órát telefonálgatott megszakítás nélkül. 

Gondoltam, hogy a hazautat szervezi, de nem voltam biztos benne, 

mert nem angolul beszélt. Úgy hangzott, mintha vitatkozna; sokszor 

alig nyitotta ki a száját, úgy beszélt. 

Miközben vitatkozott, csomagolni kezdett. Úgy keringett a szobában, 

mint egy dühödt tornádó, csak rendet, nem pedig rombolást hagyott 

maga után. Néhány ruhadarabomat az ágyra hajította, anélkül, hogy 

rájuk nézett volna, amiből arra következtettem, hogy ideje 

felöltöznöm. Amíg átöltöztem, tovább vitatkozott hirtelen, izgatott 

mozdulatokat téve. 

Amikor nem bírtam tovább elviselni a belőle sütő, áradó energiát, 

halkan kimentem a szobából. Mániákus összpontosításától felfordult 



a gyomrom. Nem úgy, mint a reggeli rosszullétkor, de nem volt 

kellemes. Máshol akartam kivárni, amíg megváltozik a kedve. 

Képtelen voltam beszélni ezzel a jéghideg, céltudatos Edwarddal, aki 

őszintén megijesztett egy kicsit. 

Megint a konyhában kötöttem ki. Volt egy csomag apró sósperec a 

szekrényben. Szórakozottan rágcsálni kezdtem, és kibámultam az 

ablakon a homokra, a sziklákra, a fákra és az óceánra. Minden 

csillámlott a napsütésben. 

Valaki megbökött. 

– Tudom – mondtam. – Én sem akarok elmenni. 

Egy pillanatig kibámultam az ablakon, de a bökdösődő nem felelt. 

– Nem értem – suttogtam. – Mi a baj? 

Abszolút meglepő. Még elképesztő is. De baj? 

Nem. 

Akkor Edward miért olyan dühös? Egyszer pont ő mondta, hogy a 

terhesség ragyogó ürügy egy gyors esküvőre. 

Megpróbáltam logikusan végiggondolni. 

Talán nem olyan érthetetlen, hogy azonnal haza akar menni. Nyilván 

azt szeretné, hogy Carlisle azonnal vizsgáljon meg, hogy biztosak 

lehessünk benne, hogy nincs tévedés – bár nekem szemernyi 

kétségem sem volt. Valószínűleg arra kíváncsiak, miért vagyok máris 

ennyire terhes, a dudorral, a rugdalódzással, meg minden. Ez nem 

normális. 

Amikor idáig eljutottam, biztosra vettem, hogy megtaláltam a választ. 

Biztosan a baba miatt aggódik annyira. Arra még nem volt időm, 

hogy kitörjön a frász. Az én agyam lassabban működik, mint az övé – 

még mindig azon a képen csodálkozott, amit az előbb elővarázsolt: az 

apró gyermeken, Edward zöld szemével, mert zöld szeme volt, 

amikor még emberként élt –, ahogy ott feküdt szőkén és szépségesen 

a karomban. Abban reménykedtem, hogy az arca pont olyan lesz, 

mint Edwardé, és nem rondítanak bele az én vonásaim. 

Muris, hogy milyen hirtelen fontossá lényegült ez a látomás. Attól az 

első kis érintéstől az egész világ elmozdult. Eddig csupán egyetlen 

dolog létezett, ami nélkül nem bírtam élni, most kettő lett. Szeretetem 

nem oszlott meg közöttük; nem olyan fajta volt. Sokkal inkább, 



mintha megnagyobbodna a szívem, abban a pillanatban a 

kétszeresére nőtt. És teljesen betelt. A növekedés szédületes volt. 

Azelőtt nem igazán értettem Rosalie fájdalmát és haragját. Sosem 

képzeltem el magamat anyaként, nem is akartam. Semmiből sem állt 

megígérnem Edwardnak, hogy feladom érte, hogy gyerekeim 

legyenek, mert tényleg nem vágytam rájuk. A gyerek, mint olyan, 

sosem érdekelt. Zajos kis lény, aki általában ragad valami trutymótól. 

Sosem volt velük sok dolgom. Amikor arról álmodoztam, hogy 

Renée tesz róla, hogy tesóm legyen, mindig egy bátyra gondoltam. 

Valakire, aki rám vigyáz, nem pedig fordítva. 

Ez a gyerek, Edward gyermeke, teljesen más eset volt. 

Annyira vágytam rá, mint amennyire lélegezni akartam. Nem 

választás volt, hanem szükségesség. 

Talán nagyon gyenge a fantáziám. Talán ezért nem tudtam 

elképzelni, milyen is lesz férjnél lenni, amíg már tényleg meg nem 

tettem. És nem éreztem, hogy kisbabát akarok majd, egészen addig, 

amíg már úton nem volt… 

Ahogy a kezemet újra a hasamra tettem, a következő rúgásra várva, 

megint csurogni kezdtek a könnyek az arcomon. 

– Bella? 

A hanglejtése miatt gyanakodva fordultam oda. Túl rideg, túl óvatos 

volt. Arca illett a hangjához, üres volt és kemény. 

Aztán észrevette, hogy sírok. 

– Bella! – Egy villanásnyi idő alatt átszelte a szobát, és tenyerét az 

arcomra tette. – Fáj valami? 

– Nem, nem… 

Magához húzott. 

– Ne félj! Tizenhat óra múlva otthon leszünk. Nem lesz semmi baj. 

Carlisle készen áll, mire odaérünk. Elintézzük, és semmi bajod sem 

lesz. Semmi bajod. 

– Elintézitek? Ezt meg hogy érted? 

Kissé hátrahúzódott, és a szemembe nézett. 

– Kiszedjük belőled azt az izét, mielőtt egyetlen porcikádnak is 

árthatna. Ne félj! Nem engedem, hogy bántson. 

– Kiszeditek? – nyöszörögtem. 

Ekkor szúrós szemmel a bejárati ajtóra nézett. 



– A fenébe! Elfelejtettem, hogy Gustavo jön ma. Lerázom, és azonnal 

visszajövök. – Azzal kirohant a helyiségből. 

A konyhapultot markoltam, hogy össze ne essek. A térdem remegett, 

mint a kocsonya. 

Edward az imént izének nevezte a kis rugdosódómat. Azt mondta, 

Carlisle ki fogja szedni. 

– Ne! – suttogtam. 

Az előbb félreértettem. Egyáltalán nem örült a babának. Bántani 

akarja. A fejemben levő gyönyörű kép hirtelen megváltozott, 

elsötétült. Szép kisbabám sírt, és gyenge karjaim nem tudták 

megvédeni… 

Mit tehetnék? Képes leszek meggyőzni őket? És ha nem? Ezért 

hallgatott Alice olyan furcsán a telefonban? Ezt látta? Hogy Edward 

és Carlisle megöli azt a sápadt és tökéletes gyereket, még mielőtt 

megszülethetne? 

– Ne! – suttogtam újra, de most erősebb hangon. Ez nem történhet 

meg. Nem engedem. 

Edward megint portugálul vitatkozott odakint, de egyre közelebbről 

hallatszott a hangja. Ingerülten felhorkant, amire egy halk és félénk 

hang válaszolt. Egy nőé. 

Edward belépett a konyhába a nő előtt, és egyenesen odajött hozzám. 

Letörölte a könnyeket az arcomról, és ajkait összeszorítva mormogott 

a fülembe. 

– Ragaszkodik hozzá, hogy itt hagyja az ennivalót, amit hozott. 

Vacsorát főzött nekünk. – Ha kevésbé feszült és dühös, garantáltan a 

szemét is forgatta volna. – Ez csak ürügy. Meg akar győződni róla, 

hogy még nem öltelek meg. – A végén jéghideg lett a hangja. 

Kaure egy lezárt edénnyel, idegesen kerülte meg a pultot. Azt 

kívántam, bárcsak beszélnék portugálul, vagy a spanyolom ne lenne 

annyira kezdetleges, és megköszönhetném ennek az asszonynak, 

hogy fel mert bosszantani egy vámpírt, csak azért, hogy 

meggyőződjön arról: jól vagyok. 

Kaure hol egyikünkre, hol másikunkra nézett. Láttam, hogy az 

arcszínemet méregeti, és nehéz könnyekkel teli szememet. Motyogott 

valamit, amit nem értettem, és letette az edényt az asztalra. 



Edward rámordult. Még sosem hallottam ennyire udvariatlannak. Az 

asszony sarkon fordult, hogy távozzon, hosszú szoknyájának 

lebbenése arcomba csapta az ételszagot. Erős volt – hagyma és hal. 

Öklendezve siettem a mosogatóhoz. Éreztem Edward kezét a 

homlokomon, a fülem dübörgésén át is hallottam megnyugtató 

suttogását. Keze eltűnt egy pillanatra, és hallottam, ahogy csapódik a 

hűtő ajtaja. Szerencsére a szag megszűnt, ahogy becsukta a frizsidert, 

és Edward keze újra izzadt arcomat hűtötte. Gyorsan vége lett. 

Kiöblítettem a számat a mosogató fölött, míg ő az arcomat simogatta. 

A méhemben óvatos kis rúgást éreztem. 

Minden rendben. Megvagyunk – gondoltam a dombocskának üzenve. 

Edward maga felé fordított. És átölelt. Fejemet a vállára fektette. 

Kezem ösztönösen a hasamat kereste. 

Aprócska szisszenést hallottam, mire felnéztem. 

Az asszony nem tágított, hanem félig kinyújtott kézzel, bizonytalanul 

állt a küszöbön, mintha azt keresné, hogyan is segíthetne. Ijedségtől 

kidülledt szemét le nem vette a kezemről, és tátott szájjal bámult. 

Ekkor Edwardnak is elakadt a lélegzete, és hirtelen a nő felé fordult, 

kissé maga mögé tolva engem. Átölelt, mintha vissza akarna tartani. 

Kaure ekkor kiabálni kezdett vele – hangosan és dühösen. Érthetetlen 

szavai késként hasították a levegőt. Apró öklét Edward felé rázva 

előrelépett. Vadsága ellenére könnyű volt észrevenni szemében a 

rettegést. 

Edward is felé lépett. Én pedig megragadtam a karját, az asszony 

miatt aggódva. De amikor Edward félbeszakította Kaure szóáradatát, 

hangja meglepett, főleg annak fényében, hogy milyen élesen beszélt 

vele az előbb. Edward hangja most halk, jóformán könyörgő volt. 

Ráadásul meg is változott, nem stimmelt a hanglejtése, és 

torokhangon beszélt. És nem is portugálul. 

Egy pillanatra a nő ámulva meredt rá, de aztán a szeme összeszűkült, 

amikor ugyanazon az idegen nyelven elordított egy kérdést. 

Figyeltem, ahogy Edward arca elszomorodik és elkomorul, majd 

bólint. Kaure egy lépést hátrált, és keresztet vetett. 

Edward kinyújtotta felé a kezét, majd tett egy mozdulatot felém, 

aztán az arcomon nyugtatta a tenyerét. Az asszony megint dühösen 



felcsattant, és szemrehányóan intett. Amikor elhallgatott, Edward 

újra azon a halk, sürgető hangon mentegetőzött. 

Kaure arckifejezése megváltozott. Miközben Edward beszélt hozzá, ő 

leplezetlen kételkedéssel újra és újra zavarodott arcomra pillantott. 

Aztán Edward elhallgatott, az asszony pedig mintha valamit forgatott 

volna a fejében. Ide-oda járt a szeme közöttünk, aztán – mintha 

akaratlanul tenné – előbbre lépett. 

Egy kézmozdulattal nagy hasat rajzolt magának a levegőbe – mintha 

felfúvódott volna, mint egy lufi. Megrémültem – vajon a ragadozó 

vérszívóról szóló legendáikban ez is benne van? Talán tud valamit 

arról, ami bennem növekszik? 

Ezúttal határozottan előrejött pár lépésnyit, és feltett néhány rövid 

kérdést, amelyekre Edward idegesen felelt. Aztán ő lett a kérdező – 

egy gyors kérdést tett fel. Kaure elbizonytalanodott, majd lassan a 

fejét csóválta. Amikor Edward újra megszólalt, a hangja annyira 

fájdalmasan csengett, hogy ijedten néztem fel rá. Arca eltorzult a 

kíntól. 

Válaszként Kaure lassan előrejött, míg elég közel nem ért, hogy 

aprócska kezét az enyémre tegye, a hasamra. Egyetlen szót mondott 

portugálul. 

– Morte
1
 – sóhajtott halkan. Azután hajlott háttal elfordult, mintha a 

beszélgetéstől megöregedett volna, és kiment. 

Ehhez elég volt a spanyoltudásom. 

Edward újra megdermedt, és fagyos, szenvedő pillantással meredt 

utána. Néhány pillanattal később hallottam, ahogy egy csónak 

motorja pöfögni kezd, majd hangja elhal a távolban. 

Addig nem mozdult, amíg el nem indultam a fürdőszoba felé. Ekkor 

elkapta a vállamat. 

– Hová mész? 

– Újra fogat mosni. 

– Ne aggódj amiatt, amit mondott. Csak régi legenda, amivel egymást 

szórakoztatják. 

– Egy kukkot sem értettem belőle – feleltem, bár ez nem volt teljesen 

igaz. Mintha számításon kívül hagyhatnék valamit, csak azért, mert 
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az legenda. Életemet mindenfelől legendák veszik körül. Mind 

igazak. 

– Már becsomagoltam a fogkefédet. Mindjárt adom. 

Előttem ment be a fürdőszobába. 

– Hamarosan indulunk? – szóltam utána. 

– Amint elkészülsz. 

Miközben a fogkefémre várt, hogy újra eltehesse, némán járkált 

körbe-körbe a hálószobában. Amikor végeztem, odaadtam neki. 

– Kiviszem a csomagokat a hajóra. 

– Edward… 

– Tessék? – fordult vissza. 

Bizonytalanul latolgattam, hogy mivel is tudnék nyerni néhány 

másodpercet. 

– Megtennéd… hogy csomagolsz egy kis kaját? Tudod, hátha 

megéhezem út közben. 

– Hát persze! – A pillantása egyszeriben újra szelíd lett. – Te csak ne 

aggódj! Tényleg néhány óra alatt Carlisle-nál leszünk. Mindjárt vége. 

Csak bólintottam, mert a hangomban nem bíztam. 

Megfordult és kiment, mindkét kezében egy-egy bőrönddel. 

Megpördültem, és felkaptam a telefont, amit a pulton hagyott. Nem 

volt jellemző rá, hogy megfeledkezzen olyan dolgokról, mint 

Gustavóék érkezése, vagy hogy eltegye a mobilját. Annyira kikészült, 

hogy jóformán nem is volt önmaga. Felpattintottam a készüléket, és 

végigpörgettem az előre beprogramozott számokat. Örültem, hogy le 

van halkítva, nehogy rajtakapjon. Vajon már odaért a hajóhoz? Vagy 

vissza is jött? Meghallja, ha a konyhában suttogok? 

Megtaláltam a számot, amit még soha életemben nem hívtam. 

Rányomtam, és lehunytam a szemem. 

– Halló! – Gyönyörű hang csendült fel a telefonban, mint valami 

arany szélcsengő. 

– Rosalie? – suttogtam. – Bella vagyok. Kérlek! Segítened kell. 
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ELŐSZÓ 

Az élet szívás, aztán meghalsz. 

Ja, bárcsak ekkora mákom lenne! 

8. ELKEZDŐDIK VÉGRE AZ AZ ÁTKOZOTT KÜZDELEM? 

– A FRANCBA, PAUL, HÁT NINCS EGY ROHADT HELY, ahová 

hazakotródhatnál? 

Paul, aki teljes hosszában elterült az én kanapémon, és valami hülye 

baseballmeccset nézett az én szar tévémen, csak vigyorgott, aztán 

nagyon lassan kivett egy csipszet az ölében heverő zacskóból, és 

bekapta. 

– Remélem, azt te hoztad! 

Ropp. 

– Nem – felelte rágás közben. – A nővéred mondta, hogy szolgáljam 

ki magamat. 

Igyekeztem úgy csevegni, mintha nem akarnám azonnal 

gyomorszájon vágni. 

– Rachel itt van? 

Ez nem jött be. Sejtette, mit forgatok a fejemben, mire a zacskót a 

háta mögé gyűrte. A csipsz nekinyomódott a párnának, és apró 

darabokra tört. Paul az arca elé emelte az ökleit, mint valami 

bokszoló. 

– Gyere, haver! Nincs szükségem Rachel védelmére. 

Felhorkantam. 

– Na persze. Mintha nem rohannál hozzá bőgve, amint lehet. 

Felnevetett, leengedte a kezét, és ellazulva dőlt hátra a kanapén. 

– Nem fogok fecsegni egy lánynak. Ha véletlenül szerencséd volna és 

eltalálnál, az csak kettőnk dolga lenne. És fordítva, nemde? 

Ez ám a felhívás keringőre! Igazán kedves. 

Elernyesztettem a testemet, mintha feladtam volna. 

– Naná. 

Pillantása a tévére vándorolt. 

Ekkor ugrottam. 

Az orra igazán impozánsan reccsent az öklöm alatt. Megpróbált 

elkapni, de eltáncoltam előle, még mielőtt megragadhatott volna, bal 

kezemben a tönkrezúzott csipsszel. 

– Betörted az orrom, te barom! 



– Csak a kettőnk dolga, igaz, Paul? 

Otthagytam, és kivágtam a csipszet. Amikor visszafordultam, éppen 

az orrát tette helyre, még mielőtt görbén forrna össze. Már nem is 

vérzett; pedig az előbb még csurom vér volt a képe, még az álláról is 

csepegett. Káromkodva, fájdalomtól vonagló arccal huzigálta helyre 

a sérült porcot. 

– Akkora seggfej vagy, Jacob! Esküszöm, szívesebben lógnék Leah-

val. 

– Aú! Ez fájt! De Leah biztos boldog lesz, ha meghallja, hogy vele 

akarod tölteni a drága idődet. Tutira bizseregni fog a szíve tája. 

– Felejtsd el! 

– Naná. Garantáltan nem fog kicsúszni a számon. 

– Aú! – mordult fel, és a maradék vért a pólója gallérjába törölve 

visszatelepedett a kanapéra. 

– Gyors vagy, öcsém, azt meg kell hagyni. – Azzal újra az 

elmosódott közvetítésre összpontosított. 

Egy másodpercig csak álltam ott, aztán elvonultam a szobámba, arról 

motyogva, hogy egyeseket megszállnak az ufók. 

Régen gyakorlatilag bármikor össze lehetett verekedni Paullal. Meg 

sem kellett ütnöm, bármilyen enyhe sértés elég volt. Nem kellett sok, 

hogy elveszítse a fejét. Most bezzeg, hogy tényleg egy jó vicsorgós, 

marcangolós, földrengető küzdelmet akartam, teljesen higgadt 

maradt. 

Nem elég, hogy a falka egy újabb tagját érte utol a bevésődés? Már 

tízből négy! Mikor lesz végre vége? Ez a baromság állítólag ritka, a 

rohadt életbe! Ez az egész kötelező szerelem-első-látásra egy 

hányinger. 

Muszáj, hogy éppen az én nővérem legyen az? És éppen Paullal? 

Amikor Rachel a nyár végén hazajött a Washington State-ről – előbb 

diplomázott a stréber –, leginkább amiatt aggódtam, hogy nehéz lesz 

eltitkolni előle a dolgot. Nem szoktam meg, hogy otthon is álcázzam 

magam. Emiatt nagyon sajnáltam az olyan srácokat, mint Embry és 

Collin, akiknek a szülei nem tudták, hogy vérfarkasok. Embry 

anyukája azt hitte, a fia egyfajta lázadó korszakát éli. Állandóan 

szobafogságra ítélte, amiért mindig megszökött, de persze nem sokat 

tehetett. Az anyja minden éjjel benézett a szobájába, amely minden 



éjjel üres volt. Cirkuszolt, a srác pedig némán tűrte, aztán másnap 

ugyanúgy megismétlődött az egész. Megpróbáltuk Samet rábeszélni, 

hogy segítsen Embrynek, és engedje, hogy az anyja megtudhassa, mi 

a pálya, de Embry azt mondta, nem bánja. A titok túlságosan fontos 

volt. 

Így hát arra voltam ráállva, hogy megtartsam a titkot. Aztán két 

nappal azután, hogy Rachel hazajött, összefutott Paullal a 

tengerparton. Ding-dong, dingi-dingdong – igaz szerelem. Ha 

megtaláltad a másik feledet, nincs többé titkolózás, meg az egész 

bevésődéses vérfarkas marhaság. 

Rachel megtudta az egész történetet. Nekem pedig egyszer majd Paul 

lesz a sógorom. Billy sincs nagyon oda érte, de ő jobban kezeli, mint 

én. Persze mostanában a szokottnál gyakrabban menekül 

Clearwaterékhez. Nem láttam be, hogy náluk mitől jobb. Oké, Paul 

nincs ott, de ott van helyette Leah. 

Azon tűnődtem, ha egy golyó átfúrná a halántékomat, vajon 

megölne-e, vagy csak hatalmas mocskot csinálna, amit nekem 

kellene feltakarítanom. 

Ledobtam magam az ágyra. Fáradt voltam, nem aludtam a legutóbbi 

járőrözés óta, de tudtam, hogy nem fogok elaludni. Túlságosan 

zsongott a fejem. Úgy zsizsegtek benne a gondolatok, mint egy 

eltévedt méhraj. Zajosan. Időnként még csíptek is. Biztosan nem 

méhek, hanem darazsak. A méhek csípnek egyet, aztán meghalnak. 

Engem pedig ugyanazok a gondolatok szurkáltak újra és újra. 

Teljesen bekattantam a várakozástól. Már majdnem négy hét eltelt. 

Arra számítottam, mostanra valahogyan kapok valami hírt. 

Éjszakánként ébren ültem az ágyban, és elképzeltem, milyen 

formában is fog megérkezni. 

Charlie zokog a telefonban, hogy Bella és a férje életüket vesztették 

egy balesetben. Lezuhant a repülőgépük? Ezt nehéz lenne 

megrendezni. Hacsak a vérszívók nem bánják, hogy megölnek egy 

csomó ártatlan embert, hogy valódinak tűnjön a baleset, de miért is 

bánnák? Talán inkább egy kisrepülővel manipulálnának. Abból 

valószínűleg van nekik tartalékban. 

Vagy a gyilkos egyedül fog hazajönni, mert nem sikerült 

átváltoztatnia? Vagy még csak el sem jutott odáig? Talán összezúzta, 



mint egy csomag csipszet, annyira szomjazott rá? Mert Bella életénél 

fontosabb volt a saját élvezete… 

A sztori kétségtelenül tragikus lesz – Bella életét veszti egy 

balesetben. Áldozatul esik egy félresikerült rablótámadásnak. 

Megfullad vacsoránál, a torkán akadt falattól. Vagy autóbalesetben, 

mint a mamám. Olyan hétköznapi! Nap mint nap megtörténik. 

Vajon hazahozza? Itt temeti el, Charlie kedvéért? Persze zárt 

koporsós temetés lenne. A mamám koporsóját is leszegezték… 

Csak abban reménykedtem, hogy az a pióca visszajön ide, ahol 

elkaphatom. 

Talán nem is lesz semmiféle mese. Talán Charlie felhívja majd apát, 

hogy megkérdezze, hallott-e valamit Dr. Cullenről, aki egy nap 

egyszerűen nem ment be dolgozni. A házban sehol egy lélek. 

Cullenék egyik telefont sem veszik fel. A rejtéllyel foglalkozik majd 

valamelyik másodrangú hírműsor, csalásra célozgatva… 

Talán porig ég a nagy fehér ház, s mindenki bent reked. Ehhez persze 

testekre lenne szükségük. Nyolc, nagyjából hozzájuk hasonló alkatú 

emberre. A felismerhetetlenségig összeégve, még a fogászati 

kartonok sem segítenek. 

Ezek közül bármelyik bűzlene, legalábbis nekem. Nehéz lenne 

megtalálni őket, ha nem akarják. Én persze a világ végéig ráérek 

keresni őket. És aki az idők végezetéig ráér, az persze 

megvizsgálhatja a szénakazal minden szálát, egyesével, hátha éppen 

az a tű. 

Pillanatnyilag szívesen szétszednék egy szénakazlat. Legalább lenne 

mit csinálnom. Utálom a tudatot, hogy esetleg elszalasztok valamit. 

Időt adok a vérszívóknak, hogy elmeneküljenek, ha ez volt a tervük. 

Odamehetnénk ma éjjel. Megölhetnénk mindet, akit ott találunk. 

Tetszett a terv, mert elég jól ismertem Edwardot ahhoz, hogy tudjam, 

ha megölnék bárkit a bandájából, vele is megküzdhetnék. Eljönne, 

hogy bosszút álljon. Meg is adnám neki az esélyt. Nem engedném, 

hogy a fivéreim falkában vadásszák le. Csak mi ketten lennénk. 

Győzzön a jobbik! 

De Sam hallani sem akart róla. 

– Nem fogjuk megszegni az egyezséget. Szegjék meg ők! 



Csak azért, mert nincs bizonyítékunk, hogy Cullenék bármit 

elkövettek volna. Egyelőre. Ezt hozzá kellett tenni, mert mindannyian 

tudtuk, hogy ez elkerülhetetlen. Bella vagy úgy tér vissza, hogy 

közéjük tartozik, vagy sehogy. Egy emberélet így is, úgy is elvész. És 

ez azt jelenti, szabad a pálya. 

A másik szobában Paul elbődült, mint egy öszvér. Talán átkapcsolt 

valami vígjátékra. Vagy a reklám ilyen vicces. Mindegy. Az 

idegeimre ment. 

Eszembe jutott, hogy eltörhetném az orrát még egyszer, de nem 

Paullal akartam verekedni. Nem igazán. 

Megpróbáltam más hangokat meghallani. A szelet a fák ágai közt. 

Nem ugyanolyan, így emberi füllel. Milliónyi hang rejlik a szélben, 

amit ebben a testben nem hallok. 

De azért ez a fül is elég érzékeny. Hallottam, mi történik a fákon túl, 

az úton, ahogy a kocsik bekanyarodnak az utolsó kanyarban, ahonnan 

végre látni lehet a tengerpartot, a szigeteket, a sziklákat és a 

láthatáron húzódó végtelen, kék óceánt. A La Push-i zsaruk szeretnek 

pontosan ott várakozni. A turisták sosem veszik észre a 

sebességkorlátozás táblát az út túloldalán. 

Hallottam a hangokat a parti ajándékbolt felől. Hallottam az ajtó 

nyílásakor és csukódásakor felcsendülő kolompolást. Hallottam, 

ahogy Embry anyja kinyomtatja a számlát a pénztárgéppel. 

Hallottam, ahogy az árapály a parti sziklákat gereblyézi. Hallottam, 

ahogy a gyerekek sikoltozva elugrálnak a gyorsan érkező jeges 

víznyalábok útjából. Hallottam, ahogy az anyukák siránkoznak a 

vizes ruhák miatt. És hallottam egy ismerős hangot… 

Olyan erősen koncentráltam, hogy Paul hirtelen szamárbőgésétől 

majdnem leestem az ágyról. 

– Tűnj el a házamból! – morogtam. Tudván, hogy ügyet sem vet rám, 

megfogadtam saját tanácsomat. Feltéptem az ablakot, és kimásztam 

hátul, hogy ne kelljen Pault újra látnom. Túlságosan nagy lenne a 

kísértés. Tudtam, hogy újra megütném, pedig Rachel már így is 

eléggé ki lesz bukva rám. Ahogy meglátja a vért a pólóján, azonnal 

engem fog okolni, anélkül, hogy bizonyítékra várna. Persze igaza 

lesz, de akkor is. 



Zsebre vágott kézzel leballagtam a partra. Senki se törődött velem, 

amikor átvágtam az aszfaltozatlan parkolón First Beachnél. Ez az 

egyik jó dolog a nyárban – senkit sem izgat, ha az emberen nincs 

más, csak egy sort. 

Követtem az ismerős hangot, és elég könnyen megtaláltam Quilt. A 

patkó alakú öböl déli végénél volt, távol a turisták sűrűjétől. 

Egyfolytában figyelmeztetéseket skandált. 

– Ne menj be a vízbe, Claire! Ne csináld! Hagyd abba! Ó! Na, ez 

szép volt! Komolyan azt akarod, hogy Emily üvöltözzön velem? 

Nem hozlak le még egyszer a tengerpartra, ha nem… Na, ne!… Ne 

csináld! Szerinted ez vicces? Haha! Na, és még most is vicces? 

Éppen a bokájánál fogva tartotta a kicsit, amikor odaértem hozzájuk. 

A kislánynak egyik kezében vödör, a farmerje csuromvizes. Quilnek 

hatalmas, nedves folt terpeszkedett a pólója elején. 

– Öt dolcsi a pöttömre – mondtam. 

– Szevasz, Jake! 

Claire felvisított, és Quil térdéhez vágta a vödröt. 

– Le, le! 

Óvatosan letette a talpára, mire a kicsi odafutott hozzám, és átkarolta 

a térdemet. 

– Jay báci! 

– Mizújs, Claire? 

– Quil nagy víz! – kacagott. 

– Azt látom. Hol a mamád? 

– Elmed, elmed, elmed – dalolta Claire. – Edész nap Quil játszik. Én 

nem med haza soha. – Elengedett, és odarohant Quilhez, aki felkapta, 

és a nyakába ültette. 

– Úgy hallom, mintha lenne itt egy rémes kétéves. 

– Már három – helyesbített Quil. – Lemaradtál a zsúrról. 

Királykisasszonyos volt. Koronát kellett viselnem, aztán Emily azt 

javasolta, hogy próbálják ki rajtam az új arcfestékkészletét. 

– Azta, tényleg kár, hogy nem voltam itt. Azt megnéztem volna. 

– Ne félj, Emilynek van róla képe. Tulajdonképpen egészen jól 

néztem ki. 

– Hogy te micsoda balek vagy! 



Nehezemre esett olyanok közelében lenni, akik átestek a 

bevésődésen. Mindegy, milyen stádiumban volt az illető – hamarosan 

igába akarta hajtani a fejét, mint Sam, vagy csupán megkínzott 

bébicsősz, mint Quil –, a belőlük áradó békétől és bizonyosságtól 

okádni tudtam volna. 

Claire sikoltozott a vállán, és a földre mutatott. 

– Szép kavic, Quil! Kéjem, kéjem! 

– Melyiket, Nyuszi? A pirosat? 

– Nem a pijost. 

Quil négykézlábra ereszkedve keresgélt, Claire pedig visongva 

ráncigálta a haját, mintha az lenne a kantárszár. 

– Ezt a kéket? 

– Nem, nem, nem – trillázta a kicsi, élvezve az új játékot. 

A fura az volt, hogy Quil legalább annyira élvezte, mint a baba. Nem 

olyan volt az arckifejezése, mint a sok turista anyuka és apuka 

„mikor-jön-már-a-délutáni-szundi?”-arca. Nem nagyon látni olyan 

igazi szülőt, akit ennyire felvillanyoz, ha a kölyke kieszel valami 

idiótaságot. Saját szememmel láttam egyszer Quilt egy kerek órán át 

kukucsosat játszani, anélkül, hogy megunta volna. 

És még csak ki sem gúnyolhattam – ahhoz túlságosan irigyeltem. 

Bár véleményem szerint elég gáz, hogy jó tizennégy évi szerzetesi lét 

vár rá, amíg Claire annyi idős nem lesz, mint ő, de legalább annyi 

szerencséje volt, hogy a vérfarkasok nem öregszenek. De mintha ez a 

hosszú idő sem zavarta volna annyira. 

– Quil, eszedbe jut egyáltalán, hogy randizz? 

– He? 

– Nem, nem, nem! – tiltakozott Claire. 

– Tudod. Egy igazi csajjal. Tudod, csak úgy, egy éjszakára… Amikor 

éppen szabadnapot kapsz a bébicsősz állásodból. 

Quil leesett állal bámult rám. 

– Szép kavic! Szép kavic! – sikkantott Claire, és fejbe vágta apró 

öklével, amikor Quil nem ajánlott neki újabbat. 

– Ne haragudj, Nyuszi! Mit szólsz ehhez a lilához? 

– Nem – kacarászott a kislány. – Nem lila. 

– Akkor segíts! Könyörgök! 

Claire átgondolta. 



– Zöldet – mondta végül. 

Quil meredten tanulmányozta a köveket. Kiválasztott négy 

különböző árnyalatú zöldet, és odatartotta Claire elé. 

– Ügyes vagyok? 

– Igen! 

– Hurrá! 

– Melyik az? 

– Mindedik! 

Claire tartotta aprócska tenyerét, Quil pedig beleszórta a kavicsokat. 

A kicsi nevetett, és azonnal fejbe dobta velük. Quil színpadiasan 

hátrahőkölt, majd talpra állt, és elindult a parkoló felé. Valószínűleg 

aggódott, hogy Claire fázhat a nedves ruhában. Rosszabb volt, mint 

egy paranoiás, betegesen aggódó anya. 

– Bocs, haver, amit előbb a csajokkal kapcsolatban mondtam. 

– Semmi vész – felelt Quil. – Csak meglepődtem. Nem 

gondolkoztam rajta. 

– Fogadni mernék, hogy megértené. Mármint amikor felnőtt. Nem 

haragudna, amiért éltél egy kicsit, amikor ő még pelenkás volt. 

– Tudom. Biztos vagyok benne, hogy megértené. 

Mást nem mondott. 

– De akkor sem teszed meg, igaz? – találgattam. 

– Nem látom magam előtt – mondta halkan. – El sem tudom 

képzelni. Egyszerűen… senkit nem nézek olyan szemmel. Tudod, 

már észre sem veszem a lányokat. Nem látom az arcukat. 

– Rakjuk ezt össze a koronácskával és a sminkkel, és Claire-nek talán 

másfajta konkurencia miatt kell majd aggódnia. 

Quil nevetett, és cuppogós puszikat dobott nekem. 

– Ráérsz pénteken, Jacob? 

– Csak szeretnéd – feleltem kacéran, aztán grimaszt vágtam. – Aha, 

asszem rá. 

Egy pillanatig bizonytalankodott, majd megkérdezte. 

– Neked eszedbe jutott már, hogy randizhatnál? 

Felsóhajtottam. Kár volt előhozakodnom a témával. 

– Jake, szerintem jó lenne elgondolkoznod azon, hogy élned kellene. 

Nem viccnek szánta. A hangja megértően csengett. Ettől még 

rosszabb volt az egész. 



– Én sem veszem észre őket. Nem látom az arcukat. 

Mindketten nagyot sóhajtottunk. 

Valahol a távolban, túl halkan ahhoz, hogy rajtunk kívül bárki 

meghallja a hullámverésben, vonyítás hallatszott az erdő felől. 

– A fenébe, ez Sam! – mondta Quil, és felnyúlt Claire-hez, mintha 

csak meg akarna győződni róla, hogy még ott ül a nyakában. – Nem 

tudom, hol az anyja. 

– Megnézem, mi a helyzet. Ha kellesz, szólok – hadartam. – Figyelj, 

miért nem viszed el Clearwaterékhez? Sue és Bill rajta tarthatja a 

szemét, ha kell. Különben is, talán tudják, mi történt. 

– Oké. Na húzzál, Jake! 

Futva indultam el az erdő felé, de nem a kitaposott ösvényen, hanem 

a benőtt dzsindzsáson keresztül, a legrövidebb úton. Átugrottam egy 

sor uszadékfát, aztán még mindig futva áttörtem a tüskebokrokon. 

Éreztem, ahogy a tüskék a bőrömbe vájtak, de ügyet sem vetettem rá. 

Ezek a sebek begyógyulnak, mielőtt még elérnék a fákig. 

Bekanyarodtam a bolt mögött, és keresztülrohantam az országúton. 

Valaki rám dudált. Amint biztonságban voltam a fák között, 

gyorsabban kezdtem futni, és nagyobbakat léptem. Az emberek 

nagyot néznének, ha látnának. Egy átlagember nem tud így futni. 

Néha eszembe jutott, milyen vicces lenne benevezni egy versenyre, 

mondjuk az olimpiai kvalifikációs versenyre, vagy valami. Csúcs 

lenne figyelni a sztár atléták képét, amikor úgy lehagyom őket, mint a 

sicc. De meglehetősen biztos voltam benne, hogy a szteroidokat és 

egyéb doppingszereket szűrő tesztek valamelyike kimutatná, hogy 

valami egészen rémisztő szarság van a véremben. 

Amint az erdő sűrűjébe értem, ahol már nem voltak utak, sem házak, 

ledobtam a sortomat. Gyors, gyakorlott mozdulatokkal tekertem 

össze, és kötöztem a bokámon levő bőrzsineghez. Még meg sem 

szorítottam rendesen, amikor elkezdtem átváltozni. Remegve futott 

végig a tűz a gerincemen, gyors rándulásokat küldve a karomba és a 

lábamba. Csak egy másodpercbe telt. Elárasztott a forróság, és 

éreztem az alig észrevehető vibrálást, ami valami mássá tesz. Nehéz 

mancsomat megvetettem a száraz füves talajon, és egy hosszú 

mozdulattal kinyújtóztattam a hátamat. 



Az átváltozás nagyon könnyen ment, amikor ennyire koncentráltam. 

Már nem voltak gondjaim a vérmérsékletemmel. Kivéve, amikor 

igen. 

Egy fél másodpercre eszembe jutott az a borzalmas pillanat, amikor 

azután a pocsék vicc után eszemet vesztettem a dühtől az esküvőn, és 

nem úgy működött a testem, ahogy kellett volna. Csapdába estem, 

remegtem és izzottam, képtelen voltam átváltozni, és megölni azt a 

szörnyeteget, pedig csupán karnyújtásnyira állt tőlem. Olyan zavaros 

volt minden! Őrületesen szerettem volna végezni vele, de féltem, 

hogy megsebesítem Bellát. A barátaim visszatartottak. Aztán amikor 

végül át tudtam változni, parancsot kaptam a vezértől. Az alfahím 

utasítását. Ha aznap este csak Embry és Quil van ott, Sam nélkül… 

vajon képes lettem volna megölni a gyilkost? 

Gyűlöltem, amikor Sam így lefektette a szabályokat. Gyűlöltem a 

gondolatot, hogy nincs választásom. Hogy engedelmeskednem kell. 

Ekkor vettem csak észre, hogy hallgatóságom akadt. Nem voltam 

egyedül a gondolataimban. 

Mindig annyira el vagy foglalva magaddal – gondolta Leah. 

Aha, csak semmi képmutatás, Leah – gondoltam vissza. 

Fejezzétek be, srácok! – avatkozott közbe Sam. 

Elhallgattunk, de éreztem, ahogy Leah megborzong a „srácok” szó 

hallatán. Érzékeny, mint mindig. 

Sam úgy tett, mint aki nem vette észre. 

Hol van Quil és Jared? – firtatta Sam. 

Quil Claire-rel van. Elviszi Clearwaterékhez – küldtem az üzenetet. 

Rendben. Sue majd vigyáz rá. 

Jared Kimékhez ment – gondolta Embry. – Könnyen lehet, hogy nem 

hallott meg. 

Halk morgás futott végig a falkán. Én is velük együtt morgolódtam. 

Amikor Jared végül előkerül, nyilván még mindig Kimen jár majd az 

esze, és senki nem akarta visszajátszani azt, amit éppen most 

művelnek. 

Sam egy újabb vonyítást küldött a levegőbe. Ez jel és parancs volt 

egyben. 

A falka néhány mérföldre keletre volt tőlem. A sűrű erdőn át ügettem 

feléjük. Leah, Embry és Paul is oda tartott. Leah nem volt messze, 



hamarosan már a közelből hallottam lépteit az erdő szélén. 

Egymással párhuzamosan folytattuk utunkat. Inkább nem futottunk 

együtt. 

Nem várunk rá estig. Kénytelen lesz követni bennünket. 

Mi a helyzet, főnök? – akarta tudni Paul. 

Beszélnünk kell. Történt valami. 

Éreztem, ahogy Sam gondolatai felém hullámzanak, és nemcsak 

Samé, hanem Sethé, Colliné és Bradyé is. Collin és Brady, a két új 

kölyök, Sammel őrjáratozott ma, vagyis tudnak mindent, amit ő. Azt, 

hogy Seth miért van ott máris, és honnan tudja, arról fogalmam sem 

volt. Nem ő volt a soros. 

Seth, mondd el nekik, amit hallottál! 

Gyorsítottam, mert ott akartam lenni. Hallottam, ahogy Leah is 

fürgébben mozog. Utálja, ha valaki megelőzi. Állítása szerint a 

gyorsaság az egyetlen különleges tulajdonsága. 

Az állításom szerint, seggfej? – sziszegte, és rendesen rákapcsolt. 

Körmeimet a termőföldbe vájva rohantam előre. 

Úgy tűnt, Samnek nincs ínyére a szokásos marháskodás. 

Jake, Leah, fejezzétek be! 

Egyikünk sem lassított. 

Sam felmordult, de aztán hagyta. 

Seth? 

Charlie körbetelefonált, míg végül megtalálta nálunk Billyt. 

Aha, én beszéltem vele – tette hozzá Paul. 

Összerándult a gyomrom, amikor Seth Charlie-ra gondolt. Ez az. 

Vége a várakozásnak. Gyorsítottam, és zihálva vettem a levegőt, bár 

a tüdőm egyszeriben kőmerev lett. 

Vajon melyik verzió lesz? 

Szóval totál kiborult. Asszem, Edward és Bella hazajött múlt héten, 

és… 

Nagy kő esett le a szívemről. 

Életben van. Vagy legalábbis nem teljesen halott. 

Nem tudtam, mekkora különbséget jelent. Egész idő alatt úgy 

gondoltam rá, mint aki meghalt, és erre csak most ébredtem rá. Arra 

is, hogy sosem hittem benne, hogy Edward élve visszahozza. Nem 

kellene számítania, mert tudtam, mi következik. 



Szóval bratyó, a rossz hír az, hogy Charlie beszélt Bellával, és elég 

ramaty volt a hangja. Állítólag lebetegedett. Carlisle vette át a 

telefont, és azt mondta Charlie-nak, hogy Bella elkapott valami ritka 

betegséget Dél-Amerikában, és ezért karanténban kell maradnia. 

Charlie majd megőrül, mert még ő sem láthatja. Azt hajtogatja, nem 

izgatja, hogy elkapja-e, de Carlisle-t nem lehet meggyőzni. Tilos a 

látogatás. Azt mondta Charlie-nak, hogy a dolog elég komoly, de 

mindent megtesz, amit tud. Charlie már napok óta emészti magát, de 

csak most hívta fel Billyt. Azt mondta, hogy ma rosszabb volt Bella 

hangja. 

Amikor Seth befejezte, jelentőségteljes szünet következett. 

Mindannyian megértettük. 

Ezek szerint ebbe a betegségbe fog belehalni, legalábbis Charlie így 

tudja majd. Vajon megengedik neki, hogy megnézze a holttestet? A 

sápadt, tökéletesen mozdulatlan, nem lélegző, fehér testet? Nem 

engedhetik, hogy megérintse a hideg bőrt, nehogy észrevegye, milyen 

kemény. Várniuk kell, amíg Bella képes mozdulatlan feküdni, hogy 

meg ne ölje Charlie-t és a többi gyászolót. Vajon ez mennyi időbe 

telik? 

Eltemetik? Kiássa magát, vagy érte jönnek a vérszívók? 

A többiek hallgatták mérlegelő csendemet. Mindegyiküknél többet 

rágódtam a kérdéseken. 

Leah és én jóformán egyszerre értünk a tisztásra. Ő persze biztos volt 

benne, hogy egy orrhosszal nyert. Lezöttyent a hátsó lábaira a 

testvére mellé, én pedig előrekocogtam, és megálltam Sam jobbján. 

Paul tett egy kört, és engedte, hogy elfoglaljam a helyemet. 

Már megint legyőztelek – gondolta Leah, de alig hallottam. 

Nem értettem, miért csak én vagyok talpon. A vállamon égnek állt a 

szőr a türelmetlenségtől. 

Mire várunk még? – kérdeztem. 

Senki nem felelt, de hallottam bizonytalankodásukat. 

Ne csináljátok már! Felbomlott az egyezség. 

Nincs bizonyítékunk. Lehet, hogy tényleg beteg… 

NE MÁR! 

Na jó, a közvetett bizonyíték elég erős. De akkor is… 



Jacob! – Sam gondolata lassan, bizonytalanul érkezett. – Biztos vagy 

benne, hogy ezt akarod? Tényleg ez a helyes? Mindannyian tudjuk, 

hogy Bella mit akart. 

Az egyezség nem szól arról, hogy az áldozat mit szeretett volna, Sam. 

Bella valóban áldozat? Annak neveznéd? 

Igen! 

Jake! – gondolta Seth. – Ők nem az ellenségeink. 

Fogd be, öcsi! Attól, hogy betegesen isteníted azt a vérszívót, a 

törvény még nem változik meg. Ellenségek. A mi territóriumunkon 

vannak. Kinyírjuk őket! Nem érdekel, hogy valamikor élvezted, hogy 

Edward Cullen mellett harcolhatsz. 

És mit fogsz tenni, ha Bella velük együtt küzd, Jacob?Mi? – tudakolta 

Seth. 

Ő már nem Bella. 

Te leszel, aki végez vele? 

Akaratlanul is megrázkódtam. 

Ugyan már! És akkor mi lesz? Rákényszeríted valamelyikünket? 

Aztán utána örökké gyűlölni fogod, aki megtette? 

Nem tenném… 

Hát persze. Nem vagy felkészülve erre a csatára, Jacob. 

Átvette felettem a hatalmat az ösztön, és előrehajolva mordultam rá a 

kör túloldalán álló nyurga, homokszínű farkasra. 

Jacob! – szólt ránk Sam. – Seth, hallgass egy másodpercre! 

Seth bólintott busa fejével. 

A francba, miről maradtam le? – gondolta Quil. Minden erejét 

megfeszítve rohant a gyűlés helyszínére. – Hallottam Charlie 

telefonjáról… 

Éppen indulni készültünk – feleltem. – Miért nem ugrasz be Kimhez, 

és ráncigálod el onnan Jaredet? Szükségünk lesz mindenkire. 

Gyere egyenesen ide! – utasította Sam. – Még semmit sem döntöttünk 

el. 

Felmordultam. 

Jacob, gondolnom kell arra is, hogy mi a legjobb a falkának. Azt a 

megoldást kell választanom, ami a legnagyobb védelmet biztosítja 

mindannyiótoknak. Változtak az idők, amióta őseink megkötötték azt 

az egyezséget. Én pedig… nos, nem gondolom, hogy Cullenék 



veszélyt jelentenek számunkra. És tudjuk, hogy már nem sokáig 

maradnak itt. Amint előadták a sztorijukat, garantáltan eltűnnek. A 

mi életünk pedig visszatérhet a normális kerékvágásba. 

Normális? 

Ha provokáljuk őket, Jacob, jól fogják védeni magukat. 

Félsz? 

Kész vagy elveszíteni egy fivéredet? – Elhallgatott. – Vagy egy 

húgodat? – tette hozzá. 

Nem félek a haláltól. 

Azt tudom, Jacob. Éppen ez az egyik oka annak, hogy 

megkérdőjelezem az ítélőképességedet ebben az ügyben. 

Belebámultam fekete szemébe. 

Szándékodban áll tiszteletben tartani atyáink egyezségét, vagy nem? 

Tiszteletben tartom a falkát. Azt teszem, ami nekik a legjobb. 

Gyáva. 

Pofája megfeszült, ahogy hátrahúzódott a fogáról. 

Elég volt, Jacob! Le vagy szavazva. Sam gondolatbeli hangja 

megváltozott, és felvette azt a jelentőségteljes, furcsa hangzást, 

aminek kénytelenek voltunk engedelmeskedni. Az Alfa hangja. 

Mindenki a körben álló farkas szemébe nézett. 

Ez a falka nem támadja meg Cullenéket, ha nem provokálják. 

Maradunk az egyezség szelleménél. Nem jelentenek veszélyt a 

népünkre, sem Forks lakosaira. Bella Swan tudta, mit választ, és mi 

nem fogjuk megbüntetni volt szövetségesünket az ő választásáért. 

Helyes, helyes! – gondolta Seth lelkesen. 

Nem azt mondtam, hogy fogd be, Seth? 

Hoppá! Bocs, Sam! 

Jacob, te meg hová mész? 

Elhagytam a kört, és nyugat felé fordultam, hogy a hátamat 

mutathassam neki. 

Elbúcsúzom apámtól. Nyilvánvaló, hogy felesleges volt ennyi ideig itt 

maradnom. 

Jaj, Jake, ne csináld már megint! 

Fogd be, Seth! – gondolta több hang egyszerre. 

Nem akarjuk, hogy elmenj. – Sam lágyabban kérlelt, mint az előbb. 



Akkor kényszeríts, hogy maradjak, Sam! Fossz meg az akaratomtól! 

Tégy rabszolgává! 

Tudod, hogy nem fogom megtenni. 

Akkor nincs mit mondanom. 

Elfutottam, s nagyon igyekeztem nem gondolni arra, hogy mi 

következik. Helyette farkasként töltött hónapjaimra gondoltam, 

amikor hagytam, hogy az emberi lét elszivárogjon belőlem, míg 

végül inkább voltam állat, mint ember. A pillanatnak éltem, ettem, 

amikor éhes voltam, aludtam, amikor fáradt, ittam, amikor 

megszomjaztam, és futottam, csak hogy fussak. Egyszerű vágyak, és 

egyszerű válaszok ezekre a vágyakra. A fájdalom könnyen 

elviselhető formában érkezett. Az éhség fájdalma. A hideg fájdalma. 

Az éles karmok fájdalma, amikor a vacsora vonakodott. Minden 

egyes fájdalomra megvolt az egyszerű válasz, egy egyszerű 

cselekvés, ami véget vetett neki. 

Nem úgy, mint az embereknél. 

Mégis, amikor közelebb értem a házunkhoz, visszavettem emberi 

alakomat. Szükségem volt rá, hogy egyedül maradhassak a 

gondolataimmal. 

Kibogoztam a sortomat, felrángattam, s már rohantam is a ház felé. 

Sikerült. Eltitkoltam a gondolataimat, és Sam már nem tud 

megállítani. Most nem hallhat. 

Sam világosan kimondta a döntését. A falka nem fogja megtámadni 

Cullenéket. Oké. 

De a magányos vadászokról szót sem ejtett. 

Szóval a falka ma nem támad meg senkit. 

De én igen. 

9. HALÁLBIZTOS, HOGY EZT NEM LÁTTAM ELŐRE 

NEM IGAZÁN ÁLLT SZÁNDÉKOMBAN ELBÚCSÚZNI 

APÁMTÓL. 

Elvégre elég, ha gyorsan odaszól Samnek, és máris vége a bulinak. 

Lekapcsolnak, visszatartanak, és valószínűleg megpróbálnának 

annyira felhúzni, vagy akár bántani is, hogy kénytelen legyek 

farkassá változni, s Sam új törvényt hozhasson. 

De Billy számított rám, tudta, hogy ki leszek készülve. Kint volt a 

kertben, csak ült a kerekes székében, és a pillantását arra a pontra 



szegezte, ahol kiléptem a fák közül. Láttam, ahogy felméri 

útirányomat. El akartam húzni a ház mellett, egyenesen a magam 

eszkábálta garázshoz. 

– Van egy perced, Jake? 

Megtorpantam. Ránéztem, majd a garázsra. 

– Gyere fiam! Legalább segíts bemennem! 

Fogcsikorgatva ugyan, de úgy döntöttem, jobban bekavarhat, ha nem 

hintek port a szemébe néhány percig. 

– Mióta szorulsz te segítségre, öreg? 

Hahotázva nevetett. 

– Elfáradt a karom. Egészen Sue-tól idáig kerekeztem. 

– Az lejtő. Egész úton csak gurulnod kellett. 

Feltoltam a székét a kis rámpán, amit én magam készítettem neki, és 

be a nappaliba. 

– Lebuktam. Azt hiszem, vagy hatvanra felgyorsultam. Fantasztikus 

volt. 

– Tönkre fogod tenni ezt a széket, ugye tudod? Akkor majd 

kúszhatsz, mászhatsz. 

– Szó sincs róla. A te dolgod lesz, hogy cipelj. 

– Akkor nem sok helyre jutsz el. 

Billy odagurult a hűtőhöz. 

– Maradt valami kaja? 

– Kérdezz könnyebbet! Paul egész nap itt dekkolt, úgyhogy 

valószínűleg nem. 

Felsóhajtott. 

– Kénytelenek leszünk eldugni az ennivalót, ha nem akarunk éhen 

dögleni. 

– Mondd meg Rachelnek, hogy költözzön oda hozzá! 

Billy vicces kedve csillapodott, a szeme ellágyult. 

– Még csak néhány hete van itthon. Hosszú idő után először jött haza. 

Nem könnyű ám… a lányok idősebbek voltak, mint te most, amikor 

édesanyád itthagyott minket, őket jobban megviseli, ha ebben a 

házban kell lenniük. 

– Tudom. 

Rebecca egyszer sem járt itthon, amióta férjhez ment, bár volt rá jó 

oka. Nem olcsó a repülőjegy Hawaiiról. A Washington State viszont 



elég közel van ahhoz, hogy Rachel ne hivatkozhasson a távolságra. 

De végig a nyári szünetekben is kurzusokra járt, és ünnepekkor dupla 

műszakban dolgozott valami egyetemi kávézóban. Ha nincs Paul, 

valószínűleg most is villámgyorsan elhúzott volna. Billy talán ezért 

nem rúgta ki a srácot. 

– Megyek, van egy kis dolgom… – indultam a hátsó ajtó felé. 

– Várj egy kicsit! Nem mondod el, mi történt? Fel kell hívnom 

Samet, hogy megtudjam, mi a helyzet? 

Háttal álltam, elrejtve az arcomat. 

– Nem történt semmi. Sam békén hagyja őket. Asszem, piócakedvelő 

lett az egész bagázs. 

– Jake… 

– Nem akarok beszélni róla. 

– Elmész, fiam? 

A szobában sokáig csend volt, miközben eldöntöttem, hogy is 

mondjam meg neki. 

– Rachel visszakaphatja a szobáját. Tudom, hogy utálja azt a 

felfújható matracot. 

– Inkább aludna a földön, mint hogy elveszítsen téged. És én is. 

Felhorkantam. 

– Jacob, kérlek! Ha… egyedül akarsz lenni… hát jó. De ne maradj el 

megint olyan sokáig! Gyere haza! 

– Majd meglátom. Talán az esküvő lesz a specialitásom. 

Felbukkanok Samén, aztán Rachelén. Bár lehet, hogy előbb Jaredé és 

Kimé lesz. Lassan kéne már nekem egy öltöny, vagy valami. 

– Jake, nézz a szemembe! 

Kelletlenül odafordultam. 

– Mi van? 

Egy hosszú percig nézett a szemembe. 

– Hová mész? 

– Nem gondoltam konkrét helyre. 

Összeszűkült szemmel hajtotta félre a fejét. 

– Tényleg? 

Farkasszemet néztünk. Ketyegtek a másodpercek. 

– Jacob! – mondta feszült hangon. – Ne csináld! Nem éri meg. 

– Nem tudom, miről beszélsz. 



– Hagyd békén Bellát és Cullenéket! Samnek igaza van. 

Néhány másodpercig rámeredtem, aztán két hosszú lépéssel 

átszeltem a szobát. Megragadtam a telefont, és kirántottam a kábelt a 

készülékből és a csatlakozóból. A szürke drótot összegyűrtem a 

tenyeremben. 

– Szia, Apa! 

– Jake, várj! – szólt utánam, de addigra már kívül voltam az ajtón. 

A motor nem olyan gyors, mint a futás, de kevésbé feltűnő. 

Elgondolkodtam azon, hogy vajon mennyi idejébe telik Billynek 

legurulni a boltba, és felhívni valakit, aki eljuttathatja az üzenetét 

Samnek. Fogadni mertem volna, hogy Sam még mindig farkasbőrben 

van. Baj akkor lenne, ha Paul hamarosan visszajönne hozzánk. Egy 

pillanat alatt átváltozna, és tudathatná Sammel, hogy mit művelek… 

De nem volt kedvem ezen rágódni. Megyek, amilyen gyorsan csak 

tudok, és ha elkapnak… nos, ezen majd akkor problémázom, ha 

muszáj lesz. 

Berúgtam a motort, és már száguldottam is a sáros dűlőúton. Nem 

néztem hátra, amikor elhúztam a ház mellett. 

Az országúton hemzsegtek a turisták. Ide-oda cikáztam a kocsik 

között, amivel kivívtam egy csomó dudálást és mutogatást. 

Százharminccal vettem be a kanyart a 101-es útnál, úgy, hogy még 

csak körül sem néztem. Egy percig a felezővonalon voltam kénytelen 

haladni, hogy le ne taroljon egy terepjáró. Nem mintha megölhetett 

volna, de eszemben sem volt lelassulni miatta. A törött csontok – 

legalábbis a nagyobbak – csak napok alatt gyógyulnak teljesen, amit 

már sikerült megtapasztalnom. 

Az autópályán nem volt akkora a forgalom, én pedig száznegyvenig 

felnyomtam a motort. Addig hozzá sem értem a fékhez, amíg a 

keskeny bekötőúthoz nem értem. Akkor úgy éreztem, már okés 

vagyok. Sam nem jönne el ilyen messze, hogy megállítson. Ahhoz túl 

késő. 

Amíg biztosra nem vettem, hogy egyáltalán odaérek, el sem kezdtem 

agyalni azon, hogy pontosan mit is fogok most tenni. Lelassítottam 

harmincra, és elővigyázatosan kanyarogtam a fák között. 

Tudtam, hallani fogják, hogy jövök, akár motorral, akár anélkül, így 

hát meglepetésről szó sem lehetett. Nem álcázhattam szándékaimat. 



Edward azonnal meghallja a tervemet, amint elég közel érek. Talán 

már most is hallja. Azért mégis reméltem, hogy menni fog, mert az 

egója az én malmomra hajtja a vizet. Egyedül akar majd megküzdeni 

velem. 

Szóval egyszerűen besétálok, és meggyőződöm Sam drágalátos 

bizonyítékáról, aztán párbajra hívom Edwardot. 

Felhorkantam. A vérszívó biztos élvezi majd a dolog színpadiasságát. 

Amikor végeztem vele, kinyírok a többi közül is annyit, amennyit 

csak tudok, mielőtt elkapnak. Vajon Sam provokációnak tekinti majd 

a halálomat? Valószínűleg azt fogja mondani, hogy azt kaptam, amit 

megérdemeltem. Nem akarja megbántani a puszipajtásait. 

A bekötőút egy rétbe torkollott, és a szag úgy csapott képen, mint a 

rohadt paradicsom. Fúj! Bűzhödt vámpírok. Forogni kezdett a 

gyomrom. Nehéz lesz elviselni a bűzt így, hogy nem tompítja az 

emberek illata, mint legutóbb, amikor itt jártam – bár nem volt 

annyira elviselhetetlen, mint amikor farkasorrommal éreztem. 

Nem tudtam, mire is számítsak, de semmi életjelt nem észleltem a 

nagy, fehér kriptában. Persze, hisz tudják, hogy itt vagyok. 

Leállítottam a motort, és a csendet füleltem. Így már hallottam a 

feszült, dühös mormogást a széles, szárnyas ajtók mögül. Valaki 

otthon volt. A nevemet hallottam, mire elmosolyodtam, s boldogan 

gondoltam arra, hogy okozok nekik egy kis kellemetlenséget. 

Mély levegőt vettem, hiszen odabent csak rosszabb lesz, és egy 

ugrással a tornácon termettem. 

Az ajtó kinyílt, még mielőtt az öklöm elérte volna. A doktor állt a 

küszöbön komor arccal. 

– Szervusz, Jacob! – köszöntött sokkal nyugodtabban, mint amire 

számítottam. – Hogy vagy? 

Nagy levegőt vettem a számon át. Elárasztott a bentről kiáradó bűz. 

Csalódott voltam, amiért Carlisle nyitott ajtót. Jobb szerettem volna, 

ha Edward teszi, kieresztett agyarakkal. Carlisle olyan… emberi, 

vagy mi. Talán azért, mert ő járt ki hozzám tavaly tavasszal, amikor 

elintéztek. De kellemetlen volt az arcába nézni abban a tudatban, 

hogy megölném, ha tudnám. 

– Hallottam, hogy Bella élve ért haza – mondtam. 



– Nos, Jacob, ez nem a legmegfelelőbb időpont. – Az orvos mintha 

kínosan érezné magát, de nem úgy, ahogy arra számítottam. – 

Beszélhetnénk később? 

Elképedve bámultam rá. Azt kéri, hogy halasszuk el a halálos 

játszmát egy alkalmasabb időpontra? 

Aztán meghallottam Bella reszelős, érdes hangját, és már semmi 

másra nem tudtam gondolni. 

– Miért ne? – kérdezte valakitől. – Jacob előtt is titkolózunk? Mi 

értelme? 

Nem ezt a hangot vártam. Megpróbáltam visszaemlékezni azoknak a 

fiatal vámpíroknak a hangjára, akikkel tavasszal megverekedtünk, de 

csak az acsarkodás maradt meg bennem. Talán azoknak az újszülött 

vámpíroknak sem volt olyan éles, harsány hangjuk, mint az 

idősebbeknek. Talán minden új vámpír rekedtnek hangzik? 

– Jacob, légy szíves, gyere be! – hívott Bella rekedten, valamivel 

hangosabban. 

Carlisle szeme összeszűkült. 

Eszembe jutott, hogy Bella talán szomjas. Nekem is összeszűkült a 

szemem. 

– Elnézést! – mondtam a doktornak, amikor kikerültem. Nehéz volt. 

Ellenkezett az ösztöneimmel, hogy hátat fordítsak bármelyiküknek is. 

De nem lehetetlen. Ha létezik biztonságos vámpír, hát ez a furcsán 

gyengéd családfő az. 

Ha harcra kerül a sor, távol tartom magam Carlisle-tól. Nélküle is 

vannak elegen, akiket megölhetek. 

Oldalvást léptem be a házba, hátamat a fal védte. Egy pillantással 

felmértem a szobát. Amikor legutóbb itt jártam, minden fel volt 

díszítve a nagy bulira. Most minden sápadtnak tűnt. Az a hat vámpír 

is, akik ott álltak egy csoportban, a fehér kanapénál. 

Mind ott voltak, együtt, de nem ettől dermedtem meg, és esett le az 

állam, hanem Edwardtól. Az ő arckifejezésétől. 

Láttam őt dühösnek, láttam önteltnek, és egyszer láttam, amikor fájt a 

lelke. De ez… ez több volt, mint agónia. Pillantása egy félőrülté. 

Egyáltalán nem nézett rám dühösen, sőt, fel se nézett rám. Lefelé 

bámult a mellette levő kanapéra, olyan arccal, mint akit a pokol tüze 

kínoz. Ujjai kétoldalt merev karmokként lógtak. 



Élvezni is képtelen voltam félelmét. Csupán egyetlen dologra tudtam 

gondolni, ami miatt így nézhetett ki, és pillantásom követte az övét. 

Ugyanabban a pillanatban láttam meg Bellát, amikor megéreztem az 

illatát. 

Az ő meleg, tiszta emberillatát. 

Bella ott kuporgott, félig elbújva a kanapé karfája mögött, laza 

magzati pózban, átkarolva a térdét. Egy hosszú másodpercig nem 

láttam mást, csak azt, hogy ő még mindig ugyanaz, akit szeretek, a 

bőre még mindig puha, halvány barackszínű, a szeme még mindig 

ugyanaz a csokibarna. A szívem furcsa, egyenetlen ritmusban 

dobogott, és az jutott eszembe, hogy ez talán csak valami hazug 

álom, amiből hamarosan fel fogok ébredni. 

Aztán alaposabban megnéztem. 

Karikák sötétlettek a szeme alatt, s azért is voltak annyira feltűnőek, 

mert az arca egészen beesett. Lefogyott? A bőre feszes, mintha az 

arccsontja bármikor átszakíthatná. Sötét hajának nagy részét 

hátrafésülték egy rendetlen csomóba, de néhány tincs erőtlenül tapadt 

izzadságtól csillogó homlokához és a nyakára. Volt valami az 

ujjaiban és a csuklójában, amitől félelmetesen törékenynek tűnt. 

Tényleg beteg. Nagyon beteg. 

Nem hazugság. A sztori, amit Charlie elmondott Billynek, nem csak 

duma. Miközben fürkészve bámultam, a bőre halványzöldre váltott. 

A szőke vérszívó, a szépséges Rosalie föléje hajolt, eltakarta előlem. 

Furcsa, védelmező mozdulatokkal tett-vett körülötte. 

Ez nem stimmelt. Ismertem Bella érzéseit majdnem mindennel 

kapcsolatban, a gondolatai annyira nyilvánvalóak voltak, mintha a 

homlokára lennének írva. Felesleges volt elmagyaráznia nekem a 

részleteket, hogy felfogjam. Tudtam, hogy nem kedveli Rosalie-t. 

Láttam az ajka formáján, amikor róla beszélt. Nemcsak hogy nem 

kedveli. Fél Rosalie-tól. Vagy félt. 

Most azonban, amikor felpillantott rá, nem látszott rajta félelem. 

Arca inkább bocsánatkérő volt, vagy a fene tudja. Aztán Rosalie 

felkapott egy lavórt a földről, és még éppen időben tartotta Bella álla 

alá, hogy hangosan belehányhasson. 

Edward térdre esett Bella mellett. Szeme csupa kínszenvedés, Rosalie 

pedig kinyújtott karral jelezte, hogy ne menjen közelebb. 



Az egész teljesen érthetetlen volt. 

Amikor fel tudta emelni a fejét, Bella erőtlenül rám mosolygott, 

mintha szégyellné. 

– Bocs – suttogta. 

Edward nagyon halkan felnyögött. A feje Bella térdére hullott, aki fél 

kézzel megfogta az arcát. Mintha még ő vigasztalná a piócát. 

Észre sem vettem, hogy a lábaim előrébb vittek, amíg Rosalie rám 

nem sziszegett, s egyszeriben köztem és a kanapé között termett. 

Nem érdekelt, hogy ott van. Nem tűnt valódinak. 

– Rose, ne! – suttogta Bella. – Semmi baj. 

Szöszi félrehúzódott az útból, bár éreztem, hogy nagyon nem 

szívesen. Bosszús képpel nézett rám, s leguggolt Bella fejénél, 

ugrásra készen. Álmodni sem mertem volna, hogy ilyen könnyű lesz 

ügyet sem vetni rá. 

– Bella, mi a baj? – Gondolkodás nélkül egyszer csak én is a 

térdemen találtam magam, és áthajoltam a kanapé háttámláján, 

szemben a… férjével. Edward mintha észre sem vett volna, én meg 

jóformán rá sem néztem. Két tenyerembe fogtam Bella szabad kezét. 

A bőre jeges volt. – Jól vagy? 

Hülye kérdés volt. Nem is felelt rá. 

– Annyira örülök, hogy eljöttél meglátogatni, Jacob – mondta. Bár 

tudtam, hogy Edward nem hallja a gondolatait, mintha kihallott volna 

belőle valamiféle jelentést, amit én nem. Újra felnyögött, bele Bella 

takarójába, ő pedig az arcát simogatta. 

– Mi van, Bella? – sürgettem, hideg, törékeny ujjait szorongatva. 

Válasz helyett körülnézett a szobában, mintha keresne valamit. 

Szemében egyszerre könyörgés és figyelmeztetés. Hat aggódó, sárga 

szempár nézett vissza rá meredten. Végül Rosalie-hoz fordult. 

– Segíts felállni, Rose! – kérte. 

Rosalie ajka visszahúzódott a fogairól, és úgy nézett rám, mintha át 

akarná harapni a torkomat. Biztos voltam benne, hogy ez pontosan 

így is van. 

– Rose, légy szíves! 

A szőke pofákat vágott, de újra Bella fölé hajolt Edward mellett, aki 

egy jottányit sem mozdult. Rosalie óvatosan átfogta Bella vállát. 

– Ne! – tiltakoztam. – Ne állj fel! – Olyan gyengének tűnt. 



– A kérdésedre akarok felelni – vágott vissza, ami egy egészen kicsit 

jobban emlékeztetett arra, ahogy beszélni szokott velem. 

Rosalie felhúzta Bellát a kanapéról. Edward maradt, ahol volt, 

előrerogyott, az arcát a díszpárnákba temette. A takaró lecsúszott a 

földre, Bella lábához. 

Bella teste fel volt fúvódva, és a hasa furcsa, beteges módon 

dudorodott. Feszült rajta a kifakult, szürke joggingfelső, aminek a 

válla és a karja túl nagy volt neki. A többi része soványabbnak tűnt, 

mintha a nagy púp abból nőtt volna, amit más helyekről elszívott. 

Egy másodperc kellett, mire rájöttem, mitől olyan deformált. Addig 

nem esett le a tantusz, amíg óvatosan át nem fogta megnőtt hasát, fél 

kezével fent, a másikkal lent. Mintha ringatná. 

Ekkor megláttam, de még mindig nem hittem el. Alig egy hónapja 

láttam. Kizárt dolog, hogy terhes legyen. Mármint ennyire terhes. 

Pedig az volt. 

Ezt nem akartam látni, nem akartam rágondolni. Nem akartam 

elképzelni, ahogy Edward benne van. Nem akartam tudni, hogy 

valami, amit annyira gyűlöltem, meggyökerezett egy testben, amelyet 

szeretek. Émelyegni kezdtem, és vissza kellett nyelnem a 

hányadékomat. 

De ez annál rosszabb volt, sokkal rosszabb. Bella eltorzult teste, 

ahogy az arccsontja szinte átdöfi a bőrét. Úgy sejtettem, azért néz ki 

így, ilyen előrehaladott terhesnek, ilyen betegnek, mert bármi van is 

benne, az elszívja az életét a saját növekedéséhez. 

Mert egy szörnyeteg. Mint az apja. 

Mindig is tudtam, hogy meg fogja ölni. 

Edward felkapta a fejét, amikor meghallotta a gondolataimat. Az 

egyik pillanatban mindketten térdeltünk, aztán ő már talpon volt, és 

fölém tornyosult. A szeme tompa és fekete, alatta lila karikák. 

– Kifelé, Jacob! – mordult rám. 

Én is talpra ugrottam, és most már lenéztem rá. Ezért voltam itt. 

– Lássuk a medvét! – értettem egyet vele. 

A nagydarab Emmett előrefurakodott Edward másik oldalán, 

nyomában az éhes kinézetű Jasperrel. Tényleg nem izgatott. A 

falkám talán majd eltakarítja a maradványaimat, miután végeztek 

velem. Vagy sem. Nem számított. 



A másodperc törtrészére belenéztem a két hátul álló szemébe. Esme 

és Alice. Aprócskák és zavaróan nőiesek. Az biztos, hogy a többiek 

megölnének, mire hozzájuk érnék. Nem akartam lányokat ölni… még 

vámpírlányokat sem. 

Bár a szőkével talán kivételt teszek. 

– Ne! – lihegte Bella, majd elvesztette az egyensúlyát, 

előretántorodott, és elkapta Edward karját. Rosalie úgy mozdult vele 

együtt, mintha lánc kötné össze őket. 

– Csak beszélnem kell vele, Bella – mondta Edward halkan, és 

megérintette, megsimogatta az arcát. Ettől vörösre változott a szoba, 

mintha lángokat látnék… Azok után, amit vele művelt, még mindig 

megérintheti így. – Ne erőltesd meg magad! – kérlelte. – Szeretném, 

ha pihennél! Mindketten visszajövünk, csupán néhány perc az egész. 

Bella az arcát tanulmányozta figyelmesen. Aztán bólintott, és a 

kanapé felé dőlt. Rosalie segített neki visszaülni a párnákra. Bella 

igyekezett farkasszemet nézni velem. 

– Viselkedj rendesen! – követelte. – Aztán gyere vissza! 

Nem feleltem. Aznap nem tettem ígéreteket. Elfordítottam a 

tekintetemet, aztán követtem Edwardot, ki a házból. 

Egy kósza, zavarodott hang a fejemben megjegyezte, hogy nem is 

volt olyan nehéz leválasztani őt a falkájától. 

Csak ment, mit sem törődve azzal, hogy talán védtelen hátára vetem 

magam. Gondoltam, nincs szüksége rá, hogy ellenőrizgessen. Tudni 

fogja, ha úgy döntök, hogy támadok. Ez azt jelentette, hogy a döntést 

nagyon gyorsan kell meghoznom. 

– Még nem készültem fel rá, hogy megölj, Jacob Black – suttogta, 

miközben gyors léptekkel távolodott a háztól. – Kénytelen leszel egy 

kissé türelemmel lenni. 

Mintha izgatott volna az időbeosztása. Halkan morogtam. 

– A türelem nem az erősségem. 

Csak ment tovább, talán úgy kétszáz métert a bekötőúton, én meg 

szorosan a sarkában. Kimelegedtem, az ujjaim remegtek. Ott voltam 

a határon, felkészülve, várakozó állásponton. 

Minden átmenet nélkül megtorpant, és felém fordult. Arckifejezése 

láttán megint megdermedtem. 



Egy másodpercig csak egy kissrác voltam, aki egész életében 

ugyanabban a pindurka városban lakott. Csak egy gyerek. Mert 

tudtam, hogy sokkal többet kellene élnem, sokkal többet 

szenvednem, hogy valaha is megértsem a perzselő fájdalmat Edward 

szemében. 

Fél kezét felemelte, mintha csak izzadságot akarna letörölni a 

homlokáról, de ujjaival úgy karmolta végig az arcát, mintha 

egyenesen le akarná tépni gránitbőrét. Fekete szeme égett, parázslott, 

nem fókuszált semmire, vagy olyasvalamit látott, ami ott sem volt. 

Kinyitotta a száját, mintha sikítani készülne, de hang nem jött ki a 

torkán. 

Olyasvalakinek lehet ilyen arca, akit éppen máglyán égetnek meg. 

Egy pillanatig szólni sem tudtam. Túlságosan valódi volt. Már bent a 

házban is láttam az árnyékot Bella és Edward szemében. De ez a 

látvány… ez véglegessé és bizonyossá tette. 

– Megöli, igaz? Haldoklik. – Tudtam, hogy az arcom az övének 

felvizezett változata. Gyöngébb, más, mert még mindig sokkos 

állapotban voltam. Még nem fogtam fel teljesen. Az egész túl 

gyorsan történt. Edwardnak volt ideje eljutni ide. Azért is volt, mert 

én gondolatban már annyiszor elvesztettem, és annyiféleképpen. És 

azért is, mert nem volt az enyém, hogy elveszíthessem. 

És azért is volt más, mert nem az én hibám volt. 

– Az én hibám – suttogta Edward, és a térde felmondta a szolgálatot. 

Lerogyott a lábam elé. Sebezhető, az elképzelhető legkönnyebb 

célpont volt. 

Én azonban csak jéghideget éreztem. Nem égett bennem semmi tűz. 

– Igen – nyögte bele a földbe, mintha annak gyónna. – Igen, megöli. 

Bosszantott ez a megtörtség, a tehetetlensége. Harcolni akartam vele, 

nem kivégezni. Hová lett önelégült felsőbbrendűsége? 

– És Carlisle miért nem tett semmit? – morogtam. – Orvos, vagy 

nem? Miért nem szabadította meg tőle? 

Edward felnézett, és fáradt hangon felelt, mintha vagy tizedszer 

magyarázná el ugyanazt egy óvodásnak. 

– Nem engedi. 

Beletelt egy percbe, mire felfogtam. A fenébe, ez jellemző! Hát 

persze, hogy meghal a szörny porontyért. Ez Bellára vall. 



– Jól ismered – suttogta. – Te milyen gyorsan átláttad… Én viszont 

nem. Nem időben. Hazafelé jóformán nem is volt hajlandó beszélni 

velem. Azt hittem, fél, ami természetes lenne. Azt gondoltam, dühös 

rám, amiért erre kényszerítem, amiért veszélyeztetem az életét. Fel 

sem merült bennem, mire gondol valójában, milyen következtetésre 

jutott. Csak amikor a családunk kijött elénk a repülőtérre, ő pedig 

egyenesen Rosalie karjaiba vetette magát. Rosalie karjaiba! Aztán 

hallottam Rosalie gondolatait. És csak akkor fogtam fel. Te viszont 

egy másodperc alatt megértetted… – Félig sóhajtott, félig felmordult. 

– Na, várjunk csak egy percet! Nem engedi? – A szarkazmus savasan 

marta a nyelvemet. – Észrevetted már, hogy pontosan annyira erős, 

mint egy átlagos, ötvenöt kilós lány? Ti, vámpírok, mennyire vagytok 

hülyék? Fogjátok le, és bódítsátok el gyógyszerekkel! 

– Azt akartam – suttogta. – Carlisle megtehette volna… 

Mi van? Túl nemeslelkűek? 

– Nem. Ez nem nemeslelkűség. A testőre megnehezíti a helyzetet. 

Aha. Eddig nem sok értelme volt annak, amit előadott, de most 

összeállt. Vagyis ezen mesterkedik a szőke tyúk. De mire jó ez neki? 

A szépségkirálynő ennyire szeretné, hogy Bella meghaljon? 

– Talán – mondta Edward. – Rosalie nem épp így látja. 

– Akkor először a szöszit kell elkapni. A ti fajtátokat aztán össze 

lehet rakni, vagy nem? Szedjétek darabokra, és gondoskodjatok 

Belláról! 

– Emmett és Esme támogatja. Emmett sosem engedné meg… és 

Carlisle azért nem segít nekem, mivel Esme ellenzi… – A hangja 

elhalkult, majd egészen elhallgatott. 

– Nálam kellett volna hagynod Bellát. 

– Igen. 

Ezzel azonban egy kissé elkéstünk. Talán azelőtt kellett volna 

végiggondolnia, mielőtt teherbe ejtette az életét elszívó szörnnyel. 

Felbámult rám saját poklából, és láttam, hogy egyetért velem. 

– Nem tudtuk – mondta olyan halkan, hogy szavai csupán 

lélegzetvételnek hangzottak. – Fogalmam sem volt. Azelőtt sosem 

létezett olyan pár, mint Bella és én. Honnan tudhattuk volna, hogy 

egy élő nő megfoganhat valamelyikünktől? 

– Amikor pedig darabokra tépve kellett volna végeznie? 



– Igen – ismerte be feszülten suttogva. – Léteznek a szadisták, az 

incubusok és a succubusok. De a csábítás csupán bevezető a 

lakomához. Senki nem éli túl. – A fejét csóválta, mintha undorítaná 

az elképzelés. Nagyon megváltozott. 

– Nem tudtam, hogy van külön elnevezés arra, ami vagy – 

prüszköltem. 

Ezerévesnek tűnő arccal bámult rám. 

– Még te, Jacob Black sem gyűlölhetsz annyira, amennyire én 

gyűlölöm saját magamat. 

Tévedsz – gondoltam, túlságosan felháborodva ahhoz, hogy 

beszéljek. 

– Ha megölsz, azzal nem fogod megmenteni – közölte csöndesen. 

– Akkor mi menti meg? 

– Jacob, meg kell tenned nekem valamit. 

– A francokat kell, te parazita! 

Ő azonban csak bámult rám tovább, kimerült, félőrült tekintettel. 

– Bellának. 

Összeszorítottam a fogamat. 

– Mindent megtettem, hogy távol tartsam tőled. Mindent, ami a 

világon létezik. Most már késő. 

– Ismered őt, Jacob. Olyan mély a kapcsolatotok, amit nem is értek. 

Egymás részei vagytok. Nem hallgat rám, mert azt hiszi, 

alábecsülöm. Azt gondolja, hogy elég erős ehhez… – mondta 

fulladozva, majd nyelt egyet. – De rád talán hallgatna. 

– Miért tenné? 

Talpra ugrott, még vadabbul felizzó szemekkel. Eszembe jutott, hogy 

talán tényleg meg fog őrülni. Vajon egy vámpír elvesztheti az eszét? 

– Talán – felelt a gondolatomra. – Nem tudom. De olyan érzés. – A 

fejét rázta. – Meg kell próbálnom eltitkolni előle, mert a stressz csak 

még jobban megbetegíti. Már így sem marad meg semmi a 

gyomrában. Nyugodtnak kell lennem. Nem nehezíthetem meg még 

jobban Bella helyzetét. De ez most nem számít. Hallgatnia kell rád. 

– Mi olyat mondhatnék neki, amit te még nem mondtál? Mit akarsz, 

mit tegyek? Közöljem vele, hogy hülye? Ezt valószínűleg már tudja 

magáról. Mondjam, hogy meg fog halni? Fogadni mernék, hogy azt 

is tudja. 



– Felajánlhatod neki, amit akar. 

Ennek semmi értelme nem volt. Vajon ez is az őrültségét mutatta? 

– Semmi más nem érdekel, csak életben akarom tartani. – Edward 

hirtelen összeszedte magát. – Ha gyereket akar, megkaphatja. Lehet 

fél tucat kisbabája. Bármije, amit akar. – Egy pillanatig szünetet 

tartott. – Akár kölykei is lehetnek, ha az kell. 

Egy pillanatra a szemembe nézett, s az arcán őrült szenvedély lángolt 

az önuralom vékony rétege alatt. Dühödt arckifejezésem 

szertefoszlott, amikor megemésztettem a szavait. Éreztem, ahogy 

meglepetésemben leesik az állam. 

– De ne így! – sziszegte, még mielőtt magamhoz térhettem volna. – 

Ne ezt a micsodát, ami elszívja az életét, miközben ott állok 

tehetetlenül! Csak nézem, ahogy egyre betegebb lesz, és elsorvad. 

Látom, hogy fájdalmat okoz neki. – Úgy szívta be a levegőt, mintha 

valaki gyomorszájon vágta volna. – Beszélned kell a fejével, Jacob! 

Rám már nem hallgat. Rosalie mindig ott van, támogatja az őrületét, 

bátorítja. Védi Bellát. Vagyis azt az izét védi. Bella élete semmit sem 

jelent neki. 

A torkomból olyan hang tört föl, mintha fulladoznék. 

Mit beszél? Hogy Bella mit csináljon? Legyen gyereke tőlem? 

Micsoda? Hogyan? Lemond róla? Vagy azt hiszi, Bella nem bánja 

majd, ha osztozunk rajta? 

– Mindegy. Bármit, ami életben tartja. 

– Ekkora őrültséget még sosem hallottam – motyogtam. 

– Szeret téged. 

– Nem eléggé. 

– Képes lenne meghalni, hogy gyereke legyen. Talán elfogadna 

valami kevésbé szélsőséges lehetőséget. 

– Te egyáltalán nem ismered? 

– Tudom, tudom. Nem lesz könnyű meggyőzni. Ezért van szükségem 

rád. Ismered a gondolkodását. Be kell látnia, hogy ez a megoldás. 

Képtelenséget javasol. Túlzás. Lehetetlen. Helytelen. Beteges. 

Vegyem kölcsön Bellát hétvégékre, aztán vigyem vissza hétfőn, mint 

egy filmet a videotékába? Teljesen összezavarodtam. Annyira csábító 

volt. 



Nem akartam mérlegelni, nem akartam elképzelni, de a képek mégis 

megjelentek lelki szemeim előtt. Túl sokszor képzelődtem így 

Belláról, még amikor fennállt a lehetőség, hogy összetartozzunk. 

Aztán jóval azután is, hogy világos lett, hogy a képzelődés csupán 

fájó sebeket hagy, mert nincs közös jövőnk, egyáltalán nincs. Akkor 

sem tudtam visszafogni magam. Most sem álltam meg. Bella a 

karjaimban, Bella, ahogy az én nevemet sóhajtja… 

Ez az új kép, amihez semmiképpen sem volt jogom, és amilyet eddig 

sosem képzeltem, még rosszabb volt. Még csak nem is létezhetett ez 

a kép, eszembe se jutott volna, ha most nem nyomja a képembe. De 

ott maradt, és úgy nőtte be az agyamat, mint a dudva – mérgezően és 

kiirthatatlanul. Bella, egészségesen és ragyogóan, annyira máshogy, 

mint most, s a teste nem eltorzulva, hanem természetesebb módon 

megváltozva. Az én gyerekemtől gömbölyűen. 

Megpróbáltam elmenekülni a gondolataimban burjánzó mérges gyom 

elől. 

– Hogy meggyőzzem Bellát? Te meg hol élsz? 

– Legalább próbáld meg! 

Sietve ráztam meg a fejemet. Várt, nem fogadva el a negatív választ, 

hiszen hallotta gondolataimban az ellentmondást. 

– Honnan jön ez a pszicho szarság? Menet közben találod ki? 

– Amióta rájöttem, mire készül, egyfolytában azon gondolkoztam, 

hogyan menthetném meg. De nem tudtam, miként léphetnék 

kapcsolatba veled. Tudtam, hogy nem hallgatsz meg, ha felhívlak. Ha 

ma nem jöttél volna el, hamarosan elmentem volna, hogy 

megkeresselek. De nehéz magára hagynom Bellát, akár csak néhány 

percre is. Az állapota… olyan gyorsan változik. Az a micsoda… 

növekszik. Rohamosan. Nem lehetek távol tőle. 

– De mi az? 

– Fogalmunk sincs. Egyikünknek sem. De erősebb Bellánál. Már 

most. 

Egyszeriben megjelent lelki szemeim előtt az egyre dagadó 

szörnyeteg, ahogy belülről felőrli Bellát. 

– Segíts megállítani! – suttogta. – Segíts, hogy ne történjen meg! 



– De hogyan? Hogy felajánlom tenyészbikai szolgálataimat? – 

Edward még csak össze sem rázkódott, amikor kimondtam, én 

azonban igen. – Te beteg vagy! Kizárt, hogy ezt végighallgassa. 

– Próbáld meg! Nincs mit vesztenünk. Mi baj lehet? 

A baj az lehet, hogy kaptam már elég visszautasítást Bellától, enélkül 

is. 

– És ez akkora áldozat lenne, azért, hogy megmentsd? Olyan nagy 

ár? 

– De nem fog bejönni. 

– Talán nem. De az is lehet, hogy összezavarodik tőle. Talán 

meginog az elhatározása. Csak egyetlen pillanatnyi kétség kell. 

– És akkor visszaszívod az ajánlatodat? „Csak vicceltünk, Bella!” 

– Ha gyereket akar, megkapja. Nem fogok visszakozni. 

Már azt is képtelen voltam elhinni, hogy ezen gondolkozom. Bella 

majd behúz nekem egyet – na, nem mintha ez aggasztott volna, de 

valószínűleg megint eltöri a kezét. Nem lenne szabad szóba állnom 

Edwarddal, csak összezavarja a fejemet. Legjobb lenne, ha most 

ölném meg. 

– Ne most! – suttogta. – Még ne! Akár helyes volna, akár helytelen, 

Bella tönkremenne bele, és ezt te is tudod. Felesleges kapkodnod. Ha 

nem hallgat rád, megkapod az esélyedet. Abban a pillanatban, amikor 

Bella szíve megáll, könyörögni fogok, hogy ölj meg. 

– Nem kell sokáig könyörögnöd. 

Alig észrevehető, fáradt mosoly jelent meg a szája sarkában. 

– Erre komolyan számítok. 

– Akkor megegyeztünk. 

Rábólintott, és felém nyújtotta hideg kőkezét. Lenyeltem undoromat, 

és kezet adtam. Ujjaimat a kő köré zártam, és megráztam. 

– Megegyeztünk – nyugtázta. 

10. MIÉRT IS NEM HÚZTAM EL ONNAN? NANÁ, MERT 

EGY IDIÓTA VAGYOK 

ÚGY ÉREZTEM, MINTHA… NEM IS TUDOM… mintha az egész 

nem is lenne valós. Mintha egy rossz vígjátéksorozat vámpíros 

verziójába csöppentem volna. Ahelyett, hogy én lennék a 

videomániás lúzer, aki épp most akarja elhívni az iskola legjobb 

csaját a bálba, a második helyen végzett vérfarkas voltam, aki arra 



készül, hogy megkérje egy vámpír feleségét, hogy bútorozzon össze 

vele, és szaporodjanak. Szuper! 

Nem teszem meg. Beteges ostobaság. Kiverek a fejemből mindent, 

amit Edward mondott. 

De azért megpróbálok beszélni Bellával. Megpróbálom rávenni, hogy 

hallgasson meg. 

De nem fog. Sosem hallgat meg. 

Edward nem felelt a gondolataimra, és nem is kommentálta őket, 

miközben visszavezetett a házhoz. Elgondolkodtam a beszélgetéshez 

választott helyszínen. Vajon elég messze esik a háztól, hogy a 

többiek ne hallják a suttogását? Ez volt a lényeg? 

Talán. Amikor bementünk az ajtón, a többi Cullen gyanakodva és 

zavarodottan nézett. Egyikük pillantásában sem volt undor vagy düh. 

Ezek szerint biztosan nem hallották, milyen szívességet kért tőlem 

Edward. 

Tétováztam a nyitott ajtóban, nem tudtam biztosan, mihez is fogjak 

most. Jobban is éreztem magam a küszöbön, ahol még akadt pár 

korty kinti levegő. 

Edward merev háttal besétált a csapat közepébe. Bella aggódva 

figyelte, majd egy másodpercre rám pillantott. Aztán megint őt nézte. 

Arca szürkésen sápadt lett, és láttam, mire értette Edward, hogy Bella 

az izgalomtól még rosszabbul lesz. 

– Megengedjük, hogy Jacob és Bella négyszemközt beszéljen – 

jelentette ki Edward. Hangja minden hangsúlyt nélkülözött. 

Robotszerű volt. 

– Csak a testemen át – sziszegte Rosalie, aki még mindig nem tágított 

Bella mellől, és egyik hűvös kezét birtoklóan Bella fakó arcára 

simította. 

Edward nem nézett rá. 

– Bella! – mondta ugyanazon az üres hangon. – Jacob beszélni 

szeretne veled. Félsz egyedül maradni vele? 

Bella zavarodottan tekintett rám. Aztán Rosalie-ra. 

– Rose, nem lesz semmi baj. Jake nem fog bántani bennünket. Menj 

Edwarddal! 

– Trükk is lehet – figyelmeztette a szőke. 

– Nem tudom, miféle trükk lehetne – tiltakozott Bella. 



– Carlisle-t és engem egész idő alatt látni fogsz, Rosalie – mondta 

Edward. Fegyelmezett hangja recsegett, kihallatszott belőle a düh. – 

Mi vagyunk azok, akiktől fél. 

– Nem – suttogta Bella. A szeme csillogott, szempillái könnyesek. -

Nem, Edward. Én nem… 

Edward fakó mosollyal csóválta a fejét. Fájdalmas volt látni ezt a 

mosolyt. 

– Nem úgy értettem, Bella. Én jól vagyok. Ne aggódj miattam! 

Undorító. Igaza volt. Bella azért húzta fel magát, mert őt nem akarta 

megbántani. A csaj egy vérbeli mártír. Egyáltalán nem a megfelelő 

évszázadban született. Ha jókor születik, megetethette volna magát az 

oroszlánokkal, valami nemes ügy érdekében. 

– Mindenki – intett Edward mereven az ajtó felé. – Legyetek 

szívesek! 

Ingatag volt a nyugalom, amit Bella kedvéért igyekezett fenntartani. 

Láttam rajta, milyen közel jár ahhoz a lángolva gyötrődő alakhoz, aki 

odakint volt. A többiek is látták. Némán mentek ki az ajtón, 

miközben én félreálltam. Gyorsan mozogtak. A szívem csak kettőt 

dobbant, és a szoba kiürült, nem maradt bent más, csak Rosalie, aki a 

nappali közepén bizonytalankodott, meg Edward, aki még mindig az 

ajtóban várt. 

– Rose – kérte Bella halkan. – Menj ki, légy szíves! 

A szőke dühödten nézett Edwardra, majd intett neki, hogy menjen 

előre. Edward eltűnt a küszöbről. Rosalie hosszan, figyelmeztetően 

meredt rám, majd ő is eltűnt. 

Amikor végre egyedül maradtunk, odamentem Bellához, és leültem 

mellé a földre. Tenyerembe fogtam mindkét kezét, és óvatosan 

masszíroztam. 

– Köszönöm, Jake. Ez finom. 

– Nem fogok hazudni, Bells. Szörnyen nézel ki. 

– Tudom – sóhajtott fel. – Félelmetesen festek. 

– Olyan félelmetesen, mint valami mocsári szörny – értettem egyet 

vele. 

Felnevetett. 

– Jó, hogy itt vagy. Jó érzés mosolyogni. Nem tudom, mennyi drámát 

tudok még elviselni. 



Erre a szememet forgattam. 

– Jó van, na – hagyta rám. – Tudom, hogy én magam tehetek róla. 

– Te hát. Mi jár a fejedben, Bells? Most komolyan! 

– Megkért, hogy szidj le? 

– Úgy is mondhatjuk. Bár fogalmam sincs, miért gondolja, hogy 

hallgatnál rám. Sosem tetted. 

Felsóhajtott. 

– Én mondtam, hogy… – kezdtem. 

– Tudtad, a mondtamnak van egy testvére? – szólt közbe. – Úgy 

hívják, hogy „Pofa be!”. 

– Ez jó. 

Rám vigyorgott. Bőre egészen megfeszült az arccsontján. 

– Nem én találtam ki. A Simpson család egyik ismétléséből vettem. 

– Arról lemaradtam. 

– Vicces volt. 

Egy percig hallgattunk. A keze kezdett egy kicsit felmelegedni. 

– Tényleg megkért, hogy beszélj velem? 

Bólintottam. 

– Hogy beszéljek a fejeddel. De vannak olyan csaták, amik elvesztek, 

még mielőtt elkezdődtek volna. 

– Akkor miért mentél bele? 

Nem feleltem. Nem voltam biztos benne, hogy tudom a választ. 

Csak azt tudtam, hogy minden másodperc, amit vele töltök, csak 

növelni fogja a később elszenvedett fájdalmat. Mint egy drogosnak, 

akinek nincs elég anyaga, közeledett a végítélet. Minél többre van 

szükség most, annál nehezebb lesz, amikor kifogytam a cuccból. 

– Nem lesz semmi baj – mondta egypercnyi hallgatás után. – Hiszek 

benne. 

Ettől megint elborult az agyam. 

– A feledékenység is a tüneteid közé tartozik? – vakkantottam. 

Nevetett, de dühöm annyira valódi volt, hogy kezem is remegett, 

ahogy az övét fogtam. 

– Lehet – felelte. – Nem azt mondom, hogy a dolgok könnyen fognak 

menni. De hogyan élhettem volna túl mindazt, amin már eddig is 

keresztülmentem, úgy, hogy ezek után ne higgyek a csodákban? 

– Csoda? 



– Főleg neked – mondta mosolyogva. Fél kezét kihúzta az enyémből, 

és az arcomra szorította. Melegebb volt, mint korábban, de az 

arcomon hűvösnek éreztem, mint majdnem mindent. – Rád bárki 

másnál több csoda vár. 

– Mit beszélsz összevissza? 

Még mindig mosolygott. 

– Edward elmesélte egyszer, hogy milyen ez a ti bevésődésetek. Azt 

mondta, olyan, mint a Szent Iván-éji álom, mint a varázslat. Meg 

fogod találni, akit keresel, és akkor talán ez az egész összeáll. 

Ha nem látszik annyira törékenynek, esküszöm, felordítok. 

De azért morogni így is morogtam. 

– Ha azt hiszed, a bevésődés valaha is értelmet adhat ennek az 

őrületnek… – kerestem a szavakat. – Azt hiszed, hogy csak azért, 

mert egy nap talán bevésődik nekem egy idegen, ez az egész rendbe 

jön? – böktem az ujjammal feldagadt testére. – Mondd meg nekem, 

Bella, hogy akkor mi értelme volt? Minek szerettelek? Mi értelme 

volt, hogy őt szeretted? Ha meghalsz – a szavak morgásnak 

hangzottak –, hogy fog ez valaha is rendbe jönni? Mi értelme ennek a 

mérhetetlen sok fájdalomnak? Az enyémnek, a tiédnek, az övének? 

Edwardot is megölöd vele, na, nem mintha ez engem egy cseppet is 

izgatna. – Beleborzongott, de én csak folytattam. – Szóval végül mi 

értelme lesz ennek a kifordított love storynak? Ha van bármi értelme, 

nagyon kérlek, mutasd meg nekem, Bella, mert én nem látom. 

Felsóhajtott. 

– Még nem tudom, Jake. De egyszerűen… érzem…, hogy ebből 

valami jó fog kisülni, bármennyire nehéz is most észrevenni. Talán 

hitnek nevezhetnénk. 

– Te a semmiért halsz meg, Bella! A semmiért! 

Keze az arcomról felfúvódott hasára hullott, és megsimogatta. Nem 

kellett kimondania ahhoz, hogy tudjam, mit gondol. Haldoklott. 

Őmiatta. 

– Nem fogok meghalni – közölte összeszorított fogakkal, és láttam, 

hogy csak elismétel valamit, amit mondott már korábban. – Nem 

fogom hagyni, hogy megálljon a szívem. Elég erős vagyok. 

– Ez egy nagy marhaság, Bella! Túl sokáig próbáltál lépést tartani a 

természetfelettivel. Egyetlen hétköznapi ember sem képes rá. Nem 



vagy elég erős. – Két kezem közé fogtam az arcát. Nem kellett 

emlékeztetnem magam, hogy legyek óvatos. Üvöltött róla, hogy 

törékeny. 

– Képes vagyok rá! Meg tudom csinálni – motyogta, ami nagyon úgy 

hangzott, mintha a mesekönyvbeli kis gőzmozdony pöfögné. 

– Nekem nem úgy tűnik. Szóval mi a terved? Remélem, kigondoltad 

már! 

Bólintott, de nem nézett a szemembe. 

– Tudtad, hogy Esme leugrott egy szikláról? Mármint amikor még 

ember volt. 

– És? 

– Olyan közel volt a halálhoz, hogy nem bajlódtak azzal sem, hogy 

bevigyék a baleseti sebészetre. Egyenesen a hullaházba szállították. 

De a szíve még dobogott, amikor Carlisle rátalált… 

Szóval így értette az előbb, hogy nem hagyja, hogy megálljon a 

szíve. 

– Szóval nem az a terved, hogy emberként éled túl – szögeztem le 

meglehetősen gyászosan. 

– Nem. Nem vagyok hülye – nézett a szemembe ekkor. – Bár, 

gondolom, erről megvan a saját véleményed. 

– Sürgősségi vámpirizálás – motyogtam. 

– Esménél bejött. És Emmettnél, meg Rosalie-nál, sőt, Edward-nál is. 

Egyikük sem volt valami jó állapotban. Carlisle csak azért változtatta 

át őket, mert ha nem teszi, meghalnak. Ő nem veszi el senkinek az 

életét, hanem megmenti őket. 

Hirtelen belém hasított a lelkiismeret-furdalás a jó vámpír dokival 

kapcsolatban, mint az előbb. De elhessegettem a gondolatot, és 

könyörögni kezdtem. 

– Hallgass rám, Bells! Ne így csináld! – Mint korábban, amikor 

Charlie hívott, most is láttam, milyen jelentős különbség ez 

számomra. Rájöttem, szükségem van arra, hogy életben maradjon 

valamilyen formában. Bármilyen formában. Nagy levegőt vettem. 

– Ne várj, míg túl késő nem lesz! Ne így csináld! Ne így! Maradj 

életben! Oké? Csak élj! Ne tedd ezt velem! Ne tedd ezt vele! – A 

hangom keményebb és hangosabb lett. – Tudod, mit fog tenni, ha 



meghalsz. Láttad már. Azt akarod, hogy visszamenjen azokhoz az 

olasz gyilkosokhoz? – A gondolattól összekuporodott a kanapén. 

Azt kihagytam, hogy ezúttal felesleges lenne. 

Igyekeztem lágyabb hangon folytatni: 

– Emlékszel arra, amikor szétmarcangoltak azok az újszülöttek? Mit 

mondtál akkor nekem? 

Vártam, de nem felelt, csak összeszorította az ajkait. 

– Azt mondtad, legyek jó, és hallgassak Carlisle-ra – emlékeztettem. 

– És mit csináltam? Hallgattam a vámpírra. A kedvedért. 

– Azért hallgattál rá, mert úgy volt helyes. 

– Na jó. Ha neked így jobban tetszik! 

Nagy levegőt vett. 

– De most nem ez a helyes. – Pillantása nagy, gömbölyű hasára esett, 

és alig hallhatóan suttogta: – Nem fogom megölni a kisfiamat. 

Újra megremegett a kezem. 

– Nahát, még nem hallottam a jó hírt. Szóval egy cuki fiúcska? 

Hoznom kellett volna egypár kék lufit. 

Elvörösödött. Olyan szép szín volt, hogy attól mintha kést forgattak 

volna a gyomromban. Egy recés, rozsdás kést. 

Veszíteni fogok. Megint. 

– Nem tudom, fiú-e – ismerte be egy kicsit zavarodottan. – Az 

ultrahang nem működik. Túl kemény a hártya a baba körül, olyan, 

mint a vámpírok bőre. Szóval ő egy kis titok. De lelki szemeim előtt 

mindig fiú jelenik meg. 

– Az nem egy szép kisbaba odabent, Bella. 

– Majd meglátjuk – felelte, jóformán önelégülten. 

– Te nem fogod meglátni – morogtam fogvicsorgatva. 

– Pesszimista vagy, Jacob. Egész biztosan van rá esély, hogy 

megússzam. 

Képtelen voltam felelni. Lesütöttem a szememet, mélyen és lassan 

lélegeztem, miközben megpróbáltam uralkodni a dühömön. 

– Jake! – Bella megpaskolta a fejemet, és megsimogatta az arcomat. -

Minden rendben lesz. Cssss! Semmi baj. 

Nem néztem fel. 

– Nem. Nem lesz rendben. 

Letörölt valami nedveset az arcomról. 



– Csss! 

– Mi a pálya, Bella? – Bámultam a halvány szőnyeget, melyen 

csupasz lábam mocskos foltokat hagyott. Helyes. – Azt hittem, az 

egészben az a lényeg, hogy mindennél jobban akartad a te 

vámpírodat. Most meg csak úgy feladod? Ennek semmi értelme. 

Mióta akarsz mindenáron gyereket? Ha annyira anya akartál lenni, 

miért mentél hozzá egy vámpírhoz? 

Veszélyesen közel jártam az ajánlathoz, amit Edward tett nekem. 

Éreztem, ahogy a szavak arra visznek, de nem tudtam irányt 

változtatni. 

Felsóhajtott. 

– Az nem úgy van. Nem igazán vágytam kisbabára. Eszembe sem 

jutott. Nem a baba a lényeg, hanem… szóval… ez a baba. 

– Ez egy gyilkos, Bella. Nézz magadra! 

– Nem igaz. Csak én tehetek róla. Mert gyönge vagyok és emberi. De 

kibírom. Jake, én meg tudom… 

– Ugyan már! Fogd be, Bella! A vérszívódnak előadhatod ezt a 

baromságot, de engem nem etetsz meg vele. Te is tudod, hogy nem 

fogod túlélni. 

Dühösen meredt rám. 

– Nem tudom. Persze aggódom miatta. 

– Aggódsz miatta – ismételtem el, fogaim között szűrve a szavakat. 

Ekkor elakadt a lélegzete, és a hasát fogta. Dühöm olyan hirtelen 

elpárolgott, mint ahogy lekapcsolják a villanyt. 

– Jól vagyok – lihegte. – Nem történt semmi. 

De meg sem hallottam. Félrehúzta a fölsőjét, én pedig elborzadva 

meredtem a bőrére. A hasa úgy nézett ki, mintha nagy, lilásfekete 

tintafoltokkal fröcskölték volna össze. 

Látta, hogy meredten bámulom, ezért gyorsan helyrerántotta a 

ruháját. 

– Erős a baba. Ennyi az egész – magyarázkodott. 

A tintafoltok véraláfutások voltak. 

Majdnem öklendezni kezdtem, és megértettem, mit értett azon 

Edward, hogy látja, ahogy a gyerek fájdalmat okoz Bellának. 

Hirtelen én is egy kicsit őrültnek éreztem magam. 

– Bella! – mondtam. 



Észrevette, hogy megváltozott a hangom. Még mindig lihegve, 

zavaros tekintettel nézett fel. 

– Bella, ne csináld ezt! 

– Jake… 

– Ide hallgass! Ne húzd fel magad! Rendben? Csak hallgass meg! Mi 

van akkor, ha… 

– Ha mi van? 

– Mi van, ha nem csupán egyetlen választásod van? Ha nem „minden 

vagy semmi”? Mi lenne, ha hallgatnál Carlisle-ra, mint egy jó 

kislány, és életben maradnál? 

– Nem fogom… 

– Még nem végeztem. Szóval életben maradsz. Aztán elölről kezdesz 

mindent. Ez nem jött be. Aztán újra próbálkozol. 

Felvonta a szemöldökét, és fél kézzel megérintette a helyet, ahol 

összeér a szemöldököm. Ujjaival egy pillanatra kisimította a 

homlokomat, miközben igyekezett felfogni, amit mondtam. 

– Nem értem… Hogy érted azt, hogy újra próbálkozom? Nem 

hiheted, hogy Edward megengedné, hogy…? És mi lenne a 

különbség? Biztos vagyok benne, hogy minden baba… 

– Igen – horkantottam fel. – Az ő kölykei mind ilyenek lennének. 

Bella fáradt arca csak még zavarodottabb lett. 

– Mi van? 

De ennél több nem tellett tőlem. Nem volt értelme. Sosem leszek 

képes megvédeni Bellát önmagától. Sosem lennék képes megtenni. 

Aztán pislogott, és láttam rajta, hogy kapiskálja. 

– Ó! Izé. Nagyon kérlek, Jacob! Arra gondolsz, hogy öljem meg a 

kisbabámat, és helyette próbálkozzam valami mással, például 

mesterséges megtermékenyítéssel? – Most már nagyon dühös volt. – 

Miért akarnám egy idegen gyerekét? Gondolom, nem lenne semmi 

különbség. Bármilyen baba megteszi? 

– Nem úgy értettem – motyogtam. – Nem egy idegentől. 

Előredőlt. 

– Akkor mi az, amit mondasz? 

– Semmit. Nem szóltam semmit. Mint mindig. 

– Ezzel meg mit akarsz mondani? 

– Felejtsd el! 



Gyanakodva ráncolta a homlokát. 

– Edward kért meg rá, hogy ezt mondd? 

Tétováztam, meglepetten, hogy ilyen gyorsan rájött. 

– Nem. 

– Ő mondta, igaz? 

– Nem, nem igazán. Mesterséges megtermékenyítésről szó sem volt. 

Arckifejezése ellágyult, majd kimerülten dőlt neki a párnáknak. 

Beszéd közben elbámult mellettem. Nem is hozzám beszélt. 

– Bármit megtenne értem. Én meg akkora fájdalmat okozok neki… 

De mit gondolt? Hogy elcserélném őt – és végigsimított a hasán – 

valami idegen gyerekére? – A végét már csak motyogta, majd 

elhalkult a hangja. A szeme könnyben úszott. 

– Nem kell fájdalmat okoznod neki – suttogtam. Az, hogy Edward 

miatt könyörgök, úgy égette a számat, mint a méreg, de tudtam, hogy 

ebből a szemszögből van rá a legnagyobb esélyem, hogy életben 

tartsam. Az esély még mindig csak egy az ezerhez volt. – Újra 

boldoggá tudnád tenni, Bella. És komolyan azt gondolom, hogy kezd 

beleőrülni. Halál komolyan mondom. 

Mintha oda sem figyelt volna, kezével kis köröket írt kékre-zöldre 

vert hasán, miközben az ajkát rágta. Csend volt egy ideig. Eszembe 

jutott, hogy Cullenék vajon elég messze vannak-e. Vajon hallgatják 

szánalmas győzködésemet? 

– Nem idegentől? – motyogta magában. Megrándult az arcom. – Mit 

mondott neked pontosan Edward? – kérdezte halkan. 

– Semmit. Csak azt gondolta, hallgatni fogsz rám. 

– Nem arról. Hanem arról, hogy újra próbálkozhatnék. 

A szemembe nézett, és láttam, hogy máris túl sokat elárultam. 

– Semmit. 

Erre leesett az álla. 

– Hűha! 

Néhány szívdobbanás erejéig csend volt. Képtelen voltam a szemébe 

nézni, inkább újra lepillantottam a lábamra. 

– Tényleg mindent megtenne, nem igaz? – suttogta. 

– Mondtam neked, Bells, hogy mindjárt elveszti az eszét. Szó szerint. 

– Csodálkozom, hogy nem köpted be mindjárt az elején. Hogy bajba 

keverd. 



Amikor felnéztem, láttam, hogy vigyorog. 

– Felmerült bennem. – Próbáltam visszavigyorogni, de éreztem, hogy 

a mosoly eltorzul az arcomon. 

Tudta, mit ajánlok, és nem akart elgondolkozni rajta. Tudtam, hogy 

nem fog. De azért akkor is fájt. 

– Ugye olyasmi se nagyon van, amit te meg ne tennél értem? – 

kérdezte halkan. – Komolyan nem tudom, miért töritek magatokat. 

Egyikőtöket sem érdemlem meg. 

– De ugye nem változtat semmit a dolgon? 

– Ezúttal nem – sóhajtott. – Bárcsak el tudnám magyarázni neked 

úgy, hogy megértsd! Képtelen vagyok bántani – mutatott a hasára. – 

Ugyanúgy nem, mint ahogy nem fognék pisztolyt, hogy téged 

lelőjelek. Szeretem. 

– Miért kell neked mindig helytelen dolgokat szeretned, Bella? 

– Nem hinném, hogy így lenne. 

Megköszörültem a torkomat, hogy olyan kemény legyen a hangom, 

amilyennek akarom. 

– Nekem elhiheted. 

Felálltam. 

– Hová mész? 

– Feleslegesen vagyok itt. 

Könyörögve nyújtotta felém sovány kezét. 

– Ne menj el! 

Éreztem, ahogy a függőség újra be akar szippantani, megpróbál a 

közelében tartani. 

– Nem tartozom ide. Vissza kell mennem. 

– Ma miért jöttél? – kérdezte, még mindig erőtlenül nyújtva felém a 

kezét. 

– Csak hogy lássam, valóban életben vagy-e. Nem hittem el, hogy 

beteg vagy, ahogy Charlie mondta. 

Nem tudtam kiolvasni az arcából, hogy bevette-e. 

– Eljössz máskor is? Még mielőtt… 

– Nem fogok itt lógni, és végignézni, ahogy meghalsz, Bella. 

Ettől megrándult az arca. 

– Igazad van. Teljesen igazad van. Jobb lesz, ha elmész. 

Elindultam az ajtó felé. 



– Szia! – suttogta a hátam mögött. – Szeretlek, Jake. 

Majdnem visszamentem hozzá. Majdnem megfordultam, térdre 

estem, és elkezdtem újra könyörögni. De tudtam, szakítanom kell 

Bellával, egyszer és mindenkorra, még mielőtt megöl, ahogy 

Edwardot is. 

– Tudom, tudom – motyogtam kifelé menet. 

Egyetlen vámpírt sem láttam. Nem érdekelt a motorom, amely ott állt 

magányosan a rét közepén. Az most nem elég gyors nekem. Apa ki 

fog készülni, és Sam is. Vajon mit szól a falka ahhoz, hogy nem 

hallották, amikor átlényegültem? Azt hiszik, hogy Cullenék elkaptak, 

még mielőtt megtehettem volna? Levetkőztem. Nem érdekelt, ki 

láthat meg. Futni kezdtem. Menet közben változtam át farkassá. 

Már vártak. Hát persze, hogy vártak. 

Jacob! Jake! – gondolták kórusban mind a nyolcan 

megkönnyebbülten. 

Gyere haza most azonnal! – parancsolta az Alfa hang. Sam 

rettenetesen dühös volt. 

Éreztem, ahogy Paul lehalkul, és tudtam, hogy Billy meg Rachel arra 

vár, hogy megtudja, mi történt velem. Paul túlságosan buzgón adta 

tovább a hírt a többieknek ahhoz, hogy meghallgassa az egész 

történetet. 

Nem kellett megmondanom a falkának, hogy jövök – látták, ahogy 

hazafelé száguldva, összemosódva rohan el mellettem az erdő. Azt 

sem kellett elmondanom nekik, hogy félőrült vagyok. Elmebajom 

nyilvánvaló volt. 

Látták az összes borzalmat – Bella foltos hasát, hallották reszelős 

hangját: „Erős a baba. Ennyi az egész.”; látták Edward arcán, hogy a 

pokol tüze égeti: figyelték, ahogy egyre betegebb lesz és elsorvad… 

látták, ahogy fájdalmat okoz neki; Rosalie-t, ahogy Bella ernyedt 

teste fölé kuporodott: Bella élete neki semmit sem jelent – és most az 

egyszer senki nem tudott mit szólni. 

Megrendülésük csupán néma kiáltás volt a fejemben. Szótlan. 

!!!! 

Már félúton jártam, amikor egyikük magához tért. Aztán 

mindannyian futva indultak elém. 



Majdnem besötétedett már, a felhők teljesen elfedték a naplementét. 

Megkockáztattam, hogy átrohanjak az autópályán, ami sikerült is, 

anélkül, hogy észrevettek volna. 

Úgy tíz mérfölddel La Push előtt találkoztunk, egy tarra vágott 

tisztáson. Félreeső helyen volt, két hegyvonulat között, ahol senki 

sem láthatott meg bennünket. Paul is akkor ért oda, amikor én, így 

teljes lett a falka. 

A fejemben teljes volt a hangzavar. Mindenki egyszerre kiabált. 

Sam nyakán felállt a szőr, megállás nélkül morgott, és fel-alá járkált a 

kör körül. Paul és Jared árnyként követte, lelapított fülekkel. A kör 

minden tagja izgatottan toporgott, és halk morgás hullámzott 

mindenünnen. 

Dühük először nem irányult egyértelműen senkire, és azt gondoltam, 

megkapom a magamét. De túlságosan össze voltam zavarodva ahhoz, 

hogy érdekeljen. Tehettek velem, amit csak akartak, amiért nem 

engedelmeskedtem a parancsnak. 

Aztán az elmosódott, zavaros gondolatok kezdtek összeállni. 

Hogy lehetséges ez? Mit jelent? Mi lesz? 

Nem biztonságos. Helytelen. Veszélyes. 

Természetellenes. Szörnyű. Undorító. 

Nem engedhetjük. 

A falka most már összehangoltan járkált, összehangoltan 

gondolkodott. Rajtam kívül csak egyvalaki nem. Leültem e mellé a 

fivérem mellé, bárki volt is az, mivel ahhoz túlságosan kábult voltam, 

hogy akár a szememmel, akár az agyammal megnézzem, ki ül 

mellettem, miközben a falka körözött körülöttünk. 

Az egyezség erre nem vonatkozik. 

Ez mindenkit veszélybe sodor. 

Igyekeztem megérteni az egyre emelkedő hangokat, megpróbáltam 

követni a gondolatok örvényét, hátha sikerül kihámoznom belőle 

valamit, de nem sikerült. A gondolataik mindegyre az én agyamban 

égő borzalmas képek körül jártak. Bella véraláfutásai. Edward izzó 

arca. 

Ők is félnek tőle. 

De nem fognak tenni ellene semmit. 

Bella Swant védik. 



Nem hagyhatjuk, hogy ez befolyásoljon bennünket. 

A családjaink és minden itt lakó biztonsága fontosabb, mint egyetlen 

ember. 

Ha ők nem ölik meg, kénytelenek leszünk mi megtenni. 

Meg kell védenünk a törzset. 

Meg kell védenünk a családunkat. 

Meg kell ölnünk, míg késő nem lesz. 

Egy másik emlékem, ezúttal Edward szavai: 

„Az a micsoda… növekszik. Rohamosan.” 

Igyekeztem összpontosítani, hogy meghalljam az egyes hangokat. 

Nincs vesztegetni való időnk – gondolta Jared. 

Ez harcot jelent – figyelmeztetett Embry. – Rossz harcot. 

Felkészültünk rá – bizonygatta Paul. 

Hasznunkra lesz a meglepetés ereje – gondolta Sam. 

Ha egymástól elszigetelve kapjuk el őket, egyesével végezhetünk 

velük. Az növeli az esélyünket a győzelemre – gondolta Jared, aki már 

el is kezdte a stratégia kidolgozását. 

Lassan felálltam, és a fejemet ingattam. Bizonytalanul éreztem 

magam, mintha a köröző farkasoktól elszédültem volna. Felállt a 

mellettem levő farkas is. Vállával megtámasztotta az enyémet. 

Várjatok! – gondoltam. 

A kerengők megtorpantak egy pillanatra, de aztán tovább folytatódott 

az ütemes körtánc. 

Nincs sok időnk – mondta Sam. 

De mire gondolsz? Ma délután nem voltál hajlandó megtámadni 

őket, amiért megszegték az egyezséget. Most pedig rajtaütést tervezel, 

amikor még áll az egyezség? 

Ez nem olyasmi, amire kitért volna az egyezségünk – mondta Sam. – 

Ez veszélyes minden emberre a környéken. Nem tudjuk, miféle lényt 

nemzettek Cullenék, de azt igen, hogy erős, és gyorsan növekszik. És 

túl fiatal lesz ahhoz, hogy bármiféle egyezséget betartson. Emlékeztek 

az újszülött vámpírokra, akik ellen harcoltunk? Vadak voltak, 

erőszakosak, nem hatottak rájuk sem az észérvek, sem a józanság. 

Képzeljétek, ha egy ilyet Cullenék védenek! 

Nem tudjuk – próbáltam meg közbeszólni. 



Valóban nem tudjuk – értett egyet velem. – És ebben az esetben nem 

vállalhatjuk a kockázatot. Csakis addig tolerálhatjuk Cullenék 

létezését, amíg bízhatunk benne, hogy nem okoznak bajt. Ebben az… 

izében nem bízhatunk meg. 

Nekik legalább annyira nem tetszik, mint nekünk. 

Sam előszedte a gondolataimból Rosalie arcát, ahogyan védelmezően 

guggol Bella mellett, és mindenkinek megmutatta. 

Vannak, akik készek megküzdeni érte, bármiféle szerzet legyen is. 

Csak egy csecsemő, az isten szerelmére! 

Már nem sokáig – suttogta Leah. 

Jake, haver, ez nagy gáz – mondta Quil. – Nem tehetünk úgy, mintha 

nem létezne. 

Túlságosan felfújjátok a dolgot – vitatkoztam. – Bella az egyetlen, 

aki veszélyben van. 

Amiről megint ő maga tehet – vélte Sam. – De ezúttal 

mindannyiunkra kihat a választása. 

Szerintem nem. 

Nem kockáztathatunk. Nem fogjuk megengedni egy vérszívónak, hogy 

a mi földünkön vadásszon. 

Akkor mondd meg nekik, hogy távozzanak! – javasolta az a farkas, aki 

még mindig kiállt mellettem. Seth volt az. Hát persze. 

És tegyünk ki másokat a veszélynek? Ha vérszívók teszik be a lábukat 

a területünkre, végzünk velük, akárhol is akartak vadászni. 

Megvédünk mindenkit, akit csak tudunk. 

Ez őrültség – mondtam. – Délután még féltetted a falkát a veszélytől. 

Délután még nem tudtam, hogy a családjaink veszélyben vannak. 

Nem hiszem el! Hogy fogod megölni a lényt anélkül, hogy Bellával is 

végeznél? 

Nem érkezett válasz, de a csönd sokatmondó volt. 

Felüvöltöttem. 

Ő is ember! Őt nem kell megvédenünk? 

Így is, úgy is meg fog halni – gondolta Leah. – Csak lerövidítjük a 

folyamatot. 

Betelt a pohár. Vicsorogva ugrottam fel Seth mellől, a nővére felé. 

Már majdnem elkaptam bal hátsó lábát, amikor éreztem, ahogy Sam 

foga beleváj a véknyamba, és visszahúz. 



Felüvöltöttem a fájdalomtól és a dühtől, és felé fordultam. 

Hagyd abba! – parancsolta az Alfa hangján. 

Úgy éreztem, mintha a lábam össze akarna rogyni alattam. 

Megtorpantam, és csak az akaraterőm tartott talpon. 

Elfordította rólam a tekintetét. 

Leah, megtiltom, hogy kegyetlenkedj Jacobbal – figyelmeztette. – 

Bella feláldozása nagy ár, amit mindannyian elismerünk. Ellenkezik 

elveinkkel, hogy elvegyük egy ember életét. Elkeserítő, hogy el kell 

térnünk ettől az alapvető szabálytól. Mindannyian meggyászoljuk 

majd, amit ma éjjel tenni fogunk. 

Ma éjjel? – visszhangozta Seth ijedten. – Sam, szerintem ezt még 

alaposabban meg kellene beszélnünk. Legalább a vénekkel meg kéne 

tanácskoznunk. Nem gondolhatod komolyan, hogy… 

Most nem lehetünk toleránsak Cullenékkel. Nincs idő vitatkozni. Azt 

fogod tenni, amit parancsolok, Seth. 

Seth mellső lábai megrogytak az Alfa parancsának súlyától, a fejét 

pedig leszegte. 

Sam kis körben keringett kettőnk körül. 

Ehhez az egész falkára szükségünk van. Jacob, te vagy a legerősebb 

harcosunk. Megértem, hogy nehéz ez neked, ezért az ő harcosaikra 

fogsz összpontosítani, Emmett és Jasper Cullenre. Nem kell részt 

venned a… többiben. Quil és Embry veled együtt harcol. 

Remegni kezdett a térdem. Igyekeztem felegyenesedni, miközben az 

Alfa hangja ostorozta akaratomat. 

Paul, Jared és én vállaljuk Edwardot és Rosalie-t. A Jacob által 

hozott információ alapján úgy vélem, ők fogják védeni Bellát. 

Carlisle és Alice is a közelben lesz, meg talán Esme. Brady, Collin, 

Seth és Leah rájuk koncentrál. Bárki, aki hozzáfér a – mindannyian 

hallottuk, ahogy megbicsaklott a gondolata Bella nevére – lényhez, 

intézze el! A lény elpusztítása a legfontosabb feladatunk. 

A falka ideges egyetértéssel morajlott. A feszültségtől mindenkinek 

égnek állt a szőre. A léptek gyorsabbak, a mancsok zaja élesebb lett, 

ahogy a karmok a földet kaparták. 

Csak Seth és én maradtunk csendben, a vicsorgó fogak és 

hátracsapott fülek viharának közepében. Seth orra majdnem a földet 

érte, ahogy megadta magát Sam parancsának. Éreztem fájdalmát a 



küszöbönálló hűtlenség miatt. Az ő szemében ez árulás volt. A 

szövetség egyetlen napja alatt, amikor Edward oldalán harcolt, Seth 

valóban a vámpír barátja lett. 

Azonban semmiféle ellenállást nem tanúsított. Engedelmeskedni fog, 

bármennyire fáj is. Nincs más választása. 

És nekem tán van? Amikor az Alfa hím megszólal, a falka követi. 

Sam sosem ment még el ilyen messzire hatalma gyakorlásában. 

Tudtam, hogy őszintén irtózik a látványtól, ahogy Seth rabszolgaként 

térdel a lába előtt. Nem kényszerítene bennünket, ha nem hinné, hogy 

van más lehetőség is. Nem tudott hazudni nekünk, amikor a 

gondolataink így összefonódnak. Valóban hitt benne, hogy 

kötelességünk megsemmisíteni Bellát és a szörnyet, amivel viselős. 

Valóban hitt benne, hogy nincs vesztegetni való időnk. Eléggé hitt 

benne ahhoz, hogy meg is haljon érte. 

Láttam, hogy ő maga akar megküzdeni Edwarddal. Edward 

gondolatolvasó képessége jelentette Sam szemében a legnagyobb 

fenyegetést. Sam nem tenne ki másvalakit a veszélynek. 

Jaspert tekintette a második legveszélyesebb ellenfélnek, ezért 

osztotta rám. Tudta, hogy a falkából nekem van a legjobb esélyem 

legyőzni. A könnyebb célpontokat a fiatalabb farkasokra és Leah-ra 

hagyta. A kis Alice nem jelent veszélyt, ha nem működik jövőbe látó 

képessége, és szövetségünk idejéből tudtuk, hogy Esme nem harcos. 

Carlisle nagyobb kihívás, de az erőszak iránti gyűlölete vissza fogja 

tartani. 

Rosszabbul éreztem magam Sethnél, miközben figyeltem, ahogy Sam 

mindent megtervez, és megpróbálja úgy elosztani a feladatokat, hogy 

a falka minden tagjának a lehető legjobb esélye legyen a túlélésre. 

Minden fenekestül felfordult. Ma délután még azon mérgelődtem, 

hogy nem akarja megtámadni őket. De Sethnek igaza volt. Nem 

voltam felkészülve erre a csatára. Akkor elvakított a gyűlölet. Nem 

engedtem meg magamnak, hogy mélyebben megvizsgáljam, mert 

tudtam előre, hogy mit látnék, ha megtenném. 

Carlisle Cullen. Ha a látásomat elhomályosító gyűlölet nélkül 

tekintettem rá, nem tagadhattam, hogy őt megölni gyilkosság. Ő jó. 

Van annyira jó, mint bármelyik ember, akit védtünk. Talán jobb is. 

És feltételeztem, hogy a többiek is azok, bár velük kapcsolatban nem 



voltak ennyire erős érzelmeim. Nem ismertem őket olyan jól. Carlisle 

volt az, aki gyűlölt ellentámadást indítani, még akkor is, ha a saját 

életéről volt szó. Ezért tudnánk megölni, mert nem akarná, hogy mi, 

az ellenségei meghaljunk. 

Ez így nincs rendjén. 

És nem csak azért, mert Bellát megölni olyan, mintha engem ölnének 

meg, vagy mint az öngyilkosság. 

Szedd össze magad! – parancsolta Sam. – Első a törzs. 

Tévedtem ma, Sam. 

Akkor helytelenek voltak az érveid. Most azonban teljesítenünk kell a 

kötelességünket. 

Összeszedtem minden bátorságomat. 

Nem! 

Sam fogvicsorgatva állt meg előttem. Mélyen a szemembe nézett, és 

foga közül morgás szűrődött. 

De igen! – utasított az Alfa, a hatalom hevétől izzó hangon. – Ma 

éjjel nincs kibúvó. Velünk együtt fogsz harcolni Cullenék ellen. Te 

Quillel és Embryvel elintézed Jaspert és Emmettet. Kötelességed 

megvédeni a törzset. Ezért létezel. Végre fogod hajtani a 

kötelességedet. 

Összegörnyedtem, megroggyantam a parancstól. Lábaim 

összecsuklottak, s ott találtam magam elterülve Sam alatt. 

A falka egyetlen tagja sem tagadhatta meg az Alfa hím parancsát. 

11. AZ „AMIT-SOSEM-AKAROK-KIPRÓBÁLNI” LISTÁM 

KÉT LEGFONTOSABB PONTJA 

SAM NEKILÁTOTT HARCRENDBE ÁLLÍTANI A TÖBBIEKET, 

miközben én még mindig a földön feküdtem. Embry és Quil ott állt 

mellettem, várva, hogy magamhoz térjek, és felvegyem a pozíciómat. 

Muszáj talpra állnom és vezetnem őket. A kényszer egyre nőtt. Én 

pedig hasztalan próbáltam küzdeni ellene, a földön kushadva. 

Embry halkan belenyüszített a fülembe. Nem akarta gondolni a 

szavakat, attól tartva, hogy azzal újra felhívja rám Sam figyelmét. 

Éreztem szótlan könyörgését, hogy keljek fel, hogy törődjek bele, és 

essünk túl az egészen. 

Az egész falkán eluralkodott a félelem, de senki nem önmaga, hanem 

a csapat miatt aggódott. Elképzelni sem tudtuk, hogy mindannyian 



túléljük az éjszakát. Kik lesznek azok a fivéreink, akiket elveszítünk? 

Kik hagynak el bennünket örökre? Melyik gyászoló családot fogjuk 

vigasztalni reggel? 

Agyam kezdett együttműködni az övékével. Mindannyian a 

félelmeikkel küzdöttek. Gépiesen emelkedtem fel a földről, és ráztam 

meg a bundámat. 

Embry és Quil megkönnyebbült. Quil az orrával oldalba is bökött. 

Gondolataikat kitöltötte a kihívás, a feladatunk. Közösen 

emlékeztünk vissza az éjszakákra, amikor azt figyeltük, ahogy 

Cullenék az újszülöttekkel való harcra edzettek. Emmett Cullen a 

legerősebb, de Jasper lesz a nagyobb gond. Olyan gyorsan mozog, 

mint a villámcsapás, erő, sebesség és halál egybegyúrva. Vajon hány 

évszázad gyakorlata van a háta mögött? Elég, hogy a többi Cullen 

tőle várjon útmutatást. 

Leszek én elöl, ha te inkább az oldalszárnyon maradnál – ajánlotta 

fel Quil. Gondolatai izgatottabbak voltak a többiekénél. Azokon az 

éjszakákon, azt figyelve, ahogy Jasper utasításokat ad, Quil majd 

megőrült, hogy összemérhesse képességeit egy vámpíréval. Az ő 

számára a mostani egy erőpróba lesz. Így látta, akkor is, ha tudta, az 

élete a tét. Paul is így érzett, és a kölykök, Collin és Brady is, akik 

még sosem vettek részt ütközetben. Valószínűleg Seth is így érezne, 

ha ellenfeleink nem a barátai lettek volna. 

Jake? – bökött meg Quil. – Hogyan tervezed? 

Én csak a fejemet ráztam. Képtelen voltam összpontosítani – a 

kényszer, hogy kövessem a parancsot, olyan érzés volt, mintha 

marionettbábu lennék, és zsinórokat erősítettek volna minden 

izmomra. Egyik lábbal egy lépést előre, aztán a másikkal. 

Seth Collin és Brady nyomában vonszolta magát. Őket Leah vezette, 

aki miközben számított a másik kettőre, láthatóan legszívesebben 

kihagyta volna Sethet a küzdelemből. Öccse iránti érzéseiben volt 

valami anyáskodás. Jobban örült volna, ha Sam hazaküldi a fiút. Seth 

nem vette észre Leah kétségeit. Ő is azzal volt elfoglalva, hogy 

hozzászokjon a marionett zsinórokhoz. 

Talán ha felhagynál az ellenállással… – suttogta Embry. 



Csak összpontosíts a feladatra! A nagyokra. Le tudjuk győzni őket. A 

mieink. – Quil úgy buzdította magát, mintha lelkesítő beszédet tartana 

egy nagy meccs előtt. 

Láttam, mennyire könnyű lesz csakis a saját szerepemre gondolni. 

Nem volt nehéz elképzelnem, hogy megtámadom Jaspert és 

Emmettet. Jártunk már közel a dologhoz korábban is. Sokáig 

ellenségként gondoltam rájuk. Éppenséggel megtehetem újra. 

Csupán azt kellett elfelejtenem, hogy ugyanazt óvják, amit én is 

védenék. El kellett felejtenem az okot, amiért esetleg azt akarhatnám, 

hogy ők győzzenek… 

Jake – figyelmeztetett Embry. – Ne kalandozz el! 

Csigalassúsággal vonszolódtam, a lábam ellenállt, a marionettbábu 

nem engedelmeskedett. 

Felesleges küzdeni ellene – suttogta újra Embry. 

Igaza volt. Végül azt tenném, amit Sam akar, már ha képes rám 

erőltetni az akaratát. Márpedig képes. Nyilvánvalóan. 

Az Alfa hatalmának jó oka van. Vezető nélkül még egy olyan erős 

falka sem érne valami sokat, amilyen a mienk. Ahhoz, hogy elérjük a 

célunkat, együtt kell mozognunk, együtt kell gondolkodnunk. Ehhez 

pedig a testnek fejre volt szüksége. 

És ha Sam ezúttal téved? Nem tehet senki semmit. Az ő döntését 

senki sem kérdőjelezheti meg. 

Kivéve… 

És felötlött a fejemben az a gondolat, amit sosem akartam. Most 

azonban, amikor bábuként ráncigáltak, megkönnyebbültem, sőt, vad 

öröm töltött el a kivétel gondolatától. 

Az Alfa döntését senki sem vitathatja – csakis én. 

Nem érdemeltem ki. Viszont voltak velem született jogaim, melyekre 

eddig nem formáltam igényt. 

Sosem akartam egy falka élén állni. Most sem. Nem akartam, hogy 

mindannyiunk sorsa az én vállamat terhelje. 

Ezúttal azonban Samnek nem volt igaza. 

Én pedig nem arra születtem, hogy meghunyászkodjam előtte. 

A béklyó abban a pillanatban lehullott rólam, amikor elhatároztam, 

hogy igényt tartok az engem származásomnál fogva megillető 

jogomra. 



Érzékeltem, ahogy nemcsak a szabadság érzete, hanem egy furcsa, 

üres hatalom is növekszik bennem. Üres, mivel egy Alfa hatalma a 

falkájától származik, nekem pedig nem volt falkám. Egy 

másodpercre letaglózott a magány. 

Falka nélkül voltam. 

Azonban nyílt és erős voltam, amikor Paulra és Jaredre számítva 

Samhez léptem. Közeledésem zajára megfordult, s összehúzta fekete 

szemét. 

Nem – ismételtem. 

Azonnal meghallotta. Hallotta választásomat, az Alfa hangját 

gondolataimban. 

Ijedt vakkantással ugrott hátra egy fél lépést. 

Mit tettél, Jacob? 

Nem foglak követni, Sam. Nem követhetlek, amikor ilyen helytelen a 

cél. 

Elképedve meredt rám. 

Inkább választod az… ellenségeidet, mint a családodat? 

Nem azok… – ráztam a fejemet, helyretéve gondolataimat. – Nem az 

ellenségeink. Sosem voltak azok. Ezt addig nem láttam át, amíg 

komolyan bele nem gondoltam, hogy el kellene pusztítani őket. 

Ez nem róluk szól! – vicsorgott rám morogva. – Hanem Belláról. Ő 

sosem tartozott hozzád, sosem választott téged, te viszont nem adod 

fel, hogy tönkre ne tedd az életét. 

Kemény, de igaz szavak voltak. Nagy levegőt vettem, hogy magamba 

szívjam őket. 

Talán igazad van. De el fogod pusztítani miatta a falkát, Sam. 

Mindegy, hányan élik túl az éjszakát, vér fog tapadni a kezükhöz. 

Meg kell védenünk a családjainkat! 

Ismerem az elhatározásodat, Sam. De helyettem nem döntesz. Többé 

már nem. 

Jacob, nem fordíthatsz hátat a törzsnek. 

Hallottam az Alfa parancsának visszhangját, de ezúttal hatástalan 

volt. Rám már nem vonatkozott. Sam megfeszült állkapcsokkal 

próbált válaszra kényszeríteni. 

Egyenesen haragos szemébe néztem. 

Ephraim Black fia nem arra született, hogy Levi Uley fiát kövesse. 



Akkor hát ennyi volt, Jacob Black? – vicsorgott Sam, és felállt a szőr 

a hátán. A két oldalán álló Paul és Jared is morgott, és felborzolta a 

bundáját. – Még ha le is tudsz győzni, a falka nem fog követni téged. 

Most én ugrottam hátra, s meglepett nyüszítés hagyta el a torkomat. 

Ha legyőznélek? Nem fogok verekedni veled, Sam. 

Akkor mi a terved? Nem fogok félreállni, hogy a falka rovására 

védhesd a vámpír porontyát. 

Nem mondtam, hogy állj félre. 

Ha megparancsolod nekik, hogy kövessenek téged… 

Soha senkit nem fogok megfosztani a saját akaratától. 

Sam farka korbácsként csapkodott a szavaimban megbújó bírálat 

hallatán. Aztán tett egy lépést előre, a lábunk összeért, és kivillanó 

fogsora csupán néhány hüvelyknyire vicsorgott az enyémtől. Eddig a 

pillanatig észre sem vettem, hogy túlnőttem rajta. 

Csak egy Alfa hím lehet. A falka engem választott. Szétszakítasz 

bennünket ma éjjel? Szembeszállsz fivéreiddel? Vagy véget vetsz 

ennek az őrületnek, és újra csatlakozol hozzánk? 

Minden szavát átitatta a parancs, de nem fogott rajtam. Ereimben 

hígítatlanul csörgedezett az alfavér. 

Megértettem, miért nem lehet egy falkának soha egynél több 

vezérhímje. Testem reagált a kihívásra. Éreztem az egyre erősödő 

ösztönt, hogy megvédjem a jogomat. Farkas énem primitív magja 

megfeszült, hogy megvívhassa az elsőbbséget eldöntő csatát. 

Minden energiámmal arra összpontosítottam, hogy uralkodjam ezen a 

reakción. Nem fogok értelmetlen, végzetes harcot kezdeni Sammel. 

Még mindig a fivérem, akkor is, ha elszakadtam tőle. 

Ennek a falkának csak egy Alfája van. Ezt nem vitatom. Csupán úgy 

döntöttem, hogy a magam útját járom. 

A vámpírokhoz tartozol, Jacob? 

Összerándultam. 

Nem tudom, Sam. De azt igen, hogy… 

Visszahúzódott, ahogy meghallotta hangomban az Alfa súlyát. Rá 

nagyobb hatással volt, mint amennyire engem megérintett. Elvégre 

arra születtem, hogy a vezére legyek. 

Közétek és Cullenék közé fogok állni. Nem fogom tétlenül nézni, 

ahogy a falka ártatlan – nehéz volt vámpírokra alkalmazni a szót, 



pedig igaz volt – embereket öl. A falka jobb ennél Vezesd őket a 

helyes irányba, Sam! 

Hátat fordítottam neki, mire fájdalmasan vonyító kórus hangja 

hasított a levegőbe körülöttem. 

Karmaimat a földbe vájva rohanvást magam mögött hagytam a 

felháborodott falkát. Nem volt sok időm. De legalább egyedül csak 

Leah előzhetett le, nekem viszont előnyöm volt. 

A vonyítás elhalkult a távolban. Még nem eredtek a nyomomba. 

Figyelmeztetnem kell Cullenéket, még mielőtt a falka összeszedné 

magát, és megakadályozna benne. Ha Cullenék fel lesznek készülve, 

akkor Sam talán átgondolja a dolgot, mielőtt még késő lesz. 

Lélekszakadva, otthonomat magam mögött hagyva rohantam a 

gyűlölt fehér ház felé. Az otthonom már nem volt az enyém. Hátat 

fordítottam neki. 

Pedig a mai nap úgy kezdődött, mint bármelyik másik. Hazaértem az 

őrjáratból, együtt az esős napfelkeltével, reggeli Billyvel és 

Rachellel, szívattam egy kicsit Pault… Hogyan változott meg 

ennyire, és lett teljesen szürreális? Miként kavarodott össze minden 

úgy, hogy most itt vagyok, egyedül, mint az ujjam, kelletlen 

Alfaként, elzárva fivéreimtől, és helyettük a vámpírokat választom? 

Ködös gondolataimat félbeszakította a nesz, amitől tartottam. Az 

üldözésemre indult nagy mancsok puha dobbanása. Minden erőmmel 

hajtottam magam előre, rakétasebességgel zúgtam át a fekete erdőn. 

Csak elég közel kell jutnom, hogy Edward meghallja figyelmeztető 

gondolatomat. Leah egymagában nem képes megállítani. 

Ekkor azonban megéreztem a hátam mögötti hangulatot. Nem düh, 

hanem lelkesedés volt. Nem üldöztek, hanem… követtek. 

Lépteim lendülete megakadt. Kétlépésnyit botladoztam, mielőtt újra 

felvettem volna a ritmust. 

Várj meg! Az én lábam nem olyan hosszú, mint a tied. 

SETH! Mi a fenét művelsz? MENJ HAZA! 

Nem felelt, de éreztem izgalmát, ahogy töretlenül követett. Az ő 

szemével ugyanúgy láttam, ahogy ő is az enyémmel. Az éjszakai 

látvány számomra sivár, mélyen elkeserítő volt. Neki reményteljes. 

Észre sem vettem, hogy lelassítottam, de egyszeriben ott termett 

mellettem, és velem együtt futott. 



Nem viccelek, Seth! Ez nem neked való hely. Tűnj innen! 

A nyurga, rozsdabarna farkas felhorkant. 

Fedezlek, Jacob. Azt hiszem, igazad van. És nem fogok Sam mellé 

állni, amikor… 

A pokolba is, dehogynem fogsz! Húzzál vissza a szőrös seggeddel La 

Pushba, és tedd, amit Sam mond! 

Nem! 

Menj innen, Seth! 

Ez parancs, Jacob? 

Kérdésétől megtorpantam. Csúszva fékeztem, karmaim barázdákat 

vájtak a sárba. 

Én senkinek nem parancsolok meg semmit. Csak azt mondom neked, 

amit már amúgy is tudsz. 

Lehuppant mellém. 

Majd én megmondom neked, hogy mit tudok. Azt tudom, hogy 

marhára csend van. Nem tűnt fel? 

Pislogtam. Farkam idegesen suhogott, amikor rájöttem, mit akart 

mondani ezzel. Bizonyos értelemben nem volt csend. Távol, 

nyugaton vonyítás töltötte be a levegőt. 

Nem változtak vissza – mondta Seth. 

Tudtam. A falka készültségben van. Gondolataik segítségével láttak 

tisztán mindent és egymást. Én azonban nem hallottam a 

gondolataikat. Csakis Sethet hallottam. Senki mást. 

Úgy tűnik, a különálló falkák között nincs összeköttetés, igaz? 

Apáinknak nyilván nem volt rá okuk korábban, hogy tudjanak erről. 

Mert még sosem kellett két falkának léteznie. Nem volt elég farkas két 

brancshoz. Aszta! Irtóra nagy a csend. Valahogy félelmetes. De 

kellemes is. Szerinted nem? Fogadni mernék, hogy Ephraimnak, 

Quilnek és Levinek könnyebb volt így. Nem volt akkora hangzavar, 

amikor csak hárman voltak. Vagy csak ketten. 

Pofa be, Seth! 

Igen, uram! 

Hagyd már abba! Nincs két falka. Van a Falka, és vagyok én. Ennyi. 

Úgyhogy most már hazamehetsz. 



Ha nincs két falka, akkor mi miért halljuk egymás gondolatait, de a 

többiekét nem? Szerintem irtóra fontos lépés volt, hogy szakítottál 

Sammel. Változás. És az is az volt, hogy követtelek. 

Van benne valami – hagytam rá. – De ami egyszer megváltozott, az 

vissza is változhat. 

Felállt, és ügetni kezdett kelet felé. 

Nincs idő most ezen vitatkozni. Haladnunk kellene, mielőtt még 

Sam… 

Ebben igaza volt. Nincs időnk ezen vitatkozni. Újra futásnak 

eredtem, de nem hajtottam magam annyira. Seth a sarkamban maradt, 

tartva a második farkas hagyományos helyét, a jobb horpaszom 

mellett. 

Futhatok máshol is – gondolta, kicsit lejjebb eresztett orral. – Nem 

azért követtelek, mert előléptetésre vágytam. 

Fuss, ahol akarsz! Engem nem izgat. 

Nem hallottam arról árulkodó zajokat, hogy követnének, mégis 

mindketten egyszerre gyorsítottunk egy kicsit. Most már aggódtam. 

Ha nem hallhatom a falka gondolatait, akkor az egész bonyolultabb 

lesz. Nem tudom majd előre figyelmeztetni Cullenéket. 

Majd járőrözünk – javasolta Seth. 

És mit csinálunk, ha a falka provokál bennünket? – Összeszűkült a 

szemem. – Megtámadjuk a testvéreinket? A nővéredet? 

Nem. Vészjelet adunk és visszavonulunk. 

Jó válasz. És azután? Nem hinném, hogy… 

Tudom – értett egyet velem, kevésbé magabiztosan. – Azt hiszem, én 

sem lennék képes ellenük harcolni. De nekik sem fog jobban tetszeni 

az ötlet, hogy megtámadjanak bennünket, mint amennyire nekünk, 

hogy mi támadjunk. Ez talán elég is ahhoz, hogy megállítsa őket. 

Tetejébe most csak nyolcan vannak. 

Ne legyél már annyira… Kis időbe telt, hogy megtaláljam a 

megfelelő szót. – Optimista. Az idegeimre mész vele. 

Nem gond. Gyászos világvégét szeretnél, vagy csak azt, hogy 

befogjam? 

Csak fogd be! 

Meglesz. 

Komolyan? Nem úgy tűnik. 



Végre elhallgatott. 

Aztán kereszteztük az utat, és a Cullenék házát körülvevő erdőben 

haladtunk tovább. Vajon Edward hall már bennünket? 

Talán jó lenne olyasvalamit gondolnunk, mint hogy „Békével 

jövünk”. 

Próbáld meg! 

Edward! – szólította próbaképpen. – Edward, itt vagy? Na jó, most 

elég hülyén érzem magam. 

Hülyén is hangzol. 

Szerinted hall minket? 

Már alig egy mérföldnyire jártunk. 

Azt hiszem. Hé, Edward! Ha hallasz engem, kösd fel a gatyád, 

vérszívó! Bajban vagytok. 

Bajban vagyunk – helyesbített Seth. 

Ekkor kiértünk a fák közül a nagy tisztásra. A ház sötét volt, de nem 

elhagyatott. Edward a verandán állt, egyik oldalán Emmett, a 

másikon Jasper. Hófehérek voltak a sápadt fényben. 

– Jacob? Seth? Mi folyik itt? 

Lassítottam, majd hátráltam néhány lépést. Farkasorromnak a szaguk 

olyan kellemetlen volt, mintha perzselne. Seth halkan nyüszített, 

bizonytalankodott egy kicsit, majd visszavonult mögém. 

Hogy feleljek Edward kérdésére, gondolataimat végigfuttattam 

Sammel folytatott vitámon, időben visszafelé haladva. Seth velem 

együtt gondolkodott, kitöltve a lyukakat, más szemszögből mutatva a 

jelenetet. Megálltunk, amikor az „utálat tárgyához” értünk, mivel 

Edward dühösen morogva ugrott le a verandáról. 

– Meg akarják ölni Bellát? – vicsorogta. 

Emmett és Jasper, akik nem hallották a beszélgetés elejét, kérdését 

állításnak vették. Egy szemvillanás alatt mellette termettek, és 

kivillanó fogakkal közeledtek felénk. 

Hékás! – gondolta Seth, és hátrálni kezdett. 

– Em, Jazz, nem ők! A többiek. Közeledik a falka. 

Emmettnek és Jaspernek leesett az álla; Emmett Edward felé fordult, 

Jasper pedig le nem vette rólunk a szemét. 

– Nekik meg mi a bajuk? – tudakolta Emmett. 



– Ugyanaz, ami nekem – morgott Edward. – De saját tervük van a 

megoldásra. Szóljatok a többieknek! Hívjátok fel Carlisle-t! Azonnal 

haza kell jönnie Esmével. 

Aggodalmasan nyüszítettem. Ezek szerint nincs együtt a család. 

– Nem mentek messzire – közölte Edward ugyanazon az élettelen 

hangon, mint az előbb. 

Megyek és körülnézek – ajánlotta Seth. – Futok egyet a nyugati 

határon. 

– Veszélyben leszel, Seth? – kérdezte Edward. 

Seth és én összenéztünk. 

Nem hinném – gondoltuk egy időben, majd hozzátettem: – De talán 

inkább nekem kellene mennem. Hátha… 

Kevésbé valószínű, hogy belém kötnének – mutatott rá Seth. – Nekik 

én csak egy gyerek vagyok. 

Nekem is csak gyerek vagy, öcsi. 

Na, én mentem. Neked egyeztetned kell Cullenékkel. 

Azzal megfordult, és eltűnt a sötétben. Nem akartam parancsolgatni 

neki, így hát inkább menni hagytam. 

Edward meg én ott álltunk szemben egymással, a sötét réten. 

Hallottam, ahogy Emmett a telefonjába pusmog. Jasper azt a helyet 

figyelte, ahol Sethet elnyelte az erdő. Alice jelent meg a verandán, 

majd miután egy hosszú percig aggodalmas pillantással révedezett, 

Jasper oldalán termett. Úgy sejtettem, Rosalie odabent van Bellával. 

Még mindig védi – de nem attól, amitől kéne. 

– Nem először tartozom hálával neked, Jacob – suttogta Edward. – 

Sosem kértem volna ilyet tőled. 

Eszembe jutott, amit néhány órával korábban kért. Ha Belláról volt 

szó, nem létezett határ, amit át ne hágott volna. 

Dehogynem kértél volna. 

Ezen elgondolkodott, majd bólintott. 

– Azt hiszem, ebben igazad van. 

Nagyot sóhajtottam. 

Hát, nem ez volt az első alkalom, hogy nem érted tettem. 

– Az igaz – mormogta. 

Bocs, hogy ma nem vetted hasznomat. Megmondtam, hogy nem fog 

hallgatni rám. 



– Tudom. Valójában sosem hittem, hogy fog. De… 

Meg kellett próbálnod. Értem én. Jobban van? 

Hangja és pillantása kiüresedett. 

– Rosszabbul – mondta alig hallhatóan. 

Ezt a szót nem óhajtottam felfogni. Hálás voltam Alice-nek, amiért 

megszólalt. 

– Jacob, megtennéd, hogy visszaváltozol? – kérdezte. – Tudni 

akarom, mi történik. 

A fejemet ráztam, miközben Edward felelt. 

– Hallania kell Seth gondolatait. 

– Akkor lennél olyan jó, és elmondanád te, hogy mi folyik itt? 

Edward kurta, érzelemmentes mondatokban magyarázta el a 

helyzetet. 

– A falka úgy véli, Bella problémává vált. Potenciális 

veszélyforrásnak tekintik amiatt… amiatt, amit a méhében hord. 

Kötelességüknek érzik likvidálni ezt a veszélyforrást. Jacob és Seth 

kivált a falkából, hogy figyelmeztessen bennünket. A többiek úgy 

tervezik, hogy az éjjel megtámadnak. 

Alice felszisszent, és elhúzódott tőlem. Emmett és Jasper 

jelentőségteljesen nézett össze, majd pillantásukkal a fákat 

pásztázták. 

Nem jár senki a közelben – jelentette Seth. – Nyugaton a helyzet 

változatlan. 

Talán körbemennek. 

Teszek egy kitérőt. 

– Carlisle és Esme már úton van – szólt Emmett. – Max. húsz perc. 

– Fel kéne készülnünk a védekezésre – javasolta Jasper. 

Edward bólintott. 

– Menjünk be! 

Én majd járőrözöm a határon Sethtel. Ha túl messzire mennék ahhoz, 

hogy halljad a gondolataimat, figyeld az üvöltésemet! 

– Úgy lesz. 

Behátráltak a házba, ide-oda cikázó pillantással. Még be sem értek, 

amikor már megfordultam és elrohantam nyugat felé. 

Eddig nem sok mindent találtam – tudatta Seth. 



Átveszem a kör felét. Igyekezz, nehogy belopakodhassanak 

mellettünk. 

Seth felgyorsulva haladt tovább előre. 

Némán futottunk, s a percek csak teltek. Füleltem a hangokra Seth 

körül, hátha tévedett. 

Hé, valami gyorsan közeledik! – figyelmeztetett tizenöt perc csend 

után. 

Egy perc és ott vagyok! 

Maradj! Nem hinném, hogy a falka az. Máshogy hangzik. 

Seth… 

Ő azonban megérezte a szellő szárnyán érkező szagot, én pedig 

kiolvastam a gondolataiból. 

Egy vámpír. Fogadjunk, hogy Carlisle! 

Seth, maradj le! Lehet valaki más is. 

Nem, ők azok. Megismerem a szagukat. Várj, átváltozom, hogy 

elmagyarázzam nekik. 

Seth, nem hinném, hogy… 

De addigra már ott sem volt. 

Aggódva rohantam a nyugati határon. Az lenne ám csak a szép, ha 

képtelen volnék vigyázni Sethre, egyetlen átkozott éjszaka erejéig. 

Mi lenne, ha történne a gyerekkel valami, amikor nekem őrjáratozik? 

Leah cafatokra tépne. 

De legalább rövidre fogta. Két percbe sem telt, és megint éreztem a 

gondolatait. 

Ja, Carlisle és Esme volt. Öregem, hogy ezek mennyire meglepődtek, 

hogy látnak! Mostanra valószínűleg már a házban vannak. Carlisle 

azt üzeni, hogy kösz. 

Rendes fazon. 

Aha. Ez az egyik bizonyíték arra, hogy helyesen tesszük, amit teszünk. 

Remélem. 

Miért vagy úgy leeresztve, Jake? Fogadjunk, hogy Sam nem hozza 

ide a falkát ma éjjel! Nem fog öngyilkos támadást kezdeményezni. 

Felsóhajtottam. Mintha nem számítana sem az, ha megteszi, sem az, 

ha nem. 

Ja, ez nem is annyira Sam miatt van, ugye? 



A szakasz végére érve éreztem Seth szagát, ott, ahol utoljára 

megfordult. Nem hagytunk ki semmit. 

Szerinted Bella így is, úgy is meg fog halni – suttogta Seth. 

Meg. 

Szegény Edward! Biztosan beleőrült. 

Szó szerint. 

Edward említésétől más emlékek is a felszínre törtek. Seth elképedve 

olvasta őket. 

Azután üvölteni kezdett. 

Ne már, öregem! Az kizárt. Nem hiszem el, hogy ezt csináltad. Ez 

baromira gáz, Jacob! És ezt te is tudod. Nem hiszem el, hogy képes 

volnál megölni. Mit jelentsen ez? Nemet kell mondanod rá! 

Fogd be, fogd már be, te marha! Azt fogják hinni, hogy támad a 

falka. 

Jaj! – hallgatott el a vonyítás kellős közepén. 

Sarkon fordultam, és a ház felé indultam, amilyen gyorsan csak 

tudtam. 

Te csak maradj ki ebből, Seth! Egyelőre menj egész kört! 

Seth magában fortyogott, de nem vettem tudomást róla. 

Téves riasztás, téves riasztás! – gondoltam futás közben. – Bocsánat! 

Seth még fiatal. Néha megfeledkezik a dolgokról. Senki sem támad. 

Téves riasztás! 

Amikor a rétre értem, láttam, hogy Edward ott áll egy sötét ablaknál, 

és kifelé bámul. Odafutottam, mert biztos akartam lenni benne, hogy 

megkapta az üzenetet. 

Nem jön senki, fogtad? 

Rábólintott. 

Sokkal könnyebb lenne, ha a kommunikáció nem volna ennyire 

egyoldalú. De azért örültem is, hogy én nem olvashattam az ő 

gondolataiban. 

Hátrapillantott, be a házba, s az egész teste megremegett. Intett, hogy 

mehetek, anélkül, hogy felém nézett volna, majd eltűnt a szemem 

elől. 

Mi történik? 

Na, nem mintha számítottam volna rá, hogy választ kapok. 



Mozdulatlanul ültem a réten, és füleltem. Ezzel a füllel jóformán Seth 

puha talpának neszét is meghallhattam, ahogy mérföldekre tőlem 

megérinti a földet. Könnyen kivehettem minden zajt odabentről, a 

sötét házból. 

– Téves riasztás volt – magyarázta Edward azon az élettelen hangon, 

csupán elismételve, amit én mondtam. – Seth kiborult valami miatt, 

és megfeledkezett róla, hogy a jelre várunk. Nagyon fiatal még. 

– Jó, hogy pisisek őrzik az erődítményt – morgott egy mélyebb hang, 

úgy véltem, Emmetté. 

– Fontos szolgálatot tettek nekünk ma éjjel, Emmett – jegyezte meg 

Carlisle. – Komoly és személyes áldozat árán. 

– Ja, tudom. Csak irigykedem. Szívesebben lennék odakint. 

– Seth szerint Sam nem fog most támadni – mondta Edward 

gépiesen. – Hiszen nem érne váratlanul bennünket, és hiányzik két fő 

a falkából. 

– Jacob mit gondol erről? – kérdezte Carlisle. 

– Nem túl optimista. 

Mindenki hallgatott. Halk cseperészést is hallottam, amit nem tudtam 

hová tenni. Hallottam csendes lélegzésüket, s meg tudtam 

különböztetni Belláét a többiekétől. Nehézkesen, akadozva lélegzett. 

Hallottam a szívverését. Túl gyorsnak tűnt. Saját szívdobogásomhoz 

viszonyítottam, de nem voltam biztos benne, hogy ez hiteles 

mértékegység. Elvégre én sem vagyok normális. 

– Ne érj hozzá! Fel fogod ébreszteni – suttogta Rosalie. 

Valaki felsóhajtott. 

– Rosalie! – mormogta Carlisle. 

– Szállj le rólam, Carlisle! Eddig hagytuk, hogy az legyen, amit te 

akarsz, de ennél többet nem engedünk meg. 

Úgy tűnt, most már Rosalie és Bella is többes számban beszél. 

Mintha saját falkát alapítottak volna. 

Hangtalanul járkáltam fel-alá a ház előtt. Ahányszor csak elmentem 

előtte, mindig egy kicsivel közelebb kerültem hozzá. A sötét ablaksor 

úgy hatott rám, mint egy unalmas váróteremben működő tévé – 

képtelen voltam hosszabb időre levenni róla a szememet. 

Még néhány perc, még néhány hossz, és a bundám menet közben a 

verandát súrolta. 



Beláttam az ablakon – láttam a plafont, a csillárt, amelyet nem 

gyújtottak meg. Elég magas vagyok… csak egy kicsit kellett 

kinyújtanom a nyakamat… és talán ha az egyik mancsomat a veranda 

szélére tenném… 

Bekukucskáltam a nagy nappaliba, arra számítva, hogy olyasfajta 

jelenetet látok, mint délután, de annyira megváltozott minden, hogy 

egészen összezavarodtam. Egy pillanatra azt hittem, eltévesztettem a 

szobát. 

Az üvegfal eltűnt, most úgy nézett ki, mintha fémből lenne. A 

bútorokat félrehúzták az útból, Bella pedig ott feküdt furcsa pózban 

összegömbölyödve egy keskeny ágyon a nagy tér közepén. Nem 

szokványos ágy volt, hanem olyan kapaszkodós, amilyet a 

kórházakban használnak. A testére erősített műszerek is kórházi 

daraboknak tűntek, és mindenféle csövek lógtak belőle. A monitorok 

némán villództak. A csepegő hang a karjába szúrt intravénás infúziós 

zacskóból jött. Valami sűrű, fehéres folyadék volt benne. 

Nyugtalanul aludt, s álmában egy kicsit fulladozni kezdett, ekkor 

Edward és Rosalie is azonnal aggodalmasan ott termett mellette. 

Bella felnyögött, a teste összerándult. Rosalie megsimogatta a 

homlokát. Edward megmerevedett. Nekem háttal állt, de ijesztő képet 

vághatott, mert Emmett odaférkőzött kettejük közé, még mielőtt 

egyet pisloghattam volna. Felemelt kézzel figyelmeztette: 

– Ne ma éjjel, Edward! Most más dolgunk van. 

Edward elfordult tőlük, tekintete újra lángolt. Egy pillanatig 

farkasszemet néztünk, aztán visszahuppantam négy lábra. 

Visszafutottam a sötét erdőbe, hogy csatlakozzam Sethhez, s hogy 

elfussak attól, amit magam mögött hagytam. 

Rosszabbul volt. Sokkal rosszabbul. 

12. EGYESEK EGYSZERŰEN NEM FOGJÁK FEL, MI AZ, 

HA VALAKIT „NEM LÁTNAK SZÍVESEN” 

MÁR MAJDNEM ELALUDTAM. 

Egy órája felkelt a nap a felhők takarásában – az erdő most fekete 

helyett szürke volt. Seth egy óra körül összegömbölyödött, és beverte 

a szunyát, én pedig hajnalban keltettem, hogy leváltson. Az egész 

éjszakai rohanás ellenére is alig tudtam leállítani az agyamat ahhoz, 

hogy elalhassak, de Seth ütemes lépteinek nesze segített. Egy, két, 



há’, négy, egy, két, há’, négy – tam, tata, tam – puha léptek a nedves 

földön, ahogy egyre csak körözött Cullenék birtoka körül. Már 

ösvényt tapostunk a földbe. Seth nem gondolt semmire, csak zöld és 

szürke benyomásait érzékeltem, ahogy elrepültek mellette a fák. 

Pihentető volt. Segített megtölteni a fejemet az ő gondolataival, 

ahelyett, hogy az enyémek nyomasztottak volna. 

Aztán Seth éles vonyítása megtörte a kora reggeli csendet. 

Hirtelen felpattantam, a mellső lábaim már azelőtt rohanni kezdtek, 

mielőtt még a hátsók elhagyták volna a talajt. Arra szaladtam, ahol 

Seth állt kővé dermedve, s vele együtt hallgattam a felénk közeledő 

tappancsok zaját. 

Jó reggelt, srácok! 

Ijedt nyüszítés tört elő Seth fogai közül. Aztán mindketten 

vicsorogva morgolódni kezdtünk, ahogy tisztábban kiolvastuk az új 

gondolatokat. 

Ne már! Menj innen, Leah! – morogta Seth. 

Megálltam, amikor a hátravetett fejű Sethhez értem, aki megint 

vonyítani készült, ezúttal panaszképpen. 

Ne zajongj már, Seth! 

Igaz. Uh! Uh! Uh! – karmolta nyöszörögve a földet, mély barázdákat 

vájva. 

Leah kis szürke teste előügetett az aljnövényzetből. 

Fejezd be a nyavalygást, Seth! Olyan dedós vagy! 

Fülemet hátracsapva rámordultam. Leah automatikusan hátraugrott 

egy lépést. 

Te meg mit művelsz, Leah? 

Bosszúsan sóhajtott egy nagyot. 

Ez elég nyilvánvaló, nem? Csatlakozom a szaros kis renegát 

falkádhoz A vámpírok házőrző kutyáihoz – ugatta halkan, 

gunyorosan. 

Szó sem lehet róla. Húzz el szépen, még mielőtt kitekerem az egyik 

lábad! 

Mintha utol tudnál érni – vigyorgott, és teste rajtra készen feszült 

meg. – Akarsz versenyezni, ó rettenthetetlen vezér? 



Nagy levegőt vettem, úgy megtöltve a tüdőmet, hogy végül kidagadt 

az oldalam. Aztán amikor biztos voltam benne, hogy nem fogok 

ordítani, nagy erővel kifújtam. 

Seth! Menj és tudasd Cullenékkel, hogy csak a hülye tesód az – 

gondoltam, amilyen nyersen csak tudtam. – Ezt én elintézem… 

Már megyek is! – Seth boldogan távozott. Egy pillanat alatt el is tűnt 

a ház irányába. 

Leah nyüsszögött, és a vállán felállt a szőr, úgy nézett utána. 

Engeded, hogy csak úgy egymaga elrohanjon a vámpírokhoz? 

Tuti, hogy inkább boldogan hagyja, hogy végezzenek vele, mintsem 

még egy percet a társaságodban töltsön. 

Kussolj már, Jacob! Hoppácska! Bocs. Úgy értettem, fogd be, ó 

magasságos Alfa! 

Mi a fenét keresel itt? 

Azt hitted, hogy otthon fogok ülni, miközben a kisöcsém önként 

jelentkezik, hogy a vámpírok játékszere legyen, amit jól összerágnak? 

Seth nem tart igényt a védelmedre, és szüksége sincs rá. Sőt, senki 

sem akar itt látni. 

Hú, aú, ez fájt. Haha! – ugatta. – Mondj legalább egyvalakit, aki látni 

akar, és már itt se vagyok. 

Szóval egyáltalán nem Seth miatt vagy itt, igaz? 

Dehogynem. Csak rámutattam, nem először fordul elő, hogy nem 

látnak szívesen. Na, nem mintha ez komolyan befolyásolna, ugye 

érted? 

Fogcsikorgatva próbáltam összeszedni a gondolataimat. 

Sam küldött? 

Ha Samnek tennék szívességet, nem hallanád a gondolataimat. Már 

nem neki engedelmeskedem. 

Figyelmesen füleltem a szavak közé keveredett gondolatokat. Ha 

ezzel a figyelmemet akarják elterelni, vagy csak szórakoznak, 

ébernek kell lennem, hogy átlássak rajta. De nem volt benne semmi 

hátsó szándék. Kijelentése nem más volt, mint az igazság. Vonakodó, 

jóformán kétségbeejtő igazság. 

Szóval most már hozzám vagy hűséges? – gúnyolódtam. – Aha. Na 

persze. 



Nincs túl nagy választék. Csak abból válogathatok, ami van. 

Elhiheted, hogy én legalább olyan kevéssé élvezem, mint te. 

Ez nem volt igaz. Gondolatai pozitív izgalomról árulkodtak. 

Boldogtalan volt, ugyanakkor fel is dobta a dolog. Gondolatai között 

kutatva igyekeztem megérteni. 

Felborzolt szőrrel tiltakozott a tolakodó kíváncsiskodás ellen. 

Általában nem figyeltem oda rá. Korábban sosem próbáltam őt 

megérteni. 

Seth szakított félbe bennünket, amikor magyarázó gondolatait 

közvetítette Edwardnak. Leah izgatottan nyüszített. Edward arca 

semmilyen reakciót nem mutatott a hír hallatán. Üres, halott arc volt. 

Azta, de rosszul néz ki! – motyogta magában Seth. A vámpír erre sem 

reagált. Eltűnt a házban. Seth sarkon fordult, és elindult vissza 

hozzánk. Leah némileg megkönnyebbült. 

Mi a helyzet? – kérdezte. – Kaphatnék egy kis friss infót? 

Felesleges. Nem maradsz. 

A helyzet az, Mr. Alfa, hogy maradok. Mivel úgy tűnik, valakihez 

tartoznom kell, és ne hidd, hogy nem próbáltam egyedül leszakadni a 

falkáról, de te magad is tudod, hogy ez mennyire nem működik. Ezért 

választottalak téged. 

Leah, te nem bírsz engem. És én sem bírlak téged. 

Kösz szépen, Nyilvánvaló kapitány. Nekem aztán édesmindegy. 

Sethtel maradok. 

Rühelled a vámpírokat. Nem gondolod, hogy már ez is némi 

konfliktust jelent? 

Te sem csíped őket. 

De én elkötelezettje vagyok a szövetségnek. Te pedig nem. 

Távol tartom majd magam tőlük. Őrjáratozhatok idekint, úgy, mint 

Seth. 

És ezt szerinted rád kellene bíznom? 

Kinyújtotta a nyakát, és lábujjhegyre állt. Megpróbált olyan 

magasnak látszani, mint én, miközben farkasszemet nézett velem. 

Nem fogom elárulni a falkámat. 

Legszívesebben hátravetett fejjel vonyítottam volna, mint az előbb 

Seth. 



Ez nem a te falkád! Még csak nem is falka. Ez csak én vagyok, én 

meg leléptem egyedül. Mi ütött a Clearwaterekbe? Miért nem bírtok 

békén hagyni? 

Seth, aki éppen ekkor ért oda mögénk, felnyüszített. Megbántottam. 

Csúcs! 

Hasznodra voltam, Jake, vagy nem? 

Nem zavartál túlzottan, öcskös, de ha te és Leah csak párban vagytok 

kaphatóak, ha csak úgy tudok megszabadulni tőle, ha te is 

hazamész… Szóval szemrehányást teszel nekem, amiért azt akarom, 

hogy tűnj el? 

A fenébe, Leah, mindent elrontasz! 

Na ja. Tudom – felelt Leah, és nyomasztóan elkeseredettnek éreztem. 

Több fájdalom sütött ebből a három rövid szóból, mint hittem. Nem 

akartam érezni. Nem akartam megsajnálni. Igaz, hogy a falka durván 

bánt vele, de csakis magának köszönhette, a keserűségének, ami 

megmérgezte minden gondolatát, és amitől kész rémálom volt a 

fejében lenni. 

Sethnek is lelkifurdalása volt. 

Jake… Ugye nem fogsz tényleg elküldeni? Leah nem is olyan rémes. 

Komolyan. Mármint, ha ő is itt van, nagyobb körben járőrözhetünk. 

És így Samnek csak hét embere maradt. Kizárt, hogy ekkora túlerő 

ellen támadást indítana. Valószínűleg jó, hogy… 

Seth! Tudod, hogy nem akarok falkavezér lenni. 

Akkor ne vezess bennünket! – javasolta Leah. 

Felhorkantam. 

Ez jól hangzik. Akkor húzzatok haza! 

Jake – gondolta Seth. – Ide tartozom. Én csípem a vámpírokat. 

Legalábbis Cullenéket. Az én szememben ők emberek, és védelmezni 

fogom őket, mert ez az, amit tennünk kell. 

Te talán ide tartozol, öcskös, de a nővéred nem. Ő pedig bárhová el 

fog menni, ahol te vagy… 

Hirtelen elhallgattam, mert amikor ezt kimondtam, észrevettem 

valamit. Valamit, amire Leah igyekezett nem gondolni. 

Leah-nak esze ágában sem volt elmenni. 

Azt hittem, ez Sethről szól – gondoltam savanyúan. 

Erre kissé összerándult. 



Naná, hogy Seth miatt vagyok itt. 

És hogy elmenekülj Samtől. 

Összeszorította az állkapcsát. 

Nem tartozom neked magyarázattal. Egyszerűen csak 

engedelmeskednem kell a parancsnak. A te falkádhoz tartozom, 

Jacob, és kész. 

Morogva távolodtam el tőle. 

A rohadt életbe! Sosem fogom tudni lerázni. Bármennyire nem 

kedvelt, bármennyire gyűlölte Cullenéket, hogy legszívesebben 

azonnal megölte volna a vámpírokat, bármennyire dühítette is, hogy 

ehelyett védenie kell őket, mindez semmi sem volt ahhoz az érzéshez 

képest, hogy sikerült megszabadulnia Samtől. 

Leah nem kedvelt, ezért nem olyan nehéz elviselnie, hogy a pokolba 

kívánom. 

Szerelmes volt Sambe. Még mindig az. És az, hogy Sam is a pokolba 

kívánta, elviselhetetlen lett Leah számára, most, amikor adódott más 

választása. Bármely más alternatívát elfogadott volna. Még akkor is, 

ha ezért be kell költöznie Cullenékhez ölebnek. 

Az azért nem biztos, hogy odáig elmennék – gondolta keserűen. 

Igyekezett keménynek hangzani, agresszívnak, de nem volt valami 

hiteles az alakítás. – Előbb tutira megpróbálnék néhányszor végezni 

magammal. 

Ide hallgass, Leah! 

Nem. Te hallgass ide, Jacob! Ne vitatkozz velem, mert teljesen 

felesleges. Nem állok az utadba, rendben? Mindent megteszek, amit 

csak akarsz. Csak Sam falkájába nem megyek vissza, és nem leszek a 

nevetséges exbarátnő, akitől képtelen megszabadulni. Ha azt akarod, 

hogy elmenjek – azzal leült a hátsó lábaira, és a szemembe nézett –, 

kényszerítened kell rá. 

Dühösen morogtam egy hosszú percig. Kezdtem valamelyest együtt 

érezni Sammel, annak ellenére, amit velem és Sethtel tett. Nem 

csoda, hogy egyfolytában parancsolgatott a falkának. Különben 

hogyan lehetne bármit véghezvinni? 

Seth! Berágsz, ha megölöm a nővéredet? 

Úgy tett, mintha egy percig gondolkozna rajta. 

Hát… valószínűleg. 



Felsóhajtottam. 

Na jó, legyen, Mindent-megteszek kisasszony. Akkor tedd magad 

hasznossá, és mondd el, amit tudsz! Mi történt, miután tegnap éjjel 

eljöttünk? 

Mindenki üvöltött. De azt valószínűleg ti is hallottátok. Olyan hangos 

volt, hogy időbe telt, mire rájöttünk, hogy már nem halljuk egyikőtök 

gondolatait sem. Sam… A szó megbiccent, de láttuk lezajlani a 

gondolataiban a történteket. Seth és én is kínosan éreztük magunkat. 

Aztán elég hamar világossá vált, hogy át kell gondolnunk a dolgokat 

– folytatta. – Sam ma reggel akart beszélni a vénekkel. Úgy volt, hogy 

találkozunk, és megtervezzük az akciót. De azt sejtettem, hogy nem 

kezdeményez azonnal újabb támadást. Az kész öngyilkosság lenne, 

miután Seth és te engedély nélkül távoztál, a vérszívók pedig 

felkészültek a támadásra. Nem tudom biztosan, mit fognak tenni, de 

én a piócák helyében nem járkálnék egyedül az erdőben. 

Vámpírszezon van a vadászatban. 

Magad döntöttél úgy, hogy ma reggel nem veszel részt a gyűlésen? – 

kérdeztem. 

Amikor tegnap éjjel feloszlott a csapat, engedélyt kértem, hogy 

hazamehessek elmondani anyámnak, mi történt… 

A francba! Elmondtad anyának? – mordult fel Seth. 

Amikor megint emberalakot öltöttem, időbe telt átgondolni a 

dolgokat. Tulajdonképpen egész éjjel agyaltam. Fogadni mernék, 

hogy a többiek azt hiszik, elaludtam. De a felfedezésen, hogy a két 

falka nem hallja egymás gondolatait, volt mit rágódnom. Végül 

mérlegre tettem egyrészt Seth biztonságát és más előnyöket, másrészt 

az árulást, és azt, hogy ki tudja, meddig kell vámpírbűzt szagolnom. A 

döntésemet ismered. Anyának hagytam üzenetet. Gondolom, hallani 

fogjuk, amikor Sam megtudja. 

Leah nyugat felé hegyezte a fülét. 

Szerintem is – értettem egyet. 

Szóval ennyi. Akkor most mit is tudunk? – kérdezte. 

Mindketten várakozóan néztek rám. 

Pontosan ez volt az, amivel nem akartam foglalkozni. 



Azt hiszem, egyelőre csak nyitva tartjuk a szemünket. Mást nem 

tehetünk. Valószínűleg az lenne a legjobb, ha szundítanál egyet, 

Leah. 

Te is éppen annyit aludtál, mint én. 

Azt hittem, teljesíted a parancsokat. 

Na persze. Ez így nem lesz valami vicces – morogta, aztán ásított 

egyet. – Na, mindegy. Tojok rá. 

Majd én körözök a birtokhatáron, Jake. Egyáltalán nem vagyok 

fáradt. 

Seth annyira örült, amiért nem küldtem haza, hogy jóformán 

ugrándozott izgalmában. 

Jó, jó. Én pedig benézek Cullenékhez. 

Seth elindult a nedves földbe taposott új ösvényen. Leah 

elgondolkozva nézett utána. 

Talán megyek egy-két kört, mielőtt ledőlök… Hé, Seth, akarod látni, 

hányszor tudlak lekörözni? 

NEM! 

Leah halkan nevetgélve iramodott utána az erdőbe. 

Hiábavalóan morogtam. Ennyit a csendről és nyugalomról. 

Nagyon igyekezett – önmagához képest. Visszafogta magát, 

amennyire csak tudta, de képtelenség volt nem észrevenni, mennyire 

önelégült. Eszembe jutott a mondás, hogy két ember társaság, de 

három már tömeg, bár az én esetemben ez nem volt egészen igaz, 

mert nekem már a kettő is sok volt. Ha viszont muszáj hárman 

lennünk, nem nagyon jutott eszembe senki, akire nem cseréltem 

volna le szívesen. 

Paulra? – javasolta. 

Esetleg – helyeseltem. 

Túlságosan fel volt pörögve ahhoz, hogy megsértődjön, ezért csak 

nevetett magában. Eltűnődtem, vajon mennyi időre dobja fel, hogy 

lerázta magáról Sam sajnálatát. 

Akkor az lesz a célom, hogy kevésbé legyek idegesítő, mint Paul. 

Az jó lesz. 

Amikor csupán néhány méterre jártam a pázsittól, átváltoztam. Nem 

állt szándékomban sok időt eltölteni itt emberi alakban. De az sem, 



hogy Leah a fejemben maradjon. Felvettem rongyos sortomat, és 

átvágtam a füvön. 

Az ajtó kinyílt, még mielőtt a lépcsőhöz értem volna, és meglepetten 

láttam, ahogy Edward helyett Carlisle jön ki elém. Az arca 

kimerültnek és legyőzöttnek látszott. Egy másodpercre megdermedt a 

szívem. Tétovázva torpantam meg, és megszólalni sem tudtam. 

– Jól vagy, Jacob? – kérdezte Carlisle. 

– Bella…? – kérdeztem fulladozva. 

– Nagyjából… ugyanúgy, mint az éjjel. Megijesztettelek? Ne 

haragudj! Edward szólt, hogy emberi alakban jössz, és én jöttem eléd, 

mert nem akarta otthagyni Bellát. Ébren van. 

Edward pedig nem akart értékes időt veszíteni, mivel abból nem sok 

maradt. Carlisle ezt nem mondta ki hangosan, de azzal az erővel akár 

ki is mondhatta volna. 

Nem aludtam egy ideje, előző őrjáratom óta. Ezt most igencsak 

éreztem. Tettem egy lépést előre, leültem a veranda lépcsőjére, és a 

korlátnak dőltem. 

– Nem volt alkalmam köszönetet mondani neked tegnap este, Jacob. 

Nem is tudod, milyen nagyra értékelem… az odaadásodat. Tudom, 

hogy az vezérel, hogy megvédd Bellát, de azt is neked köszönhetem, 

hogy a családom többi tagja biztonságban van. Edward elmesélte, mit 

kellett tenned… 

– Ne beszéljünk róla! – motyogtam. 

– Ha nem akarsz… 

Csak ültünk némán. Hallottam a többieket odabentről. Emmett, Alice 

és Jasper halkan és komoly hangon beszélgetett az emeleten. Esme 

alig hallhatóan dúdolt egy másik szobában. Rosalie és Edward a 

közelben lélegzett. Nem tudtam megállapítani, melyikük melyik, de 

Bella nehéz zihálását azonnal megismertem. A szívverését is 

hallottam. Egyenetlennek tűnt. 

Úgy éreztem, mintha a sors kényszerített volna, hogy az elmúlt 

huszonnégy órában megtegyek mindent, amire megesküdtem, hogy 

sosem fogom. Most pedig itt állok tétlenül, arra várva, hogy 

meghaljon. 

Nem volt kedvem tovább csöndben maradni. Beszélni jobb volt, mint 

hallgatni. 



– Bella magának családtag? – kérdeztem Carlisle-t. Ez feltűnt, 

amikor korábban azt mondta, hogy a család többi tagjának is 

segítettem. 

– Igen. Bella már a lányom. Szeretett családtag. 

– Mégis hagyja meghalni. 

Elég sokáig hallgatott ahhoz, hogy felnézzek. Az arca egész 

elcsigázott volt a kimerültségtől. Tudtam, mit érez. 

– El tudom képzelni, mit gondolsz rólam emiatt – mondta végül. – 

De nem vehetem semmibe az akaratát. Helytelen lenne ilyen döntést 

hoznom helyette, vagy rákényszeríteni. 

Haragudni akartam rá, de nem nagyon ment. Mintha a saját 

szavaimat hallanám vissza, csak megkeverve. Az előbb helyesnek 

hangzott minden, most viszont nem lehetett az. Most, amikor Bella 

haldoklik. És mégis… Eszembe jutott, milyen volt megtörten a 

földön kushadni Sam lábainál, amikor nem volt más választásom, 

mint részt venni olyasvalakinek a meggyilkolásában, akit szeretek. 

Az azonban nem ugyanez volt. Sam tévedett. Bella pedig olyasmiket 

szeretett, amiket nem kellett volna. 

– Maga szerint van rá esély, hogy túlélje? Mármint vámpírként, vagy 

mi. Mesélt nekem… Esméről. 

– Azt mondanám, pillanatnyilag ötven százalék az esély – felelt 

halkan. – Láttam már, hogy a vámpírméreg csodákra képes, de 

létezik olyan helyzet, amikor még a méreg sem segít. Pillanatnyilag 

túlságosan megfeszítetten dolgozik a szíve. Ha felmondja a 

szolgálatot… nem tudok mit tenni. 

Bella szívverése lüktetett, majd kihagyott pár ütemet, így adva 

gyötrelmes hangsúlyt Carlisle szavainak. 

Esetleg a Föld elkezdett visszafelé forogni. Ez talán megmagyarázná, 

hogy most miért az ellenkezője minden a tegnapinak – hogy most 

abban reménykedem, amit egykor a világ legrosszabb dolgának 

tartottam. 

– Mit csinál vele az az izé? – suttogtam. – Annyival rosszabbul volt 

tegnap este. Láttam… a csöveket meg mindent. Az ablakon keresztül. 

– A magzat összeférhetetlen Bella testével. Először is túl erős, de ezt 

egy ideig valószínűleg kibírná. Ennél nagyobb baj, hogy nem engedi 

Bellát megfelelő táplálékhoz jutni. Teste az étel minden formáját 



elutasítja. Próbálom intravénásán táplálni, de nem szívódik fel. 

Minden, ami az állapotával kapcsolatos, felgyorsult. Óráról órára 

látom, ahogy egyre közeledik az éhhalálhoz, de nemcsak ő, hanem a 

magzat is. Nem tudom megállítani a folyamatot, de lelassítani sem. 

Képtelen vagyok rájönni, mit akar. – Elcsigázott hangja 

megbicsaklott a mondat végén. 

Ugyanúgy éreztem magam, mint előző nap, amikor megláttam a 

fekete foltokat a hasán – dühös voltam, és egy kicsit elvesztettem a 

józan eszemet. 

Ökölbe szorítottam a kezemet, hogy ne remegjen. Gyűlöltem azt a 

valamit, ami bántja. A szörnyetegnek nem elég bentről ütnie. Még 

éhen is hal miatta. Valószínűleg azt keresi, hogy mibe mélyesztheti a 

fogát – egy nyakat akar, amit szárazra szívhat. 

Mivel még nem elég nagy, hogy bárki mást megöljön, megelégszik 

azzal, hogy elszívja Bella életét. 

Pontosan meg tudtam mondani, mit akar: halált és vért, vért és halált. 

A bőröm égett és viszketett. Lassan lélegeztem ki-be, s erre 

összpontosítottam, hogy megnyugodjak. 

– Bárcsak pontosabban tudnám, mi az! – mormogta Carlisle. – A 

magzat túlzottan védett. Nem sikerült ultrahangos felvételt készíteni 

róla. Nem tudom, tűvel átszúrhatnám-e a magzatburkot, de Rosalie 

amúgy sem engedné, hogy megpróbáljam. 

– Tűvel? – hebegtem. – Mire volna az jó? 

– Minél többet tudok a magzatról, annál pontosabban 

megbecsülhetem, mire lesz képes. Mit nem adnék egy kis 

magzatvízért! Ha legalább a kromoszómaszámot tudnám… 

– Lemaradtam, Doki! Lebutítaná nekem? 

Felnevetett, de még a nevetése is kimerültnek hangzott. 

– Na jó. Mennyi biológiát tanultál? Vettétek a kromoszómapárokat? 

– Asszem. Huszonhárom van, igaz? 

– Az embernek. 

Erre pislogtam. 

– És maguknak? 

– Huszonöt. 

Kis ideig az öklömet néztem homlokráncolva. 

– Az mit jelent? 



– Azt gondoltam, hogy ezek szerint a két faj, a tietek és a miénk, 

majdnem teljesen különböző. Távolabbi a rokonság, mint egy 

oroszlán és egy házimacska között. Ez az új élet azonban, nos, ez azt 

sugallja, hogy genetikailag összeegyeztethetőbbek vagyunk, mint 

hittem. – Szomorúan felsóhajtott. – Ha erre korábban rájövök, 

figyelmeztethettem volna őket. 

Én is felsóhajtottam. Olyan könnyű volt Edwardot utálni ugyanezért 

a tudatlanságért! Még mindig gyűlöltem miatta. Csakhogy Carlisle-

lal kapcsolatban nehéz ugyanazt éreznem. Talán mert Carlisle-ra nem 

voltam halálosan féltékeny. 

– Segíthetne, ha tudnánk a kromoszómaszámot, vagyis hogy a 

magzat közelebb van-e hozzánk, mint Bellához. Hogy tudjuk, mire 

számítsunk. – Aztán vállat vont. – De az is lehet, hogy nem segítene 

semmit. Azt hiszem, csak arra vágyom, hogy legyen mit 

tanulmányoznom, hátha tehetek valamit. 

– Vajon nekem milyenek a kromoszómáim? – tűnődtem. Eszembe 

jutottak azok az olimpiai szteroid tesztek. Vajon DNS vizsgálatot is 

csinálnak? 

Carlisle kínosan köhögött. 

– Neked huszonnégy kromoszómapárod van, Jacob. 

Lassan felé fordultam, és a szemöldökömet felvonva bámultam rá. 

Zavarban volt. 

– Kíváncsi voltam. Vettem magamnak a bátorságot, amikor múlt 

júliusban kezeltelek. 

Egy kicsit elgondolkoztam. 

– Gondolom, ezen ki kéne akadnom. De nem nagyon izgat. 

– Sajnálom. Meg kellett volna kérdezzelek. 

– Semmi vész, Doki. Nem akart vele semmi rosszat. 

– Ez igaz. Becsületszavamra, semmi rosszat nem akartam. 

Egyszerűen csak… lenyűgöz a fajtád. Azt hiszem, az évszázadok 

során a vámpírok természetének ismerete hétköznapivá vált 

számomra. Az, ahogyan a te családod eltér az emberiségtől, sokkal 

érdekfeszítőbb. Jóformán mágikus. 

– Csiribí-csiribá – mormogtam. Pont olyan volt, mint Bella, ezzel az 

egész mágikus marhasággal. 

Carlisle újra fáradtan felnevetett. 



Ekkor mindketten meghallottuk Edward hangját odabentről, és 

elcsöndesedve füleltünk. 

– Rögtön visszajövök, Bella. Csak egy percre beszélni szeretnék 

Carlisle-lal. Rosalie, velem jönnél? – Edward hangja most egy kicsit 

máshogy csengett. Mintha lenne benne egy kis élet. Valamiféle 

szikra. Nem éppen remény, de talán a vágy arra, hogy legalább 

reménykedhessen. 

– Mi az, Edward? – kérdezte Bella rekedten. 

– Semmi, ami miatt aggódnod kellene, szerelmem. Csak egy 

másodperc az egész. Rose, légy szíves! 

– Esme! – kiáltott Rosalie. – Vigyáznál helyettem Bellára? 

Hallottam a szélsuhogást, ahogy Esme leszáguldott a lépcsőn. 

– Hát persze – mondta. 

Carlisle hátrafordult, és várakozóan nézte az ajtót. Edward lépett ki 

rajta előbb, a sarkában Rosalie-val. Arca, a hangjához hasonlóan, már 

nem volt élettelen. Úgy tűnt, különösen összpontosít. Rosalie 

gyanakodva vizslatta. 

Edward becsukta mögötte az ajtót. 

– Carlisle – mormogta. 

– Tessék, Edward? 

– Talán rosszul fogtunk hozzá az egészhez. Az előbb hallgattalak 

benneteket, amikor arról beszéltél, mit akar a… magzat, és Jacobnak 

érdekes gondolata támadt. 

Nekem? Mit gondoltam? Amellett, hogy nyilvánvalóan gyűlölöm azt 

az izét. Ezzel legalább nem voltam egyedül. Éreztem, hogy 

Edwardnak nehezére esik olyan szelíd kifejezést használnia, mint a 

magzat. 

– Ilyen megközelítésben valójában nem próbálkoztunk megoldással – 

folytatta Edward. – Bellának igyekeztünk megadni, amire szüksége 

van. Az ő teste pedig körülbelül olyan jól fogadja, mint 

bármelyikünké tenné. Talán előbb a… magzat szükségleteivel 

kellene foglalkoznunk. Talán ha azt kielégítjük, sikeresebben 

segíthetünk Bellán. 

– Nem tudlak követni, Edward – rázta meg a fejét Carlisle. 

– Gondolj bele, Carlisle! Ha az a lény inkább vámpír, mint ember, mi 

az, amire vágyik, amit nem kap meg? Jacob tudja. 



Tényleg tudom? Végigpörgettem magamban a beszélgetést, 

megpróbálva visszaemlékezni, hogy milyen gondolatokat tartottam 

meg magamnak. Ugyanakkor jutott eszembe, amikor Carlisle is 

megértette. 

– Nahát! – csodálkozott. – Úgy gondolod, szomjas? 

Rosalie halkan felszisszent. Már nem gyanakodott. Taszítóan 

tökéletes arca ragyogott, szeme tágra nyílt az izgalomtól. 

– Hát persze! Carlisle, ott van az a sok nullás vér, amit Bellának 

tartogatunk. Jó ötlet – tette hozzá, kerülve a tekintetemet. 

– Hmm – fogta meg az állát Carlisle, gondolataiba merülve. – 

Vajon… Ebben az esetben mi lenne a legjobb mód arra, hogy 

beadjuk? 

Rosalie a fejét rázta. 

– Nincs időnk ötletelni. Szerintem kezdjük a hagyományos módon! 

– Várj csak egy percre! – Teljesen elképedtem. – Álljon meg a 

menet! Arról beszéltek, hogy vért akartok itatni Bellával? 

– A te ötleted volt, kutya – fintorgott Rosalie, miközben egyszer sem 

nézett igazán rám. 

Nem vettem tudomást róla, és Carlisle-t figyeltem. A remény 

kísértete, amit az előbb Edward arcán láttam, most megjelent a 

doktor szemében is. Elgondolkodva biggyesztette az ajkát. 

– Ez egyszerűen… – Nem találtam megfelelő szavakat. 

– Irtózatos – javasolta Edward. – Undorító? 

– Valahogy úgy. 

– De ha segít neki? 

Dühösen ráztam a fejemet. 

– Mit fogtok csinálni? Ledugtok egy csövet a torkán? 

– Meg akarom kérdezni róla, csak előbb Carlisle-lal akartam 

egyeztetni. 

Rosalie bólogatott. 

– Ha megmondod neki, hogy segíthet vele a babának, bármit 

hajlandó lesz megtenni. Akkor is, ha csövön át kell táplálnunk őket. 

Ekkor jöttem rá – amikor a baba szót kimondva a hangja olyan 

mézesmázos lett –, hogy Szöszi bármivel egyetértene, ami segít a kis 

gyilkos szörnyetegnek. Vajon ez a lényeg, a titokzatos erő, ami 

összeköti kettejüket? Rosalie-nak a gyerekre fáj a foga? 



A szemem sarkából láttam, ahogy Edward szórakozottan bólint, és 

noha nem nézett rám, mégis tudtam, hogy az én kérdéseimre felelt. 

Hűha! Nem hittem volna, hogy ennek a Barbie jégkirálynőnek 

anyáskodó oldala is van. Ennyit Bella védelméről – Rosalie 

valószínűleg saját kezűleg nyomná le a csövet a torkán. 

Edward szája pengeéles vonalba feszült, és tudtam, hogy ezúttal is 

telibe találtam. 

– Arra nincs idő, hogy üldögéljünk, és megvitassuk a dolgot – 

türelmetlenkedett Rosalie. – Mi a véleményed, Carlisle? 

Megpróbálhatjuk? 

Carlisle nagy levegőt vett, és felállt. 

– Megkérdezzük Bellát! 

Szöszi elégedetten mosolygott, abban a biztos tudatban, hogy ha 

Bellától függ, akkor az fog történni, amit ő akar. 

Feltápászkodtam a lépcsőről, és követtem őket be a házba. Nem 

igazán tudtam, minek. Talán csak morbid kíváncsiságból. Olyan volt, 

mint egy horrorfilm. Szörnyek és vér mindenfelé. 

Talán csak képtelen voltam ellenállni a lehetőségnek, hogy ezzel újra 

elkábítsam magam. 

Bella a hátán feküdt a kórházi ágyon, hasa hegyként emelkedett a 

takaró alatt. Viaszfehér volt – színtelen és áttetsző. Az ember azt 

hihette volna, hogy máris meghalt, ha nem mozgott volna a mellkasa 

alig láthatóan, és pillantásával nem követett volna bennünket 

kimerülten és gyanakodva. 

A többiek már ott nyüzsögtek mellette, újult erővel cikáztak a 

szobában. Vérfagyasztó látvány volt. Én lassan ballagtam utánuk. 

– Mi folyik itt? – akarta tudni Bella karcosan suttogva. Megrándult 

viasszerű keze, mintha ballon formájú hasát akarná védeni. 

– Jacobnak támadt egy ötlete, ami segíthet – kezdte Carlisle, én pedig 

azt kívántam, bárcsak kihagyott volna az egészből. Én nem 

javasoltam semmit. Hadd vigye el a pálmát az a vérszívó férje, 

elvégre őt illeti. – Nem lesz… kellemes, de… 

– Segíteni fog a babának – szólt közbe türelmetlenül Rosalie. – 

Kigondoltunk egy jobb módszert az etetésére. Talán menni fog. 

Bella szemhéja megremegett. Aztán köhécselve felnevetett. 



– Nem lesz kellemes? – suttogta. – Végre egy kis változatosság! – 

szemlélte a karjából kilógó csövet, és megint köhögött. 

Barbie vele nevetett. 

Bella úgy festett, mintha csak órái lennének hátra, és biztosan 

fájdalmai voltak, mégis viccelődött. Tipikus. Próbálja oldani a 

feszültséget, segíteni mindenkin. 

Edward megkerülte Rosalie-t, feszült arcán a humor minden nyoma 

nélkül. Ennek örültem. Egy icipicit segített, hogy még nálam is 

jobban szenved. Megfogta Bella másik kezét, nem azt, amelyikkel 

feldagadt hasát védte. 

– Bella, szerelmem! Arra fogunk kérni, hogy tegyél meg valami 

irtózatosat – mondta, ugyanazt a jelzőt használva, mint amikor velem 

beszélt. – Valami undorítót. 

Na, legalább nem beszélt mellé. 

Bella felületesen, erőtlenül vett levegőt. 

– Mennyire? 

Carlisle felelt neki. 

– Úgy véljük, a magzat inkább vágyik olyasmire, mint mi, és kevésbé 

olyan dolgokra, mint te. Szerintünk szomjas. 

– Ajjaj! – pislogott Bella. 

– Az állapotod, mindkettőtök állapota rohamosan romlik. Nincs 

vesztegetni való időnk, hogy kellemesebb módszert találjunk ki. A 

leggyorsabb módja, hogy ellenőrizzük az elméletünket az… 

– Meg kell innom – suttogta Bella. Alig láthatóan bólintott. Már egy 

apró fejmozdulatra sem volt ereje. – Menni fog. Gyakorlás a jövőre 

nézve, nem igaz? – Színtelen ajka halvány vigyorra húzódott, amikor 

Edwardra nézett. Edward nem viszonozta a mosolyt. 

Rosalie türelmetlenül topogott. Igazán idegesítő zaj volt. Eltűnődtem, 

vajon mit tenne, ha most rögtön kivágnám a falon keresztül. 

– Na és ki fog nekem egy grizzlyt? – suttogta Bella. 

Carlisle és Edward egy pillanatra összenézett. Rosalie abbahagyta a 

topogást. 

– Mi van? – kérdezte Bella. 

– Hasznosabb lesz a teszt, ha nem könnyítünk a dolgon, Bella – 

mondta Carlisle. 

– Ha a magzat vérre vágyik – magyarázta Edward –, az nem állatvér. 



– Észre sem veszed majd a különbséget. Ne is gondolj rá! – biztatta 

Rosalie. 

Bella nagyot nézett. 

– Kitől…? – lihegte, és rám pillantott. 

– Nem véradóként vagyok itt, Bells – morrantam fel. – Mellesleg az 

az izé embervért akar, vagyis az enyém, asszem, nem felelne meg… 

– Vannak vérkészleteink – magyarázta Rosalie, átvéve tőlem a szót, 

mielőtt befejeztem volna, mintha ott sem lennék. – Ha esetleg 

kellene… Neked. Semmiért se aggódj! Nem lesz semmi baj. Érzem, 

hogy sikerülni fog, Bella. Szerintem a baba sokkal jobban lesz tőle. 

Bella megsimogatta a hasát. 

– Hát – suttogta alig hallhatóan –, én majd’ éhen halok, és fogadni 

mernék, hogy ő is. – Próbált újra viccelődni. – Hajrá! Lássuk az első 

vámpírgyakorlatomat! 

13. MÁZLI, HOGY BÍRJA A GYOMROM 

CARLISLE ÉS ROSALIE VILLÁMGYORSAN FELROHANT AZ 

EMELETRE. Hallottam, ahogy odafent azon vitatkoznak, hogy 

megmelegítsék-e neki. Fúj! Vajon miféle horror cuccokat tartanak 

itt? Egy hűtőt, tele vérrel? Az már biztos. És még? Kínzókamra? 

Ravatalozó? 

Edward ott maradt, és Bella kezét szorongatta. Az arca megint 

élettelen. Mintha már arra sem lenne ereje, hogy a remény szikráját 

fenntartsa, mint az előbb. Egymás szemébe néztek, de nem olyan 

sziruposan. Mintha beszélgettek volna. Valahogy Samet és Emilyt 

juttatták eszembe. 

Nem volt szirupos, de ettől csak még rosszabb volt látni. 

Tudtam, milyen lehetett Leah-nak folyamatosan ezt néznie. Hallania 

Sam gondolatait. Persze mindannyian sajnáltuk. Elvégre nem voltunk 

szörnyetegek, legalábbis a szónak ebben az értelmében nem. De azt 

hiszem, Leah-t hibáztattuk, amiért olyan rosszul reagálta le. 

Mindenkin elverte a port, azt akarta, hogy mind olyan pocsékul 

érezzük magunkat, mint ő. 

Soha többé nem teszek neki szemrehányást emiatt. Senki sem tehet 

róla, ha ilyen feneketlen boldogtalanságot áraszt. Ki ne próbálna meg 

könnyíteni magán, s a teher egy kis részét másokra hárítani? 



És ha ez azt jelenti, hogy falkámnak kell lennie, hogyan 

kárhoztathatom, amiért megfoszt a szabadságomtól? Én is ugyanezt 

tenném. Én is elmenekülnék ez elől a fájdalom elől, ha tehetném. 

Rosalie egy másodperc elteltével lerohant, átrepült a szobán, mint 

valami metsző szél, felkavarva az orrfacsaró szagot. Megállt a 

konyhában, és hallottam a konyhaszekrény ajtajának nyikorgását. 

– Ne átlátszót, Rosalie! – mormogott Edward, a szemét forgatva. 

Bella kíváncsian pislogott, de Edward csak a fejét csóválta. 

Rosalie keresztülsöpört a szobán, majd újra eltűnt. 

– Ez a te ötleted volt? – Bella rekedten igyekezett elég hangosan 

beszélni, hogy én is halljam. Elfelejtette, milyen jó a hallásom. 

Tulajdonképpen csíptem, hogy legtöbbször mintha kiment volna a 

fejéből, hogy nem vagyok teljesen ember. Közelebb léptem, hogy ne 

kelljen annyira erőlködnie. 

– Ezt most ne írd teljesen az én számlámra! A vámpírod egyszerűen 

kiszedegette a csípős megjegyzéseket a fejemből. 

Kissé elmosolyodott. 

– Nem számítottam rá, hogy viszontlátlak. 

– Hát én sem – feleltem. 

Fura érzés volt csak úgy állni ott, de a vámpírok félretolták az útból 

az összes bútort, hogy helyet csináljanak az orvosi felszerelésnek. 

Gondoltam, nekik nem számít, ülnek-e vagy állnak, elvégre kőből 

vannak. Engem sem zavart volna túlzottan, ha nem vagyok annyira 

kimerült. 

– Edward elmondta, mit kellett tenned. Sajnálom. 

– Semmi vész. Valószínűleg csak idő kérdése volt, hogy bekattanjak 

valamin, amire Sam rá akar kényszeríteni – hazudtam. 

– És Seth is – suttogta. 

– A helyzet az, hogy boldogan segít. 

– Utálok gondot okozni neked. 

Felnevettem, de inkább ugatásnak hangzott, mint nevetésnek. 

Erőtlenül sóhajtott. 

– Azt hiszem, ez nem újdonság, igaz? 

– Hát nem igazán. 

– Nem kell itt maradnod és végignézned – mondta alig hallhatóan. 



Elmehetnék. Ez valószínűleg jó ötlet. De ahogy pillanatnyilag kinéz, 

ha most elmegyek, talán lemaradok élete utolsó tizenöt percéről. 

– Nem nagyon van hová mennem. – Igyekeztem érzelemmentes 

hangot megütni. – A farkasosdi sokkal kevésbé vonzó, amióta Leah 

is csatlakozott hozzánk. 

– Leah? – akadt el a lélegzete. 

– Nem mondtad el neki? – kérdeztem Edwardtól. 

Ő csak megvonta a vállát, szemét le sem véve Belláról. Láttam, hogy 

számára ez nem valami nagy újság, nem olyasmi, amire érdemes szót 

vesztegetni, amikor fontosabb dolgok történnek. 

Bella nem vette annyira félvállról. Úgy tűnt, neki ez rossz hír. 

– Miért? – sóhajtotta. 

Nem akartam belemenni az egész regényhosszúságú történetbe. 

– Hogy szemmel tartsa Sethet. 

– De Leah gyűlöl bennünket – suttogta. 

Bennünket. Csúcs! De láttam rajta, hogy fél. 

– Leah senkire nem fog rászállni. – Csak rám. – Az én falkám tagja – 

grimaszoltam, amikor kimondtam. – Ezért követi a parancsaimat. 

Nem úgy tűnt, mintha sikerült volna meggyőznöm. 

– Félsz Leah-tól, de puszipajtások vagytok a szőke pszichopatával? 

Halk sziszegés hallatszott az emeletről. Szuper, meghallotta. 

Bella homlokráncolva nézett rám. 

– Ne! Rose… megért engem. 

– Na ja – morogtam. – Érti, hogy meg fogsz halni, de nem izgatja, ha 

megkaphatja végül a mutáns porontyot. 

– Ne legyél már ekkora seggfej, Jacob! – suttogta. 

Túlságosan gyöngének tűnt ahhoz, hogy igazán dühös lehessek rá. 

Megpróbáltam inkább mosolyogni. 

– Ezt úgy mondod, mintha lenne rá esély. 

Bella egy másodpercig igyekezett nem visszamosolyogni, de végül 

nem bírta tovább, cserepes ajkainak sarka felfelé húzódott. 

Aztán ott volt Carlisle és a pszichotyúk. Carlisle fehér 

műanyagpoharat tartott a kezében – olyat, aminek teteje van, hajlított 

szívószállal. Most értettem meg: ne átlátszót! Edward nem akarta, 

hogy Bellának a szükségesnél többet kelljen agyalnia azon, amit tesz. 



Egyáltalán nem lehetett látni, mi van a pohárban. Én azért a szagát 

éreztem. 

Carlisle habozott. Félig kinyújtott kezében a pohár. Bella ijedten 

méregette. 

– Megpróbálkozhatnánk egy másik módszerrel is – tétovázott 

Carlisle halkan. 

– Ne! – kérte Bella. – Előbb megpróbálom így. Nincs időnk… 

Először azt hittem, végre felfogta, és maga miatt aggódik, de aztán a 

keze határozatlanul megremegett a hasán. 

Végül elvette a poharat Carlisle-tól. Kicsit reszketett a keze, és 

hallottam, ahogy halkan lötyög a pohár tartalma. Bella megpróbált 

felkönyökölni a párnán, de a fejét is alig tudta felemelni. Amikor 

megláttam, mennyivel törékenyebb lett egyetlen nap alatt, végigfutott 

a hátamon a hideg. 

Rosalie megtámasztotta Bella vállát a karjával, és a fejét is tartotta, 

mint egy újszülöttnek. Szöszi teljesen rá volt cuppanva a 

babaápolásra. 

– Köszönöm – suttogta Bella. Kapkodva nézett egyikünkről a 

másikunkra. Még mindig eléggé elővigyázatos volt, nehogy zavarban 

legyen. Ha nem lett volna annyira elcsigázott, tutira elpirult volna. 

– Engem nem zavarnak – mormogta Rosalie. 

Ettől kínosan éreztem magam. El kellett volna mennem, amikor Bella 

felajánlotta a lehetőséget. Nem tartoztam ide, nem voltam része 

ennek az egésznek. Felmerült bennem, hogy ellógok, de rájöttem, egy 

ilyen akciótól Bella csak még rosszabbul érezné magát. Rájönne, 

hogy túlságosan undorodom ahhoz, hogy ott maradjak. Ami 

majdnem igaz is volt. 

De akkor is. Bár nem akartam felelősséget vállalni az ötletért, azért 

tönkretenni sem akartam a kísérletet. 

Bella felemelte a poharat, és megszagolta a szívószál végét. 

Megborzongott, és elhúzta a száját. 

– Bella, édesem, találhatunk könnyebb módot is. – Edward a pohárért 

nyúlt. 

– Fogd be az orrodat! – javasolta Rosalie. Úgy bámult Edward 

kezére, mintha bele akarna harapni. Azt kívántam, bárcsak megtenné. 



Edward garantáltan nem hagyná annyiban, és annyira szeretném 

látni, ahogy Barbie elveszti egy végtagját. 

– Nem, nem arról van szó – vett nagy levegőt Bella. – Finom az illata 

– ismerte be vékonyka hangon. 

Ennek hallatán alig bírtam leplezni undoromat. 

– Az jó – biztatta Rosalie buzgón. – Ezek szerint jó nyomon járunk. 

Kóstold meg! – Barbie új arckifejezését látva csodálkoztam, hogy 

nem pördül táncra örömében. 

Bella a szájába vette a szívószálat, lehunyta a szemét, és az orrát 

ráncolta. Hallottam a vér loccsanását a pohárban, ahogy megremegett 

a keze. Egy másodpercig szívta, majd még mindig csukott szemmel 

halkan felnyögött. 

Edward és én egyszerre léptünk előre. Ő megérintette az arcát, én 

pedig ökölbe szorítottam a kezem a hátam mögött. 

– Bella, szerelmem… 

– Jól vagyok – suttogta. Kinyitotta a szemét, és felnézett rá. 

Arckifejezése… bocsánatkérő volt. Könyörgő. Ijedt. – Az íze is jó. 

Égett a gyomrom, s félő volt, hogy túlárad a gyomorsav. A fogamat 

csikorgattam. 

– Az jó – ismételte Barbie, még mindig felajzva. – Jó jel. 

Edward csupán Bella arcára szorította a tenyerét, ujjait törékeny 

csontja köré hajlítva. 

Bella nagyot sóhajtva kapta be újra a szívószálat. Ezúttal ivott egy 

rendes kortyot. Ez a mozdulat nem volt olyan gyönge, mint minden 

más, amit tett, mintha valamiféle ösztön vette volna át a hatalmat 

felette. 

– Hogy van a gyomrod? Nincs hányingered? – kérdezte Carlisle. 

Bella a fejét rázta. 

– Nem. Nem vagyok rosszul – suttogta. – Mindent el kell kezdeni 

egyszer, nem igaz? 

Rosalie sugárzott az elégedettségtől. 

– Tökéletes. 

– Azt hiszem, ehhez még egy kissé korán van, Rose – mormolta 

Carlisle. 

Bella lenyelt egy újabb korty vért. Aztán Edward felé villant a 

tekintete. 



– Ez most tönkreteszi a számítást? – suttogta. – Vagy csak akkor 

kezdünk számolni, amikor már vámpír leszek? 

– Senki sem számol, Bella. Mindenesetre ezért senki sem halt meg – 

mosolygott élettelen mosollyal. – Még mindig tiszta vagy. 

Fogalmam sem volt, miről beszélnek. 

– Majd elmagyarázom – mondta Edward olyan halkan, mintha csak 

levegőt vett volna. 

– Tessék? – kérdezte Bella. 

– Csak magamban beszélek – hazudott Edward gond nélkül. 

Ha ez bejön, ha Bella túléli, és érzékszervei ugyanolyan élesek 

lesznek, Edward nem fogja megúszni ilyen könnyen a füllentést. 

Akkor kénytelen lesz csiszolni ezt az őszinteség dolgot. 

Edward szája megremegett, hogy leküzdjön egy mosolyt. 

Bella kortyolt még egy kicsit, miközben kifelé bámult az ablakon. 

Valószínűleg úgy tett, mintha ott sem lennénk. Vagy talán mintha 

csak én nem lennék ott. A többiek nem undorodnak attól, amit tesz. 

Sőt, valószínűleg legszívesebben kikapnák a kezéből a poharat. 

Edward a szemét forgatta. 

A fenébe is, hogy bír bárki is vele élni? Komolyan kár, hogy Bella 

gondolatait nem hallja. Akkor neki is tutira az agyára menne. 

Edward kuncogott egy kicsit. Bella azonnal ránézett, és ő is 

halványan elmosolyodott az arcán tükröződő vidámság láttán. 

Gondolom, ilyet már jó ideje nem látott. 

– Mi olyan vicces? – kérdezte. 

– Jacob. 

Bella egy újabb, fáradt mosollyal nézett rám. 

– Jake-nek irtó jó a humora – helyeselt. 

Szuper! Most meg én vagyok az udvari bolond. 

– Tattararaa! – puffogtam, mint valami gyönge dobszólóutánzat. 

Bella újra elmosolyodott, és megint kortyolt a pohárból. 

Megborzongtam, amikor a szívószál vége levegőt ért, és hangosan 

szörcsögött. 

– Sikerült – nyugtázta Bella elégedetten. A hangja tisztább volt – 

reszelős, de ma először nem suttogott. – Ha ezt nem hányom ki, 

Carlisle, akkor kiveszed belőlem a tűket? 



– Amint lehet – ígérte a doktor. – Őszintén szólva nem sokat 

használnak. 

Rosalie megérintette Bella homlokát, és reménykedve nézett össze 

vele. 

Mindenki láthatta, hogy a pohárnyi embervér azonnal hatott. Kezdett 

visszatérni a színe, viaszos arcán nyomokban megjelent némi 

rózsaszín. Mintha máris kevésbé szorulna Rosalie segítségére. 

Könnyebben vette a levegőt, és esküdni mertem volna, hogy a 

szívverése is erősebb és egyenletesebb volt. 

Minden felgyorsult. 

A remény kísértete valósággá vált Edward szemében. 

– Kérsz még? – kínálgatta Rosalie. 

Bella a vállát vonogatta. 

Edward villámló pillantást vetett Rosalie-ra, mielőtt Bellához szólt 

volna. 

– Nem kell most rögtön többet innod. 

– Aha, tudom. De… szeretnék – ismerte be Bella komoran. 

Rosalie vékony, éles körmű ujjaival végiggereblyézte Bella csapzott 

haját. 

– Nem kell szégyellned, Bella. A szervezetednek szüksége van 

bizonyos dolgokra. Ezt mindannyian megértjük. – A hangja először 

megnyugtató volt, de azután nyersen hozzátette: – Olyanoknak, akik 

ezt nem értik meg, nem kéne itt lenniük. 

Nyilvánvalóan rám célzott, de nem állt szándékomban megadni 

magam Szöszinek. Örültem, hogy Bella jobban van. És akkor mi van, 

ha undorodom? Nem szóltam egy árva szót sem. 

Carlisle kivette a poharat Bella kezéből. 

– Mindjárt visszajövök. 

Bella engem bámult, míg ő elment. 

– Jake, rémesen nézel ki. 

– Bagoly mondja verébnek. 

– Most komolyan. Mikor aludtál utoljára? 

Ezen egy kissé elgondolkoztam. 

– Hát, nem tudom biztosan. 

– Jaj, Jake! Most még a te egészségedet is veszélyeztetem. Ne legyél 

hülye! 



A fogamat csikorgattam. Ő persze megölheti magát egy szörnyeteg 

kedvéért, de én nem maradhatok ébren néhány éjszakát, hogy 

lássam? 

– Kérlek, pihenj egy kicsit! – folytatta. – Van egypár ágy az 

emeleten. Bármelyiket választhatod. 

Rosalie arckifejezése világossá tette, hogy nem használhatom egyiket 

sem. Eltűnődtem, hogy vajon neki, az anti-Csipkerózsikának mire 

kell egyáltalán az ágy. Ennyire ragaszkodik a kellékeihez? 

– Köszi, Bells, de inkább alszom a földön. Tudod, távol a bűztől. 

– Hát persze – vigyorgott. 

Ekkor visszatért Carlisle, Bella pedig már nyúlt is a vérért, olyan 

szórakozottan, mintha másvalami járna a fejében. Ugyanazzal a 

révedező arckifejezéssel kezdte szívni. 

Tényleg jobban nézett ki. Előrébb csúszott, vigyázva a csövekre, 

majd ülő helyzetbe húzódzkodott. Rosalie el nem mozdult mellőle, 

felkészült rá, hogy elkapja, ha Bella elgyengülne. De felesleges volt. 

Két korty között nagy levegőt vett, és hamar végzett a második 

pohárral is. 

– Most hogy érzed magad? – kérdezte Carlisle. 

– Nem vagyok rosszul. Inkább mintha éhes lennék… csak nem 

tudom biztosan, hogy éhes vagyok-e, vagy szomjas. 

– Carlisle, nézz már rá! – mosolygott Rosalie, olyan elégedetten, mint 

a cirmos cica, amelyiknek a bajuszán még ott a vaj. Csoda, hogy 

dorombolni nem kezdett. – Nyilvánvalóan erre van szüksége a 

szervezetének. Még többet kellene kapnia. 

– Egyelőre még ember, Rosalie. És ennivalóra is szüksége van. 

Adjunk neki egy kis időt, meglátjuk, milyen hatással van rá, aztán 

újra megpróbálkozhatunk egy kis ennivalóval. Van gusztusod 

valamire, Bella? 

– Tojás jó lenne – vágta rá, majd mosolyogva összenézett Edwarddal. 

Edward mosolya visszafogott volt, de az arca élettel telibb, mint 

korábban. 

Egyet pislogtam, és majdnem elfelejtettem újra kinyitni a szememet. 

– Jacob! – mormolta Edward. – Tényleg aludnod kellene. Ahogy 

Bella mondta, természetesen szívesen felajánljuk az itteni 



fekhelyeket, de valószínűleg odakint jobban éreznéd magad. Ne 

aggódj! Ígérem, hogy megkereslek, ha szükség van rád. 

– Oké, oké – ásítottam. Most, hogy úgy tűnt, Bellának még van hátra 

néhány órája, elhúzhatok. Összegömbölyödhetek valahol egy fa 

alatt… Elég messze, hogy ne érezzem a szagot. A vérszívó majd 

felébreszt, ha baj van. Tartozik nekem. 

– Így van – helyeselt Edward. 

Bólintottam, és megfogtam Bella kezét. Jéghideg volt. 

– Jobbulást! 

– Köszi, Jacob – felelte, és megfordította a kezét, hogy 

megszoríthassa az enyémet. Éreztem a jegygyűrű keskeny pántját, 

ahogy lazán csúszkál sovány ujján. 

– Takard be, vagy valami! – motyogtam, miközben megfordultam, és 

elindultam az ajtó felé. 

De még mielőtt odaértem volna, két farkasüvöltés hasított a reggeli 

csendbe. Sürgető üzenetét nem lehetett félreérteni. Ezúttal nem 

vaklárma volt. 

– A francba! – mordultam fel, és kivetettem magam az ajtón. 

Leugrottam a verandáról, s hagytam, hogy a tűz még a levegőben 

tépjen szét. Éles, repedő hangot hallottam, ahogy a sortom darabokra 

szakadt. A rohadt életbe! Az volt az egyetlen ruhadarabom. De most 

nem számított. Négy mancsra érkeztem, és elindultam nyugat felé. 

Mi történt? – kiáltottam gondolatban. 

Jönnek – felelt Seth. – Legalább hárman. 

Külön-külön? 

Rohanok vissza Sethhez, mint a villám – ígérte Leah. Éreztem, ahogy 

a levegő pumpál a tüdejében, ahogy hihetetlen sebességre kényszeríti 

magát. A fák, bokrok csak úgy csapdostak körülötte. – Egyelőre más 

támadási pont nincs. 

Seth! Ne provokáld őket! Várj meg! 

Lassítanak. Annyira gáz, hogy nem hallom a gondolataikat. Azt 

hiszem… 

Mit? 

Azt hiszem, megálltak. 

A falka többi tagját várják? 

Psszt! Érezted? 



Magamba szívtam benyomásait, a halvány, hangtalan fényt a 

levegőben. 

Valaki éppen átváltozik? 

Olyan érzés – helyeselt Seth. 

Leah lélekszakadva érkezett a kis tisztásra, ahol Seth várakozott. 

Karmait a földbe vájva fékezett, de úgy kisodródott, mint egy 

versenyautó. 

Védem a hátadat, öcsi. 

Jönnek – idegeskedett Seth. – Lassan. Lépésben. 

Mindjárt ott vagyok – mondtam. Megpróbáltam repülni, mint Leah. 

Borzalmas érzés, hogy nem vagyok ott Sethtel és Leah-val, amikor a 

lehetséges veszély közelebb van hozzájuk, mint hozzám. Helytelen. 

Velük kellene lennem, köztük, bármi történjék is. 

Nicsak, kiben ébredeznek atyai érzések! – morfondírozott Leah 

fanyarul. 

Oda figyelj, Leah! 

Négy – döntötte el Seth. Jó füle van a srácnak. – Három farkas és egy 

férfi. 

Ekkor értem oda a kis tisztásra, és azonnal elfoglaltam vezető 

pozíciómat. Seth megkönnyebbülten sóhajtott, majd felegyenesedett, 

és már ott is volt a helyén, a jobb vállamnál. Leah beállt balra, egy 

kicsit kevesebb lelkesedéssel. 

Szóval most Seth után következem. 

Ki korán kel, aranyat lel – gondolta Seth elégedetten. – Különben 

sem voltál még soha harmadik a sorban. Az még mindig előrelépés. 

A pisis öcsém mögött lenni nem előrelépés. 

Pszt! – szóltam rájuk. – Nem érdekel, hol álltok. Fogjátok be, és 

készüljetek fel! 

Néhány másodperccel később megláttuk őket. Lépésben jöttek, ahogy 

Seth gondolta. Jared lépdelt elöl, emberi formában, felemelt kézzel. 

Paul, Quil és Collin mögötte, négy lábon. Testtartásukban semmi 

agresszió. Lemaradtak Jaredtől, égnek meredő fülekkel, éberen, de 

nyugodtan. 

Furcsállottam, hogy Sam Collint küldte, nem pedig Embryt. Én nem 

ezt tenném, ha küldöttséget menesztenék ellenséges területre. Nem 

gyereket küldenék, hanem egy tapasztalt harcost. 



Elterelő hadművelet? – gondolta Leah. 

Vajon Sam, Embry és Brady egyedül támad? Ez nem tűnt 

valószínűnek. 

Akarod, hogy ellenőrizzem? Körbefuthatok. Két perc, és itt vagyok. 

Figyelmeztessük Cullenéket? – tűnődött Seth. 

És ha éppen az a céljuk, hogy elválasszanak bennünket egymástól? – 

kérdeztem. – Cullenék tudják, hogy valami van. Felkészültek. 

Sam nem lenne annyira hülye… – Leah megriadt. Elképzelte Samet, 

ahogy megtámadja Cullenéket, csupán két harcossal az oldalán. 

Biztosan nem – nyugtattam meg, bár nekem is elszorult egy kissé a 

gyomrom az ő fejében megjelenő kép láttán. 

Ez idő alatt Jared és a három farkas csak bámult és várt. 

Hátborzongató volt nem hallani, amit Quil, Paul és Collin mond 

egymásnak. Arckifejezésük üres, megfejthetetlen. 

Jared megköszörülte a torkát, majd felém biccentett. 

– Fehér zászló, Jake. Tárgyalni jöttünk. 

Szerinted ez igaz? – kérdezte gondolatban Seth. 

Logikusnak tűnik, de… 

Aha – értett egyet Leah. – De… 

Továbbra is feszültek voltunk. 

Jared a homlokát ráncolta. 

– Könnyebb volna beszélni, ha én is hallanálak. 

Mereven bámultam rá. Nem állt szándékomban visszaváltozni, amíg 

nem érzem biztonságosabbnak a helyzetet. Amíg meg nem értem. 

Miért Collint? Emiatt aggódtam leginkább. 

– Oké. Asszem, akkor csak én beszélek – mondta Jared. – Jake! Azt 

akarjuk, hogy gyere vissza. 

Quil halkan nyüszített a háta mögött, megerősítve állítását. 

– Szétszakítottad a csapatot. Nem szabadna így lennie. 

Ezzel részben én is egyetértettem, de nem ez volt a lényeg. 

Pillanatnyilag akadt Sam és énköztem néhány megoldatlan vitapont. 

– Tudjuk, hogy… fontos neked a helyzet Cullenékkel. Tudjuk, hogy 

ez gond. De túlreagáltad. 

Seth felmordult. 

Túlreagáltad? És a szövetségeseinket figyelmeztetés nélkül 

megtámadni nem túlzás? 



Seth! Tudod, mi az a pókerarc? Nyugi! 

Bocs. 

Jared Sethre pillantott, majd újra rám. 

– Sam hajlandó visszafogni magát, Jacob. Lenyugodott, és beszélt a 

vénekkel. Úgy döntöttek, hogy pillanatnyilag senkinek sem lenne 

előnyös az azonnali reakció. 

Magyarán lekéstek arról, hogy meglepetésszerűen rajtuk üthessenek 

– gondolta Leah. 

Furcsa, mennyire elkülönültünk. A falka már Sam falkája volt, 

nekünk „ők”. Valami kívülálló, valami más. Különösen fura volt, 

hogy Leah is így gondolkozik, hogy stabil része a „mi”-nek. 

– Billy és Sue egyetért veled abban, Jacob, hogy megvárhatjuk, amíg 

Bella… már nincs egy testben a problémával. Egyikünknek sem 

lenne kellemes feladat megölni őt. 

Bár épp az előbb szúrtam le Sethet miatta, most képtelen voltam nem 

vicsorogni. Szóval nem igazán lenne kellemes nekik a gyilkosság, 

mi? 

Jared újra felemelte a kezét. 

– Nyugi, Jake! Pontosan tudod, hogy értem. A lényeg, hogy várunk, 

és átértékeljük a helyzetet. Később majd eldöntjük, okoz-e gondot 

az… az az izé. 

Hűha! – csúfolódott Leah. – Micsoda nyomasztó feladat! 

Szerinted kamuznak? 

Én tudom, mit gondolnak, Jake. Hogy mit gondol Sam. Arra 

alapoznak, hogy Bella úgyis belehal. És szerintük akkor olyan dühös 

leszel… 

Hogy én magam vezetem a támadást. 

Fülem egészen a koponyámhoz lapult. Úgy tűnt, Leah fején találta a 

szöget. Amikor… ha az az izé megöli Bellát, könnyen 

megfeledkezhetek arról, hogy pillanatnyilag miként érzek Carlisle 

családja iránt. Valószínűleg újra ellenségnek látom őket, nem 

többnek vérszívó piócáknál. 

Majd én emlékeztetlek rá – suttogta Seth. 

Tudom, öcskös. A kérdés az, hogy hallgatok-e majd rád. 

– Jake? – szólt Jared. 

Fújtatva sóhajtottam. 



Leah, fuss egy kört, biztos, ami biztos! Kénytelen leszek beszélni vele, 

és biztos akarok lenni benne, hogy nem ér meglepetés, amíg ember 

vagyok. 

Ne szórakozz, Jacob! Nyugodtan átváltozhatsz előttem is. Hiába 

próbáltam elkerülni, láttalak már meztelenül. Nincs valami nagy 

hatással rám, ne aggódj! 

Nem a szemeid ártatlanságát próbálom óvni. A hátunkat akarnám 

védeni. Na húzzál! 

Leah felhorkantott, majd belevetette magát az erdőbe. Hallottam, 

ahogy karmai a földet hasítják, s egyre gyorsabban repül. 

A meztelenség a falkabeli élet kellemetlen, de elkerülhetetlen része. 

Leah megjelenése előtt nem is gondoltunk rá. Aztán kínos lett. Leah 

elég közepesen tudta kordában tartani a hangulatát. Időbe telt, míg 

összekapta magát annyira, hogy ne robbanjon le róla a ruha, 

valahányszor felhúzza magát. Mindannyian elkaptunk már belőle 

egy-egy pillantást. Nem mintha nem lett volna érdemes jobban 

megnézni, csak az nem érte meg, amikor utána rajtakapott, hogy rá 

gondolunk. 

Jared és a többiek gyanakodva néztek utána, arra, ahol eltűnt az 

aljnövényzetben. 

– Hová megy? – kérdezte Jared. 

Nem feleltem, inkább lehunytam a szememet, és újra összeszedtem 

magam. Úgy éreztem, mintha remegne körülöttem a levegő, apró 

hullámokban indulva belőlem. Hátsó lábaimra álltam, elkapva a 

legjobb pillanatot, hogy felegyenesedjek, mire a vibrálásból újra 

emberi önmagam lettem. 

– Ó! – mondta Jared. – Szia, Jake! 

– Helló, Jared! 

– Kösz, hogy szóba állsz velem. 

– Nagy ügy. 

– Azt akarjuk, hogy gyere vissza, haver. 

Quil megint felnyüszített. 

– Nem hinném, hogy ez olyan egyszerű, Jared. 

– Gyere haza! – könyörgött előredőlve. – Megoldjuk a dolgot. Nem 

itt a helyed. Hagyd, hogy Seth és Leah is hazajöjjön! 

Felnevettem. 



– Na persze. Mintha nem könyörögtem volna nekik az első perctől 

kezdve, hogy menjenek. 

Seth felhorkant mögöttem. 

Jared levonta a következtetést, és a pillantása újra óvatos lett. 

– Akkor mi legyen? 

Ezen egy kicsit gondolkodtam, ő pedig várt. 

– Nem tudom. De amúgy sem hiszem, hogy ott folytathatnánk, ahol 

abbahagytuk. Nem tudom, hogy működik, de nem úgy érzem, mintha 

ezt az Alfa dolgot egyszerűen ki-be kapcsolhatnám, ahogy kedvem 

tartja. Olyan állandónak tűnik. 

– Még mindig közénk tartozol. Erre felvontam a szemöldökömet. 

– Két alfahím nem lehet egy falkában, Jared. Elfelejtetted, milyen 

veszélyes volt tegnap éjjel? Az ösztön versengésre csábít. 

– Akkor ti már életetek végéig a parazitákkal fogtok lógni? – 

kérdezte. – Neked nem ez az otthonod. Már most sincs ruhád – 

mutatott rá. – Egyfolytában farkasok lesztek? Tudod, hogy Leah nem 

szeret úgy enni. 

– Leah azt csinál, amit akar, amikor megéhezik. Saját választása volt, 

hogy itt legyen. Én nem mondom meg senkinek, hogy mit tegyen. 

Jared felsóhajtott. 

– Sam sajnálja, amit veled tett. 

– Már nem vagyok dühös – bólintottam. 

– De? 

– De nem jövök vissza. Most nem. Várunk, és meglátjuk a játszma 

végét. És addig vigyázunk Cullenékre, amíg szükségesnek tűnik. 

Mert annak ellenére, amit gondolsz, ez nem csak Belláról szól. 

Azokat védjük, akik védelemre szorulnak. És ez Cullenékre is áll. 

Vagy legalábbis a többségükre. 

Seth halkan, egyetértőn nyikkant. 

Jared a homlokát ráncolta. 

– Gondolom, akkor hiába is győzködnélek. 

– Most biztosan. Meglátjuk, hogy alakulnak a dolgok. 

Jared Sethhez fordult, most csakis rá figyelt. 

– Sue arra kért, mondjam meg neked, vagyis könyörögjek, hogy 

gyere haza. Teljesen összetört, Seth. Egyedül van, mint az ujjam. 



Nem tudom, te meg Leah hogy tehetitek ezt vele. Így magára 

hagyjátok, amikor apátok épp most halt meg… 

Seth nyöszörgött. 

– Fogd vissza, Jared! – figyelmeztettem. 

– Csak azt akarom, hogy tudja, mi a helyzet. 

Felhorkantam. 

– Oké. 

Sue keményebb, mint bárki, akit ismerek. Keményebb, mint apám, és 

nálam is keményebb. Elég kemény ahhoz, hogy rájátsszon gyerekei 

együttérzésére, ha ez kell ahhoz, hogy hazamenjenek. 

– Sue mióta tudja? És az idő nagy részét Billyvel, az öreg Quillel és 

Sammel töltötte? Na persze, tutira majd’ belepusztul a magányba. 

Persze elmehetsz, ha akarsz, Seth. Ezt tudod. 

Seth szimatolni kezdett. 

Aztán egy másodperccel később észak felé hegyezte a fülét. Leah 

biztosan a közelben járt. Te jó ég, milyen gyors! Két szívdobbanásnyi 

idő elteltével Leah lefékezett néhány méterre tőlünk. Beügetett, és 

megállt a Seth előtti pozícióban. Magasra tartotta az orrát, és nagyon 

nyilvánvalóan nem nézett felém. 

Ezt méltányoltam. 

– Leah? – kérdezte Jared. 

Leah a szemébe nézett, és kissé kimutatta fogsorát. 

Jared mintha meg sem lepődött volna ellenségességén. 

– Leah, te is tudod, hogy nem akarsz itt lenni. 

Rámordult. Figyelmeztetően néztem Leah-ra, de nem vette észre. 

Seth nyüszített, és megbökte a vállával. 

– Ne haragudj! – mondta Jared. – Azt hiszem, nem kellene 

feltételezésekbe bonyolódnom. De te nem kötődsz a vérszívókhoz. 

Leah igen jelentőségteljesen nézett az öccsére, majd rám. 

– Szóval Sethre akarsz vigyázni. Ezt értem – mondta Jared. Futólag 

az arcomra pillantott, majd újra Leah-ra nézett. Valószínűleg azon a 

második pillantáson tűnődött, csakúgy, mint én. – De Jake nem fogja 

engedni, hogy baja essen, ő pedig nem fél itt lenni – grimaszolt Jared. 

– A lényeg az, hogy azt szeretnénk, ha visszajönnél. Sam azt akarja, 

hogy gyere vissza. 

Leah farka megrándult. 



– Sam megkért, hogy könyörögjek neked. Szó szerint azt mondta, 

hogy ha kell, essek térdre előtted. Otthon akar látni téged, Lee-lee, ott 

a helyed. 

Láttam, ahogy Leah megborzong, amikor Jared a Sam által használt 

becenevén szólította. Aztán, amikor hozzátette azt az utolsó három 

szót, Leah nyakán felállt a szőr, és hosszú üvöltésbe kezdett. Nem 

kellett a gondolataiban olvasnom se nekem, se Jarednek ahhoz, hogy 

tudjuk, most durván káromkodva lehordja. Jóformán kivehettük a 

pontos szavakat is. 

Megvártam, míg végez. 

– Én ebben a veszélyes helyzetben is kijelentem, hogy Leah oda 

tartozik, ahová csak akar. 

Leah morgott, de ahogy dühösen meredt Jaredre, azt egyetértésnek 

értékeltem. 

– Ide hallgass, Jared! Még mindig egy család vagyunk, rendben? Túl 

fogjuk tenni magunkat az ellenségeskedésen, de addig talán jobb lesz, 

ha maradtok a ti területeteken. Csak hogy elkerüljük a félreértést. 

Ugye senki sem akar családi viszályt? Sam sem, igaz? 

– Persze, hogy nem – horkant fel Jared. – Maradunk a területünkön. 

De a te területed hol van, Jacob? A vámpírok földjén? 

– Nem. Pillanatnyilag hontalan vagyok. De ne aggódj, nem fog ez 

örökké tartani. – Kénytelen voltam nagy levegőt venni. – Nincs már 

annyi idő… hátra. Rendben? Azután Cullenék valószínűleg elhúznak, 

Seth és Leah pedig hazamegy. 

Leah és Seth egyszerre vonyított fel, és orruk szinkronban fordult 

felém. 

– És te, Jake? 

– Visszamegyek az erdőbe, azt hiszem. Nem nagyon maradhatok La 

Push környékén. Két alfahím túl nagy feszültséggel jár. Különben is 

arra tartottam. Még ez előtt a cirkusz előtt. 

– És ha beszélnünk kell? – kérdezte Jared. 

– Üvöltsetek, de ne lépjétek át a határt, rendben? Majd mi 

odamegyünk. És Samnek nem kell ennyi embert küldenie. Nem 

szándékozunk megverekedni. 

Jared savanyú képet vágott, de bólintott. Nem tetszett neki, hogy 

feltételeket szabok Samnek. 



– Hát akkor majd találkozunk, Jake. Vagy sem – intett kedvetlenül. 

– Várj, Jared! Embry jól van? 

Meglepetés suhant át az arcán. 

– Embry? Hát persze, hogy jól. Miért? 

– Csak azt nem értettem, hogy Sam miért Collint küldte. 

Az arckifejezését figyeltem, még mindig valami átverésre 

gyanakodtam. Megvillant a szeme, de semmit nem olvashattam ki 

belőle. 

– Ez már nem igazán a te dolgod, Jake. 

– Asszem nem. Csak kíváncsi voltam. 

A szemem sarkából észrevettem azonban egy apró rándulást, de nem 

reagáltam rá, mert nem akartam Quilt elárulni. Ő jelzett. 

– Tudatni fogom Sammel az… utasításaidat. Viszlát, Jacob! 

Felsóhajtottam. 

– Rendben. Szevasz, Jared. Mondd meg apámnak, hogy megvagyok, 

oké? Meg hogy sajnálom a dolgot, és szeretem. 

– Átadom. 

– Kösz. 

– Gyertek, srácok! – mondta Jared. Elfordult tőlünk, és elindult 

arrafelé, ahol már nem láthatjuk, ahogy átváltozik, mivel Leah is ott 

volt. Paul és Collin szorosan Jared sarkában kullogott, de Quil 

bizonytalankodott. Halkan nyüszített, mire tettem egy lépést felé. 

– Aha, nekem is hiányzol, bratyó. 

Quil mogorván, lógó fejjel kocogott oda hozzám. Megveregettem a 

vállát. 

– Nem lesz semmi baj. 

Erre felszűkölt. 

– Mondd meg Embrynek, hogy hiányoztok az oldalamról. 

Bólintott, aztán az orrát a homlokomhoz dörgölte. Leah felhorkantott. 

Quil felnézett, de nem Leah-ra, hanem a háta mögé, amerre a többiek 

elmentek. 

– Menj csak haza! – mondtam. 

Quil nyüszített még egyet, aztán elindult a társai nyomában. Fogadni 

mertem volna, hogy Jared nem valami higgadtan várakozik rá. Amint 

távozott, testem központjában felizzott a melegség, és hagytam, hogy 



elárassza végtagjaimat. Egy pillanat alatt átjárt a hőség, és újra négy 

lábon álltam. 

Már azt hittem, smárolni fogtok – heherészett Leah. 

Oda sem bagóztam rá. 

Rendben volt? – kérdeztem tőlük. Zavart, hogy az ő nevükben is 

beszéltem, noha nem hallottam a gondolataikat. Nem akartam 

feltételezni semmit. Ebben nem akartam hasonlítani Jaredre. 

Mondtam bármit, amit nem kellett volna? Vagy volt valami, amit nem 

mondtam, pedig kellett volna? 

Jól csináltad, Jake! – biztatott Seth. 

Behúzhattál volna egyet Jarednek – merengett Leah. – Nem bántam 

volna. 

Azt hiszem, tudjuk, miért nem volt szabad Embrynek eljönnie – 

gondolta Seth. 

Nem értettem. 

Nem volt szabad? 

Ugyan, Jake, nem láttad Quilt? Eléggé kivan, igaz? Tíz az egyhez le 

merném fogadni, hogy Embry még zaklatottabb. És Embry mellett 

nincs ott egy Claire. Kizárt dolog, hogy Quil fogja magát, és 

otthagyja La Pusht. Embry esetleg megtenné. Vagyis Sam nem 

kockáztatja, hogy esetleg meggyőzöd, és elhagyja a hajót. Nem 

akarja, hogy nagyobb legyen a falkánk, mint amekkora. 

Komolyan? Szerinted így van? Szerintem Embry szívesen cafatokra 

tépne néhány Cullent. 

De ő a legjobb barátod, Jake. Ő és Quil szívesebben állna a te 

oldaladon, mint veled szemben, ha verekedni kell. 

Akkor örülök, hogy Sam otthon tartotta. Ez a falka elég nagy – 

sóhajtottam. – Na, jó. Akkor egyelőre rendben vagyunk. Seth, 

megtennéd, hogy egy darabig nyitva tartod a szemedet? Leah-nak és 

nekem is muszáj aludnunk egyet. Az az érzésem, hogy minden 

rendben ment, de ki tudja? Talán csak figyelemelterelés volt. 

Nem mindig voltam ennyire paranoiás, de emlékeztem, milyen erőt 

jelent Sam elkötelezettsége. Az a tökéletesen céltudatos 

összpontosítás, ahogyan a veszélyforrást el akarja pusztítani. Vajon 

kihasználja az előnyt, hogy most hazudhat nekünk? 



Nem gond. – Seth boldogan tett meg minden tőle telhetőt. – Akarod, 

hogy elmagyarázzam Cullenéknek? Valószínűleg még elég feszültek. 

Majd én. Amúgy is ellenőrizni akarom a dolgokat. 

Elkapták az izgatott agyamban kavargó, összemosódott képeket. 

Seth meglepetten vinnyogott. 

Fúj! 

Leah úgy rázta a fejét, mintha a képet próbálná kirázni a 

memóriájából. 

Azt hiszem, ilyen baromi gusztustalan dolgot soha életemben nem 

hallottam. Fúj! Ha lenne valami a gyomromban, már kívánkozna is 

kifelé. 

Persze, vámpírok – szögezte le Seth egy perc elteltével, semlegesítve 

Leah reakcióját. – Úgy értem, van benne valami logika. És ha segít 

Bellán, akkor miért ne, nem igaz? 

Leah és én is csak bámultunk rá. 

Mi van? 

Anyu gyakran leejtette kisbaba korában – fintorgott Leah. 

Nyilván fejre. 

És az ágy rácsát is rágta. 

Ólmos festék volt? 

Úgy tűnik – gondolta Leah. 

Seth felhorkant. 

Jaj de vicces! Miért nem fogjátok be inkább, és alszotok? 

14. HA LELKIFURDALÁSOD TÁMAD, AMIÉRT GOROMBA 

VOLTÁL A VÁMPÍROKKAL, TUDNOD KELL, HOGY GÁZ 

VAN 

AMIKOR VISSZAÉRTEM, SENKI SEM VÁRT A HÁZ ELŐTT 

helyzetjelentésre. Vajon még mindig készültségben vannak? 

Minden rendben – gondoltam elcsigázottan. 

Hamar észrevettem az apró változást a már ismert helyszínen. A 

veranda alsó lépcsőfokán egy kupac világos színű textília hevert. 

Odaugrottam, hogy megvizsgáljam. Visszatartottam a lélegzetemet, 

mert a vámpírszag hihetetlenül átitatta az anyagot. Az orrommal 

megböktem a halmot. 



Valaki ruhákat készített ki. Hűha! Úgy látszik, Edward elkapta azt a 

kínos pillanatot, amikor kirepültem az ajtón. Hát ez… rendes dolog. 

És fura. 

Óvatosan a fogam közé fogtam a ruhadarabokat – Fúj, de büdös –, és 

elcipeltem a fák közé, hátha ez csak a szőke pszichopata vicce, és ez 

egy rakás női cucc. Fogadni mernék, hogy élvezné az 

arckifejezésemet, ahogy ott állok pucéran, kezemben egy nyári 

szoknyával. 

A fák takarásában ledobtam a bűzös kupacot, és visszalényegültem 

emberré. Kiráztam a ruhákat, és a fák törzséhez csapkodtam, hogy 

némileg kiverjem belőlük a szagot. Egyértelműen férfiruhák voltak, 

világosbarna nadrág, meg egy fehér, legombolt gallérú ing. Egyik 

sem volt elég hosszú, de azért úgy néztem, rám fog jönni mindkettő. 

Biztosan Emmetté. Felhajtottam az ing ujját, de a gatyával nem sokat 

tudtam kezdeni. Na, mindegy. 

Be kellett ismernem, jobban éreztem magam most, hogy volt ruhám, 

még akkor is, ha bűzlött, és nem igazán passzolt. Nehéz volt, hogy 

nem rohanhattam haza egy másik régi joggingnadrágért, amikor 

kellett. Megint ez a hajléktalan lét, hogy nincs hová visszamenni. 

Nem volt semmim, ami pillanatnyilag nem zavart annyira, ámde 

tudtam, hogy hamarosan bosszantó lesz. 

Kimerülten vánszorogtam fel Cullenék verandalépcsőjén elegáns, 

használt ruhámban, de amikor az ajtóhoz értem, elbizonytalanodtam. 

Kopogjak? Hülyeség, úgyis tudják, hogy itt vagyok. Csodálkoztam, 

hogy miért nem reagál senki, nem mondják se azt, hogy jöjjek be, se 

azt, hogy húzzak a túróba. Carlisle és Esme a folyóra nyíló hátsó 

ablakoknál állt. Alice-t, Jaspert és Emmettet nem láttam, de 

hallottam, ahogy odafent beszélgetnek. Bella a kanapén feküdt, mint 

tegnap, és csak egy cső kígyózott belőle, meg egy intravénás tasak 

lógott a kanapé mögött. Úgy becsavarták két vastag takaróba, mint a 

burritót, vagyis legalább hallgattak rám. Rosalie törökülésben ült a 

földön, Bella fejénél. Edward a kanapé túlsó végén, Bella 

beburritózott lábával az ölében. Felpillantott és rám mosolygott, 

amikor beléptem – éppen csak megrándult a szája széle –, mintha 

tetszene neki valami. 



Bella nem hallotta, hogy jövök. Csak akkor nézett fel, amikor 

Edward is, és ő is elmosolyodott. Igazi melegséggel. Az egész arca 

felvillanyozódott. Nem emlékeztem rá, mikor tűnt utoljára ilyen 

felajzottnak, amiért engem lát. 

Mi történt vele? Te jó ég, hiszen férjnél van! Ráadásul boldog 

feleség. Kétségtelen, hogy az őrület határán túl szerelmes a 

vámpírjába. Tetejébe még irtóra terhes is. 

Akkor mi a fenének örül nekem annyira? Mintha attól lenne szép a 

nyavalyás napja, hogy besétáltam az ajtón. 

Ha legalább nem érdekelné… Sőt, igazán nem akarná, hogy a 

közelében legyek. Annyival könnyebb lenne távol maradnom! 

Mintha Edward is egyetértett volna a gondolataimmal. Az utóbbi 

időben annyira egy hullámhosszon voltunk, hogy az már őrület. Most 

homlokráncolva tanulmányozta Bella arcát, aki szélesen rám 

mosolygott. 

– Csak beszélni akartak – motyogtam hulla fáradtan. – Nem várható 

támadás. 

– Így van – felelt Edward. – A nagy részét hallottam. 

Ettől egy kissé feléledtem. Jó három mérföldnyire voltunk. 

– Hogyan? 

– Tisztábban hallak. Ez a bizalmas viszony és a koncentráció 

függvénye. A gondolataidat is könnyebben érzékelem, amikor emberi 

alakban vagy. Szóval vettem nagyjából, ami odakint történt. 

– Aha – mondtam. Egy kicsit bosszantott, bár semmi okom nem volt 

rá, így inkább vállat vontam. – Akkor jó. Utálom elismételni, ki mit 

mondott. 

– Azt mondanám, menj aludni – kezdte Bella –, de az az érzésem, 

hogy hat másodpercen belül elterülsz a padlón, úgyhogy felesleges 

lenne. 

Elképesztő, mennyivel jobb lett a hangja, és mennyivel erősebbnek 

tűnik. Friss vér szagát éreztem, és láttam, hogy megint a kezében van 

a pohár. Vajon mennyi vér kell neki, hogy működjön? Vajon idővel 

beterelik a szomszédokat? 

Elindultam az ajtó felé, menet közben számolva a másodperceket. 

– Egy Mississippi… két Mississippi… 

– Hol van árvíz, blöki? – morrant rám Rosalie. 



– Rosalie, tudod, hogy lehet vízbe fojtani egy szőke nőt? – kérdeztem 

anélkül, hogy megálltam, vagy ránéztem volna. – Tükröt kell 

ragasztani a medence fenekére. 

Hallottam Edward kuncogását, miközben behúztam magam mögött 

az ajtót. A kedve egyenes arányban javult Bella egészségi 

állapotával. 

– Ismertem – szólt utánam Rosalie. 

Levánszorogtam a lépcsőn, s mindössze arra vágytam, hogy elég 

messzire elvonszoljam magam a fák közé, oda, ahol tiszta a levegő. 

Az volt a tervem, hogy ahelyett, hogy a lábamra kötném, a háztól 

megfelelő távolságban ledobom a cuccot, hogy a legközelebbi 

használatig kiszellőzzön. Ahogy az inggombokkal matattam, 

szórakozottan eszembe jutott, hogy a gomb sosem lesz menő a 

vérfarkasoknál. 

Ahogy a pázsiton vonszoltam magam, hangokat hallottam. 

– Hová mész? – kérdezte Bella. 

– Elfelejtettem elmondani neki valamit. 

– Hagyd aludni Jacobot. Az várhat. 

Igen, lécci, hagyd Jacobot aludni! 

– Csak egy perc az egész. 

Lassan visszafordultam. Edward addigra már ki is ért az ajtón. 

Bocsánatkérő arccal közeledett hozzám. 

– Ne már! Most meg mi van? 

– Bocs – mondta, majd elhallgatott, mintha nem tudná, hogyan is 

fogalmazza meg a gondolatait. 

Min gondolkozol, gondolatolvasó? 

– Amikor az előbb Sam küldötteivel beszéltél – kezdte –, 

szinkrontolmácsoltam Carlisle-nak, Esmének meg a többieknek. 

Aggódnak amiatt, hogy… 

– Figyelj! Nem adjuk fel az őrködést. Nem kell úgy hinned Samnek, 

ahogy mi hiszünk. De tőle függetlenül is nyitva tartjuk a szemünket. 

– Nem, nem. Nem erről van szó. Megbízunk az ítélőképességedben. 

Esme inkább a viszontagságok miatt aggódik, amiket a falkádnak el 

kell viselnie. Megkért, hogy beszéljek veled erről négyszemközt. 

Ezen meglepődtem. 

– Milyen viszontagságokról beszélsz? 



– Legfőképpen a hajléktalanságról. Nagyon bántja, hogy ennyire… 

nincstelenek vagytok. 

Felhorkantam. Egy vámpírtyúkanyó. Elég bizarr. 

– Szívósak vagyunk. Mondd meg neki, hogy ne aggódjon! 

– Akkor is szeretne megtenni mindent, ami a módjában áll. Az az 

érzésem, hogy Leah nem szeret farkasként enni. 

– És? 

– Nekünk van itthon normális ennivalónk, hogy fenntartsuk a 

látszatot, meg persze Bella számára. Leah-t szívesen látjuk bármire, 

amire gusztusa támad. Mindhárman jöhettek. 

– Átadom neki. 

– Leah gyűlöl bennünket. 

– Vagyis? 

– Vagyis próbáld meg, kérlek, úgy továbbítani neki az üzenetet, hogy 

legalább végiggondolja az ajánlatot. 

– Megteszem, amit tudok. 

– Aztán itt van a ruhák kérdése. 

Lepillantottam arra, amit éppen viseltem. 

– Ja, igen. Kösz. – Valószínűleg bunkóság lett volna megemlíteni, 

mennyire bűzlenek. 

Egy kissé elmosolyodott. 

– Ezzel kapcsolatosan is könnyen ki tudunk segíteni benneteket, ha 

bármire szükségetek van. Alice ritkán engedi meg nekünk, hogy 

ugyanazt a ruhadarabot kétszer felvegyük. Halmokban állnak a 

vadonatúj ruhák, amiket a rászorulóknak akarunk adni, és azt hiszem, 

Leah nagyjából akkora lehet, mint Esme… 

– Nem tudom biztosan, hogyan érez a vérszívók levetett rongyaival 

kapcsolatban. Ő nem olyan praktikus gondolkodású, mint én. 

– Bízom benne, hogy az ajánlatot a lehető legjobb színben tudod 

feltüntetni előtte. Csakúgy, mint ajánlatunkat bármi más eszközre, 

amire szükségetek lehet, szállításra, vagy akármire. És persze a 

zuhanyra is, mivel jobb szerettek a szabadban aludni. Kérlek… ne 

érezzétek úgy, hogy meg vagytok fosztva az otthon kényelmétől! 

Az utolsó mondatot halkan mondta, ezúttal nem azért, hogy ne hallja 

meg más, hanem mert tele volt őszinte érzelemmel. 

Egy másodpercig csak bámultam rá, álmosan pislogva. 



– Ez, ööö, kedves tőletek. Mondd meg Esmének, hogy nagyra 

értékeljük az… öööö …a gondolatot. De a birtokhatár néhány helyen 

átvág a folyón, így elég tiszták maradunk, köszi. 

– Megteszed, hogy mégis továbbadod az ajánlatot? 

– Hát persze. 

– Köszönöm. 

Már éppen hátat fordítottam neki, amikor kővé dermedtem a házból 

jövő fájdalmas sikoly hallatán. Mire visszanéztem, már el is tűnt. 

Most meg mi történt? 

Követtem, csoszogva, mint egy zombi. Nagyjából annyi agysejtet is 

használtam. Nem adatott meg az érzés, hogy lenne más választásom. 

Valami nem stimmelt. Látnom kellett, hogy mi. Mást úgysem 

tehetnék. És biztosan rosszabbul fogom érezni magam. 

Elkerülhetetlennek tűnt. 

Megint bementem kopogás nélkül. Bella lihegve gömbölyödött a 

teste közepén levő dudor köré. Rosalie tartotta, Edward, Carlisle és 

Esme pedig ott toporgott körülötte. Alice a lépcső tetején állt, és a 

halántékára szorított kézzel bámult lefelé. Furán festett, mintha 

valamiért nem lenne szabad lejönnie a nappaliba. 

– Adj egy másodpercet, Carlisle! – lihegett Bella. 

– Bella! – aggodalmaskodott az orvos. – Hallottam, hogy valami 

megrepedt. Meg kell néznem. 

– Nagyjából tuti… huh…, hogy egy bordám volt. Aú. Aha. Pontosan 

itt – mutatott a bal oldalára, óvatosan, hogy meg ne érintse. 

Az az izé most már a csontjait is összetöri! 

– Muszáj megröntgeneznem. Talán szilánkos. Nem akarjuk, hogy 

bármit átszúrjon. 

Bella nagy levegőt vett. 

– Na jó. 

Rosalie óvatosan felemelte. Úgy festett, Edward menten ellenkezni 

fog, de Rosalie rávicsorgott, és még morgott is. 

– Én már viszem. 

Ezek szerint nem csak Bella erősödött fel, de az a valami is. Nem 

lehet éhenveszejteni az egyiket, anélkül, hogy a másik is éhen ne 

halna, és gyógyítani is csak együtt lehet őket. Hát, ez nem nyerő. 



Barbie fürgén felcipelte az emeletre Bellát, nyomában Carlisle-lal és 

Edwarddal. Egyikük sem vett tudomást arról, hogy sóbálvánnyá 

válva ácsorgok az ajtóban. 

Szóval, nem csak vérkészleteik vannak, hanem röntgengépük is? A 

doki nyilván hazahordja a munkát. 

Túlságosan fáradt voltam ahhoz, hogy kövessem őket. Már 

megmozdulni se maradt erőm. Nekidőltem a falnak, aztán lecsúsztam 

a földre. Az ajtó még mindig nyitva, ezért arrafelé fordítottam az 

orromat, hálát adva a házba besurranó tiszta szellőnek. Fejemet a 

félfának támasztva füleltem. 

Leszűrődött odafentről a röntgengép zümmögése. Vagy csak 

feltételeztem, hogy azt hallom. Aztán jóformán nesztelen léptek 

suhantak a lépcsőn. Fel sem néztem, melyik vámpír közeledik. 

– Kérsz egy párnát? – kérdezte Alice. 

– Nem – motyogtam. Mi ez a kitüntető vendégszeretet? Kivert tőle a 

víz. 

– Ez nem lehet valami kényelmes – jegyezte meg. 

– Nem is az. 

– Akkor miért nem mész arrébb? 

– Fáradt vagyok. Te meg miért nem vagy odafent a többiekkel? – 

förmedtem rá. 

– Fáj a fejem – felelte. 

Odafordultam, hogy szemügyre vegyem. 

Alice aprócska volt, kábé akkora, mint az egyik karom. Most, hogy 

ilyen furán összetöpörödött, még kisebbnek látszott. Manóarca 

elgyötört. 

– A vámpíroknak is fájhat a fejük? 

– A normálisoknak nem. 

Felhorkantam. Normális vámpír. Ez jó. 

– És hogyhogy már sosem vagy Bella mellett? – kérdeztem már-már 

számonkérőn. Eddig fel sem tűnt, annyira tele volt a fejem minden 

más marhasággal. Mégis furcsa, hogy amióta itt vagyok, Alice 

sosincs Bellával. Talán ha ő lenne mellette, Rosalie végre elkotródna. 

– Azt hittem, ennyire elválaszthatatlanok vagytok – fontam össze két 

ujjamat. 



– Mint mondtam – kuporodott le a kőre néhány arasznyira tőlem, és 

sovány karjaival átölelte csontos térdét –, fáj a fejem. 

– Bella miatt? 

– Igen. 

Erre a homlokomat ráncoltam. Rejtvényfejtéshez határozottan 

tompának bizonyultam. A fejemet a friss levegő felé hajtottam, és 

lehunytam a szememet. 

– Nem igazán Bella, hanem a… magzat miatt – helyesbített. 

Á, szóval van még valaki, aki hasonlóan érez, mint én. Ez teljesen 

világosan kiderült. Ugyanolyan vonakodva mondta ki a szót, mint 

Edward. 

– Nem látom – vallotta meg, bár akár magában is beszélhetett volna. 

Azt hitte, már elnyomott az álom. – Nem látok semmit vele 

kapcsolatban. Pont úgy, ahogy a ti jövőtöket sem látom. 

Megborzongtam, és összeszorítottam a fogamat. Utálom, ha azzal a 

lénnyel hasonlítanak össze. 

– Bella eltakarja. Állandóan körülöleli, ezért… elmosódott. Mint 

amikor rossz a vétel a tévében. Mint amikor a képernyőn rohangáló 

elmosódott emberekre próbálsz fókuszálni. Majd szétesik a fejem 

attól, hogy nézem. És különben sem látok távolabbra néhány percnél. 

A… magzat túlságosan is uralja a jövőjét. Amikor Bella először úgy 

döntött… amikor rájött, hogy akarja a babát, minden összemosódott a 

szemem előtt. Halálra rémített vele. 

Egy másodpercig hallgatott, majd hozzátette: 

– Be kell ismernem, megkönnyebbülés, ha a közelben vagy, az ázott 

kutya szagod ellenére. Minden eltűnik. Mintha lehunynám a 

szememet. Tompítja a fejfájást. 

– Örülök, hogy a hasznomat veszi, hölgyem – motyogtam. 

– Azon töröm a fejem, vajon mi a közös bennetek… miért 

hasonlítotok ebben? 

Csontjaimat hirtelen elöntötte a forróság. Ökölbe szorítottam a 

kezemet, hogy ne remegjen. 

– Semmiben sem hasonlítok arra a gyilkosra – sziszegtem. 

– Hát azért valami csak van benne. 

Nem feleltem. Az izzás kezdett alábbhagyni. Ilyen hullafáradtan nem 

sokáig tudtam dühös maradni. 



– Ugye nem bánod, ha elüldögélek itt melletted? – kérdezte. 

– Asszem nem. Amúgy is büdös van. 

– Köszi. Azt hiszem, ez a legjobb gyógymód, mivel aszpirint nem 

vehetek be. 

– Nem tudnád egy kicsit halkabbra venni? Aludni próbálok. 

Nem felelt, inkább csendben maradt. Én pedig néhány másodperc 

múlva már szunyáltam is. 

Azt álmodtam, hogy irtó szomjas vagyok. Volt előttem egy nagy 

pohár víz. Látszott, hogy hideg, a pára lecsapódott az oldalán. 

Felkaptam a poharat, és hatalmasat kortyoltam belőle, de mindjárt 

rájöttem, hogy nem is víz, hanem hígítatlan fehérítőszer. 

Kiöklendeztem, szanaszét köpködtem. Még az orromból is spriccelt 

kifelé egy nagy adag. Égetett… 

Az orromat átjáró fájdalom felébresztett annyira, hogy eszembe 

jusson, hol aludtam el. A szag elég durva ahhoz képest, hogy az 

orrom gyakorlatilag nincs is bent a házban. Brrr…! És ez a ricsaj… 

Valaki hangosan nevet. Ismerős nevetés, de nem passzol a szaghoz. 

Nem illik oda. 

Nyöszörögve nyitottam fel a szememet. Az ég borúsan szürkés. 

Nappal volt, de nem tudtam megállapítani, hány óra lehet. Talán 

hamarosan lemegy a nap – elég sötét volt. 

– Na végre – vihogott a Szöszi nem túl messze. – Kezdett kissé 

unalmas lenni a láncfűrészes műsorszám. 

Megfordultam, és feltápászkodtam. Közben rájöttem, honnan ered a 

szag. Valaki az arcom alá gyűrt egy fehér pehelypárnát. Nyilván 

kedveskedni akart. Feltételezem, nem Rosalie volt. 

Amikor az arcomat kiemeltem a bűzös tollak közül, más illatokat is 

megéreztem. Szalonna- és fahéjillat, vámpírszaggal keveredve. 

Körbepislogtam. 

Nem sok minden változott, csak annyi, hogy Bella most ott ült a 

kanapé közepén, és eltűnt az intravénás állvány. Barbie ott kuporgott 

a lábánál, fejét Bella térdén nyugtatta. Még mindig kirázott a hideg 

attól, hogy milyen lazán érintik meg, bár mindent figyelembe véve 

ezt valószínűleg felfoghattam volna már, ha nem vagyok annyira 

agyhalott. Edward persze Bella mellett, és fogta az egyik kezét. Alice 

is a földön ült, mint Rosalie. Az arca most nem volt elgyötört. 



Rögvest kiderült, hogy miért – talált magának másik 

fájdalomcsillapítót. 

– Hé, Jake magához tért! – kurjantott Seth. 

Ott terpeszkedett Bella másik oldalán, karját lazán átvetette a vállán. 

Ölében jól megrakott tányér. 

Mi a túró! 

– Téged keresett – közölte Edward, miközben feltápászkodtam. – És 

Esme rábeszélte, hogy maradjon reggelire. 

Seth látta az arckifejezésemet, és sietett magyarázkodni. 

– Aha, Jake. Csak lecsekkoltam, hogy rendben vagy-e, mert nem 

változtál vissza. Leah aggódott. Mondtam neki, hogy valószínűleg 

emberi alakban dobtad be a szunyát, de tudod, milyen. Mindenesetre 

itt volt ez a sok kaja, és – Edwardhoz fordult – haver, te aztán tudsz 

főzni. 

– Köszönöm – biccentett Edward. 

Lassan lélegeztem, s megpróbáltam lazítani az állkapcsomon. A 

szememet képtelen voltam levenni Seth karjáról. 

– Bella fázott – mondta Edward halkan. 

Na persze. Különben sincs semmi közöm hozzá. Bella nem tartozik 

hozzám. 

Seth hallotta Edward megjegyzését, az arcomba nézett, és hirtelen 

mindkét kezére szüksége lett az evéshez. Levette a karját Belláról, és 

nekilátott. Odamentem, és megálltam egylépésnyire a kanapétól. Még 

mindig nem sikerült teljesen lehiggadnom. 

– Leah őrjáratozik? – kérdeztem Sethtől. A hangom még mindig 

álmos volt. 

– Aha – felelt teli szájjal. Sethen is új ruha volt. Jobban illett rá, mint 

rám az enyém. – Meg sem áll… Ne aggódj! Majd üvölt, ha van 

valami. Éjfél körül váltottuk egymást. Én tizenkét órát futottam. – 

Büszke volt magára, ami hallatszott is a hangján. 

– Éjfélkor? Várj csak! Most hány óra? 

– Mindjárt lemegy a nap – nézett ki az ablakon, hogy eldöntse. 

A rohadt életbe! Átaludtam a napot és az egész éjszakát. Micsoda 

égés! 

– A fenébe! Sajnálom, Seth. Komolyan. Megrugdoshattál volna, 

hogy keljek fel. 



– Ugyan már, öregem! Ki kellett aludnod magad. Mióta is nem 

pihentél? Sam utolsó őrjárata előtti éjjel óta? Úgy negyven órája? 

Ötven? Nem vagy robot, Jake. Különben sem maradtál le semmiről. 

Semmiről? Sietve Bellára pillantottam. Az arcszíne megint olyan, 

mint az emlékeimben. Sápadt, de rózsás. Az ajka újra rózsaszín. Még 

a haja is jobban nézett ki. Fényesebb. Látta, hogy méregetem, erre 

rám vigyorgott. 

– Hogy van a bordád? – kérdeztem. 

– Jó szorosan bekötözve. Nem is érzem. 

Erre a szememet forgattam. Hallottam, ahogy Edward a fogát 

csikorgatja, úgyhogy sejtettem, az ő csőrét legalább annyira piszkálja, 

mint az enyémet, hogy Bella nem veszi komolyan a dolgot. 

– Mi a reggeli? – kérdeztem egy kissé gorombán. – Nullás vagy AB 

pozitív? 

Bella kinyújtotta rám a nyelvét. Újra a régi volt. 

– Rántotta – felelte, de pillantása mindjárt a kettejük közé dugott 

pohár vérre tévedt. 

– Menj, egyél valamit reggelire, Jake! – biztatott Seth. – Van egy 

csomó kaja a konyhában. Biztosan üres a gyomrod. 

Szemügyre vettem az ölében levő ennivalót. Úgy tűnt, egy adag 

sajtos rántotta felét és egy frizbi méretű fahéjas csiga maradékát 

látom. A gyomrom megkordult, de nem foglalkoztam vele. 

– Leah mit reggelizik? – tudakoltam szigorúan. 

– Vittem neki kaját, még mielőtt egy falatot is ettem volna – 

védekezett Seth. – Azt mondta, inkább enne országúti döglött 

macskát, de fogadni mernék, hogy most tömi a fejét. Ez a fahéjas 

csiga… – Mintha nem talált volna szavakat rá. 

– Akkor elmegyek vele vadászni. 

Seth felsóhajtott, amikor megfordultam, hogy távozzam. 

– Várj egy percet, Jacob! 

Carlisle szólt utánam, így valószínűleg kevésbé tiszteletlen képet 

vágtam, mintha valaki más állított volna meg. 

– Igen? 

Carlisle elindult felém, miközben Esme átment a másik szobába. Úgy 

másfél lépésnyire tőlem állt meg, épp csak egy kicsivel távolabb, 



mint amikor két ember beszélget. Méltányoltam, hogy nem jön a 

nyakamra. 

– Ha már szóba került a vadászat… – kezdte komoran. – Ez nagy 

kérdés lesz a családom számára. Az eddigi fegyverszünet 

pillanatnyilag nyilvánvalóan érvénytelen, ezért a tanácsodra van 

szükségem. Sam vajon vadászni fog ránk az általad védett területen 

kívül? Nem akarjuk megkockáztatni, hogy egy családtagod 

megsérüljön, vagy elveszítsünk valakit a mieink közül. Te mit tennél 

a helyünkben? 

Kissé meglepetten húzódtam hátra. Csak így nekem szegezi a 

kérdést?! Honnan a fenéből tudnám, hogy milyen vérszívónak lenni? 

Mondjuk, az igaz, hogy Samet viszont ismerem. 

– Rizikós – feleltem, s igyekeztem nem törődni a többi rám szegezett 

szempárral, és csakis hozzá beszélni. – Sam némileg lehiggadt, de 

abban nagyjából biztos vagyok, hogy az ő szemében érvénytelen az 

egyezség. Amíg úgy véli, hogy a törzs vagy más emberi lény 

veszélyben van, addig nem áll le magukkal bájologni. Ugye ezt 

megérti, Doki? Ezzel együtt neki La Push védelme a legfontosabb. 

Ahhoz viszont kevesen vannak, hogy egyszerre őrizzék a 

rezervátumot, és közben még hajtóvadászatot is folytassanak életre-

halálra. Fogadok, hogy nem távolodik el nagyon az otthonától. 

Carlisle elgondolkodva bólogatott. 

– Vagyis szerintem biztos, ami biztos alapon együtt menjenek 

vadászni. És jobb lenne nappal, mert arra számítanak, hogy 

vámpírszokás szerint éjjel indulnak el. Maguk gyorsak, úgyhogy 

keljenek át a hegyeken, és jó távol vadásszanak, hogy eszébe se 

juthasson olyan messzire maguk után küldeni senkit. 

– És hagyjuk Bellát védelem nélkül? 

Felhorkantam. 

– Minek néz minket? Piskótának? 

Carlisle felnevetett, de mindjárt el is komorult. 

– Jacob, nem harcolhatsz a fivéreid ellen. 

Erre összeszűkült a szemem. 

– Nem mondom, hogy könnyen tenném, de ha tényleg azért 

jönnének, hogy Bellát megöljék, meg tudnám állítani őket. 

Carlisle aggodalmasan rázta a fejét. 



– Nem úgy értettem, hogy képtelen lennél rá. De nagyon helytelen 

volna. Nem venném a lelkemre. 

– Nem a maga lelkén száradna, Doki, hanem az enyémen. Én pedig 

kibírom. 

– Nem, Jacob. Gondoskodunk róla, hogy erre ne kerüljön sor. – 

Elgondolkodva ráncolta a homlokát. – Hármasával megyünk – 

döntötte el kisvártatva. – Valószínűleg ez lesz a legjobb. 

– Nem tudom, Doki. Megosztani az erőt nem a legjobb stratégia. 

– Van néhány különleges képességünk, ami ellensúlyozza a hátrányt. 

Ha Edward az egyik a három közül, az néhány mérföldes körzetben 

biztonságot jelent. 

Mindketten Edwardra pillantottunk. Arckifejezése gyors 

visszakozásra késztette Carlisle-t. 

– Biztos van más megoldás is – helyesbített. Nyilvánvaló, hogy nincs 

az a fizikai szükséglet, ami most eltávolíthatná Edwardot Bella 

közeléből. – Alice, gondolom, te megnézhetnéd, melyik úton ne 

menjünk. 

– Azokon semmiképpen, amelyek eltűnnek – bólintott Alice. – 

Egyszerű. 

Edward, aki egészen megfeszült Carlisle első terve hallatán, most 

kiengedett. Bella boldogtalanul bámult Alice-re, azzal a kis ránccal a 

szeme között, amely akkor szokott megjelenni, ha aggódik. 

– Akkor jó – mondtam. – Ezt elintéztük. Már itt se vagyok. Seth! 

Alkonyatra visszavárlak, úgyhogy szunyálj egyet addig valahol, 

rendben? 

– Hát persze, Jake! Visszaváltozom, amint végeztem. Hacsak… – 

Elbizonytalanodva nézett Bellára. – Szükséged van rám? 

– Van takarója – mordultam rá. 

– Megvagyok, Seth. Köszi – mondta Bella sietve. 

Ekkor a villámgyors Esme termett a szobában, kezében egy nagy, 

letakart edénnyel. Bizonytalanul állt meg Carlisle könyökénél, tágra 

nyílt, arany szemét rám szegezve. Felém nyújtotta a tálat, és félénken 

közelebb lépett. 

– Jacob! – A hangja nem volt annyira fülsértő, mint a többieké. – 

Tudom, hogy… nincs gusztusod itt enni, és zavarnak a kellemetlen 

szagok. De annyival nyugodtabb lennék, ha vinnél magaddal egy kis 



ennivalót. Tudom, hogy miattunk nem mehetsz haza. Kérlek, enyhíts 

egy keveset a lelkiismeret-furdalásomon! Vigyél valamit enni! – 

Azzal kezembe nyomta az ennivalót lágy, könyörgő arccal. Nem 

tudom, hogyan csinálta, mert nem nézett ki többnek huszonötnél, és 

fehér volt, mint a fal, de az arcán tükröződött valami, ami a mamámra 

emlékeztetett. 

Jesszusom! 

– Persze, persze – hebegtem. – Talán Leah még éhes, vagy 

mittomén… 

Fél kézzel fogtam a tálat, és jó messzire eltartottam magamtól. Majd 

kiöntöm egy fa alá. Nem akartam Esmét megbántani. 

Aztán eszembe jutott Edward. 

Erről egy szót se szólj neki! Hadd higgye, hogy megettem! 

Nem néztem rá megerősítésért, de feltételeztem, hogy nem árul el, 

elvégre a vérszívó tartozott nekem. 

– Köszönöm, Jacob – mosolygott Esme. Hogyan lehet gödröcskés 

egy kőarc? Ez őrület! 

– Izé… köszönöm – nyekegtem a szokottnál felhevültebb képpel. 

Ez a baj, ha az ember sokat lóg a vámpírokkal. Megszokja őket. 

Kezdik összezavarni a látásmódját. Az ember kezdi barátoknak 

érezni őket. 

– Visszajössz később, Jake? – kérdezte Bella, amikor megpróbáltam 

elhúzni a csíkot. 

– Hát, nem tudom. 

Összeszorította az ajkát, mint aki igyekszik nem mosolyogni. 

– Légyszi! Lehet, hogy fázni fogok. 

Nagy levegőt vettem az orromon keresztül, s csak későn jöttem rá, 

hogy nem volt jó ötlet. Felnyögtem. 

– Talán. 

– Jacob! – szólt Esme. Miközben beszélt, az ajtó felé hátráltam, de ő 

rendületlenül követett. – Kitettem egy kosár ruhát a verandára, Leah-

nak. Frissen vannak mosva, és igyekeztem a lehető legkevesebbet 

hozzájuk érni. Elvinnéd neki? 

– Meglesz – motyogtam, aztán kisiettem az ajtón, mielőtt még bárki 

bármi másra rávehetne. 

15. TIKTAK-TIKTAK-TIKTAK 



HÉ, JAKE! NEM AZT MONDTAD, HOGY NAPLEMENTEKOR 

KELLEK? Miért nem ébresztettél fel, mielőtt Leah elaludt? 

Mert nem volt rád szükségem. Még megvagyok. 

Máris elindult a kör északi felén. 

Volt valami? 

Semmi. Egy nagy semmi. 

Voltál felderítésen? 

Elkapta az egyik kitérőm szélét, és elindult az új nyomon. 

Aha. Néhány helyen szétnéztem egy kicsit. Csak ellenőriztem. Arra az 

esetre, ha Cullenék tényleg vadászni mennének… 

Jó ötlet. 

Seth visszafordult a határvonal felé. 

Könnyebb volt vele futni, mint Leah-val. Pedig Leah nagyon is 

igyekezett, de mégis mindig volt valami karcos a gondolataiban. Nem 

szívesen időzött itt. Nem tetszett neki, ahogy a gondolataim 

felengednek a vámpírok felé. Nem akart azzal sem foglalkozni, hogy 

Seth irántuk érzett barátsága egyre erősödött. 

Azért vicces. Azt hittem, én leszek a legnagyobb problémája. Amikor 

Sam falkájában voltunk, egyfolytában egymás idegeire mentünk. 

Most azonban egyáltalán nem viselkedett velem ellenségesen, csak 

Cullenékkel és Bellával. Nem értettem, miért. Talán egyszerűen csak 

hálás, amiért nem zavarom haza. Talán mert most már jobban 

megértem ellenségeskedése okát. De akárhogy is van, Leah-val futni 

egyáltalán nem volt olyan rossz, mint amilyenre számítottam. 

Persze azért annyira nem lett laza. Az ennivaló és a ruhák, amiket 

Esme küldött neki, most éppen úsznak a folyón lefelé az árral. Még 

azután is elutasította, hogy elfogyasztottam a magam részét – nem 

mintha ellenállhatatlanul illatozott volna a vámpíroktól, hanem hogy 

jó példát mutassak Leah-nak önfeláldozó toleranciából. A déltájban 

elejtett kis jávorantilop a fél fogára sem volt elég. És a kedve is 

rosszabb lett tőle. Leah utálta a nyers kaját. 

Talán jó lenne, ha átfésülnénk a terepet keletre is – javasolta Seth. – 

Messzebbre is mehetnénk, hátha odébb várakoznak. 

Erre már én is gondoltam – értettem egyet vele. – De inkább akkor, 

amikor mindhárman ébren leszünk. Nem akarok óvatlan lenni. 



Viszont még azelőtt kéne szétnéznünk, hogy Cullenék vadászni 

indulnának. Hamarosan. 

Rendben. 

Ezen elgondolkoztam. 

Ha Cullenéknek sikerül biztonságban elhagyniuk a közvetlen 

környéket, akkor meg se kéne állniuk. Tulajdonképpen abban a 

pillanatban el kellett volna húzniuk a csíkot, ahogy idejöttünk 

figyelmeztetni őket. Tutira megengedhetnek maguknak egy másik 

kecót is. És vannak barátaik is északon, nem igaz? Fogják meg 

Bellát, és söprés innen! Ez kézenfekvő megoldás lenne a 

problémájukra. 

Valószínűleg ezt kellett volna javasolnom, de attól féltem, nem 

hallgatnak rám. És nem akartam, hogy Bella úgy eltűnjön, hogy soha 

ne tudjam meg, túlélte-e, vagy sem. 

Nem, ez marhaság. Megmondom nekik, hogy menjenek. Nincs 

értelme maradniuk, és jobb lenne – nem kevésbé fájdalmas, de 

egészségesebb – nekem, ha Bella elmenne. 

Most könnyű ezt mondani, amikor Bella nincs éppen velem, nem néz 

rám boldogan, amiért lát, s ugyanakkor foggal-körömmel 

kapaszkodik az életébe… 

Ja, én erről már megkérdeztem Edwardot – gondolta Seth. 

Miről? 

Hogy miért nem tűntek még el innen. Miért nem mentek el Tanyához, 

vagy valahová. Jó messzire, ahová Sam már nem menne utánuk. 

Emlékeztetnem kellett magamat, hogy épp az imént döntöttem el: 

pontosan ezt fogom tanácsolni Cullenéknek, hogy ez a leghelyesebb. 

Nem szabadna dühösnek lennem Sethre, amiért elvégezte helyettem a 

feladatot. Egyáltalán nem kéne haragudnom rá. 

Na és mit felelt? Egy ablakra várnak? 

Nem. Nem mennek el. 

Ezt pedig nem lenne szabad jó hírnek tekinteni. 

Miért nem? Ez hülyeség. 

Nem igazán – kelt a védelmükre Seth. – Időbe telik olyan 

egészségügyi hátteret felépíteni, amilyen Carlisle-nak itt a 

rendelkezésére áll. Megvan minden, ami Bella kezeléséhez kell, és 

szükség esetén még több mindenhez hozzájuthat. Ezért is akarnak 



vadászni. Carlisle szerint hamarosan szükségük lesz még vérre 

Bellának. Mindjárt elfogy az összes nullás, amit elraktároztak neki. 

Carlisle nem szeretné, ha megcsappanna a készlet. Vásárol még. Te 

tudtad, hogy vért lehet vásárolni? Ha valaki orvos. 

Még nem voltam logikus gondolkodásra alkalmas állapotban. 

Akkor is ökörségnek tűnik. A cucc nagy részét magukkal vihetnék, 

nem? És útközben lophatnának ezt-azt, amire még szükségük van. Mit 

érdekel egy vámpírt a jogi duma? 

Edward nem akarja veszélybe sodorni a szállítással. 

Bella már jobban van. 

Sokkal. – Seth gondolatban összehasonlította a becsövezett Belláról 

való emlékeimet azzal a képpel, ahogy legutóbb látta őt, amikor 

nemrég eljött tőlük. Bella mosolygott és integetett neki. – De tudod, 

nem nagyon bír mozogni. Az a micsoda szétrúgja a belét. 

Erre visszanyeltem a torkomat mardosó gyomorsavat. 

Aha, tudom. 

Elvesztettem az egyensúlyomat, pár lépést botladoztam, mire újra fel 

tudtam venni a ritmust. 

De Carlisle újra összerakta. Azt mondta, ez is csak repedés. Aztán 

Rosalie említett valami olyat, hogy ez normál babákkal is előfordul, 

hogy eltörik az anyjuk bordáját. Edward úgy nézett ki, mint aki 

legszívesebben letépné a fejét. 

Kár, hogy nem tette. 

Seth dumagép üzemmódra kapcsolt, tudván, hogy mindez 

életbevágóan fontos nekem, pedig még sosem kértem, hogy meséljen. 

Bellának ma egyszer volt láza, egyszer nem. De nem túl magas. Egyik 

percben még izzadt, aztán meg rázta a hideg. Carlisle nem tudta mire 

vélni. Az is lehet, hogy egyszerűen beteg. Az immunrendszere nyilván 

nincs csúcsformában. 

Na ja. Biztos csak véletlen egybeesés. 

De a kedve jó. Dumált Charlie-val, nevetgélt, meg minden… 

Charlie! 

Mi van? 

Hogy érted, hogy beszélt Charlie-val? 

Most Seth vétette el a lépést, meglepte a dühöm. 



Asszem, minden nap felhívja. Néha a mamája is telefonál. Bella 

hanga most egész okés, szóval megnyugtatta, hogy javulófélben 

van… 

Javulófélben? Ezt meg hogy a rákba gondolják? Hamis reménnyel 

táplálják, hogy aztán még inkább összetörjön, amikor Bella meghal? 

Azt hittem, felkészítik rá Charlie-t. Megpróbálják rávezetni. Vajon 

Bella miért veri így át az apját? 

Lehet, hogy nem hal meg – vélte Seth. 

Nagy levegőt vettem, hogy lenyugodjak. 

Seth! Még ha átvészeli is, akkor már nem ember lesz. Ezt ő és a 

többiek is tudják. Ha nem hal meg, kénytelen lesz marha meggyőzően 

előadni a hullát, öcsi. Vagy ez lesz, vagy el kell tűnnie. Azt hittem, 

megpróbálják megkönnyíteni a dolgot Charlie-nak. Vajon miért…? 

Azt hiszem, ez Bella ötlete volt. Nem szólt senki semmit, de Edward 

arcára kábé ugyanaz volt írva, mint amit te gondolsz. 

Már megint egy hullámhosszon vagyok a vérszívóval. 

Néhány percig némán ügettünk. Elindultam egy új ösvényen, dél felé. 

Ne menj messze! 

Miért? 

Bella megkért, szóljak neked, hogy ugorj be hozzá. 

Összeszorítottam a fogsoromat. 

Alice is látni akar. Azt mondja, elege van abból, hogy a padláson kell 

lógnia, mint a vérszívó denevérnek a harangtoronyban – horkant fel 

Seth nevetve. – Váltottuk egymást Edwarddal, úgy próbáltuk stabilan 

tartani Bella hőmérsékletét. Hűtöttük vagy fűtöttük, mikor mi kellett. 

Gondolom, ha nem akarod csinálni, visszamehetek… 

Ne! Majd én! – mordultam. 

Okés. 

Seth nem tett több megjegyzést, inkább erősen koncentrált a kihalt 

erdőre. 

Én mentem tovább délnek, új nyomok után kutatva. Amikor a lakott 

terület első jeleit megláttam, visszafordultam. Közelében sem jártam 

a városnak, de nem akartam, hogy megint elinduljon a szóbeszéd a 

farkasokról. Már jó régóta láthatatlanok voltunk. 



Visszafelé jövet kereszteztem a birtokhatárt, és a ház felé vettem az 

irányt. Bármennyire is tisztában voltam vele, hogy hülyeség, képtelen 

voltam visszafogni magamat. Igazi mazochista vagyok. 

Nincs veled semmi baj, Jake. Ez nem éppen a leghétköznapibb 

helyzet. 

Fogd be, Seth! 

Befogtam. 

Ezúttal nem torpantam meg az ajtóban, hanem besétáltam, mintha az 

enyém lenne a ház. Gondoltam, Rosalie ettől ki lesz bukva, de 

feleslegesen erőlködtem. Se Rosalie-t, se Bellát nem láttam. Vadul 

forgattam a fejem, reménykedve, hogy csak nem vettem észre őket 

valahol, miközben a szívem fura, kényelmetlen módon feszült neki a 

bordámnak. 

– Jól van – suttogta Edward. – Vagy, inkább úgy mondanám, 

változatlanul. 

A kanapén ült, arcát a tenyerébe temetve. Nem nézett fel, amikor 

megszólalt. Esme szorosan átölelte a vállát. 

– Szia, Jacob! – mondta. – Úgy örülök, hogy visszajöttél! 

– Én is – sóhajtott mélyet Alice. Macskamód jött lefelé a lépcsőn, és 

olyan arcot vágott, mintha lekéstem volna egy megbeszélt időpontot. 

– Ööö… helló! – Próbálkoztam udvariasan viselkedni. Furcsa érzés 

volt. – Bella? 

– Vécén – felelt Alice. – Tudod, a nagyrészt folyékony étrend, meg a 

terhesség teszi. Úgy hallom. 

– Aha. 

Félszegen hintáztam a talpamon. 

– Csúcs – morgott Rosalie. Odakaptam a fejem, és láttam, ahogy a 

lépcső által félig eltakart átjáró felől közeledik. Bellát óvatosan 

tartotta a karjában, arcán a nekem címzett gonosz vigyor. – Már 

messziről éreztem valami kellemetlen szagot. 

Bella arca pedig, akárcsak legutóbb, felragyogott, mint egy gyereké a 

karácsonyfa láttán. Mintha én hoztam volna élete legnagyobb 

ajándékát. 

Ekkora igazságtalanságot! 

– Jacob! – pihegte. – Szóval itt vagy. 

– Szia, Bella! 



Esme és Edward is felállt. Figyeltem, hogy Rosalie milyen óvatosan 

fekteti le a kanapéra, de a gyengédség ellenére Bella elsápadt, és 

visszatartotta a lélegzetét, mintha elhatározta volna, hogy meg se 

nyikkan, bármennyire fáj is. 

Edward végigsimított Bella homlokán, majd a nyakán. Igyekezett 

úgy tenni, mintha csak a haját igazgatná hátra, de nekem inkább 

orvosi vizsgálatnak tűnt. 

– Fázol? – mormolta. 

– Jól vagyok. 

– Bella, tudod, mit mondott Carlisle – feddte meg Rosalie. – Ne 

bagatellizálj el semmit! Azzal nem segítesz. 

– Na jó. Egy kicsit fázom. Edward, ideadnád azt a takarót? 

– Nem ezért vagyok itt? – kérdeztem a szememet meresztve. 

– Még csak most jöttél – mondta Bella –, miután egész nap futottál, 

erre fogadni mernék. Pihenj egy kicsit! Valószínűleg seperc alatt 

felmelegszem. 

Nem hallgattam rá, és már indultam is, hogy leüljek a földre a kanapé 

mellé, miközben még azt magyarázta, mit kellene tennem. Ekkor 

azonban elbizonytalanodtam: mit és hogyan tegyek? Elég 

törékenynek látszott, én pedig féltem volna megmozdítani, vagy akár 

átkarolni a vállát. Így csak óvatosan nekidőltem az oldalának, és a 

karomat ott lógattam mellette, és a kezét fogtam. Aztán a másik 

kezemet az arcára tettem. Nehéz volt megmondani, hogy hidegebb-e, 

mint máskor. 

– Köszi, Jake! – Éreztem, hogy megborzong. 

– Szivi. 

Edward a kanapé karfáján ült Bella lábánál, és a szemét le nem vette 

az arcáról. 

Hiába is reménykedtem benne, hogy a szobában levő sok 

szuperhallású közül senkinek sem fog feltűnni a gyomrom korgása. 

– Rosalie, miért nem hozol Jacobnak valamit a konyhából? – 

kérdezte Alice. Most éppen láthatatlanul, csöndben üldögélt a kanapé 

háta mögött. 

Rosalie hitetlenkedve bámult arrafelé, ahonnan Alice hangja jött. 

– Köszönöm, Alice, de nem ennék meg olyasmit, amibe Barbie 

beleköpött. A szervezetem garantáltan rosszul viselné a mérget. 



– Rosalie sosem hozná Esmét kínos helyzetbe azzal, hogy nem elég 

vendégszerető. 

Edward felsóhajtott. 

– Te megmondanád, ha megmérgezi a kaját, igaz? – kérdeztem. 

– Meg – bólintott Edward. 

És valamiért hittem neki. 

A konyhából hangos kalapálás, és fura módon fémnyikorgás-

csikorgás hallatszott. Edward újabbat sóhajtott, de egy kicsit el is 

mosolyodott. Aztán Rosalie visszajött, még mielőtt tovább törhettem 

volna a fejemet a rejtélyen. Elégedett vigyorral tett le mellém a földre 

egy ezüsttálat. 

– Jó étvágyat, bolhás! 

Azelőtt egy nagy keverőtál lehetett, de addig kalapálta, mígnem 

tökéletes kutyaetető formája lett. Kénytelen voltam elismeréssel 

adózni ügyességének. Tehetségre vall, ahogyan odafigyelt a 

részletekre. Az oldalába még azt is belekarcolta, hogy Blöki. Szép, 

hibátlan kézírással. 

Mivel a kaja elég jól nézett ki – nem kevesebb, mint bifsztek és egy 

nagy, héjában sült krumpli mindennel, ami jár hozzá –, azt mondtam: 

– Köszi, Szöszi. 

Felhorkant. 

– Figyu! Tudod, hogy hívják a szőkét, akinek esze is van? – 

kérdeztem, majd levegőt sem véve folytattam: – Golden retrievernek. 

– Ez is szakállas – felelte, most már mosoly nélkül. 

– Majd még próbálkozom – ígértem, és nekiláttam. 

Undorral az arcán forgatta a szemét. Aztán leült az egyik fotelbe, és 

olyan gyorsan kezdte váltogatni a tévén a csatornákat, hogy tutira 

nem valami néznivalót keresett. 

A kaja finom volt, még a vámpírbűzben is. Azt különben is kezdtem 

megszokni. Nahát! Ez sem olyasmi, amire igazán vágytam… 

Amikor végeztem – bár felmerült bennem, hogy Rosalie 

bosszantására kinyalom a tálat –, éreztem, ahogy Bella hideg ujjai 

puhán gereblyézik a hajamat. Hátul a nyakamban lelapogatta. 

– Ideje levágatni, mi? 

– Kezdesz egy kicsit bozontos lenni – mondta. – Talán… 



– Hadd találjam ki! Van itt valaki, aki egy párizsi fodrászszalonban 

szokott régebben hajat vágni? 

– Valószínűleg – kuncogott Bella. 

– Kösz, nem – hárítottam el, még mielőtt valójában felajánlhatta 

volna. – Még néhány hétig kibírom. 

Erről eszembe jutott, hogy vajon ő mennyi ideig bírja még? 

Igyekeztem udvariasan megérdeklődni. 

– Szóval… hm… mikorra is várható? Mármint mikorra várod a kis 

szörnyeteget? 

Kábé annyi erővel ütött tarkón, mint egy szállongó pihe, de nem 

felelt. 

– Most komolyan – erősködtem. – Tudni akarom, meddig kell itt 

dekkolnom. 

Hogy te meddig leszel itt – tettem hozzá gondolatban. Ekkor 

odafordultam hozzá. A pillantása elgondolkodó volt, a stressz ránca 

megint ott árkolódott a két szeme között. 

– Nem tudom – motyogta. – Nem pontosan. Nyilvánvalóan nem 

követjük a kilenc hónapos modellt, és nem tudunk ultrahangot 

csinálni, így hát Carlisle a hasam méretéből találgat. Egy normális 

ember állítólag negyven centi itt – mutatott egyenesen kidudorodó 

hasa közepére –, amikor a baba teljesen kifejlődött. Heti egy centi. 

Ma reggel az enyém harminc centi volt, és naponta kettővel nőtt 

eddig, vagy néha többel… 

Alig két hét telt el, repül az idő. Bella élete felgyorsítva száguldott el 

előttünk. Akkor hány napja van még hátra a negyven centiig? Négy? 

Időbe telt, mire újra nyelni tudtam. 

– Jól vagy? – kérdezte. 

Csak bólintottam, mert nem tudtam, milyen lenne a hangom, ha 

megszólalnék. 

Edward gondolataim hallatán elfordította az arcát, de láttam 

tükörképét az üvegfalon. Újra izzott. 

Muris, hogy a határidő mennyire megnehezítette a gondolkodást. 

Örültem, hogy Seth nemrég felhozta a távozás témát, így tudtam, 

hogy Cullenék maradnak. Kibírhatatlan lett volna azon rágódni, hogy 

elmennek vagy sem, reszketni, hogy elveszik tőlem azt az egy, két, 

három vagy négy napot. Az én négy napomat. 



Az is muris, hogy annak ellenére, hogy tudtam, hamarosan vége, 

egyre nehezebb lett elszakadnom tőle. Mintha összefüggésben lenne 

egyre növekvő pocakjával, mintha azzal, hogy egyre nagyobb lett, 

Bella mágneses ereje is növekedett volna. 

Egy percig igyekeztem távolról nézni, hogy legyőzzem a vonzást. 

Tudtam, nem a képzeletem játszik velem, amikor érzem, hogy 

minden eddiginél nagyobb szüksége van rám. Vajon miért? Mert 

haldoklik? Vagy azért, mert ha mégsem hal meg, a legjobb esetben is 

olyasvalakivé fog változni, akit nem ismerek, és nem fogok 

megérteni? 

Ujját végighúzta az arccsontomon. A bőröm nedves volt, ahol 

megérintette. 

– Nem lesz semmi baj – mondta jóformán dúdolva. Nem számított, 

hogy a szavak semmit sem jelentenek. Úgy mondta, ahogy az 

emberek azokat a bugyuta gyerekdalokat éneklik a kisbabáknak. Se 

füle, se farka. 

– Na ja – motyogtam. 

Összegömbölyödött a karomnak támaszkodva, és a fejét a vállamon 

nyugtatta. 

– Nem hittem, hogy eljössz. Pedig Seth mondta, és Edward is, de 

nem hittem nekik. 

– Miért nem? – kérdeztem mogorván. 

– Nem jó itt neked. Mégis itt vagy. 

– Te akartad, hogy jöjjek. 

– Tudom. De nem muszáj eljönnöd, mert nem fair, hogy elvárom 

tőled. Megértettem volna. 

Egy percig csend volt. Edward rendbe szedte az arcvonásait. 

Figyelte, ahogy Rosalie tovább váltogatja a csatornákat. Már a 

hatszázasoknál járt. Eszembe jutott, hogy vajon mennyi idő kell, 

hogy visszaérjen az elejére. 

– Kösz, hogy eljöttél – suttogta Bella. 

– Kérdezhetek valamit? 

– Hát persze. 

Edward úgy tett, mintha cseppet sem figyelne ránk, de tudta, mit 

akarok kérdezni, így nem ejtett át. 



– Miért akarod, hogy itt legyek? Seth is melegen tudna tartani, és azt 

a vidám kis lükét sokkal könnyebb elviselni. De amikor belépek az 

ajtón, úgy mosolyogsz, mintha én lennék a világon a legfontosabb a 

számodra. 

– Te vagy az egyik. 

– Ez elég szar, ugye tudod? 

– Aha – sóhajtott fel. – Sajnálom. 

– De miért? Erre nem feleltél. 

Edward megint másfelé nézett, mintha az ablakon bámult volna 

kifelé. 

– Valahogy… olyan teljességet érzek, amikor itt vagy, Jacob. Mintha 

együtt lenne az egész családom. Mármint azt hiszem, ilyen lehet, 

csak még sosem volt nagy családom. Jó érzés. – Egy fél másodpercre 

elmosolyodott. – De nem teljes, ha nem vagy itt. 

– Bella, én sosem leszek a családod tagja. 

Lehettem volna. Jó lett volna ott. De az csupán távoli jövő volt, ami 

meghalt, mielőtt élhetett volna. 

– Mindig a családomhoz tartoztál – tiltakozott. 

Megcsikordult a fogam. 

– Ez hülye válasz. 

– Mi lenne a helyes válasz? 

– Mit szólnál ahhoz, hogy „Jacob, annyira élvezem a szenvedésed”? 

Éreztem, hogy összerándul. 

– Az jobban tetszene? – suttogta. 

– Legalábbis könnyebb lenne. Azt legalább felfognám. Meg tudnám 

emészteni. 

Most újra lepillantottam az arcára. Nagyon közel volt az enyémhez. 

A szeme csukva, és a homlokát ráncolta. 

– Letértünk a csapásról, Jake. Neked az életem részének kell lenned. 

Ezt érzem, és te is érzed. – Kis szünetet tartott, de a szemét nem 

nyitotta ki, mintha arra várna, hogy ellenkezzek. Amikor nem 

szóltam semmit, folytatta. – De nem így. Valamit elrontottunk. 

Vagyis én rontottam el. Valamit rosszul csináltam, és kisiklottunk… 

Felborult az egyensúly… 

A hangja elhalkult, és már nem ráncolta a homlokát, míg végül már 

csak a szája sarkában lévő kis gyűrődés maradt. Azt vártam, hogy önt 



még egy kis citromsavat a sebeimre, de ehelyett halk hortyogás tört 

fel a torkából. 

– Kimerült – mormogta Edward. – Hosszú volt a nap. És nehéz. Azt 

hiszem, már korábban lefeküdt volna aludni, csak téged várt. 

Nem néztem Edwardra. 

– Seth azt mondta, még egy bordáját eltörte. 

– Igen. Ezért veszi nehezen a levegőt. 

– Frankó. 

– Szólj, ha megint felforrósodik! 

– Rendben. 

Bella másik karja, amely nem ért hozzám, még mindig libabőrös volt. 

Még fel sem emeltem a fejemet, hogy takarót keressek, amikor 

Edward már felkapott egyet a kanapé karfájáról, és úgy libbentette 

oda, hogy szépen betakarja Bellát. 

A gondolatolvasással néha időt takaríthatunk meg. Például nem kell 

részletesen előadnom, hogy kiakaszt, amit Charlie-val művelnek. Az 

egész cirkusz marhaság. Edward nyilván veszi az adást, mennyire 

dühös vagyok… 

– Igen – értett egyet velem. – Igazad van. 

– Akkor meg miért? 

Miért mondja Bella az apjának, hogy javulófélben van, amikor ettől 

végül csak rosszabb lesz az öregnek? 

– Nem bírja elviselni, hogy aggódik érte. 

– És akkor jobb…? 

– Nem. Nem jobb. De nem fogom semmire kényszeríteni, ami most 

elkeserítené. Bármi történjék is, ettől a hazugságtól jobban érzi 

magát. A többiről meg majd gondoskodom utána. 

Ez nem stimmelt. Bella nem halasztja Charlie fájdalmát későbbre, 

hogy valaki másnak kelljen szembesülnie vele. Még akkor sem, ha 

haldoklik. Ez nem ő. Ahogy Bellát ismerem, kellett hogy legyen 

valami más terve. 

– Rettentően biztos abban, hogy túléli – mondta Edward. 

– De nem emberként – ellenkeztem. 

– Nem, nem emberként. De azt reméli, akkor is viszontláthatja 

Charlie-t. 

Ez egyre jobb. 



– Viszontláthatja… Charlie-t – néztem rá végül kiguvadt szemekkel. 

– Utána… Viszontláthatja Charlie-t, amikor már szikrázóan fehér a 

bőre, a szeme meg élénkvörös? Én nem vagyok vérszívó, úgyhogy 

lehet, hogy lemaradtam valamiről, de azért furcsa választásnak tűnik, 

hogy Charlie legyen az első vacsorája. 

– Tudja, hogy legalább egy évig nem mehet a közelébe – sóhajtott 

Edward. – De azt hiszi, áthidalhatja ezt az időt. Azt akarja mondani 

Charlie-nak, hogy el kell utaznia, valami speciális kórházba, a világ 

másik végére. És addig telefonon tartja vele a kapcsolatot… 

– Ez őrültség. 

– Az. 

– Charlie nem hülye. Ha Bella mégsem akarja megvacsizni, akkor is 

fel fog tűnni neki a különbség. 

– Nagyjából épp erre alapoz Bella is. 

Tovább bámultam, magyarázatra várva. 

– Merthogy nem öregedne, ami behatárolja az időt, még akkor is, ha 

Charlie elfogadja a változásokra vonatkozó magyarázatokat, bármit 

agyal is ki Bella. – Halványan elmosolyodott. – Emlékszel, amikor 

megpróbáltad elmagyarázni neki az átlényegülésedet? Rávezetted. 

Szabad kezem ökölbe szorult. 

– Elmondta? 

– Igen. Az ötletét illusztrálta vele. Hogy ugyebár nem szabad 

elmondani az igazat, mert az komoly veszélybe sodorná Charlie-t, aki 

azonban okos, praktikus gondolkodású ember. Bella szerint 

megtalálja majd a maga magyarázatát. Feltételezhetően helytelen 

verzió lesz – horkant fel Edward. – Elvégre nem nagyon felelünk 

meg a vámpírsablonoknak. Lesz valami elképzelése rólunk, ahogy 

eleinte Bellának is volt, mi pedig ráhagyjuk. Bella úgy gondolja, 

időnként találkozhatnak majd. 

– Ez őrültség – ismételtem. 

– Az – értett egyet velem megint. 

Gyönge dolog, hogy most mindent ráhagy Bellára, csak azért, hogy 

pillanatnyilag elégedett legyen. Ennek nem lesz jó vége. 

Erről az jutott eszembe, hogy valószínűleg nem számít arra, hogy 

Bella túléli, és kipróbálhatja őrült tervét. Tulajdonképpen átveri 

Bellát, hogy még egy kis ideig boldog lehessen. 



Úgy négy napig. 

– Megoldom, bármi történik is – suttogta, és lehajtott fejjel elfordult, 

még a tükörképét sem láttam. – Most nem fogok fájdalmat okozni 

neki. 

– Négy nap? – kérdeztem. 

Nem nézett fel. 

– Nagyjából. 

– És aztán? 

– Pontosan mire gondolsz? 

Eszembe jutott, amit Bella mondott. Hogy az az izé be van 

csomagolva szépen, szorosan valami erősbe, olyasmibe, mint a 

vámpírok bőre. Szóval hogy működik? Hogyan jön ki? 

– Abból a kevés kutatásból, amit sikerült lefolytatnunk, úgy tűnik, 

ezek a lények a fogukat használják, hogy kiszabaduljanak a méhből – 

suttogta. 

Szünetet kellett tartanom, hogy lenyeljem az epét. 

– Kutatás? – kérdeztem erőtlenül. 

– Ezért nem látod itt Jaspert és Emmettet. Carlisle is ezzel 

foglalkozik éppen. Ősi történeteket és mítoszokat próbálnak 

megfejteni, amennyire lehet, és keresnek valamit, bármit, ami 

megjósolhatja a lény viselkedését. 

Történetek? Ha vannak mítoszok, akkor… 

– Akkor ez nem az első a fajtájából? – kérdezte Edward, számítva a 

kérdésemre. – Talán. Az egész nagyon ködös. A mítoszok könnyedén 

lehetnek a félelem és a képzelet művei. Ámbár… – bizonytalanodott 

el – a ti mítoszaitok valósak, nem? Talán ezek is azok. Mintha 

elszigeteltek lennének, egymáshoz kapcsolódóak… 

– Hogyan találtátok meg… 

– Megismerkedtünk egy asszonnyal Dél-Amerikában, aki a népe 

hagyományain nőtt fel. Ő hallotta, hogy óvakodni kell az ilyen 

lényektől. Régi mesék, amik szájról szájra terjedtek. 

– De hogyan? 

– Úgy, hogy a lényt azonnal meg kell ölni. Még mielőtt túlzottan 

erőre kap. 

Pont ahogy Sam gondolta. Igaza volt? 



– Persze a legendák rólunk is ugyanezt mondják. Hogy meg kell 

semmisíteni bennünket. Hogy lélektelen gyilkosok vagyunk. 

Az már kettő. 

Edward erőltetetten felnevetett. 

– Mit mondanak a történeteik az… anyákról? 

Agónia kínja látszott az arcán, én pedig hirtelen elhúzódtam a 

fájdalmától. Tudtam, hogy nem fog felelni. Abban sem voltam biztos, 

hogy meg tud szólalni. 

Rosalie válaszolt, aki olyan mozdulatlan és néma volt, amióta Bella 

elaludt, hogy egészen megfeledkeztem róla. 

Gúnyosan köhintett. 

– Természetesen nem voltak túlélők – mondta. Nem voltak túlélők. 

Így nyersen és szenvtelenül. – Egy fertőző betegségektől hemzsegő 

mocsár közepén szülni egy kuruzsló segítségével, aki lajhárnyálat 

ken a képedre, hogy elüldözze a gonosz szellemeket, sosem volt a 

legbiztonságosabb módszer. Az esetek felében a normál szülések is 

rosszul végződtek. Egyikükre sem felügyelt egy csapat, amely 

mindent meg akart volna adni a babának, amire csak szüksége van. 

Sem pedig egy orvos, abszolút különleges tudással a vámpírok 

természetét illetően. Nem volt tervük, hogyan segítsék világra a babát 

a lehető legbiztonságosabban. Nem volt méreg, ami gyógyír 

mindenre, ami balul sülhet el. A babával minden rendben lesz. És 

valószínűleg a többi kismama is túlélte volna, ha mindezt megkapják. 

Már ha egyáltalán léteztek, amiről nem vagyok meggyőződve – 

sziszegte gőgösen. 

A baba, a baba. Mintha csak az számítana. Neki Bella élete mellékes 

apróság volt, amit könnyen félresöpörhet. 

Edward arca krétafehér lett. Ujjai karmokká görbültek. Rosalie 

önzően és közömbösen fordított hátat neki a széken. Edward 

előrehajolt, és leguggolt. 

Hadd én! – kértem gondolatban. 

Nem mozdult, csak a fél szemöldökét vonta fel. 

Kutyatálamat hangtalanul felemeltem a földről. Aztán egy hirtelen, 

erős csuklómozdulattal olyan hevesen vágtam Barbie koponyájához, 

hogy fülsiketítő zajjal lapult össze, majd visszapattant, és letörte a 

lépcső alján álló vastag korlátpillér kerek tetejét. 



Bella összerázkódott, de nem ébredt fel. 

– Ostoba szőke nő – fortyogtam. 

Rosalie lassan felém fordította az arcát, a szeme lángokat vetett. 

– Kajás lett a hajam! 

Nem bírtam tovább. 

Felugrottam, és elhúzódtam Bellától, hogy ne rázzam fel, mert 

annyira röhögnöm kellett, hogy a könnyem is kicsordult. Hallottam, 

ahogy a kanapé mögül Alice csilingelő nevetése is csatlakozik az 

enyémhez. 

Nem értettem, Rosalie miért nem ugrik nekem. Pedig nagyjából 

számítottam rá. Ekkor azonban észrevettem, hogy nevetésemre Bella 

felébredt, bár a valódi zajt átaludta. 

– Mi olyan vicces? – motyogta. 

– Kaját kentem a hajába – kuncogtam. 

– Ezt nem fogom elfelejteni, te korcs! – sziszegte Rosalie. 

– Nem olyan nehéz kitörölni egy szőke nő memóriáját – vágtam 

vissza. – Csak bele kell fújni a fülébe. 

– Kitalálhatnál valami újat! – mordult rám. 

– Jaj, Jake! Szállj már le Rose… – Bella a mondat közepén 

elhallgatott, és a lélegzete is elakadt. Ugyanabban a másodpercben 

Edward áthajolt felettem, és elkapta az útból a takarót. Bella mintha 

görcsben lett volna, a háta ívbe hajlott a kanapén fekve. 

– Csak nyújtózkodik – lihegte Bella. 

Ajka krétafehér volt, a fogait pedig összeszorította, mintha egy 

sikolyt próbálna elfojtani. 

Edward két oldalról a tenyerébe fogta Bella arcát. 

– Carlisle! – kiáltott halk, ideges hangon. 

– Itt is vagyok – mondta a doktor. Nem hallottam bejönni. 

– Oké! – Bella még mindig levegő után kapkodott. – Azt hiszem, 

vége. Annyi az egész, hogy szegény kicsike nem fér el. Kezd nagyon 

nagy lenni. 

Rettentő nehezen tudtam elviselni azt a rajongást, amivel az őt 

belülről szétmarcangoló szörnyetegről beszélt. Főleg Rosalie 

lelketlensége után. Legszívesebben Bellához is hozzávágtam volna 

valamit. 

Nem érezte meg a lelkiállapotomat. 



– Tudod, Jake, rád emlékeztet – mondta gyengéden, még mindig 

zihálva. 

– Ne hasonlíts engem ahhoz a micsodához! – hördültem fel. 

– Csak arra gondoltam, hogy te is ilyen hirtelen nőttél – védekezett, 

mintha megsértettem volna. Helyes. – Egy pillanat alatt ekkora lettél. 

Jóformán a saját szememmel láttam, ahogy percről percre nősz. Ez a 

pici fiú is ilyen. Épp olyan gyorsan növekszik. 

Olyan erősen haraptam a nyelvembe, hogy ki ne mondjam, ami 

kikívánkozik belőlem, hogy éreztem a számban a vér ízét. Persze a 

seb begyógyul, mielőtt még lenyelhetném. Bellának is erre volna 

szüksége. Hogy olyan erős legyen, mint én, hogy meg tudjon 

gyógyulni… 

Most könnyebben vette a levegőt, aztán bágyadtan dőlt vissza a 

kanapéra. 

– Hmmm – hümmögött Carlisle. Amikor felnéztem, láttam, hogy 

engem figyel. 

– Igen? 

Edward félrehajtotta a fejét, miközben elgondolkozott azon, amit 

Carlisle fejében látott. 

– Jacob, tudod, hogy a magzat genetikai felépítésén gondolkodtam. A 

kromoszómáiról. 

– Mi van vele? 

– Nos, figyelembe véve a köztetek levő hasonlóságokat… 

– Hasonlóságokat? – mordultam fel, csöppet sem örülve a többes 

számnak. 

– A felgyorsult növekedést és a tényt, hogy Alice egyikőtöket sem 

látja. 

Éreztem, ahogy kifut a vér az arcomból. Erről a másik dologról 

megfeledkeztem. 

– Hát, akkor talán meglesz a válasz. Ha a hasonlóságok még a 

génekben is folytatódnak. 

– Van belőlük huszonhárom pár – sóhajtott Edward alig hallhatóan. 

– Ezt nem tudhatod. 

– Nem. De érdekes dolog elméleteket felállítani – jegyezte meg 

Carlisle megnyugtatásképpen. 

– Na ja. Bámulatos. 



Bella újra halkan horkolni kezdett, ami szépen kiemelte 

megjegyzésem szarkasztikus jellegét. 

Ezután belemerültek, és hamarosan olyan szintre jutottak a 

genetikában, hogy már csak az azokat és az éseket értettem. Meg 

persze a saját nevemet. Alice is bekapcsolódott az értekezésbe, néha 

odacsiripelt egy-egy megjegyzést. 

Bár rólam beszéltek, meg sem próbáltam kibogozni, hogy vajon 

milyen következtetésekre jutnak. Mással voltam elfoglalva, néhány 

ténnyel, amit igyekeztem összerakni. 

Először is, Bella azt mondta, hogy a lényt olyasvalami védi, ami erős, 

mint a vámpírok bőre, valami, amin még az ultrahang sem jut át, és 

túl erős, hogy tűvel át lehessen döfni. Másodszor, Rosalie azt 

mondta, van egy tervük, hogyan segítsék biztonságosan világra a 

lényt. Harmadszor pedig, Edward azt állította, hogy a legenda szerint 

az efféle szörnyek kirágják magukat a saját anyjukból. 

Megborzongtam. 

Ennek viszont a maga beteg módján volt értelme, mivel a negyedik 

tény az, hogy nem sok minden tud átvágni valami olyan erőset, mint 

a vámpírbőr. A lény foga a legenda szerint elég erős. Meg az én 

fogam is. 

Meg a vámpíroké. 

Nehéz volt nem észrevenni a nyilvánvalót, pedig marhára szerettem 

volna, mivel elég jól átláttam, hogy Rosalie milyen módon 

szándékszik „biztonságosan” kiszedni Bellából azt az izét. a lényt. 

Harmadszor pedig, Edward azt állította, hogy a legenda szerint az 

efféle szörnyek kirágják magukat a saját anyjukból. 

Megborzongtam. 

Ennek viszont a maga beteg módján volt értelme, mivel a negyedik 

tény az, hogy nem sok minden tud átvágni valami olyan erőset, mint 

a vámpírbőr. A lény foga a legenda szerint elég erős. Meg az én 

fogam is. 

Meg a vámpíroké. 

Nehéz volt nem észrevenni a nyilvánvalót, pedig marhára szerettem 

volna, mivel elég jól átláttam, hogy Rosalie milyen módon 

szándékszik „biztonságosan” kiszedni Bellából azt az izét. 

16. AMI SOK, AZ SOK(K)! 



KORÁN ELINDULTAM, MÉG JÓVAL NAPKELTE ELŐTT. 

Kényelmetlenül aludtam egy keveset a kanapé oldalának dőlve. 

Edward felébresztett, amikor Bella arca kipirult, és helyet cseréltünk, 

hogy újra lehűthesse. Nyújtózkodtam, majd úgy döntöttem, eléggé 

pihent vagyok egy kis munkához. 

– Köszönöm – mondta Edward a terveim láttán. – Ha szabad az út, 

akkor ma mennek. 

– Majd szólok. 

Jó érzés volt újra farkasnak lenni. Egészen elmerevedtem a sok 

üldögéléstől. Nagyobbakat léptem, hogy feloldódjon a görcs. 

Jó reggelt, Jacob! – üdvözölt Leah. 

Jó, hogy fent vagy. Seth mikor ment el? 

Még itt vagyok – ásítozott Seth. – Mindjárt indulok. Mire van 

szükséged? 

Mit gondolsz, kibírsz még egy plusz órát? 

Hát persze. Tutira. – Seth azonnal felpattant, és megrázta a bundáját. 

Akkor fussunk végig! – mondtam Leah-nak. – Seth, te indulj a külső 

körön! 

Már itt sem vagyok. – Seth könnyű kocogással elügetett. 

Íme egy újabb szívesség a vámpíroknak – morgolódott Leah. 

Valami problémád van vele? 

Hogy is lenne? Természetesen imádok összebújni azokkal a cuki 

piócákkal. 

Akkor jó. Lássuk, milyen gyorsak vagyunk! 

Okés! Naná, hogy ahhoz van kedvem. 

Leah a külső kör legnyugatibb szélén járt. Ahelyett, hogy átvágott 

volna Cullenék házának közelében, inkább tartotta magát a körhöz, 

amikor futva elém jött. Elindultam egyenesen keletnek, tudván, hogy 

ha csak egy pillanatra is félvállról veszem, mindjárt le fog hagyni. 

Orrod le a földre, Leah! Ez nem futóverseny, hanem felderítés. 

Megy nekem egyszerre a kettő, és még akkor is lenyomlak. 

Meghagytam neki ezt az örömöt. 

Tudom. 

Erre felnevetett. 

Egy kacskaringós ösvényt választottunk a keleti hegyeken át. Ismerős 

útvonal volt. Amikor egy éve elmentek a vámpírok, ezekben a 



hegyekben is rendszeresen járőröztünk, hogy megvédjük az itteni 

embereket. Aztán amikor Cullenék visszatértek, odébb vontuk meg a 

határt. A szerződés szerint ez az ő földjük. 

Ez a tény azonban most valószínűleg semmit sem számít Samnek. A 

szerződés érvénytelen. Ma az a kérdés, hogy mennyire hajlandó 

megosztani az erejét. Vajon a saját földjükön vadászik kóbor 

Cullenekre, vagy ezt azért mégsem? Vajon Jared igazat beszélt, vagy 

kihasználta a köztünk levő csendet? 

Egyre beljebb és beljebb jutottunk a hegyek közé, anélkül, hogy a 

falka bármiféle nyomára bukkantunk volna. Mindenfelé egyre 

tompuló vámpírnyomok, de a szagok most ismerősek voltak. Egész 

nap ezeket lélegeztem be. 

Egy bizonyos csapáson erős, valamivel frissebb szagot találtam. 

Mindannyian jártak itt, kivéve Edwardot. Bármi oka volt is a 

gyűlésnek, az feledésbe merülhetett, amikor Edward hazahozta 

haldokló, terhes feleségét. A fogamat csikorgattam. Bármi volt is az, 

semmi köze nem volt hozzám. 

Leah nem hagyott le, pedig most megtehette volna. Jobban lekötött 

minden új szag tanulmányozása, mint a futóverseny. Ott maradt a 

jobb oldalamon, és inkább velem ügetett. 

Elég messze járunk – jegyezte meg. 

Aha. Ha Sam vadászna a kóbor vámpírokra, már meg kellett volna 

találnunk a nyomát. 

Neki most logikusabbnak tűnik La Pushban letáborozni – gondolta 

Leah. – Tudja, hogy három szempárral és tizenkét lábbal több van 

most nekik. Nem üthet meglepetésszerűen rajtuk. 

Ez tényleg csak elővigyázatosság volt. 

Nem lenne jó, ha a drágalátos parazitáid felesleges veszélynek tennék 

ki magukat. 

Nem bizony – értettem egyet vele, ügyet sem vetve a gúnyolódására. 

Annyira megváltoztál, Jacob! 

Te sem vagy éppen ugyanaz a Leah. 

Az igaz. Most kevésbé vagyok idegesítő, mint Paul? 

Meghökkentő, de… igen. 

Micsoda siker! 

Gratula! 



Aztán újra csendben futottunk tovább. Ideje lett volna visszafordulni, 

de egyikünknek sem volt kedve hozzá. Jó érzés volt így futni. Túl 

sokáig bámultuk ugyanazt a kis kört. Jó érzés megnyújtani az 

izmainkat, és göröngyös terepen szaladni. Nem siettünk túlzottan, így 

hát azt gondoltam, vadászhatnánk útban visszafelé. Leah elég éhes 

volt. 

Nyami! – gondolta savanyúan. 

Ugyan már, minden fejben dől el – mondtam. – A farkasok így 

esznek. Finom. Ha nem emberi perspektívából néznéd… 

Ne fáraszd magad a lelkesítő beszéddel! Vadászom. Azért még 

szeretnem nem kell. 

Persze, persze – értettem egyet vele könnyedén. Az már nem az én 

bajom, ha meg akarja nehezíteni magának a dolgokat. 

Néhány percig semmit sem tett hozzá, én pedig kezdtem azon 

gondolkodni, hogy ideje lenne visszafordulni. 

Kösz – mondta Leah hirtelen, egészen más hangon. 

Mit köszönsz? 

Hogy békén hagysz. Hogy maradhattam. Kedvesebb voltál, mint amit 

remélhettem, Jacob. 

Nem gond. Mármint komolyan. Nem bánom annyira, hogy itt vagy, 

mint hittem. 

Felhorkant, de játékosan. 

Micsoda szívmelengető dicséret! 

Ne hagyd, hogy a fejedbe szálljon! 

Rendben, ha neked se fog. – Kis ideig hallgatott. – Szerintem jó Alfa 

vagy. Nem úgy, ahogy Sam, de a magad módján. Érdemes követni 

téged, Jacob. 

Az eszem megállt a csodálkozástól. Beletelt egy másodpercbe, mire 

eléggé összeszedtem magam, hogy felelni tudjak. 

Hát, köszi. De nem tudom, hogy nem fog-e a fejembe szállni. Miért 

mondasz ilyeneket? 

Nem felelt azonnal, én pedig követtem a mélázását. A jövőről 

gondolkodott, arról, amit tegnap délelőtt Jarednek mondtam. Arról, 

hogy hamarosan lejár az időnk, és visszamegyek az erdőbe. Arról, 

hogy megígértem, ő és Seth visszatér a falkájához, ha Cullenék 

elmentek… 



Veled akarok maradni – közölte. 

Az ijedség végigfutott a lábaimon, és megbénított. Leah elrohant 

mellettem, aztán fékezett. Lassan visszasétált oda, ahol kővé 

dermedve álltam. 

Esküszöm, nem fogok az agyadra menni. Nem követlek egyfolytában. 

Elmehetsz, ahová csak akarsz, és én is megyek, ahová én akarok. 

Csak akkor kell kibírnod, amikor mindketten farkasok vagyunk. – Fel-

alá járkált előttem, hosszú, szürke farkát idegesen himbálta. – És 

mivel azt tervezem, hogy amint képes vagyok rá, abbahagyom… talán 

ez nem lesz valami gyakori. 

Nem tudtam, mit feleljek. 

Evek óta nem voltam olyan boldog, mint most, hogy a falkádhoz 

tartozom. 

Én is maradni akarok – jegyezte meg Seth halkan. Észre sem vettem, 

hogy odafigyel ránk járőrözés közben. – Szeretem ezt a falkát. 

Ugyan már! Ez nem sokáig marad falka. – Megpróbáltam 

meggyőzően formálni a gondolataimat. – Most van egy célunk, de 

ha… miután vége lesz, én egyszerűen csak farkas leszek. Seth, neked 

célok kellenek. Jó arc vagy. Az a fajta, aki mindig valamiféle cél 

érdekében hajt. És az kizárt, hogy most elhagyd La Pusht. El fogod 

végezni a gimit, és kezdesz valamit az életeddel. Vigyázni fogsz Sue-

ra. Az én ügyeim nem fognak belekavarni a jövődbe. 

De… 

Jacobnak igaza van – bizonygatta Leah is. 

Te egyetértesz velem? 

Naná! De mindez rám nem érvényes. Nekem már amúgy is kifelé állt 

a szekerem rúdja. Majd valahol La Pushon kívül keresek munkát. 

Talán tanulok valamit egy kisebb fősulin. Belevetem magam a jógába 

és a meditációba, hogy leküzdjem a dühömet… És ennek a falkának a 

tagja maradok a mentális jólétem érdekében. Jacob, ugye látod, hogy 

ennek van értelme? Én nem foglak zargatni, te sem zargatsz engem, 

és mindenki boldog. 

Visszafordultam, és lassan nyugat felé kezdtem ügetni. 

Leah, ez egy kicsit sok így egyszerre. Hadd gondolkozzam rajta, 

okés? 

Hát persze. Ráér. 



Visszafelé tovább tartott az út. Nem siettem. Csak annyira 

koncentráltam, hogy neki ne menjek fejjel egy fának. Seth 

morgolódott valahol a fejemben, de sikerült kikapcsolnom. Tudta, 

hogy igazam van. Nem fogja elhagyni a mamáját. Vissza fog menni 

La Pushba, és vigyázni fog a törzsre, ahogy kell. 

De Leah-t nem láttam lelki szemeim előtt, amint ugyanezt teszi. És ez 

egyszerűen félelmetes volt. 

Kétfős falka? Bármekkora lenne is a fizikai távolság, képtelen voltam 

elképzelni a… a helyzet intimitását. Nem tudtam, vajon tényleg 

átgondolta-e, vagy csak elkeseredetten szabad akar maradni. 

Miközben ezen rágódtam, Leah hallgatott. Mintha azt próbálta volna 

bizonyítani, milyen könnyű lesz nekünk. 

Éppen amikor hajnalodni kezdett, és a nap egy kicsit megvilágította a 

hátunk mögötti felhőket, belefutottunk egy szarvascsordába. Leah 

felsóhajtott, de nem tétovázott. Ugrása tiszta volt és sikeres, sőt, 

elegáns. Elkapta a legnagyobbat, a bikát, még mielőtt a rémült állat 

felfogta volna a veszélyt. 

Hogy le ne maradjak, rávetettem magam a második legnagyobb 

szarvasra, s olyan gyorsan haraptam át a nyakát, hogy ne érezzen 

felesleges fájdalmat. Éreztem Leah undorát, ahogy az éhségével 

küzd, és igyekeztem megkönnyíteni számára a dolgot azzal, hogy 

gondolataimat teljesen átengedtem farkas önmagamnak. Elég sokáig 

éltem kizárólag farkasként ahhoz, hogy tudjam, miként kell teljesen 

állattá válni, olyan szemmel látni, úgy gondolkodni. Hagytam, hogy 

átvegyék az uralmat a praktikus ösztönök, és engedtem, hogy Leah is 

érezze. Egy kis ideig bizonytalankodott, de aztán mintha óvatosan 

megpróbált volna úgy látni, ahogy én. Nagyon furcsa érzés volt. A 

gondolataink szorosabban összekapcsolódtak, mint valaha, mivel 

mindketten próbáltunk együtt gondolkodni. 

Fura módon ez segített. Fogaival átszakította a szőrt és a bőrt 

zsákmánya vállán, és kitépett egy nagy darabot a gőzölgő húsból. 

Ahelyett, hogy emberi reakciói alapján hátrahőkölt volna, átengedte 

magát farkas mivoltának, s ekképpen cselekedett. Nem sokat agyalt. 

Hagytam nyugodtan enni. 

Nekem könnyen ment. Örültem, hogy még nem felejtettem el. 

Hamarosan megint ilyen lesz az életem. 



Vajon Leah része lesz ennek az életnek? Egy hete még kibírhatatlanul 

borzalmasnak találtam volna az ötletet. Képtelen lettem volna 

elviselni. De most már jobban ismertem. És most, hogy megszabadult 

a folyamatos fájdalomtól, más farkas lett. Más lány. 

Együtt ettünk, amíg mindkettőnk gyomra tele nem lett. 

Köszi – mondta később, miközben a pofáját és a mancsait tisztította a 

nedves füvön. Én nem szöszmötöltem ilyesmivel. Kezdett 

szemerkélni az eső, és a visszaúton amúgy is át kellett úsznunk a 

folyón. Akkor majd elég tiszta leszek. – Nem volt olyan rossz így, 

hogy a te fejeddel gondolkoztam. 

Szívesen. 

Seth alig vonszolta magát, amikor visszaértünk. Mondtam neki, hogy 

aludjon egy keveset, mi Leah-val átvesszük a járőrözést. Seth 

gondolatai pár másodperc múlva el is halványodtak. 

Visszamész a vérszívókhoz? – kérdezte Leah. 

Lehet. 

Nehezedre esik ott lenni, de távol maradni is. Tudom, milyen érzés. 

Tudod Leah, talán el kellene kezdened egy kicsit a jövőről 

gondolkodni. Hogy valójában mihez akarsz kezdeni. Az én fejem nem 

lesz a világ legvidámabb pontja. Te pedig kénytelen leszel velem 

együtt szenvedni. 

Elgondolkodott, alaposan megrágta a választ. 

Ez rosszul hangzik, de őszintén szólva könnyebben elviselem a te 

fájdalmadat, mint hogy szembesüljek a sajátommal. 

Ahogy gondolod. 

Tudom, hogy rossz lesz neked, Jacob. Talán jobban megértem, mint 

hinnéd. Nem kedvelem, de… ő a te Samed. Ő minden, amire vágysz, 

minden, amit nem kaphatsz meg. 

Képtelen voltam felelni. 

Tudom, hogy neked rosszabb. Sam legalább boldog. Legalább 

életben van, és semmi baja. Szeretem őt eléggé ahhoz, hogy ezt 

kívánjam. Azt akarom, hogy kapja meg, ami a legjobb neki – 

sóhajtott. – Csak nem akarok ott maradni és látni. 

Muszáj erről beszélnünk? 



Szerintem igen. Mert azt akarom, hogy tudd: nem lesz rosszabb neked 

miattam. Sőt, talán még segítek is. Nem születtem érzéketlen 

hárpiának. Tudod, régebben egészen kedves voltam. 

Annyira azért nem jó a memóriám. 

Ezen mindketten nevettünk. 

Sajnálom a dolgot, Jacob. Sajnálom, hogy szenvedsz. Sajnálom, hogy 

egyre rosszabb, ahelyett, hogy javulna. 

Köszi, Leah. 

Azokra a dolgokra gondolt, amik rosszabbodtak, a fekete képekre, 

miközben nem nagy sikerrel igyekeztem őt kiszorítani a fejemből. 

Némi távolságtartással, más perspektívából látott mindent, s ez 

tagadhatatlanul hasznosnak bizonyult. El tudtam képzelni, hogy én is 

képes leszek így látni néhány év múlva. 

Észrevette a vicces oldalát a napi kellemetlenségeknek, amik abból 

adódtak, hogy a vámpírokkal lógtam. Tetszett neki, hogy heccelem 

Rosalie-t, gondolatban kacagott rajta, sőt, lefuttatott fejben néhány 

szőke nős viccet, hátha még hasznát veszem. De aztán komolyra 

fordultak a gondolatai, és megálltak Rosalie arcán, ami valamiért 

összezavart. 

Tudod, mi az őrület? – kérdezte. 

Hát, pillanatnyilag jóformán minden az. De mire gondolsz? 

Én teljesen megértem annak a szőke vámpírnak a nézőpontját, akit te 

annyira utálsz. 

Egy pillanatra azt hittem, ez valami ízetlen vicc. Aztán amikor 

rájöttem, hogy komolyan mondja, alig tudtam visszafogni a bennem 

tomboló dühöt. Még szerencse, hogy menet közben különváltunk. Ha 

harapásnyi távolságban lett volna… 

Várj egy kicsit! Hadd magyarázzam meg! 

Nem akarom hallani. Leléptem. 

Várj! Várj! – könyörgött, miközben igyekeztem annyira 

megnyugodni, hogy visszaváltozzak emberré. – Ne már, Jake! 

Leah, ez tényleg nem a legjobb módja, hogy meggyőzz, mostantól 

több időt kellene veled töltenem. 

Úristen! Miért kell ennyire túlreagálni? Azt sem tudod miről 

beszélek. 

Mert, miről beszélsz? 



Ekkor hirtelen újra az a fájdalomtól kemény Leah lett, aki korábban 

is volt. 

A genetikai zsákutcáról. 

Szavainak rosszindulatú élétől megtántorodtam. Nem számítottam 

arra, hogy még egy lapáttal rá tud tenni a dühömre. 

Nem értem. 

Értenéd, ha nem lennél ugyanolyan, mint azok. Ha a „női dolgaim” 

hallatán – gondolta gunyorosan – nem rohannál fedezékbe úgy, mint 

bármely idióta hím, akkor akár arra is odafigyelhetnél, hogy mit 

jelent mindez. 

Aha. 

Na és, ha egyikünk sem szívesen gondol erre vele kapcsolatban? Ki 

tenné? Természetesen emlékeztem Leah páni félelmére a falkához 

való csatlakozása utáni hónapban, és emlékszem, hogy mindenki 

máshoz hasonlóan mennyire kerültem a témát. Mert nem eshet 

teherbe, hacsak nem történik valami igazán bizarr, szeplőtelen 

marhaság. Sam óta nem volt együtt senkivel. Aztán amikor múltak a 

hetek, és a semmiből még több semmi lett, rájött, hogy a teste többé 

nem követi a normál menetet. Micsoda ijedség! Hát mi lett belőle? 

Vajon a teste azért változott meg, mert vérfarkas lett? Vagy azért lett 

vérfarkas, mert nem stimmelt a teste? A történelem egyetlen nőstény 

vérfarkasa. Vajon azért történt, mert nem annyira nőies, mint 

amennyire lennie kellene? 

Egyikünk sem akart foglalkozni ezzel az összeomlással. 

Nyilvánvalóan kizárt volt, hogy együtt érezzünk vele. 

Tudod, hogy Sam szerint mire való a bevésődés? – gondolta, most 

már nyugodtabban. 

Hát persze. Hogy továbbvigyük a vérvonalat. 

Így van. Hogy létrehozzunk egy csomó kis vérfarkast. A faj 

fennmaradása, genetikai felülírás. Ahhoz a személyhez vonzódsz, 

akiben leginkább megvan a lehetőség, hogy továbbadja a farkas gént. 

Vártam, hogy megmondja, mire akar kilukadni ezzel. 

Ha alkalmas lettem volna, Sam hozzám vonzódott volna. 

Fájdalma elég volt ahhoz, hogy lépést váltsak. 

De nem vagyok az. Valami baj van velem. Csúcs vérvonalam ellenére 

nyilvánvalóan nincs meg a képességem arra, hogy továbbadjam a 



gént. Így hát egy korcs lettem, a lányfarkas, aki semmi másra nem jó. 

Genetikai zsákutca vagyok, és ezt mindketten tudjuk. 

– Nem igaz – vitatkoztam. – Ez csak Sam elmélete. A bevésődés 

ugyan megtörténik, de nem tudjuk, miért. Billy szerint valami más az 

oka. 

Tudom, tudom. Szerinte azért van a bevésődés, hogy erősebb 

farkasokat hozzunk létre. Mert te meg Sam olyan hatalmas 

szörnyetegek vagytok, nagyobbak, mint a faterjaink. De akárhogy 

legyen is, én még mindig nem vagyok megfelelő alany. Én… én 

menopauzában vagyok. Húszévesen utolért a menopauza! 

Hogy én mennyire nem akartam erről beszélgetni! 

Ezt nem tudhatod, Leah. Valószínűleg az egész amiatt van, mert 

neked is megállt az idő. Ha majd nem leszel farkas, és elkezdesz 

megint öregedni, a dolgok biztosan… folytatódnak ott, ahol 

abbamaradtak. 

Még gondolhatnám is ezt, csakhogy én senkinek sem vésődtem be, 

lenyűgöző pedigrém ellenére. Tudod – tette hozzá elgondolkozva –, 

ha te nem volnál, valószínűleg Seth formálhatna leginkább jogot az 

Alfa pozíciójára, legalábbis a vérvonala miatt. Rám persze soha 

senki nem gondolna… 

Tényleg nagyon szeretnéd, ha valakinek bevésődnél, vagy neked 

valaki, vagy mit tudom én? – kérdeztem. – És az miért nem felel meg, 

hogy jársz valakivel, és belezúgsz, mint egy normális ember? A 

bevésődés csak annak egy módja, hogy elveszítsed a választási 

lehetőségedet. 

Mintha Sam, Jared Paul és Quil nem bánná. 

Egyiknek sincs saját akarata. 

Te nem vágysz a bevésődésre? 

A francba, dehogy vágyom! 

Csak mert te már szerelmes vagy Bellába. A bevésődéstől elmúlna, 

ugye tudod? Nem kellene tovább szenvedned miatta. 

Te el akarod felejteni, amit Sam iránt érzel? 

Egy kis ideig mérlegelt. 

Azt hiszem, igen. 

Felsóhajtottam. Az ő helyzete egészségesebb, mint az enyém. 



De most térjünk vissza az eredeti kérdésre, Jacob! Én értem, hogy a 

te szőke vámpírod miért olyan rideg – mármint átvitt értelemben. 

Összpontosít. Le nem veszi a szemét a nyereményről, igaz? Mert az 

ember mindig éppen arra vágyik legjobban, amit soha, de soha nem 

kaphat meg. 

Te viselkednél úgy, mint Rosalie? Képes lennél megölni valakit? Mert 

ezt teszi, hisz gondoskodik arról, hogy senki se avatkozhasson bele 

Bella halálába. Megtennéd ezt egy babáért? Mióta akarsz te 

szaporodni? 

Csak a lehetőségeket akarom, amikről le kellene mondanom, Jacob. 

Talán ha semmi bajom nem lenne, eszembe sem jutna. 

Ölnél érte? – faggattam. Nem engedtem megkerülni a kérdésemet. 

Nem azt teszi. Azt hiszem, inkább másodkézből él. És… ha Bella 

engem kért volna meg, hogy segítsek ebben… – Elhallgatott, hogy 

megfontolja a dolgot. – Bár nem tartom valami nagyra, valószínűleg 

ugyanazt tenném, mint a vérszívó. 

Erre hangosan felmordultam. 

Mert ha fordítva lenne, azt akarnám, hogy Bella is megtegye értem 

ugyanezt. És Rosalie is. Mindketten úgy csinálnánk, ahogy ő. 

Te pontosan olyan rémes vagy, mint ők! 

Ez a vicces abban, ha tudod, hogy valamit nem kaphatsz meg. Olyan 

elkeseredetté tesz. 

És… na itt van nekem a határ. Pontosan itt. A beszélgetésnek vége. 

Rendben. 

Nem volt elég, hogy megígérte, hogy abbahagyja. Ennél biztosabban 

véget akartam vetni a dolognak. Ami sok, az sok. Vagy sokk. 

Csak egy mérföldre voltam a helytől, ahol a ruháimat hagytam, ezért 

visszaváltoztam emberré, és úgy mentem tovább. Nem gondoltam a 

beszélgetésünkre. Nem mintha nem lett volna min gondolkodni, 

hanem mert nem bírtam elviselni. Nem akartam így látni a dolgokat, 

de nehezebb volt, miután Leah elültette a gondolatot és az érzéseket a 

fejemben. 

Nem fogok vele futni, ha ennek vége. Csak menjen, és érezze 

pocsékul magát La Pushban! Egyetlen apró Alfa parancs, mielőtt 

végleg elmegyek, még nem halálos. 



Rettentő korán értem a házhoz. Bella valószínűleg még aludt. 

Gondoltam, bekukkantok, megnézem, mi történik, zöld jelzést adok a 

vadászatukhoz, aztán keresek egy tenyérnyi füvet, ahol elalhatok, 

amíg ember vagyok. Addig eszem ágában sincs visszaváltozni, amíg 

Leah ébren van. 

A házból azonban mindenféle halk motyogás hallatszott. Bella talán 

mégsem alszik. Azután újra hallottam az emeletről a gépek zaját. 

Talán a röntgent? Király! Úgy tűnt, a visszaszámlálás negyedik napja 

nagy durranással kezdődik. 

Alice nyitott ajtót, még mielőtt beléphettem volna. 

– Szia, Farkas! – biccentett. 

– Szia, Pöttöm! Mi történik odafent? – A nagyszoba üres volt, 

minden mormolás az emeletről jött. 

Megvonta hegyes kis vállát. 

– Talán egy újabb törés. 

Igyekezett lazán kimondani, de láttam a szemében a lángokat. Nem 

csak Edwardot és engem emésztett a dolog. Alice is szerette Bellát. 

– Egy újabb borda? – kérdeztem rekedten. 

– Nem. Ezúttal a medencecsont. 

Muris, mennyire megütköztem ezeken, mintha minden egyes új 

dolog meglepetés lenne. Mikor lesz az, hogy már nem lepődöm meg? 

Visszatekintve, minden új tragédia nagyjából nyilvánvalónak tűnt. 

Alice meredten figyelte, ahogy remeg a kezem. 

Aztán Rosalie hangját hallgattuk odafentről. 

– Látod, megmondtam, hogy nem hallottam roppanást. Ellenőriztesd 

a hallásodat, Edward! 

Válasz nem volt. 

Alice elhúzta a száját. 

– Azt hiszem, a vége az lesz, hogy Edward apró darabokra szaggatja 

Rose-t. Csodálkozom, hogy Rose ezt olyan félvállról veszi. Vagy 

talán azt hiszi, Emmett meg tudja majd akadályozni. 

– Én majd fogom Emmettet – ajánlottam. – Te meg segíts Edwardnak 

a szétszaggatásban! 

Félig elmosolyodott. 

Ekkor lejött a menet a lépcsőn. Ezúttal Edward hozta Bellát, aki két 

kézzel markolta a vérespoharát. Az arca fehér volt. Láttam, hogy bár 



Edward mindent megtett, hogy ne rázkódjon, Bellának mégis 

fájdalmai vannak. 

– Jake! – Minden baja ellenére elmosolyodott. 

Én csak bámultam, és nem szóltam semmit. 

Edward óvatosan letette a kanapéra, és leült a földre a feje mellé. Egy 

pillanatra eltűnődtem azon, hogy vajon miért nem hagyják odafent, 

de úgy döntöttem, ez biztosan Bella ötlete. Úgy akar tenni, mintha 

minden normális lenne, és el akarja kerülni a kórházi környezetet. 

Edward meg a kedvében jár. Természetesen. 

Utolsóként Carlisle jött le a lépcsőn, aggodalomtól terhes arccal. Így 

kivételesen elég öregnek tűnt ahhoz, hogy orvosnak látsszon. 

– Carlisle! – kezdtem. – Elmentünk fele útig Seattle felé. Semmiféle 

nyomát nem láttuk a falkának. Nyugodtan indulhatnak. 

– Köszönjük, Jacob. Jó az időzítés. Sok mindenre szükségünk van. – 

Fekete szeme a pohárra tévedt, amit Bella olyan erővel szorongatott. 

– Szerintem nyugodtan magával vihet háromnál többet is. 

Meglehetősen biztos vagyok benne, hogy Sam La Pushra 

összpontosít. 

Carlisle egyetértően bólogatott. Meglepett, hogy milyen készségesen 

elfogadja a tanácsomat. 

– Ha gondolod, Alice, Esme, Jasper és én megyünk. Aztán Alice 

elviheti Emmettet és Rosalie-t… 

– Kizárt – sziszegte Rosalie. – Emmett nyugodtan elmehet veletek 

most. 

– Vadásznod kellene – mondta Carlisle gyengéden, de ettől Rosalie 

hangja még fagyos maradt. 

– Én majd akkor vadászom, amikor ő – morgott, és Edward felé 

bökött a fejével, aztán hátradobta a haját. 

Carlisle felsóhajtott. 

Jasper és Emmett egy szempillantás alatt lejött a lépcsőn, Alice pedig 

ugyanabban a másodpercben csatlakozott hozzájuk a hátsó 

üvegajtónál. Esme Alice oldalán termett. 

Carlisle a karomra tette a kezét. Nem volt kellemes érzés jeges 

tapintása, de nem húzódtam el. Nem mozdultam, részben 

meglepetésemben, részben pedig, hogy meg ne bántsam. 



– Köszönöm – ismételte, majd a másik néggyel együtt kisüvített az 

ajtón. Utánuk néztem, ahogy hatalmas sebességgel átszelik a pázsitot. 

Eltűntek, mielőtt újra levegőt vettem volna. Valószínűleg éhesebbek 

voltak, mint gondoltam. 

Egy percig csend honolt. Éreztem, hogy valaki bámul, és tudtam, ki 

lehet az. Azt terveztem, elhúzok és durmolok egyet, de képtelen 

voltam lemondani a kínálkozó alkalomról, hogy tönkretegyem 

Rosalie délelőttjét. 

Így hát odaőgyelegtem a szöszi melletti fotelhoz, és úgy terültem el 

benne, hogy a fejemet Bella felé billentettem, a bal lábam pedig 

majdnem belelógott Rosalie képébe. 

– Fúj! Tegye ki valaki a kutyát! – húzta el az orrát. 

– Ezt hallottad már, Pszichó? Hogyan halnak el a szőke nők 

agysejtjei? 

Nem szólt semmit. 

– Na? – sürgettem. – Tudod a poént, vagy sem? 

Demonstratívan a tévére meredt, és rám se bagózott. 

– Ismeri? – kérdeztem Edwardtól. 

Feszült arcán semmi humor, szemét le sem vette Belláról, de azt 

mondta: 

– Nem. 

– Csúcs! Ez tetszeni fog, vérszívókám! A szőke nők agysejtjei 

egyedül halnak el. 

Rosalie még mindig nem nézett rám. 

– Vagy százszor többet öltem már, mint te, te gusztustalan dög. Ezt 

ne feledd! 

– Egy nap, Szépségkirálynőm, beleunsz majd az üres fenyegetésbe. 

Már alig várom. 

– Elég legyen, Jacob! – mondta Bella. 

Lepillantottam, ő pedig komoran nézett rám. Úgy tűnt, tegnapi 

jókedve rég elpárolgott. 

Hát nem én akartam piszkálni. 

– Akarod, hogy elmenjek? – ajánlottam fel. 

Még mielőtt reménykedni vagy aggódni kezdhettem volna, hogy 

végül megunt, pislogott, és eltűntek a ráncok a homlokáról. Úgy tűnt, 

teljes mértékben sokkolja, hogy erre a következtetésre jutottam. 



– Nem! Dehogy! 

Felsóhajtottam, és hallottam, hogy nagyon halkan Edward is sóhajt 

egyet. Tudtam, ő is azt kívánja, bárcsak Bella túltenné magát rajtam. 

Kár, hogy sosem kér tőle olyasmit, amivel boldogtalanná tenné. 

– Fáradtnak tűnsz – jegyezte meg Bella. 

– Hulla vagyok – ismertem be. 

– Én örülnék, ha tényleg az lennél – dünnyögte Rosalie túl halkan 

ahhoz, hogy Bella meghallja. 

Erre még jobban elterpeszkedtem a fotelban, és még kényelmesebben 

bevackoltam. Pucér lábam még közelebb himbálódzott Rosalie-hoz, 

aki kővé dermedt. Néhány perccel később Bella megkérte, hogy 

töltse meg a poharát. Éreztem a huzatot, ahogy Rosalie felszáguld az 

emeletre a vérért. Nagy volt a csend. Gondoltam, akár szunyálhatok 

is egyet. 

Ekkor töprengve megszólalt Edward. 

– Szóltál? 

Fura volt, mert senki sem nyikkant, és Edward hallása olyan jó, mint 

az enyém, amit neki is tudnia kellett. 

Csodálkozva néztek össze. Mindketten zavarodottak voltak. 

– Én? – kérdezte Bella egy másodperc elteltével. – Én nem mondtam 

semmit. 

Edward letérdelt, és egyszeriben teljesen megváltozott az arca. Fekete 

szemei feszült figyelemmel lesték Bella arcát. 

– Most mire gondolsz? 

Bella zavarodottan bámult rá. 

– Semmire. Mi folyik itt? 

– Mire gondoltál egy perccel ezelőtt? – firtatta. 

– Csak… Esme szigetére. És a tollakra. 

Mindez számomra teljes zagyvaság volt, de aztán elpirult, és úgy 

éreztem, jobb, ha nem is tudom. 

– Mondj még valamit! – suttogott Edward. 

– Például? Edward, mi történik? 

Az arca újra megváltozott, és olyasmit tett, amitől koppant az állam. 

A hátam mögül felhangzó hördülés tudatta velem, hogy Rosalie 

visszaért, és legalább annyira elképedt, mint én. 



Edward nagyon finoman mindkét kezét Bella hatalmas, gömbölyű 

hasára tette. 

– A mag… – Nyelt egyet. – A… a baba szereti a hangodat. 

Egy pillanatra teljes volt a csend. Még pislogni sem tudtam. Aztán… 

– Ilyen nincs! Te hallod a picit! – kiáltott fel Bella. A következő 

másodpercben megvonaglott a fájdalomtól. 

Edward keze a pocakja felső csücskéhez vándorolt, és finoman 

megmasszírozta a helyet, ahol valószínűleg megrúgta Bellát. 

– Pszt! – mormogta. – Megijesztetted. 

Bella szeme tágra nyílt a csodálkozástól. Meglapogatta a hasa oldalát. 

– Bocsi, baba! 

Edward a fülét hegyezve hajtotta a fejét Bella hasára. 

– Most mire gondol? – sürgette Bella. 

– Hát… – Edward elhallgatott, és Bella szemébe nézett. A szemében 

hasonló áhítat ült, csak óvatosabb, vonakodóbb. – Boldog – jelentette 

ki Edward hitetlenkedve. 

Bella lélegzete elakadt, és nem lehetett nem észrevenni szemében a 

fanatikus csillogást, az imádatot és odaadást. Nagy, kövér 

könnycseppek csurogtak végig az arcán és mosolygó száján. 

Edward csak bámult, az arca nem volt ijedt, dühös, sem izzó, vagy 

olyan, amilyen visszatérésük óta lenni szokott. Álmélkodott. 

– Hát persze, hogy boldog vagy, szép kisbaba, hát persze – búgta 

Bella a hasát masszírozva, miközben könnyek áztatták az arcát. – 

Hogy is ne lennél, amikor biztonságban vagy a jó melegben, és 

szeretlek. Annyira szeretlek, pici E. J. Hát persze, hogy boldog vagy. 

– Hogy szólítottad? – kérdezte Edward kíváncsian. 

Bella újra elpirult. 

– Én már nagyjából adtam neki nevet. Nem gondoltam, hogy 

akarnál… szóval tudod. 

– E. J.? 

– Apádat is Edwardnak hívták. 

– Igen. De mi az a… – Elhallgatott, aztán csak hümmögött. 

– Mi történt? 

– Az én hangomat is szereti. 

– Még szép. – Bella hangja most már jóformán mohó volt. – Neked 

van az egész univerzumban a legszebb hangod. Ki ne imádná? 



– A biztonság esetére van lányneved is? – kérdezte ekkor Rosalie, 

áthajolva a kanapé háttámláján, ugyanazzal a csodálkozó, mohó 

arccal, amit Bellán is láttam. – Mi van, ha kislány? 

Bella a keze fejével letörölte a szeme alatti könnyeket. 

– Sakkoztam egy kicsit a nevekkel. Eljátszottam a Renée-vel és az 

Esmével. Az jött ki, hogy… Rö-nez-méj. 

– Rönezméj? 

– Úgy írnák, hogy R-e-n-e-s-m-e-e. Túlságosan eszement? 

– Nekem tetszik – nyugtatta meg Rosalie. Összedugták arany és 

mahagóni fejüket. – Gyönyörű. És egyedi, ezért illik rá. 

– De én még mindig azt gondolom, hogy Edward lesz. 

Edward üres arccal bámult a távolba, miközben fülelt. 

– Mi van? – kérdezte Bella lángoló arccal. – Most mire gondol? 

Edward először nem felelt, de aztán újra három jól kivehető, 

mindannyiunkat elképesztő zihálás következett, mire a fülét finoman 

Bella hasára tette. 

– Szeret téged – suttogta kábán. – Abszolút imád. 

Ebben a pillanatban rájöttem, hogy magamra maradtam. Teljesen 

egyedül. 

Legszívesebben felpofoztam volna magamat, amikor rájöttem, 

mennyire számítottam arra a gyűlöletes vámpírra. Ki az a marha, aki 

megbízik egy piócában? Naná, hogy végül cserbenhagy! 

Arra számítottam, hogy az én oldalamon áll. Arra, hogy jobban 

szenved, mint én. És arra is számítottam, hogy még nálam is jobban 

gyűlöli azt az undorító izét, ami hamarosan megöli Bellát. 

Megbíztam benne. 

Most azonban ott édelegnek, mindketten a láthatatlan, bimbódzó 

szörnyeteg fölé hajolnak, és csillog a szemük, mint egy boldog 

családnak. 

Én meg magamra maradtam a gyűlöletemmel és kínzó 

fájdalmammal. Mintha borotvapenge ágyon vonszolnának keresztül 

lassan. Olyan fájdalom, ami helyett bárki a halált választaná, csak 

szabaduljon tőle. 

A forróságtól kiengedtek fagyos izmaim, és már talpra is ugrottam. 

Mindhárman felkapták a fejüket, és láttam a fájdalmat Edward arcán, 

amikor megint akaratom ellenére a fejemben turkált. 



– Ahhh – fulladozott. 

Fogalmam sem volt, mit művelek. Csak álltam ott remegve, és 

némiképp sokkosan. Felkészültem, hogy elszáguldjak, mihelyt 

eszembe jut, hogy merre és hova. 

Edward egy támadó kígyó sebességével a kanapé melletti 

kisasztalhoz rohant, és előrántott valamit a fiókjából. Odadobta 

nekem, én pedig reflexből elkaptam. 

– Menj, Jacob! Tűnj el innen! – Nem durván mondta, inkább úgy 

hajította felém a szavakat, mintha mentőöv lenne. Segített megtalálni 

a menekülés útját, amire halálosan nagy szükségem volt. 

A kezemben kocsikulcs volt. 

17. MINEK NÉZNEK? ÓZNAK, A NAGY VARÁZSLÓNAK? 

AGY KELL? SZÍV? TESSÉK! VEDD AZ ENYÉMET! VEDD 

EL MINDENEMET! 

CULLENÉK GARÁZSA FELÉ ROHANVA NAGYJÁBÓL már 

kialakult a tervem. A második része az volt, hogy útban visszafelé 

totálkárosra töröm a vérszívó kocsiját. 

Ezért egy kissé összezavarodtam, amikor megnyomtam a gombot a 

távirányítón, és nem Edward Volvója pittyegett és villogott vissza. 

Hanem egy másik járgány, amely még a többi közül is kilógott, pedig 

azok láttán is csorogni kezdett a nyálam. 

Vajon tényleg egy Aston Martin Vanquish kulcsát akarta ideadni, 

vagy csak véletlenül vágta hozzám? 

Nem álltam le ezen agyalni, és azon sem rágódtam, hogy a kocsi 

márkája befolyásolja-e tervem második részét. Egyszerűen csak 

bevágódtam a selymes bőrülésre, beindítottam a motort, miközben 

még el sem helyezkedtem rendesen a kormány mögött. Egy másik 

alkalommal a motor dorombolása talán lázba hozott volna, de most 

arra is alig voltam képes odafigyelni, hogy sebességbe tegyem. 

Megtaláltam a kart, és hátratoltam az ülést, miközben rátapostam a 

gázpedálra. Ahogy a kocsi előrelódult, olyan érzés volt, mintha 

repülne. 

Csupán néhány másodpercbe telt végigszáguldani a szűk, kanyargós 

bekötőúton. A kocsi úgy reagált, mintha nem is a kezemmel, hanem a 

gondolataimmal irányítottam volna. Ahogy kihúztam a zöld alagútból 



az országútra, elkaptam Leah szürke arcát, ahogy aggódva kukucskál 

a páfrányok közül. 

Egy fél másodpercig azon tűnődtem, vajon mit gondolhat, de aztán 

rájöttem, hogy nem érdekel. 

Délnek fordultam, mert nem volt türelmem a komphoz, a 

forgalomhoz, vagy bármi máshoz, ami miatt le kellett volna vennem 

a lábamat a gázról. 

A maga hülye módján szerencsés napom volt. Már amennyiben a 

szerencsést úgy értjük, hogy kétszáznyolcvannal döngetek egy 

forgalmas országúton, és egy árva zsarut sem látok, még az ötven 

kilométeres sebességet engedélyező radarcsapdás városokban sem. 

Micsoda csalódás! Kellemes lett volna egy kis autós üldözés, arról 

nem is szólva, hogy a rendszámtábla alapján hamar eljutnának a 

tulajdonoshoz, és a frászt hoznák a piócákra. Persze nyilván 

lepénzelnék a zsernyákokat, de azért egy kicsit talán kínos volna. 

A megfigyelésnek más jelét nem láttam, csak sejteni lehetett egy 

sötétbarna bunda villanását az erdőben, ahogy Forkstól délre velem 

párhuzamosan futott néhány mérföldön át. Mintha Quil lett volna az. 

Biztos ő is látott engem, mert egy perc múlva eltűnt, anélkül, hogy 

riasztotta volna a többieket. Most is elméláztam, hogy vajon mi lehet 

vele, mielőtt eszembe jutott, hogy teszek rá. 

Téptem a hosszú országút hajtűkanyarjain, a lehető legnagyobb város 

felé. Ez volt tervem első része. 

Úgy éreztem, soha nem érek oda, valószínűleg, mivel még mindig 

tűkön ültem, pedig valójában két órába sem telt, és észak felől 

megérkeztem arra a végtelenül elnyúló településre, ami részben 

Tacoma, részben pedig Seattle. Ekkor lassítottam, mert ártatlan 

járókelőket tényleg nem akartam megölni. 

Hülye egy terv volt. Esélytelen. De amikor azt kerestem, hogyan 

tudnék megszabadulni a fájdalomtól, valahogy az jutott eszembe, 

amit Leah mondott. 

Tudod, a bevésődéstől elmúlna. Nem szenvednél tovább miatta. 

Úgy tűnt, mintha nem az volna a világon a legrosszabb, ha az 

embernek nincs választása. Talán tényleg ez az érzés a legrosszabb a 

világon. 



De én már láttam minden lányt La Pushban, fent a Makah Rezen és 

Forksban. Nagyobb területen kell keresgélnem. 

Na és hogyan keresgéljünk lelki társat a tömegben? Először is tömeg 

kell. Ezért tekeregtem egy kicsit, kerestem a megfelelő helyet. 

Elmentem néhány bevásárlóközpont mellett, valószínűleg elég jó 

helyek lettek volna velem egykorú lányokhoz, de képtelen voltam 

megállni. Akarok én összevésődni olyan lánnyal, aki egész álló nap 

egy plázában lóg? 

Mentem tovább északnak, és egyre nagyobb lett a tömeg. Végül 

találtam egy nagy parkot, tele gyerekekkel és családokkal, meg 

gördeszkákkal, biciklikkel, papírsárkányokkal, piknikkel, és 

mindennel, ami kell. Addig észre sem vettem, milyen szép idő van. 

Sütött a nap, meg minden. Az emberek ünnepelték a kék eget. 

Megálltam keresztben két mozgássérült helyen – csak megbüntetnek, 

ha van egy kis mákom –, és elvegyültem a tömegben. 

Úgy éreztem, órák óta járkálok körbe. Elég sokáig ahhoz, hogy a nap 

átkerüljön az égbolt másik oldalára. Belebámultam minden lány 

arcába, aki elment mellettem, és kényszerítettem magamat, hogy 

tényleg meg is nézzem, hogy észrevegyem ki szép, kinek kék a 

szeme, kinek áll jól a fogszabályzó, és kin van túl sok festék. 

Igyekeztem találni valami érdekeset minden arcon, hogy biztos 

lehessek benne, hogy tényleg megpróbáltam. Olyasmiket, mint 

például: ennek igazán egyenes az orra; az kifésülhetné a haját a 

szeméből; ez rúzsreklámban szerepelhetne, ha az arcának a többi 

része ugyanolyan tökéletes lenne, mint a szája… 

Néha visszabámultak. Néha ijedten néztek, mintha azt gondolnák: 

Miért bámul annyira ez a nagydarab szörnyszülött? Néha úgy láttam, 

mintha érdekelném őket, de talán csak képzelődtem. 

Akárhogy is, semmi. Még akkor sem éreztem semmit, amikor a park 

és valószínűleg a város garantáltan legszuperebb csajának a szemébe 

néztem, aki töprengve, sőt, úgy tűnt, érdeklődve nézett vissza. 

Semmi, csak ugyanaz az elkeseredett igyekezet, hogy kiutat találjak a 

fájdalomból. 

Ahogy telt az idő, csupa olyasmit vettem észre, amit nem kellett 

volna. Bellás dolgokat. Az egyiknek a haja volt ugyanolyan színű. A 

másiknak mintha a szeme hasonlított volna az övére. Egy 



harmadiknak az arccsontja volt olyanforma. Akadt, akinek 

ugyanolyan kis ránc húzódott a szeme között, amiről eszembe jutott, 

hogy vajon miért aggódik… 

Ekkor feladtam. Micsoda ostobaság volt azt gondolni, hogy ez a 

tökéletes hely és idő, és majd összefutok a lelki társammal, csak 

azért, mert elkeseredetten erre vágyom. 

Amúgy sincs értelme itt keresni. Ha Samnek igaza van, La Push a 

legjobb hely arra, hogy valaki a genetikailag megfelelőt megtalálja. 

Ott pedig nyilvánvalóan senki sem passzol. És ha Billynek van igaza, 

akkor ki tudja? Mitől lesz erősebb egy farkas? 

Visszasétáltam a kocsihoz, és a motorháztetőnek dőlve a kulccsal 

játszottam. 

Talán én is az vagyok, aminek Leah önmagát tartja. Valamiféle 

zsákutca, amelybe nem lenne szabad belekényszeríteni egy következő 

generációt. Vagy talán csak arról van szó, hogy az életem egy nagy, 

kegyetlen vicc, és nem szökhetek meg a poén elől. 

– Hé, jól vagy? Hahó! Te ott, a lopott kocsival! 

Időbe telt, mire rájöttem, hogy hozzám szólt, majd további időbe, 

hogy úgy döntsek, felemelem a fejemet. 

Ismerős fazonú lány nézett rám aggódva. Tudtam is, honnan ismerem 

– már leltárba vettem. Világos vörösesarany haj, halvány bőr, az arca 

és az orra néhány aranyszínű szeplővel meghintve, a szeme 

fahéjszínű. 

– Ha ilyen lelkifurdalásod van, amiért megfújtad a kocsit – mondta 

mosolyogva, amitől megjelent egy gödröcske az állán –, feladhatod 

magadat. 

– Kölcsönben van, nem lopott – horkantam fel. A hangom rémesen 

hangzott, mintha bőgtem volna, vagy mi. Halál ciki volt. 

– Ezt aztán a bíróság is beveszi. 

Dühösen meredtem rá. 

– Kell valami? 

– Nem igazán. Tudod, csak vicceltem a kocsival. Mert hát… úgy 

tűnik, nagyon ki vagy akadva valami miatt. Ja, szia, Lizzie vagyok – 

nyújtott kezet. 

Addig néztem, amíg végül leengedte. 



– Na mindegy… – mondta feszengve. – Csak azt akartam tudni, 

segíthetek-e valamiben. Mintha az előbb kerestél volna valakit – 

mutatott a park felé, majd vállat vont. 

– Aha. 

Várt. 

– Nem kell segítség – sóhajtottam. – Nincs itt. 

– Sajnálom. 

– Én is – motyogtam. 

Megint a lányra néztem. Lizzie-re. Szép volt. És elég rendes ahhoz, 

hogy megpróbáljon segíteni egy mogorva, futóbolondnak tűnő 

idegennek. Miért nem lehet ő az? Miért kell mindennek olyan 

rohadtul bonyolultnak lennie? Rendes csaj, szép, és még humora is 

van. Miért nem? 

– Szép ez a kocsi – mondta. – Kár, hogy már nem gyártják. Mármint 

a Vantage karosszériájának is gyönyörű a formája, de a Vanquishben 

van valami… 

Rendes csaj, aki ismeri a kocsikat. Aszta! Jobban belebámultam az 

arcába, s azt kívántam, bárcsak tudnám, hogyan lehet beindítani a 

dolgot. Gyerünk, Jake, lássuk azt a bevésődést! 

– Milyen vezetni? – kérdezte. 

– Annyira zsír, hogy el se hinnéd – feleltem. 

Elmosolyodott azzal a gödröcskés mosolyával. Szemmel láthatólag 

örült, amiért sikerült egy nagyjából értelmes választ kicsikarnia, mire 

kelletlenül visszamosolyogtam rá. 

De a mosolya semmit sem enyhített a testemet szántó éles pengék 

szaggatásán. Bármennyire szerettem volna, az életem nem akart így 

összeállni. 

Még nem lendültem át a holtponton, mint Leah. Nem vagyok képes 

normális emberként beleszeretni valakibe, amikor másvalakiért 

vérzik a szívem. Talán majd tíz év múlva, amikor Bella szíve már 

régen halott, én pedig végigvonszoltam magam az egész 

gyászfolyamaton, és a végén még mindig egészben leszek, akkor 

talán elhívhatnám Lizzie-t egy körre egy gyors kocsival, márkákról 

és modellekről dumálhatnánk, megtudhatnék róla ezt-azt, és 

eldönthetném, hogy szimpatikus-e. De nem a mai a megfelelő 

alkalom. 



A varázslat nem fog megmenteni. Kénytelen leszek férfiként elviselni 

a kínszenvedést. Megbarátkozni vele. 

Lizzie várt, talán abban reménykedve, hogy mégis elhívom furikázni. 

Vagy talán nem azért. 

– Legjobb lesz, ha visszaviszem a kocsit a srácnak, akitől 

kölcsönvettem – motyogtam. 

Megint elmosolyodott. 

– Örömmel hallom, hogy jó útra térsz. 

– Aha, meggyőztél. 

Mintha aggódva figyelte volna, ahogy beszállok. Valószínűleg úgy 

néztem ki, mint aki hamarosan lehajt egy parti szikláról, amit 

valószínűleg megtettem volna, ha az ilyesmi működne egy 

farkasembernél. Lizzie intett, és hosszan nézett a kocsi után. 

Útban visszafelé épelméjűbben vezettem. Nem siettem. Nem akartam 

odaérni. Vissza abba a házba, abba az erdőbe. Vissza a fájdalomhoz, 

ami elől elrohantam. Vissza, hogy teljesen egyedül legyek vele. 

Na jó, ez hatásvadász volt. Nem leszek teljesen egyedül, de ez nem 

baj. Leah-nak és Sethnek velem kell szenvednie. A srác nem azt 

érdemli, hogy feldúljam a lelki nyugalmát. És Leah sem, de ő 

legalább megérti. Neki nem újdonság a fájdalom. 

Nagyot sóhajtottam, amikor eszembe jutott, amit Leah akar tőlem, 

mert már tudtam, hogy meg fogja kapni. Még mindig ki voltam 

bukva rá, de nem tudtam megfeledkezni a tényről, hogy 

megkönnyíthetném az életét. És most, hogy jobban megismertem, azt 

gondoltam, valószínűleg ő is megtenné értem fordított helyzetben. 

Minimum érdekes lenne, és furcsa is, ha Leah lenne a társam, mint 

barát. Sokat leszünk egymás bőrében, az biztos. Nem olyan, aki 

hagyná, hogy dagonyázzak a fájdalomban, de szerintem ez jó. 

Valószínűleg szükségem lesz valakire, aki néha-néha seggbe rúg. És 

pillanatnyilag tényleg ő volt az egyetlen barátom, aki egyáltalán 

esélyes arra, hogy megértse, min megyek keresztül. 

A ma reggeli vadászat jutott eszembe, és az, hogy egyetlen pillanatig 

milyen közel kerültünk egymáshoz gondolatban. Nem volt rossz, 

csak más. Egy kicsit ijesztő, egy kicsit kínos, de a maga fura módján 

jó is. 

Nem kellett egyedül lennem. 



És tudtam, Leah elég erős ahhoz, hogy velem együtt dacoljon a rám 

váró hónapokkal. Hónapokkal és évekkel. Már a gondolat is 

kimerített. Olyan érzés volt, mintha az óceánt bámulnám, amit át kell 

úsznom, mielőtt újra megpihenhetnék. 

Olyan régóta érlelődött mindez, és most olyan kevés idő van csak 

hátra, s mindjárt megkezdődik. Mindjárt belevetnek az óceánba. Még 

három és fél nap, én meg itt vacakolok, és elvesztegetem azt a 

keveset is. 

Megint túl gyorsan hajtottam. 

Láttam Samet és Jaredet őrségben kétoldalt, ahogy száguldottam 

Forks felé. Jól elrejtőztek a vastag ágak mögött, de számítottam 

rájuk, és tudtam, mit kell figyelni. Bólintottam, amikor elhúztam 

mellettük, de nem izgatott, hogy mire vélik a mai kirándulásomat. 

Leah-nak és Sethnek is odabiccentettem, amikor felhajtottam 

Cullenék bekötőútján. Kezdett sötétedni, és a tengerszoros ezen 

oldalán a felhők is jó vastagon feltorlódtak, de láttam, ahogy 

megcsillant a szemük a reflektorok fényében. Majd később 

megmagyarázom nekik. Lesz rá idő bőven. 

Meglepett, hogy Edwardot a garázsban találom. Napok óta nem 

láttam őt Bella nélkül. Az arcából kiolvashattam, hogy Bellával nem 

történt semmi rossz. Sőt, nyugodtabbnak tűnt, mint eddig. 

Összeszorult a gyomrom, amikor eszembe jutott, honnan származik 

ez a nyugalom. 

Sajnos, a nagy tűnődésben elfelejtettem összetörni a kocsit. Na, 

mindegy. Valószínűleg úgysem vitt volna rá a lélek, hogy kárt tegyek 

ebben az autóban. Talán sejtette, és ezért ezt adta kölcsön. 

– Lenne itt egypár dolog, Jacob – mondta, amint leállítottam a 

motort. 

Nagy levegőt vettem, és egy percig nem fújtam ki. Aztán lassan 

kiszálltam a kocsiból, és odadobtam neki a kulcsot. 

– Kösz, hogy kölcsönadtad – mondtam savanyúan, mert nyilván 

előbb-utóbb fizetni kell ezért a szívességért. – Most meg mit akarsz? 

– Először is… tudom, mennyire idegenkedsz attól, hogy használd a 

tekintélyedet a falkáddal szemben, de… 

Csodálkozva pislogtam, hiszen elképzelni sem tudtam volna, hogy 

ezzel jöjjön. 



– Mert? 

– Ha nem tudod, vagy nem akarod kézben tartani Leah-t, akkor majd 

én… 

– Leah-t? – szakítottam félbe vicsorogva. – Mi történt? 

Edward arckifejezése kemény volt. 

– Eljött, hogy megnézze, miért távoztál olyan váratlanul. 

Megpróbáltam elmagyarázni neki, de azt hiszem, nem sikerült valami 

jól. 

– Mit csinált? 

– Átváltozott emberré, és… 

– Komolyan? – Ezúttal elképedtem. Nagyon is. Leah megfeledkezett 

az elővigyázatosságról, éppen az ellenség barlangjának a szájában? 

– Beszélni akart… Bellával. 

– Bellával? 

Edward rettentően morogni kezdett. 

– Nem engedem, hogy még egyszer felzaklassa. Nem érdekel, hogy 

Leah szerint mennyire jogos. Nem bántottam – természetesen nem 

tenném –, de ha még egyszer előfordul, kivágom a házból. Átröpítem 

egyenesen a folyó túlpartjára… 

– Várj egy percet! Mit mondott? – Ennek az egésznek semmi értelme 

sem volt. 

Edward nagy levegőt vett, hogy lecsillapodjon. 

– Feleslegesen goromba volt. Nem fogok úgy tenni, mintha 

megérteném, hogy Bella miért képtelen elengedni téged, de azt 

tudom, hogy nem azért viselkedik így, hogy téged bántson. Sokat 

szenved a fájdalom miatt, aminek téged és engem is kitesz azzal, 

hogy arra kér, maradj. Leah-nak nem lett volna szabad azt mondania, 

amit mondott. Bella sírt… 

– Várj! Leah miattam szidta Bellát? 

Kurtán bólintott. 

– Elég vehemensen védelmezett. 

Hűha! 

– Nem kértem meg rá. 

– Tudom. 

Még szép, hogy tudja. Mindent tud. 



Ebben a Leah-ban aztán van kurázsi. Ki hitte volna? Emberként 

besétál a vérszívók házába, hogy amiatt reklamáljon, ahogy velem 

bánnak. 

– Nem ígérhetem, hogy meg tudom fékezni Leah-t – mondtam. – 

Nem teszem. De azért beszélek vele, rendben? És nem hinném, hogy 

újra előfordulna. Leah nem az a típus, aki visszafogja magát, 

úgyhogy ma valószínűleg mindent kitálalt. 

– Az egyszer biztos. 

– Mindenesetre majd én is beszélek róla Bellával. Nem kell emiatt 

rágódnia. Az én hibám. 

– Ezt már mondtam neki. 

– Hát persze. Jól van? 

– Éppen alszik. Rose vele van. 

Szóval a pszichopatát most már Rose-nak becézi. Edward teljesen 

átállt a sötét oldalra. 

Elsiklott eme gondolatom felett, és inkább a feltett kérdésre adott 

teljesebb választ. 

– Bizonyos szempontból jobban van. Ha Leah kifakadását és az abból 

adódó lelkifurdalást figyelmen kívül hagyjuk. 

Jobban. Mert Edward hallja szörnyikét, és most már az egész olyan 

nyali-fali, eszem a szívedet. Csúcs. 

– Annál egy kicsit többről van szó – mormogta. – Most, hogy ki 

tudom szűrni a gyermek gondolatait, nyilvánvaló, hogy szellemileg 

rendkívül fejlett. Bizonyos mértékig ért bennünket. 

Tátva maradt a szám. 

– Komolyan? 

– Igen. Mintha volna valamiféle homályos elképzelése arról, hogy mi 

fáj most Bellának, és amennyire lehet, igyekszik elkerülni. Szereti 

Bellát. Már most. 

Úgy bámultam Edwardra, hogy az az érzésem támadt: a szemem 

mindjárt kiugrik a gödréből. Hitetlenkedésemmel egyetemben 

azonban mindjárt láttam, hogy ez kritikus faktor. Az változtatta meg 

Edwardot, hogy a szörnyeteg meggyőzte a szeretetéről. Képtelen volt 

gyűlölni azt, amit Bella szeret. Talán ezért nem tudott gyűlölni 

engem sem. Azonban volt egy nagy különbség. Én nem próbáltam 

megölni Bellát. 



Edward folytatta, mint aki mindebből semmit sem hallott. 

– Úgy hiszem, előrébb tart a fejlődésben, mint hittük. Amikor 

Carlisle visszaér… 

– Még nem jöttek meg? – vágtam közbe élesen. Samre és Jaredre 

gondoltam, ahogy az utat figyelik. Vajon felébredt bennük a 

kíváncsiság, hogy mi folyik? 

– Alice és Jasper már itt van. Carlisle elküldte az összes vért, amit fel 

tudott hajtani, de nem volt annyi, amennyit szeretett volna. Bella 

étvágya annyira megnőtt, hogy egy nap alatt el fog fogyni. Carlisle 

még ott maradt, hogy megpróbálkozzon egy másik forrással. 

Szerintem ez szükségtelen, de ő fel akar készülni minden 

eshetőségre. 

– Miért nem szükséges? És ha több kell neki? 

Láttam, hogy miközben magyaráz, figyelmesen nézi és hallgatja a 

reakcióimat. 

– Megpróbálom meggyőzni Carlisle-t, hogy segítse világra a babát, 

amint visszaér. 

– Tessék? 

– A gyerek, úgy tűnik, igyekszik elkerülni a hevesebb mozdulatokat, 

de nincs könnyű dolga. Túlságosan megnőtt. Őrültség várni, amikor 

nyilvánvalóan jóval fejlettebb, mint Carlisle hitte. Bella túlságosan 

törékeny ahhoz, hogy késlekedjünk. 

Újra és újra kirúgták a lábamat alólam. Először arra számítottam, 

hogy Edward gyűlölni fogja azt az izét. Most meg ráébredtem, hogy 

nagyon is biztosra vettem azt a négy napot. Számítottam rá. A bánat 

rám váró végtelen óceánja húzódott előttem. 

Igyekeztem levegőhöz jutni. 

Edward várt. Miközben összeszedtem magam, az arcát bámultam, s 

újabb változást vettem észre rajta. 

– Szerinted túléli? – kérdeztem halkan. 

– Igen. Ez a másik, amiről beszélni akartam veled. Képtelen voltam 

megszólalni. Egy perc múlva folytatta. 

– Igen – mondta ismét. – Az volt őrült veszélyes, hogy eddig vártunk. 

Bármelyik pillanatban késő lehet, de ha gyorsan lépünk, nem látom 

okát, hogy miért ne alakulhatnának jól a dolgok. Hihetetlenül nagy 

segítség, hogy ismerjük a kicsi gondolatait. Hál’ istennek Bella és 



Rose egyetért velem. Most, hogy meggyőztem őket arról, hogy a 

gyerek nincs veszélyben, miért ne működne? 

– Carlisle mikor ér vissza? – kérdeztem továbbra is suttogva. Még 

nem jutottam levegőhöz. 

– Holnap délre. 

Megroggyant a térdem. A kocsiba kellett kapaszkodnom, hogy össze 

ne essek. Edward kinyújtotta a kezét, mintha meg akarna támogatni, 

de aztán meggondolta és leengedte. 

– Sajnálom. Igazán sajnálom, hogy ez ennyi fájdalmat okoz neked, 

Jacob. Annak ellenére, hogy gyűlölsz engem, be kell ismernem, én 

nem így érzek irántad. Sok szempontból… fivéremként gondolok 

rád. Vagy legalább bajtársként. Nem is tudod, mennyire sajnálom, 

hogy szenvedsz. De Bella túl fogja élni – amikor ezt kimondta, a 

hangja erős, sőt, vad lett –, és tudom, ez számít neked igazán. 

Valószínűleg igaza volt. Forgott velem a világ. 

– Szóval utálom, hogy ezt most kell megtennem, amikor már amúgy 

is annyi bajod van, de nyilvánvaló, hogy nem sok időnk maradt. Meg 

kell kérjelek valamire, és ha máshogy nem megy, könyörögni fogok. 

– Nem maradt semmim – nyögtem fulladozva. 

Megint felemelte a kezét, mintha a vállamra akarná tenni, de aztán 

sóhajtva újra leejtette, mint az előbb. 

– Tudom, mennyi mindent adtál már – mondta halkan. – De ez 

olyasvalami, ami senki másnak nincs, csakis neked. Ezt a valódi 

Alfától kérem, Jacob. Ephraim örökösétől. 

Képtelen voltam felelni. 

– Az engedélyedet kérem, hogy eltérjünk az Ephraimmal kötött 

egyezségtől. Azt szeretném, ha kivételt tennél. Engedd, hogy 

megmentsük Bella életét. Tudod, hogy mindenképpen megteszem, de 

ha elkerülhető, nem akarom megszegni az adott szavunkat. Sosem 

szándékoztunk efféléhez folyamodni, és most sem tesszük 

könnyedén. A megértésedet akarom, Jacob, mert pontosan tudod az 

okát. Azt akarom, hogy ha ennek vége lesz, a családjaink közötti 

szövetség fennmaradjon. 

Megpróbáltam nyelni egyet. 

Sam – gondoltam. – Te Samet akarod. 



– Nem. Sam magának követeli a hatalmat, pedig az téged illet. Te 

sosem fogod elvenni tőle, de rajtad kívül senkinek sincs joga 

beleegyezni abba, amit kérek. 

Nem az én döntésem. 

– De igen, Jacob, és tudod is. A te szavad fog elátkozni vagy 

feloldozni bennünket. Ezt csakis te adhatod meg nekem. 

Képtelen vagyok gondolkodni. Nem tudom. 

– Nincs sok időnk – nézett hátra a ház felé. 

Tényleg nem volt idő. A néhány napom néhány órává zsugorodott. 

Nem tudom. Hagyj gondolkozni! Csak egy percet adj, oké? 

– Rendben. 

Elindultam a ház felé, ő pedig követett. Őrület, milyen könnyen 

sétálgatok a sötétben, egy vámpírral az oldalamon. Nem éreztem 

veszélyben magam, még csak kellemetlenül vagy kínosan sem. 

Mintha csak egy hétköznapi akárkivel bandukolnék. Pontosabban egy 

akárkivel, aki elég büdös. 

A nagy pázsit szélén a bozótból mozgás, majd halk nyüszítés 

hallatszott. Seth furakodott át a páfrányokon, és odafutott hozzánk. 

– Szevasz, öcsi – motyogtam, mire ő lehajtotta a fejét, én pedig 

megveregettem a vállát. 

– Minden frankó – hazudtam. – Majd később elmesélem. Bocs, hogy 

az előbb csak úgy elhúztam egy szó nélkül! 

Rám vigyorgott. 

– Mondd meg a nővérednek, hogy kopjon le, világos? Elég volt. 

Seth rábólintott. 

Ezúttal meglöktem a vállát. 

– Húzzál vissza dolgozni! Nemsokára felváltalak. 

Seth nekem dőlt, visszalökdösött, majd elügetett, be a fák közé. 

– Az övé az egyik legtisztább, legőszintébb, legjóságosabb agy, 

amelyben valaha olvastam – sóhajtott Edward, amint a fiú eltűnt a 

szemünk elől. – Szerencsés vagy, hogy osztozhatsz a gondolataiban. 

– Tudom – morogtam. 

Folytattuk az utat, de mindketten felkaptuk a fejünket, amikor 

meghallottuk, ahogy valaki szívószállal iszik. Edward sietni kezdett. 

Felrohant a veranda lépcsőjén, és már el is tűnt. 



– Bella, szerelmem, azt hittem, alszol – hallottam a hangját. – 

Különben nem mentem volna el. Sajnálom. 

– Ne aggódj! Csak felébredtem, mert annyira megszomjaztam. 

Szerencse, hogy Carlisle hoz még, mert ennek a gyereknek szüksége 

lesz rá, amikor már nem lesz a pocakomban. 

– Tényleg. Milyen igazad van! 

– Vajon lesz gusztusa másra is? – tűnődött. 

– Szerintem ki fog derülni. 

Beléptem az ajtón. 

– Na, végre! – mondta Alice, Bella pedig azonnal rám emelte a 

tekintetét. Az a bosszantó, ellenállhatatlan mosoly terült szét az arcán 

egy másodpercre, de aztán elbizonytalanodott és elkomorodott. Az 

ajkát úgy biggyesztette, mint aki igyekszik nem sírni. 

Legszívesebben képen töröltem volna azt az idióta Leah-t. 

– Szia, Bells! – köszöntöttem sietve. – Hogy s mint? 

– Jól vagyok – felelte. 

– Nagy nap ez a mai, mi? Sok az újdonság. 

– Nem kell ezt csinálnod, Jacob. 

– Nem tudom, miről beszélsz. – A kanapéhoz léptem, hogy leüljek a 

karfára a feje mellett. Edward már ott ült a földön. 

Bella szemrehányóan nézett rám. 

– Én annyira saj… – kezdte, de összecsippentettem az ajkát a 

hüvelyk- és a mutatóujjammal. 

– Jake! – motyogta, és megpróbálta eltolni a kezemet. Annyira 

gyenge kísérlet volt, hogy nehéz volt igazi próbálkozásnak vennem. 

A fejemet csóváltam. 

– Majd akkor beszélhetsz, ha nem mondasz hülyeségeket. 

– Rendben. Nem mondom – motyorogta. 

Elengedtem. 

– Sajnálom – fejezte be gyorsan, és elvigyorodott. 

A plafonra meredtem, aztán visszamosolyogtam rá. Amikor a 

szemébe néztem, mindent láttam, amit a parkban kerestem. 

Holnap már másvalaki lesz, de remélhetőleg élni fog, és ugye, csak 

ez számít? Ugyanezekkel a szemekkel néz majd rám, nagyjából. 

Ugyanezekkel az ajkakkal mosolyog, nagyjából. És mindig jobban 

fog ismerni, mint bárki, aki nem olvas teljesen a gondolataimban. 



Leah lehet érdekes társ, talán igaz barát is, olyasvalaki, aki kiáll 

értem. De nem a legjobb barátom, mint Bella. A Bella iránt érzett 

lehetetlen szerelmen kívül ott volt még az a másik kötődés is, ami 

csontig hatolt. 

Holnapra az ellenségem lesz. Vagy a szövetségesem. És ez a 

megkülönböztetés nyilvánvalóan rajtam múlik. 

Nagyot sóhajtottam. 

Rendben! – gondoltam, feladva a legutolsó dolgot is, ami még az 

enyém volt. – Tessék! Mentsd meg! Ephraim örököseként 

engedélyezem, és a szavamat adom, hogy ez nem jelent 

szerződésszegést. A többiek nem tehetnek majd mást, mint hogy 

engem okolnak. Igazad volt – nem tagadhatják, hogy az én jogom 

beleegyezni. 

– Köszönöm – súgta Edward olyan halkan, hogy abból Bella semmit 

se halljon. De annyira hevesen bukott ki belőle a szó, hogy a többi 

vámpír csodálkozva odafordult, ezt jól láttam a szemem sarkából. 

– És a te napod milyen volt? – Bella igyekezett lazának tűnni. 

– Szuper. Elmentem kocsikázni. A parkban lógtam. 

– Jól hangzik. 

– Hát persze. 

Hirtelen furcsa arcot vágott. 

– Rose? – mondta. 

– Már megint? – hallottam Barbie kuncogását. 

– Azt hiszem, az elmúlt egy órában megittam vagy hét litert – 

magyarázta Bella. 

Edward és én félreálltunk az útból, amíg Rosalie odalépett, hogy 

felemelje Bellát a kanapéról, és kivigye a vécére. 

– Megpróbálkoznék a járással – kérte Bella. – Annyira 

elmerevedtem. 

– Tényleg ezt akarod? – kérdezte Edward. 

– Rose majd elkap, ha elbotlok a saját lábamban, ami elég könnyen 

előfordulhat, mivel nem látom a hasamtól. 

Rosalie óvatosan talpra állította, de a kezét a válla mögött tartotta. 

Bella kinyújtotta maga elé a karját, és egy kicsit megremegett. 

– De jó érzés! – sóhajtott. – Csak akkora a pocakom! 

Tényleg nagy volt. Akkora hasa volt, mint egy bolygó. 



– Még egy nap – mondta, és megpaskolta. 

Képtelen voltam elfojtani magamban a váratlanul és élesen belém 

hasító fájdalmat, de igyekeztem nem kimutatni. Még egy napig el 

tudom titkolni, igaz? 

– Akkor mehetünk! Hoppá! Jaj, ne! 

A kanapén hagyott pohár felborult, és sötétvörös vér ömlött a halvány 

huzatra. 

Bár három másik kéz gyorsabb volt nála, de Bella is automatikusan 

utánakapott. 

Ekkor a teste középpontjából a lehető legfurcsább, tompa, repedő 

hang hallatszott. 

– Jaj! – akadt el a lélegzete. 

Aztán teljesen elernyedt, és zuhanni kezdett, de Rosalie elkapta, még 

mielőtt földet ért volna. Edward is ott termett. A folt a kanapén 

elfeledve. 

– Bella? – kérdezte zavaros szemmel, és pánik suhant át az arcán. 

Fél másodperccel később Bella felsikoltott. 

Nem egyszerű sikítás volt, hanem a kín vérfagyasztó sikolya. A 

borzalmas hang hörgésbe torkollt, és fennakadt a szeme. A teste 

rángott, megfeszült Rosalie karjaiban, aztán sugárban vért kezdett 

hányni. 

18. ERRE NINCSENEK SZAVAK 

BELLA TESTE ÖSSZEVISSZA RÁNGOTT, és ömlött belőle a vér. 

Úgy dobálta magát Rosalie karjaiban, mintha villamosszékben ülne. 

Az arca egész idő alatt fehér, öntudatlan volt. Csupán a teste 

középpontjában végbemenő vad hullámzás mozgatta. Éles 

roppanások és reccsenések kísérték a görcsrohamok ritmusát. 

Rosalie és Edward a másodperc törtrészéig megdermedt, majd 

akcióba lendült. Rosalie karjaiba kapta Bellát, és olyan hadarva 

kiabált, hogy nehéz volt elkülöníteni az egyes szavakat, miközben 

Edwarddal együtt felrohant az emeletre. 

Én meg utánuk. 

– Morfiumot! – kiáltott Edward Rosalie-ra. 

– Alice, hívd fel Carlisle-t! – visított Rosalie. 

A szoba, ahová követtem őket, úgy nézett ki, mint egy könyvtár 

kellős közepén felállított sürgősségi rendelő. A fények vakítóan 



fehérek voltak. Bella ott feküdt az asztalon a szemkápráztató 

világosságban. A bőre kísértetiesen csillogott a reflektorfényben. Úgy 

dobálta magát, mint a partra vetett hal. Rosalie lefogta, és letépte róla 

a ruhát, miközben Edward injekciós tűt döfött a karjába. 

Hányszor elképzeltem már meztelenül! Most pedig oda sem bírtam 

nézni. Féltem, hogy ezek az emlékek maradnak meg a fejemben. 

– Mi történik, Edward? 

– Mindjárt megfullad! 

– Biztosan levált a méhlepény! 

Eközben valamikor Bella magához tért. Sikolya, mellyel a szavaikra 

reagált, a dobhártyámat marcangolta. 

– Szedjétek ki! – sikította. – Nem kap levegőt! Most azonnal! 

Láttam, ahogy vörös foltok jelennek meg a szemében, ahogy az 

üvöltéstől elpattannak a hajszálerek. 

– A morfiumot! – dörmögte Edward. 

– NE! MOST… – Újabb vérsugár fojtotta el sikolyát. Edward tartotta 

a fejét, és kétségbeesetten igyekezett kitisztítani a száját, hogy újra 

levegőhöz jusson. 

Alice berontott a szobába, és egy kis, kék fülhallgatót csíptetett 

Rosalie haja alá. Aztán Alice kihátrált, tágra nyílt arany szeme izzott, 

miközben Rosalie hisztérikusan őrjöngött a telefonba. 

Az éles fényben Bella lilás bőre inkább feketének tűnt. A hatalmas, 

remegő has merő sötétvörös véraláfutás. Rosalie felemelte szikét 

tartó kezét. 

– Hadd hasson a morfium! – kiáltott rá Edward. 

Rosalie keze Bella hasához ért, és ahol megérintette, élénkpiros vér 

fröccsent fel. Mintha felborítottak volna egy vödröt, vagy teljesen 

kinyitottak volna egy csapot. Bella megrándult, de nem sikított. Még 

mindig fulladozott. 

Aztán Rosalie szeme elhomályosodott. Láttam, ahogy megváltozik az 

arckifejezése, visszahúzódik az ajka a fogairól, és fekete szeme 

szomjasan csillan fel. 

– Ne, Rose! – üvöltött Edward, de nem volt szabad keze, mert Bellát 

támasztotta, hogy levegőhöz jusson. 

Az asztalon átugorva Rosalie-ra vetettem magam. Még az 

átváltozásra sem vesztegettem az időt. Ahogy megütöttem kőtestét, 



és az ajtó felé löktem, éreztem, hogy a kezében lévő szike mélyen a 

húsomba vág. Jobb tenyerem az arcának csattant, megfeszítettem az 

állkapcsát, és elszorítottam a gégéjét. 

Vasmarokkal fogtam Rosalie-t, majd magam felé fordítottam, hogy 

tiszta erőből hasba rúgjam. Mintha betonba rúgtam volna. Nekirepült 

az ajtófélfának, amitől az egyből kifordult a falból. Az apró 

fülhallgató darabokra tört. Aztán már Alice is ott termett, és a 

torkánál fogva ráncigálta ki a szöszit az előtérbe. 

Meg kell hagyni, Barbie egyáltalán nem küzdött. Akarta, hogy 

legyőzzük. Azért hagyta, hogy így meggyepáljam, hogy megmentse 

Bellát. Vagyis, hogy megmentse azt a szörnyikét. 

Kitéptem a pengét a karomból. 

– Alice, vidd innen! – kiáltott Edward. – Vidd Jasperhez, és tartsátok 

ott! Jacob, rád szükségem van. 

Nem figyeltem, hogy fejezi be Alice az akciót. Visszafordultam a 

műtőasztal felé, ahol Bella egyre jobban elkékült, és a szeme tágra 

nyílt. 

– Újraélesztés? – mordult rám Edward sietve és parancsolóan. 

– Igen. 

Gyorsan szemügyre vettem az arcát, hogy mutatja-e bármi jelét 

annak, hogy úgy fog reagálni, ahogy Rosalie. Nem láttam rajta mást, 

mint célratörő határozottságot. 

– Gondoskodj róla, hogy lélegezzen! Nekem ki kell szednem a babát, 

még mielőtt… 

Az anyaméhből újabb hatalmas reccsenés hallatszott, olyan 

hangosan, hogy mindketten megdermedtünk az ijedségtől, és Bella 

sikolyára vártunk. Semmi. Lába, amit eddig a fájdalomtól felhúzott, 

most elernyedt, és természetellenes módon nyúlt ki. 

– A gerince! – fulladozott Edward elborzadva. 

– Szedd ki belőle! – morogtam, odadobva neki a szikét. – Most 

semmit sem fog érezni. 

Aztán az arca fölé hajoltam. A szája tisztának tűnt, ezért 

rátapasztottam az enyémet, és telefújtam a tüdejét levegővel. 

Éreztem, ahogy felfújódik a rángatózó test, vagyis semmi nem 

torlaszolta el a torkát. 

Az ajka vérízű volt. 



Hallottam, milyen egyenetlenül ver a szíve. 

Ne add fel! – gondoltam vadul, újabb löketet fújva a tüdejébe. – 

Megígérted. Ne álljon meg a szíved! 

A szike puha, nedves hangot adott, ahogy végigszántotta a hasát. 

Még több vér csöpögött a padlóra. 

A következő hang váratlanul és félelmetesen hasított belém. Mintha 

fémet vagdalnának darabokra. Ez a hang eszembe juttatta a tisztáson 

vívott harcot, annyi hónappal ezelőtt, amikor az újszülötteket téptük 

szét. Vetettem egy pillantást Edwardra, ahogy az arcát Bella hasára 

tapasztja. Vámpírfogakkal garantáltan át lehet rágni a vámpírbőrt. 

Megborzongtam, közben újra levegőt fújtam Bella tüdejébe. 

Rám köhögött, pislogva, szemét vakon forgatva. 

– Maradj velem, Bella! – kiáltottam rá. – Hallod? Maradj! Nem 

hagyhatsz el engem. Dobogjon a szíved! 

A szeme ide-oda forgott, engem keresett, vagy Edwardot, de nem 

látott semmit. 

Én mégis belenéztem az övébe, és le nem vettem róla a pillantásomat. 

Aztán váratlanul mozdulatlanná dermedt a kezem alatt, bár 

reszelősen lélegezni kezdett, és a szíve tovább dobogott. Rájöttem, 

hogy a csend azt jelenti, vége. Odabent nincs több csapkodás. 

Biztosan nincs már benne. 

Kint volt. 

– Renesmee – suttogta Edward. 

Ezek szerint Bella tévedett. Nem az a kisfiú volt, akit elképzelt. Nem 

nagy meglepetés. Mivel kapcsolatban nem tévedett? 

Le nem vettem pillantásomat vörös foltos szeméről, de éreztem, hogy 

gyengén felemeli a kezét. 

– Majd én… – hörögte megtörten. – Adjátok ide! 

Tudhattam volna, hogy Edward mindig megteszi, amit Bella akar, 

bármilyen hülye is a kérés. De arról álmodni sem mertem volna, hogy 

most is hallgat rá, ezért eszembe sem jutott megállítani. 

Valami meleg érintette meg a karomat. Erre már fel kellett volna 

figyelnem. Semmit nem éreztem melegnek. 

De nem tudtam levenni a szememet Bella arcáról. Pislogott, aztán a 

szemét meresztette, végül meglátott valamit. Furcsa, vékony hangon 

nyöszörgött. 



– Renes… mee. Olyan… gyönyörű vagy! 

Aztán elakadt a lélegzete a fájdalomtól. 

Mire odanéztem, késő volt. Edward kikapta a meleg, véres izét 

gyönge karjaiból. Bella bőrére pillantottam. Vörös volt a vértől, a 

vértől, ami a saját szájából folyt ki. A vér összekente a lényt, és friss 

vér bugyogott egy apró, dupla újhold alakú sebből is, éppen a bal 

melle fölött. 

– Nem szabad, Renesmee! – mormogta Edward, mintha jó modorra 

akarná tanítani a szörnyet. 

Nem néztem se Edwardra, se a lényre. Csak Bellát figyeltem, ahogy 

fennakad a szeme. 

Egy utolsó dobbanással a szíve megállt, és elnémult. Talán egy fél 

dobbanásnyi maradt ki, a kezem máris a mellkasán volt, és 

pumpáltam. Fejben számoltam, hogy egyenletes maradjon az ütem. 

Egy. Két. Há’. Négy. 

Egy másodpercre félbehagytam, hogy újra levegőt fújjak a tüdejébe. 

Már nem láttam. A szemem csupa könny volt, minden elmosódott. 

De a szobában hallható neszeket rendkívül élesen észleltem. Bella 

szívének kelletlen verdesése a kezem alatt… saját szívverésem 

robaja, és egy másik szívé, amely túl gyors, túlontúl összevissza volt. 

Ezt nem tudtam mire vélni. 

Újra levegőt erőltettem le Bella torkán. 

– Mire vársz? – hörögtem fulladozva, megint a szívét pumpálva. Egy. 

Két. Há. Négy. 

– Fogd meg a babát! – sürgetett Edward. 

– Dobd ki az ablakon! – Egy. Két. Há’. Négy. 

– Adjátok ide! – hallatszott egy halk hang az ajtó felől. Edward és én 

egyszerre hördültünk fel. 

Egy. Két. Há’. Négy. 

– Tudok uralkodni magamon – ígérte Rosalie. – Add ide a babát, 

Edward! Vigyázok rá, amíg Bella… 

Újra lélegeztem Bella helyett, amíg megtörtént az átadás. A verdeső 

dob-dob-dob elhalkult, ahogy távolodtak. 

– Vidd odébb a kezed, Jacob! 



Felnéztem Bella fennakadt szeme fehérjéből, miközben még mindig 

pumpáltam a szívét. Edward egy fecskendőt tartott a kezében, benne 

ezüstszínű folyadék, mintha acélból készült volna. 

– Az meg mi? 

Kőkeze odébb lökte az enyémet. Apró reccsenés hallatszott, ahogy 

eltörte a kisujjamat. Ugyanabban a pillanatban a tűt egyenesen Bella 

szívébe döfte. 

– A mérgem – felelte, miközben befecskendezte. 

Hallottam, ahogy Bella szíve megugrik, mintha lapáttal csapott volna 

rá. 

– Ne hagyd abba! – parancsolta Edward. A hangja jeges volt, halott. 

Vad. Nem gondolkodott. Olyan volt, mint egy gép. 

Nem törődtem a törött ujjammal, azzal sem, hogy a sérülés azonnal 

gyógyulni kezdett, ami szintén fájdalommal járt, megint pumpálni 

kezdtem Bella szívét. Nehezebben ment. Mintha a vére megalvadt 

vagy besűrűsödött volna, és lassabban is áramlott. Miközben a most 

már nyúlós vért köröztettem Bella ereiben, figyeltem, mit művel 

Edward. 

Mintha megcsókolta volna Bellát, ajkát a torkához érintette, aztán a 

csuklójához és a könyökhajlatához. Hallottam, ahogy Bella bőre 

frissen harsan a belé maródó fogak alatt, és Edward újra meg újra 

megharapta, ahol csak tudta, mérget erőltetett a szervezetébe. Láttam, 

ahogy nyelve végigsimítja a vérző, tátongó sebeket, de még mielőtt 

rosszul lettem vagy feldühödtem volna, rájöttem, mit művel. Ahol a 

nyelvével szétkente a mérget, ott Bella bőre behegedt, így a méreg és 

a vér is a testében maradt. 

Megint levegőt fújtam a szájába, de nem történt semmi. Csak a 

mellkasa emelkedett meg. Tovább pumpáltam a szívét, és számoltam, 

miközben Edward mániákusan tette a dolgát, s igyekezett 

meggyógyítani. Síppal, dobbal, nádi hegedűvel. 

De nem volt ott más, csak én meg ő. 

Egy hullával. 

Mert nem maradt más a lányból, akit mindketten szerettünk. Csak ez 

a megtört, kivérzett, összeroncsolt hulla. Nem tudtuk meggyógyítani. 



Elkéstünk. Halott volt. Ebben biztos voltam, mert megszűnt a vonzás. 

Nem volt okom mellette maradni. Ő már nem volt ott. Megszűnt az 

értelmetlen vágy, hogy mellette legyek. 

Jobban mondva talán inkább máshonnan érkezett. Mintha a vonzást 

most az ellenkező irányból éreztem volna. A földszintről, a 

szabadból. A vágyat, hogy eltűnjek innen, és soha, de soha ne jöjjek 

vissza. 

– Akkor menj! – mordult rám Edward, és újra ellökte a kezemet, 

ezúttal a helyemet is átvette. Úgy saccoltam, ezúttal legalább három 

ujjamat törte el. 

Kábultan egyenesedtem fel, nem törődve a fájdalmas lüktetéssel. 

Gyorsabban nyomkodta Bella élettelen szívét, mint én. 

– Nem halott – hörögte. – Meg fog gyógyulni. 

Nem voltam biztos benne, hogy még mindig hozzám beszél. 

Elfordultam, hogy egyedül hagyjam a halottjával, és lassan az ajtóhoz 

mentem. Lassan, nagyon lassan. Képtelen voltam gyorsabb mozgásra 

kényszeríteni a lábamat. 

Szóval ez az. A fájdalom óceánja. A túlpart olyan messze van az 

örvénylő vízen túl, hogy elképzelni sem tudtam, nemhogy látni. 

Megint ürességet éreztem, most, hogy elvesztettem a célomat. Olyan 

régóta küzdöttem azért, hogy Bellát megmentsem. És nem sikerült. 

Önként feláldozta magát, hogy szörnyszülöttje darabokra szaggassa, 

így elveszett a csata. Mindennek vége. 

Ahogy lefelé ballagtam a lépcsőn, megborzongtam. A hátam mögött 

hallottam, ahogy dobogásra akarnak kényszeríteni egy halott szívet. 

Legszívesebben savat öntöttem volna a fejembe, hogy szétmarja az 

agyamat. Hogy kimarja a képeket, amelyek Bella utolsó perceiről 

beleégtek. Az agykárosodást választanám, ha ettől 

megszabadulhatnék – a sikoltozástól, a vérzéstől, az elviselhetetlen 

csontropogástól és hasadástól, amikor az újszülött szörny kirobbant 

belőle… 

Legszívesebben elrohantam volna, tízesével véve a lépcsőfokokat, de 

a lábam nehéz volt, mint az ólom, és a testem fáradtabb, mint valaha. 

Úgy vánszorogtam lefelé a lépcsőn, akár egy vén nyomorék. 

Megpihentem a legalsó fokon, és igyekeztem erőt gyűjteni, hogy 

eljussak az ajtóig. 



Rosalie a fehér kanapé tiszta végén ült, háttal nekem, és a karjában 

levő, takaróba burkolt szörnyikének duruzsolt. Nyilván hallotta, hogy 

megálltam, de nem törődött vele, hogy rajtakaptam lopott anyasága 

pillanatában. Talán most boldog lesz. Megkapta, amire vágyott, és 

Bella sosem fogja elvenni tőle. Arra gondoltam, vajon a veszedelmes 

szőke egész idő alatt ebben reménykedett-e. 

Valami sötétet tartott a kezében, és a karjaiban fekvő apró gyilkos 

felől mohó szívó hangok hallatszottak. 

A levegőben vérszag terjengett. Embervéré. Rosalie azzal etette. Mi 

mással is lehetne etetni egy olyan szörnyeteget, ami brutálisan elbánt 

a saját anyjával? Akár Bella vérét is ihatta volna. Talán úgy is volt. 

Ahogy a kis hóhér táplálkozását hallgattam, visszatért az erőm. 

Erő, gyűlölet és forróság – lángoló forróság öntötte el az agyamat, 

ami csak lobogott, de nem törölt ki semmit. A fejemben levő képek 

fűtőanyagként táplálták a pokoli tüzet, de ellenálltak a 

megsemmisülésnek. Éreztem, ahogy tetőtől talpig beleremegek, és 

nem is próbáltam leállítani magam. 

Rosalie teljesen belemerült a kis jövevénybe, ügyet sem vetett rám. 

Annyira leköti a figyelmét, hogy nem lesz elég gyors és éber, hogy 

megállítson. 

Samnek igaza volt. Az a micsoda egy torz mutáns, létezése 

ellenkezik a természet rendjével. Fekete, lélektelen démon. 

Olyasvalami, aminek nincs joga létezni. 

Valami, amit meg kell semmisíteni. 

Mintha a vonzás nem is az ajtó felé húzott volna. Most már éreztem: 

arra bátorít, hogy haladjak előre. Hogy végezzek vele, hogy 

tisztítsam meg a világot ettől az irtózattól. 

Ha a lény már halott, Rosalie majd megpróbál megölni, én pedig 

ellenállok. Nem biztos, hogy lesz elég időm végezni vele, mielőtt a 

többiek a segítségére sietnének. Talán igen, talán nem. Nem túlzottan 

izgatott sem ez, sem az. 

Az sem izgatott, hogyha a farkasfalka – bármelyik banda – 

megbosszul, vagy jogosnak nevezik Cullenék igazságszolgáltatását. 

Semmi sem számított. Csakis a saját igazságom. Az én bosszúm. A 

szörny megölte Bellát, és egyetlen perccel sem élhet tovább. 

Ha Bella túlélte volna, gyűlölne ezért. Személyesen akarna megölni. 



De nem érdekelt. Őt sem izgatta, hogy mit tett velem, mikor hagyta 

magát lemészárolni, mint egy állat. Én miért törődnék az ő 

érzéseivel? 

És akkor ott van még Edward. Most biztosan túlságosan elfoglalt, 

hogy hallja a tervemet, túl messzire ment az őrült tagadásban, ahogy 

a hullát próbálja életre kelteni. 

Szóval, nem fogom tudni betartani a szavamat – és én erre nem 

vennék mérget –, hacsak nem sikerül megnyernem a csatát Rosalie, 

Jasper és Alice ellen. Hárman egy ellen. És még ha győzök is, nem 

hiszem, hogy Edwardot képes lennék megölni. 

Ahhoz nincs bennem elég könyörület. Miért hagynám, hogy 

megszabaduljon attól, amit tett? Hát nem tisztességesebb, 

megnyugtatóbb, ha hagynám élni kifosztva, teljességgel kisemmizve? 

Annyira eltöltött a gyűlölet, hogy ezen majdnem felnevettem. Bella 

nincs. Nincs gyilkos poronty. És elveszíti annyi családtagját is, 

ahánnyal csak sikerül végeznem. Persze azokat valószínűleg újra 

össze tudja rakni, hiszen nem leszek itt, hogy elégessem őket. Nem 

úgy, mint Bellát, aki sosem lesz már egész. 

Elgondolkodtam, hogy vajon szörnyikét össze lehet-e újra rakni? 

Kételkedtem benne. Elvégre Bella is benne van, valamit kellett 

örökölnie a sebezhetőségéből. Ezt kihallottam szívének apró, 

bizonytalan dobogásából. 

A szörny szíve dobogott. Belláé nem. 

Csupán egyetlen másodpercbe telt meghoznom ezeket a könnyű 

döntéseket. 

A remegés erősebb és gyorsabb lett. Megfeszített izmokkal készültem 

ráugrani a szőke vámpírra, hogy aztán fogaimmal kitépjem karjaiból 

azt a gyilkos micsodát. 

Rosalie megint gőgicsélt valamit a lénynek, félretette az üres 

fémpalackot, és magasra emelte a teremtményt, hogy az orrával 

megcirógassa az arcát. 

Tökéletes. Az új helyzet tökéletes volt a támadásra. Előredőltem, és 

éreztem, ahogy a forróságtól átlényegülök, farkassá válok, miközben 

egyre jobban vonz a gyilkos szörnyeteg. Soha még ilyen erővel nem 

találkoztam. Egy Alfa parancsára emlékeztetett, s mintha összezúzna, 

ha nem engedelmeskednék. 



Ezúttal engedelmeskedni akartam. 

A gyilkos rám szegezte tekintetét Rosalie válla fölött. Pillantása 

összeszedettebb volt, mint ahogy egy újszülöttnek néznie kellene. 

Meleg, barna, tejcsokoládé színű szempár, pontosan olyan, amilyen 

Belláé volt. 

Hirtelen abbamaradt a remegésem. Elöntött a hőség, erősebben, mint 

addig, de ez újfajta melegség volt. Nem perzselő. 

Izzó. 

Minden összeomlott bennem, a félig vámpír, félig ember baba 

aprócska porcelánarcát nézve. Mintha az összes kötelet, ami az 

életemhez kötött, hirtelen mozdulattal elvágták volna, mint egy 

csokor lufi madzagjait. Minden, ami azzá tett, aki voltam – 

szerelmem az emeleten lévő halott lány iránt, szeretetem apám iránt, 

hűségem az új falkámhoz, szeretetem a fivéreim, és gyűlöletem az 

ellenségeim iránt, az otthonom, a nevem, önmagam –, abban a 

másodpercben mind elszakadt tőlem – nyissz, nyissz, nyissz –, és 

elszállt. 

Én nem szálltam el. Egy új kötél ott tartott. 

Nem is egy, hanem egymillió. Nem is kötelek, hanem acélkábelek. 

Egymillió acélkábel kötött egyetlen dologhoz, az univerzum kellős 

közepéhez. 

Most már láttam, ahogy a világmindenség e körül a pont körül forog. 

Azelőtt sosem láttam az univerzum szimmetriáját, ami most 

nyilvánvalóvá vált. 

Már nem a gravitáció kötött ahhoz a helyhez, ahol álltam. 

A szőke vámpír karjában lévő kislány tartott ott. 

Renesmee. 

Odafentről új hang hallatszott. Az egyetlen hang, ami képes volt 

megérinteni ebben a végtelen pillanatban. 

Viharos dübörgés, vad dobolás… 

Egy átváltozóban lévő szív hangja. 
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ELŐSZÓ 

MÁR NEM CSUPÁN RÉMÁLOM VOLT. A fekete sor egyre 

közeledett felénk a jeges ködön át, melyet léptük felkavart. 

Meg fogunk halni, gondoltam rémülten. Kétségbeesetten vágytam 

féltve őrzött kincsemre, de még annyi figyelemkiesést sem 

engedhettem meg magamnak, hogy rá gondoljak. 

Egyre közelebb értek, sötét köpönyegük minden lépésnél hullámot 

vetett. Láttam, amint ujjaik csontszínű karmokká görbülnek. 

Eltávolodtak egymástól, és rézsútos alakzatban jöttek tovább. 

Túlerőben voltak. Végünk van. 

Majd, mintha csak villám sújtott volna le, hirtelen az egész kép 

megváltozott. Tulajdonképpen ugyanaz maradt – a Volturi serege 

lebeg felénk, és ölni készül. Az egyetlen különbség az én 

nézőpontom módosulásából adódott. Egyszeriben mohón arra 

vágytam, hogy támadjanak. A pánik vérszomjjá változott. 

Mosolyogva támadó testtartást vettem fel. Kivillanó fogsorom mögül 

morgás tört elő. 

19. LÁNGOLÁS 

A FÁJDALOM ELKÉPESZTŐ VOLT. 

Pontosan az voltam – teljesen elképedt. Nem értettem, nem tudtam 

megfejteni, mi történik. 

Testem igyekezett menekülni a fájdalomtól, így újra és újra 

beszippantott a sötétség, amely pillanatokra, olykor talán percekre is 

kiszakított a kínszenvedésből, de ettől még kevésbé tudtam lépést 

tartani a valósággal. 

Igyekeztem a kettőt szétválasztani. 

Ami nem valós, az fekete volt, és nem fájt annyira. 

A valóság pedig vörös, és olyan érzés, mintha kettéfűrészelnének, 

elütne a busz, öklözne egy bokszbajnok, bikák taposnának, és savba 

mártogatnának egyszerre. 

A valóságban éreztem, ahogy a testem kifacsarodik és ráng, pedig a 

fájdalomtól megmozdulni is képtelen voltam. 

A valóságban azt is tudtam, hogy valami rettentően fontos oka van 

ennek a kínszenvedésnek, de nem emlékeztem rá, hogy mi. 

Annyira hirtelen csapott le rám a valóság… 



Az egyik pillanatban minden olyan volt még, amilyennek lennie 

kellett. Körülvettek azok, akiket szeretek. Mosolyogtak. Teljesen 

valószínűtlennek tűnt, mégis úgy éreztem, megkapok mindent, amiért 

harcoltam. 

Azután ostoba semmiségen kisiklott minden. 

Láttam, ahogy a poharam megbillen, a sötét vér kiloccsan, és 

összemocskolja a tökéletes fehérséget, én pedig reflexből kaptam 

utána. Láttam más, gyorsabb kezeket, de a testem tovább 

nyújtózott… 

Bennem pedig valami az ellenkező irányba rándult. 

Hasadt. Szakadt. Gyötrelem. 

A sötétség mindent elborított, majd átcsaptak felettem a kínszenvedés 

hullámai. Lélegzethez sem jutottam – egyszer már majdnem 

megfulladtam, de ez más volt; most elviselhetetlen forróság égette a 

torkomat. 

Darabokra törtem, részekre szakadtam, ízekre hullottam… 

Végtelen feketeség. 

Ezúttal hangokat hallottam, kiabálást, ahogy visszatért a fájdalom. 

– Biztosan levált a méhlepény! 

Belém hasított valami, késnél is élesebb – a kín ellenére is 

megértettem. Levált a méhlepény – tudtam, ez mit jelent. Azt, hogy a 

kisbabám haldoklik a hasamban. 

– Szedjétek ki! – kiáltottam rá Edwardra. Miért nem tette még meg? 

– Nem kap levegőt! Most azonnal! 

– A morfiumot… 

Arra akar várni, hogy beadják a fájdalomcsillapítót, amikor a 

kisbabánk haldoklik?! 

– NE! MOST… – fulladoztam, és képtelen voltam befejezni a 

mondatot. 

Fekete foltok takarták el a lámpákat a szobában, ahogy a fájdalom 

hideg pengéje újra felnyársalta a hasamat. Valami nagyon rossz van 

készülőben… Gépiesen küzdöttem, hogy védjem a méhemet, a 

kisbabámat, az én pici Edward Jacobomat, de erőm elfogyott. 

Hasogatott a tüdőm, égette az oxigént. 

Aztán a fájdalom megint alábbhagyott, bár most nem engedtem el. A 

kisbabám, a kisbabám haldoklik… 



Mennyi idő telhetett el? Másodpercek, percek? Megszűnt a fájdalom. 

Zsibbadt voltam. Nem éreztem semmit. Még mindig nem láttam, de 

hallani hallottam. Újra levegő zúdult a tüdőmbe, durva 

buborékokként karcolta végig a torkomat. 

– Maradj velem, Bella! Hallod? Maradj! Nem hagyhatsz el. 

Dobogjon a szíved! 

Jacob? Jacob még mindig itt van, és nem adja fel. 

Hát persze – feleltem volna legszívesebben. Persze, hogy dobogni 

fog a szívem. Hát nem ígértem meg mindkettejüknek? 

Igyekeztem érezni a szívemet, rátalálni, de annyira elvesztem a saját 

testemben. Nem éreztem semmit, amit pedig éreznem kellett volna, 

és mintha egyetlen szervem sem lett volna a helyén. Pislogtam, mire 

megtaláltam a szemem. Láttam a fényt. Nem ezt kerestem, de a 

semminél jobb volt. 

– Renesmee – suttogta Edward, ahogy fókuszálni próbáltam. 

Renesmee? 

Vagyis nem képzeletem tökéletes, sápadt fiúcskája? Egy pillanatra 

megdöbbentem, aztán elárasztott a melegség. 

Renesmee. 

Mozgásra kényszerítettem az ajkamat, a levegő buborékait, hogy 

nyelvemen suttogássá változzanak. Rávettem zsibbadt kezem, hogy 

felemelkedjen. 

– Kérem! 

Fénysugarak táncoltak Edward kristálykezén. A szikrákat vörösre 

színezte a bőrét beborító vér. A kezén még több vörös. Egy kalimpáló 

apróságot tartott, amiből csöpögött a vér. A meleg testet elgyengült 

karomhoz érintette, mintha én ölelném. A pici nedves teste forró volt, 

olyan forró, mint Jacobé. 

Egyszeriben megélesedett a látásom. Minden világos lett. 

Renesmee nem sírt, hanem gyors, ijedt lihegéssel vette a levegőt. A 

szeme nyitva, arckifejezése olyan megszeppent, hogy már majdnem 

vicces. Pici, tökéletesen gömbölyű feje csupa sűrű, fénytelen, véres, 

göndör haj. Írisze ismerős, de elképesztő csokibarna. A véres nyák 

alatt a bőre halvány, tejszínesen elefántcsontfehérnek tűnt. Csak az 

arcocskája volt kicsattanóan piros. 



Picurka arca elképesztően tökéletes volt. Még az apjáénál is szebb. 

Hihetetlen. Lehetetlen. 

– Renesmee – suttogtam. – Olyan… szép vagy! 

A képtelen arcocska váratlanul elmosolyodott. Szélesen és nem 

véletlenül. A halvány rózsaszín ajkak mögött teljes, hófehér fogsor 

villant. 

Lehajtotta mellkasomra a fejét, odabújt a melegbe. A bőre meleg és 

selymes volt, de nem puha, mint az enyém. 

Aztán újra a fájdalom – egyetlen meleg suhintása. Elakadt a 

lélegzetem. 

Aztán Renesmee eltűnt. Sehol sem volt az én angyalarcú babám. 

Nem láttam, és nem éreztem. 

Sikítani akartam: Ne! Adjátok vissza! 

De túlságosan gyenge voltam. Egy pillanatra üres gumitömlőnek 

éreztem a karjaimat, aztán már nem éreztem semmit. Nem éreztem a 

karomat. Nem éreztem önmagamat sem. 

A sötétség sűrűbben árasztott el, mint az előbb. Erősen és gyorsan, 

mintha vastag kendővel kötnék be a szememet, de nemcsak a 

szememre, hanem egész lényemre ránehezedett. Hiába próbáltam 

eltolni magamtól. Tudtam, sokkal könnyebb lenne feladni, s hagyni, 

hogy a sötétség egyre lejjebb és lejjebb és lejjebb nyomjon, ahol már 

nem létezik fájdalom, kimerültség, aggodalom és félelem. 

Ha csupán rólam van szó, nem is lettem volna képes sokáig küzdeni. 

Csak egy ember voltam, és erőm is csak emberi. Ahogy Jacob 

mondta, túl sokáig próbáltam lépést tartani a természetfelettivel. 

De itt nem csak rólam volt szó. 

Ha most a könnyebbik utat választom, és engedem, hogy elnyeljen a 

feketeség, azzal nekik okozok fájdalmat. 

Edwardnak. Edward! Az én életem és az övé egy szállá fonódott 

össze. Ha az egyiket elvágják, elszakad mindkettő. Nélküle nem 

élném túl. És ő sem élné túl nélkülem. Egy Edward nélküli világ 

teljesen értelmetlen. Edwardnak léteznie kell. 

Jacobnak, aki számtalanszor elbúcsúzott tőlem, de mindig visszatér, 

amikor szükségem van rá. Jacobnak, akit annyiszor megsebeztem, 

hogy az már botrányos. Fájdalmat okozzak neki újra? Nagyobbat az 



eddigieknél is? Bármi történt is, itt maradt a kedvemért. Most pedig 

csak annyit kér, hogy én is maradjak vele. 

De annyira sötét volt, és egyikük arcát sem láttam. Semmi sem tűnt 

valósnak. Nehéz így nem feladni. 

Jóformán csak reflexből hárítottam el magamtól a sötétséget. Nem 

próbáltam megszüntetni. Csak ellenálltam. Nem engedtem, hogy 

teljesen összepréseljen. Nem Atlasz voltam, pedig a sötétséget olyan 

nehéznek éreztem, mint egy bolygót. Képtelen voltam a vállamra 

emelni. Mást nem tehettem, mint hogy nem hagyom magam 

megsemmisíteni. 

Olyasmi volt ez is, amilyen az eddigi egész életem – sosem voltam 

elég erős ahhoz, hogy megküzdjek a rajtam kívülálló dolgokkal, hogy 

megtámadjam vagy lehagyjam ellenségeimet. Hogy elkerüljem a 

fájdalmat. Mindig emberi voltam és gyenge, s az egyetlen dolog, 

amire képes voltam, az a kitartás. Az állhatatosság. A túlélés. 

Mostanáig ez elég volt. Ma is elegendőnek kell lennie. Kibírom, amíg 

a segítség meg nem érkezik. 

Tudtam, hogy Edward megtesz mindent, amit tud. Nem fogja feladni. 

És én sem. 

Alig-alig sikerült sakkban tartanom a nemlétezés sötétjét. 

Csakhogy most az elhatározás önmagában kevésnek bizonyult. 

Ahogy csigalassúsággal telt az idő, és a sötétség apró, hajszálnyi 

léptekkel haladt előre, kellett valami, amiből erőt meríthettem. 

Még Edward arcát sem voltam képes felidézni magamban. Se 

Jacobét, se Alice-ét vagy Rose-ét, Charlie-ét, Carlisle-ét vagy Esme-

ét. Semmit. Megrémültem, átfutott az agyamon, hogy talán már késő. 

Egyre fogy az erőm – nincs mibe belekapaszkodnom. 

Nem! Túl kell élnem. Edward tőlem függ. Jacob. Charlie. Alice, 

Rosalie, Carlisle, Renée, Esme… 

Renesmee. 

És ekkor, bár még mindig nem láttam semmit, hirtelen érezni 

kezdtem. Újra éreztem a karomat, mint valami fantomfájást. És 

benne valami kicsit, keményet és nagyon, de nagyon meleget. 

A babámat. A kis rugdosódót. 



Sikerült. Minden látszat ellenére elég erős voltam, hogy túléljem 

Renesmee-t, hogy megtartsam, amíg elég erős nem lesz, hogy 

nélkülem is életben maradjon. 

Fantomkarjaim közt az a forró csöppség olyan valódinak tűnt. 

Erősebben szorítottam magamhoz. Pontosan ott éreztem, ahol a 

szívemnek kellett volna lennie. Erősen belekapaszkodtam kislányom 

emlékébe, és tudtam, hogy képes leszek leküzdeni a sötétséget. A 

szívem mellett a melegség egyre valósabbnak tűnt. Egyre forróbbnak. 

Olyan valódinak, hogy nehéz volt képzelődésnek venni. 

Egyre forróbb. 

Már kellemetlen. Túl forró. Égetően forró. 

Mintha a hajsütő vas rossz végét fogtam volna meg – önkéntelenül 

kiejtettem a karomból azt a perzselő valamit. Pedig nem volt benne 

semmi. A karjaim nem is karok voltak. Nem is hajlítottam a 

mellkasomra. Élettelenül feküdtek mellettem. A tűz bennem volt. 

A lángolás egyre nőtt, fokozhatatlannak tűnt, mégis addig nőtt, míg 

felül nem múlt mindent, amit valaha ismertem. 

A mellkasomban tomboló tűz mögött megtaláltam a szívemet, hogy 

aztán azt kívánjam, bár ne tettem volna. Bárcsak addig öleltem volna 

a sötétséget, amíg lehet! Fel akartam emelni a kezemet, és 

széjjeltépni a mellkasomat, hogy kitéphessem belőle a szívemet – 

bármit megtettem volna, hogy megszabaduljak ettől a kíntól. De nem 

éreztem a karomat, és egyetlen ujjamat sem bírtam megmozdítani. 

Amikor James szétzúzta a lábamat, és eltört a csontom, az semmiség 

volt. Mint puha-pihe ágyon pihenni. Száz csonttörés – inkább azt 

választanám, és még hálás is lennék. 

Ahogy a baba szilánkokra rúgja a bordáimat, és darabról darabra tör 

utat magának kifelé, az is semmiség volt. Mint lebegni a hűvös 

víztükrön. Ezerszer inkább azt választanám. Ezt választanám, és 

hálás lennék. 

A tűz még forróbban égett, legszívesebben sikítottam volna. 

Könyörögni akartam, hogy öljön meg valaki most rögtön, és ne 

kelljen elviselnem egyetlen másodperccel tovább sem ezt a fájdalmat. 

De az ajkam nem mozdult. Még mindig leszorított a súly. 

Rájöttem, hogy nem a sötétség nem enged mozdulni, hanem a saját 

testem. Annyira nehéz volt. Belepréselődött a lángokba, melyek most 



kirágják magukat a szívemből, elképzelhetetlen fájdalommal 

átkúsznak a vállamra és a hasamra, végigperzselik a torkomat, és az 

arcomat nyalogatják. 

Miért nem tudok megmozdulni? Miért nem tudok sikoltani? Erről 

nem mesélt senki. 

A gondolataim elviselhetetlenül kitisztultak – a heves fájdalom tette 

élessé őket –, én pedig, amint képes voltam feltenni a kérdéseket, 

jóformán azonnal megláttam a választ. 

A morfium. 

Mintha millió halállal ezelőtt beszéltünk volna róla Edwarddal és 

Carlisle-lal. Ők azt remélték, a megfelelő mennyiségű 

fájdalomcsillapító segíthet elviselni a méreg okozta gyötrelmet. 

Carlisle ezt kipróbálta Emmetten, de a méreg megelőzte a 

gyógyszert, és elzárta az ereit. Nem volt ideje felszívódni. 

Nekem az arcizmom sem rándult ennek hallatán, de hálás voltam 

ritka szerencsémnek, amiért Edward nem tud a gondolataimban 

olvasni. 

Mert az én szervezetemben volt már egyszerre morfium és 

vámpírméreg, és tudtam az igazat. Tudtam, hogy a gyógyszer 

zsibbasztó hatása semmit sem használ, amikor a méreg az ereimben 

száguldozik. De ezt a tényt eszem ágában sem volt megemlíteni. 

Semmi olyat nem akartam tenni, ami visszatarthatná attól, hogy 

hajlandó legyen átváltoztatni. 

Nem sejtettem, hogy a morfium majd leteper és fojtogat. Megbénít, 

miközben lángolok. 

Ismertem az összes történetet. Tudtam, hogy Carlisle csendben 

szenvedett, amíg égett, hogy fel ne fedezzék. Rosalie állítása szerint 

nem használ a sikítozás. Abban reménykedtem, talán képes leszek 

úgy viselni, ahogy Carlisle. Hogy hiszek Rosalie szavainak, és tartom 

a számat. Hiszen minden sikoly, ami az ajkamat elhagyja, 

kínszenvedést jelentene Edward számára. 

Most borzalmas viccnek tűnt, hogy teljesül a kívánságom. 

Ha képtelen vagyok sikítani, hogyan mondhatnám meg nekik, hogy 

öljenek meg? 



Semmi mást nem akartam, csak meghalni. Mintha sosem születtem 

volna meg. A létezésem nem fontosabb, mint ez a fájdalom. Nem éri 

meg eggyel több szívdobbanásért szenvedni. 

Hagyjatok meghalni, hagyjatok meghalni, hagyjatok meghalni! 

Egy végtelen űr mindez. Csak a tüzes kín és hangtalan, halálért 

könyörgő sikolyaim. Semmi más, még az idő sem létezik. Végtelen, 

nincs se kezdete, se vége. Egyetlen véget nem érő, fájdalmas pillanat. 

Mindösszesen az jelentett változást, amikor hirtelen, lehetetlen 

módon megkétszereződött a fájdalom. Testem alsó fele is, amit 

egyébként már a morfium előtt sem éreztem, egyszeriben tüzet 

fogott. A lángok összeolvasztották szétszakított testrészeimet. A 

végtelen tűz tovább tombolt. 

Másodpercek vagy napok, hetek vagy évek teltek el, de végül újra 

jelentést nyert az idő. 

Három dolog történt egyszerre, azt sem tudtam, melyik következik a 

másikból: újra érzékeltem az idő múlását, enyhült a morfium súlya és 

erősödni kezdtem. 

Apránként kezdtem uralni a testem, és ezek a lépések jelezték először 

az újraindult időt. Észrevettem, hogy meg tudnám mozdítani a 

lábujjaimat, ökölbe szorítani a kezemet. De nem tettem meg. 

Bár a lángolás egy kicsit sem hagyott alább, kezdett kifejlődni 

bennem egy új képesség, újfajta érzékenységgel külön-külön 

érzékeltem, majd ismertem fel az ereimet mardosó lángokat. 

Felfedeztem, hogy képes vagyok nem gondolni rá. 

Emlékeztem arra is, hogy miért nem sikítok. Emlékeztem arra, miért 

vállaltam az elviselhetetlen kínt. Emlékeztem, noha most 

elképzelhetetlennek tűnt, hogy létezett valami, ami talán megéri a 

pokoli szenvedést. 

Ez éppen időben történt ahhoz, hogy legyen miben 

megkapaszkodnom, amikor a morfinsúlyok elhagyták a testemet. 

Bárkinek, aki engem figyelt, nem volt észrevehető a változás. De 

nekem, aki azért küzdöttem, hogy magamba zárjam a sikolyokat és a 

rángásokat, oda, ahol senkinek sem árthatnak, olyan érzés volt, 

mintha eddig a máglyán égve egy karóhoz lettem volna kötözve, 

most azonban én kapaszkodnék a karóba, hogy a tűzben tartsam 

magam. 



Az erőmből csak annyira tellett, hogy mozdulatlanul feküdjek, 

miközben élve szénné égek. 

A hallásom egyre élesebb lett, és már meg tudtam számolni 

kétségbeesett szívverésemet, így tartva számon az időt. 

Meg tudtam számolni ziháló, felületes lélegzetvételeimet. 

Meg tudtam számolni a valahonnan a közelemből jövő, halk, 

egyenletes lélegzetvételeket. Ez volt a leglassabb, ezért erre 

koncentráltam. Így telt el a legtöbb idő. A vége felé jobban átsegített 

azokon a perzselő másodperceken, mint az ingaóra ketyegése. 

Egyre erősebb lettem, a gondolataim egyre tisztábbak. Amikor új 

zajok hallatszottak, oda tudtam figyelni rájuk. 

Halk léptek, egy nyíló ajtó kavarta levegősuhogás. A léptek egyre 

közeledtek, valaki megtapogatta a csuklóm belső oldalát. Nem 

éreztem az ujjak hűvösét. A tűz kiégette belőlem a hűvös emlékét. 

– Még mindig semmi változás? 

– Semmi. 

A legfinomabb érintés, a lélegzet is égette a bőröm. 

– Már nem érzem a morfium szagát. 

– Tudom. 

– Bella! Hallasz engem? 

Holtbiztosan tudtam, hogy ha nem szorítanám össze a fogamat, 

elveszíteném az önuralmamat – sikoltoznék és üvöltenék, vergődnék 

és dobálnám magam. Ha kinyitnám a szemem, ha csak egy picit is 

megmozdítanám az ujjamat, minden változás az önuralmam végét 

jelentené. 

– Bella! Bella, szerelmem! Ki tudod nyitni a szemedet? Meg tudod 

szorítani a kezemet? 

Nyomás az ujjaimon. Nehezebb volt nem reagálni erre a hangra, de 

mozdulatlan maradtam. A hangjából kihallatszó fájdalom semmi 

ahhoz képest, amilyent okoznék neki. Pillanatnyilag csak tart attól, 

hogy szenvedek. 

– Lehet… lehet, hogy késő volt, Carlisle. – A hangja elcsuklott, 

amikor kimondta a „késő” szót. 

Elhatározásom egy másodpercre megingott. 



– Hallgasd meg a szívét, Edward! Még annál is erősebb, mint 

amilyen Emmetté volt. Soha nem hallottam még semmi ennyire 

elevent. Tökéletes lesz. 

Jól tettem, hogy csendben maradtam. Carlisle majd megnyugtatja. 

Felesleges velem együtt szenvednie. 

– És a… a gerince? 

– A sérülései sem voltak sokkal rosszabbak, mint annak idején 

Esmének. A méreg ugyanúgy meg fogja gyógyítani, mint őt. 

– De annyira merev! Biztos rosszul csináltam valamit. 

– Vagy éppen jól, Edward. Fiam, te mindazt megtetted, amire én 

képes lettem volna, sőt, még többet is. Nem biztos, hogy bennem 

meglett volna a kellő kitartás és bizakodás, hogy megmenthetem. Ne 

ostorozd magad! Bella fel fog gyógyulni. 

– De nyilván szenved – hallottam a megtört suttogást. 

– Ezt nem tudjuk. Annyi morfium volt a szervezetében. Nem tudjuk, 

ez milyen következményekkel jár. 

Finom nyomást éreztem a könyökömnél. 

– Bella, szeretlek – súgta újra. – Sajnálom. 

Annyira szerettem volna válaszolni neki, de nem akartam 

súlyosbítani a fájdalmát. Addig nem, amíg képes vagyok mozdulatlan 

maradni. 

Eközben az elviselhetetlen lángolás nem szűnt. De most már hagyott 

némi helyet másnak is a fejemben. Eltűnődhettem azon, amit 

mondtak, visszaemlékezhettem a történtekre, és akadt hely a jövővel 

foglalkozó gondolataimnak is, a jövővel, ahol még mindig végtelenül 

sok terem nyílt a szenvedésre. 

És az aggodalomra. 

Hol van a kisbabám? Miért nincs itt? Miért nem beszélnek róla? 

– Nem mozdulok innen – suttogta Edward egy kimondatlan 

gondolatra válaszolva. – Majd ők megoldják. 

– Érdekes helyzet – felelt Carlisle. – És én még azt hittem, már nem 

érhetnek meglepetések. 

– Majd később foglalkozom vele. Majd mi foglalkozunk vele. – 

Finom nyomást éreztem égő tenyeremen. 

– Biztos vagyok benne, hogy öten közös erővel meg tudjuk 

akadályozni a vérontást. 



Edward felsóhajtott. 

– Nem tudom, melyik oldalra álljak. Legszívesebben mindkettőjüket 

megruháznám. De, majd később. 

– Kíváncsi leszek, mit szól hozzá Bella. Vajon kinek az oldalára áll? 

– töprengett Carlisle. 

Halk, feszült heherészést hallottam. 

– Le merem fogadni, hogy meglepetést okoz. Mindig meglep. 

Carlisle léptei újra elhalkultak, engem pedig elkeserített, hogy nincs 

további magyarázat. Azért beszéltek ilyen titokzatosan, hogy engem 

bosszantsanak? 

Tovább számoltam Edward lélegzetvételeit, hogy számon tartsam az 

időt. 

Tízezer-kilencszáznegyvenhárom lélegzetvétellel később más léptek 

hussantak be a szobába. Könnyebbek. Ritmusosabbak. 

Furcsa volt, hogy meg tudom állapítani a lépések közötti apró 

különbséget, amit azelőtt sosem észleltem. 

– Még meddig? – kérdezte Edward. 

– Már nem sokáig – felelt Alice. – Látod, mennyire kezd kitisztulni? 

Már sokkal jobban látom – sóhajtott. 

– Még mindig keserű vagy? 

– Kösz, hogy felhoztad – morgott. – Te is halálra ijednél, ha azt 

vennéd észre, hogy a saját természeted jelenti a kalodádat. A 

vámpírokat látom legjobban, mert én is az vagyok. Az embereket 

egészen jól, mert az voltam. De ezeket a fura félvéreket egyáltalán 

nem, mert soha nem volt róluk saját élményem. Jaj! 

– Összpontosíts, Alice! 

– Rendben. Bellát most majdhogynem túl könnyedén látom. Egy 

hosszú pillanatig csend honolt, aztán Edward felsóhajtott. Ez új, 

boldogabb hang volt. 

– Tényleg rendbe jön. 

– Hát persze. 

– Két nappal ezelőtt nem voltál ennyire optimista. 

– Két napja nem láttam jól. De most, hogy eltűntek a vakfoltok, 

pofonegyszerű. 

– Koncentrálnál a kedvemért? Az órára. Mondj valami körülbelüli 

időpontot! 



– Olyan türelmetlen vagy – sóhajtott fel Alice. – Na jó. Várj egy 

picit! 

Halk légzés. 

– Köszönöm, Alice – mondta Edward vidámabb hangon. 

Mennyi idő még? Nem tudták volna a kedvemért hangosan 

kimondani? Túl nagy kérés? Még hány másodpercig fogok lángolni? 

Tízezer? Húsz? Még egy napig? Nyolcvanhatezer-négyszázig? Vagy 

tovább? 

– Káprázatos lesz. 

– Mindig is az volt – dünnyögte Edward halkan. 

– Tudod te, hogy értem – horkant fel Alice. – Nézz csak rá! 

Edward nem felelt, de Alice szavai reménnyel töltöttek el, hogy talán 

nem egy darab szénre hasonlítok, aminek érzem magam. Úgy tűnt, 

mostanra nem maradhatott belőlem más, mint egy kupac égett csont. 

Testem minden porcikája hamuvá vált. 

Hallottam, ahogy Alice kihussan a szobából. Hallottam a hullámzó 

kelme suhogását. Hallottam a mennyezetről lelógó lámpa halk 

zümmögését. Hallottam, ahogy a szellő halkan végigsimít a ház 

oldalán. Mindent hallottam. 

Odalent valaki baseballmeccset nézett. A Mariners vezetett két 

ponttal. 

– Én jövök – förmedt rá valakire Rosalie, mire hangos morgás a 

válasz. 

– Nyugi már! – figyelmeztette Emmett. 

Valaki sziszegett. 

Tovább füleltem, de nem hallatszott más, csak a meccs. A baseball 

nem elég érdekes ahhoz, hogy elvonja a figyelmemet a fájdalomról, 

ezért inkább újra Edward légzését figyeltem, és számoltam a 

másodperceket. 

Huszonegyezer-kilencszáztizenhét. Aztán fél másodperccel később a 

fájdalom megváltozott. 

A jó hír az volt, hogy az ujjbegyemből és a lábujjaimból kezdett 

visszahúzódni. Lassan szivárgott kifelé, de legalább az újdonság 

erejével hatott. Ez az… A fájdalom távozóban van… 

Aztán a rossz hír. A tűz a torkomban már nem olyan volt, mint addig. 

Nem csak lángoltam, de ki is voltam száradva, mint a tapló. 



Csontszáraz voltam. Rettentően szomjaztam. Lángoló, perzselő 

szomjúság… 

És ami szintén rossz hír: a tűz a szívemben tovább forrósodott. 

Hogyan létezik ez? 

A szívverésem már addig is gyors volt, most tovább gyorsult – a tűz 

diktálta a ritmusát új, őrült sebességgel. 

– Carlisle! – Edward hangja halk volt, de tiszta. Tudtam, hogy 

Carlisle hallani fogja, ha a házban vagy a közelében tartózkodik. 

Visszahúzódott a tűz a tenyeremből, és nyomában csodás, 

fájdalommentes, hűvös érzés várt. De visszahúzódott a szívembe, 

amely forrón égetett, mint a nap, és új, őrületes sebességgel dobolt. 

Carlisle lépett be a szobába, oldalán Alice-szel. Annyira jól meg 

tudtam különböztetni a lépteiket, hogy még azt is megállapíthattam, 

hogy Carlisle jön jobboldalt, két arasszal Alice előtt. 

– Hallgassátok csak! – kérte Edward. 

A helyiségben a leghangosabb zaj az én, lángok ritmusára dobogó 

szívverésem volt. 

– Nahát! – mondta Carlisle. – Már majdnem vége. 

A szavai nyomán érzett megkönnyebbülést beárnyékolta a szívemet 

gyötrő fájdalom. 

De a csuklóm és a bokám megszabadult. Ott teljesen kihunyt a tűz. 

– Hamarosan – értett egyet vele Alice. – Hívom a többieket. Szóljak 

Rosalie-nak, hogy…? 

– Igen. Tartsd távol a babát! 

Micsoda? Nem! Nem! Hogy érti azt, hogy tartsa távol a babámat? Mit 

képzel? 

Megrándultak az ujjaim, a zaklatottság áttört a tökéletes álcán. A 

szívem légkalapácsától eltekintve a szoba elcsendesült, ahogy 

válaszként mindhárman visszafojtották a lélegzetüket. 

Egy kéz szorította meg tévelygő ujjaimat. 

– Bella? Bella, szerelmem! 

Vajon tudok sikítás nélkül felelni neki? Ezen egy pillanatra 

elgondolkoztam, aztán a tűz a könyököm és a térdem felől 

beszivárgott, és még forróbban tépázta a mellkasomat. Jobb nem 

kockáztatni. 



– Azonnal felhozom őket – mondta Alice, hangjában némi sürgető 

hangsúllyal, és hallottam a suhogást, ahogy elsietett. 

Aztán – jaj! 

A szívem úgy beindult, mint a helikopter rotorja, a hangja jóformán 

egyetlen kitartott, elnyúló hang volt. Úgy éreztem, menten áttör a 

bordáimon. A mellkasom közepében fellángolt a tűz, odaszippantotta 

a maradék forróságot testem többi részéből, hogy azzal táplálja az 

eddigi legégetőbb tüzet. A fájdalomtól a hátam ívbe feszülve 

meghajlott, mintha a tűz a szívemnél fogva húzna felfelé. 

Nem engedhettem meg egyetlen másik testrészemnek sem, hogy 

ilyen fegyelmezetlenül reagáljon. Visszahanyatlottam a műtőasztalra. 

Csata tombolt bennem, vágtató szívem versenyt futott a támadó 

tűzzel. A tűz éhhalálra volt ítélve, miután felfalt mindent, ami éghető 

volt; szívem az utolsó dobbanása felé vágtázott. 

A lángolás zsugorodott, egy utolsó, elviselhetetlen össztüzet zúdított 

egyetlen megmaradt emberi szervemre. A támadásra egyetlen mély, 

üregesnek hangzó dobbanás felelt. Szívem kétszer is megbotlott, 

majd halkan dobbant még egyetlenegyszer. 

Azután csend lett. Nem lélegzett senki. Még én sem. 

Egy pillanatig csak annyit fogtam fel, hogy nem fáj semmim. 

Aztán kinyitottam a szemem, és csodálkozva néztem fel. 

20. ÚJ 

MINDEN OLYAN VILÁGOS VOLT. 

Éles. Kontúros. 

A ragyogó fény a fejem fölött még mindig vakított, mégis tisztán 

láttam a körtében az izzószálat. A fehér fényben ki tudtam venni a 

szivárvány minden színét, és a színskála legszélén egy nyolcadik 

színt, aminek nem tudtam a nevét. 

A fényen túl láttam a mennyezet sötét faborításának erezetét. Előtte a 

levegőben szálló porszemcsék. Mindkét oldalukat jól elkülöníthetően 

láthattam, az egyik felük fénylett, a másik árnyékos volt. Aprócska 

bolygókként forogtak egymás körül, légi táncot járva. 

A por olyan szép volt, hogy a meghökkenéstől eltátottam a szám, és a 

levegő fütyülve, örvényként áradt be a torkomon, beszippantva a 

porszemcséket. Rossz érzés volt. Aztán rájöttem, hogy azért, mert 



nem követi enyhülés. A tüdőm ugyanis nem várta. Közömbösen 

reagált a levegő beáramlására. 

Nem volt szükségem a levegőre, de tetszett az íze. Éreztem benne a 

szoba ízét, éreztem a pompás porszemcséket, és azt, ahogy az 

áporodott levegő összekeveredik a nyitott ajtón át beáramló 

hűvösebb, kinti léggel. Éreztem a selyem buja illatát. Éreztem valami 

melegnek és kívánatosnak a halvány jelét, aminek nyirkosnak kellett 

volna lennie, de nem volt az… Ettől az illattól szárazon égett a 

torkom, a méreg gyenge utóhatásaként, bár bezavart a klór és az 

ammónia harapós szaga. De legfőképpen egy majdnem-méz-orgona-

és-nap-ízű illatot éreztem, ez volt a legerősebb, a legközelebb 

hozzám. 

Hallottam a többieket, ahogy újra lélegeznek, most, hogy én is azt 

teszem. Lélegzetük keveredett valamivel, ami majdnem méz volt, 

orgona és napfény, és új ízeket ígért. Fahéj, jácint, körte, tengervíz, 

kelő kenyér, fenyő, vanília, bőr, alma, moha, levendula, csokoládé… 

Sorba vettem gondolatban vagy egy tucat hasonlatot, de egyik sem 

illett rá tökéletesen. Olyan édes, olyan kellemes volt. 

Odalent levették a tévé hangját, és hallottam, ahogy a földszinten 

valaki – Rosalie? – áthelyezte a testsúlyát. 

Hallottam valami halk, tompán puffanó ritmust is, és egy hangot, ami 

dühösen kiabált az ütemre. Rap? Egy pillanatra összezavarodtam, de 

aztán a hang elhalkult, mintha egy lehúzott ablakú kocsi hajtott volna 

el a közelben. 

Rémülten jöttem rá, hogy ez bizony igaz lehet. Még az országút zaját 

is hallom? 

Nem vettem észre, hogy valaki fogja a kezemet, egészen addig, amíg 

finoman meg nem szorította. Testem a meglepetéstől megdermedt, 

mint korábban, amikor még a fájdalmat titkolta. Nem ezt az érintést 

vártam. A bőre tökéletesen sima volt, de valami nem stimmelt. Nem 

volt hideg. 

Az első sokk után még jobban megrémített az, ahogyan a testem az 

ismeretlen érintésre reagált. 

Levegő sípolt a torkomban, halk, fenyegető moraj tört elő 

összeszorított fogsorom közül, mint egy méhraj. De előbb még az 

izmaim mindettől idegenkedve összerándultak. Olyan gyorsan 



pördültem le a hátamról, hogy attól a helyiségnek össze kellett volna 

folynia a szemem előtt, de nem így történt. Láttam minden 

porszemet, minden szálkát a faborítású falakon, minden kibomlott 

cérnaszálat mikroszkopikus részletességgel, ahogy elsuhantak a 

szemem előtt. 

Így, mire védekezőn a fal tövében kuporogva találtam magamat, 

nagyjából egy másodperc tizenhatod része alatt, már meg is értettem, 

mitől ijedtem meg, és hogy túlreagáltam a dolgot. 

Ó! Hát persze. Miért is érezném hidegnek Edwardot? Most egyforma 

a hőmérsékletünk. 

Egynyolcad másodpercig még nem mozdultam, s felmértem az elém 

táruló jelenetet. 

Edward áthajolt a műtőasztalon, amely eddig a halotti máglyám volt, 

s gondterhelt arccal felém nyújtotta a kezét. 

Edward arca számomra a világon a legfontosabb, de biztos, ami 

biztos alapon, periférikus látásom számba vett mindent. Önvédelmi 

ösztönöm feltámadt, én pedig automatikusan a veszély jeleit 

kutattam. 

Vámpírcsaládom óvatosan a távoli falnál, az ajtó közelében 

várakozott. Emmett és Jasper elöl. Mintha valóban fenyegetne itt 

valami veszély. Remegő orrcimpákkal kutattam, merről érkezhet 

fenyegetés. Nem éreztem semmit, ami ne illett volna ide. Finom, alig 

érezhető, de durva vegyszerektől tönkretett illat csiklandozta a 

torkomat, amitől újra fájni és égni kezdett. 

Alice kikukucskált Jasper könyöke mögül; a fény szikrázóan verődött 

vissza a fogáról. Egy újabb nyolcszínű szivárvány. 

Mosolya megnyugtatott, és összeállt tőle a kép. Jasper és Emmett 

azért állt elöl, hogy megvédje a többieket. Legalábbis ezt 

feltételeztem. Merthogy – és ezt nem fogtam fel azonnal – én vagyok 

a veszélyforrás. 

De mindez mellékes volt. Minden érzékszervem és agyam nagy része 

még mindig Edward arcára összpontosított. 

Tulajdonképpen eddig még sosem láttam őt. 

Hányszor bámultam és csodálkoztam szépségén? Hány órát, napot, 

hetet töltöttem az életemből a tökéletességéről ábrándozva? Azt 



hittem, jobban ismerem az arcát a sajátomnál. Azt hittem, fizikai 

világomban az egyetlen biztos pont Edward hibátlan arca. 

Mintha vak lettem volna. 

Most, hogy a tompuló árnyak és az emberi szem gyarlósága már nem 

akadályozott, lehullt a hályog, és valójában most először láttam 

igazán az arcát. Elállt a lélegzetem, aztán képtelen voltam megtalálni 

a rá illő kifejezést. Jobb szavak kellettek. 

Ekkor agyam másik szeglete felfogta végre, hogy rajtam kívül nincs 

itt más veszély, és automatikusan felegyenesedtem. Majdnem egy 

teljes másodperc eltelt azóta, hogy legurultam a műtőasztalról. 

Most a mozgásom aggasztott. Abban a pillanatban, amikor eszembe 

jutott felegyenesedni, már álltam is. A másodperc törtrésze sem 

kellett, hogy a mozdulatsort végrehajtsam; a váltás azonnali volt, 

jóformán mintha meg sem rezzentem volna. 

Újra mozdulatlanná merevedve bámultam tovább Edward arcát. 

Még mindig kinyújtott karral, lassan megkerülte a műtőasztalt – egy-

egy lépéshez fél másodperc se kellett, s minden lépése oly 

ruganyosan hullámzott, mint amikor a folyó kerülgeti a sima köveket. 

Új szemem csak úgy falta kecses mozdulatait. 

– Bella? – szólt halk, megnyugtató hangon, de a benne rejlő 

aggodalom feszültséggel fűszerezte nevem csengését. 

Nem tudtam azonnal felelni, annyira elvesztem hangjának bársonyos 

hullámaiban. A létező legtökéletesebb szimfónia volt, amit valaha 

szólóhangszerre komponáltak, tökéletesebb, mint amilyet ember 

valaha alkothatott… 

– Bella, szerelmem! Sajnálom. Tudom, ez az egész most nagyon 

zavaros. De jól vagy. Minden rendben. 

Minden? Gondolataim peregni kezdtek, visszakavarogva utolsó, 

emberként töltött órámra. Az emlék máris ködösnek tűnt, mintha 

sűrű, sötét fátyolon át figyelném, hiszen emberi szemem félig vak 

volt. Akkor még mindent olyan elmosódottan láttam. 

Amikor azt mondta, minden rendben, az vajon Renesmee-re is 

vonatkozott? Hol van? Rosalie-val? Megpróbáltam felidézni az arcát 

– azt tudtam, hogy szép, de idegtépő volt emberi emlékeimen 

keresztül látni. Arcát elfedte a sötétség, a lámpafény tompasága… 



És Jacob? Ő jól van? Vajon sokat szenvedett barátom most gyűlöl 

engem? Visszatért Sam falkájához? Seth és Leah is? 

Cullenék biztonságban vannak, vagy átalakulásom háborút robbantott 

ki a falkával? Vajon Edward „minden rendben” kijelentése rájuk is 

vonatkozik? Vagy csak engem akar megnyugtatni? 

Hát Charlie? Most mit mondjak neki? Biztosan telefonált, amíg 

izzottam. Mit mondtak neki? Mit gondol vajon, mi történhetett 

velem? 

Miközben a másodperc törtrészéig mérlegeltem, melyik kérdést 

tegyem fel előbb, Edward puhatolózva, ujjhegyével megsimogatta az 

arcomat. Sima volt, mint a szatén, pihe-puha, és most tökéletesen 

ugyanolyan volt a hőmérséklete, mint az én bőrömnek. 

Érintése mintha a bőröm alatt is simogatott volna, egészen az 

arccsontomig elért. A bizsergető, elektromos érzés áramütésként érte 

a csontjaimat, végigfutott a gerincemen, és megremegtette a hasamat. 

Várjunk csak! – gondoltam, ahogy a remegés melegséggé, 

vágyakozássá fokozódott. Nem arról volt szó, hogy ezt el fogom 

veszíteni? Eme érzékelés elvesztése is az egyezség része… 

Újszülött vámpír voltam. Ezt bizonyította a száraz, perzselő érzés a 

torkomban. Én pedig tudtam, mivel jár az újszülött lét. Az emberi 

érzelmek és vágyak valamilyen formában később majd visszatérnek, 

de elfogadtam, hogy eleinte nem fogom érezni őket. Csak 

szomjúságot. Ez az ára. Vállaltam, hogy megfizetem. 

De ahogy Edward tenyere szatén álarcként simult az arcomhoz, a 

vágy átjárta kiszáradt ereimet, és fejbőrömtől a lábujjaimig dalra 

fakadt. 

Edward felvonta egyik tökéletes szemöldökét, és arra várt, hogy 

megszólaljak. 

Mindkét karommal átöleltem. 

Megint olyan volt, mintha meg sem mozdultam volna. Az egyik 

pillanatban még egyenesen és mereven álltam, mint egy szobor, majd 

ugyanabban a másodpercben már a karjaimban tartottam. 

Meleg volt. Legalábbis annak éreztem. Édes, finom illatát tompa 

emberi érzékszerveimmel sosem érezhettem, de száz százalékig 

Edward-illat volt. Arcomat sima mellkasához szorítottam. 



Ekkor aggasztó mozdulatot tett. Hátrahajolt ölelésemből. A 

visszautasítástól zavarodottan és félve néztem fel az arcába. 

– Ööö… óvatosan, Bella! Aú! 

Amint megértettem, elkaptam a karomat, és összefontam a hátam 

mögött. 

Túl erős voltam. 

– Hoppá! – mondtam hangtalanul. 

Elmosolyodott, azzal a mosollyal, amitől biztos megállt volna a 

szívem, ha még dobog. 

– Ne ess pánikba, szerelmem! – Megérintette az ijedségtől tátva 

maradt számat. – Csak egyelőre egy kicsit erősebb vagy nálam. 

A homlokomat ráncolva töprengtem. Ezt is tudtam, de 

szürreálisabbnak éreztem, mint ennek a teljesen szürreális pillanatnak 

bármely más részét. Erősebb vagyok, mint Edward. Miattam 

szisszent fel. 

Újra megsimogatta az arcomat, mire majdnem megfeledkeztem 

gyötrelmemről, s mozdulatlan testemen a vágy újabb hullámai 

söpörtek végig. 

Ezek az érzelmek sokkal erősebbek voltak a megszokottnál, annyira, 

hogy nehéz volt egyetlen gondolatmenetet követni annak ellenére, 

hogy akadt már elég hely a fejemben. Minden új érzés elsöprő volt. 

Eszembe jutott, hogy Edward egyszer azt mondta – hangja a 

fejemben gyenge utánzata volt annak a kristálytiszta, dallamos 

hangnak, amit most hallottam –, hogy az olyanoknak, mint ő, az 

olyanoknak, mint mi, könnyen elterelődik a figyelme. Most már 

értettem, miért. 

Összeszedtem magam, és igyekeztem összpontosítani. Mondanom 

kell valamit. A legfontosabb dolgot. 

Nagyon óvatosan, olyan óvatosan, hogy a mozdulat gyakorlatilag 

észrevehetetlen volt, előhúztam a jobb karomat a hátam mögül, hogy 

megérintsem az arcát. Nem engedtem, hogy kezem gyöngyházfénye, 

bőröm tükörsima selymessége vagy az ujjbegyemet bizsergető 

elektromosság elterelje a figyelmemet. 

Belenéztem a szemébe, és először hallottam meg a saját hangomat. 

– Szeretlek – mondtam, de éneklésnek hangzott. A hangom úgy 

csengett-bongott és fénylett, mint egy harangocska. 



Válaszként elmosolyodott, s jobban elkápráztatott, mint amikor még 

ember voltam. Most láttam csak igazán. 

– Ahogy én is szeretlek téged – felelte. 

Tenyerébe fogta az arcomat, közelebb hajolt, elég lassan ahhoz, hogy 

óvatosságra intsen. Megcsókolt, először finoman, mint a fuvallat, 

majd hirtelen egyre erősebben, egyre vadabbul. Igyekeztem gyengéd 

lenni, de nehéz bármit is fejben tartani az érzelmek ilyen áradása 

közben. Nem volt könnyű összefüggően gondolkodni. 

Mintha még sosem csókolt volna, mintha ez lenne az első csókunk. 

És valóban, így még sosem csókolt meg. 

Jóformán bűntudatom támadt. Ezzel garantáltan szerződést szegek. 

Az nem létezik, hogy ezt a csodát megtarthassam. 

Bár oxigénre nem volt szükségem, légzésem felgyorsult, és olyan 

kapkodó lett, mint amikor izzottam. De ez másfajta tűz volt. 

Valaki megköszörülte a torkát. Emmett. Felismertem mély, egyszerre 

viccelődő és bosszús hangját. 

Megfeledkeztem róla, hogy nem vagyunk egyedül. Aztán rájöttem, 

egyáltalán nem ildomos így Edward köré fonódnom társaságban. 

Újabb villámgyors mozdulattal, zavartan hátráltam egy lépést. 

Edward kuncogva követett, szorosan átölelve a derekamat. Az arca 

sugárzott, mintha fehér láng izzana gyémántbőre alatt. 

Vettem egy felesleges lélegzetet, hogy megnyugodjak. 

Mennyire más ez a csók! Olvasni tudtam az arcában, ahogy 

összehasonlítottam elmosódott emberi emlékeimet ezzel a tiszta, 

intenzív érzéssel. Edward meglehetősen… elégedettnek tűnt. 

– Ezt elhallgattad előlem – vádoltam dallamos hangomon, egy 

icipicit ráncolva a homlokomat. 

Sugárzóan nevetett a megkönnyebbüléstől, hogy az egésznek vége: a 

félelmet, a fájdalmat, a bizonytalanságot, a várakozást, mindezt 

magunk mögött hagytuk. 

– Akkor szükséges volt – emlékeztetett. – Most rajtad a sor, hogy te 

ne törj össze engem – nevetett fel újra. 

Ezen eltöprengtem, aztán már nem csak Edward nevetett. 

Carlisle megkerülte Emmettet, és odasietett hozzám. Pillantása csak 

egy kicsit volt gyanakvó, de Jasper árnyként követte. Carlisle arcát 



sem láttam még soha, vagyis nem igazán. Furcsa kényszert éreztem, 

hogy pislogjak, mintha a napba néztem volna. 

– Hogy érzed magad, Bella? – kérdezte Carlisle. 

Ezen a másodperc hatvannegyed részéig gondolkoztam. 

– Le vagyok nyűgözve. Annyi minden van… – Elhallgattam, ahogy 

újra meghallottam hangom csilingelését. 

– Igen, ez elég zavaró tud lenni. 

Gyorsan bólintottam. 

– De sajátomnak érzem magam. Nagyjából. Erre nem számítottam. 

Edward finoman megszorította a derekamat. 

– Én megmondtam – súgta. 

– Elég jól uralkodsz magadon – tűnődött Carlisle. – Jobban, mint 

amire számítottam, azzal együtt is, hogy volt időd mentálisan 

felkészülni. 

A vad hangulatváltozásokra gondoltam, és arra, hogy milyen nehéz 

koncentrálnom: 

– Ebben nem vagyok biztos. 

Komolyan bólogatott, majd drágakő ragyogású szeme érdeklődve 

csillant fel. 

– Úgy tűnik, ezúttal helyesen használtuk a morfiumot. Mondd, mire 

emlékszel az átváltozás folyamatából? 

Haboztam, s közben képtelen voltam megfeledkezni Edwardról. 

Lélegzete az arcomat csiklandozta, és elektromos szikrák simogattak. 

– Azelőttről minden nagyon… homályos. Emlékszem, hogy a baba 

nem kapott levegőt… 

Edwardra néztem, hirtelen megrémített az emlék. 

– Renesmee egészséges és jól van – bizonygatta Carlisle sosem látott 

fénnyel a szemében. A baba nevét hódolattal és odaadással mondta 

ki. Áhítattal. Ahogy a hívő ember említi az istenét. – Azután mire 

emlékszel? 

Igyekeztem pókerarcot vágni. Sosem tudtam valami jól hazudni. 

– Nem nagyon emlékszem. Előtte olyan sötét volt. Aztán… 

Kinyitottam a szememet, és mindent láttam. 

– Elképesztő – suttogta Carlisle lángoló pillantással. 



Elszégyelltem magam, és arra vártam, hogy a forróság elönti az 

arcomat, és elárul. Aztán eszembe jutott, hogy soha többé nem fogok 

elpirulni. Ez talán megkíméli Edwardot a valóságtól. 

Carlisle-t azonban valahogy be kell avatnom. Majd egyszer. Arra az 

esetre, ha valaha újabb vámpírt kellene létrehoznia, ami nagyon 

valószínűtlennek tűnt, így nem bántott annyira a füllentés. 

– Szeretném, ha végiggondolnád, és elmondanál mindent, amire 

emlékszel – sürgetett Carlisle izgatottan, mire akaratom ellenére 

elfintorodtam. Nem akartam tovább hazudozni, nehogy lebukjak. És 

nem akartam a lángolásra gondolni. Az emberi emlékekkel 

ellentétben a történteknek ez a része tökéletesen tiszta volt, sőt úgy 

tűnt, túlságosan is részletesen emlékszem rá. 

– Jaj, Bella, nagyon sajnálom – kért elnézést Carlisle azonnal. – 

Biztosan kínoz a szomjúság. Ez a beszélgetés várhat. 

Tulajdonképpen addig, amíg nem említette, a szomjúság egész 

elviselhető volt. Annyi hely volt a fejemben! Az agyam egy külön 

zuga kísérte figyelemmel az izzást a torkomban, jóformán 

reflexszerűen. Úgy, ahogy a régi agyam intézte a légzést és a 

pislogást. 

Azonban Carlisle eszembe juttatta az izzást. Egyszeriben semmi 

másra nem tudtam gondolni, csak a száraz fájdalomra, és minél 

inkább rágondoltam, annál jobban kínzott. Hirtelen a torkomhoz 

kaptam, mintha így elolthatnám a lángokat. A nyakam bőrét is 

furcsának éreztem. Annyira sima volt, és kőkeménysége ellenére 

lágynak éreztem. 

Edward leengedte a karját, és finoman rántotta meg a másik kezemet. 

– Menjünk vadászni, Bella! 

Én? Vadásszak? Vele? De… hogyan? Nem tudtam, mitévő legyek. 

Látva szememben a rémületet, biztatóan mosolygott. 

– Egészen könnyű lesz, szerelmem. Ösztönös. Ne aggódj, majd 

megmutatom. – Amikor nem mozdultam, féloldalas mosolyra húzta 

az ajkát. – Nekem az volt az érzésem, hogy mindig is érdekelt, 

hogyan vadászom. 

Kurtán felnevettem, amikor megláttam a dolog mulatságos oldalát 

(még mindig csodálkozva a csilingelő hangomon), és szavai 

homályos emberi beszélgetéseket idéztek fel bennem. Aztán egy 



másodpercbe telt végiggondolnom azokat az első napokat Edwarddal 

– az életem valós kezdetét –, hogy sose felejtsem el. Nem vártam, 

hogy ilyen nehézkes lesz visszaemlékezni. Mint zavaros vízben 

mereszteni a szememet. Rosalie tapasztalataiból tudtam, hogy ha 

eleget gondolok emberi emlékeimre, akkor nem fogom idővel 

teljesen elveszíteni őket. Nem akartam elfelejteni egyetlen Edwarddal 

töltött percet sem, még most sem, amikor végtelen idő állt előttünk. 

Gondoskodnom kellett róla, hogy azok az emberi emlékek 

bebetonozódjanak csalhatatlan vámpíragyamba. 

– Mehetünk? – kérdezte Edward, és a kezemért nyúlt, amellyel még 

mindig a nyakamat fogtam. Végigsimított a torkomon. – Nem 

akarom, hogy gyötörjön a szomjúság – tette hozzá olyan halkan, 

hogy azelőtt meg sem hallottam volna. 

– Jól vagyok – mondtam még reflexszerűen, ahogy emberként 

szoktam. – Várj! Előbb még… 

Annyi minden foglalkoztatott még! Rengeteg fel nem tett kérdés. 

Sokkal fontosabb dolgok, mint a fájdalom. 

Most Carlisle szólalt meg. 

– Igen? 

– Látni szeretném. Renesmee-t. 

Furcsán nehezemre esett kimondanom a nevét. Az én kislányom; ezt 

még nehezebb volt gondolnom. Az egész annyira távolinak tűnt. 

Megpróbáltam visszaemlékezni, mit éreztem három nappal ezelőtt, 

mire a kezem automatikusan kiszabadult Edwardéból, és a hasamra 

tévedt. 

Lapos. Üres. Újra pánikba esve markoltam a bőrömre simuló halvány 

selymet, miközben agyam mellékesen nyugtázta, hogy nyilván Alice 

öltöztetett át. 

Tudtam, nem maradt bennem semmi, és halványan emlékeztem a 

véres képre, amikor eltávolították, de a kézzelfogható bizonyítékot 

még nehéz volt felfogni. Csak azt tudtam, hogy szerettem a bennem 

levő kis rugdosódót. Most, hogy már nincs ott, úgy tűnt, mintha csak 

képzelődtem volna. Egy elhalványuló álom, mely félig rémálom volt. 

Miközben zavarodottságommal küzdöttem, láttam, ahogy Edward és 

Carlisle óvatosan összenéz. 

– Mi van? – akartam tudni. 



– Bella – igyekezett megnyugtatni Edward. – Ez nem igazán jó ötlet. 

Ő félig ember, szerelmem. Dobog a szíve, vér folyik az ereiben. 

Amíg egész biztosan nem tudsz uralkodni a vérszomjadon… Ugye 

nem akarod veszélybe sodorni? 

Hát persze, hogy nem. 

Nem tudok uralkodni magamon? Össze vagyok zavarodva, ez igaz. 

Nehezen összpontosítok, az is igaz. De hogy veszélyes lennék? Rá? 

A lányomra? 

Nem lehettem biztos benne, hogy a válasz „nem”. Ezért kénytelen 

voltam türelmesnek lenni. Ez nehéz, mert addig nem lehet valódi, 

amíg újra nem láttam. Csak egy elhalványuló álom… egy 

idegenről… 

– Hol van? – Hegyeztem a fülemet, aztán meghallottam a szívverését 

egy emelettel lejjebb. Egynél több ember lélegzését hallottam, 

halkan, mintha ők is fülelnének. És volt valami verdeső zaj is, 

dobolás, amit nem tudtam mire vélni… 

És a szívverés hangja olyan nedves és vonzó volt, hogy összefutott a 

nyál a számban. 

Ezek szerint egyértelmű, hogy meg kell tanulnom vadászni, mielőtt 

őt láthatnám. Az én idegen kisbabámat. 

– Rosalie van vele? 

– Igen – felelt Edward kurtán, és láttam rajta, hogy felzaklatja 

valami. Azt hittem, ő és Rose túltette magát a nézeteltéréseiken. 

Vajon újra kitört köztük az ellenségeskedés? Még mielőtt 

megkérdezhettem volna, elhúzta kezemet lapos hasamtól, és finoman 

vonszolni kezdett maga után. 

– Várj! – tiltakoztam, és megpróbáltam fókuszálni. – Mi van 

Jacobbal? És Charlie-val? Mondjatok el mindent, amiről lemaradtam! 

Mennyi ideig… nem voltam magamnál? 

Mintha észre sem vette volna, hogy ezt milyen bizonytalanul 

mondtam ki. Helyette újabb óvatos pillantást váltott Carlisle-lal. 

– Mi a baj? – suttogtam. 

– Nincs semmi baj – felelt Carlisle, megnyomva az utolsó szót. – 

Gyakorlatilag nincs sok változás. Alig több mint két napig voltál 

öntudatlan. Az egész nagyon gyorsan zajlott le, ahogy általában 

szokott. Edward kitűnő munkát végzett. Meglehetősen eredeti ötlet 



volt a mérget egyenesen a szívedbe juttatni. – Szünetet tartott, 

büszkén rámosolygott a fiára, majd felsóhajtott. – Jacob még mindig 

itt van, Charlie pedig még mindig azt hiszi, beteg vagy. Úgy tudja, 

most éppen Atlantában vizsgálnak a Járványügyi Központban. Rossz 

számot adtunk meg neki, és eléggé ki van készülve. Többször is 

beszélt Esmével. 

– Fel kellene hívnom… – motyogtam, de saját hangomat hallva 

megértettem, hogy ez nehezen fog menni. Ezt a hangot nem ismerné 

fel. Ez nem nyugtatná meg. Aztán eljutott az agyamig az előző 

meglepetés. 

– Várjunk csak! Jacob még mindig itt van? 

Újra összenéztek. 

– Bella – mondta Edward sietve. – Annyi megbeszélnivalónk van, de 

előbb rólad kellene gondoskodnunk. Biztosan fajdalmaid vannak… 

Amikor erre rámutatott, eszembe jutott, hogy ég a torkom, és 

görcsösen nyeltem egyet. – De Jacob… 

– Van időnk bőven, hogy mindent megmagyarázzunk, szerelmem – 

emlékeztetett gyengéden. 

Hát persze. Várhatok még egy kicsit a válaszra; könnyebb lesz 

végighallgatni, ha a gyötrő, égető szomjúság már nem vonja el a 

figyelmemet. – Rendben. 

– Várjatok, várjatok, várjatok! – trillázott Alice a küszöbről. 

Álomszerű kecsességgel táncolt keresztül a szobán. Ahogy 

Edwardnál és Carlisle-nál, az ő esetében is elképedtem, először látva 

meg valódi arcát. Annyira szépséges volt! – Megígértétek, hogy az 

első alkalommal én is ott lehetek. Mi van, ha elfuttok valami 

tükröződő dolog mellett? 

– Alice! – tiltakozott Edward. 

– Csak egy pillanat! – Alice szélsebesen kirohant a szobából. 

Edward nagyot sóhajtott. 

– Miről beszél? 

De Alice addigra már vissza is jött, a hatalmas, aranyozott keretű 

tükröt cipelve Rosalie szobájából, ami majdnem kétszer olyan magas 

volt, mint ő, és sokszorta szélesebb. 

Jaspert eddig észre sem vettem, pedig ő is ott álldogált csendesen 

Carlisle mögött a szobában. Most végre megmoccant, hogy közelebb 



menjen Alice-hez, de a szemét le nem vette az arcomról. Mert itt én 

voltam a veszélyforrás. 

Azt is tudtam, hogy ízlelgeti a hangulatot körülöttem, és éreznie 

kellett meghökkenésemet, amikor először tanulmányoztam az ő arcát. 

Vaksi emberszemem előtt jóformán láthatatlanok maradtak a 

sebhelyek, melyeket akkor szerzett, amikor az újszülött seregekkel 

harcolt odalent délen. Még éles fényben is alig vettem ki ezeket a 

kissé kidomborodó hegeket. 

Most azonban jól láttam, hogy a sebhelyek Jasper legmeghatározóbb 

ismertetőjegyei. Alig tudtam levenni a szememet elcsúfított nyakáról 

és álláról – nehéz volt elhinni, hogy akár egy vámpír is képes legyen 

túlélni ennyi, torkába mélyedt harapást. 

Izmaim ösztönösen védekező pozícióba rándultak. Nincs vámpír, aki 

Jasper láttán ne ugyanígy reagálna. A sebhelyek neonfénnyel 

hirdették: veszélyes! Vajon hány vámpír próbálta megölni Jaspert? 

Több száz? Több ezer? Ugyanannyi, amennyi belehalt a 

próbálkozásba? 

Jasper nemcsak látta, hanem érezte is, hogy felmérem, hogy óvatossá 

válok, és savanyúan elmosolyodott. 

– Edward jól leteremtett, amiért nem állítottalak a tükör elé az esküvő 

előtt – mondta Alice, elvonva figyelmemet félelmetes szerelméről. – 

Nem hagyhatom, hogy újra kirágja a lelkemet. 

– Hogy kirágjam? – kérdezte Edward szkeptikusan, fél szemöldökét 

felvonva. 

– Talán túloztam egy kicsit – motyogta szórakozottan Alice, ahogy 

felém fordította a tükröt. 

– És ez az egész talán csak azért van, mert majd kilyukad az oldalad a 

kíváncsiságtól – vágott vissza Edward. 

Alice rákacsintott. 

Erre már alig figyeltem oda. Érdeklődésem nagyobb részét lekötötte 

a tükörben látszó illető. 

Első reakcióm a mindent elsöprő öröm volt. A tükörbéli idegen lény 

vitathatatlanul szép volt, semmivel sem kevésbé szép, mint Alice 

vagy Esme. Könnyed még mozdulatlanságában is, és sötét, dús haja 

keretében hibátlan arca sápadt, mint a hold. Végtagjai simák és 

erősek, a bőre finoman csillogott, fénylett, mint a gyöngy. 



Második reakcióm az iszony volt. 

Ki ez? Első pillantásra sehol sem találtam saját arcomat sima, 

tökéletes vonásaiban. 

És a szeme! Bár számítottam rá, a szemétől mégis a hideg rázott. 

Egész idő alatt, amíg tanulmányoztam és reagáltam rá, az arca 

fegyelmezett volt, egy faragott istennő vonásai, semmit sem mutatott 

a bennem háborgó érzelmekből. Azután megmozdultak telt ajkai. 

– A szem? – suttogtam. Nem akartam kimondani, hogy az én 

szememről van szó. – Meddig lesz ilyen? 

– Néhány hónap alatt besötétül – felelt Edward halk, vigasztaló 

hangon. – Az állati vér gyorsabban tompítja a színt, mint az 

embervér. Először borostyánszínű lesz, aztán arany. 

A szemem hónapokig dühös, vörös lángokban fog izzani? 

– Hónapokig? – A hangom most magasabb, izgatott lett. A tükörben 

a tökéletes szemöldök hitetlenkedve ugrott fel a lány izzó, bíborvörös 

szeme fölött. Soha még ilyen vörös szempárt nem láttam. 

Jasper tett egy lépést előre, aggódott hirtelen támadt nyugtalanságom 

miatt. Túlságosan is jól ismerte a fiatal vámpírokat. Vajon ez az 

érzelem előjele lehet egy helytelen lépésnek? 

Senki sem felelt. Elfordultam a tükörtől. Edwardra és Alice-re 

néztem. Egyikük sem figyelt rám, mindketten Jasper aggodalmára 

reagáltak. Az okát fülelték, és a legközelebbi jövőt fürkészték. 

Újabb mély levegőt vettem, merőben feleslegesen. 

– Jól vagyok – igyekeztem megnyugtatni őket. Pillantásom 

visszatévedt az idegenre a tükörben. – Csak ez… elég sok így 

egyszerre. 

Jasper a szemöldökét ráncolta, amitől jobban előtűnt a sebhely a bal 

szeme fölött. 

– Nem tudom – motyogta Edward. 

A nő a tükörben elgondolkodott. 

– Milyen kérdésről maradtam le? 

Edward elvigyorodott. 

– Jasper azt szeretné tudni, hogy hogyan csinálod. 

– Mit? 

– Hogy miként uralkodsz az érzelmeiden, Bella… – felelt Jasper. – 

Még sosem láttam újszülöttet, aki képes így megálljt parancsolni az 



érzelmeinek. Zaklatott voltál, de amikor láttad, hogy aggódunk, 

uralkodtál magadon, visszanyerted a hatalmat önmagad felett. 

Felkészültem arra, hogy segítsek, de nem volt rá szükséged. 

– Ez baj? – kérdeztem. A testem automatikusan megdermedt, amíg az 

ítéletére vártam. 

– Nem – felelte, de a hangja bizonytalanságról árulkodott. 

Edward végigsimított a karomon, mintha arra biztatna, hogy lazítsak 

végre. 

– Lenyűgöző, Bella, de nem értjük. Nem tudjuk, mennyi ideig tarthat 

ez az állapot. 

Ezen a másodperc törtrészéig elgondolkodtam. Netán bármelyik 

pillanatban bekattanhatok? Szörnyeteggé válhatok? 

– De te mit gondolsz? – faggatott Alice a tükörre mutatva, most már 

egy kissé türelmetlenül. 

– Nem is tudom – bújtam ki a válasz alól, mert nem akartam 

beismerni, hogy valójában mennyire meg vagyok ijedve. 

Csak bámultam a félelmetes szemű, gyönyörű nőt, és önmagamat 

kerestem benne. Volt valami az ajkak formájaban. Ha az ember nem 

a szédítő szépséget figyelte, akkor észrevehette, hogy a felső ajka 

nem tökéletesen harmonikus, mintha egy kicsit túlságosan is telt 

volna az alsóhoz képest. Miután megtaláltam ezt az ismerős kis hibát, 

egy picivel jobban éreztem magam. Talán a többi részem is idebent 

van. 

Kísérletképpen felemeltem a kezemet, mire a nő a tükörben 

ugyanúgy tett, és megérintette az arcát. Karmazsinvörös szeme 

bizalmatlanul figyelt. 

Edward felsóhajtott. 

Elfordultam a nőtől, és kérdőn néztem rá. 

– Csalódott vagy? – kérdeztem közömbös hangon. 

– Igen – ismerte be nevetve. 

Éreztem, ahogy a rémület áttör álarcomon, s azonnal követi a 

fájdalom. 

Alice felmordult. Jasper újra előbbre lépett, hátha bekattanok és 

támadok. 

Edward azonban rájuk sem hederített, szorosan átölelte új, kőkemény 

alakomat, és ajkával az arcomhoz ért. 



– Azt reméltem, hallani fogom majd, mi jár a fejedben, most, hogy a 

gondolkodásod jobban hasonlít a miénkhez – mormogta. – Ehelyett 

itt állok, pontosan olyan frusztráltan, mint mindig, és azon rágódom, 

hogy vajon mi történik a fejedben. 

Mindjárt jobban éreztem magam. 

– Erről ennyit – mondtam lezseren, megkönnyebbülve, amiért a 

gondolataim továbbra is csak az enyémek maradhatnak. – Azt 

hiszem, az agyam sosem fog jól működni. De legalább szép vagyok. 

Ahogy kezdtem hozzászokni a helyzethez, és értelmesen 

gondolkodni, könnyebben tudtam viccelődni vele. Könnyebben 

lehettem önmagam. 

– Bella, te sosem voltál csupán szép – súgta a fülembe Edward, majd 

elhúzódott, és felsóhajtott. 

– Jól van, na – mondta valakinek. 

– Mi van? – kérdeztem. 

– Jasper percről percre idegesebb lesz tőled. Talán ha vadásztál, egy 

kicsit tud majd lazítani. 

Jasper aggódó arcát látva bólintottam. Nem akartam itt helyben 

bekattanni, ha már elkerülhetetlen. Jobb, ha nem a családom, hanem 

fák vesznek körül. 

– Oké. Vadásszunk! – egyeztem bele, és az izgalomtól meg a 

várakozástól remegni kezdett a gyomrom. Lefejtettem magamról 

Edward karját, megfogtam a kezét, és hátat fordítottam a tükörben 

lévő ismeretlen szépségnek. 

21. AZ ELSŐ VADÁSZAT 

– AZ ABLAKON ÁT? – HÜLEDEZTEM, KÉT EMELET 

MAGASBÓL LENÉZVE. 

Igazából sosem volt tériszonyom, de attól, hogy ilyen tisztán láttam 

minden részletet, valahogy kevésbé lelkesedtem a kilátásért: odalent 

a sziklák pereme jóval élesebb volt, mint hittem. 

Edward elmosolyodott. 

– Ez a legpraktikusabb kijárat. Ha félsz, vihetlek. 

– Miénk az örökkévalóság, te meg sajnálod az időt arra, hogy 

elsétáljunk a hátsó ajtóig? 

– Renesmee és Jacob odalent van – mondta kicsit aggodalmasan. 

– Ja… 



Hát persze. Most én vagyok a szörny. Távol kell tartanom magam az 

olyan szagoktól, amiktől bekattanhatok. Főleg azokat kell kerülnöm, 

akiket szeretek. Még azokat is, akiket egyelőre nem is igazán 

ismerek. 

– Renesmee… jól van… Jacobbal? – suttogtam. Csak késve jöttem 

rá, hogy bizonyára Jacob szívdobogását hallottam odalentről. Megint 

füleltem, de most csak egyenletes pulzust hallottam. – Jacob nem 

nagyon kedveli. 

Edward furcsán összeszorította az ajkát. 

– Tökéletes biztonságban van. Nekem elhiheted. Pontosan ismerem 

Jacob gondolatait. 

– Hát persze – mormogtam, és újra lebámultam a kövekre. 

– Inadba szállt a bátorságod? – provokált. 

– Egy kicsit. Nem tudom, hogy kell… 

Képtelen voltam megfeledkezni róla, hogy a családom ott áll a hátam 

mögött, és némán figyel. Nagyjából némán. Emmett egyszer már 

halkan felnevetett. A legkisebb malőrtől a padlón fetrengene a 

röhögéstől. Aztán jönnének a poénok a világ egyetlen kétballábas 

vámpírjáról. 

Meg ez a ruha is… Alice nyilván akkor adta rám, amikor 

meglehetősen lekötött a máglyán égés ahhoz, hogy észrevegyem, 

nem éppen ezt az öltözéket választottam volna ablakból való 

kiugráláshoz vagy vadászathoz. Testhezálló, felhőkék selyem? 

Mégis, mit gondolt? Koktélparti lesz utána? 

– Figyelj! – mondta Edward, majd lazán kilépett a magas, nyitott 

ablakon, és lezuhant. 

Figyelmesen néztem, elemeztem a szöget, ahogy behajlította a térdét, 

hogy felfogja a becsapódást. Nagyon halk, tompa puffanással ért 

földet, annyi zajjal csak, mint egy óvatosan becsukott ajtó, vagy egy 

finoman az asztalra tett könyv. 

Nem tűnt nehéznek. 

Összeszorított foggal összpontosítottam, és megpróbáltam utánozni, 

ahogy lazán kilépett a semmibe. 

Nahát! A föld olyan lassan közeledett, hogy semmiből sem állt a 

lábamat… Na ne! Milyen cipőt adott a lábamra Alice? Tűsarkút? 



Elment a józan esze? Jé, hát képes vagyok ebben a rémes cipőben is 

oly egyszerűen landolni, mintha sima aszfalton sétafikálnék? 

A talpam párnás részével fogtam fel az ütközést, hogy le ne törjön a 

vékony sarok. Szerintem ugyanolyan halkan értem földet, mint 

Edward. Rávigyorogtam. 

– Na, tessék. Könnyű volt. 

Visszamosolygott rám. 

– Bella? 

– Tessék! 

– Ez elég kecses volt – még egy vámpírtól is. 

Ezen egy pillanatra elgondolkoztam, majd szélesen elmosolyodtam. 

Ha viccelődne, Emmett már rég vihogna. De senki nem találta 

humorosnak a megjegyzést, vagyis igaznak kell lennie. Még soha 

életemben, vagyis amióta létezem, nem használta senki velem 

kapcsolatban a „kecses” szót… 

– Köszönöm – feleltem. 

Aztán levettem az ezüstszínű szaténcipőket a lábamról, és egyiket a 

másik után behajítottam a nyitott ablakon. Talán egy kicsit túl nagy 

erővel lódítottam meg, de hallottam, hogy valaki elkapta, mielőtt kárt 

tehetett volna a faborításban. 

– Az lehet, hogy az egyensúlyérzéke javult, de a divathoz még 

mindig nem konyít semmit – méltatlankodott Alice. 

Edward megfogta a kezemet – bőrének simasága és kellemes 

hőmérséklete továbbra is elbűvölt –, és úgy indult el a hátsó kerten át 

a folyópart felé, mintha puskából lőtték volna ki. Minden erőlködés 

nélkül lépést tartottam vele. 

Minden fizikai tevékenység nagyon egyszerűnek tűnt. 

– Úszunk? – kérdeztem, amikor megálltunk a vízparton. 

– Hogy tönkretegyük a szép ruhádat? Nem. Átugorjuk. 

Elhúztam a számat. A folyó itt kábé negyvenöt méter széles lehetett. 

– Előbb te! – mondtam. 

Megérintette az arcomat, kétlépésnyit hátrált, majd futólépésben 

lendületet vett, és elrugaszkodott egy lapos kőről. Megfigyeltem a 

villámgyors mozdulatot, amivel átívelt a folyó felett, és a végén 

szaltózott egyet, mielőtt eltűnt a túlparton a fák sűrűjében. 

– Felvágós – motyogtam nevetése hallatán. 



Hátráltam öt lépést, biztos, ami biztos, és nagy levegőt vettem. 

Egyszeriben megint aggódni kezdtem, de nem amiatt, hogy eleshetek 

vagy összetöröm magam. Inkább attól féltem, hogy az erdőben teszek 

kárt. 

Lassan éledt, de most már éreztem a végtagjaimat átjáró nyers, 

masszív erőt. Hirtelen biztosra vettem, hogy ha alagutat akarnék vájni 

a folyó alatt, ha át akarnám kaparni vagy verekedni magamat a 

folyóágy kőrétegén, nem telne sok időmbe. A körülöttem levő 

tárgyak, a fák, a bokrok, a sziklák… a ház – minden kezdett nagyon 

törékenynek látszani. 

Őszintén remélve, hogy nincsenek a folyó túlpartján Esme szívének 

különösen kedves fák, megtettem az első lépést, de megtorpantam, 

amikor a szoros szatén felrepedt a combomon. Jaj, Alice! 

Nos, Alice mindig is úgy bánt a ruhákkal, mintha eldobható, egyszer 

használatos rongyok lennének, így remélhetőleg nem fog kiborulni 

emiatt sem. Lehajoltam, óvatosan az ujjaim közé fogtam az ép, jobb 

oldali varrást, és a lehető legkisebb erőkifejtéssel combtőig feltéptem 

a ruhát. Aztán a másik oldalt is hozzá fazoníroztam, hogy egyforma 

legyen. 

Így már mindjárt sokkal kényelmesebb. 

Hallottam a házból az elfojtott nevetést, sőt még azt is, hogy valaki 

csikorgatja a fogát. A nevetés az emeletről jött, és egészen másféle 

volt, mint a földszinten felharsanó, reszelős, torokhangú rötyörészés. 

Szóval Jacob is figyel? Elképzelni sem tudtam, mit gondolhat most, 

és hogy egyáltalán mit keres itt még mindig. Elképzeltem a 

legközelebbi találkozásunkat – feltéve, hogy valaha meg tud 

bocsátani nekem – valamikor a távoli jövőben, amikor már 

kiegyensúlyozottabb leszek, és az idő begyógyította a sebeket, amiket 

én ejtettem a szívén. 

Nem fordultam felé. Nem lenne jó, ha elragadnának az érzelmeim 

vagy ösztöneim. Jasper aggodalmai miatt is elővigyázatos voltam. 

Vadásznom kell, mielőtt bármi mással foglalkoznék. Megpróbáltam 

elfelejteni mindent, hogy koncentrálni tudjak. 

– Bella! – Edward hangja az erdőből most közelebbről hallatszott. – 

Megmutassam még egyszer? 



Én persze tökéletesen emlékeztem rá, és nem akartam kiapadhatatlan 

viccforrásnak bizonyulni Emmett számára. Ez fizikai cselekvés, tehát 

ösztönösnek kell lennie. Nagy levegőt vettem, és nekifutottam a 

folyónak. 

Mivel a szoknyám nem hátráltatott, csak egy nagy ugrás kellett, hogy 

elérjem a víz szélét. Csak a másodperc nyolcvannegyed része, mégis 

elég idő. A szemem és az agyam olyan gyors volt, hogy egyetlen 

lépéssel megoldottam. Egyszerű volt úgy helyezni a jobb lábamat a 

lapos kőre, hogy menten el is rugaszkodjak, s a testem a levegőbe 

repüljön. Az irányra jobban ügyeltem, mint a lendületre, el is 

vétettem a dobbantást, de legalább nem lettem vizes. Negyvenöt 

méter túl könnyen leküzdhető távolságnak bizonyult… 

Furcsa, szédítő, felvillanyozó érzés volt, de jóformán semeddig sem 

tartott. Csupán egyetlen másodperc – és máris odaát voltam. 

Arra számítottam, hogy a sűrű erdő gondot okoz, de meglepetésemre 

segítséget jelentett. Egyszerű volt: miközben az erdő mélye felé 

zuhantam a levegőből, csak kinyújtottam az egyik kezemet, és 

megkapaszkodtam egy alkalmas ágban. Finoman hintáztam egy 

kicsit, majd lábujjhegyen landoltam, egy szitka-luc széles ágán, jó 

ötméternyire a földtől. 

Csodálatos volt. 

Boldog kacajom ellenére is hallottam, ahogy Edward a 

megmentésemre igyekszik. Az ugrásom kétszer olyan hosszúra 

sikeredett, mint az övé. Amikor odaért a fámhoz, a szeme tágra nyílt 

a csodálkozástól. Fürgén leugrottam mellé az ágról, s megint 

hangtalanul értem földet. 

– Jó volt? – érdeklődtem, az izgalomtól lihegve. 

– Nagyon jó – mosolyodott el, de nyugodt hangja nem illett 

meglepett pillantásához. 

– Megismételhetjük? 

– Koncentrálj, Bella! Vadászni indultunk. 

– Ja, persze – bólintottam. – Vadászunk. 

– Kövess… ha bírsz! – vigyorodott el csúfondárosan, és futásnak 

eredt. 

Gyorsabb volt nálam. Elképzelni sem tudtam, hogyan emelgeti a 

lábát ilyen lélegzetelállító sebességgel. Felfoghatatlan volt. Én 



azonban erősebb voltam, és minden lépésem háromszor olyan 

hosszú, mint az övé. Így együtt repültem vele az élő zöld 

szövevényben. Az oldalán, nem pedig a nyomában. Annyira élveztem 

a futás izgalmát, hogy akaratlanul is elnevettem magam. A nevetés 

nem lassított le, és a koncentrációmból sem veszítettem. 

Végre megértettem, miért nem ütközik futás közben Edward egy 

fának. Ez a kérdés mindig megfejthetetlen maradt számomra. Ez 

afféle sajátságos érzékelésnek köszönhető. Sebesség és éleslátás 

közötti egyensúlynak. Ugyanis miközben száguldoztam a vastag, 

jádezöld labirintus fölött, alatt és között, olyan sebességgel, amitől 

mindennek csíkos, zöld masszává kellett volna összeolvadnia, tisztán 

ki tudtam venni az összes apró levelet minden lényegtelen cserje kis 

ágán, amely mellett elsuhantam. 

A hajam és tépett ruhám lobogott a sebességtől, s bár tudtam, hogy 

ennek nem így kellene lennie, a szelet melegnek éreztem a bőrömön. 

Az erdő durva talaját sem kellett volna bársonyosnak éreznem 

meztelen talpam alatt, és a bőrömnek csapódó ágakat sem kellett 

volna simogató tollpihéknek hinnem. 

Nem tudtam, hogy az erdő csupa élet – apró lények, melyeknek még 

a létezését sem sejtettem, hemzsegtek körülöttem a leveleken. 

Érkezésünkre mind elnémultak, és ijedten szuszogtak. Úgy tűnt, az 

állatok sokkal bölcsebben reagálnak az illatunkra, mint az emberek. 

Én persze ez alól már eleve kivétel voltam. 

Arra számítottam, hogy kifulladok, de erőlködés nélkül lélegeztem, 

és az erőm mintha csak nőtt volna, ahogy hozzászoktam hosszú 

lépteimhez. Szökellő ugrásaim egyre hosszabbra nyúltak, és 

Edwardnak hamarosan már igyekeznie kellett, hogy lépést tartson 

velem. Diadalittasan nevettem fel újra, amikor észrevettem, hogy 

lemarad. Meztelen talpam alig érintette a földet, mintha nem is 

futnék, hanem repülnék. 

– Bella! – szólt utánam rosszallóan. Nem hallottam semmi mást. 

Megállt. 

Kis ideig lázadást fontolgattam. 

De aztán sóhajtva megperdültem, és könnyedén visszaröppentem 

mellé, pár száz métert. Várakozva méricskéltem. Fél szemöldökét 

felvonva mosolygott. Olyan szép volt, hogy tátva maradt a szám. 



– Belül akartál maradni az országhatáron? – kérdezte jól mulatva. – 

Vagy úgy tervezted, hogy még ma átmész Kanadába? 

– Jó lesz itt – legyintettem, de nem is arra figyeltem, amit mond, 

inkább arra, ahogy mondja, ahogy az ajka mozog beszéd közben. 

Nehéz nem elveszíteni a fonalat, amikor éles, új szememnek minden 

olyan friss. – Mire vadászunk? 

– Jávorszarvasra. Gondoltam, elsőre jobb valami egyszerű… – de 

elhallgatott, amikor látta, aggodalmasan pislogok az „egyszerű” szó 

hallatán. 

A vitatkozáshoz azonban túl szomjas voltam. Amint eszembe jutott, 

hogy szárazon ég a torkom, semmi másra nem tudtam gondolni. A 

helyzet egyértelműen rosszabbodott. A szám úgy porzott, mint a 

júniusi délutánok a Halál Völgyében. 

– Hol? – Türelmetlenül fürkésztem a fákat. Most, hogy eszembe 

jutott a szomjúság, mintha megfertőzte volna minden más 

gondolatomat. Beszivárgott a futásra, Edward ajkaira és a 

csókolózásra vonatkozó kellemesebb elképzeléseim közé is… ez a 

perzselő szomjúság. Képtelen voltam megszabadulni tőle. 

– Maradj nyugton egy percre! – mondta, kezét könnyedén a vállamra 

téve. Érintése nyomán szomjam azonnal enyhült. 

– Most hunyd le a szemed! – Miután engedelmeskedtem, 

megsimogatta az arccsontomat. Éreztem, ahogy felgyorsul a 

légzésem, és kis ideig a pirulásra vártam, ami nem jött. 

– Fülelj! – utasított. – Mit hallasz? 

Mindent – mondhattam volna; hangját, lélegzetvételét, ahogy 

megérintik egymást az ajkai, amikor beszél, a suhogást, ahogy a 

madarak a tollazatukat rendezgetik a fák tetején, reszkető 

szívverésüket, ahogy a juharlevelek egymáshoz dörzsölődtek, a 

hangyák alig hallható lépteit, amint hosszú sorban követik egymást, 

fel a legközelebbi fa törzsén. De tudtam, hogy egy bizonyos dologra 

gondol, ezért igyekeztem távolabbi zajokra koncentrálni, valami mást 

kerestem, mint az engem körülvevő halk duruzsolást. Nem messze 

tisztás volt – a szél máshogy fújta a védtelen füvet – és egy köves 

medrű patak. És ott, ahol a víz csobogott, lefetyelő nyelvek 

fröcsköltek, nehéz szívek dobbantak hangosan, sűrű vérfolyamot 

pumpálva… 



A torkom elszorult. 

– A pataknál, északkeletre? – kérdeztem még mindig lehunyt 

szemmel. 

– Igen – mondta elismerően. – Most… várd meg újra a szellőt, és… 

most mit érzel? 

Leginkább őt, az ő furcsa méz-orgona-és-nap illatát. De a rothadás és 

a moha gazdag földszagát is, az örökzöldek gyantáját, a fák gyökerei 

alatt megbújó apró rágcsálók meleg mogyoróaromáját. Aztán 

távolabb megint a víz tiszta szagát, ami szomjúságom ellenére 

egyáltalán nem vonzott. A víz irányába kutakodtam tovább, és 

megtaláltam az illatot, ami bizonyára a lefetyelő zajhoz és a 

szívdobbanásokhoz tartozott. Egy újabb meleg illat, telt és aromás, 

erősebb a többinél. Mégis majdnem ugyanannyira hidegen hagyott, 

mint a patak. Az orromat ráncoltam. 

Edward kacarászott. 

– Tudom… meg kell szokni. 

– Három? – tippeltem. 

– Öt. Van még kettő messzebb, a fák között. 

– Most mit csináljak? 

Edward hangja olyan volt, mintha mosolyogna. 

– Mit szeretnél tenni? 

Ezen elgondolkoztam, még mindig csukott szemmel füleltem és 

szimatoltam. Újra rám tört a kínzó szomjúság, beférkőzött a 

tudatomba, és a meleg, csípős szag egyszeriben már nem is volt 

annyira kellemetlen. Legalább valami forró és nedves lesz kiszáradt 

számban. Felpattant a szemem. 

– Ne gondolkozz sokat! – javasolta Edward, elengedve az arcomat, és 

hátrébb húzódott. – Csak hallgass az ösztöneidre! 

Sodródtam az illattal, s alig vettem észre, hogy mozgásban vagyok: 

lelopakodtam a dombról a keskeny tisztásra, ahol a patak 

csörgedezett. A páfránnyal szegélyezett fáknál tétovázás nélkül 

támadóállást vettem fel. A patakparton egy nagy bikát láttam, a fejét 

tizenkét ágú agancs koronázta, és másik négy árnyalak haladt 

kényelmes tempóban kelet felé, be az erdőbe. 

A hím szagára összpontosítottam, nyakának forró pontjára, ahol a 

melegség a legerősebben lüktetett. Csak harminc méter, két-három 



ugrás választott el tőle. Megfeszített izmokkal készültem 

elrugaszkodni. 

De ahogy az izmaim összeálltak a mozdulatra felkészülve, a szélirány 

megváltozott, erősebben és dél felől fújt. Nem álltam le gondolkodni. 

Eredeti tervemhez képest merőlegesen törtem elő a fák közül, mire a 

jávorszarvas ijedten menekült be az erdőbe, én pedig rohantam az 

újonnan megérzett illat után, ami annyira csábító volt, hogy nem 

maradt más választásom. Muszáj elérnem. 

Az illat ellenállhatatlanul vonzott. Miközben követtem, semmi más 

nem érdekelt, s nem ért el hozzám, csak a szomjúságom és az 

ígéretes szag, mely csillapíthatja. A szomjúság egyre rosszabbodott, 

már annyira kínzott, hogy összezavart minden mást, és kezdett arra 

emlékeztetni, ahogy a méreg lángolt az ereimben. 

Egyetlen dolog tudott csak áttörni ezen a kínon, egy erősebb, a 

szomjoltásnál alapvetőbb ösztön – hogy a veszélytől megvédjem 

magam. Az önfenntartás ösztöne. 

Hirtelen feltűnt, hogy követnek. Az ellenállhatatlan illat vonzása 

harcolt a késztetéssel, hogy megforduljak, és megvédjem a 

zsákmányomat. A mellkasomból hang morajlott fel, az ajkam 

visszahúzódott, a fogam fenyegetően kivillant. Lépteim lassultak, az 

ösztön, hogy a hátamat védjem, küzdött a vággyal, hogy a szomjamat 

oltsam. 

Aztán hallottam, ahogy üldözőm egyre közeledik, és győzött az 

önvédelem. Ahogy megperdültem, kiáltás tört elő a torkomból. 

A saját hangom annyira váratlanul ért, hogy megtorpantam. 

Elbizonytalanított, és egy másodpercre kitisztult tőle a fejem – 

feloszlott a szomjúság okozta köd, bár a hiány tovább kínzott. 

A szél irányt változtatott, az arcomba a nedves föld és a közeledő eső 

aromáját fújta, és kiszabadított a szag tüzes markából, ami annyira 

csábító volt, hogy csakis emberi lehetett. 

Edward állt néhány lépésnyire tőlem tétovázva, felemelt karral, 

mintha meg akarna ölelni, vagy vissza akarna fogni. Arca elszánt és 

óvatos lett, amikor elborzadva megdermedtem. 

Rádöbbentem, hogy ő volt az, akit épp meg akartam támadni. 

Hirtelen felegyenesedtem védekező testtartásomból. Visszatartottam 



a lélegzetemet, miközben újra összpontosítottam, a dél felől kavargó 

illat erejétől tartva. 

Edward látta, hogy észhez térek, és karját leeresztve tett felém egy 

lépést. 

– El kell tűnnöm innen – fújtattam a fogam közt, a tüdőmben maradt 

levegőt használva. 

Döbbenet ült ki az arcára. 

– Képes vagy elmenni? 

Nem volt időm megkérdezni, mire gondol. Tudtam, csak addig fogok 

világosan gondolkodni, amíg eszembe nem jut a… 

Újra futásnak eredtem, lélekszakadva vágtattam észak felé, 

igyekeztem kizárni mindenféle érzékelést. Csakis arra törekedtem, 

hogy elég messzire elfussak, hogy a hátam mögött lévő illat teljesen 

elvesszen. Hogy akkor se találhassam meg, ha meggondolom 

magam… 

Újra tudatában voltam annak, hogy követnek, de ezúttal józan 

maradtam. Leküzdöttem az ösztönt, hogy levegőt vegyek, hogy a 

levegő ízéből megbizonyosodjam arról, hogy Edward az. Nem kellett 

sokáig küzdenem; bár gyorsabban futottam, mint valaha, üstökösként 

zúgtam a lehető legfurcsább úton a fák között; Edward egyetlen rövid 

perc alatt utolért. 

Új ötletem támadt, és a lábamat megvetve lefékeztem. Biztos voltam 

benne, hogy ez a hely biztonságos, de azért vissza is tartottam a 

lélegzetemet. 

Edward elzúgott mellettem, meglepődve hirtelen megtorpanásomon. 

Sarkon fordult, és egy másodperccel később már mellettem állt. 

Kezét a vállamra tette, és a szemembe nézett, arcán még mindig a 

döbbenet tükröződött. 

– Ezt hogy csináltad? 

– Az előbb hagytad, hogy legyőzzelek, igaz? – kérdeztem vissza, 

nem felelve a kérdésére. És én meg azt hittem, hogy olyan jó vagyok. 

Amikor kinyitottam a számat, éreztem a levegő ízét. Most tiszta volt, 

semmi nyoma nem maradt a szomjúságomat gyötrően fokozó 

illatnak. Óvatosan vettem levegőt. 

Edward vállat vont, és a fejét rázta. Nem hagyta, hogy eltereljem a 

figyelmét. 



– Bella, hogyan csináltad? 

– Hogy elfutottam? Visszatartottam a lélegzetemet. 

– De hogyan fogtad vissza magad? Hogy nem csaptál le? 

– Amikor hátulról megközelítettél… Annyira sajnálom! 

– Miért te kérsz bocsánatot? Én voltam rettentő óvatlan. Eszembe 

sem jutott, hogy ilyen messze az ösvénytől is járkálhat valaki, pedig 

előbb ellenőriznem kellett volna. Micsoda ostoba hiba! Neked nincs 

miért bocsánatot kérned. 

– De rád mordultam. – Még mindig beleborzongtam a gondolatba, 

hogy képes voltam ilyen gyalázatra. 

– Hát persze. Ez természetes. Csak azt nem értem, hogyan tudtad 

otthagyni. 

– Mi mást tehettem volna? – kérdeztem. 

A viselkedése megzavart. Mit akar hallani? 

– Akár egy ismerős is lehetett. 

Megijesztett hangos, kitörő kacagásával, ahogy hátravetette a fejét, és 

hagyta, hogy a hang visszaverődjön a fákról. 

– Most kinevetsz? 

Azonnal abbahagyta, és láttam, hogy megint óvatossá válik. 

Uralkodj magadon, Bella! – gondoltam. Nyugodtnak kell maradnom. 

Mintha nem is vámpír, hanem fiatal vérfarkas lennék. 

– Nem rajtad nevetek, Bella. Azért nevetek, mert meg vagyok 

döbbenve. És azért vagyok megdöbbenve, mert ez elképesztő. 

– Miért? 

– Mert mindezeket még nem kéne tudnod. Sem ilyen… racionálisan 

viselkedned. Nem kéne itt állnod, és nyugodtan, hideg fejjel 

megtárgyalni velem a témát. És legfőképpen nem lehetnél képes arra, 

hogy felhagyj a vadászattal, mikor emberi vér szagát érzed a 

levegőben. Ez még érett vámpíroknak is nehézséget okoz. Mindig 

nagyon óvatosak vagyunk, amikor kiválasztjuk, hol vadásszunk, 

nehogy kísértésnek legyünk kitéve. Bella, te úgy viselkedsz, mintha 

nem is néhány napja, hanem évtizedek óta lennél vámpír. 

De hiszen tudtam, hogy nehéz lesz. Ezért voltam annyira óvatos. 

Számítottam rá, hogy nem lesz egyszerű. 

Újra megfogta az arcomat, a szeme csupa csodálkozás. 



– Mit nem adnék érte, ha legalább most, erre az egyetlen pillanatra 

belelátnék a gondolataidba. 

Micsoda érzelmek! A szomjúságra felkészültem, de erre nem. Biztos 

voltam benne, hogy más lesz, amikor megérint. Az igazat megvallva 

más is volt. 

Erőteljesebb. 

Kinyújtottam a kezemet, hogy kitapintsam arcának egyes vonásait. 

Ujjaim elidőztek az ajkán. 

– Azt hittem… nem fogok így érezni sokáig? – Bizonytalanságom 

kérdéssé alakította át a mondatot. – De én még mindig akarlak. 

Ijedten pislogott. 

– Hogy tudsz egyáltalán erre figyelni? Nem vagy elviselhetetlenül 

szomjas? 

Dehogynem, pláne most, hogy megint eszembe juttatta. 

Nyelni próbáltam, aztán felsóhajtottam, s lehunytam a szememet, 

mint az előbb, hogy jobban tudjak koncentrálni. Hagytam pásztázni 

magam körül az érzékeimet, de feszülten figyeltem, hátha újra 

megérint a csábító tabu illat. 

Edward leeresztette a kezét, és nem is lélegzett, miközben én egyre 

messzebb és messzebb füleltem a zöld élet hálójában, szétválogatva 

az illatokat és a zajokat, hogy találjak valamit, ami elmulasztja 

szomjúságomat. Keleten akadt valami, egy halvány nyom… 

Felpattant a szemem, de még mindig az élesebb érzékekre 

fókuszáltam, amikor megfordultam, és némán elviharzottam kelet 

felé. A talaj jóformán azonnal meredeken emelkedni kezdett, én 

pedig görnyedt, vadászó tartással futottam, szinte a földhöz lapulva, a 

fák mellett maradva, ha úgy volt könnyebb. Inkább éreztem, mint 

hallottam, hogy Edward lépést tart velem, halkan szlalomozik az 

erdőben, hagyva, hogy én vezessek. 

A növényzet ritkulni kezdett, ahogy egyre magasabbra jutottunk; a 

kanadabalzsam és gyantaillat egyre erősödött, akár a követett nyom. 

Meleg szag volt, élesebb, mint a jávorszarvasé, és vonzóbb. Még 

néhány másodperc, és meghallottam a hatalmas lábak tompa, párnás 

lépteit, amik jóval finomabbak voltak a patadobogásnál. A hang 

inkább fentről, a lombok közül jött, mint a földről. Gondolkodás 



nélkül felkapaszkodtam az ágak közé, elfoglaltam a stratégiailag 

megfelelő helyet, egy toronymagas jegenyefenyő törzsének felénél. 

A láthatatlan mancsok puhán puffogtak tovább odalent; a tömény illat 

egyre közelebb került. Végül megláttam a nagymacska homokszínű 

bundáját, ahogy ott settenkedett egy fenyő széles ágán, éppen 

alattam, a kilátóhelyemtől balra. Hatalmas volt, súlya könnyen 

legalább négyszerese az enyémnek. Pillantását a földre szögezte. Ő is 

vadászott. Elkaptam valami kisebb, a fa tövében gunnyasztó állatnak 

a szagát is, de íztelennek tűnt az én áldozatom aromájához képest. A 

puma ugrásra készülődött. 

Könnyű lendülettel vitorláztam a levegőben, és a puma ágán 

landoltam. Megérezte a fa remegését, felém perdült, és 

meglepetésében felüvöltött. A kettőnk közti űrt karmolta, a szeme 

világított a dühtől. Jóformán elvette az eszemet a szomjúság, ezért 

ügyet sem vetettem kivillanó fogaira és kieresztett karmaira, hanem 

ráugrottam, és lerántottam az erdei talajra. 

Nem volt valami nagy küzdelem. 

Védekező karmai akár simogató ujjak is lehettek volna, annyira nem 

tudtak kárt tenni a bőrömben. Fogaival képtelen volt megsebezni a 

vállamat vagy a nyakamat. Súlyát meg sem éreztem. Ujjaim 

tévedhetetlenül fonódtak a torkára. Ösztönös ellenállása szánalmasan 

gyenge volt az én erőmhöz képest. Állkapcsom pontosan ott zárult 

össze a nyakán, ahol a forró áramlás koncentrálódott. 

Könnyen ment, mintha vajba harapnék. Fogaim acélpengék voltak; 

áthatoltak a bundán, a zsírrétegen és az inakon, mintha ott sem lettek 

volna. 

Az íze nem volt tökéletes, de a vére forró és nedves, és ahogy mohón 

ittam, enyhítette a nyers, kaparó szomjúságot. A nagymacska egyre 

erőtlenebbül küzdött, majd sikolyai bugyborékolva haltak el. A vér 

melege szétáradt a testemben, még az ujjbegyemet és a lábujjaimat is 

átmelegítette. 

A puma bevégezte, de én még nem laktam jól. Amikor nem volt már 

több vére, újra fellángolt a szomjam, én pedig undorodva toltam le 

magamról a tetemet. Hogy lehetek még mindig szomjas? 

Egy hirtelen mozdulattal felegyenesedtem. Ahogy ott álltam, 

rájöttem, hogy elég rémesen festhetek. Arcomat a karomba töröltem, 



és megpróbáltam rendbe hozni a ruhát. A pumakarmok nem sok kárt 

tehettek a bőrömben, ámde győztesnek bizonyultak a vékony 

szaténnal szemben. 

– Hmmm – szólt Edward. Felpillantottam, és láttam, hogy ott áll, 

lazán egy fa törzsének támaszkodva, és elgondolkodva figyel. 

– Azt hiszem, lehettem volna ügyesebb. – Csupa mocsok voltam, a 

hajam kócos, a ruhám vérfoltosan, cafatokban lógott. Edward nem 

így szokott kinézni, amikor megjön a vadászatból. 

– Tökéletesen csináltad – nyugtatott meg. – Csak… a kelleténél 

nehezebb volt végignéznem. 

Zavarodottan pislogtam. 

– Nem szívesen hagylak pumákkal birkózni – magyarázta. – Egész 

idő alatt rosszul voltam az aggodalomtól. 

– Te lökött! 

– Tudom. De a megszokás nagy úr. A ruhád viszont sokkal jobban 

tetszik így. 

Ha képes lettem volna rá, elpirulok. Témát váltottam. 

– Miért vagyok még mindig szomjas? 

– Mert fiatal vagy. 

Felsóhajtottam. 

– Nem hinném, hogy van a közelben több puma. 

– De szarvas van elég. 

Elhúztam a számat. 

– Annak nem olyan finom az illata. 

– Mert növényevő. A húsevők szaga jobban hasonlít az emberére. 

– Azért annyira nem hasonlít rá – vitatkoztam, és próbáltam 

megfeledkezni róla. 

– Visszamehetünk – incselkedett. – Bárki volt is az illető ember, ha 

férfi, valószínűleg a halált sem bánná, ha tőled jön. – Újra 

végignézett rongyos ruhámon. – Sőt, ha meglát, azt hinné, hogy már 

meghalt, és a mennybe került. 

Az égre néztem, és rámordultam. 

– Menjünk, vadásszunk inkább büdös növényevőkre! 

Útban hazafelé találtunk egy nagy szarvascsordát. Most, hogy már 

ráéreztem a lényegre, Edward velem együtt vadászott. Letepertem 

egy nagy bikát, amivel majdnem akkora mocskot csináltam, mint a 



pumával. Ő kettővel végzett, mire én eggyel, még csak össze se 

kócolódott, és a fehér ingén egyetlen foltot sem ejtett. Hajszoltuk a 

szétszóródott és ijedt csordát, de ahelyett, hogy ettem volna, inkább 

azt figyeltem, hogy tud ilyen tisztán vadászni. 

Igaz, számtalanszor kívántam, hogy ne kelljen otthon hagynia, 

amikor vadászni megy, titokban egy kicsit mégsem bántam, mert 

biztos voltam benne, hogy félelmetes. Elborzasztó. Hogyha 

megnézem, ahogy vadászik, végül vámpírnak fogom látni. 

Most, hogy magam is vámpír voltam, persze teljesen más volt. Abban 

azonban kételkedtem, hogy emberi szemmel megláttam volna benne 

a szépséget. 

Meglepően érzéki élménynek bizonyult megfigyelni, ahogy Edward 

vadászik. Mint amikor egy izmos kígyó lecsap; keze annyira biztos, 

olyan erős, olyan végzetes, telt ajka annyira tökéletes, amikor elnyílt, 

és kivillantak fényes fogai. Káprázatos volt. Egyszerre hasított belém 

a büszkeség és a vágy. Az enyém. Most már semmi sem választhat el 

tőle. Olyan erős voltam, hogy senki sem szakíthatott el tőle. 

Lélegzetelállítóan gyors volt. Felém fordult, és kíváncsian figyelte, 

ahogy őt bámulom. 

– Már nem vagy szomjas? – kérdezte. 

Vállat vontam. 

– Elterelted róla a figyelmemet. Sokkal jobb vagy nálam. 

– Több száz év gyakorlata teszi – mosolygott. Szeme most 

elképesztően szép, aranyos méz árnyalatú volt. 

– Csak egyszáz – javítottam ki. 

Felnevetett. 

– Elég volt mára? Vagy még folytatni akarod? 

– Azt hiszem, elég volt. – Úgy éreztem, nagyon tele vagyok, sőt 

kluttyog a vér a gyomromban. Fogalmam sem volt, mennyi férne 

még belém. Az égető érzés a torkomban azonban csak enyhült, nem 

szűnt meg. Bár az is igaz, hogy tudtam, a szomjúság a vámpírlét 

elkerülhetetlen velejárója. 

És megéri. 

Úgy éreztem, ura vagyok önmagamnak. Talán hamis biztonságérzet, 

de elég jó érzés, hogy ma nem öltem meg senkit. Ha képes voltam 



idegen embereknek ellenállni, talán képes leszek nem rátámadni egy 

vérfarkasra és egy félvámpír kisgyerekre, akit szeretek… 

– Látni akarom Renesmee-t – mondtam. Most, hogy a szomjam 

csillapodott (jóllehet nem múlt el teljesen), már nem vonta el a 

figyelmemet korábbi aggodalmaimról. Össze akartam békíteni 

magamban az idegent, aki a lányom, azzal a lénnyel, akit három 

nappal ezelőtt szerettem. Olyan furcsa, olyan rossz volt, hogy már 

nincsen bennem. Hirtelen üresnek és nyugtalannak éreztem magam. 

Edward felém nyújtotta a kezét. Megfogtam. Melegebbnek tűnt, mint 

korábban. Arca kissé kipirult, a szeme alatti árnyak jóformán 

eltűntek. 

Muszáj volt újra megsimogatnom az arcát. És még egyszer. 

Csillogó arany szemébe nézve jóformán elfelejtettem, hogy válaszra 

várok. 

Majdnem ugyanannyira nehéz volt fejben tartani, hogy óvatosnak 

kell lennem, mint otthagyni az embervér illatát, de lábujjhegyre 

álltam és átöleltem. Finoman. 

Az ő mozdulatai nem voltak annyira tétovák; átölelte a derekamat, és 

szorosan magához húzott. Ajkát az enyémre szorította, mégis 

puhának éreztem. A szám már nem erőtlenül olvadt az övére, hanem 

ugyanolyan volt. 

Megint úgy éreztem, mintha a bőre, ajka, kezének érintése 

beleivódna sima, kemény bőrömbe és új csontozatomba. Testem 

legmélyébe. Mostanáig elképzelni sem tudtam, hogy szerethetem 

még jobban. 

Régi agyam képtelen volt befogadni ekkora szerelmet. Régi szívem 

nem volt elég erős, hogy elviselje. 

Talán a szeretet volt az, amit erősebben akartam érezni új életemben. 

Hogy olyan legyen, mint Carlisle együttérzése és Esme odaadása. 

Valószínűleg sosem leszek képes semmi különlegesre, mint Edward, 

Alice és Jasper. Talán csak jobban fogom szeretni Edwardot, mint 

ahogy bárki szeretett, amióta a világ világ. 

Azzal megelégednék. 

Eszembe jutott néhány emlék – ahogy a haját az ujjam körül 

csavargatom, ahogy a mellkasának körvonalait követem –, de más 

részek annyira újak voltak. Ő maga volt új. Teljesen más élmény, 



ahogy félelem nélkül, erővel csókolt. Viszonoztam intenzitását, mire 

hirtelen elestünk. 

– Hoppá! – mondtam, ő pedig nevetve feküdt alattam. – Nem 

akartalak így ledönteni a lábadról. Jól vagy? 

Megsimogatta az arcomat. 

– A jónál is jobban. – Majd zavart kifejezés suhant át az arcán. – 

Renesmee? – kérdezte bizonytalanul, hogy vajon tényleg erre 

vágyom-e legjobban ebben a pillanatban. Nagyon nehéz volt 

felelnem erre a kérdésre, annyi mindent akartam egyszerre. 

Láttam rajta, hogy szívesen halogatná még a hazatérésünket, és 

nekem is nehezemre esett bármi másra gondolnom, amikor bőre az 

enyémhez simult – a ruhámból nem sok maradt. De Renesmee 

emléke, születése előttről és utánról, egyre álomszerűbbnek tűnt. 

Minden emlékem emberi volt; a valószerűtlenség aurája lengte körül. 

Semmi sem tűnt valósnak, amit nem láttam ezzel a szememmel, nem 

érintettem ezzel a kezemmel. 

A kis idegen létezése percről percre irreálisabbnak tűnt. 

– Renesmee – ismételtem, majd talpra ugrottam, és őt is felhúztam. 

22. A JÖVENDŐBELI 

AHOGY RENESMEE-RE GONDOLTAM, ő került furcsa, új, tágas, 

de könnyen elkalandozó képzeletem kellős közepébe. Annyi 

kérdésem volt. 

– Mesélj róla! – kértem Edwardot, amikor megfogta a kezemet. Az, 

hogy együtt haladtunk, alig lassított le minket. 

– A világon senkire és semmire nem hasonlít – mondta, hangjában 

újra azzal a jóformán vallásos odaadással. 

Élesen belém mart a féltékenység az idegen iránt. Ő ismeri, én pedig 

nem. Ez nem fair. 

– Mennyire hasonlít rád? És rám? Mármint arra, amilyen voltam? 

– Úgy tűnik, nagyjából fele-fele. 

– Meleg vérű – emlékeztem vissza. 

– Igen. Dobog a szíve, bár egy kicsit gyorsabban, mint egy emberé. A 

hőmérséklete is valamivel magasabb, mint a szokásos. És szokott 

aludni. 

– Komolyan? 



– Egész jól, ahhoz képest, hogy újszülött. Mi vagyunk az egyetlen 

szülők a világon, akiknek nincs szükségük alvásra, erre a gyerekünk 

máris átalussza az éjszakát – heherészett. 

Tetszett, ahogy azt mondta: „a gyerekünk”. Ez valóságosabbá tette. 

– Pontosan olyan színű a szeme, mint a tied, szóval ez végül is nem 

veszett el – mosolygott rám. – Annyira szép! 

– És a vámpír örökségek? – kérdeztem. 

– Úgy tűnik, a bőre nagyjából annyira sérthetetlen, mint a miénk. 

Nem mintha bárkinek is eszébe jutott volna kipróbálni. 

Egy kissé ijedten pislogtam rá. 

– Természetesen senki nem tenne ilyet – biztosított újra. – A 

táplálkozása… nos, a vért szereti. Carlisle továbbra is igyekszik 

megszerettetni vele a tápszert is, de hiába győzködi, nem nagyon van 

hozzá gusztusa. Én mondjuk megértem. A szaga még az emberi 

ételekhez képest is undorító. 

Csak ámultam-bámultam. Ez úgy hangzott, mintha beszélgetnének 

vele. 

– Győzködi? 

– Ijesztően intelligens, és fergeteges sebességgel fejlődik. Bár nem 

beszél – egyelőre –, de egészen hatásosan kommunikál. 

– Nem… beszél… egyelőre. 

Lassított a tempón, hogy legyen időm megemészteni. 

– Hogy érted, hogy hatásosan kommunikál? – firtattam. 

– Azt hiszem, egyszerűbb lesz, ha… a saját szemeddel látod. Elég 

nehéz lenne elmagyarázni. 

Ezen eltűnődtem. Tudtam, sok mindent kell még a saját szememmel 

látnom, mielőtt valósággá válik számomra. Nem tudtam, mennyit 

bírok jelenleg feldolgozni, ezért témát váltottam. 

– Miért van itt Jacob még mindig? – kérdeztem. – Hogy bírja? És 

miért teszi? – Csengő hangom egy kissé megremegett. – Miért akar 

tovább szenvedni? 

– Jacob nem szenved – felelte Edward különös hangon. – Bár ezen 

szívesen változtatnék – tette hozzá a foga között szűrve a szavakat. 

– Edward! – mordultam rá, és egy rántással megállítottam (miközben 

némi elégedettséggel nyugtáztam, hogy ezt meg tudom tenni). – 

Hogy mondhatsz ilyet? Jacob mindent feladott, hogy megvédjen 



bennünket! Mennyi mindenen ment keresztül miattam… – 

Beleborzongtam a szégyen és a bűntudat ködös emlékébe. Most 

furcsának tűnt, hogy akkor annyira szükségem volt rá. Eltűnt az az 

űr, amit távollétében éreztem. Biztosan csak emberi gyarlóság volt. 

– Majd meglátod, hogy mondhatok ilyet – motyogta Edward. – 

Megígértem neki, hogy ő magyarázhatja el neked, de kétlem, hogy te 

másképpen fogod látni a dolgot, mint én. Persze, ami a gondolataidat 

illeti, gyakran tévedek, nem igaz? – biggyesztette az ajkát, miközben 

le nem vette rólam a szemét. 

– Mit fog elmagyarázni? 

Edward a fejét csóválta. 

– Megígértem neki. Bár nem tudom, hogy tartozom-e még neki 

bármivel is… – csikorgatta a fogát. 

– Edward, nem értem. – Csalódottság és bosszúság lett úrrá rajtam. 

Megsimogatta az arcomat, és gyengéden elmosolyodott, amikor 

válaszul az arcom kisimult, mert a vágyam azonnal eltörölte a 

bosszúságot. 

– Tudom, hogy nehezebb neked, mint ahogy kifelé mutatod. 

Emlékszem. 

– Nem szeretem, ha össze vagyok zavarodva. 

– Tudom. Úgyhogy gyerünk haza, ott majd a saját szemeddel 

láthatod! – Miközben a hazamenetelről beszélt, sietve szemügyre 

vette ruhám maradványait, és a homlokát ráncolta. – Hmmm. – 

Miután fél másodpercig gondolkodott, kigombolta fehér ingét, és 

odatartotta, hogy belebújhassak. 

– Ennyire durva? 

Elvigyorodott. 

Felvettem az inget, és sietve begomboltam rongyos ruhám fölött. Így 

persze ing nélkül maradt, ami aztán igazán elvonta a figyelmemet. 

– Fussunk versenyt! – javasoltam, majd figyelmeztettem: – De most 

ne hagyj direkt nyerni! 

Elengedte a kezemet, és elvigyorodott. 

– Vigyázz, kész… 

Új otthonomat könnyebben megtaláltam, mint ha Charlie-hoz kellett 

volna hazamennem az utcákon. Szagunk világos és könnyű nyomot 



hagyott, még akkor is, ha olyan gyorsan futottam, ahogy csak a 

lábam bírta. 

Edward vezetett, amikor a folyóhoz értünk. Megkockáztattam, és 

korán elrugaszkodtam, megpróbáltam bedobni extra erőmet a 

győzelem érdekében. 

– Hah! – örvendeztem, amikor hallottam, hogy az én lábam ért előbb 

földet. 

Miközben füleltem, hogy mikor landol, váratlan dologra lettem 

figyelmes. Valami túl hangosra, túl közelire… Egy dobogó szívre. 

Edward abban a minutumban ott termett mellettem, és erősen 

megmarkolta a karomat. 

– Ne lélegezz! – figyelmeztetett sürgetően. 

Igyekeztem nem pánikba esni, amikor a levegővétel közepén 

megdermedtem. Csak a szemem járt ide-oda, és ösztönösen a hang 

forrását kereste. 

Jacob karba tett kézzel és feszes állkapoccsal állt ott, ahol az erdő és 

Cullenék pázsitja összeért. A háta mögött az erdőben láthatatlanul két 

szív verését hallottam, és a haraszt halk recsegését, ahogy hatalmas 

mancsok tapossák. 

– Óvatosan, Jacob! – Edward aggodalmára halk morgás volt a válasz 

az erdőből. – Talán nem ez a legjobb módszer… 

– Szerinted jobb lenne előbb odaengedni a baba közelébe? – vágott 

közbe Jacob. – Biztonságosabb, ha előbb megnézzük, hogyan reagál 

rám. Én gyorsan meggyógyulok. 

Próbára akarnak tenni? Hogy meglássák, életben hagyom-e Jacobot, 

mielőtt megpróbálom nem megölni Renesmee-t? A lehető 

legfurcsább rosszullét kerülgetett – semmi köze sem volt a 

gyomromhoz, csakis a fejemben játszódott le. Vajon Edward ötlete 

volt? 

Nyugtalanul pillantottam Edwardra. Úgy tűnt, átgondolja a dolgot, 

majd az aggodalom valami mássá változott. Vállat vont, s a 

hangjában bujkáló ellenségességgel mondta: – Te tudod, a te nyakad. 

Az erdőből ezúttal ingerült morgás érkezett; csakis Leah lehetett. 

Mi ütött Edwardba? Azok után, amiken keresztülmentünk, nem 

kellene valamiféle jóindulatot éreznie a legjobb barátom iránt? Azt 



hittem, talán naivan, hogy most már valamennyire Edward is Jacob 

barátja. Úgy látszik, félreértettem őket. 

De mit művel Jacob? Miért ajánlkozik kísérleti nyúlnak Renesmee 

védelmében? 

Sehogy sem állt össze a kép. Még ha a barátságunk túl is élte… 

És most, ahogy Jacob szemébe néztem, úgy éreztem, talán túlélte. 

Még mindig úgy nézett rám, mint a legjobb barátjára. Persze nem ő 

volt az, aki megváltozott. Vajon milyennek lát? 

Aztán megjelent arcán az az ismerős mosoly, egy rokon lélek 

mosolya, és biztos voltam benne, hogy barátságunk sértetlen. 

Pontosan olyan, mint azelőtt, amikor együtt lógtunk a maga 

barkácsolta garázsában, és egyszerűen csak barátok voltunk. 

Egyszerűen és normálisan. Újra feltűnt, hogy már nincs olyan furcsán 

és eszementül szükségem rá, mint átváltozásom előtt. Jacob 

egyszerűen a barátom, úgy és annyira, ahogy ennek lennie kell. 

Azt viszont még mindig nem értettem, mit keres itt. Tényleg annyira 

önzetlen, hogy az élete árán is megpróbál megakadályozni abban, 

hogy a másodperc törtrésze alatt akaratom ellenére olyasvalamit 

tegyek, amitől örökre boldogtalan lennék? Ez több annál, hogy 

egyszerűen elfogadja, amivé váltam, vagy hogy csodával határos 

módon a barátom maradt. Jacob az általam ismert legrendesebb 

emberek egyike, de ezt az áldozatot túlzás lenne bárkitől elfogadni. 

Még szélesebben vigyorodott, és egy kicsit megborzongott. 

– Meg kell hogy mondjam, Bells, cirkuszban kéne mutogatni téged. 

Visszavigyorogtam, ahogy szoktam, s máris otthonos lett a szituáció. 

Ez az oldala ismerős volt. 

– Fogd vissza magad, Bolhás! – mordult fel Edward. 

A szél most a hátam mögül fújt, mire sietve teleszívtam a tüdőmet 

biztonságos, szagtalan levegővel, hogy beszélni tudjak. 

– Igaza van. Mit szólsz a szememhez? 

– Totál brutál. De rosszabbra számítottam. 

– Azta! Kösz a szuper bókot! 

– Tudod, hogy értem. Nagyjából még mindig úgy festesz, mintha te 

lennél, legalábbis hajazol magadra. Bár talán nem annyira a külsőd, 

hanem inkább az… hogy te vagy Bella. A fene se gondolta, hogy 

olyan érzésem lesz, mintha még mindig itt lennél. – Újra rám 



mosolygott, a keserűség és a csalódottság legkisebb jele nélkül. – Na, 

mindegy. Gondolom, a szemedet elég hamar megszokom. 

– Tényleg? – kérdeztem zavarodottan. Fantasztikus, hogy még 

mindig barátok vagyunk, de nem úgy tűnt, mintha mostantól sok időt 

töltenénk együtt. 

Arcán rettentően furcsa kifejezés futott át, leradírozva a mosolyt. 

Majdhogynem… bűntudat? Edwardra pillantott. 

– Kösz – mondta. – Kételkedtem, hogy el tudod titkolni előle, hiába 

ígérted meg. Általában megadsz neki mindent, amit csak akar. 

– Talán azt reméltem, hogy kiborul, és letépi a fejedet – közölte 

Edward. 

Jacob felhorkant. 

– Mi folyik itt? Titkoltok előlem valamit? – tudakoltam bosszúsan. 

– Később elmagyarázom – feszengett Jacob, mint akinek nem igazán 

áll szándékában. Aztán témát váltott. – Először lássuk, hogy ugrik a 

majom a vízbe! – Kihívó vigyorral indult lassan előre. 

A háta mögül tiltakozó vonyítás hallatszott, majd Leah szürke teste 

kúszott elő a fák közül. A magasabb farkas, Seth, szorosan mögötte. 

– Nyugi, srácok! – mondta Jacob. – Maradjatok ki ebből! 

Örültem, hogy nem hallgatnak rá, csak egy kicsit lassabban követik. 

Elállt a szél, nem volt, ami elfújja tőlem Jacob illatát. 

Olyan közel jött, hogy éreztem teste melegét. Válaszul a torkom 

izzani kezdett. 

– Gyerünk, Bells! Muti a legrosszabb formád! 

Leah felmordult. 

Nem akartam levegőt venni. Nem tisztességes ilyen veszélyes 

előnyhöz jutni akkor sem, ha Jacob maga ajánlkozott. Érvelése 

azonban meggyőzött. Mi másként bizonyosodhatnék meg arról, hogy 

nem fogom bántani Renesmee-t? 

– Kinő a szakállam, Bella – csipkelődött Jacob. – Na jó, nem, de 

azért érted. Hajrá, szaglássz körbe! 

– Ne engedj el! – kértem Edwardot, a mellkasához lapulva. 

Erősebben szorította a karomat. 

Megfeszítettem az izmaimat, hátha képes leszek mozdulatlan 

maradni. A legrosszabb esetben nem veszek levegőt, és elrohanok. 

Idegesen, mindenre felkészülve beleszimatoltam a levegőbe. 



Egy kicsit fájt, de a torkom már amúgy is tompán égett. Jacobnak 

nem sokkal volt emberibb szaga, mint a pumának. Azonban vérének 

állatias aromája azonnal taszítani kezdett. Bár szívének hangos, 

nedves lüktetése meglehetősen vonzott, a hozzá tartozó illat facsarta 

az orromat. Tulajdonképpen a szag segített visszafogni az érverés 

hangjára és a vér melegére adott reakciómat. 

Újra levegőt vettem, és ellazultam. 

– Hűha! Már értem, miről beszélt mindenki. Büdös vagy, Jacob. 

Edward elnevette magát, kezét a vállamról lejjebb csúsztatta, hogy 

átölelje a derekamat. Seth halkan, viháncolva ugatott, nagy 

egyetértésben Edwarddal. Egy kicsivel közelebb jött, míg Leah több 

lépést hátrált. Akkor vettem észre, hogy még valaki figyel, amikor 

meghallottam Emmett mély, jellegzetes röhögését, amit egy kissé 

tompított a köztünk levő üvegfal. 

– Még te beszélsz? – Jacob színpadiasan befogta az orrát. Arcizma 

sem rándult, miközben Edward átölelt, sőt, még akkor sem, amikor 

Edward összeszedte magát, és a fülembe suttogta, hogy „szeretlek”. 

Jacob egyre csak vigyorgott. Ettől reménykedni kezdtem, hogy 

minden rendben lesz közöttünk, ahogyan már oly régen nem volt. 

Talán most már tényleg a barátja lehetek, hiszen testileg eléggé 

undorodik tőlem ahhoz, hogy ne szeressen úgy, mint korábban. Talán 

csak ennyi kellett. 

– Na jó, akkor átmentem a vizsgán, nem? – kérdeztem. – Most már 

eláruljátok a nagy titkot? 

Jacob arca csupa feszültség lett. 

– Nem olyasmi, ami miatt pillanatnyilag aggódnod kellene… 

Megint hallottam Emmett heherészését. Várakozásteljes hang volt. 

Tovább erősködtem volna, de miközben Emmettet hallgattam, más 

zajokat is kiszűrtem. Heten lélegeztek. Az egyik tüdő gyorsabban 

pumpált, mint a többi. Csak egyetlen szív verdesett úgy, mint a 

madár szárnya, könnyedén és gyorsan. 

Ez teljesen elterelte a figyelmemet. A kislányom ott volt annak a 

vékony üvegfalnak a túloldalán. Nem láttam, mert a fény 

visszaverődött a tükörbevonatú ablakokról. Csak saját magamat 

láttam. Nagyon furcsán festettem Jacobhoz képest, olyan fehér és 

mozdulatlan voltam. De nagyon is passzoltam Edwardhoz. 



– Renesmee – suttogtam kővé dermedve az izgalomtól. Renesmee-

nek nem állatszaga lesz. Ez vajon kockázatot jelent? 

– Gyere, és nézd meg! – súgta Edward. – Tudom, hogy képes leszel 

kezelni a helyzetet. 

– Segítesz? 

– Hát persze. 

– És Emmett meg Jasper, ha esetleg… 

– Vigyázunk rád, Bella. Ne aggódj, készenlétben állunk. Egyikünk 

sem engedné, hogy Renesmee veszélybe kerüljön. Csodálkozni 

fogsz, mennyire a csöpp ujja köré csavart valamennyiünket. 

Tökéletesen biztonságban lesz, bármi történjék is. 

A sóvárgás, hogy végre láthassam a kislányomat, és megértsem 

Edward hangjában az imádatot, megtörte a mozdulatlanságomat. 

Tettem egy lépést előre. 

De Jacob az utamba állt. Arca csupa aggódás. 

– Biztos vagy benne, vérszívó? – kérdezte Edwardtól, jóformán 

könyörögve. Még sosem hallottam így beszélni Edwarddal. – Ez nem 

tetszik nekem. Talán várni kéne még ezzel… 

– Letesztelhetted, Jacob. 

Ez Jacob tesztje volt? 

– De… – kezdte Jacob. 

– Semmi de! – dühödött fel Edward hirtelen. – Bellának látnia kell a 

lányunkat. Állj el az útjából! 

Jacob különös, kétségbeesett pillantást vetett rám, majd sarkon 

fordult, és még előttünk berohant a házba. 

Edward felmordult. 

Képtelen voltam értelmezni a párbeszédüket, és nem is tudtam 

odafigyelni rá. Csak az emlékeimben megjelenő, elmosódott babára 

gondoltam, és a köddel küszködve próbáltam visszaemlékezni az 

arcára. 

– Mehetünk? – kérdezte Edward újra gyengéden. 

Idegesen bólintottam. 

Szorosan fogta a kezemet, bevezetett a házba. 

Mosolyogva, felsorakozva vártak, egyszerre szívélyesen és óvatosan. 

Rosalie pár lépéssel a többiek mögött állt, a bejárati ajtó közelében. 

Egyedül volt, amíg Jacob nem csatlakozott hozzá, s a szokásosnál 



jóval közelebb húzódtak egymáshoz. Ebben az intimitásban nem volt 

semmi kellemes; úgy tűnt, mindketten szenvednek a másiktól. 

Ekkor egy apróság dőlt előre Rosalie karjában, s Jacobra kukucskált. 

Azonnal teljesen lekötötte a figyelmemet, minden gondolatomat, 

ahogy még semmi más, amióta felnyitottam a szememet. 

– Csak két nap volt, amíg nem voltam magamnál? – kérdeztem 

elakadó lélegzettel, hitetlenkedve. 

Az idegen gyermek Rosalie karjában több hetes vagy akár hónapos is 

lehetett. Kétszer akkora volt, mint ködös emlékeim babája, és mintha 

felém hajolva egyedül megtartotta volna a felsőtestét. Fényes, 

bronzszínű haja csigákban hullott a vállára. Csokoládébarna szeme 

engem fürkészett, cseppet sem gyerekes, inkább felnőtt, tudatos és 

intelligens érdeklődéssel. Egyik kezét felém nyújtotta, aztán 

megérintette Rosalie torkát. 

Ha az arca nem olyan szépséges és lélegzetelállítóan tökéletes, nem 

hiszem el, hogy ugyanaz a gyermek. Az én gyerekem. 

De Edward ott volt az arcvonásaiban, én pedig a szeme színében és 

az arcában. Charlie sem hiányozhatott belőle, sűrű, göndör hajával, 

bár Renesmee fürtjeinek színe megegyezett Edwardéval. Biztos a mi 

babánk. Lehetetlen, mégis igaz. 

De az, hogy végre láthatom ezt a meglepetésszerűen érkezett kis 

emberkét, még nem tette őt valósabbá. Csupán fantasztikusabb lett. 

Rosalie megérintette a nyakát, és azt suttogta: 

– Igen, ő az. 

Renesmee mindvégig mélyen a szemembe nézett. Azután úgy, ahogy 

csupán néhány másodperccel viharos születése után tette, rám 

mosolygott, gyémántos villanással megcsillantva apró, tökéletesen 

fehér fogsorát. 

Bizonytalan érzésekkel küzdve, tétován feléje léptem. 

Mindenki villámgyorsan akcióba lendült. 

Emmett és Jasper azonnal előttem termett, vállvetve, felemelt kézzel. 

Edward elkapott hátulról, újra megszorítva a karomat. Még Carlisle 

és Esme is megmozdult, hogy oldalról védje Emmettet és Jaspert, 

miközben Rosalie az ajtó felé hátrált, karjában szorongatva 

Renesmee-t. Jacob védőn állt eléjük. 

Kizárólag Alice maradt mozdulatlan. 



– Bízzatok már benne egy kicsit! – korholta a többieket. – Nem akart 

semmi rosszat. A helyében ti is közelebbről szeremétek látni. 

Alice-nek igaza volt. Uralkodtam magamon. Mindenre felkészültem, 

az olyan ellenállhatatlan illatra is, amilyen az emberszag volt az 

erdőben. A mostani csábítást nem lehetett összehasonlítani azzal. 

Renesmee illata tökéletesen kiegyensúlyozott volt, egyszerre a 

legcsodásabb parfüm és a legízletesebb ennivaló. Eléggé édes 

vámpírillata volt ahhoz, hogy ne tengjen túl az emberszaga. 

Ezzel képes leszek megbirkózni. Ebben biztos voltam. 

– Jól vagyok – bizonygattam, és megpaskoltam Edward kezét a 

karomon. Aztán habozva hozzátettem: – De azért biztos, ami biztos, 

maradj mellettem! 

Jasper feszülten figyelt. Tudtam, hogy az érzelmi állapotomat méri 

fel, és igyekeztem nyugodt maradni. Éreztem, ahogy Edward 

elengedi a karomat, miután olvasta Jasper velem kapcsolatos 

gondolatait. Jasper azonban – hiába kapta első kézből az infót – nem 

tűnt annyira biztosnak benne. 

Amikor ez a túlságosan is tudatos gyermek meghallotta a hangomat, 

ficánkolni kezdett Rosalie karjában, és felém nyújtotta a kezét. 

Türelmetlennek tűnt. 

– Jazz, Em, engedjétek át! Bella képes rá. 

– Edward, a rizikó… – kezdte Jasper. 

– Minimális. Figyelj, Jasper! Vadászat közben megérezte néhány 

kiránduló szagát, akik rosszkor voltak rossz helyen… 

Hallottam, ahogy Carlisle rémülten felhorkan. Esme arca egyszeriben 

csupa sajnálattal vegyes aggodalom lett. Jaspernek tágra nyílt a 

szeme, de egy aprót azért bólintott, mintha Edward megválaszolt 

volna valamiféle, gondolataiban felmerült kérdést. Jacob szája 

undorodó grimaszra húzódott. Emmett vállat vont. Mintha Rosalie 

még kevésbé aggódott volna, mint Emmett, egyszerűen csak próbálta 

kordában tartani a karjai közt izgő-mozgó gyereket. 

Alice arckifejezése arról árulkodott, hogy őt nem lehet becsapni. Égő 

pillantását kölcsöningemre szegezte, mintha jobban aggódott volna 

amiatt, amit a ruhámmal műveltem. 

– Edward! – korholta Carlisle. – Hogy lehettél ennyire felelőtlen? 



– Tudom, Carlisle, tudom. Egyszerűen idióta voltam. Meg kellett 

volna bizonyosodnom arról, hogy biztos terepen vagyunk, mielőtt 

szabadjára engedem. 

– Edward – feszengtem, mert mindenki engem bámult. Mintha mind 

azt akarták volna látni, hogy vérben forognak a szemeim a dühtől. 

– Teljesen igaza van, joggal szid össze, Bella – vigyorgott Edward. – 

Nagy hibát követtem el. A tény, hogy nálad erősebbet nem ismerek, 

nem változtat a dolgon. 

– Ízléses vicc, Edward – jegyezte meg Alice. 

– Nem viccelek, Alice. Azt magyaráztam Jaspernek, hogy honnan 

tudom, hogy Bella ki fogja bírni. Arról nem én tehetek, ha mindenki 

mindenféle téves következtetést vont le belőle. 

– Várjunk csak! – ámult el Jasper. – Nem támadta meg az embereket? 

– Beindult rájuk. – Edward szemmel láthatólag élvezte a helyzetet. 

Én viszont a fogamat csikorgattam. – Csakis a vadászatra koncentrált. 

– Mi történt? – vágott közbe Carlisle. Szeme hirtelen vidám lett, s 

elképedt mosoly jelent meg az arcán. Arra emlékeztetett, amikor 

korábban az átváltozásom részleteit akarta tudni. Az új információ 

izgalma. 

Edward élénken magyarázva hajolt felé. 

– Meghallotta, hogy ott vagyok mögötte, és védekezően reagált. De 

amint kiszúrta, hogy a nyomában vagyok, már nem a vadászatra 

összpontosított, sőt, felhagyott a vadászattal. Sosem láttam még 

hozzá foghatót. Azonnal felismerte, mi történik, aztán… 

visszatartotta a lélegzetét, és elrohant. 

– Azta! – hüledezett Emmett. – Ez komoly? 

– Nem jól mondja – mormogtam még inkább feszengve, mint azelőtt. 

– Kihagyta azt a részt, amikor megmorogtam. 

– Lekentél neki egypárat? – kíváncsiskodott Emmett. 

– Nem! Dehogy! 

– Tényleg nem? Tényleg nem támadtad meg? 

– Emmett! – tiltakoztam. 

– Jaj, micsoda pazarlás! – nyögött fel Emmett. – Pedig valószínűleg 

te vagy az egyetlen, aki elláthatná a baját, mivel nem lát bele a 

gondolataidba, és így nem tud csalni bunyózáskor, ráadásul neked 

még tökéletes mentséged is lenne rá – sóhajtott fel. – Annyira 



szerettem volna látni, hogy mihez kezd, amikor nem nála van az 

előny. 

Fagyosan meredtem rá. 

– Sosem tennék ilyet. 

Észrevettem, hogy Jasper a homlokát ráncolja; mintha még jobban 

összezavarodott volna. 

Edward finoman, játékosan belebokszolt a vállába. 

– Érted, mire gondolok? 

– Ez természetellenes – méltatlankodott Jasper. 

– Megtámadhatott volna téged. Még csak pár órás vámpír – dorgálta 

Esme, szívére szorított kézzel. – Veletek kellett volna mennünk. 

Nem nagyon figyeltem rájuk, most, hogy Edward túl volt a poénon. 

A gyönyörű gyereket bámultam, aki még mindig rám meredt. Apró 

angyalkezével úgy nyúlt felém, mintha pontosan tudná, ki vagyok. 

Automatikusan felemeltem a kezem, úgy, mint ő. 

– Edward – mondtam, kihajolva Jasper mögül, hogy jobban lássam. – 

Kérlek! 

Jasper vicsorított, és nem mozdult. 

– Jazz, ehhez hasonlót még sosem láttál – közölte Alice halkan. – 

Higgy nekem! 

Egy rövid másodpercig egymás szemébe néztek, aztán Jasper 

bólintott. Félreállt előlem, de egyik kezét a vállamra tette, és velem 

együtt mozgott, ahogy lassan előrébb mentem. 

Minden lépést előre átgondoltam, elemeztem a lelkiállapotomat, az 

izzást a torkomban, a körülöttem levők helyzetét. Összevetettem 

erőmet az övékkel, hogy szükség esetén képesek lesznek-e 

visszafogni. Lassan haladtam. 

Aztán a Rosalie karjában lévő gyermek, aki egész idő alatt ficánkolt 

és a kezét nyújtogatta, miközben az arcára egyre inkább kiült a 

bosszúság, magas, éles hangon felsírt. Mindenki úgy reagált, mintha 

– hozzám hasonlóan – még sosem hallották volna a hangját. 

Egy szemvillanás alatt odagyűltek köré, s engem ott hagytak egyedül. 

Renesmee kiáltása belém hatolt, és a földhöz szegezett. A szemem 

rettentő furcsán szúrt, mintha könnyezni akarna. 

Úgy tűnt, mindenki őt babusgatja, simogatja, vigasztalja. Csak én 

nem. 



– Mi az? Valami baja van? Mi történt? 

Jacob volt a leghangosabb, túlharsogta a többieket. Ijedten figyeltem, 

ahogy Renesmee-ért nyúl, és kétségbeestem, mert Rosalie küzdelem 

nélkül átadta neki. 

– Kutya baja – igyekezett Rosalie megnyugtatni Jacobot. 

Rosalie Jacobot nyugtatgatja? 

Renesmee szívesen ment Jacobhoz, aprócska kezével kaparászta az 

arcát, majd elfordult, hogy újra felém nyújtózhasson. 

– Látod? – mutatta Jacobnak Rosalie. – Csak Bellát akarja. 

– Engem? – suttogtam. 

Renesmee türelmetlenül szegezte rám a szemét – az én szememet. 

Edward azonnal mellettem termett. Kezét finoman a karomra tette, és 

előretolt. 

– Már majdnem három napja vár rád – mondta. 

Most csupán két apró lépés választott el tőle. Mintha remegve áradt 

volna belőle a forróság, a vágy, hogy megérinthessen. 

Vagy talán Jacob volt az, aki remegett. Láttam, hogy egyre jobban 

reszket a keze, ahogy közelebb érek. Mégis, nyilvánvaló aggodalma 

ellenére, rég nem láttam ennyire nyugodtnak az arcát. 

– Jake! Jól vagyok – bizonygattam. Rémülten láttam, mennyire 

reszket Renesmee-t tartó keze, de igyekeztem nem elveszteni az 

önuralmamat. 

Jake összeszűkült szemmel lesett, mintha legalább ennyire rémítené a 

gondolat, hogy Renesmee az én karjaimban legyen. 

Renesmee türelmetlenül nyüsszögött, és újra meg újra ökölbe 

szorította felém nyújtott kezecskéjét. 

Abban a pillanatban valami a helyére kattant bennem. Sírásának 

hangja, ismerős szeme, ahogy mintha nálam is türelmetlenebbül 

várná ezt az újraegyesülést – mindez a legtermészetesebben fonódott 

össze, miközben a köztünk levő levegőt markolta. Egyszeriben 

teljesen valóságossá és természetesen ismerőssé vált. Mindennapi 

mozdulat volt megtennem a legutolsó lépést, és kinyújtanom érte a 

kezemet, pontosan úgy, ahogy ezt tenni kell, és gyengéden magam 

felé húztam. 

Jacob kinyújtotta hosszú karját, hogy átölelhessem Renesmee-t, de 

nem engedte el. Egy kissé megborzongott, amikor a bőrünk összeért. 



Az övé, amit azelőtt mindig melegnek éreztem, most mintha lángolt 

volna. Majdnem ugyanolyan hőmérsékletű volt, mint Renesmee bőre. 

Talán csak egy-két fok különbség volt köztük. 

Renesmee-t mintha nem zavarta volna bőröm hűvössége, vagy 

legalábbis hozzá volt szokva. 

Felnézett, és újra rám mosolygott, megmutatva apró, szögletes 

fogacskáit és arcán a két gödröcskét. Aztán egyenesen az arcom felé 

nyúlt. 

Ugyanabban a pillanatban a rajtam nyugvó kezek szorítása 

felerősödött. Én azonban alig vettem észre. 

Elakadt a lélegzetem, elámultam, és megijedtem a lelki szemeim előtt 

megjelenő furcsa képtől. Olyan érzés volt, mint egy nagyon erős 

emlék – a szememmel még mindig láttam, miközben az elmémben 

figyeltem –, de teljesen ismeretlen volt. Ezen keresztül fürkésztem 

Renesmee várakozó arckifejezését, miközben igyekeztem megérteni, 

mi történik, és nem elveszíteni hidegvéremet. 

A kép nemcsak ijesztő és ismeretlen volt, hanem visszás is. Mintha 

felismertem volna benne saját arcomat, a régi arcomat, de valahogy 

fordítva. Aztán hirtelen ráébredtem, hogy saját arcomat most nem 

tükörképként látom, hanem olyannak, ahogy mások látják. 

Az arc a képzeletemben eltorzult és feldúlt volt, csupa izzadság és 

vér. A látomásban a szám ennek ellenére gyönyörködő mosolyra 

nyílt; barna szemem fénylett a sötét karikák felett. A kép nagyobb 

lett, az arcom közeledett a láthatatlan nézőponthoz, majd hirtelen 

eltűnt. 

Renesmee elengedte az arcomat. Még szélesebben elmosolyodott, 

arcán azokkal az édes gödröcskékkel. 

Tökéletes csend honolt a szobában, nem hallatszott más, csak a 

szívdobogás. Még csak levegőt sem vett senki Jacobon és Renesmee-

n kívül. A hallgatás elnyúlt, mintha mindenki arra várna, hogy 

mondjak valamit. 

– Ez… meg… mi volt? – nyögtem fel végül. 

– Mit láttál? – kérdezte Rosalie kíváncsian, és kihajolt Jacob mögül, 

aki abban a pillanatban mintha nagyon útban lett volna. Sehogy sem 

illett oda. – Mit mutatott neked? 

– Ő mutatta? – suttogtam. 



– Mondtam, hogy nehéz elmagyarázni – súgta a fülembe Edward. – 

De elég hatásos módja a kommunikációnak. 

– Mi volt az? – kérdezte Jacob. 

Gyors egymásutánban többször pislogtam. 

– Ööö. Azt hiszem, én magam. De rémesen festettem. 

– Ez volt rólad az egyetlen emléke – magyarázta Edward. 

Nyilvánvalóan ő is látta, amit Renesmee fejben megmutatott nekem. 

Edward még mindig szenvedett, a hangja rekedt volt az újra átélt 

emléktől. – Tudatta veled, hogy érti az összefüggést, tudja, ki vagy. 

– De hogyan csinálta? 

Úgy tűnt, Renesmee-t nem zavarja rémült pillantásom. Halvány 

mosollyal huzigálta egy hajfürtömet. 

– Én hogyan hallom a gondolatot? Alice hogyan látja a jövőt? – tette 

fel Edward a költői kérdést, majd vállat vont. – Tehetsége van hozzá. 

– Érdekes fordulat – mondta Carlisle Edwardnak. – Mintha pontosan 

az ellenkezőjét csinálná annak, amit te tudsz. 

– Aha, érdekes – helyeselt Edward. – Vajon… 

Tudtam, hogy a rejtélyt igyekeznek megfejteni, de nem érdekelt. A 

világ legszebb arcát bámultam. A kislány forrón simult a karomba, 

emlékeztetve arra a pillanatra, amikor a sötétség majdnem győzött, 

amikor nem maradt semmi a világon, amibe belekapaszkodhattam 

volna. Semmi nem volt elég erős, hogy átvonszoljon a megsemmisítő 

sötétségen. A pillanatra, amikor Renesmee-re gondolva olyasmit 

találtam, amit soha többé nem fogok elengedni. 

– Én is emlékszem rád – mondtam neki halkan. 

Természetesnek tűnt, hogy fölé hajoljak, és ajkamat a homlokára 

nyomjam. Csodás szaga volt. A torkom égett bőre illatától, de 

könnyen megfeledkeztem róla. Nem rontotta el a pillanat örömét. 

Renesmee valóság volt, én pedig ráismertem. Az volt, akiért az első 

pillanattól kezdve küzdöttem. Az én kis rugdosódóm, aki odabentről 

is szeretett. Félig Edward, tökéletes és gyönyörű. És félig én, ami 

meglepő módon csak még csodásabbá tette, ahelyett, hogy rontott 

volna rajta. 

Mindvégig igazam volt. Megérte küzdeni érte. 

– Jól van – motyogta Alice, valószínűleg Jaspernek, de még mindig 

éreztem a bizalmatlanságot. 



– Nem kísérleteztünk eleget egy napra? – firtatta Jacob az izgalomtól 

kicsit emeltebb hangon. – Rendben, Bella szuperül csinálja, de ne 

vigyük túlzásba! 

Komolyan felbosszantottak. Jasper kínosan toporgott mellettem. 

Olyan szoros gyűrűbe fogtak, hogy minden mozdulat túlzottnak tűnt. 

– Neked meg mi a bajod, Jacob? – kérdeztem. Finoman 

megpróbáltam teljesen elvenni tőle Renesmee-t, mire Jake még 

közelebb lépett. Egészen odapréselődött hozzám, Renesmee pedig 

kettőnk közé szorult. 

Edward rámordult. 

– Csak azért, mert megértem, ne hidd, hogy nem foglak kivágni 

innen, Jacob! Bella őrületesen jól csinálja. Ne rontsd el ezt a 

pillanatot! 

– Én meg majd segítek neki kihajítani téged, Bolhás – fenyegette 

Rosalie háborogva. – Tartozom neked egy kiadós gyomorszájon 

rúgással. 

Az ő kapcsolatuk nyilvánvalóan nem változott, hacsak nem romlott. 

Dühösen meredtem Jacobra. Szemét le sem vette Renesmee-ről, aki 

most, hogy mindenki köré préselődött, egyszerre legalább hat 

vámpírhoz is hozzáért, de mintha ez nem is zavarta volna. 

Vajon Jacob hajlandó lenne minderre csak azért, hogy megvédjen 

önmagamtól? Mi történhetett az átváltozásom alatt – amikor 

olyasvalamivé váltam, amit gyűlöl –, amitől ennyire ellágyult a 

szörnyű lény iránt, aki az egészet elkerülhetetlenné tette? 

Ezen agyaltam, s közben lestem, ahogy a lányomat bámulja. Úgy 

bámulta… mint a vak, aki legelőször látja a napot. 

– Ne! – kiáltottam zihálva. 

Jasper összeszorította a fogsorát, Edward két karja pedig úgy fogta 

körül a mellkasomat, mint két óriáskígyó. Jacob ugyanabban a 

másodpercben kivette a kezemből Renesmee-t, én pedig meg sem 

próbáltam ellenkezni, mert éreztem, hogy mindjárt elveszítem a 

fejemet, amire mindannyian vártak. 

– Rose! – mondtam nagyon halkan, összeszorított foggal. – Vedd el 

Renesmee-t! 

Rosalie kinyújtotta a kezét, Jacob pedig azonnal átadta neki a 

lányomat. Mindketten elhátráltak tőlem. 



– Edward, nem akarlak bántani, úgyhogy kérlek, eressz! 

Edward bizonytalankodott. 

– Menj, és állj Renesmee elé! – javasoltam. 

Megfontolta, majd elengedett. 

Előrehajoltam, és támadó testhelyzetben tettem két lassú lépést Jacob 

felé. 

– Nem tehetted! – mordultam rá. 

Feltartott tenyérrel hátrált, úgy próbált győzködni. 

– Tudod, hogy ez nem olyasmi, amit befolyásolhatok. 

– Te nyavalyás korcs! Hogy tehetted? Ő az én kisbabám! 

Kihátrált az ajtón, én meg fenyegetően követtem, félig futólépésben 

le a lépcsőn. 

– Nem direkt volt, Bella. 

– Csak egyszer tartottam a karomban, és te máris azt hiszed, hogy 

valamiféle idióta farkasjog alapján igényt tarthatsz rá? Ő az enyém! 

– Én tudok osztozni – mondta Jacob könyörögve, ahogy egyre tovább 

hátrált a pázsiton. 

– Adj neki, ne kíméld! – hallottam Emmett hangját a hátam mögül. 

Agyam egy része elgondolkodott, vajon ki fogadott erre a fordulatra. 

Nem pazaroltam rá túl nagy figyelmet. Rettentően dühös voltam. 

– Hogy merészelsz bevésődni az én kisbabámra? Elment az eszed? 

– Nem volt szándékos! – erősködött Jacob a fák közé hátrálva. 

Aztán már nem volt egyedül. A két hatalmas farkas újra megjelent, s 

megálltak kétoldalt mellette. Leah rám kaffogott. 

Félelmetesen, vicsorogva morogtam vissza rá. A hang zavart ugyan, 

de nem annyira, hogy ne közeledjek tovább. 

– Bella, megpróbálnál meghallgatni, csak egy másodpercig? Légy 

szíves! – könyörgött Jacob. – Leah, vonulj vissza! – tette hozzá. 

Leah rám nézett, de nem mozdult. 

– Miért hallgatnálak meg? – sziszegtem. A düh elöntötte az agyamat. 

Mindent elködösített. 

– Mert te vagy az, aki ezt mondta nekem. Emlékszel? Ugye azt 

mondtad, hogy összetartozunk? Hogy egy család vagyunk. Azt 

mondtad, nekünk kettőnknek ez a sorsunk. És… így is lett. Ezt 

akartad. 



Vadul meresztettem rá a szememet. Ködösen emlékeztem a szavakra, 

de új, gyors agyam két lépéssel Jacob zagyvaságai előtt járt. 

– Azt hiszed, hogy a vejemként a családom része leszel? – 

rikoltottam. Csengő hangom két oktávval felcsúszott, mégis 

muzsikának hallatszott. 

Emmett felnevetett. 

– Állítsd meg, Edward! – suttogta Esme. – Később nagyon megbánja, 

ha kárt tesz Jacobban. 

Nem éreztem, hogy bárki is meg akarna állítani. 

– Nem! – tartott ki Jacob. – Egyáltalán hogy értelmezheted így a 

dolgokat? Az isten szerelmére, ő csak egy kisbaba! 

– Pontosan! – kiáltottam. 

– Tudod jól, hogy nem úgy gondolok rá. Szerinted máskülönben 

Edward életben hagyott volna? Csak azt akarom, hogy ne essen baja 

és boldog legyen. Olyan rossz ez? Te annyira mást akarsz? – ordított 

vissza. 

Artikulálatlanul üvöltöttem rá. 

– Elképesztő, igaz? – hallottam Edward hangját. 

– Még egyetlenegyszer sem akart a torkának ugrani – értett egyet 

vele Carlisle elképedve. 

– Rendben, te nyertél – ismerte el Emmett kelletlenül. 

– Szépen eltűnsz a közeléből – sziszegtem Jacob képébe. 

– Azt nem tehetem. 

– Dehogynem! Máris kezdheted – hörögtem. 

– Nem lehet. Emlékszel, mennyire ragaszkodtál hozzá három nappal 

ezelőtt, hogy itt legyek? Milyen nehéz volt távol lennünk egymástól? 

Benned ez elmúlt, igaz? 

Dühösen fújtattam, nem tudtam, hová akar kilukadni. 

– Miatta volt – folytatta. – Az első pillanattól fogva. Már akkor is 

együtt kellett lennünk, amikor még meg sem született. 

Ekkor megértettem; egy aprócska részem megkönnyebbült, amiért 

magyarázatot kapott erre az őrületre. De ez a megkönnyebbülés 

mégiscsak bosszúsabbá tett. Arra számított, hogy ez nekem elég lesz? 

Hogy némi tisztázás után el tudom fogadni? 

– Fuss, amíg teheted! – fenyegettem. 

– Ugyan már, Bells! Nessie is szeret engem – bizonygatta. 



Földbe gyökerezett a lábam. Elállt a lélegzetem. A hátam mögött 

harapni lehetett volna a hirtelen beálló csöndet. Mindenkinek 

pattanásig feszültek az idegei. 

– Minek nevezted?! 

Jacob zavartan hátrált még egy lépést. 

– Hát – hebegte –, az a név, amit kitaláltál neki, elég hosszú és… 

– Te a Loch Ness-i szörnyről nevezted el a lányomat?! – visítottam… 

…és a torkának ugrottam. 

23. EMLÉKEK 

– ANNYIRA SAJNÁLOM, SETH! Közelebb kellett volna lennem. 

Edward még mindig szabadkozott, ami szerintem nem volt sem 

megalapozott, sem jogos. Elvégre nem Edward vesztette el teljesen és 

megbocsáthatatlanul az önuralmát. Nem Edward próbálta letépni 

Jacob fejét – Jacobét, aki még csak átlényegülni sem volt hajlandó, 

hogy védje magát –, hogy aztán véletlen eltörje Seth vállát és 

kulcscsontját, amikor az egy ugrással közbeavatkozott. Nem Edward 

volt az, aki majdnem megölte a legjobb barátját. 

Nem mintha annak a legjobb barátnak ne lett volna vaj a füle mögött, 

ráadásul semmit sem tett annak érdekében, hogy lecsillapítsa a 

dühömet. 

Szóval nem nekem kellett volna bocsánatot kérnem? Újra 

megpróbálkoztam: 

– Seth, én… 

– Semmi vész, Bella, teljesen jól vagyok – mondta Seth ugyanakkor, 

amikor Edward meg ezt: 

– Bella, drágám, senki nem ítél el. Annyira ügyes vagy! 

Még egy mondatot sem fejezhettem be tőlük. 

Az is csak rontott a helyzeten, hogy Edward képtelen volt abbahagyni 

a mosolygást. Tudtam, nem lett volna szabad túlreagálnom a Jake-

féle dolgot, de mintha ez Edwardnak valamiért tetszett volna. Vagy 

csak azt kívánta, bárcsak neki lenne az a mentsége, hogy újszülött 

vámpír, és jól helybenhagyhatná végre Jacobot. 

Igyekeztem teljesen lehiggadni, de nehezen ment, pláne úgy, hogy 

tudtam: Jacob most odakint pesztrálja Renesmee-t, hogy én, a 

tébolyult újszülött, ne bánthassam. 

Carlisle újabb merevítő sínt erősített Seth karjához, aki felszisszent. 



– Bocs, bocs! – hajtogattam, mivel sejtettem, hogy egy komplett 

bocsánatkérő mondatot úgysem hagynak végigmondani. 

– Semmi gáz, Bella! – zendített rá azonnal Seth, s megveregette a 

térdemet a jó kezével, miközben a másik oldalról Edward dörzsölte a 

karomat. 

Úgy tűnt, Sethet nem zavarja, hogy mellette ülök a kanapén, 

miközben Carlisle kezeli. 

– Fél óra múlva kutya bajom se lesz – folytatta, még mindig a 

térdemet paskolgatva, mintha fel sem tűnne neki, hogy mennyire 

hideg és kemény. – Mindenki ugyanígy reagált volna, ha Jake és 

Ness… – Elharapta a szó közepét, és sietve témát váltott. – Mármint 

legalább nem haraptál meg, vagy ilyesmi. Az gáz lett volna. 

A tenyerembe temettem az arcomat, és beleborzongtam a nagyon is 

valós lehetőség gondolatába. Olyan könnyen megtörténhetett volna! 

A vérfarkasok pedig nem úgy reagálnak a vámpírméregre, ahogy az 

emberek, ezt csak most tudtam meg. Az ő számukra az halálos 

méreg. 

– Rossz ember vagyok. 

– Dehogy vagy. Nekem kellett volna… – kezdte Edward. 

– Hagyd már abba! – sóhajtottam. Nem akartam, hogy ezért is ő 

vállalja a felelősséget, mint mindig mindenért. 

– Még szerencse, hogy Ness… Renesmee-nek nincs mérge – mondta 

Seth egy másodpercnyi furcsa csend után. – Mert ő állandóan 

harapdálja Jake-et. 

– Komolyan? 

– Naná. Amikor Rose-zal nem adják elég gyorsan a szájába a kaját. 

Rose irtóra murisnak tartja. 

Döbbenten és némi lelkiismeret-furdalással meredtem rá, mert be kell 

ismernem, hogy ez egy icuri-picuri kárörömmel töltött el. 

Azt persze már tudtam, hogy Renesmee-nek nincs mérge. Én voltam 

az első, akit megharapott. Ezt persze nem mondtam el senkinek, a 

közelmúlt némely eseményével kapcsolatban emlékezetkiesést 

mímeltem. 

– Hát, Seth – Carlisle felegyenesedett. – Azt hiszem, ennél többet 

nem tehetek. Úgy kábé… mondjuk, egy órát próbálj nyugton 

maradni! Bárcsak az emberek kezelése is ilyen gyors sikerrel 



kecsegtetne! – Egy pillanatig Seth fekete haján pihentette a kezét. – 

Ne mocorogj! – parancsolta, majd eltűnt az emeleten. Hallottam, 

ahogy becsukódik a rendelő ajtaja, s azon tűnődtem, eltüntették-e már 

az ottlétem nyomait. 

– Asszem, egy ideig képes leszek nyugton ülni – közölte Seth, 

amikor Carlisle már elment, majd hatalmasat ásított. Óvatosan, 

nehogy megcsavarja a vállát, nekidöntötte fejét a kanapé 

háttámlájának, és lehunyta a szemét. Néhány másodperccel később az 

álla ellazult. 

Szórakozottan figyeltem még egy percig ezt a békés arcot. Jacobhoz 

hasonlóan Seth is mintha bármikor el tudott volna aludni, amikor 

csak akart. Tudván, hogy egy darabig nem futhatok neki egy újabb 

bocsánatkérésnek, felálltam. A kanapé meg se moccant, amikor 

felpattantam róla. Minden fizikai cselekvés olyan könnyű volt. De a 

többi… 

Edward követett a hátsó ablakokhoz, és megfogta a kezemet. 

Leah fel-alá járkált a folyóparton, s meg-megállva a házra pislogott. 

Könnyen meg lehetett különböztetni, hogy mikor keresi a testvérét és 

mikor engem. Egyszer aggódva, máskor gyilkos pillantással nézett. 

Hallottam, hogy Jacob és Rosalie azon civódik odakint a lépcsőn, 

hogy ki a soros Renesmee etetésében. Kapcsolatuk ugyanolyan 

ellentmondásos volt, mint mindig; az egyetlen dolog, amiben most 

egyetérteni látszottak, az volt, hogy engem távol kell tartani a 

kisbabámtól, amíg százszázalékosan túl nem jutok a 

hangulatingadozásaimon. Edward vitatta ítéletüket, de én rájuk 

hagytam. Én is biztos akartam lenni magamban. Amiatt azonban 

aggódtam, hogy az én száz százalékom és az ő száz százalékuk 

esetleg nem teljesen fedi egymást. 

Kettejük huzakodásán, Seth lassú légzésén és Leah bosszús lihegésén 

kívül nagy volt a csend. Emmett, Esme és Alice elmentek vadászni. 

Jasper itt maradt, hogy rám vigyázzon. Nagy tapintatosan a lépcső 

mögött lapult, és igyekezett nem túl idegesítően tenni a dolgát. 

Kihasználtam a nyugalmat, hogy végiggondoljam mindazt, amit 

Edward és Seth mondott, miközben Carlisle sínbe rakta Seth karját. 

Sok mindenből kimaradtam, amíg izzottam, és ez volt az első igazi 

lehetőség, hogy pótoljam. 



A legfontosabb az, hogy véget ért a viszály Sam falkájával. Ezért a 

többiek biztonságban jöhettek-mehettek, ahogy kedvük tartotta. A 

szövetség erősebb volt, mint valaha. Vagy még inkább kötelező 

érvényűbb – attól függ, honnan nézzük. 

Kötelezett, mivel a falka legszigorúbb törvénye, hogy farkas soha 

nem ölheti meg egy másik farkas bevésődésének tárgyát. Az okozott 

fájdalom pedig elviselhetetlen lenne az egész falka számára. Ez a 

vétség, akár szándékosan, akár véletlen történt, megbocsáthatatlan; az 

érintett farkasok a végsőkig küzdenének, más megoldás nincs. 

Egyszer régen előfordult, de csak véletlenségből, tudtam meg Seth-

től. Egyetlen farkas sem tenné tönkre szándékosan a fivérét ilyen 

módon. 

Vagyis Renesmee érinthetetlen, mert Jacob úgy érez iránta, ahogy 

érez. Igyekeztem az efelett érzett megkönnyebbülésre 

összpontosítani, nem pedig a bosszúságra, de nem ment könnyen. Az 

agyamban elfért egy időben mindkét intenzív érzés. 

Sam sem dühönghetett az átváltoztatásom miatt, mivel Jacob, 

törvényes alfaként, engedélyt adott rá. Kínos volt újra és újra 

belebotlanom a ténybe, hogy mennyit köszönhetek Jacobnak, amikor 

pedig csak dühös akartam lenni rá. 

Szándékosan eltereltem a gondolataimat, hogy kézben tarthassam az 

érzéseimet. Belegondoltam egy másik érdekes jelenségbe; bár 

fennmaradt a két falka közti csend, Jacob és Sam rájött, hogy az alfák 

farkas alakjukban képesek beszélni egymással, bár nem hallották 

olyan tisztán egymás gondolatait, mint a szakítás előtt. Olyan, mintha 

hangosan beszélnének, mesélte Seth. Sam Jacobnak csak azokat a 

gondolatait hallja, amiket az meg akart osztani vele, és viszont. 

Kiderült az is, hogy nagyobb távolságból is tudnak kommunikálni 

most, hogy újra beszélő viszonyban vannak. 

Erről mit sem tudtak addig, amíg Jacob – Seth és Leah tiltakozása 

ellenére – egyedül el nem ment Samhez, hogy Renesmee-ről 

beszéljen vele. Ez volt az egyetlen alkalom, amikor magára hagyta a 

kicsit, amióta meglátta. 

Amikor Sam megértette, mennyire megváltozott minden, 

visszakísérte Jacobot, mert beszélni akart Carlisle-lal. Emberi 

alakban tárgyaltak (ugyanis Edward nem volt hajlandó tolmácsolni 



köztük, mert nem akart magamra hagyni), és megújították az 

egyezséget. A kapcsolat azonban várhatóan soha nem lesz olyan 

baráti, mint volt. 

Egy gonddal kevesebb. 

Viszont volt még valami, ami fizikailag talán nem annyira veszélyes, 

mint egy feldühödött farkasfalka, viszont sürgősebbnek tűnt a 

számomra. 

Charlie. 

Ma délelőtt beszélt Esmével, de utána még kétszer is telefonált, 

legutóbb alig néhány perce, amikor Carlisle Sethet kezelte. Carlisle 

és Edward hagyta csengeni a készüléket. 

Vajon mit kellene mondani neki? Igazuk volt Cullenéknek? A 

legjobb, legkíméletesebb módszer az, ha azt mondjuk, meghaltam? 

Képes lennék mozdulatlanul feküdni egy koporsóban, miközben a 

szüleim ott zokognak fölöttem? 

Kegyetlenség lenne. Arról azonban szó sem lehet, hogy Charlie-t 

vagy Renée-t a titkolódzással kitegyük a Volturi rögeszméinek. 

Még mindig ott volt az én elképzelésem, hogy ha felkészültem rá, 

engedjük meg Charlie-nak, hogy lásson, hadd vonja le saját, nem 

éppen helytálló következtetéseit. Gyakorlatilag nem szegnénk meg a 

vámpír szabályokat. Hát nem jobb Charlie-nak, ha tudja, hogy – így 

vagy úgy – életben vagyok, és boldogan élek? Még akkor is, ha ez 

számára furcsa, más és talán félelmetes? 

Pillanatnyilag a szemem aggasztott leginkább. Vajon mennyi idő, 

mire az önkontrollom és a szemem színe megengedi, hogy 

találkozhassak Charlie-val? 

– Mi a baj, Bella? – kérdezte Jasper halkan, megérezve egyre 

növekvő idegességemet. – Senki sem haragszik rád – egy halk 

horkantás megcáfolta a szavait, de ügyet sem vetett rá –, sőt, igazából 

senki sem lepődött meg. Vagyis, azt hiszem, meglepődtünk. Azon, 

hogy milyen gyorsan váltottál vadászat közben. Jól csináltad. Jobban, 

mint amire bárki számíthatott. 

Miközben beszélt, a szobában nagy nyugalom áradt szét. Seth légzése 

halk horkolássá változott. Nyugodtabbnak éreztem magam, de nem 

feledkeztem meg a félelmeimről. 

– Charlie-ra gondoltam. 



Odakint abbamaradt a huzakodás. 

– Aha – mormogta Jasper. 

– Tényleg el kell mennünk innen, igaz? – kérdeztem. – Legalábbis 

egy időre. Úgy tennünk, mintha Atlantában lennénk, vagy valami. 

Éreztem, ahogy Edward tekintete rám szegeződik, de Jaspert néztem. 

Ő felelt komor hangon. 

– Igen. Másképp nem tudjuk megvédeni apádat. 

Egy pillanatra eltűnődtem. 

– Annyira fog hiányozni! Az itteniek is mind hiányozni fognak. 

Jacob – gondoltam akaratom ellenére. Bár az iránta való vágyakozás 

tulajdonképpen megszűnt, mégis rettenetesen megkönnyebbültem, 

hogy még mindig a barátom. Valaki, aki ismeri és elfogadja valós 

énemet. Még szörnyetegként is. 

Elgondolkoztam azon, amit Jacob mondott, amikor könyörgött, 

mielőtt megtámadtam. 

„Ugye azt mondtad, hogy összetartozunk? Hogy egy család vagyunk. 

Azt mondtad, nekünk, kettőnknek ez a sorsunk. És… így is lett. Ezt 

akartad.” 

De nem éreztem, hogy így akartam volna. Nem pontosan így. 

Visszagondoltam emberi életem összemosódott, halvány emlékeire. 

Arra, amire a legnehezebb volt emlékeznem – az Edward nélküli 

időkre, egy olyan sötét korszakra, amit igyekeztem mélyen eltemetni. 

Nem tudtam szavakba foglalni, csak arra emlékeztem: azt kívántam, 

bárcsak Jacob a testvérem lenne, hogy zavarodottság és fájdalom 

nélkül szerethessük egymást. Mint egy családban. Amibe viszont 

sosem kalkuláltam bele egy lánygyermeket. 

Eszembe jutott, ahogy később, számtalan Jacobtól vett búcsúm 

egyike során azon agyaltam, vajon ki mellett fog megállapodni, ki 

hozza rendbe az életét, azok után, amit vele tettem. Azt mondtam, 

bárki lesz is, nem lesz elég jó neki. 

Felhorkantam, mire Edward kérdőn vonta fel a szemöldökét. 

Válaszul csak a fejemet csóváltam. 

Azonban bármennyire hiányozna is barátként, tudtam, hogy nagyobb 

a baj. Sam, Jared vagy Quil kibírt valaha is egy napnál többet 

bámulatuk tárgya, Emily, Kim és Claire nélkül? Képesek lennének 



elszakadni tőlük? Mit tenne a Renesmee-től való elválás Jacobbal? 

Fájdalmat okozna neki? 

Még mindig buzgott bennem a kicsinyes káröröm, na nem Jacob 

szenvedése miatt, hanem mert tagadhatatlanul tetszett az ötlet, hogy 

Renesmee nem lesz a közelében. Hogyan tudnám megemészteni, 

hogy Jacobhoz tartozik, amikor még alig volt az enyém? 

A verandáról érkező zaj félbeszakította gondolatmenetemet. 

Hallottam, hogy felállnak, és bejönnek az ajtón. Carlisle lejött a 

lépcsőn, kezében csupa furcsa tárgy – mérőszalag, mérleg. Jasper egy 

pillanat alatt mellettem termett. Mintha elkerülte volna valami a 

figyelmemet. Még Leah is leült odakint, és olyan képpel lesett be az 

ablakon, mintha valami szokványos és teljesen érdektelen dologra 

várna. 

– Hat óra lehet – mondta Edward. 

– És? – kérdeztem végigmérve Rosalie-t, Jacobot és Renesmee-t. Ott 

álltak az ajtóban, Renesmee Rosalie karjában. Rose bizalmatlanul 

méricskélt. Jacob nyugtalannak tűnt. Renesmee gyönyörű volt és 

türelmetlen. 

– Ideje megmérni Nesst… ööö… Renesmee-t – magyarázta Carlisle. 

– Ja… Ezt mindennap csináljátok? 

– Naponta négyszer – helyesbített Carlisle szórakozottan, miközben a 

többieket odaintette a kanapéhoz. Mintha láttam volna, ahogy 

Renesmee felsóhajt. 

– Négyszer? Mindennap? Minek? 

– Még mindig gyorsan nő – mormogta Edward halk, feszült hangon. 

Megszorította a kezemet, a másik karját biztonságosan a derekam 

köré fonta, majdnem úgy, mintha neki volna szüksége támaszra. 

Nagyon érdekelt volna, milyen képet vág most Edward, de képtelen 

voltam levenni a szememet Renesmee-ről. 

Renesmee tökéletesnek és teljesen egészségesnek látszott. A bőre 

alabástromként fénylett, arcszíne rózsaszirmokra emlékeztetett. Egy 

ilyen sugárzó szépségnek nem lehet semmi baja. Biztos, hogy nem 

fenyegeti semmi veszély az életét, az anyján kívül. Vagy mégis? 

A gyermek között, akit megszültem, és aközött, akivel egy órája 

találkoztam, bárki számára nyilvánvaló lett volna a különbség. Az 



elmúlt egy órában Renesmee csak egy hajszálnyit változott, emberi 

szem sosem fedezte volna fel. Pedig látszott. 

A teste egy kicsivel hosszabb lett. Egy picurkát soványabb. Az arca 

már nem annyira kerek, hanem egy kicsit oválisabb. Göndör fürtjei 

hangyányival közelebb kerültek a vállához. Készségesen 

nyújtózkodott Rosalie karjában, miközben Carlisle a hosszát mérte, 

majd a feje köré tekerte a mérőszalagot. A doktor nem jegyzetelt, 

tökéletesen emlékezett minden adatra. 

Érzékeltem, hogy Jacob ugyanolyan szorosan fonja össze mellkasán a 

karját, mint Edward a derekamon az övét. Bozontos szemöldöke 

egyetlen vonallá húzódott mélyen ülő szeme fölött. 

Renesmee csupán néhány hét alatt érett egyetlen sejtből normális 

méretű babává. Alig néhány nappal a születése után bőven totyogós 

kisgyereknek látszott. Ha ilyen ütemben növekszik tovább… 

Vámpíragyamnak nem okozott gondot a fejszámolás. 

– Mit tegyünk? – suttogtam rémülten. 

Edward erősebben megszorított. Pontosan értette a kérdést. 

– Nem tudom. 

– Lassul – mormogta Jacob. 

– Még napokig kell mérnünk, hogy kiderítsük a tendenciát, Jacob. 

Nem ígérhetek semmit. 

– Tegnap öt centit nőtt. Ma kevesebbet. 

– Ha pontosan mértem, akkor ma egytized centit – felelt Carlisle 

halkan. 

– Mérjen pontosan, Doki! – Jacob szavai jóformán fenyegetésnek 

hangzottak. Rosalie megdermedt. 

– Tudod, hogy megteszek minden tőlem telhetőt – biztosította 

Carlisle. 

Jacob felsóhajtott. 

– Gondolom, ennél többet nem kérhetek. 

Újra feldühödtem. Úgy éreztem, Jacob ellopta a szerepemet, és 

ráadásul rosszul is játssza. 

Renesmee is mérgesnek tűnt. Fészkelődni kezdett, majd parancsolóan 

nyújtotta a karját Rosalie felé, aki előrehajolt, hogy a kicsi 

megérinthesse az arcát. Egy másodperc elteltével Rose nagyot 

sóhajtott. 



– Mit akar? – kérdezte Jacob, megint elvéve a kenyeremet. 

– Természetesen Bellát – felelt Rosalie, s ettől átmelegedtem. Aztán 

rám nézett. – Hogy vagy? 

– Aggódom – ismertem be, Edward pedig magához szorított. 

– Mindannyian aggódunk, de nem erre gondoltam. 

– Tudok uralkodni magamon – ígértem. A szomjúság igencsak hátul 

állt a listán. Mellesleg Renesmee finom illata egyáltalán nem 

emlékeztetett ennivalóra. 

Jacob az ajkába harapott, de nem próbálta Rosalie-t megakadályozni 

abban, hogy felém nyújtsa Renesmee-t. Jasper és Edward 

bizonytalankodott, de hagyta. Éreztem, mennyire feszült Rose, és 

eszembe jutott, vajon Jasper most milyennek érzékeli a szoba 

hangulatát. Vagy annyira rám összpontosít, hogy a többieket nem is 

érzi? 

Renesmee felém nyújtotta a karját, amikor én kitártam az enyémet, s 

vakító mosoly ragyogott az arcán. Tökéletesen illett a karomba. Forró 

kezecskéjével rögtön az arcomat tapogatta. 

Bár fel voltam készülve rá, mégis elakadt a lélegzetem, amikor 

látomásként megjelent fejemben az emlék. Olyan erős és színes, 

mégis teljesen áttetsző volt. 

Arra emlékeztetett, amikor nekitámadtam Jacobnak a ház előtti 

pázsiton, és Seth közénk ugrott. Mindent tökéletesen tisztán látott. 

Nem hasonlított rám ez az elegáns, zsákmányára rávetődő ragadozó, 

aki olyan volt, mint a kilőtt nyílvessző. Másvalakinek kellett lennie. 

A látványtól, ahogy Jacob ott állt védtelenül, maga elé emelt kézzel, 

egy kicsit oldódott a bűntudatom. A keze nem remegett. 

Edward kuncogott, velem együtt látta Renesmee gondolatait. Aztán 

mindketten felszisszentünk, amikor Seth csontjainak roppanását 

hallottuk. 

Renesmee sugárzóan mosolygott, s emlékezetének szemét le nem 

vette volna Jacobról, meg az egész ezt követő felfordulásról. Az 

emlékben Jacobbal kapcsolatban új ízt éreztem, a kislány nem igazán 

óvón figyelte őt, hanem inkább birtoklóan. Határozottan úgy véltem, 

hogy örül, amiért Seth elém vetette magát. Nem akarta, hogy 

Jacobnak baja essék. Jacob az övé. 

– Na, szuper – morogtam. – Ez csúcs. 



– Csak mert a Bolhásnak jobb az íze, mint nekünk – biztosított 

Edward, mereven, bosszús hangon. 

– Megmondtam, hogy ő is szeret engem – ugratott Jacob a szoba 

túlvégéből, szemét le nem véve Renesmee-ről. Nem szívből 

viccelődött, feszültsége mit sem oldódott. 

Renesmee türelmetlenül paskolta meg az arcomat, hogy magára 

vonja a figyelmemet. Egy újabb emlék: Rosalie gyengéden keféli 

Renesmee tincseit. Kellemes érzés volt. 

Carlisle és a mérőszalagja, tekintve, hogy olyankor nyugton kell 

maradnia és engedelmesen nyújtózkodni, nem volt megőrzésre méltó 

emlék a babámnak. 

– Úgy tűnik, összefoglal neked mindent, amiről lemaradtál – 

kommentálta Edward a fülembe. 

Az orromat ráncoltam, amikor rám zúdította a következőt. A szag, 

amely egy furcsa fémbögréből jött, ami elég erős volt ahhoz, hogy ne 

lehessen könnyen elharapni, megpörkölte a torkomat. Aú! 

Aztán Renesmee már nem volt a karomban, Jasper pedig a hátam 

mögé szorította mindkét kezem. Nem küzdöttem vele, csak Edward 

ijedt arcát figyeltem. 

– Mit tettem? 

Edward a mögöttem álló Jasperre nézett, majd újra rám. 

– Csak arra emlékezett, hogy szomjas – motyogta Edward 

összeráncolt homlokkal. 

– Emlékezett az embervér ízére. 

Jasper szorosabban fogott. Valahol gondolatban nyugtáztam, hogy ez 

nem annyira kellemetlen, mint ha ember lennék, fájdalmasnak pedig 

egyáltalán nem mondható. Csak bosszantó. Bizonyára le tudnám 

rázni magamról a kezét, de nem viaskodtam vele. 

– Igen – ismertem be. – És? 

Edward még egy másodpercig a homlokát ráncolva méricskélt, majd 

ellazult, és kurtán felnevetett. 

– Úgy tűnik, semmi és. Ezúttal én reagáltam túl. Jazz, engedd el! 

Eltűntek rólam a kezek. Amint szabad lettem, már nyúltam is 

Renesmee-ért. Edward bizonytalankodás nélkül adta át. 

– Nem értem – mondta Jasper. – Nem bírom megemészteni. 



Meglepetten figyeltem, ahogy Jasper kivonul a hátsó ajtón. A 

folyónál Leah nagy ívben elkerülte, és egy ugrással a túlparton 

termett. 

Renesmee megérintette a nyakamat, megismételve a távozás 

jelenetét, azonnali visszajátszásként. Kérdésem a gondolataiban 

visszhangzott. 

Már túltettem magam furcsa képességén. Teljesen természetes 

tartozékának tűnt, mintha várható lett volna. Talán most, hogy már 

magam is része vagyok a természetfelettinek, többé nem fogok 

kételkedni. 

De mi baja Jaspernek? 

– Vissza fog jönni – mondta Edward vagy nekem, vagy Renesmee-

nek, ezt nem tudtam eldönteni. – Csak egy perc kell neki, hogy helyre 

tegye az életről alkotott elképzeléseit. 

Egy újabb emberi emlék bukkant fel bennem: Edward elmeséli, hogy 

Jasper jobban érezné magát, ha nekem is nehéz lenne hozzászoknom 

a vámpírléthez. Erről azzal kapcsolatban beszéltünk, hogy vajon hány 

embert fogok megölni első újszülött évemben. 

– Haragszik rám? – kérdeztem. 

Edward szeme elkerekedett. 

– Nem. Miért haragudna? 

– Akkor mi baja? 

– Magára haragszik, nem rád, Bella. Mondhatjuk, hogy egy… 

önbeteljesítő jóslat miatt aggódik. 

– Pontosabban? – firtatta Carlisle, még mielőtt én tehettem volna. 

– Azon rágódik, hogy vajon az újszülöttkori őrület valóban olyan 

súlyos-e, mint hittük, vagy a megfelelő összpontosítással és 

hozzáállással bárki olyan jól kezelhetné a helyzetet, mint Bella. 

Lehet, hogy még most is azért olyan nehéz neki, mert hisz abban, 

hogy természetes és elkerülhetetlen. Talán ha komolyabb elvárása 

lenne önmagával szemben, felül tudna emelkedni. Miattad kénytelen 

megkérdőjelezni egy sor mélyen gyökerező feltételezést. 

– De ez nem igazságos – mondta Carlisle. – Mindenki más, 

mindenkinek más kihívásokkal kell megküzdeni. Talán amit Bella 

csinál, már túl van a természetesen. Talán mondhatjuk, hogy ez az ő 

tehetsége. 



Meghökkentem a meglepetéstől. Renesmee megérezte a változást, és 

megérintett. Visszaemlékezett az utolsó másodpercre, és tudni akarta, 

miért. 

– Érdekes feltételezés, és egészen hihető – mondta Edward. 

Egy cseppet csalódott voltam. Mi van? Sehol egy kis mágikus 

jövőbelátás, semmi ijesztő képesség, mint például villámokat szóró 

szemek vagy valami? Semmi hasznos vagy menő? 

Aztán rájöttem, hogy mit jelenthet, ha a „szuperhatalmam” nem több, 

mint a kivételes önuralom. 

Először is, legalább volt valami képességem. Előfordulhatott volna az 

is, hogy nincs semmi. 

De ami ennél sokkal fontosabb, Edwardnak igaza van, átugorhatnám 

azt a részt, amitől legeslegjobban féltem. 

Mi van, ha nem kell újszülöttnek lennem? Legalábbis nem olyan 

őrült gyilkológépnek. Mi van, ha a legelső naptól fogva 

beilleszkedhetek a Cullenek közé? Ha nem kell valahol az isten háta 

mögött elbújnunk, amíg „felnövök”? Ha Carlisle-hoz hasonlóan 

sosem ölök meg egyetlen embert sem? Ha az első pillanattól jó 

vámpír lehetek? 

Láthatnám Charlie-t. 

Felsóhajtottam. A valóság átszűrődött a reményen. Nem láthatom 

Charlie-t azonnal. A szemem, a hangom, tökéletessé vált arcom 

miatt. Mit mondhatnék neki? Mivel kezdhetném egyáltalán? 

Titokban örültem, hogy ennek ürügyén egy ideig még halogathatom a 

dolgokat, bármennyire is szerettem volna megtalálni a módját, hogy 

Charlie az életem része maradjon, rettegtem attól az első 

találkozástól. Amikor dülledt szemmel bámulja majd új arcomat, új 

bőrömet, én pedig nagyon is tudom, hogy fél, én meg azon 

pánikolok, hogy miféle sötét magyarázatot talál ki magának a 

történtekre. 

Vagyok annyira gyáva, hogy várjak egy évet, míg lehűl a szemem. És 

még azt hittem, rettenthetetlen is leszek, nem csupán 

elpusztíthatatlan. 

– Láttál már valaha az önuralomhoz hasonló képességet? – kérdezte 

Edward Carlisle-tól. – Tényleg azt gondolod, hogy ez tehetség, vagy 

csak a sok felkészülés eredménye? 



Carlisle vállat vont. 

– Kicsit hasonlít arra, amire Siobhan mindig is képes volt, bár ő nem 

nevezné tehetségnek. 

– Siobhan a barátod az ír klánban? – kérdezte Rosalie. – Nem 

tapasztaltam nála semmi különlegeset. Azt hittem, közülük Maggie 

az, aki tehetséges. 

– Igen, Siobhan is úgy gondolja. De képes eldönteni, mit akar, és 

aztán jóformán… kikényszeríti, hogy valóra váljon. Ő az ilyesmit a 

jó tervezés eredményének tekinti, de én mindig is azt gondoltam, 

hogy több lehet annál. Amikor például befogadta Maggie-t. Liam 

nagyon ellene volt, de Siobhan azt akarta, hogy sikerüljön, és sikerült 

is. 

Miközben Edward, Carlisle és Rosalie tovább vesézte a témát, a 

fotelekbe helyezkedtek. Jacob védelmezően és unottan üldögélt Seth 

mellett. Megereszkedett szemhéja jelezte, hogy egy pillanat múlva 

aludni fog. 

Hallgattam a csevegést, de a figyelmem megoszlott. Renesmee még 

mindig a napjáról mesélt nekem. Az üvegfal mögött állva a karomban 

tartottam, s gépiesen ringattam, miközben egymás szemébe 

mélyedtünk. 

Észrevettem, hogy a többieknek eszükbe sem jut leülni. Én is 

kényelmesen álltam. Ugyanolyan pihentető volt, mintha kinyújtóztam 

volna az ágyon. Akár egy hétig is elálldogálhatnék így 

mozdulatlanul, és a hetedik nap végén ugyanolyan laza lennék. 

Biztosan megszokásból ülnek le. Az embereknek feltűnne, ha valaki 

órákig mozdulatlanul ácsorog, és még az egyensúlyát sem helyezi át 

a másik lábára. Láttam, ahogy Rosalie a hajába túr, Carlisle pedig 

keresztbe teszi a lábát. Apró mozdulatok, hogy ne legyenek túl 

merevek, túl vámpírszerűek. Kénytelen leszek megfigyelni, mit és 

miként csinálnak, és el kell kezdenem gyakorolni. 

Súlyomat visszahelyeztem a bal lábamra. Muris érzés volt. 

Talán csak egyedül akarnak hagyni a babámmal, mármint annyira 

egyedül, amennyire biztonságos. 

Renesmee elmesélte nekem a nap minden apró eseményét, és 

történetei hallatán az az érzésem támadt, hogy ugyanannyira szeretné, 

ha megismerném őt, amennyire én magam is vágyom erre. Aggódott, 



amiért lemaradtam bizonyos dolgokról – mint például a verebekről, 

amelyek egyre közelebb ugráltak Jacobhoz, amikor a karjában 

tartotta őt, s mindketten mozdulatlanul lapultak egy nagy fenyő 

mellett. A madarak Rosalie-hoz bezzeg nem közelítettek. 

Lemaradtam a szörnyen émelyítő fehér ragacsról is – a 

babatápszerről –, amit Carlisle tett a bögréjébe. Olyan szaga volt, 

mint a savanyú földnek. Meg a szépséges dalocskáról, amit Edward 

dúdolt neki, és Renesmee kétszer is lejátszotta nekem. Csodálkoztam, 

hogy ott vagyok ennek az emléknek a hátterében, mozdulatlanul, de 

még mindig eléggé összezúzva. Beleborzongtam, amikor saját 

perspektívámból visszaemlékeztem erre az időszakra. Az az irtózatos 

tűz… 

Majd egy óra elteltével – a többiek még mindig beszélgetésbe 

merülve ültek a kanapén – Renesmee emlékfolyama lassulni kezdett. 

Kissé elmosódottak lettek, szétesők. Már éppen pánikba esve félbe 

akartam szakítani Edwardot – vajon valami baja lehet a 

kislányomnak? –, amikor a baba néhányat pislogott. Ásított, telt, 

rózsaszín ajka O-vá kerekedett, és leragadt a szeme. 

Ahogy elaludt, elengedte az arcomat. A szemhéja sápadt 

levendulaszínű volt, mint a vékony felhők napkelte előtt. Óvatosan, 

hogy meg ne zavarjam, visszaemeltem a kezét a bőrömhöz, és 

kíváncsian ott tartottam. Először nem történt semmi, de néhány perc 

elteltével villódzni kezdtek a színek, mintha lepkék szóródnának szét 

a gondolataiból. 

Megbabonázva figyeltem az álmait. Nem volt semmi értelmük. Csak 

színek, formák és arcok. Örültem, amiért az arcom – a gyarló, 

halandó és a tündöklő, halhatatlan arcom is – gyakran előbukkant 

gondolataiban. Többször, mint Edwardé vagy Rosalie-é. Hajszálra 

ugyanolyan gyakran, mint Jacobé. Igyekeztem nem bosszankodni 

ezen. 

Csak most értettem meg, miért volt képes Edward annyi unalmas 

éjszakán át figyelni, ahogy alszom, és hallgatni, amit álmomban 

beszélek. Örökké tudnám nézni Renesmee álmait. 

Edward hangjának változására figyeltem fel, amikor azt mondta: 

– Végre! – Erre megfordultam, hogy kinézzek az ablakon. Odakint 

sötét, lilás árnyalatú éjszaka volt, de ugyanolyan messzire elláttam, 



mint világosban. A sötétség semmit nem rejtett el, csak minden színt 

váltott. 

Leah még mindig dühösen bámult felénk, de felállt, és elsompolygott 

a fák közé, épp amikor Alice megjelent a folyó túloldalán. Úgy 

lendült egyik ágról a másikra, mint egy légtornász, lábujjaival érintve 

a kezét, mielőtt elegáns, lapos szaltóval átlendült a folyón. Esme 

hagyományosabb módon kelt át, úgy felverte a vizet, hogy az 

összefröcskölte az ablakokat. Meglepetésemre a nyomában haladó 

Jasper visszafogott, már-már finom ugrással érkezett meg. 

Az Alice arcán szétterjedő vigyor homályosan ismerős volt. 

Egyszeriben mindenki rám mosolygott: Esme édesen, Emmett 

izgatottan, Rosalie egy kicsit gőgösen, Carlisle elnézően, Edward 

pedig várakozással. 

Alice a többiek előtt szökdécselt be a szobába, miközben szemmel 

láthatóan sugárzott belőle a türelmetlenség. A tenyerében hétköznapi 

rézkulcs, hatalmas, rózsaszín szaténmasnival. 

A kulcsot felém nyújtotta, én pedig jobb kezemmel automatikusan 

szorosabban öleltem Renesmee-t, hogy kinyújthassam a balt. Alice 

belepottyantotta a kulcsot. 

– Boldog szülinapot! – visongta. 

– Senki sem a születése napjával kezdi a számlálást – emlékeztettem 

a szememet forgatva. – Az első születésnap egy év múlva lesz 

aktuális, Alice. 

Elégedetten vigyorgott. 

– Nem a vámpír szülinapodat ünnepeljük. Egyelőre. Bella, 

szeptember 13-a van! Boldog tizenkilencedik születésnapot! 

24. MEGLEPETÉS 

– KIZÁRT DOLOG! – RÁZTAM A FEJEMET VADUL, majd zord 

pillantást vetettem tizenhét éves férjem önelégült arcára. – Nem ér! 

Három napja nem öregszem. Örökre tizennyolc éves maradok. 

– Tök mindegy – intézte el tiltakozásomat Alice egy gyors 

vállrándítással. – Akkor is ünnepelünk, úgyhogy bírd ki! 

Felsóhajtottam. Nincs értelme Alice-szel vitatkozni. 

Vigyora, ha egyáltalán lehetséges, még szélesebb lett, amikor 

kiolvasta szememből a felismerést. 

– Felkészültél, hogy kibontsd az ajándékodat? – trillázta Alice. 



– Ajándékaidat – helyesbített Edward, és a zsebéből egy újabb 

kulcsot húzott elő. – Ez hosszabb, ezüstszínű volt, kevésbé cifra, kék 

szalaggal. 

Igyekeztem uralkodni az arcomon. Azonnal tudtam, mihez tartozik ez 

a kulcs: az „utána autóhoz”. Vajon izgatottnak kellene lennem? Nem 

úgy tűnt, hogy a vámpírrá válástól egyszeriben rajongani kezdtem 

volna a sportkocsikért. 

– Előbb az enyémet! – kiabálta Alice, majd előre látva Edward 

válaszát, nyelvet öltött. 

– Az enyém közelebb van – vitatkozott Edward. 

– De nézd, hogy van felöltözve! – mondta Alice jóformán nyögve. – 

Egész nap gyötört a látvány. Ez egyértelműen fontosabb. 

Igyekeztem rájönni, hogy egy kulcs hogyan juttat új ruhákhoz. Netán 

egy egész butikot megvett nekem? 

– Tudom. Akkor a nyertesé az elsőbbség – javasolta Alice. – Kő, 

papír, olló. 

Jasper heherészett, Edward pedig nagyot sóhajtott. 

– Nem lenne egyszerűbb, ha megmondanád, ki győz? – kérdezte 

Edward savanyúan. 

Alice sugárzóan elmosolyodott. 

– Én. Hát nem szuper? 

– Valószínűleg amúgy is jobb, ha reggelig várok vele – mosolygott 

rám Edward, majd Jacob és Seth felé biccentett, akik nem úgy 

festettek, mint akik még ma felébrednek. Vajon ezúttal mennyi ideig 

lehettek ébren? – Egyetértesz velem abban, hogy az átadáskor 

Jacobnak is ott kell lennie? Hogy valaki kellőképpen lelkesedjen. 

Visszavigyorogtam rá. Jól ismert. 

– Nagyszerű! – dalolta Alice. – Bella, add oda Nesst, akarom 

mondani Renesmee-t Rosalie-nak! 

– Általában hol alszik? 

Alice vállat vont. 

– Rose karjában. Vagy Jacobéban. Vagy Esméében. Tudod, még soha 

nem tettük le. Ő lesz a világ legelkényeztetettebb félvámpírja. 

Edward nevetett, miközben Rosalie ügyesen átvette Renesmee-t. 

– Egyúttal ő a legkevésbé elkényeztetett félvámpír, aki csak létezik – 

mondta Rosalie. – Ez a jó abban, ha valaki egyedülálló. 



Rosalie rám nevetett, és örömmel láttam, hogy az új keletű 

bajtársiasság még ott ragyog a mosolyában. Nem voltam biztos 

benne, hogy ez fennmarad akkor is, amikor Renesmee élete már nem 

függ szorosan az enyémtől. De talán elég sokáig harcoltunk 

ugyanazon az oldalon ahhoz, hogy barátok maradjunk. Úgy 

döntöttem, ahogy ő is tette volna a helyemben. Mintha ez eltörölte 

volna minden más választásom iránti ellenszenvét. 

Alice a kezembe nyomta a szalagos kulcsot, majd megragadta a 

könyökömet, és a hátsó ajtó felé kormányzott. 

– Gyerünk, gyerünk! – trillázta. 

– Odakint van? 

– Mondhatni – felelte előrelökdösve engem. 

– Élvezd az ajándékodat! – mondta Rosalie. – Mindannyiunktól van. 

De főleg Esmétől. 

– Ti nem jöttök? – kérdeztem, amikor feltűnt, hogy senki sem 

mozdul. 

– Hagyjuk, hogy egyedül élvezd – mondta Rosalie. – Aztán 

beszámolhatsz róla nekünk… majd később. 

Emmett majd kipukkadt a nevetéstől. Ettől úgy éreztem, mintha 

elpirulnék. 

Rájöttem, hogy egy csomó tulajdonságom, mint például, hogy 

valóban utálom a meglepetést, és nagy általánosságban az 

ajándékokat sem csípem, cseppet sem változott. Megkönnyebbülés és 

meglepetés volt felfedezni, hogy fontosabb jellemvonásaim velem 

tartottak ebbe az új testbe. 

Nem számítottam rá, hogy önmagam leszek. Fülig szaladt a szám. 

Alice a könyökömet rángatta, én pedig nem tudtam abbahagyni a 

mosolygást, miközben követtem őt, ki a lila éjszakába. Csak Edward 

jött velünk. 

– Na, ez a lelkesedés már tetszik – mormogta Alice helyeslően. Aztán 

elengedte a karomat, és átszökellt a folyó túlpartjára. 

– Gyere, Bella! – kiáltott odaátról. 

Edward velem együtt ugrott. Éppúgy élveztem, mint délután. Talán 

még jobban, mert az éjszaka új, mély színekbe burkolt mindent. 



Alice észak felé indult. Könnyebb volt a léptei suhogását és friss 

nyomának szagát követni, mint a sűrű növényzet között szemmel 

tartani. 

Valamiféle jelre, amit én nem láttam, sarkon fordult, és visszarohant 

oda, ahol megálltam. 

– Ne támadj meg! – figyelmeztetett, és rám ugrott. 

– Mit művelsz? – kérdeztem feszülten, merthogy a hátamra mászott, 

és befogta a szememet. Legszívesebben ledobtam volna, de 

visszafogtam magam. 

– Csak biztos akarok lenni benne, hogy nem látsz semmit. 

– Ezt egyszerűbben is meg tudnám oldani – ajánlotta Edward. 

– Lehet, hogy hagynád csalni. Fogd meg a kezét, és vezesd! 

– Alice, én… 

– Ne vitatkozz, Bella! Ezt most úgy csináljuk, ahogy nekem tetszik. 

Éreztem, ahogy Edward ujjai összefonódnak az enyémekkel. 

– Már csak néhány másodperc, Bella. Aztán valaki más táncol majd 

az idegeiden. 

Edward maga után húzott, én pedig könnyedén lépést tartottam vele. 

Nem féltem attól, hogy nekimegyek egy fának, hiszen a fa húzta 

volna a rövidebbet. 

– Lehetnél egy kicsit lelkesebb – korholta a bátyját Alice. – Ez 

legalább annyira a tiéd is, mint Belláé. 

– Igaz. Még egyszer köszönöm, drága Alice. 

– Jól van, na! Rendben. – Alice hangja egyszeriben izgatottan harsant 

fel. – Állj meg itt! Fordítsd jobbra, csak egy picit! Igen, úgy. 

Rendben. Felkészültél? – cincogta. 

– Felkészültem. – Itt új szagok piszkálták az orromat, egyre 

kíváncsibb lettem. Illatok, amik nem illettek az erdő közepére. Lonc. 

Füst. Rózsa. Fűrészpor? És valami fémes is. A felásott föld erős 

szaga. Előrehajoltam a titok felé. 

Alice leugrott a hátamról, és elengedte a szememet. 

A lila sötétségbe meredtem. Ott, az erdei kis tisztáson bújt meg egy 

kicsiny, kőből épült tanyaház, a csillagok levendulaszürke fényében. 

Olyan tökéletesen odaillett, mintha természetes képződményként 

alakult volna ki a sziklából. Az egyik falon lonc kúszott fel egészen a 

vastag fazsindelyig. Késő nyári rózsa virágzott a zsebkendőnyi 



kertben, a sötét, alacsony ablakok alatt. Keskeny, lapos, az 

éjszakában ametisztnek látszó kövekből kirakott ösvény vezetett a 

különös, boltíves faajtóhoz. 

Ijedten markoltam meg a kezemben levő kulcsot. 

– Mit szólsz? – Alice hangja most egészen halk volt, tökéletesen illett 

a mesekönyvbe illő látványhoz. 

Szólásra nyitottam a számat, de egy hang sem jött ki rajta. 

– Esme úgy gondolta, örülnénk egy saját zugnak, de nem akarta, 

hogy távol legyünk – mormolta Edward. – És minden alkalmat és 

ürügyet megragadott, hogy felújíthasson valamit. Ez a házikó már 

legalább száz éve omladozott itt. 

Csak ámultam-bámultam, tátogtam, mint a hal. 

– Nem tetszik? – komorodott el Alice. – Másképp is berendezhetjük, 

ha úgy akarod. Emmett szívesen hozzáépített volna egy emeletet, 

oszlopokat, tornyot, de Esme szerint eredeti formájában jobban fog 

tetszeni neked. – Hangja egyre magasabb lett, és egyre jobban hadart. 

– Ha tévedett, máris átalakíthatjuk. Csak egy szavadba kerül, és… 

– Csitt! – nyögtem ki végül. 

Összeszorította az ajkát, és várt. Időbe telt, mire magamhoz tértem. 

– Házat kapok tőled a szülinapomra? – suttogtam. 

– Tőlünk – helyesbített Edward. – És csak egy kis kunyhó. A ház 

olyan épületet jelent, ahol jönni-menni is lehet. 

– Ne csúfold a házamat! 

Alice arca felragyogott. 

– Tetszik, igaz? 

A fejemet ráztam. 

– Imádod? 

Bólogattam. 

– Alig várom, hogy elmondhassam Esmének. 

– Ő miért nem jött velünk? 

Alice mosolya egy kicsit elhalványult, de csak egy cseppet, és 

megkísérelt finoman válaszolni. 

– Hát, tudod… még emlékeznek arra, hogy mennyire nem szereted az 

ajándékokat. Nem akartak túl nagy nyomást gyakorolni rád, nehogy 

úgy érezd, mindenképpen tetszenie kell. 

– Még szép, hogy tetszik. Hogy is ne tetszene! 



– Örülni fognak – veregette meg a karomat. – Mindenesetre a 

ruhásszekrényed feltöltve. Használd bölcsen! És… azt hiszem, ennyi. 

– Nem jössz be? 

Legyintett és hátratáncolt. 

– Edward kiismeri magát. Majd beugrom… valamikor. Hívj, ha nem 

tudod, mihez mit vegyél fel! – Kétkedő pillantást vetett rám, majd 

elmosolyodott. – Jazz vadászni akar. Na, akkor hát sziasztok! 

Úgy suhant el a fák között, mint egy elegáns puskagolyó. 

– Ez aztán fura – mondtam, amikor teljesen elhalt röptének zaja. – 

Tényleg ennyire rémes vagyok? Elkísérhettek volna a többiek is. Így 

most bűntudatom van. Még meg sem köszöntem neki rendesen. 

Vissza kellene mennünk, megmondani Esmének, hogy… 

– Bella, ne bolondozz! Nem kell ezt túlkomplikálni. 

– Akkor miért… 

– A másik ajándék az idő, s hogy egyedül lehetünk. Alice finoman 

próbálta a tudtodra adni. 

– Ja?! 

Ennyi elég volt, hogy megfeledkezzem a házról. Bárhol lehettünk 

volna. Nem láttam sem a fákat, sem a köveket, sem a csillagokat. 

Csak Edwardot. 

– Hadd mutassam meg neked, mit csináltak! – mondta, és a kezemért 

nyúlt. Talán nem tudja, hogy az elektromosság úgy lüktet a 

testemben, mint az adrenalinnal felturbózott vér? 

Megint olyan reakciókra vártam, amilyenekre a testem többé nem 

volt képes. A szívemnek úgy kellett volna dübörögnie, mint a 

gőzmozdonynak, ami mindjárt átmegy rajtunk. Fülsiketítően. Az 

arcomnak pipacsvörösben kéne égnie. 

De miért nem voltam fáradt? Hiszen ez volt életem leghosszabb 

napja. 

Felkacagtam – csupán kurta, ijedt kis nevetés volt –, rájöttem, hogy 

ennek a napnak sosem lesz vége. 

– Nekem is elmondod a viccet? 

– Nem túl jó vicc – feleltem, miközben az aprócska, boltíves ajtóhoz 

vezetett. – Csak az jutott eszembe, hogy ma van a mindörökké első és 

utolsó napja. Elég nehezen fér a fejembe, pedig van ott elég hely – 

nevettem fel újra. 



Edward velem együtt kacagott. A kilincs felé nyúlt, és várta, hogy 

átvegyem a háziasszony szerepét. Bedugtam a kulcsot a zárba, és 

elfordítottam. 

– Született tehetség vagy, Bella. Mindig elfelejtem, milyen furcsa 

lehet neked ez az egész. Bárcsak hallanám! – Lehajolt, és olyan 

sebességgel kapott a karjába, hogy észre sem vettem, ami pedig nem 

kis dolog. 

– Hékás! 

– Benne van a munkaköri leírásomban, hogy át kell vinnem téged a 

küszöbön – emlékeztetett. – De kíváncsi vagyok. Mondd el, mire 

gondolsz! 

Kitárta az ajtót, amely alig hallható nyikorgással nyílt ki, és belépett a 

terméskő falú nappaliba. 

– Mindenre – feleltem. – Tudod, mindenre gondolok egyszerre. Jó 

dolgokra, meg olyasmikre, amik miatt aggódom, és újdonságokra. 

Hogy túl sok felsőfokot használok gondolatban. Pillanatnyilag éppen 

arra gondolok, hogy Esme igazi művész. Ez olyan tökéletes! 

A tanyaház nappalija maga volt a tündérmese. A padlón sima, lapos 

kövek rajzoltak mintát. Az alacsony gerendamennyezetbe Jacob 

garantáltan beverte volna a fejét. A falakon meleg faborítás és 

kőmozaik váltotta egymást. A sarokban levő kandallóban még lustán 

pislákolt a tűz. Uszadék fa égett benne, a sótól kék és zöld lángokkal. 

A bútorzat eklektikus, egyik darab sem illett a többihez, mégis 

harmonikus volt. Az egyik szék mintha középkori lett volna, de a tűz 

előtti puff mai, és a szoba távolabbi végében álló könyvespolc 

Olaszországban játszódó filmekre emlékeztetett. Valahogy minden 

darab úgy illeszkedett a többihez, mint egy nagy, három dimenziós 

puzzle. A falon felismertem pár festményt a kedvenceim közül a 

nagy házból. Kétségtelenül felbecsülhetetlen értékű, eredeti 

műalkotások, mégis ideillettek minden mással együtt. 

Olyan hely volt, ahol bárki elhitte volna, hogy a varázslat létezik. 

Olyan hely, ahol az ember arra vár, hogy belép Hófehérke almával a 

kezében, vagy egy unikornis nekiáll lelegelni a rózsabokrokat. 

Edward mindig azt gondolta, hogy a horror világába tartozik. Én 

persze tudtam, mekkorát téved. Nyilvánvalóan itt a helye. Egy 

tündérmesében. 



Most pedig én is itt voltam, vele együtt, a mesében. 

Éppen ki akartam használni, hogy még nem tett le, és észvesztően 

szép arca csupán néhány centire van tőlem, amikor megszólalt: 

– Szerencse, hogy Esmének eszébe jutott hozzáépíteni még egy 

szobát. Nessre, pardon… Renesmee-re senki sem számított. 

Értetlenül néztem rá, miközben gondolataim kevésbé kellemes irányt 

vettek. 

– Ne kezdd már te is! – tiltakoztam. 

– Sajnálom, szerelmem. De egyfolytában ezt hallom a 

gondolataikban. Rám ragadt. 

Felsóhajtottam. Kisbabám, a víziszörny. Talán bele kéne nyugodnom. 

Én mindenesetre nem fogom szörnyikézni. 

– Biztos alig várod, hogy meglásd a szekrényt. Alice-nek legalábbis 

ezt fogom mondani, hadd örüljön. 

– Félnem kellene? 

– Rettegned. 

Végigvitt egy keskeny, kőfalú folyosón, amelynek a mennyezete 

csupa boltív volt, mintha a saját kis miniatűr várkastélyunkban 

lennénk. 

– Az lesz Renesmee szobája – biccentett egy halvány parkettájú 

szoba felé. – Nem volt idejük befejezni a dühödt vérfarkasok miatt… 

Halkan nevetgéltem, lám, milyen hamar rendbe jött minden, pedig 

csupán egy hete az egész egy rémálomnak tűnt. 

De a csudába is, miért így kellett Jacobnak mindent rendbe hoznia! 

– Ez itt a hálószobánk. Esme megpróbálta hazavarázsolni nekünk a 

szigete egy részét. Sejtette, hogy megszeretjük. 

Az ágy hatalmas volt és fehér, s a fehér fátyolszövet felhők 

baldachinja egészen a földig ért. A halvány parketta hasonlított a 

másik szobában lévőhöz, és most jöttem rá, hogy pont olyan színű, 

mint az érintetlen tengerpart. A falak egy káprázatos délelőtt fehér-

kékségében pompáztak, hátul pedig nagy, üveg tolóajtók nyíltak egy 

eldugott kis kertre. Benne futórózsák és egy tükörsima, kerek 

tavacska, körülötte kövek fénylettek. Egy pindurka, nyugodt óceán, 

ami csak a miénk. 

– Ó! – többet képtelen voltam kinyögni. 

– Tudom – suttogta. 



Ott álltunk egy percig, belefeledkezve az emlékekbe. Bár az emlékek 

emberiek voltak és ködösek, mégis átvették az uralmat a gondolataim 

fölött. 

Edward elmosolyodott, majd felnevetett. 

– A gardrób ott van a szárnyas ajtók mögött. De készülj föl rá: 

nagyobb, mint ez a szoba. 

Egy pillantást sem vesztegettem az ajtókra. Edwardon kívül újra 

semmi sem létezett a világon – a karja bölcsője, édes lehelete az 

arcomon, ajka csupán néhány ujjnyira az enyémtől, és most már 

semmi sem vonhatta el a figyelmemet, akár újszülött vámpír voltam, 

akár nem. 

– Majd azt mondjuk Alice-nek, hogy azonnal a ruhák közé vetettem 

magam – susogtam, és az ujjam köré csavartam a haját. Az arcunk 

már majdnem összeért. – Azt mondjuk, hogy órákig csak a ruhákat 

próbálgattam. Hazudni fogunk. 

Azonnal átvette a hangulatomat, hisz eddig csak úriemberhez méltón 

hagyta, hogy teljesen kiélvezhessem születésnapi ajándékomat. 

Hirtelen vadul vont magához. Morgása jóformán elvette az eszemet, 

úgy hajszolta körbe az áramot a testemben, mintha nem tudnék elég 

gyorsan elég közel kerülni hozzá. 

Keze alatt reccsent a textil, és örültem, hogy legalább az én ruhám 

már amúgy is tönkrement. Most már az övének is annyi. Jóformán 

szentségtörésnek tűnt semmibe venni a szép fehér ágyat, de tudtam, 

hogy odáig nem fogunk elérni. 

Ez a második nászút nem hasonlított az elsőre. 

A szigeten töltött idő emberi életem esszenciája volt. Abból a 

legjobb. Annyira arra vártam, hogy meghosszabbítsam emberi létem 

napjait, hogy még kis ideig belekapaszkodjak abba, amink van. 

Tudván, hogy a testi dolgok soha többé nem lesznek ugyanolyanok. 

Egy olyan nap után, mint a mai, sejthettem volna, hogy csak jobb 

lesz. 

Most tudtam igazán értékelni – valóban láttam éles, új szememmel 

tökéletes arcának minden szépséges vonását, hibátlan, nyúlánk 

testének minden részletét, minden szögből. Nyelvemen éreztem 

tiszta, élénk illatát és ujjbegyemmel márványbőrének hihetetlen 

selymességét. 



Az én bőröm is ugyanolyan érzékeny volt a keze alatt. 

Teljesen új volt, más ember… A testünk kecsesen összefonódott a 

sápadt homokszín padlón. Semmi óvatosság, semmi tartózkodás. 

Semmi félelem – az főleg nem. Mindketten szerethettünk – most már 

mindketten aktív résztvevők lehettünk. Végre egyenrangúak. 

Mint imént a csókunk, minden érintés több volt, mint amit 

megszoktam. Annyira visszafogta magát mostanáig! Így kellett 

tennie, de alig tudtam elhinni, miről maradtam le. 

Igyekeztem nem elfelejteni, hogy most én vagyok erősebb nála, de 

nehéz volt bármire is ügyelnem, amikor minden pillanatban ennyire 

erős érzések kötötték le a figyelmemet. Ha fájdalmat okoztam neki, 

nem panaszkodott. 

Az agyam egy szegletében felmerült a helyzet által feladott rejtély. 

Sosem fogok elfáradni, és ő sem. Nem kell levegő után kapkodnunk, 

pihennünk, ennünk, sőt, még vécére mennünk sem. Nincsenek immár 

alantas emberi szükségleteink. A világon senkinek nincs szebb és 

tökéletesebb teste, mint nekünk, és ő egyedül csakis az enyém. Nem 

hiszem, hogy valaha is eljutok arra a pontra, amikor azt gondolom 

majd: „Na, mára elég volt.” Mindig többet fogok kívánni. A napnak 

sosem lesz vége. Szóval, egy ilyen helyzetben hogy fogjuk egyáltalán 

abbahagyni? 

Egyáltalán nem zavart, hogy nem találtam rá választ. 

Valahogy észrevettem, amikor pirkadni kezdett. A miniatűr kerti 

óceán feketéből szürkére változott, és a közelben pacsirta kezdett 

dalolni. Talán a rózsák közt fészkelt. 

– Hiányzik? – kérdeztem, amikor befejezte énekét. 

Nem most szólaltunk meg először, de azt sem mondhatnám, hogy 

igazából beszélgettünk volna. 

– Mi? – mormogta. 

– Minden. A meleg, puha bőr, a finom illat… Nekem nem hiányzik, 

csak kíváncsi voltam, hogy te bánod-e egy kicsit. 

Halkan, kedvesen felnevetett. 

– Nehéz lenne ebben a pillanatban bármit is bánnom. 

Megkockáztatom, lehetetlen. Nem mindenki kap meg egyszerre 

mindent, amire vágyott, sőt még azt is, amire gondolni sem mert. 

– Kitérsz a válaszadás elől? 



Tenyerét az arcomhoz szorította. 

– Meleg a bőröd – mondta. 

Bizonyos értelemben igaz volt. Én az ő kezét éreztem melegnek. 

Nem olyan, mint Jacob lángoló bőre, de kellemesebb. 

Természetesebb. 

Aztán az ujját nagyon lassan végighúzta az arcomon, finoman 

körberajzolva az állam és a torkom vonalát, majd le, egészen a 

derekamig. 

– Tényleg puha vagy. 

Érintése olyan volt, mint a szatén, így hát értettem, mire gondol. 

– Ami pedig az illatot illeti, nem mondhatnám, hogy hiányzik. 

Emlékszel azoknak a kirándulóknak a szagára, amikor vadásztunk? 

– Szeretném elfelejteni. 

– Képzeld el, hogy azt csókolgatod. 

A torkomban fáklya lobbant. 

– Ó! 

– Pontosan. Vagyis a válasz: nem. Tökéletesen boldog vagyok, és 

nem hiányzik semmi. Senkinek sem jobb nálam. 

Már éppen fel akartam világosítani az egyetlen kivételről, de az 

ajkam hirtelen nagyon elfoglalt lett. 

Amikor a tavacska a napfelkeltétől gyöngyházszínűvé változott, 

eszembe jutott még egy kérdés. 

– Meddig tart ez? Úgy értem, Carlisle és Esme, Em és Rose, Alice és 

Jasper nem tölti az egész napot a szobába zárkózva. Egész idő alatt 

együtt vannak másokkal, talpig felöltözve. Egy idő után… 

csillapodik a vágy? 

Hogy világossá tegyem, miről beszélek, a lehető legközelebb 

férkőztem hozzá. 

– Nehéz megmondani. Mindenki más, és eddig te különböztél 

legjobban mindenkitől. Egy átlagos fiatal vámpír jó darabig túl 

szenvedélyesen szomjas ahhoz, hogy mást is észrevegyen. Mintha ez 

rád nem vonatkozna. Az átlagos vámpírnál az első év elteltével más 

szükségletek jelentkeznek. Valójában sem a szomjúság, sem más 

vágyak soha nem hagynak alább teljesen. Az egyensúly csak tanulás 

kérdése, hogy az ember rangsorolni tudjon, és sikerüljön… 

– Meddig? 



Elmosolyodott. 

– Rosalie és Emmett volt a legrosszabb. Egy teljes évtizedbe telt, 

mire öt mérföldes körzetben meg tudtam maradni mellettük. Ezt még 

Carlisle és Esme is nehezen emésztette meg. Végül kirakták a boldog 

pár szűrét. Esme házat épített nekik is. Impozánsabb volt ennél, de 

hát Esme tudja, mit szeret Rose, és ismeri a te ízlésedet is. 

– Szóval tíz év után? – Elég biztos voltam benne, hogy Rosalie és 

Emmett szerelme semmi a miénkhez képest, de nagyképűen hangzott 

volna, ha egy évtizednél többet mondok. – Aztán mindenki újra 

normális? Mint amilyenek most? 

Edward megint elmosolyodott. 

– Hát, azt nem tudom, mit értesz normálison. Láttad, hogy a 

családom meglehetősen emberi módon éli az életét, de éjszakánként 

aludtál – kacsintott. – Iszonyúan sok idő marad erre-arra, ha 

valakinek nem kell aludnia. Így elég könnyen egyensúlyban lehet 

tartani azokat a dolgokat, amik… érdekelnek. Nem véletlen, hogy én 

vagyok a legjobb zenész a családban, hogy – Carlisle mellett – én 

olvastam a legtöbb könyvet, én tanultam legtöbb 

természettudományt, és én beszélek folyékonyan a legtöbb nyelven… 

Emmett elhitetné veled, hogy a gondolatolvasástól vagyok ilyen 

nagyokos, pedig csak rém sok szabadidőm volt. 

Mindketten felnevettünk, s ettől határozottan érdekes dolgok 

történtek összefonódott testünkkel, szóval hatásosan ért véget ez a 

beszélgetés. 

25. SZÍVESSÉG 

EDWARD CSAK EGY KICSIVEL KÉSŐBB JUTTATTA 

ESZEMBE a kötelességeimet. 

Csupán egyetlen szavába került. 

– Renesmee… 

Felsóhajtottam. Hamarosan felébred. Már majdnem reggel hét lehet. 

Vajon keresni fog? Egyszeriben pánikszerű érzés tört rám. Vajon ma 

hogy fog kinézni? 

Edward érezte, mennyire felzaklatott. 

– Semmi baj, szerelmem. Öltözz fel, két másodperc alatt ott is 

vagyunk. 



Felpattantam, aztán visszanéztem rá – gyémántos teste csillogott a 

szűrt fényben –, aztán nyugat felé pillantottam, ahol Renesmee várt, 

majd megint vissza, és újra a baba felé. Így kapkodtam a fejem egy 

másodperc alatt vagy féltucatszor, nagyjából úgy festhettem, mint 

egy rajzfilmfigura. Edward mosolygott, de nem nevetett; erős férfi 

volt. 

– A lényeg az egyensúly, szerelmem. Olyan jól csináltad eddig, hogy 

szerintem nem kell sok idő, hogy minden a helyére kerüljön. 

– De ugye egész éjjel ráérünk? 

Erre már elvigyorodott. 

– Gondolod, ha nem úgy lenne, hagynám, hogy felöltözz? 

Ennek elégnek kell lennie, hogy kibírjam a nappali órákat. Uralkodni 

fogok ezen az elsöprő, ellenállhatatlan vágyon, hogy jó anya 

lehessek. Nehezemre esett anyaként gondolni magamra. Bár 

Renesmee kézzelfogható és lényeges része lett az életemnek, még 

mindig alig fogtam fel a helyzetet. Persze, valószínűleg mindenki így 

érezne, akinek nem adatik meg a kilenc hónap, hogy megszokja az 

elképzelést. Pláne, ha aztán a gyereke óráról órára változik. 

A Renesmee felgyorsult fejlődésével kapcsolatos gondolat egy 

pillanat alatt újra felizgatott. Meg sem álltam a gazdagon díszített, 

szárnyas, faragott gardrób előtt, hogy összeszedjem magam, mielőtt 

kiderítem, mit művelt Alice. Csak berontottam, azzal a szándékkal, 

hogy felveszem az első ruhadarabot, ami a kezem ügyébe kerül. 

Tudhattam volna, hogy nem lesz olyan egyszerű. 

– Melyik az enyém? – lihegtem. Mint Edward már említette, a 

gardrób nagyobb volt, mint a hálószobánk. Talán nagyobb volt, mint 

a ház többi része együttvéve, de a biztonság kedvéért majd egyszer 

lemérem. Egy pillanatra láttam lelki szemeim előtt, amint Alice 

igyekszik meggyőzni Esmét, hogy tekintsen el a klasszikus 

arányoktól, és engedélyezze ezt a monstrumot. Elképzelni sem 

tudtam, hogyan sikerült meggyőznie. 

Minden ruha fehér védőhuzatba csomagolva, érintetlenül lógott. 

Egyik sor a másik után. 

– Legjobb tudomásom szerint mind a tiéd, kivéve ez itt – mutatott az 

ajtótól balra levő akasztórúdra, amely alig ért a gardróbfal feléig. 

– Az egész?! 



Vállat vont. 

– Alice – mondtuk kórusban. Ő magyarázatként, én szitokszóként. 

– Szuper – dünnyögtem, és lehúztam a cipzárat a legközelebbi 

ruhavédő zsákon. Felmordultam, amikor megláttam benne a földig 

érő, babarózsaszín, selyem estélyi ruhát. 

Egy napba is beletelik, mire találok valami hordhatót! 

– Hadd segítsek! – ajánlkozott Edward. Óvatosan beleszagolt a 

levegőbe, majd az orra a hosszú helyiség végébe vezette, egy 

beépített fiókos szekrényhez. Újra szaglászott egy kicsit, majd 

kihúzott egy fiókot. Győzedelmes vigyorral tartott fel egy ravaszul 

fakított farmert. 

Azonnal mellette termettem. 

– Ezt meg hogy csináltad? 

– A farmernek ugyanúgy megvan a saját szaga, mint minden más 

textíliának. És most… valami pamutsztreccset? 

Szimata egy alacsonyabb rúdhoz kormányozta, ahonnan 

előbányászott egy hosszú ujjú, fehér pólót. Odadobta nekem. 

– Kösz – hálálkodtam. Mélyen beszívtam mindkét anyag szagát, 

hogy legközelebb megtaláljam ebben a bolondokházában. A 

selyemre és a szaténra emlékeztem. Azokat elkerülöm. 

Edwardnak csak másodpercekbe telt megtalálnia a saját cuccait – ha 

nem láttam volna meztelenül, megesküdtem volna, hogy nincs szebb 

látvány, mint Edward khaki vászonnadrágban és bézs pulcsiban –, és 

már kézen is fogott. Nyílsebesen startoltunk az eldugott kertből, 

könnyedén átugrottunk a falon, és száguldva értük el az erdőt. 

Kiszabadítottam a kezemet, hogy versenyt futhassunk. Ezúttal 

Edward győzött. 

Renesmee már ébren volt. A földön ült a rá vigyázó Rose-zal és 

Emmettel, és egy halom evőeszközzel játszott. Jobb kezében egy 

összevissza hajlított kanál. Amint meglátott az üvegen át, földhöz 

vágta a kanalat – szép kis nyomot hagyott a parkettán –, és 

parancsolóan felém mutatott. Közönsége nevetett. Alice, Jasper, 

Esme és Carlisle a kanapén ült, és úgy figyelte, mint a 

legizgalmasabb filmet. 



Épp csak felharsant a kacagásuk, már bent is voltam, átszeltem a 

szobát, és felkaptam Renesmee-t a padlóról. Boldogan egymásra 

mosolyogtunk. 

Változott, de nem olyan sokat. Egy kicsivel megint hosszabb lett, és 

babás arányai a kisgyermekes felé tolódtak. Haja egy fél centit nőtt, 

és ha megmozdult, ugrált, mint a rugó. Útközben hagytam 

elkalandozni a képzeletem, és ennél rosszabbra számítottam. Túlzott 

félelmeimnek köszönhetően ezek a kis változások jóformán 

megkönnyebbülést jelentettek. Még Carlisle mérései nélkül is 

biztosra vettem, hogy a növekedés lassabb volt, mint tegnap. 

Renesmee megpaskolta az arcomat. Összerezzentem. Megint éhes 

volt. 

– Mióta van fent? – kérdeztem, amikor Edward eltűnt a konyhában. 

Tudtam, hogy a kicsi reggelijéért ment, miután ugyanolyan tisztán 

látta a baba gondolatát az előbb, mint én. Eszembe jutott, hogy 

Edward vajon észrevenné-e a lánya különös képességét, ha a többiek 

nem tudnának Renesmee kis trükkjéről. Hiszen Edward számára 

természetes, hogy hallja mások gondolatait. 

– Csak pár perce – felelt Rose. – Hamarosan hívtunk volna. Már 

keresett, jobban mondva követelt. Esme feláldozta a második legjobb 

evőeszközkészletét, hogy lekösse a kis szörnyeteget. – Rose olyan 

mohó imádattal nézte Renesmee-t, hogy a szörnyikézés semmi 

kritikát nem jelentett. – Nem akartunk… öhm… zavarni. 

Rosalie az ajkába harapott, elfordította tekintetét, és igyekezett nem 

nevetni. A hátam mögött Emmett vihorászott némán, csak úgy 

remegett tőle a ház. 

Felszegett fejjel álltam. 

– Azonnal berendezzük a szobádat – mondtam Renesmee-nek. – 

Tetszeni fog neked a tanyaház. Varázslatos. – Felpillantottam 

Esmére. – Köszönöm, Esme. Nagyon köszönöm. Úgy, ahogy van, 

tökéletes. 

Még mielőtt Esme felelhetett volna, Emmett megint elnevette magát, 

ezúttal nem némán. 

– Ezek szerint még áll? – sikerült kinyögnie két nyerítés között. – Azt 

hittem, mostanra nem maradt belőle más, csak sitt. Mit csináltatok 



tegnap éjjel? Az államadósságot vitattátok meg? – kérdezte, és 

vonyított a röhögéstől. 

Fogcsikorgatva idéztem fel magamban annak negatív 

következményeit, amikor tegnap hagytam, hogy elkapjon a hév. 

Persze Emmett nem olyan sérülékeny, mint Seth… 

– Hol vannak a farkasok? – jutott eszembe Sethről, és kinéztem az 

üvegfalon, bár idefelé jövet Leah-nak híre-hamva sem volt. 

– Jacob ma reggel elég korán elindult – mondta Rosalie, kissé 

ráncolva a homlokát. – Seth pedig követte. 

– Miért volt annyira dühös? – kérdezte Edward, amikor visszajött 

Renesmee bögréjével. Rosalie emlékeiben nyilván több volt, mint 

amit az arcáról leolvastam. 

Lélegzetvétel nélkül adtam át Renesmee-t Rosalie-nak. Lehet, hogy 

szuper az önuralmam, de kizárt, hogy képes lennék megetetni. Még 

nem. 

– Nem tudom. Nem is érdekel – morgolódott Rosalie, de azért 

részletesebben felelt Edward kérdésére. – Mint egy idióta, tátott 

szájjal bámulta, ahogy Nessie alszik, aztán fogta magát, felugrott, 

pedig nem történt semmi – én legalábbis nem vettem észre semmit –, 

és elviharzott. Részemről örülök, hogy elment. Minél több időt tölt 

itt, annál kisebb az esély, hogy valaha is megszabadulunk a szagától. 

– Ugyan, Rose! – pirított rá finoman Esme. 

Rose hátradobta a haját. 

– Gondolom, nem számít. Már nem sokáig időzünk itt. 

– Én még mindig azt mondom, hogy egyenesen New Hampshire-be 

kellene mennünk, és ott letelepednünk – mondta Emmett 

nyilvánvalóan egy korábbi beszélgetést folytatva. – Bella már 

beiratkozott a Dartmouthra. Nem úgy tűnik, mintha hosszú időbe 

telne, mire iskolába járhat – fordult felém incselkedve. – Bizonyára 

kitűnő leszel… elvégre semmi érdekes elfoglaltságod nincs éjjelente 

a tanuláson kívül. 

Rosalie vihogott. 

Csigavér, csigavér, csigavér – ismételgettem. Büszke is voltam 

magamra, amiért nem veszítettem el a fejemet. 

Így hát eléggé meglepődtem, amikor Edward kiborult. 



Hirtelen ijesztően reszelős hangon mordult fel, s az arcát úgy 

borította el a legsötétebb düh, mint a viharfelhők. 

Alice talpra ugrott, még mielőtt bárki reagálhatott volna. 

– Mit művel? Mit csinál az a kutya, ami kiradírozta az egész napi 

programomat? Nem látok semmit! Jaj, ne! – Elgyötört pillantást 

vetett rám. – Hogy nézel ki? Kénytelen leszek megmutatni, hogyan 

tájékozódj a gardróbodban. 

Egy másodpercig hálás voltam Jacobnak, bármit is tett. 

Ekkor Edward felhorkant, és a keze ökölbe szorult. 

– Beszélt Charlie-val. Azt gondolja, hogy Charlie követi. Ide jön. 

Még ma. 

Alice erre olyan szitokáradatot trillázott, hogy még hallgatni is 

képtelenség volt, majd elmosódott a szemem előtt, ahogy kisüvített a 

hátsó ajtón. 

– Elmondta Charlie-nak? – lihegtem. – Hát nem érti? Hogy tehette? 

Charlie nem tudhat rólam! A vámpírokról! Rögvest a halállista élére 

kerülne, és még Cullenék sem tudnák megvédeni. 

– Ne! 

– Jacob ide tart – mondta idegesen Edward. 

Valahol távolabb, keleten eshetett. Jacob a hátsó ajtón jött be, és 

megrázta magát, mint egy kutya, vízcseppek repültek szanaszét a 

szőnyegre és a kanapéra, apró szürke pöttyöket hagyva a fehérségen. 

Fogsora szikrázott, pillantása élénk és izgatott volt. Úgy tűnt, nagyon 

felvillanyozza a tény, hogy éppen tönkreteszi az apám életét. 

– Szevasztok – üdvözölt bennünket vigyorogva. 

Hulla csend lett. 

Leah és Seth ember alakjukban hussantak mögé. Mindkettőjük keze 

remegett a szobában uralkodó feszültségtől. 

– Rose! – szóltam, kinyújtva a karomat, mire Rosalie egy szó nélkül 

odaadta nekem Renesmee-t. Mozdulatlan szívemhez szorítottam, 

meggondolatlan viselkedés elleni talizmánként. Addig fogom a 

karjaim közt tartani, amíg meg nem bizonyosodom arról, hogy 

döntésem, miszerint megölöm Jacobot, teljes mértékben racionális 

elhatározás, nem pedig dühön alapuló. 

Renesmee mozdulatlanul figyelt. Vajon mennyit értett meg ebből? 



– Charlie mindjárt itt lesz – közölte Jacob lezseren. – Csak beugrik. 

Feltételezem, Alice ad neked napszemüveget, vagy valami. 

– Te túl sok mindent feltételezel – csattantam fel. – Mit műveltél? 

Jacob mosolya elbizonytalanodott, de még mindig túlságosan fel volt 

pörögve, hogy komolyan feleljen. 

– Arra ébredtem ma reggel, hogy Szöszike és Emmett egyfolytában 

arról szövegel, hogy mindannyian elköltöztök az ország másik 

végébe. Mintha hagyhatnálak elmenni titeket. Charlie volt a 

legnagyobb probléma, nem? Nos, a probléma megoldva. 

– Van neked fogalmad arról, hogy mit tettél? Hogy mekkora 

veszélynek teszed ki? 

Felhorkant. 

– Nem én teszem ki veszélynek. Csak te jelentesz veszélyt rá. De te 

ugyebár természetfelettien tudsz uralkodni magadon, vagy nem? Bár 

szerintem ez nem akkora cucc, mint a gondolatolvasás. Az sokkal 

izgalmasabb. 

Edward keresztülszáguldott a szobán, hogy Jacob képébe másszon. 

Bár fél fejjel alacsonyabb volt nála, amikor Jake elhajolt az ökle elől, 

úgy tűnt, mintha Edward föléje tornyosulna. 

– Ez csak elmélet, te ostoba korcs – acsargott. – Szerinted Charlie-n 

kellene kipróbálnunk? Belegondoltál, micsoda fizikai fájdalomnak 

teszed ki Bellát, még akkor is, ha képes ellenállni? Vagy a lelki 

fájdalomnak, mert mi van, ha nem? Gondolom, téged már nem 

érdekel, mi történik Bellával – prüszkölte az utolsó szavakat. 

Renesmee aggódva szorította az arcomra az ujjait, visszajátszott 

gondolatait félelem színezte el. 

Edward szavai végre eljutottak Jacob agyáig, furcsán feldobott 

hangulata ellenére. 

– Bellának fájdalmai lesznek? 

– Mintha fehéren izzó billogvasat dugnál le a torkán! 

Összerezzentem, amikor eszembe jutott a tiszta embervér illata. 

– Ezt nem tudtam – suttogta Jacob. 

– Akkor talán előbb megkérdezhetted volna – morgott vissza 

Edward. 

– Megállítottál volna. 

– Meg is kellett volna állítani téged. 



– Ez nem rólam szól – vágtam közbe. Renesmee-be kapaszkodva 

igyekeztem nem elveszíteni a józan eszemet. – Jacob, ez Charlie-ról 

szól. Hogy keverheted ekkora veszélybe? Tisztában vagy vele, hogy 

így már rá is vámpírélet vár, vagy a halál? 

A hangom remegett a könnyektől, amik többé nem hullanak a 

szememből. 

Jacobot még mindig bántotta Edward szemrehányása, de mintha az 

enyém nem zavarta volna. 

– Nyugi, Bella! Nem mondtam neki semmi olyat, amit ti nem 

akartatok. 

– De idejön! 

– Aha, épp ez benne a lényeg. Nem a te ötleted volt a „hadd vonja le 

a maga téves következtetését” terv? Azt hiszem, sikerült elég jól 

megszerveznem az elterelő hadműveletet, ha mondhatok ilyet. 

Ujjaim elengedték Renesmee-t, de biztonságosan visszagörbítettem 

őket. 

– Mondd ki úgy, ahogy van, Jacob! Nincs türelmem ehhez. 

– Rólad jóformán nem is mondtam semmit, Bella. Magamról 

beszéltem. Vagy talán jobb szó rá, hogy megmutattam neki. 

– Átlényegült Charlie előtt – hörögte Edward. 

– Mit műveltél? – suttogtam. 

– Bátor volt. Olyan bátor, mint te. Nem ájult el, nem hányt, meg 

semmi ilyesmi. Le a kalappal! De látnod kellett volna a képét, amikor 

vetkőzni kezdtem. Az haláli volt – kuncogott Jacob. 

– Hogy te mekkora marha vagy! Szívinfarktust kaphatott volna. 

– Charlie jól van. Tökös fickó. Ha elgondolkoznál rajta egy percre, 

rájönnél, hogy ezzel szívességet tettem neked. 

– A felét kapod, Jacob – mondtam színtelen, fémes hangon. – 

Harminc másodperced van, hogy elmondj mindent, mielőtt átadnám 

Renesmee-t Rosalie-nak, és letépném a nyavalyás fejedet. Seth 

ezúttal nem fog megállítani. 

– Te jó ég, Bells! Régebben nem voltál ilyen hatásvadász. Ez valami 

vámpír specialitás? 

– Huszonhat másodperc. 

Jacob ledobta magát a legközelebbi fotelbe. Kis falkája 

elhelyezkedett két oldalán, és egyáltalán nem volt olyan higgadt, mint 



amilyennek ő maga tűnt. Leah le nem vette rólam a szemét, és meg-

megvillantotta a fogsorát. 

– Szóval ma reggel bekopogtam Charlie ajtaján, és megkértem, hogy 

járjon velem egyet. Nem értette, de amikor azt mondtam neki, hogy 

rólad van szó, és újra itt vagy a városban, követett az erdőbe. 

Közöltem vele, hogy már nem vagy beteg, és hogy a helyzet kissé 

fura, de minden rendben. Már épp el akart indulni hozzád, de 

mondtam, hogy előbb látnia kell valamit. És átlényegültem – fejezte 

be vállat vonva. 

Olyan érzésem volt, mintha satuba szorítanák az állkapcsomat. 

– Mindent tudni akarok, szóról szóra, te szörnyeteg. 

– Te mondtad, hogy csak harminc másodpercem van. Na, jó, oké. – 

Nyilván lerítt az arcomról, hogy nem vagyok vicces kedvemben. – 

Lássuk csak! Visszaváltoztam és felöltöztem, aztán amikor újra 

levegőhöz jutott, valami olyat mondtam, hogy: „Charlie, nem olyan 

világban élsz, amilyenben hitted. A jó hír az, hogy semmi sem 

változott, csak az, hogy most már tudod. Az élet megy tovább, ahogy 

eddig is. Nyugodtan tegyél úgy továbbra is, mintha nem hinnél az 

egészben.” Kellett egy kis idő, mire összerakta, aztán tudni akarta, 

hogy valójában mi történik veled, meg mi ez az egész ritka betegség 

cirkusz. Elmondtam neki, hogy tényleg beteg voltál, de most már jól 

vagy, csak egy kicsit meg kellett változnod, hogy felgyógyulhass. 

Ekkor azt firtatta, mit értettem változás alatt, mire azt feleltem, hogy 

most jobban hasonlítasz Esmére, mint Renée-re. 

Edward cöccögött, én pedig rémüldöztem. Veszélyes irányt kezdett 

venni az egész. 

– Néhány perc múlva azt kérdezte, te is állattá változtál-e, mire azt 

feleltem: „csak szeretne ő is ekkora király lenni” – heherészett Jacob. 

Rosalie undorodva felhorkant. 

– Elkezdtem beszélni neki a vérfarkasokról, de még ki sem mondtam 

a szót, Charlie félbeszakított, és azt mondta, inkább nem szeretné 

tudni a részleteket. Aztán azt kérdezte, hogy tudtad-e, mibe 

keveredsz, amikor hozzámentél Edwardhoz, én meg azt feleltem: 

„Hát persze. Évek óta tudott a dologról, azóta, hogy visszajött 

Forksba.” Ez nem nagyon tetszett neki. Hagytam, hadd lökje a sódert, 

amíg ki nem adja magából a mérgét. Amikor lenyugodott, csak két 



dolgot akart. Téged látni, mire azt mondtam, jobb lenne, ha adna 

nekem egy kis előnyt, hogy elmagyarázzam. 

Nagy levegőt vettem. 

– Mi volt a másik? 

Jacob elmosolyodott. 

– Ez tetszeni fog neked. A fő kérése az volt, hogy erről az egészről a 

lehető legkevesebbet árulj el neki. Hacsak nem feltétlen szükséges 

tudnia valamit, akkor tartsd meg magadnak. Csak amennyit tudnia 

kell. 

Először éreztem némi megkönnyebbülést, amióta Jacob belépett. 

– Ezzel megbirkózom. 

– Ami a többit illeti, a maga részéről szeretne úgy tenni, mintha 

minden normális lenne – mondta Jacob önelégült mosollyal. Nyilván 

gyanítja, hogy most éled bennem a hála halovány csírája. 

– Renesmee-ről mit mondtál neki? – Igyekeztem megőrizni hangom 

penge élét, küzdve az akaratom ellenére feltörő elismeréssel. 

Korainak bizonyult. Még bőséggel adódott gond. Akkor is, ha Jake 

beavatkozását Charlie jobban fogadta, mint reméltem… 

– Ja, igen. Azt mondtam neki, hogy te és Edward örököltetek egy 

újabb éhes szájat – pillantott Edwardra. – Ti vagytok az árva gyámjai, 

mint Batman Robinnak. Gondoltam, nem bánjátok, ha lódítok. Ez is a 

játék része, nem? – Edward egyáltalán nem reagált, így Jacob 

folytatta. – Charlie ekkor már semmin sem tudott volna meglepődni, 

de azt azért megkérdezte, hogy örökbe fogadjátok-e. „Mintha a 

lányuk volna? Akkor olyan nagyapaféle vagyok?” Pontosan ezek 

voltak a szavai. Mondtam neki, hogy igen. Gratula, Nagypapi, meg 

minden. Még egy kicsit el is mosolyodott. 

Újra csípni kezdett a szemem, de ezúttal nem a félelemtől vagy az 

aggodalomtól. Charlie-t megmosolyogtatta az elképzelés, hogy 

nagypapa? Charlie találkozni fog Renesmee-vel? 

– De olyan gyorsan változik – suttogtam. 

– Mondtam neki, hogy a kicsi különlegesebb, mint mi mindannyian 

együttvéve – felelt Jacob halkan. Felállt, és egyenesen odajött 

hozzám, elhessegetve Leah-t és Sethet, amikor követni akarták. 

Renesmee a karját nyújtotta felé, én azonban erősebben öleltem 

magamhoz. – Azt mondtam Charlie-nak: „Nekem elhiheted, jobb, ha 



nem tudod. De ha meg tudsz feledkezni minden furcsaságról, el fogsz 

ájulni. Ő a legcsodásabb ember az egész világon.” Azt is mondtam, 

hogy ha ezt el tudja fogadni, akkor itt maradtok Edwarddal, és lesz 

ideje megismerni a babát. De ha ez túl soknak bizonyul neki, akkor 

elmentek. Azt felelte, hogy megbirkózik vele, amíg nem erőltetnek rá 

túl sok információt. 

Jacob halványan mosolygott, és várt. 

– Nem fogom megköszönni neked – közöltem. – Így is hatalmas 

veszélynek teszed ki Charlie-t. 

– Sajnálom, hogy ez fájni fog neked. Nem tudtam. Bella, a dolgok 

megváltoztak, de te mindig a legjobb barátom maradsz, és most már 

helyesen szeretlek. Végre egyensúlyban vagyunk. Mindkettőnknek 

van valakije, aki nélkül képtelen élni. 

Legjacobosabb mosolyát sugározta rám. 

– Még mindig barátok vagyunk? 

Bármennyire szerettem volna, mégsem tudtam ellenállni, kénytelen 

voltam visszamosolyogni rá. Csak egy icipicit. 

Békejobbot nyújtott. 

Mély levegőt vettem, és jobb karomra helyeztem Renesmee-t. Bal 

kezemet nyújtottam Jacobnak. Meg sem rezzent bőröm hidegétől. 

– Ha ma éjjel nem ölöm meg Charlie-t, elgondolkozom rajta, hogy 

megbocsátok-e neked. 

– Miután ma éjjel nem ölöd meg Charlie-t, igencsak az adósom 

leszel. 

– Szabad? – nyújtotta Jacob másik kezét Renesmee felé. 

– Tulajdonképpen azért fogom, hogy meg ne öljelek, Jacob. Inkább 

később adnám oda. 

Felsóhajtott, de nem erőltette. Bölcs dolog volt a részéről. 

Ekkor Alice rontott be az ajtón, a keze tele volt, a pillantása goromba. 

– Te, te, meg te – rivallt a vérfarkasokra –, ha muszáj maradnotok, 

akkor álljatok oda a sarokba, és maradjatok is ott egy darabig! 

Látnom kell. Bella, legjobb lesz, ha a babát odaadod neki. Amúgy is 

szabad kezekre lesz szükséged. 

Jacob győzedelmesen vigyorgott. 

Tömény rettegés szorongatta a gyomromat. Bizonytalan 

önuralmamra alapozva mindjárt hazárdjátékba kezdek, és az apám 



lesz a tét. Újra Edward korábbi szavai visszhangoztak a fejemben. 

„Belegondoltál, micsoda fizikai fájdalomnak teszed ki Bellát, még 

akkor is, ha képes ellenállni? Vagy a lelki fájdalomnak, mert mi van, 

ha nem?” 

Elképzelni sem tudtam a kudarc fajdalmát. Kapkodni kezdtem a 

levegőt. 

– Fogd! – suttogtam, Jacob karjába csúsztatva Renesmee-t. 

Az aggodalomtól ráncba gyűrődött a homloka, úgy bólintott. Intett a 

többieknek, mire mindhárman átmentek a szoba távolabbi sarkába. 

Seth és Jake azonnal leült a földre, de Leah a fejét rázta. A szája 

összeszorult. 

– Elmehetnék? – siránkozott. Úgy tűnt, kellemetlenül érzi magát 

emberi testben. Rövid haja rendezetlen pamacsokban meredezett, és 

ugyanazt a koszos pólót és vászonsortot viselte, amit legutóbb is, 

amikor majdnem nekem jött. A keze még mindig remegett. 

– Hát persze – mondta Jake. 

– De legalább bújj el, hogy össze ne fuss Charlie-val! – tette hozzá 

Alice. 

Leah rá se nézett. Már kint is volt az ajtón, és betrappolt a bokrok 

közé, hogy gyorsan átváltozzon. 

Edward újra ott állt mellettem, és az arcomat simogatta. 

– Meg tudod csinálni. Tudom, hogy képes vagy rá. Segítek. 

Mindannyian segítünk. 

Az arcomról lerítt a páni félelem. Edward szemébe néztem. Vajon 

elég erős ahhoz, hogy visszatartson, ha rossz mozdulatot teszek? 

– Ha nem hinnék benne, hogy ura leszel a helyzetnek, már ma 

eltűnnénk. Ebben a percben. De meg tudod csinálni. És boldogabb 

leszel, ha Charlie része marad az életednek. 

Igyekeztem lassítani a légzésemet. 

Alice a kezét nyújtotta. A tenyerén kis fehér doboz feküdt. 

– Ez irritálni fogja a szemedet. Nem fog fájni, de okoz némi 

látászavart. Idegesítő. Nem pont olyan, mint az eredeti szemszíned, 

de még mindig jobb, mint az égővörös, nem igaz? 

Feldobta a levegőbe a kontaktlencsés dobozt, én meg elkaptam. 

– Mikor szerezted be? 



– Még mielőtt elindultatok a nászútra. Felkészültem néhány 

lehetséges jövőbeni verzióra. 

Bólintottam, és kinyitottam a dobozkát. Még sosem viseltem 

kontaktlencsét, de nem lehet nagy ördöngösség. Megfogtam az egyik 

kis barna lencsét, és a homorú oldalát a szemgolyómra illesztettem. 

Pislogtam, és máris rosszabbul láttam. Persze átláttam rajta, de 

kirajzolódott a vékony műanyag textúrája is. A szemem egyfolytában 

a mikroszkopikus karcolásokra fókuszált. 

– Értem, mire gondolsz – mormogtam, miközben betettem a párját. 

Ezúttal igyekeztem nem pislogni. A szemem automatikusan meg 

akart szabadulni az idegen testtől. 

– Hogy festek? 

Edward elmosolyodott. 

– Gyönyörű vagy. Természetesen… 

– Igen, igen, mindig gyönyörű – fejezte be Edward gondolatát 

türelmetlenül Alice. – Jobb, mint a vörös, de ennél nagyobb bókot 

most ne várj! Olyan, mint a sár. A te barna szemszíned sokkal szebb 

volt. Ne felejtsd el, hogy ezek nem sokáig tartanak. A szemedben 

levő méreg néhány óra alatt feloldja a lencséket. Vagyis ha Charlie 

tovább marad, ki kell menned újakért. Ez amúgy is jó ötlet, mivel az 

emberek olykor elvonulnak pisilni – mondta fejcsóválva. – Esme, 

címszavakban mondd el neki, hogyan kell emberként viselkedni, 

addig én feltöltöm a fürdőszobát kontaktlencsével! 

– Mennyi időm van? 

– Charlie öt perc múlva ideér. Ne vacakolj a részletekkel! 

Esme bólintott, majd odajött hozzám, és megfogta a kezemet. 

– A legfontosabb, hogy ne ülj mozdulatlanul, és ne mozogj túl 

gyorsan – magyarázta. 

– Ülj le, ha ő is leül! – szólt közbe Emmett. – Az emberek nem 

szeretnek álldogálni. 

– Úgy harminc másodpercenként kalandozzon el a tekinteted – tette 

hozzá Jasper. – Az emberek nem bámulnak egy dolgot túl sokáig. 

– Tedd keresztbe a lábad kábé öt percre, aztán a következő ötben 

kulcsold össze a két bokádat! – mondta Rosalie. 

Minden javaslatra bólintottam. Már tegnap észrevettem, hogy ezek 

közül alkalmaznak néhányat. Azt gondoltam, tudnám utánozni őket. 



– És percenként legalább hármat pislogj! – javasolta Emmett. Aztán a 

homlokát ráncolta, majd a kanapévégi kisasztalhoz szökellt a 

távkapcsolóért. A főiskolai amerikai futballbajnokságra kapcsolt, és 

elégedetten bólintott. 

– Gesztikulálj! Simítsd hátra a hajadat, vagy tégy úgy, mintha 

vakaródznál! – figyelmeztetett Jasper. 

– Esmét kértem meg – bosszankodott Alice visszatérve. – Te 

túlságosan sok mindent zúdítasz a nyakába. 

– Nem, azt hiszem, mindent megjegyeztem – tiltakoztam. – Ülni, 

körülnézni, pislogni, fészkelődni. 

– Helyes – dicsért meg Esme, és átölelte a vállamat. 

Jasper a homlokát ráncolta. 

– Amennyire lehet, vissza fogod tartani a lélegzetedet, de azért a 

válladat mozgatnod kell egy kicsit, hogy úgy nézzen ki, mintha 

lélegeznél. 

Egyszer belélegeztem, majd újra bólintottam. 

Edward átölelt a másik oldalról. 

– Meg tudod csinálni – súgta újra a fülembe. 

– Két perc – figyelmeztetett Alice. – Talán legjobb lesz, ha a 

kanapéról indítasz. Elvégre beteg voltál. Így nem szúrja ki azonnal, 

hogy megváltozott a mozgásod. 

A kanapéhoz húzott. Igyekeztem lassabban, sutábban mozogni. 

Pillantásán láttam, hogy nem alakítottam meggyőzően. 

– Jacob, szükségem van Renesmee-re – mondtam. 

Jacob meg sem mozdult. 

Alice a fejét csóválta. 

– Bella, a baba zavar engem a jövőlátásban. 

– De nekem meg szükségem van rá. Megnyugtat. – A pánik csak úgy 

süvöltött a hangomból. 

– Rendben – mérgelődött Alice. – De akkor tartsd olyan 

mozdulatlanul, amennyire csak tudod, én pedig megpróbálom majd 

kikerülni. – Bosszúsan sóhajtott, mint akit arra kérnek, hogy 

ünnepnapon túlórázzon. Jacob is felsóhajtott, de a karomba adta 

Renesmee-t, majd gyorsan elhátrált Alice dühös pillantása elől. 

Edward leült mellém, és átölelt a babával együtt. Előrehajolt, és 

nagyon komolyan Renesmee szemébe nézett. 



– Renesmee! Valaki nagyon különleges jön, hogy meglátogasson 

téged és a mamádat – mondta ünnepélyesen, mintha arra számítana, 

hogy minden szót megért. Vajon tényleg megértette? Tiszta, komoly 

pillantással nézett vissza Edwardra. – De ő nem olyan, mint mi, még 

csak nem is olyan, mint Jacob. Nagyon óvatosnak kell lennünk vele. 

Nem szabad úgy mesélned neki, ahogy nekünk szoktál. 

Renesmee megérintette Edward arcát. 

– Pontosan – felelt rá Edward. – És nagyon szomjas leszel tőle. De 

nem szabad megharapnod. Nem gyógyulna meg úgy, mint Jacob. 

– Érti, amit mondasz? – hüledeztem. 

– Érti. Ugye vigyázni fogsz, Renesmee? Ugye segítesz? 

Renesmee újra megérintette. 

– Nem. Azt nem bánom, ha Jacobot megharapod. Az egyáltalán nem 

baj. 

Erre Jacob vihogni kezdett. 

– Talán jobb lenne, ha elmennél, Jacob – mondta Edward hűvösen. 

Nem bocsátott meg Jacobnak, mert tudta, akárhogy is alakulnak a 

dolgok, fájdalmaim lesznek. De ha ez a legrosszabb, amivel ma 

szembe kell néznem, akkor dalolva vállalom. 

– Azt ígértem Charlie-nak, hogy itt leszek – közölte Jacob. – 

Szüksége van erkölcsi támogatásra. 

– Erkölcsi támogatásra – gúnyolódott Edward. – Charlie úgy tudja, 

közülünk te vagy a legtaszítóbb szörnyeteg. 

– Taszító? – tiltakozott Jacob, aztán csendben nevetgélt magában. 

Hallottam a keréksurrogást. A kocsi letért az országútról Cullenék 

bekötőútjának nedves földjére. Megint elakadt a lélegzetem. A 

szívemnek kalapálnia kellett volna. A testem már megint nem úgy 

reagált, ahogy illendő lett volna. 

Renesmee egyenletes szívverésére összpontosítottam, hogy 

megnyugodjak. Ez elég gyorsan segített. 

– Ügyes vagy, Bella! – súgta Jasper elismerően. 

Edward erősebben szorította a vállamat. 

– Biztos vagy benne? – kérdeztem. 

– Százszázalékosan. Bármire képes vagy – csókolt meg mosolyogva. 

Nem ártatlan, apró puszit nyomott a számra, így aztán vad vámpír 

reakcióm újra készületlenül ért. Edward ajka majdnem úgy hatott 



rám, mintha súlyos függőséget okozó kábítószer került volna 

egyenesen az idegrendszerembe. 

Jasper megérezte hangulatváltozásomat. 

– Ööö… Edward, talán jobb lenne, ha most nem terelnéd el a 

figyelmét. Összpontosítania kell. 

Edward elhúzódott tőlem. 

– Bocs – mondta. 

Felnevettem. Ezt én mondtam mindig, a legelső csóktól kezdve. 

– Majd később – ígértem, és a gyomromban a várakozás labdává 

gömbölyödött. 

– Koncentrálj, Bella! – sürgetett Jasper. 

– Rendben. – Elfojtottam magamban a remegést. Most Charlie a 

lényeg. Charlie-ra kell vigyázni. Nekünk ott lesz az egész éjszaka… 

– Bella! 

– Bocs, Jasper. 

Emmett nevetett. 

Charlie járőrkocsijának hangja egyre közelebbről hallatszott. A 

pillanatnyi könnyed hangulat tovaszállt, senki nem moccant. 

Keresztbe tettem a lábam, és gyakoroltam a pislogást. 

Az autó megállt a ház előtt, és néhány másodpercig üresjáratban 

zümmögött. Eltűnődtem, vajon Charlie is ugyanannyira ideges-e, 

mint én? Aztán leállította a motort, és becsapódott az ajtó. Három 

lépés a füvön át, és nyolc dobbanás a fa lépcsőfokokon. Még négy 

lépés ver visszhangot a verandán. Azután csend. Charlie kétszer is 

mély levegőt vett. 

Kopp-kopp-kopp. 

Még egyszer belélegeztem, talán utoljára. Renesmee kényelmesebben 

fészkelte be magát a karomba, arcát a hajamba rejtette. 

Carlisle nyitott ajtót. Aggódó arckifejezése úgy változott szívélyessé, 

ahogy csatornát vált a tévén. 

– Szevasz, Charlie! – mondta kellően meghökkenve. Elvégre 

Atlantában, a Járványügyi Központban kellett volna lennünk. Charlie 

tudta, hogy hazudtak neki. 

– Carlisle – köszönt sietősen. – Bella hol van? 

– Itt vagyok, apa! 



Jaj! A hangom nem stimmel. A tetejébe még egy csomó levegőt is 

elhasználtam. Gyorsan pótoltam, örültem, hogy Charlie illata még 

nem töltötte be a szobát. 

Charlie kifejezéstelen arca megsúgta, mennyire más lett a hangom. 

Rám nézett, és elkerekedett a szeme. 

Le tudtam olvasni arcáról a benne lejátszódó érzelmeket. 

Sokk. Hitetlenség. Fájdalom. Veszteség. Félelem. Düh. Gyanakvás. 

És újra fájdalom. 

Az ajkamba haraptam. Fura érzés volt. Új fogaimat élesebbnek 

éreztem gránitbőrömön, mint amilyenek emberi fogaim voltak puha 

emberi bőrömnek. 

– Te vagy az, Bella? – suttogta. 

– Aha – leheltem szélcsengő hangomon. – Szia, Apa! 

Nagy levegőt vett, hogy összeszedje magát. 

– Hali, Charlie – üdvözölte Jacob a sarokból. – Mizujs? 

Charlie dühös pillantást vetett Jacobra, beleborzongott az emlékbe, 

majd újra rám meredt. 

Lassan átvágott a szobán, végül már csak egylépésnyire volt tőlem. 

Szemrehányón pislogott Edward felé, aztán visszafordult hozzám. 

Éreztem sugárzó testmelegét és minden szívdobbanását. 

– Bella? – kérdezte megint. 

Mélyebbre és halkabbra vettem a hangom, próbáltam tompítani a 

csengését. 

– Tényleg én vagyok. 

Az állkapcsa megfeszült. 

– Sajnálom, Apa! – mondtam. 

– Jól vagy? 

– Klasszul, komolyan – bizonygattam. – Egészséges vagyok, mint a 

makk. 

Azzal az oxigénem el is fogyott. 

– Jake azt mondta, hogy ez… szükséges volt. Hogy meghaltál volna. 

– Úgy beszélt, mint aki egy szót sem hisz el abból, amit ő maga 

mond. 

Erőt vettem magamon, Renesmee meleg testére koncentráltam, 

támogatásért Edwardnak dőltem, és nagy levegőt vettem. 



Charlie illatától a lángok egyenesen belemarkoltak a torkomba. De 

volt rosszabb is ennél a fájdalomnál. Mégpedig a vágy forró 

nyilallása. Charlie illata volt a legfinomabb csemege, amit valaha el 

tudtam képzelni. Bármennyire ínycsiklandóak voltak az ismeretlen 

kirándulók, Charlie kétszer annyira csábító volt. És csak 

egylépésnyire ácsorgott tőlem, nyálcsurgató hővel és vérnedv 

szagával árasztva el a száraz levegőt. 

De most nem vadásztam. Ő az apám volt. 

Edward együttérzőn szorongatta a vállamat, Jacob pedig 

bocsánatkérő pillantást küldött felém a szoba túlsó végéből. 

Megpróbáltam összeszedni magam, és figyelmen kívül hagyni a 

szomjúság fájdalmát. Charlie válaszra várt. 

– Jacob igazat mondott. 

– Akkor ő itt az egyetlen – morgott Charlie. 

Azt reméltem, átlát annyira a megváltozott arcomon, hogy 

észrevegye a bűntudatot. 

Hajam takarásában Renesmee szaglászni kezdett, kíváncsivá tette 

Charlie illata. Erre szorosabban fogtam. 

Charlie látta, hogy aggódom valamin, és követte a pillantásomat. 

– Ó! – mondta, és a düh teljesen eltűnt az arcáról, csak a döbbenet 

maradt. – Szóval ő az. Az árva, akiről Jacob azt mondta, örökbe 

fogadjátok. 

– Az unokahúgom – hazudott Edward könnyedén. Nyilván úgy 

döntött, kár tagadni a rokonságot, hiszen a hasonlóság közte és 

Renesmee között túlságosan feltűnő. 

– Azt hittem, elveszítetted a családodat – mondta Charlie 

szemrehányón. 

– A szüleimet igen. A bátyámat örökbe fogadták, mint engem. Többé 

nem láttam. De a bíróság megtalált, amikor ő és a felesége 

autóbalesetben életét vesztette, s egyetlen gyermeküknek nem maradt 

más rokona. 

Edwardnak fantasztikusan ment az ilyesmi. Hangja egyenletes, 

pontosan a megfelelő mennyiségű ártatlansággal. Gyakorolnom kell, 

hogy nekem is flottul menjen. 

Renesmee szimatolva kikukucskált a hajam mögül. Hosszú 

szempillái alól félénken Charlie-ra pillantott, majd újra elbújt. 



– Egyszerűen… gyönyörű. 

– Az – értett egyet Edward. 

– De elég nagy felelősség. Ti ketten csak most kezditek az életet. 

– Mi mást tehettünk volna? – cirógatta meg Edward Renesmee arcát. 

Láttam, ahogy emlékeztetőül egy pillanatra megérinti az ajkát. – Te 

magára hagytad volna? 

– Hmmm. Hát… – ingatta a fejét szórakozottan. – Jake azt mondta, 

Nessie-nek hívjátok. 

– Nem – csattantam fel éles, kellemetlen hangon. – A neve 

Renesmee. 

Charlie most újra rám figyelt. 

– Te mit gondolsz erről? Talán Carlisle és Esme… 

– Ő az enyém – szóltam közbe. – Akarom. 

Charlie a homlokát ráncolta. 

– Ilyen fiatalon nagyapává teszel? 

– Carlisle is nagypapa – mosolyodott el Edward. 

Charlie hitetlenkedő pillantást vetett a még mindig a bejárati ajtónál 

álló Carlisle-ra, aki úgy festett, mint Zeusz legjóképűbb öccse. 

Charlie felhorkant, majd elnevette magát. 

– Asszem, ettől azért jobban érzem magam. – Pillantása újra 

Renesmee-re tévedt. – Az egyszer biztos, hogy szemrevaló baba. – 

Meleg lehelete finoman belengte a teret kettőnk között. 

Renesmee a szag felé hajolt, lerázva magáról a hajamat, és először 

nézett egyenesen Charlie arcába, akinek a lélegzete is elállt. 

Tudtam, mit lát. Az én szememet – amit tőle örököltem – Renesmee 

hibátlan arcában. 

A szélütés kerülgette. Az ajka remegett, de le tudtam olvasni a 

szájáról a némán kimondott számokat. Visszafelé számolt, 

megpróbált kilenc hónapot összesűríteni egybe. Igyekezett összerakni 

a képet, de az orra előtt levő bizonyítékot képtelen volt értelmezni. 

Jacob felállt, odajött és hátbaveregette. Aztán a füléhez hajolt, és 

súgott valamit, csak szegény Charlie nem tudta, hogy mindannyian 

halljuk. 

– Meg kellett tudnod, Charlie. De semmi baj. Becsszó. 

Charlie nyelt egyet, és bólintott. Aztán lángoló tekintettel és ökölbe 

szorított kézzel Edward felé lépett. 



– Nem akarok mindent tudni, de elegem van a hazugságokból! 

– Sajnálom – felelt Edward higgadtan –, de fontosabb, hogy a 

publikus sztorit tudd, mint a valóságot. Ha része leszel ennek a 

titoknak, a publikus sztori számít. Azért, hogy megvédje Bellát, 

Renesmee-t és valamennyiünket. Az ő kedvükért képes leszel vállalni 

a hazugságot? 

A szoba mintha szobrokkal lett volna tele. Bokában keresztbe 

kulcsoltam a lábam. 

Charlie prüszkölt mérgében. 

– Azért figyelmeztethettél volna, kicsim! 

– Az tényleg megkönnyítette volna a dolgot? 

Ráncba gyűrődött homlokkal térdelt le elém a földre. Láttam, ahogy 

kering a vér a nyakán, a bőre alatt. Éreztem meleg pulzálását. 

Renesmee is érezte. Elmosolyodott, és felé nyújtotta rózsaszín 

tenyerét. Visszatartottam. Ekkor másik kezével megfogta a 

nyakamat, gondolataiban szomjúság, kíváncsiság és Charlie arca 

kavargott. Volt valami finom íz az üzenetében, amitől úgy 

gondoltam, tökéletesen megértette Edward szavait; beismerte, hogy 

szomjas, de ugyanabban a gondolattöredékben el is nyomta magában. 

– Hűha! – kapkodott levegő után Charlie, Renesmee tökéletes 

fogsora láttán. – Mennyi idős? 

– Hát… 

– Három hónapos – mondta Edward, majd lassan hozzátette: –, 

vagyis nagyjából akkora, mint egy három hónapos. Bizonyos 

tekintetben fiatalabb, másban érettebb. 

Renesmee igencsak céltudatosan integetett neki. 

Charlie bénultan pislogott. 

Jacob oldalba bökte. 

– Megmondtam, hogy különleges, nem? 

Charlie elhúzódott tőle. 

– Ugyan már! – morgott Jacob. – Ugyanaz vagyok, aki mindig is 

voltam. Egyszerűen tégy úgy, mintha a mai délután nem is lett volna! 

Az emléktől Charlie ajka elfehéredett, de azért bólintott. 

– Neked tulajdonképpen mi a szereped ebben az egészben, Jake? – 

tudakolta. – Billy mennyit tud? És mit keresel itt? – nézett Jacob 

arcába, ami sugárzott, ahogy Renesmee-t bámulta. 



– Billy mindent tud. Éppenséggel elmondhatom neked is az egész 

sztorit, de akkor sok mindent el kell mesélnem a vérfar… 

– Jaj! – fogta be a fülét tiltakozásul Charlie. – Hagyjuk! 

Jacob elvigyorodott. 

– Minden fantasztikus lesz, Charlie. Csak próbálj meg nem hinni 

semmi mást! 

Apa érthetetlenül motyogott. 

– Hűha! – süvöltött fel hirtelen Emmett mély basszusa. – Hajrá, 

Aligátorok! 

Jacob és Charlie ugrott egyet. Mi, többiek, kővé dermedtünk. 

Aztán Charlie magához tért, és hátranézett Emmettre. 

– Florida nyerésben van? 

– Épp most sikerült az első touchdown – erősítette meg Emmett. 

Jelentőségteljes pillantást küldött felém, úgy mozgatva a 

szemöldökét, mint a bohózatban a gonosz. – Már éppen ideje volt, 

hogy valaki betaláljon. 

Elfojtottam egy morgást. Charlie előtt? Ez aztán már túlzás. 

De Charlie nem volt olyan állapotban, hogy a kétértelmű célozgatást 

megértse. Megint nagy levegőt vett, mintha egészen a lábujjáig le 

akarná szívni. Irigyeltem érte. Talpra kecmergett, megkerülte 

Jacobot, és jóformán belezuhant az egyik fotelba. 

– Nos – sóhajtotta –, lássuk, meg tudják-e tartani a vezetést. 

26. RAGYOGÁS 

– NEM TUDOM, MENNYIT KÉNE EBBŐL ELMONDANUNK 

Renée-nek – hezitált Charlie már indulófélben. Nyújtózkodott, és 

megkordult a gyomra. 

Bólintottam. 

– Nem akarom, hogy kitörje a frász. Jobb őt megóvni ettől-attól. Ez 

nem nyúlszívűeknek való. 

Charlie ajka fájdalmasan felfelé kunkorodott. 

– Én is megpróbáltalak volna megvédeni, ha tudtam volna, hogyan. 

De azt hiszem, te sosem tartoztál a nyúlszívűek közé, igaz? 

Visszamosolyogtam rá, összeszorított foggal beszívtam lángoló 

lélegzetét. 

Charlie szórakozottan paskolta meg a hasát. 

– Majd kitalálok valamit. Van időnk megbeszélni, nem? 



– De – ígértem. 

Bizonyos szempontból hosszú volt a nap, más szempontból viszont 

annyira rövid. Charlie késésben volt – aznap Sue Clearwater főzött 

vacsorát neki és Billynek. Ez aztán fura este lesz, de legalább rendes 

kaját esznek. Örültem, hogy nem hagyják éhen halni, csak mert nincs 

tehetsége a főzéshez. 

A percek a feszültségtől egész nap lassan teltek; Charlie merev válla 

egyszer sem lazult el. De nem sietett. Végignézett két teljes meccset 

– hál’ Istennek annyira belemerült, hogy elszállt a füle mellett 

Emmett minden rosszmájú poénja, melyek egyre egyértelműbbek 

lettek, és egyre kevesebb közük volt a focihoz –, aztán ott maradt 

még a meccsek utáni kommentárokra is, és a hírekre. Meg sem 

mozdult, amíg Seth eszébe nem juttatta, hogy mennyi az idő. 

– Cserben hagyod Billyt és anyát, Charlie? Ugyan már! Bella és 

Nessie holnap is itt lesz. Menjünk, kajáljunk egy jót, oké? 

Világos volt, hogy Charlie nem bízik Seth állításában, de azért 

követte. A kétely még mindig benne bujkált, amikor megtorpant. A 

felhők oszladoztak, az eső elállt. Talán a nap is előbukkan, még 

mielőtt lemenne. 

– Jake szerint el akartatok menni innen – motyogta. 

– Nem akartam, ha találunk bármiféle megoldást. Ezért vagyunk itt 

még mindig. 

– Azt mondta, maradtok egy ideig, de csak ha elég erős vagyok, és 

tartani tudom a számat. 

– Igaz… de azt nem ígérhetem, hogy sosem megyünk el, Apa. Ez 

elég bonyolult… 

– Csak annyit mondj, amennyit tudnom kell – emlékeztetett. 

– Rendben. 

– Azért meglátogattok majd, akkor is, ha elköltöztök? 

– Megígérem, Apa. Most, hogy éppen eleget tudsz, azt hiszem, 

működni fog. Olyan közel maradok, amennyire csak akarod. 

Fél másodpercig a szája szélét rágta, aztán óvatosan, kinyújtott karral 

felém hajolt. Bal karomba tettem át Renesmee-t, aki most szundikált, 

összeszorítottam a fogamat, és a jobb karomat finoman Charlie 

meleg, puha dereka köré fontam. 

– Maradj a közelben, Bella! – motyogta. – Nagyon közel. 



– Szeretlek, Apa – suttogtam összeszorított fogakkal. 

Megborzongott, és elhúzódott tőlem. Elengedtem. 

– Én is szeretlek, kicsim. Bármi változott is, ez nem. – Egy ujjal 

megérintette Renesmee rózsás arcát. – Nagyon hasonlít rád. 

Továbbra is közömbös arcot vágtam, pedig egyáltalán nem voltam 

az. 

– Szerintem inkább Edwardra. – Aztán némi bizonytalankodás után 

hozzátettem: – A haja olyan göndör, mint a tied. 

Charlie összerezzent. 

– Aha. Tényleg. Aha. Én vagyok a nagyapja – rázta a fejét kétkedőn. 

– Megfoghatom egyáltalán? 

Ijedten pislogtam, de aztán összekaptam magam. Egy rövidke 

pillanatig bizonytalankodtam, de úgy tűnt, Renesmee alszik, mint a 

bunda, és döntöttem: akár meg is kísérthetem a sorsot, ha már olyan 

jól mennek ma a dolgok… 

– Tessék – tartottam oda neki. Automatikusan, ügyetlenül bölcsőt 

formált a karjából, én pedig beletettem Renesmee-t. Charlie bőre nem 

volt annyira forró, mint a babáé, de azért a vékony hártya alatt 

csörgedező melegségtől viszketett a torkom. Ott, ahol fehér bőröm 

hozzáért, libabőrös lett. Nem tudtam biztosan, hogy ez új hőfokomra 

adott reakció, vagy merőben lelki eredetű. 

Charlie halkan felmordult, amikor megérezte Renesmee súlyát. 

– Elég… jó húsban van. 

Elcsodálkoztam. Én pillekönnyűnek éreztem. Talán mások a 

mértékeim. 

– Az jó – mondta Charlie meghökkenésem láttán. Aztán magának 

motyogta: – Erősnek kell lennie, ha már ekkora őrület veszi körül. – 

Gyengéden rázogatni kezdte, finoman ringatta ide-oda. – Soha 

életemben nem láttam szebb babát, téged is beleértve, kicsim. Ne 

haragudj, de ez az igazság. 

– Tudom. 

– Szép baba vagy – mondta újra, ezúttal gügyögve. 

Láttam apa arcán, ahogy egyre jobban elbűvöli a kislány. Charlie 

ugyanolyan védtelen volt Renesmee varázsa ellen, mint mi. Csak két 

másodperce tartotta a karjaiban, és a kicsi máris uralkodott rajta. 

– Eljöhetek holnap? 



– Hát persze, Apa. Hogyne. Itt leszünk. 

– Szerencséd, hogy öregapádnak szólítottál – mondta szigorúan, de 

szelíd arccal, még mindig Renesmee-n legeltetve a szemét. – Holnap 

találkozunk, Nessie. 

– Ne kezdd már te is! 

– Tessék? 

– A neve Renesmee. Mint Renée és Esme, együtt. Variáció nélkül. – 

Próbáltam lehiggadni, lehetőleg levegővétel nélkül. – Akarod hallani 

a második keresztnevét? 

– Hát persze. 

– Carlie. C-vel. Mint Carlisle és Charlie összevonva. 

Charlie olyan szélesen elvigyorodott, hogy a szeme egy vonallá 

szűkült, amitől majdnem elolvadtam. 

– Kösz, Bells. 

– Én köszönöm, Apa. Annyi minden megváltozott olyan rövid idő 

alatt! Még mindig zúg tőle a fejem. Ha te nem lennél, már azt sem 

tudnám, mi a valóság. – Már majdnem azt mondtam, azt sem tudnám, 

ki vagyok, de az valószínűleg túl sok lett volna neki. 

Megkordult a gyomra. 

– Menj csak vacsorázni, Apa! Mi itt leszünk. – Eszembe jutott, 

milyen kellemetlen érzés először megmártózni a mesevilágban, 

amikor az embernek az az érzése, hogy minden el fog tűnni a felkelő 

nap fényében. 

Bólintott, és kelletlenül visszaadta nekem Renesmee-t. Elnézett 

mellettem, hogy szemügyre vegye a házat. Pillantása egy kicsit 

zavarodott volt, ahogy körülnézett a nagy, világos helyiségben. Még 

mindig mindenki ott volt, kivéve Jacobot, akit hallottam, hogy éppen 

a hűtőt fosztja ki a konyhában. Alice elnyúlt az alsó lépcsőfokon, 

ölében Jasper fejével; Carlisle a térdén tartott vastag könyvbe merült; 

Esme magában dudorászott, és egy jegyzetfüzetbe rajzolgatott, 

miközben Rosalie és Emmett egy hatalmas kártyavárat épített a 

lépcső alatt. Edward a zongoránál ült, és halkan játszott. Semmi sem 

utalt arra, hogy a végére jár a nap, és ideje lenne enni vagy 

lefekvéshez készülődni. Valami megfoghatatlan megváltozott a 

levegőben. Cullenék nem igyekeztek annyira, mint szoktak – az 



emberi színjáték egy icipicit elcsúszott, épp csak annyira, hogy 

Charlie megérezze a különbséget. 

Megborzongott, a fejét csóválta és felsóhajtott. 

– Akkor holnap jövök, Bella. – Majd homlokát ráncolva hozzátette: – 

Tudod, nem mintha nem néznél ki… jól. Majd megszokom. 

– Köszi, Apa. 

Charlie bólintott, és elgondolkozva ment a kocsijához. Figyeltem, 

ahogy elhajt. Csak amikor hallottam, hogy rákanyarodott az 

országútra, akkor jutott el az agyamig, hogy sikerült. Kibírtam egész 

nap anélkül, hogy bántottam volna. Teljesen egyedül. Garantáltan 

van tehetségem valamihez! 

Túl szép, hogy igaz legyen. Tényleg lett új családom úgy, hogy 

közben megtartom a régi világom egy részét is? És én még azt 

hittem, a tegnapi nap volt tökéletes. 

– Hűha! – suttogtam. Pislogtam és éreztem, hogy feloldódik 

szememen a harmadik pár kontaktlencse. 

Elhallgatott a zongora, s Edward karja már a derekamon, az álla 

pedig a vállamon pihent. 

– A számból vetted ki a szót. 

– Edward, sikerült! 

– Sikerült bizony. Hihetetlen voltál. Mennyit aggódtál, hogy rémes 

újszülött leszel, aztán meg egyszerűen átugrod az egészet – nevetett 

halkan. 

– Én még abban sem vagyok biztos, hogy egyáltalán vámpír lett, 

nemhogy újszülött! – kotyogott közbe Emmett a lépcső alól. – Túl 

szelíd. 

Eszembe jutott minden kínos megjegyzése, amit apám jelenlétében 

eleresztett, és valószínűleg szerencse, hogy Renesmee a kezemben 

volt. Halkan felmordultam, mert teljesen mégsem tudtam 

visszafojtani a reakciómat. 

– Hűű, de megijesztettél! – nevetett Emmett. 

Erre sziszegni kezdtem, amitől Renesmee megmoccant a karjaimban. 

Néhányszor pislogott, aztán zavarodottan nézett körül. Szimatolt, és 

az arcom után nyúlt. 

– Charlie holnap is eljön – nyugtattam meg. 



– Remek – jegyezte meg Emmett. Rosalie ezúttal vele együtt 

nevetett. 

– Nem valami bölcs dolog – mondta Edward gúnyosan, Renesmee-

ért nyúlva. Rám kacsintott, amikor haboztam. Egy kicsit zavarodottan 

adtam át neki. 

– Ezt meg hogy érted? – tudakolta Emmett. 

– Nem gondolod, hogy tán ostobaságra vall szembeszállni a ház 

legerősebb vámpírjával? 

Emmett hátravetette a fejét, és felhorkant. 

– Ugyan már! 

– Bella – súgta oda nekem Edward, miközben Emmett a fülét 

hegyezte. – Emlékszel ugye, hogy néhány hónapja azt kértem, tégy 

meg nekem egy szívességet, ha már halhatatlan leszel? 

Halványan rémlett valami. Számba vettem a homályos emberi 

beszélgetéseket. Egy kis idő múlva eszembe jutott, és elakadt a 

lélegzetem. 

– Hű! 

Alice hosszan, csilingelve kacagott. Jacob is kikukkantott a 

konyhából, a szája teli volt kajával. 

– Mi van? – morogta Emmett. 

– Komolyan? – kérdeztem Edwardtól. 

– Bízz bennem! – felelte. 

Nagy levegőt vettem. 

– Emmett, mit szólnál egy kis fogadáshoz? 

Azonnal talpra ugrott. 

– Marha jó. Halljuk! 

Egy pillanatig az ajkamat rágtam. Emmett meglehetősen nagydarab 

volt. 

– Persze, ha félsz… – kezdte Emmett. 

Kihúztam magam. 

– Te meg én. Szkander. Ebédlőasztal. Most. 

Emmett szélesen elvigyorodott. 

– Izé, Bella – szólt közbe Alice sietve. – Azt hiszem, Esme eléggé 

kedveli azt az asztalt. Antik. 

– Köszi – hálálkodott Esme némán. 



– Nem gond – szólt Emmett sugárzó mosollyal. – Erre parancsolj, 

Bella! 

Követtem a hátsó ajtón át a garázs felé. Hallottam, hogy mindenki a 

nyomunkba ered. A folyópart közelében egy nagyobbacska, 

gömbölyded gránitszikla állt ki a sok kisebb kő közül. Emmett 

nyilvánvalóan oda tartott. Bár a nagy szikla egy kissé gömbölyű volt 

és szabálytalan formájú, azért a célnak megfelelt. 

Emmett a kőre könyökölt, és magához intett. 

Újra ideges lettem, ahogy láttam a bicepszét ugrálni, de arcizmom 

sem rándult. Edward megígérte, hogy egy ideig mindenkinél erősebb 

leszek. Ebben nagyon biztosnak tűnt, én pedig erősnek is éreztem 

magam. De ennyire? Emmett karizma láttán eltűnődtem. Persze még 

kétnapos sem voltam, ennek még számítania kell valamennyire. 

Hacsak semmi sem normális rajtam. Talán nem is vagyok olyan erős, 

mint egy normális újszülött. Talán ezért tudom olyan könnyen 

visszafogni magamat. 

Igyekeztem közönyösnek tűnni, miközben könyökömet a kőre 

támasztottam. 

– Na jó, Emmett. Ha én győzök, többé egy szót sem ejthetsz senkinek 

a szexuális életemről, még Rose-nak sem. Se célozgatás, se burkolt 

megjegyzés – semmi. 

Összeszűkült a szeme. 

– Megegyeztünk. Ha én nyerek, akkor viszont sokkal rosszabb lesz 

neked. 

Hallotta, ahogy elakad a lélegzetem, és gonoszul vigyorgott. Látszott 

rajta, hogy nem blöfföl. 

– Ilyen könnyen meghátrálsz, hugi? – cukkolt. – Nincs benned 

valami sok vadság, nem igaz? Fogadjunk, hogy a tanyán egy karcolás 

sem látszik – hahotázott. – Mesélte Edward, mi hány házat 

aprítottunk miszlikbe Rose-zal? 

Fogcsikorgatva kaptam el lapáttenyerét. 

– Egy, kettő… 

– Három – mordult fel, és nekiesett a kezemnek. 

Nem történt semmi. 

Persze éreztem az erőt, amit kifejtett. Új agyam, úgy tűnt, elég jól 

kalkulál, így tudtam, hogy ha nem ütközött volna ellenállásba, gond 



nélkül szétzúzza a követ is. A nyomás erősödött, nekem pedig az a 

kóbor gondolatom támadt, hogy ha egy betonkeverő gurul hatvan 

kilométer per óra sebességgel egy meredek lejtőn, annak vajon 

hasonló ereje volna-e. Vagy inkább nyolcvannal? Százzal? Vagy még 

többel. 

Kevés volt, hogy megmozdítson. Megsemmisítő erővel feszült a 

kezemnek, de nem volt kellemetlen. Még jól is esett. Annyit 

óvatoskodtam, amióta utoljára felébredtem, és annyira igyekeztem 

nem összetörni semmit. Megkönnyebbülésemre szolgált, hogy végre 

használom az izmaimat. Hagyni, hadd áradjon szét benne az energia, 

ahelyett, hogy erőnek erejével elfojtanám. 

Emmett elfelhősödött homlokkal felhorkant, és egész teste merev 

ívben feszült mozdulatlan kezemnek. Képletesen szólva hagytam 

izzadni egy kicsit, és közben kiélveztem a karomon átfutó őrületes 

erőt. 

Néhány másodperc múlva azonban eluntam. Megfeszítettem az 

izmomat, mire Emmett karja közelebb került a kőlaphoz. 

Elnevettem magam. Emmett érdesen fújtatott. 

– Csukd be a szád! – emlékeztettem, és a kőhöz préseltem a kezét. A 

fákról fülsiketítő reccsenés hangja verődött vissza. A szikla 

megremegett, úgy egynyolcada letörött egy láthatatlan repedés 

mentén, és a földre zuhant, egyenesen Emmett lábára. Felkacagtam. 

Tisztán hallottam Jacob és Edward elfojtott nevetését. 

Emmett átrúgta a szikladarabot a folyó túlpartjára, ahol az kettétört 

egy juharfát, majd egy nagy fenyő tövébe puffant, amely megingott, 

és nekizuhant a szomszéd fának. 

– Visszavágó holnap. 

– Nem fog olyan gyorsan elmúlni – mondtam. – Talán hagynod 

kellene rá egy hónapot. 

– Holnap – morgott Emmett a fogát villogtatva. 

– Ha az tesz boldoggá, bátyus. 

Sarkon fordult, közben beleöklözött a gránitba, ami szilánk- és 

porlavinát indított el. A maga gyerekes módján egészen jópofa volt. 

Elkápráztatva a tagadhatatlan ténytől, hogy erősebb vagyok a 

legerősebb vámpírnál, akit valaha láttam, széttárt ujjakkal tettem a 

tenyeremet a kőre. Aztán ujjaimat lassan belevájtam, inkább zúzva, 



mint ásva. A szikla állaga a kemény sajtra emlékeztetett. A 

végeredmény egy marék murva volt. 

– Csúcs – motyogtam. 

Széles mosollyal a képemen hirtelen megperdültem, és a tenyerem 

élét egy karateütéssel a sziklába vágtam. A kő felsikoltott, és nagy 

porpöffenettel kettévált. 

Heherészni kezdtem. 

Nemigen törődtem a hátam mögül jövő kacarászással, miközben 

darabokra aprítottam és rúgtam a gömbölyű szikla maradékát. 

Rettentően élveztem, egyfolytában nevettem. Csak akkor hagytam fel 

az ostoba játszadozással, amikor meghallottam egy újabb kis 

csengettyű kacajt. 

– Az előbb ő nevetett? 

Mindenki ugyanannyira elképedve bámulta Renesmee-t, mint én. 

– Igen – mondta Edward. 

– Ki nem nevetett? – motyogta Jake a szemét forgatva. 

– Ne mondd, hogy te nem engedted ki a gőzt az első kutyafuttatónál, 

Bolhás! – cukkolta Edward, minden ellenségesség nélkül. 

– Az más – felelt Jacob, és csodálkozva figyeltem, ahogy játékosan 

vállba bokszolja Edwardot. – Bella állítólag felnőtt. Férjnél van, 

anya, meg minden. Nem kéne egy kicsit visszafogottabban 

viselkednie? 

Renesmee rosszalló pillantással érintette meg Edward arcát. 

– Mit akar? – kérdeztem. 

– Kevesebb visszafogottságot – vigyorgott Edward. – Majdnem 

akkora élvezettel figyelte, ahogy jól érezted magad, mint én. 

– Vicces vagyok? – Renesmee-hez suhantam, és kinyújtottam érte a 

karomat ugyanakkor, amikor ő is felém iparkodott. Kivettem Edward 

karjából, és odatartottam neki a kezemben lévő szikladarabkát. – Ki 

akarod próbálni? 

Szikrázóan elmosolyodott, és két kézzel megfogta a követ. 

Megszorította, s a nagy igyekezettől aprócska redő keletkezett két 

szemöldöke között. 

Halk csikorgás hallatszott, és némi por szállt fel a levegőbe. 

Csalódottan nyújtotta oda nekem a kődarabkát. 

– Majd én megcsinálom – mondtam, és homokká zúztam. 



Tapsikolva kacagott. Az elragadó hang mindenkit elbűvölt. 

A nap váratlanul előbukkant a felhők közül, hosszú rubinvörös és 

arany sugarakat küldve mind a tízünkre, és én azonnal elvesztem 

bőröm szépségének látványában a naplemente fényénél. Egészen 

elkábított. 

Renesmee megsimogatta a gyémántcsillogású fazettákat, majd karját 

odatartotta az enyém mellé. Az ő bőre csak halványan fénylett, 

finoman és titokzatosan. Nem volt olyan ragyogóan szikrázó, mint az 

enyém, nem kell majd verőfényes napokon a szobában maradnia. A 

különbség láttán elégedetlenül érintette meg az arcomat. 

– Te vagy a legszebb! – biztattam. 

– Nem biztos, hogy ezzel egyet tudok érteni – szólt közbe Edward, és 

amikor megfordultam, hogy feleljek neki, elnémultam az arcára 

vetülő napfénytől. 

Jacob az arca elé tartotta a kezét, mintha a szemét védené a vakító 

ragyogástól. 

– Bizarr Bella – ámuldozott. 

– Milyen csodálatos teremtés! – helyeselt Edward, mintha Jacob 

bóknak szánta volna előbbi megjegyzését. Egyszerre volt káprázatos 

és elkápráztatott. 

Szokatlan érzés volt, hogy valamiben tehetségesnek bizonyulok, bár 

feltételeztem, hogy nem meglepő, hiszen most mindent furcsának 

érzek még. Emberként sosem voltam a legjobb semmiben. Renée-vel 

egész jól tudtam bánni, de valószínűleg sokan ügyesebbek lettek 

volna. Mintha Philnek egész jól menne. Jól tanultam, de sosem 

voltam a legjobb az osztályban. Ami sporttal állt kapcsolatban, arról 

jobb nem is beszélni. Nem büszkélkedhettem művészi érzékkel, zenei 

tehetséggel. Az olvasásért soha senki nem osztogatott kupákat. 

Tizennyolc év középszerűség után megszoktam, hogy átlagos 

vagyok. Most ébredtem rá, már rég feladtam minden igyekezetet, 

hogy bármiben is kitűnjek. Csak kihoztam a legjobbat abból, amim 

volt, de soha nem illettem bele a környezetembe. Szóval, ez igencsak 

más helyzet. Most elképesztő voltam, nekik és önmagamnak is. 

Vámpírságra születtem. Az ötlet megnevettetett, ugyanakkor énekelni 

is kedvem támadt. Megtaláltam a valódi helyemet a világban. A 

helyet, ahová illek, ahol ragyoghatok. 



27. ÚTITERVEK 

AMIÓTA VÁMPÍR LETTEM, sokkal komolyabban vettem a 

mitológiát. 

Amikor később visszagondoltam halhatatlanságom első három 

hónapjára, gyakran magam elé képzeltem, hogy hogyan festhet 

életem fonala a párkák szövőszékén, akiknek létezésében korábban 

nem hittem. Biztos, hogy a fonál színe megváltozott. Valószínűleg 

kellemes bézsként kezdte, amolyan kiegészítő, nem kihívó szín volt, 

ami jól mutat a háttérben. Most karmazsinvörösnek vagy talán fénylő 

aranynak éreztem. 

A családból és barátokból körülöttem szövődő kárpit szépséges, 

ragyogó volt, tele élénk, egymással harmonizáló színekkel. 

Elcsodálkoztam egynémely szálon, amely összefonódott az 

enyémmel. A vérfarkasoké sötét és erdőszínű volt, amilyenre 

számítottam. Jacobé és persze Sethé is. De régi barátaim, Quil és 

Embry is beleszövődött, amikor csatlakoztak Jacob falkájához, és 

még Sam és Emily is barátságos volt. A családjaink közötti feszültség 

enyhült, főként Renesmee-nek köszönhetően. Őt olyan könnyű volt 

szeretni! 

Sue és Leah Clearwater is része lett az életünknek. Még két ember, 

akire nem számítottam. 

Úgy tűnt, Sue magára vállalta, hogy egyengeti Charlie útját a 

szemfényvesztés világában. Majdnem mindennap elkísérte 

Cullenékhez, jóllehet korántsem érezte ott annyira otthonosan magát, 

mint a fia és Jake falkájának nagy része. Ritkán szólalt meg, inkább 

csak elüldögélt védelmezőn Charlie közelében. Apa őrá pillantott 

elsőnek, valahányszor Renesmee valami zavaró, korát meghazudtoló 

dolgot művelt, ami gyakran előfordult. Válaszként Sue 

jelentőségteljes pillantást vetett Sethre, mintha azt kérdezné: „nekem 

mondod?”. 

Leah egyelőre kényelmetlenül érezte magát nálunk, és ő volt az 

utóbbi időben kibővült családunk egyetlen tagja, aki nyíltan ellenezte 

a szövetséget. Azonban ő és Jacob között újfajta bajtársiasság alakult 

ki, ami ott tartotta a közelünkben. Egyszer bizonytalanul rákérdeztem 

erre Jacobnál. Nem akartam beleütni az orromat, de kapcsolatuk 

annyira más volt, mint korábban, hogy felkeltette a kíváncsiságomat. 



Vállat vont és azt felelte, ez olyan falkadolog. Leah most a második 

volt a rangsorban, Jacob „bétája”, ahogy egyszer régen neveztem. 

– Rájöttem, ha már igazándiból alfáskodom – magyarázta Jacob –, 

akkor legjobb lesz betartatni a formaságokat. 

Az új felelősség miatt Leah szükségét érezte, hogy gyakran 

egyeztessen az alfával, és mivel Jacob mindig Renesmee-vel volt… 

Leah nem volt boldog a közelünkben. De ő jelentette a kivételt. Most 

a boldogság volt életem legfőbb eleme, és a szövet legjellemzőbb 

mintája. Annyira, hogy Jasperhez is sokkal közelebb kerültem, mint 

azt valaha álmodtam volna. 

Habár eleinte komolyan bosszantott. 

– Jaj! – panaszkodtam Edwardnak egyik éjjel, miután Renesmee-t 

lefektettük kovácsoltvas rácsos ágyába. – Ha eddig nem öltem meg 

Charlie-t vagy Sue-t, akkor valószínűleg már nem is fogom. Örülnék, 

ha végre Jasper leszállna rólam. 

– Senki nem kételkedik benned, Bella. Egy cseppet sem – 

bizonygatta. – Tudod, milyen Jasper, képtelen ellenállni a jó, 

érzelmes légkörnek. Te pedig, szerelmem, olyan boldog vagy mindig, 

hogy akaratlanul is vonzódik hozzád. 

Azzal szorosan átölelt, mert semminek nem örült jobban, mint 

elsöprő örömömnek ebben az új életben. 

Én pedig az idő nagy részében eufórikus állapotban voltam. A nap 

nem bizonyult elég hosszúnak, hogy megfelelően kicsodálkozzam 

magam a kislányomon; az éjszakának nem volt elég órája, hogy 

kielégítse Edward iránti vágyamat. 

De az örömnek volt árnyoldala is. Ha képzeletben megfordítottam 

életünk szövetét, a kárpit visszáját a kétség és a félelem szürkéje 

uralta. 

Renesmee pontosan egyhetesen mondta ki az első szót. Azt mondta: 

„Mama”, amitől ki kellett volna ugranom a bőrömből örömömben, 

csakhogy annyira megijedtem fejlődésétől, hogy egy mosolyt is alig 

sikerült dermedt arcomra erőltetni. Az sem segített, hogy első szava 

után, ugyanazzal a lélegzettel, kimondta élete első mondatát is: 

– Mama, hol a Nagypapi? – kérdezte tiszta, magas, szoprán hangon, s 

csak azért fáradt a hangos beszéddel, mert a szoba túlvégében 

voltam. Rosalie-tól már megkérdezte, normális (vagy más 



nézőpontból inkább abnormális) kommunikációs módszerével. 

Rosalie nem tudta a választ, így Renesmee hozzám fordult. 

Amikor alig három héttel később járni kezdett, a helyzet hasonló volt. 

Egy hosszú pillanatig csak bámulta Alice-t, figyelte, ahogy 

nagynénje a szobában mindenfelé csokrokat rendezget a vázákban, 

karjában virágokkal táncol fel-alá. Renesmee felállt, cseppet sem 

bizonytalankodott, és egész kecsesen átlibegett a szoba túloldalára. 

Jacob megtapsolta, mivel Renesmee nyilvánvalóan ezt várta. Jacob 

úgy kötődött hozzá, hogy saját reakciói másodlagosak lettek, 

reflexből mindig azt adta Renesmee-nek, amire a kislány vágyott. De 

a pillantásunk találkozott, s a szemében az én kétségbeesésemet 

láttam tükröződni. Én is kelletlenül tapsoltam, hogy leplezzem 

félelmemet Renesmee előtt. Edward halkan összeütögette a tenyerét 

mellettem, nem kellett beszélnünk ahhoz, hogy tudjuk, mindketten 

ugyanarra gondolunk. 

Edward és Carlisle belevetette magát a kutatásba, választ keresve 

arra, hogy mire számíthatunk. Nem sok mindent találtak, és az sem 

volt ellenőrizhető. 

Alice és Rosalie általában divatbemutatóval indította a napot. 

Renesmee soha nem viselte ugyanazt a ruhát kétszer, részben, mert 

azonnal kinőtte, részben pedig azért, mert Alice és Rosalie igyekezett 

összeállítani egy olyan fotóalbumot róla, amelyből úgy tűnhet, 

mintha nem hetek, hanem évek teltek volna el. Sok ezer képet 

készítettek, dokumentálták felgyorsult gyermekkorának minden 

pillanatát. 

Háromhetesen Renesmee-t egyévesnek nézhették volna, vagy egy kis 

növésű kétévesnek. Nem igazán volt totyogós kisbaba formája; 

soványabb volt és kecsesebb, arányai kiegyensúlyozottabbak, 

felnőttesek. Bronzvörös fürtjei a derekáig értek. Akkor sem lettem 

volna képes levágni, ha Alice megengedi. Renesmee nyelvtanilag 

hibátlanul és tisztán tudott beszélni, de ritkán tette, jobb szerette 

egyszerűen megmutatni az embernek, amit akart. Nemcsak járni, 

hanem futni és táncolni is tudott. Még olvasni is. 

Egyik este Tennysont olvastam fel neki, mert úgy találtam, a versek 

sodrása és ritmusa pihentetően hat rá. (Állandóan új könyveket kellett 

keresnem, mert nem szerette többször hallani ugyanazt a mesét, mint 



más gyerekek, és nem volt türelme a képeskönyvekhez sem.) 

Kinyújtotta a kezét, hogy megérintse az arcomat, de gondolataiban a 

könyvet ő tartotta. Mosolyogva adtam oda neki. 

– Puhábban hull itt édes-bús zene – olvasta bizonytalankodás nélkül 

–, mint gyepre elnyílt rózsa szirma hull, vagy harmatot ha éj 

csöppentene csöndes vizekre, gránit-árny alul; s enyhébben nyugszik 

pilledt szellemem…
2
 

Gépies mozdulattal vettem vissza a könyvet. 

– Ha olvasol, hogy fogsz elaludni? – kérdeztem remegő hangon. 

Carlisle számításai szerint testi növekedése fokozatosan lassult, de 

agya szélsebesen fejlődött tovább. Ha a lassulás ilyen ütemben 

folytatódik, akkor is kevesebb, mint négy év alatt felnőtt lesz. 

Négy év múlva. És tizenöt évesen öregasszony. 

Csupán tizenöt év az élete. 

Pedig annyira egészséges! Életerős, éles eszű, ragyogó és boldog. 

Kicsattanó egészsége megkönnyítette számomra, hogy boldog legyek 

vele a mában, és a holnapot elhessegessem. 

Carlisle és Edward halkan végiglatolgatta az összes lehetőséget a 

jövőre nézve, én pedig igyekeztem nem hallani. Ilyesmiről sosem 

vitatkoztak, ha Jacob is ott volt, mert az öregedés megállításának 

egyetlen garantált módja volt csak, annak pedig Jacob valószínűleg 

nem örült volna. Én sem. Túlságosan veszélyes – tiltakoztak az 

ösztöneim. Jacob és Renesmee annyi mindenben hasonlított! 

Mindketten félvérek, kétfélék egyszerre. Márpedig úgy tartják, hogy 

a vérfarkas számára a vámpírméreg halálos ítélet, nem pedig a 

halhatatlanság elérésének eszköze… 

Már felkutattak mindent, amit innen elértek, és most arra készültünk, 

hogy felkeressük a régi legendák forrását. Brazíliába akartunk utazni, 

hogy ott kezdjük. A tikuna törzs egyes legendái Renesmee-hez 

hasonló gyerekekről szóltak. Ha léteztek valaha hozzá hasonlóak, 

akkor talán még fennmaradt valami történet a félig halandó gyerekek 

élettartamáról… 

Az egyetlen kérdés már csak az volt, hogy mikor indulunk. 

Az akadály én voltam. Részint mert Forks közelében akartam 

maradni az ünnepek utánig, Charlie kedvéért. De sokkal inkább azért, 
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mert tudtam, hogy előbb egy másik utazáson kell túlesni, s azt kell 

előbb megejteni. Ráadásul egyedül kell mennem. 

Emiatt támadt az egyetlen vitánk Edwarddal, amióta vámpír lettem. 

A veszekedés lényegi pontja az volt, hogy „egyedül”. De a tényekkel 

nem volt mit vitatkozni, és csakis az én tervemnek volt logikus 

értelme. El kell mennem a Volturihoz, mégpedig egy szál magamban. 

Még a régi rémálmoktól, sőt, minden álomtól megszabadulva is 

lehetetlenség elfelejtenem a Volturit. Ráadásul gondoskodtak arról, 

hogy emlékezzek. 

Addig a napig, amíg Aro ajándéka meg nem érkezett, nem is tudtam, 

hogy Alice küldött értesítést a Volturi vezetőinek az esküvőről. 

Messze voltunk, Esme szigetén, amikor víziója támadt: a Volturi 

katonáit látta, köztük Jane-t és Alec-et, a nagy hatalmú, szépséges 

ikreket. Caius azt tervezte, hogy egy csapat vadászt küld, hogy 

megnézzék, rendeletük ellenére még mindig ember vagyok-e (mivel 

tudtam a titkos vámpírvilágról, ezért vagy csatlakoznom kellett 

hozzá, vagy el kellett hallgattatni engem… örökre). Így hát Alice 

postára adta az értesítést, mivel látta, hogy ez hátráltatja őket, amíg 

meg nem fejtik a mögötte rejlő tartalmat. De egyszer eljönnek. Az 

biztos. 

Maga az ajándék nem volt fenyegető. Inkább extravagáns, és éppen 

extravaganciájában félelmetes. A fenyegetés Aro nehéz, négyzet 

alakú, sima, fehér papírra, fekete tintával, saját kezűleg írt 

gratulációjának utolsó sorában bújt meg: 

Alig várom, hogy személyesen láthassam az új Mrs. Cullent. 

Az ajándékot gazdagon cizellált, gyöngyház berakásos, a szivárvány 

minden színében pompázó drágakövekkel kirakott, antik 

fadobozkában kaptam. Alice szerint már maga a doboz is 

felbecsülhetetlen érték, és túlragyogott volna bármilyen ékszert, 

kivéve azt, amely benne volt. 

– Mindig is érdekelt, hová tűnhettek a koronaékszerek, miután 

Földnélküli János angol király elzálogosította őket a tizenharmadik 

században – sóhajtott Carlisle. – Azt hiszem, nem meglepő, hogy a 

Volturi megkapta a maga részét. 



A nyaklánc egyszerű volt – vastag, kötélszerű fonattá sodrott, 

aranypikkelyes, mint egy szorosan az ember nyaka köré tekeredő 

kígyó. A kötél végén egy golflabda nagyságú fehér gyémánt. 

A nem éppen burkolt célzás Aro üzenetében jobban érdekelt, mint az 

ékszer. A Volturinak látnia kell, mégpedig hamarosan, hogy 

halhatatlan vagyok, hogy Cullenék engedelmeskedtek a parancsnak. 

Nem engedhetjük őket Forks közelébe. Csakis egy módja volt, hogy 

biztonságban élhessünk itt továbbra is. 

– Nem mész egyedül – hajtogatta Edward ökölbe szorított kézzel. 

– Nem fognak bántani – nyugtatgattam magabiztosságot színlelve. – 

Nincs rá okuk. Vámpír vagyok. Az ügy lezárva. 

– Nem. Szó sem lehet róla. 

– Edward, csak így védhetjük meg Renesmee-t. 

Erre nem tudott mit felelni. Ezzel nem szállhatott vitába. 

Rövid ideje ismertem Arót, de tudtam, hogy szenvedélyes gyűjtő, s 

legbecsesebb kincsei az élő darabok. Sokkal inkább sóvárgott 

halhatatlan követői szépségére, tehetségére és egyediségére, mint 

bármely, páncéltermeibe zárt drágakőre. Már az is elég baj, hogy 

vágyódni kezdett Alice és Edward képességeire. Nem fogok neki 

újabb okot szolgáltatni, hogy féltékeny legyen Carlisle családjára. 

Renesmee szép volt, tehetséges és egyedülálló – egyszerűen páratlan. 

Nem engedhetjük, hogy Aro meglássa, még valakinek a gondolatain 

keresztül sem. 

És én voltam az egyetlen, akinek nem hallotta a gondolatait. Még 

szép, hogy egyedül akartam menni. 

Alice nem látott semmi gondot az utazásommal kapcsolatban, de 

aggódott vízióinak elmosódottsága miatt. Azt mondta, olyankor 

ködösek a látomásai, amikor külső és esetleg ellentétes határozatok 

még nem dőltek el véglegesen. Ettől a bizonytalanságtól félt Edward, 

akit már amúgy is kétségek gyötörtek, és a legteljesebb mértékben 

ellenezte az utat. Legalább a londoni átszállásig el akart kísérni, de én 

nem akartam, hogy Renesmee teljesen szülő nélkül maradjon. 

Helyette Carlisle jön velem. Edwarddal együtt megnyugodtunk egy 

kissé a tudattól, hogy Carlisle csupán néhány órányira lesz tőlem. 

Alice tovább kutatta a jövőt, de amikre rábukkant, nem voltak 

összefüggésben azzal, amit keresett. Új trend a tőzsdén, egy 



lehetséges békülő látogatás Irinától, bár döntése még nem volt 

végleges, egy hívás Renée-től (gyakoroltam a „reszelős” hangomat, 

és napról napra jobb lettem – miközben Renée úgy tudta, még mindig 

beteg vagyok, de lábadozom). 

Megvettük a jegyeket Olaszországba, egy nappal azután, hogy 

Renesmee három hónapos lett. Villámlátogatást terveztem, ezért 

Charlie-nak nem is szóltam az utazásról. Jacob tudta, és ő is Edward 

álláspontján volt. Ma azonban Brazíliáról folyt a vita. Jacob ugyanis 

eltökélte, hogy velünk jön. 

Mi hárman, Jacob, Renesmee és én együtt vadásztunk. Az állatvért 

Renesmee nem igazán szerette, ezért hagytuk, hogy Jacob elkísérjen. 

Azt találta ki, hogy versenyeznek, így Renesmee sokkal inkább 

hajlandó volt elfogyasztani. 

Renesmee tisztában volt azzal, mi a különbség jó és rossz között, és 

ez vonatkozott az embervadászatra is, de úgy gondolta, nincs abban 

semmi rossz, ha megissza az önkéntes véradóktól származó vért. Az 

emberi táplálékkal is jóllakott, és úgy tűnt, jól bírja a szervezete, de a 

szilárd ételek minden változatára ugyanazzal a mártíromsággal 

reagált, mint egykor én a karfiolra és a babra. Akkor már inkább az 

állatvér. Imádott versenyezni, és a kihívás, hogy legyőzheti Jacobot, 

kedvet csinált neki a vadászathoz. 

– Jacob – próbáltam meggyőzni, miközben Renesmee előttünk 

táncikált ki a hosszú tisztásra, egy általa kedvelt illat után kutatva. – 

Neked itt vannak kötelezettségeid. Seth, Leah… 

Felhorkant. 

– Nem vagyok a falkám dadusa. Amúgy meg mindannyiuknak van 

kötelezettsége La Pushban. 

– Valahogy úgy, mint neked? Akkor hivatalosan is otthagyod a 

gimit? Ha lépést akarsz tartani Renesmee-vel, sokkal keményebben 

kell tanulnod. 

– Csak egy kis halasztás. Majd folytatom a sulit, ha a dolgok… 

lelassultak. 

Miután ezt kimondta, képtelen voltam továbbra is a vitánkra 

koncentrálni, s mindketten automatikusan Renesmee-re pillantottunk. 

A magasan a feje fölött szállongó hópelyheket csodálta, melyek 

elolvadtak, még mielőtt megtapadhattak volna a megsárgult füvön a 



hosszú, nyílhegy formájú tisztáson, ahol álltunk. Fodros, 

elefántcsontszínű ruhácskája épp csak egy árnyalattal volt sötétebb a 

hónál, vörösesbarna, göndör fürtjei fénylettek, pedig a nap teljesen 

elbújt a felhők mögött. 

Miközben figyeltük, egy pillanatra lekuporodott, aztán felugrott vagy 

öt méter magasra. Kis kezével finoman elkapott egy hópelyhet, majd 

könnyedén talpra érkezett. 

Elbűvölő mosolyával felénk fordult – azzal sem lehetett soha betelni 

–, és kinyitotta a kezét, hogy megmutassa nekünk a tenyerén fekvő, 

nyolcágú jégcsillagot, mielőtt elolvadt. 

– Szép! – szólt Jacob elismerően. – De valami azt súgja, Nessie, hogy 

te húzod az időt. 

Renesmee visszaszökdécselt Jacobhoz, aki pontosan abban a 

pillanatban tárta szét a karját, amikor ő beleugrott. Tökélyre 

fejlesztették ezt a mutatványt. Renesmee ezt olyankor csinálta, 

amikor mondani akart valamit. Még mindig jobban szeretett 

gondolatban beszélni, mint hangosan. 

Imádnivalóan savanyú képet vágva megérintette Jacob arcát, 

miközben mindhárman az erdőben neszező jávorszarvas csordát 

hallgattuk. 

– Biztiiii, hogy nem vagy szomjas, Nessie? – csúfolódott Jacob, de 

sokkal engedékenyebben. – Szerintem csak félsz, hogy megint én 

kapom el a legnagyobbat. 

Renesmee hirtelen kicsúszott Jacob karjai közül, és finoman talpra 

esett, mint a macska, közben a szemét forgatta – ilyenkor annyira 

hasonlított Edwardra! Azzal villámsebesen elindult a fák felé. 

– Hagyd, majd én! – mondta Jacob, amikor már éppen követni 

akartam. Lerángatta a pólóját, már remegett is, és beszáguldott az 

erdőbe Renesmee nyomában. – Csalni nem ér – kiabálta, mielőtt még 

átváltozott volna. 

Fejcsóválva mosolyogtam a nyomukban repkedő levelek láttán. 

Jacob néha gyerekesebb, mint Renesmee. 

Vártam egy kicsit, adtam néhány perc előnyt a nagy vadászoknak. 

Úgyis gyerekjáték lesz követni őket, és a lánykám szívesen lep meg 

azzal, hogy mekkora zsákmányt ejtett el. 



A keskeny tisztás nagyon csendes volt, jóformán kihalt. Egyre 

ritkásabban szállingóztak a pelyhek, s jóformán azonnal el is 

olvadtak. Alice előre látta, hogy még hetekig nem várható komoly 

havazás. 

Edward és én általában együtt mentünk vadászni, de ő ma Carlisle-lal 

volt, és Jacob háta mögött a riói utat tervezte… ha visszaérek, Jacob 

pártjára állok. Velünk kellene jönnie. Legalább annyira az ő érdeke 

is, hiszen az egész élete ettől függ, pontosan úgy, mint az enyém. 

Miközben gondolataim a közeljövőben kalandoztak, szemem 

rutinosan a hegyoldalt pásztázta, zsákmányt keresve, veszély után 

kutatva. Nem gondoltam rá, a késztetés automatikusan bekapcsolt 

bennem. 

Vagy talán volt okom a környéket fürkészni, s pengeéles érzékeim 

riasztottak, még mielőtt tudatosan felfogtam volna. 

Ahogy a pillantásom egy távoli, a zöldesfekete erdő hátterétől élesen 

elváló, feltűnően kékesszürke sziklára esett, ezüstös – vagy talán 

aranyos – csillanás keltette fel a figyelmemet. 

Jobban szemügyre vettem, a szín sehogy sem illett oda. Olyan távol 

volt, hogy egy sas sem lett volna képes kivenni. Csak bámultam. 

Ő meg visszabámult. 

Nyilvánvalóan vámpír volt. A bőre márványfehér, milliószor simább, 

mint az emberi bőr. Még borult égnél is finoman csillogott. Ha a bőre 

nem árulta volna el, megteszi a mozdulatlansága. Csak vámpírok és 

szobrok képesek ilyen mozdulatlanságra. 

A haja nagyon, de nagyon halványszőke volt, jóformán ezüstös. Ez a 

ragyogás szúrt szemet. Középen elválasztva, egyenesen lógott le álla 

gömbölyű vonaláig, mint a vonalzó. 

Idegen volt számomra. Teljesen biztos voltam benne, hogy sosem 

láttam, ember koromban sem. Ködös emlékeimben egyetlen arc sem 

hasonlított az övére. Óarany szeméről azonban rögtön felismertem. 

Irina végül úgy döntött, hogy eljön hozzánk. 

Egy pillanatig csak bámultuk egymást. Kíváncsi lettem, vajon ő is 

azonnal rájött-e, hogy én ki vagyok. Félig felemeltem a karomat, már 

éppen inteni akartam, amikor az ajka egy egészen picit megvonaglott, 

s arca egyszeriben ellenségessé torzult. 



Az erdőből hallottam Renesmee diadalmas kiáltását, Jacob 

visszhangzó üvöltését, s láttam, ahogy Irina arca reflexszerűen a hang 

felé fordul. Pillantása kissé jobbra siklott, és pontosan tudtam, mit lát. 

Egy óriási, rozsdabarna vérfarkast, talán ugyanazt, aki megölte 

Laurent-t. Vajon mióta figyel bennünket? Nyilván elég régen ahhoz, 

hogy lássa, milyen gyengéden viselkedünk egymással, s láthatta 

Jacob átváltozását is. 

Az arca megrándult a fájdalomtól. 

Bocsánatkérő gesztusként ösztönösen széttártam a karom. Amikor 

újra felém fordult, a fogsora kivillant. Állkapcsa megfeszült, 

miközben morgott. 

Mire a halk hang elért hozzám, már meg is fordult, és eltűnt a fák 

között. 

– A fenébe! – nyögtem. 

Renesmee és Jacob nyomába eredtem, be az erdőbe. Rossz érzésem 

támadt, hogy nincsenek szem előtt. Nem tudtam, Irina merre indult, 

vagy hogy mennyire dühös. A vámpíroknál valóságos rögeszme a 

bosszúállás, és az ilyesmit nem könnyű elfojtani. 

Teljes sebességgel vágtatva két másodperc alatt beértem őket. 

– Az enyém nagyobb – hallottam Renesmee hangját, amikor áttörtem 

a sűrű csipkebokrok közt a kis tisztásra. 

Arckifejezésem láttán Jacob hátracsapta a fülét. Előredőlve 

vicsorgott. Pofája véres volt a vadászattól. Pillantása az erdőt 

pásztázta. Egyre hangosabban morgott. 

Renesmee is hasonlóan éber lett. Otthagyta a lábánál heverő elejtett 

szarvast, kitárt karjaim közé vetette magát, és kíváncsi kezét máris az 

arcomra szorította. 

– Túlreagálom a dolgot – bizonygattam sietve. – Azt hiszem, semmi 

baj. Várjatok csak! 

Elővettem a mobilomat, és megnyomtam a gyorshívást. Edward az 

első csengetésre felvette. Jacob és Renesmee feszülten figyelt, 

miközben mindent elmondtam Edwardnak. 

– Gyere, és hozd Carlisle-t is! – hadartam olyan sebességgel, hogy 

abban sem voltam biztos, hogy Jacob követni tudta. – Láttam Irinát, ő 

is látott engem, de aztán észrevette Jacobot, azt hiszem, dühös lett és 

elrohant. Még nem merészkedett közelebb, de elég haragosnak tűnt, 



úgyhogy nem kizárt, hogy visszajön. Ha mégsem teszi, utána kell 

mennetek Carlisle-lal, és beszélnetek kell vele. Rossz érzésem van! 

Jacob felmordult. 

– Fél perc és ott vagyunk – ígérte Edward, és hallottam a szél 

süvítését, ahogy futott. 

Visszasiettünk a hosszú rétre, és szótlanul vártunk, miközben Jacob 

és én egyre füleltünk, hallunk-e ismeretlen lépteket közeledni. 

De a közelgő neszek nagyon is ismerősek voltak. Aztán Edward már 

ott is termett mellettem, Carlisle pedig néhány másodperccel később 

követte. Meglepetten hallottam a farkasmancsok dobbanását Carlisle 

nyomában. Persze nem kellett volna csodálkoznom. Ha Renesmee 

csak egy hajszálnyit is veszélyben van, Jacob nyilván azonnal 

erősítést hív. 

– Odafent volt a hegygerincen – mondtam késedelem nélkül, és meg 

is mutattam a helyet. Ha Irina menekül, már így is elég előnye van. 

Vajon megáll, és meghallgatja Carlisle-t? Az előbb látott 

arckifejezése alapján ítélve, nem. – Talán szólni kéne Emmettnek és 

Jaspernek is, hogy kísérjenek el benneteket. Komolyan… feldúltnak 

tűnt. Rám morgott. 

– Micsoda? – mondta Edward dühösen. 

Carlisle a karjára tette a kezét. 

– Gyászol. Majd én utánamegyek. 

– Veled megyek – erősködött Edward. 

Hosszú pillantást váltottak, Carlisle nyilván mérlegelte, milyen 

hátránnyal járhat Edward Irina iránt érzett haragja, és milyen 

előnyökkel szolgálhat gondolatolvasó képessége. Végül rábólintott, 

és Irina nyomába eredtek anélkül, hogy Jaspert vagy Emmettet 

riasztották volna. 

Jacob türelmetlenül szuszogott, és orrával a hátamat böködte. 

Nyilván minél előbb a ház biztos falai között akarta tudni Renesmee-

t. Ebben egyetértettem vele, így Sethtel és Leah-val az oldalunkon 

hazasiettünk. 

Renesmee elégedetten ült a karomon, fél kézzel még mindig az 

arcomat fogta. Mivel a vadászat félbeszakadt, kénytelen lesz a 

véradóktól származó vacsorával beérni. Nem igazán bánta. 

  



28. A JÖVŐ 

CARLISLE ÉS EDWARD NEM ÉRTE UTOL IRINÁT, nyoma 

veszett a szorosban. Átúsztak a túlpartra, hogy megnézzék, hátha 

átkelt és továbbhaladt, de a keleti parton hiába keresték 

kilométereken át, semerre sem találták. 

Az én hibám volt. Alice előre látta, hogy békét kötni jön Cullenékkel, 

akikre amúgy is csak azért haragudott, mert jóban vagyok Jacobbal. 

Sajnáltam, hogy nem vettem észre előbb, még mielőtt Jacob 

átlényegült. Sajnáltam, hogy nem máshová mentünk vadászni. 

Nem sokat tehettem. Carlisle felhívta Tanyát az elkeserítő hírrel. 

Tanya és Kate azóta nem látta Irinát, amióta eldöntötték, hogy 

eljönnek az esküvőmre, és elkeseredtek, hogy Irina a közelben járt, 

mégsem ment haza. Megviselte őket testvérük elvesztése, még akkor 

is, ha ez az elválás csak átmeneti. Ez vajon eszükbe juttatta azt, 

amikor sok évszázaddal ezelőtt elvesztették az édesanyjukat? 

Alice-nek sikerült elkapnia néhány pillanatot Irina közeljövőjéből, de 

semmi igazán kézzelfoghatót. Amennyire meg tudta ítélni, nem fog 

visszamenni a Denali klánhoz. A kép ködös volt. Alice csak annyit 

látott, hogy Irina nyilvánvalóan dühös, a hóborította vadonban 

kóborol feldúltan, talán észak felé? Vagy keletnek? Nem döntötte el, 

merre tartson, csak kóborolt elkeseredetten, céltalanul. 

Teltek a napok, s bár nem felejtettem el semmit, Irina és az ő 

fájdalma veszített jelentőségéből. Fontosabb dolgokkal kellett 

foglalkoznom. Néhány nap, és indulok Olaszországba. Amikor 

visszatérek, valamennyien megyünk Dél-Amerikába. 

Minden részletet végigvettünk már vagy százszor. A tikunákkal 

fogjuk kezdeni, visszakövetjük legendáikat, ameddig csak lehet, 

egészen a forrásig. Most, hogy elfogadták, hogy Jacob is velünk 

jöjjön, fontos szerepet kapott a tervekben, mivel valószínűtlen, hogy 

egy olyan törzs, amelyik hisz a vámpírokban, bármit elárulna a 

magunkfajtának. Ha a tikunákkal nem jutunk sokra, még mindig 

felkutathatjuk a környéken élő rokon törzseket. Carlisle-nak akadt 

néhány régi barátja az Amazonas vidékén; ha megtaláljuk őket, talán 

ők is tudnak valami hasznosat, vagy lesz javaslatuk, hogy hol 

keressük a választ. Valószínűleg a három amazóniai vámpírnak 

semmi köze a vámpír félvérekről szóló legendákhoz, lévén 



mindhárman nőneműek. Nem lehetett előre tudni, mennyi ideig tart 

majd a kutatás. 

Charlie-nak még nem szóltam a hosszabb útról, és főtt a fejem, mit 

mondjak neki, miközben Edward és Carlisle tovább vitatkozott. Hogy 

tálalhatnám apámnak a legmegfelelőbben? 

Miközben vívódtam, Renesmee-t figyeltem. Összegömbölyödve, 

békésen aludt a kanapén, lassan lélegzett. Kócos fürtjei az arcába 

hullottak. Edwarddal általában hazavittük aludni a tanyánkra, de ma 

este ott ragadtunk a családnál, mivel ő és Carlisle belemerült a 

tervezgetésbe. 

Eközben Emmett és Jasper a vadászati lehetőségektől jött lázba. 

Amazónia a szokásos zsákmányállatainkhoz képest változatosságot 

jelentett. Például jaguárt. Emmettnek az volt a heppje, hogy 

feltétlenül meg akar birkózni egy anakondával. Esme és Rosalie azt 

taglalta, mit kell becsomagolni. Jacob elment Sam falkájához, hogy 

távolléte idejére intézkedéseket tegyen. 

Alice – önmagához képest – lassan sétálgatott a nagy szobában, 

feleslegesen rendezgette az amúgy is makulátlan helyiséget, és Esme 

tökéletesen felakasztott girlandjait egyengette. Éppen Esme vázáit 

rendezte át a virágállványon. Arca hol éber volt, aztán kiürült, majd 

megint megélénkült – a jövőt fürkészte mindegyre. Feltételeztem, 

hogy azokon az üres foltokon próbál keresztüllátni, amiket Jacob és 

Renesmee okozott a látásán, hogy megtudja, mi vár ránk Dél-

Amerikában, míg Jasper rá nem szólt: 

– Hagyd, Alice! Ő nem a mi gondunk. – Mire hangtalanul és 

láthatatlanul a nyugalom fellege lopakodott be a szobába. Alice 

biztosan megint Irinán rágódott. 

Nyelvet öltött Jasperre, majd felkapott egy vörös és fehér rózsákkal 

teli kristályvázát, és a konyha felé fordult. Csak egyetlen fehér virág 

szirma hervadt meg egy leheletnyit, de úgy tűnt, Alice ma este 

ragaszkodik az abszolút tökéletességhez, hogy elterelje figyelmét 

látáshiányáról. 

Újra Renesmee-t néztem, így nem láttam, mikor csúszott ki a váza 

Alice ujjai közül. Csak a levegőt szántó kristály suhogását hallottam, 

és épp időben pillantottam fel, hogy lássam, ahogy a váza tízezer 

gyémántszilánkra robban a konyha márványpadlóján. 



Mindannyian szoborrá dermedve néztük, ahogy a darabokra tört 

kristály szanaszét pattog. Minden szem Alice hátára szegeződött. 

Első, nem kifejezetten ésszerű gondolatom az volt, hogy Alice 

szórakozik velünk. Elvégre kizárt, hogy véletlenül ejtette el a vázát. 

Én magam is bőven átsuhanhattam volna a szobán, ha egyáltalán 

megfordul olyasmi a fejemben, hogy nem fogja elkapni. De már 

eleve hogy csúszhatott ki az ujjai közül? Az ő tökéletesen biztos ujjai 

közül… 

Soha nem láttam, hogy egy vámpír valamit véletlenül leejtett volna. 

Soha. 

Alice már velünk szemben állt, hihetetlen gyorsan pördült meg. 

Csak félig volt velünk, félig a jövőben kutakodott, a szeme tágra 

nyílt, majd’ kiesett keskeny, nyúzott kis arcából. A tekintete, mint 

valami sírgödör; rémült, kétségbeesett és gyötrődő pillantása elnyelt. 

Hallottam, ahogy Edward lélegzete elakad, és szinte fuldoklik. 

– Mi van? – mordult fel Jasper, és egy szempillantás alatt Alice 

mellett termett. A kristályszilánkok csikorogtak a talpa alatt. Vállon 

ragadta Alice-t, és erősen megrázta. – Mi az, Alice? 

A szemem sarkából láttam kivillanni Emmett fogsorát, miközben az 

ablak felé fordul, támadásra várva. 

Esme, Carlisle és Rose csak hallgatott, ugyanúgy kővé dermedve, 

mint én. 

Jasper újra megrázta Alice-t. 

– Mi az? 

– Értünk jönnek – suttogta Alice és Edward, tökéletesen egyszerre. – 

Mind. 

Csend. 

Kivételesen én kapcsoltam leghamarabb, mert szavaik nyomán 

beindult a képzeletem. Csupán egy álom távoli emléke volt, halvány, 

áttetsző, nehezen kivehető, mintha vastag gézen át nézném… 

Gondolatban láttam, ahogy a feketeség közeledik, félig elfeledett 

emberi rémálmom szellemei. Nem láttam a leplekbe burkolódzó 

alakok rubinvörös szemének csillogását, sem éles, nedvesen csillogó 

foguk villanását, de tudtam, miért sóvárognak… 

A látvány emlékénél is erősebben tört rám a heves vágy, hogy 

megvédjem a hátam mögött lévő kincset. 



Fel akartam kapni Renesmee-t, elrejteni a bőröm alá, hajsátram alá, 

hogy láthatatlanná tegyem. De még arra is képtelen voltam, hogy 

odaforduljak és ránézzek. Nem is kőnek, hanem jégnek éreztem 

magam. Most először fáztam, amióta vámpírként újjászülettem. 

Alig hallottam félelmeim megerősítését. Nem volt rá szükségem. Már 

tudtam. 

– A Volturi – nyögte Alice. 

– Mindannyian – hördült fel Edward vele egy időben. 

– Miért? – suttogta Alice önmagának. – Hogyan? 

– Mikor? – nyögte Edward. 

– Miért? – visszhangozta Esme. 

– Mikor? – ismételte Jasper. Hangja, mint a szilánkokra hasadó jég. 

Alice nem pislogott, de olyan volt a szeme, mintha hályog borítaná; 

teljesen üres. 

– Hamarosan – mondta Edwarddal együtt. Aztán Alice egyedül 

folytatta. – Havas az erdő, havas a város. Kevesebb, mint egy hónap 

múlva. 

– Miért? – kérdezte ezúttal Carlisle. 

Esme felelt. 

– Biztosan van rá okuk. Talán, hogy lássák… 

– Nem Bella miatt van – folytatta Alice tompán. – Mindannyian 

jönnek: Aro, Caius, Marcus, a gárda minden tagja, még a feleségeik 

is. 

– A feleségek sosem hagyják el a tornyot – ellenkezett Jasper 

fátyolos hangon. – Soha. Nem hagyták el a déli lázadás idején sem. 

Akkor sem, amikor a románok próbálták megbuktatni őket. Még 

akkor sem, amikor a halhatatlan gyerekekre vadásztak. Soha. 

– De most eljönnek – suttogta Edward. 

– De miért? – kérdezte újra Carlisle. – Nem csináltunk semmit! És ha 

mégis, mit művelhettünk, amivel ezt kiérdemeltük? 

– Olyan sokan vagyunk – felelt Edward erőtlenül. – Biztosak akarnak 

lenni benne, hogy… – Nem fejezte be a mondatot. 

– Ez nem válasz a lényegi kérdésre. Miért? 

Úgy éreztem, félig-meddig tudom a választ. Biztos, hogy az ok 

Renesmee. Kezdetektől fogva sejtettem, hogy érte fognak jönni. 

Tudatalattim már azelőtt figyelmeztetett, mielőtt megtudtam volna, 



hogy a szívem alatt hordom. Ez előre látható volt. Mintha 

valamiképpen mindig is tudtam volna, hogy a Volturi eljön, és 

megfoszt a boldogságomtól. 

De ez még mindig nem válasz a kérdésre. 

– Menj vissza, Alice! – könyörgött Jasper. – Keresd meg az okát! 

Kutass tovább! 

Alice lassan, megroggyant vállal csóválta a fejét. 

– A semmiből jött a kép, Jazz. Nem kerestem őket, sőt, saját 

magunkat sem. Csak Irinát. Nem ott volt, ahol vártam… – Alice 

hangja elhalkult, a pillantása újra elködösült. Egy hosszú 

másodpercig a semmibe bámult. 

Aztán felkapta a fejét, s a pillantása kemény volt, mint a kovakő. 

Edward levegő után kapkodott. 

– Úgy döntött, elmegy hozzájuk – mondta Alice. – Irina elmegy a 

Volturihoz. Majd ők döntenek… Mintha Irinát várnák. Mintha a 

döntést már meghozták volna, csupán rá várnának… 

Megint csend lett, igyekeztünk feldolgozni a hallottakat. Mit 

mondhat Irina a Volturinak, ami Alice rettenetes látomásához vezet? 

– Meg tudjuk állítani? – kérdezte Jasper. 

– Kizárt. Már majdnem odaért. 

– Mit csinál? – kérdezte Carlisle, de most nem a beszélgetésre 

figyeltem. Hanem arra a képre, ami nagy nehezen kezdett összeállni a 

fejemben. 

Elképzeltem, ahogy Irina ott áll a sziklaszirten, és figyel. Mit látott? 

Egy vámpírt és egy vérfarkast, akik a legjobb barátok. Erre a képre 

koncentráltam, ez valamennyire magyarázat a nő reakciójára. De nem 

ez volt minden, amit látott. 

Volt ott egy gyermek is. Egy kivételesen szép gyermek a hópelyhek 

között, aki nyilvánvalóan nem hétköznapi emberpalánta… 

Irina… az elárvult nővérek… Carlisle azt mesélte, hogy miután a 

Volturi igazságszolgáltatása miatt veszítették el az anyjukat, Tanya, 

Kate és Irina rendkívül törvénytisztelő lett. 

Alig fél perce mondta ki Jasper: „Még akkor sem, amikor a 

halhatatlan gyerekekre vadásztak…” A halhatatlan gyermekek, a 

kimondhatatlan átok, a visszataszító tabu… 



Irina az ő múltjával, hogyan másképp értelmezhette volna, amit a 

tisztáson látott? Nem volt elég közel, hogy hallja Renesmee 

szívverését, hogy érezze a testéből sugárzó meleget. Renesmee rózsás 

arca trükk is lehetett részünkről, ezt nem tudhatta. 

Elvégre Cullenék szövetkeztek a vérfarkasokkal. Irina nézőpontjából 

ez azt jelenthette, hogy bármire képesek vagyunk… 

Irina a kezét tördelte a havas vadonban – egyáltalán nem Laurent-t 

gyászolta, de tudta, hogy kötelessége feladni Cullenéket, és azzal 

tisztában volt, hogy mi fog történni velünk, ha megteszi. 

Lelkiismerete győzött a több évszázados barátság felett. 

A Volturi válasza az ilyesfajta szabályszegésre pedig annyira magától 

értetődő… 

Magamhoz öleltem az alvó Renesmee-t, betakartam a hajammal. 

Arcomat göndör fürtjei közé temettem. 

– Gondoljatok bele, mit látott Irina aznap délután! – mondtam 

halkan, félbeszakítva Emmettet. – Minek nézi Renesmee-t 

olyasvalaki, aki a halhatatlan gyermekek miatt veszítette el az anyját? 

Megint csend lett, s ők is végiggondolták azt, amin én már túl voltam. 

– Egy halhatatlan gyermek – suttogta Carlisle. Edward letérdelt 

mellém, és mindkettőnket átölelt. 

– De téved – folytattam. – Renesmee nem olyan, mint azok a 

gyerekek, ők belefagytak egy állapotba, Renesmee viszont napról 

napra növekszik. Ők kezelhetetlenek voltak, Renesmee viszont sosem 

bántja Charlie-t vagy Sue-t, sőt még olyant sem mutat nekik, amitől 

elszomorodnának. Ő tud uralkodni magán. Már most okosabb, mint a 

legtöbb felnőtt. Nincs okuk rá, hogy… 

Csak locsogtam tovább, várva, hogy valaki megkönnyebbülten 

kifújja a levegőt, s a szobában uralkodó jeges feszültség felenged, 

ahogy rájönnek, hogy igazam van. De a szoba csak egyre hidegebb 

lett. Erőtlen hangom teljesen elhalkult, végül elhallgattam. 

Sokáig senki sem szólalt meg. 

Aztán Edward suttogott bele a hajamba. 

– Ez nem az a fajta bűntett, ami miatt tárgyalást tartanak, szerelmem 

– mondta halkan. – Aro látta Irina gondolataiban a „bizonyítékot”. 

Gyilkolni jönnek, nem tárgyalni. 

– De tévednek – makacskodtam. 



– Nem fogják kivárni, hogy bebizonyítsuk. 

A hangja még mindig halk volt, bársonypuha, de nem lehetett nem 

észrevenni benne a fájdalmat és az elkeseredést. Olyan volt, mint 

korábban Alice pillantása. Mint egy sírgödör. 

– Mit tehetünk? – kérdeztem. 

Renesmee melegen feküdt a karomban, és békésen aludt. Túl sokat 

aggódtam gyors öregedésén, aggódtam, hogy alig másfél évtizedet 

élhet… Ez a rettegés most nevetségesnek tűnt. 

Alig egy hónap múlva… 

Tehát ennyi? Több boldogság jutott nekem, mint amennyiben a 

legtöbb embernek valaha része lehetett. Vajon létezik valamiféle 

természeti törvény, ami ugyanannyi boldogságot és szenvedést ír elő? 

Örömöm egyszeriben felborította az egyensúlyt? Nem kaphatok 

többet négy hónapnál? 

A költői kérdésre Emmett felelt. 

– Harcolni fogunk – jelentette ki nyugodtan. 

– Nem győzhetünk – morgott Jasper. Szinte láttam magam előtt az 

arcát és megfeszülő testét, miközben Alice-t védelmezi. 

– Hát, el nem futhatunk, hiszen Demetri velük van – grimaszolt 

Emmett undorodva, és ösztönösen tudtam, nem a Volturi 

nyomkeresője zaklatta fel, hanem az elképzelés, hogy megszökjünk. 

– És nem biztos, hogy nem győzhetünk. Van néhány meggondolandó 

lehetőség. Nem kell egyedül felvennünk velük a harcot. 

Erre felkaptam a fejemet. 

– De azért halálra sem ítélhetjük a quileute-okat, Emmett! 

– Nyugi, Bella! – Nagyjából olyan képet vágott, mint amikor azon 

ábrándozott, hogyan fog megküzdeni az anakondákkal. Még a 

megsemmisülés küszöbén sem tudta megállni, hogy ne a kihívást 

lássa a fordulatban. – Nem a falkára gondoltam. De azért legyünk 

realisták. Szerinted Jacob vagy Sam fütyülne egy efféle támadásra? 

Még ha nem is Nessie-ről lenne szó? Arról már nem is beszélve, 

hogy Irinának hála, Aro most már a falkával kötött szövetségünkről is 

tud. Én azonban a többi barátunkra gondoltam. 

Carlisle halkan visszhangozta: 

– Őket sem ítélhetjük halálra. 



– Majd hagyjuk, hogy eldöntsék ők maguk – közölte Emmett 

engesztelő hangvétellel. – Nem azt mondom, hogy velünk együtt kell 

harcolniuk. – Láttam, ahogy finomodik a fejében a terv, miközben 

beszél. – Talán elég, ha csak mellénk állnak, s velünk maradnak, 

hogy a Volturi elbizonytalanodjon. Elvégre Bellának igaza van. Ha rá 

tudnánk venni őket, hogy megálljanak, és meghallgassanak, akkor 

máris elejét vehetnénk a támadásnak… – Emmett arcán halvány 

mosoly jelent meg. Csodálkoztam, hogy még senki sem húzott be 

neki egyet. Én szívesen megtettem volna. 

– Igaz – lelkesedett Esme. – Ennek van értelme, Emmett. Csak annyit 

kell elérnünk, hogy a Volturi megálljon egy pillanatra. Csak annyira, 

hogy meghallgasson. 

– Komoly tanúkat kell felsorakoztatnunk – jegyezte meg Rosalie 

nyersen, karcosan. 

Esme egyetértően bólintott, mintha meg se hallotta volna Rosalie 

hangjában a gúnyt. 

– Erre megkérhetjük a barátainkat. Hogy tanúskodjanak. 

– Mi is megtennénk értük – szólt Emmett. 

– De nem mindegy, hogyan kérjük meg őket – motyogta Alice. 

Szeme megint sötét űr. – Nagyon óvatosan kell beavatni őket. 

– Beavatni? – kérdezte Jasper. 

Alice és Edward is Renesmee-re pillantott. Aztán Alice szeme 

fátyolos lett. 

– Tanya családját – mondta. – Siobhan klánját. Amunét. Néhányat a 

nomádok közül – Garrettet és Mary-t biztosan. Talán Alistairt. 

– És mi van Peterrel és Charlotte-tal? – firtatta Jasper, mint aki azt 

reméli, hogy a válasz „nem” lesz, és öreg bátyját ki lehet hagyni a 

mészárlásból. 

– Talán. 

– Az amazonok? – kérdezte Carlisle. – Kachiri, Zafrina és Senna? 

Alice-t szinte elnyelte a saját látomása, nem felelt. Végül 

megborzongott, és visszatért a jelenbe. A másodperc törtrészéig 

egymás szemébe néztek Carlisle-lal, majd lesütötte a tekintetét. 

– Nem látom. 

– Az mi volt? – kérdezte sürgetően Edward. – Az a rész az 

őserdőben. Elmegyünk megkeresni őket? 



– Nem látom – ismételte Alice, de nem nézett bátyja szemébe. Zavar 

suhant át Edward arcán. – Szét kell válnunk, és még mielőtt 

megmarad a hó, összeszednünk mindenkit, akit csak tudunk, és 

idehívni, hogy beavassuk őket. – Újra magába fordult. – Kérdezd 

meg Eleazart! Itt többről van szó, nem csupán egy halhatatlan 

gyerekről. 

Vészjósló csend honolt egy újabb hosszú percig. Alice visszatért a 

transzból, laposakat pislogott, de a szeme furcsán opálos maradt. 

– Sok dolgunk van. Sietnünk kell – suttogta. 

– Alice! – szólt Edward. – Ez túl gyors volt. Nem értem. Mi volt ez? 

– Nem látok! – fakadt ki Alice. – Jacob mindjárt itt lesz! 

Rosalie az ajtó felé lépett. 

– Majd én el… 

– Ne! Hagyd bejönni! – hadarta Alice. A hangja minden szónál egyre 

magasabbra kúszott. Megragadta Jasper kezét, és a hátsó ajtó felé 

húzta. – Jobban fogok látni, ha Nessie-től is távolabb vagyok. 

Mennem kell. Komolyan koncentrálnom kell. Látnom kell mindent, 

amit lehet. Mennem kell. Gyere, Jasper, nincs vesztegetni való időnk! 

Mindannyian hallottuk Jacob lépteit a lépcsőn. Alice türelmetlenül 

rángatta Jaspert, aki sietve követte, de ugyanolyan zavarodott képet 

vágott, mint Edward. Villámsebesen kirohantak az ajtón az ezüstös 

éjszakába. 

– Siessetek! – kiáltott vissza Alice. – Mindegyiküket meg kell 

találnotok. 

– Kit kell megtalálni? – kérdezte Jacob becsapva, maga mögött a 

bejárati ajtót. – Hová megy Alice? 

Senki sem felelt, csak bámultunk. 

Jacob kirázta a vizet a hajából, és felgyűrte a karján vizes pólója 

ujját, szemét le nem vette Renesmee-ről. 

– Szia, Bells! Azt hittem, már hazamentetek… 

Végül rám emelte a tekintetét, pislogott és nagyot nézett. Figyeltem 

az arcát, ahogy felméri és végül felfogja a helyiségben uralkodó 

hangulatot. Elkerekedett szemmel vette szemügyre a nedves foltot a 

földön, a szétszóródott rózsákat és a kristályszilánkokat. 

Megremegett. 

– Mi van? – kérdezte határozottan. – Mi történt? 



Fogalmam sem volt, hol kezdjem. Más sem találta a szavakat. 

Jacob három hosszú lépéssel keresztülszelte a szobát, és térdre esett 

mellettem és Renesmee mellett. Testéből lövellt a forróság, a 

remegés a karjából lekúszott az ujjaiba. 

– Jól van? – akarta tudni, és megérintette a kicsi homlokát, majd fejét 

megbillentve hallgatta a szívverését. – Ne szórakozz velem, Bella, 

nagyon kérlek! 

– Renesmee-nek semmi baja – nyögtem ki végül, de a szavak meg-

megbicsaklottak. 

– Akkor kinek van? 

– Mindegyikünknek, Jacob – suttogtam. És az én hangom is 

visszhangzott, mint egy sírgödör mélye. – Vége. Mindannyiunkat 

halálra ítéltek. 

29. CSERBENHAGYÁS 

OTT ÜLTÜNK EGÉSZ ÉJJEL, a rettegés és a gyász szobraiként, de 

Alice nem tért vissza. 

Mindannyiunk idegei pattanásig feszültek, s a rémülettől teljesen 

elnémultunk. Carlisle alig bírta kinyitni a száját, hogy mindent 

elmagyarázzon Jacobnak. Az, hogy felidézte, mintha tovább rontott 

volna a helyzeten, attól fogva még Emmett is némán és 

mozdulatlanul gubbasztott. 

Csak akkor merült fel bennem, hogy vajon mi tart ennyi ideig Alice-

nek, amikor a nap felkelt, és tudtam, hogy Renesmee hamarosan 

megmozdul a karomban. Azt reméltem, többet is megtudok, mielőtt 

szembesülök lányom kíváncsiságával. Hogy lesz néhány válaszom. 

Valami aprócska reménysugár, hogy mosolyogni tudjak, és ne 

ijesszem őt is halálra az igazsággal. 

Úgy éreztem, az arcom maszkká dermedt az éjszaka folyamán. 

Abban sem voltam biztos, hogy tudok-e még mosolyogni. 

Jacob hortyogó szőrkupacként terült el a sarokban, időnként idegesen 

meg-megvonaglott. Sam mindent tudott – a farkasok már készülődtek 

a közelgő eseményre. Nem mintha ennek a felkészülésnek más 

értelme is volna, mint hogy megölessék magukat és a családomat. 

A napfény besütött a hátsó ablakokon, és megcsillant Edward bőrén. 

Le sem vettem róla a szememet, amióta Alice elment. Egész éjjel 

egymást bámultuk, arra szegezve a szemünket, amit egyikünk sem 



lett volna képes elveszíteni: a másikra. Láttam fénylő tükörképem 

elgyötört szemében, ahogy a napsugarak az én bőrömet is elérték. 

Szemöldöke alig láthatóan megmozdult, aztán az ajka is. 

– Alice – szólalt meg. 

A hangja akár a rianó jég recsegése. Mindannyian megtörtünk egy 

kissé, és ellazultunk. Megint megmozdult. 

– Régen elment már – mormolta Rosalie csodálkozva. 

– Hol lehet? – tűnődött Emmett. 

Esme a karjára tette a kezét. 

– Ne zavarjuk! 

– Még sosem tartott neki ilyen sokáig – jegyezte meg Edward. Újabb 

aggodalom repesztette meg az álarcát. Vonásai megint elevenek 

lettek, a szeme egyszeriben friss félelemtől és új pániktól nyílt tágra. 

– Carlisle, neked ez nem gyanús? Lehetett annyi ideje Alice-nek, 

hogy lássa, ha valakit netán érte küldtek? 

Aro áttetsző bőrére gondoltam. Aróra, aki belelátott Alice agyának 

minden zugába, aki tudott mindenről, amire Alice képes… 

Emmett elég hangosan káromkodta el magát ahhoz, hogy Jacob 

morogva talpra szökkenjen. A kertből a falka morgása visszhangzott. 

A családom ide-oda cikázott, mindenki akcióba lendült. 

– Maradj Renesmee-vel! – kértem jóformán sikoltva, miközben 

kiszáguldottam az ajtón. 

Még mindig erősebb voltam a többieknél, amit ki is használtam. 

Néhány ugrással lehagytam Esmét, és további néhány lépéssel 

Rosalie-t is. Keresztülrohantam a sűrű erdőn, amíg szorosan Edward 

és Carlisle sarkába nem értem. 

– Vajon meglephették? – kérdezte Carlisle olyan egyenletes hangon, 

mintha csak álldogálna, nem pedig teljes erőből futna. 

– Elképzelni sem tudom, hogyan tehették volna – felelt Edward. – De 

Aro mindenkinél jobban ismeri. Jobban, mint én. 

– Lehet, hogy csapda? – kiáltott Emmett a hátunk mögül. 

– Lehet – válaszolta Edward. – Nincs más szag, csak Alice-é és 

Jasperé. Hová tartottak? 

Alice és Jasper nyoma széles ívbe kanyarodott, először a háztól 

keletre, azután a folyó túlpartján észak felé, majd néhány mérfölddel 

később vissza nyugatnak. Újra átkeltünk a folyó felett, mind a hatan. 



Alig másodpercnyi különbséggel lendültünk át rajta. Edward futott 

elöl, minden idegszálával koncentrálva. 

– Éreztétek azt az illatot? – kiáltott előre Esme, néhány pillanattal 

azután, hogy másodszor átugrottuk a folyót. Ő haladt leghátul, 

nyomkereső csapatunk bal szélén. Délnyugat felé mutatott. 

– Maradjatok a fő csapáson! Már majdnem a quileute határon 

vagyunk – utasított bennünket Edward tömören. – Maradjatok együtt! 

Mindjárt kiderül, hogy északnak vagy délnek vették-e az irányt! 

Nem ismertem olyan jól a megegyezés szerinti határvonalat, mint a 

többiek, de éreztem, hogy a keleti szellő hoz némi farkasszagot. 

Edward és Carlisle megszokásból egy kicsit lassított, s láttam, ahogy 

a fejüket forgatva várják, hogy újra szagot fogjanak. 

Ekkor a farkasszag hirtelen felerősödött, Edward pedig felkapta a 

fejét. Hirtelen megtorpant. Mi is megdermedtünk. 

– Sam? – kérdezte Edward erőtlen hangon. – Mi történik? 

Százlépésnyire tőlünk Sam előbukkant a fák közül, és felénk sietett 

emberi alakjában. Két nagy farkas kísérte, Paul és Jared. Eltartott egy 

ideig, mire Sam odaért hozzánk. Emberi tempója türelmetlenné tett. 

Nem akartam, hogy maradjon időm a történteken rágódni. Haladni 

akartam, cselekedni. Át akartam ölelni Alice-t, és megbizonyosodni 

róla, hogy biztonságban van. 

Edward arca krétafehérré sápadt, ahogy elolvasta Sam gondolatait. 

Sam ügyet sem vetett rá, s amint megállt, egyenesen Carlisle-hoz 

kezdett beszélni. 

– Kicsivel éjfél után Alice és Jasper itt járt. Engedélyt kértek, hogy 

átkelhessenek a területünkön az óceánhoz. Megengedtem nekik, és 

magam kísértem el őket a partra. Azonnal a vízbe vetették magukat, 

és nem tértek vissza. Útközben Alice megkért, hogy addig semmi 

esetre se említsem Jacobnak, hogy láttam őt, amíg veled nem 

beszéltem. Azt akarta, hogy itt várjalak, amíg a keresésére nem 

indulsz, és adjam át ezt az üzenetet. Azt kérte, engedelmeskedjem 

neki, mert valamennyiünk élete ezen múlhat. 

Sam mogorva arccal nyújtotta át az apró, fekete betűkkel teleírt, 

összehajtogatott papírlapot. Egy könyvből kitépett oldal volt; éles 

szemmel ki tudtam venni a nyomtatott szavakat: A velencei kalmár. 

Saját illatom sejlett fel halványan, ahogy Carlisle kihajtogatta a 



papírt. Ezek szerint ez az én könyvemből való. Magammal vittem 

néhány dolgot Charlie házából a tanyára; néhány normális ruhát, 

anya összes levelét és a kedvenc könyveimet. Tegnap reggel még a 

tanyaház kis nappalijának polcán állt az ütött-kopott, puha fedelű 

Shakespeare összes között… 

– Alice úgy döntött, hogy elhagy bennünket – suttogta Carlisle. 

– Micsoda? – kiáltott fel Rosalie. 

Carlisle megfordította a lapot, hogy mindannyian elolvashassuk: 

„Ne keressetek bennünket! Nincs vesztegetni való időnk. Ne 

feledjétek: Tanya, Siobhan, Amun, Alistair és az összes nomád, akit 

megtaláltok. Mi útközben előkerítjük Petert és Charlotte-ot. 

Rettenetesen sajnáljuk, hogy így kell elhagynunk benneteket, búcsú és 

magyarázat nélkül. De nincs más választásunk. 

Szeretünk mindnyájatokat.” 

Ott álltunk megint, sóbálvánnyá dermedve, teljes csendben, csak a 

farkasok szívverését és lélegzetvételét lehetett hallani. Biztos a 

gondolataik is hangosak voltak. Edward mozdult meg elsőként, és 

válaszolt Sam gondolatára. 

– Igen, ennyire nagy a veszély. 

– Annyira, hogy elhagyd miatta a családodat? – kérdezte Sam 

rosszallón. Világos, hogy nem olvasta az üzenetet, mielőtt átadta 

volna Carlisle-nak. Most zaklatott volt, s úgy tűnt, megbánta, hogy 

hallgatott Alice-re. 

Edward Sam szemében valószínűleg dühösnek vagy arrogánsnak 

tűnhetett, de én láttam a fájdalmat kemény vonásai mögött. 

– Nem tudjuk, mit látott – mondta Edward. – Alice se nem szívtelen, 

se nem gyáva. Csak több információja van, mint nekünk. 

– Mi nem tennénk… – kezdte Sam. 

– Ti máshogy kötődtök, mint mi – horkant fel Edward. – Nekünk 

még mindig megvan a szabad akaratunk. 

Sam felkapta a fejét, tekintete egyszeriben elsötétült. 

– De nem kéne semmibe venned a figyelmeztetést – folytatta 

Edward. – Ez nem olyasmi, amibe bele akartok keveredni. Még 

mindig elkerülhetitek azt, amit Alice látott. 

Sam mogorván elmosolyodott. 

– Mi nem menekülünk el. 



A háta mögött Paul felhorkant. 

– Ne áldozd fel a családodat büszkeségből! – vetette közbe Carlisle 

halkan. 

Sam szelídebb arccal nézett Carlisle-ra. 

– Amint Edward is rámutatott, nem rendelkezünk ugyanazzal a 

szabadsággal, mint ti. Renesmee most már legalább annyira a mi 

családunkhoz tartozik, mint hozzátok. Jacob nem hagyhatja magára 

őt, mi pedig nem hagyhatjuk magára Jacobot. – Pillantása Alice 

üzenetére esett, és ajka vékony vonallá préselődött. 

– Te nem ismered Alice-t – jegyezte meg Edward. 

– Te igen? – vágott vissza Sam nyersen. 

Carlisle Edward vállára tette a kezét. 

– Sok a dolgunk, fiam. Bárhogy is döntött Alice, bolondok volnánk, 

ha most nem fogadnánk meg a tanácsát. Menjünk haza, és lássunk 

munkához! 

Edward fájdalomtól merev arccal bólintott. A hátam mögül hallottam 

Esme halk, könnytelen zokogását. 

Nem tudtam, hogyan sírjak ebben a testben; nem tehettem mást, csak 

meredtem magam elé. Még nem éreztem semmit. Minden 

valószerűtlennek tűnt, mintha annyi hónap után újra rémálom 

gyötörne. 

– Köszönjük, Sam – mondta Carlisle. 

– Sajnálom – felelt Sam. – Nem lett volna szabad átengednünk őket. 

– Helyesen cselekedtetek – nyugtatta meg Carlisle. – Alice szabad, 

azt tesz, amit akar. Nem tagadnám meg tőle ezt a szabadságot. 

Cullenékre mindig szétválaszthatatlan egészként gondoltam. Most 

hirtelen eszembe jutott, hogy ez nem volt mindig így. Carlisle 

létrehozta Edwardot, Esme Rosalie-t és Emmettet. Edward engem. 

Fizikailag összekötött bennünket a vér és a méreg. Alice-re és 

Jasperre sem úgy gondoltam, mint akiket csak befogadott a család. A 

valóságban Alice fogadta örökbe Cullenéket. Egyszer csak megjelent, 

sehova sem kötődő múltjával, hozta Jaspert a sajátjával, és helyet kért 

maguknak a már létező családban. Ő és Jasper is élt már más életet, a 

Cullen családtól külön. Lehet, hogy úgy döntött, kezd egy másik, új 

életet, miután látta, hogy a Cullen család számára itt a vég? 



Ezek szerint nekünk annyi. Semmi remény. Egyetlen fénysugár, 

egyetlen lobbanás sem volt, ami meggyőzhette volna Alice-t arról, 

hogy van némi esélye az oldalunkon. 

A tiszta reggeli levegő egyszeriben sűrűbb, feketébb lett, mintha az 

elkeseredésem átitatta volna. 

– Én nem adom meg magam harc nélkül – morgott Emmett halkan, 

fogát vicsorgatva. – Alice megmondta, mit tegyünk. Lássunk hozzá! 

A többiek határozottan bólogattak, amiből tudtam, hogy arra 

alapoznak, amit Alice mondott. És nem hajlandók megadni magukat 

a reménytelenségnek, és tétlenül várni a halált. 

Igen, mindannyian harcolni fogunk. Mi mást tehetnénk? És nyilván 

másokat is bevonunk a harcba, mert Alice ezt javasolta, mielőtt 

elhagyott bennünket. Hogyan is hagyhatnánk figyelmen kívül Alice 

figyelmeztetését? A farkasok is velünk küzdenek Renesmee-ért. 

Harcolni fogunk, harcolni fognak, és mindannyian meghalunk. 

Nem éreztem ugyanazt az eltökéltséget, amit a többiek. Alice ismerte 

az esélyeket. Egyetlen sansz amit látott, megosztotta velünk, de ez az 

esély túl kicsi volt, hogy fogadjon rá. 

Máris vesztesnek éreztem magam, amikor hátat fordítottam Samnek, 

és követtem Carlisle-t haza. 

Most gépiesen futottunk, nem olyan pánikszerű sietséggel, mint 

korábban. A folyóhoz közeledve Esme felemelte a fejét. 

– Ott éreztem a másik nyomot. Friss volt. 

Mutatta, hol hívta fel erre Edward figyelmét, amikor még Alice után 

loholtunk. 

– Az korábbi lehet. Csak Alice járt ott, Jasper nélkül – mondta 

Edward élettelen hangon. 

Esme homlokát ráncolva bólintott. 

Tettem egy kis kitérőt jobbra, és hátramaradtam. Biztos, hogy 

Edwardnak igaza van, de mégis… Elvégre hogy került Alice üzenete 

egy olyan lapra, amely az én könyvemből származik? 

– Bella? – szólt Edward érzelemmentes hangon, amikor 

elbizonytalanodtam. 

– Követni akarom azt a nyomot – feleltem, s beszívtam Alice könnyű 

illatát, ami másfelé vezetett, mint az előbbi menekülési útvonal. Nem 



volt gyakorlatom a nyomkeresésben, szerintem ugyanolyan Alice-

szaga volt, mint a másiknak, csak Jasperé hiányzott mellőle. 

Edward arany tekintete üres volt. 

– Valószínűleg csak visszavezet a házhoz. 

– Akkor ott találkozunk. 

Először azt hittem, hagy egyedül menni, de amikor tettem néhány 

lépést, üres tekintetébe visszatért az élet. 

– Jövök veled – közölte halkan. – Otthon találkozunk, Carlisle. 

Carlisle bólintott, és a többiekkel együtt elment. Vártam, amíg 

eltűnnek a szemünk elől, és kérdőn néztem Edwardra. 

– Nem engedhettelek el egyedül – magyarázta. – Már a gondolat is 

fáj. 

További magyarázat nélkül is megértettem. Belegondoltam, milyen 

lenne távol lenni tőle most, és rájöttem, hogy én is ugyanazt a 

fájdalmat érezném, bármilyen rövid is az elválás. 

Olyan kevés időnk maradt, hogy együtt legyünk! 

Felé nyújtottam a kezem, ő pedig megfogta. 

– Siessünk! – mondta. – Renesmee hamarosan felébred. 

Bólintottam, és már futottunk is. 

Valószínűleg butaság csupán a kíváncsiságom miatt Renesmee-től 

távol vesztegetni az időt, de az üzenet nem hagyott nyugodni. Alice 

egy sima sziklába vagy egy fatörzsbe is belevéshette volna az 

üzenetet, ha nem talál írószert. Lophatott volna egy tömb Post-itot az 

országút melletti házak bármelyikéből. Miért az én könyvemet 

választotta? Mikor vette magához? 

A nyom természetesen a tanyaházhoz vezetett, messziről elkerülve 

Cullenék házát és a közeli erdőben tanyázó farkasokat. Edward 

zavarodottan nézett körül. Megpróbált magyarázatot találni. 

– Otthagyta Jaspert, és idejött? 

Már majdnem otthon voltunk, és kínosan éreztem magam. Örültem, 

hogy foghatom a kezét, miközben úgy éreztem, egyedül kellene itt 

lennem. Kitépni a lapot, és elvinni Jasperhez, aki közben reá várva 

ácsorog – az egész Alice-re vall. Olyan érzésem támadt, mintha 

mindezzel üzenne valamit, amit sajnos egyáltalán nem értek. De az 

én könyvem volt, ezért az üzenetnek nekem kell szólnia. Ha olyasmi 



lett volna, amit Edwarddal akart tudatni, nem az ő könyvéből tépett 

volna ki egy oldalt? 

– Csak egy percet kérek – engedtem el az ajtóhoz érve Edward kezét. 

Csodálkozva nézett rám. 

– Nagyon kérlek! Csak harminc másodpercet adj, jó? 

Nem vártam válaszra. Berontottam az ajtón, és becsuktam magam 

mögött. Egyenesen a könyvespolchoz mentem. Alice illata friss volt, 

kevesebb, mint egynapos. A kandallóban kis lánggal tűz égett, amit 

nem én gyújtottam. Lekaptam a polcról A velencei kalmárt, és 

kinyitottam a címoldalnál. 

A kitépett lap cakkos széle mellett, a „A velencei kalmár, írta 

William Shakespeare” szöveg alatt volt az üzenet: 

Ezt semmisítsd meg! 

Egy név volt, és egy seattle-i cím. 

Amikor Edward inkább tizenhárom, mint harminc másodperc 

elteltével belépett az ajtón, már azt figyeltem, ahogy a könyv elég. 

– Mit csinálsz, Bella? 

– Itt volt. Kitépett egy lapot a könyvemből, hogy arra írjon. 

– Miért? 

– Nem tudom. 

– És miért égeted el? 

Erre nem tudtam mit felelni. Hagytam, hogy elkeseredésem és 

fájdalmam kiüljön az arcomra. Fogalmam sem volt, mit akart 

mondani nekem Alice, csak abban voltam biztos, hogy nem sajnálta a 

fáradságot, hogy mindenki más elől eltitkolja. Én vagyok az egyetlen, 

akinek gondolataiban Edward nem tud olvasni. Vagyis Alice azt 

akarta, hogy ő ne tudja, amire valószínűleg jó oka volt. 

– Valahogy ez tűnt helyesnek. 

– Nem tudjuk, mit csinál – mondta csendesen. 

A lángokba meredtem. Én voltam a világon az egyetlen, aki 

hazudhatott Edwardnak. Vajon ezt várta tőlem Alice? Ez volt a 

kérése? 

– Amikor Olaszországba repültünk – suttogtam, ami nem volt 

hazugság, csak némileg módosítottam a részleteket –, hogy 

megmentsünk… Alice hazudott Jaspernek, hogy ne kövessen 

bennünket. Tudta, hogy ha Jasper a Volturi elé állna, végeznének 



vele. Hajlandó lett volna inkább meghalni, semhogy Jaspert 

veszélybe sodorja. Hajlandó lett volna értem is az életét adni. És 

érted is. 

Edward nem felelt. 

– Megvannak a prioritásai – folytattam. Mozdulatlan szívem 

belesajdult, amikor rájöttem, hogy magyarázatomat nem is érzem 

hazugságnak. 

– Nem hiszem el – mondta Edward. Nem velem vitatkozott, hanem 

inkább saját magával. – Talán csak Jasper volt veszélyben. A terve 

segítene rajtunk, de Jasper odaveszett volna, ha marad. Talán… 

– Azt elmondhatta volna nekünk, és elküldhette volna innen. 

– De vajon Jasper elment volna? Talán megint hazudik neki. 

– Lehet – színleltem, mintha egyetértenék. – Haza kellene mennünk. 

Kevés az időnk. 

Megfogtuk egymás kezét, és már futottunk is. 

Alice üzenete nem volt reménykeltő. Ha létezett volna bármi remény 

a várható mészárlás elkerülésére, Alice maradt volna. Más 

lehetőséget nem láttam. Ezek szerint valami mást hagyott nekem. 

Nem menekülő utat. De mit gondolhat, mi mást akarhatnék? Talán 

kimentsek valamit? Mi az, amit még meg akarhatok menteni? 

Carlisle és a többiek nem tétlenkedtek távollétünkben. Csupán öt 

percig voltunk külön, de mire odaértünk, már útra készen álltak. A 

sarokban Jacob megint emberformán festett, Renesmee lovagolt a 

térdén, s mindketten tágra nyílt szemmel figyeltek bennünket. 

Rosalie a selyemruháját strapabíró farmerre, futócipőre és a 

hátizsákosok által hosszú utakra használt, legombolt nyakú ingre 

cserélte. Esme hasonlóan volt felöltözve. A dohányzóasztalon 

földgömb, de már senki se törődött vele, csak ránk vártak. 

A hangulat derűlátóbb volt, mint korábban. Jó érzés volt cselekedni 

valamit. Minden reményüket Alice utasításaiba vetették. 

A földgömbre pillantva felmerült bennem a kérdés, hogy vajon hol 

kezdjük a keresést. 

– Itt kell maradnunk? – kérdezte Edward Carlisle-ra tekintve. Nem 

hangzott boldognak. 

– Alice azt mondta, meg kell mutatnunk Renesmee-t a 

beavatottaknak, de óvatosan kell eljárnunk – mondta Carlisle. – Akit 



megtalálunk, ideküldjük hozzátok. Edward, ezen az aknamezőn te 

igazodsz el a legjobban. 

Edward határozottan bólintott, de még mindig boldogtalan képet 

vágott. 

– Nagy területet kell átfésülni. 

– Ezért nem megyünk együtt – felelt Emmett. – Rose és én a 

nomádokat keressük meg. 

– Nektek lesz itt elég dolgotok – mondta Carlisle. – Tanya családja 

reggel érkezik, és fogalmuk sincs, miért kell idejönniük. Először arról 

kell gondoskodnotok, hogy ne úgy reagáljanak, ahogyan Irina. Aztán 

ki kell derítenetek, hogy mit akart Alice Eleazarral. Aztán az a 

kérdés, hogy itt maradnak-e tanúskodni mellettünk? Amikor a 

többiek megjönnek, minden kezdődik elölről, ha egyáltalán sikerül 

valakit rávennünk, hogy eljöjjön – sóhajtott Carlisle. – Talán a ti 

dolgotok a legnehezebb. Amint tudunk, visszajövünk segíteni. 

Carlisle egy másodpercre Edward vállára tette a kezét, engem pedig 

homlokon csókolt. Esme mindkettőnket megölelt, Emmett pedig 

mindkettőnket vállon bokszolt. Rosalie nagy nehezen kisajtolt 

magából egy mosolyt Edwardnak és nekem, puszit dobott Renesmee-

nek, és búcsúzóul Jacobra fintorgott. 

– Sok szerencsét! – mondta nekik Edward. 

– Nektek is – felelt Carlisle. – Mindannyiunknak szüksége lesz rá. 

Néztem, ahogy elmennek. Bárcsak én is érezném azt a reményt, ami 

beléjük lelket öntött, és bárcsak pár másodpercre egyedül 

maradhatnék a számítógéppel! Ki kell derítenem, ki ez a J. Jenks, és 

miért törte magát Alice annyira, hogy megadja nekem a nevét. 

Renesmee megfordult Jacob karjában, hogy megérintse az arcát. 

– Nem tudom, hogy Carlisle barátai eljönnek-e. Remélem. Úgy tűnik, 

pillanatnyilag nem vagyunk éppen túlerőben – mormolta Jacob 

Renesmee-nek. 

Ezek szerint Renesmee is tudja. Máris átlátja, mi folyik. Ez az egész 

bevésődött-vérfarkas-megad-bevésődése-tárgyának-mindent-amire-

az-vágyik dolog kezdett az agyamra menni. Nem lenne fontosabb 

védelmezni, mintsem kielégíteni a kíváncsiságát? 



Óvatosan Renesmee arcára pillantottam. Nem tűnt úgy, mintha félne, 

csak aggódott, és nagyon komoly volt, ahogy a maga néma módján 

beszélgetett Jacobbal. 

– Nem, mi nem segíthetünk. Itt kell maradnunk – folytatta Jacob. – 

Az emberek azért jönnek, hogy téged lássanak, nem a tájat. 

Renesmee szemöldökét ráncolva nézett rá. 

– Nem, nekem nem kell sehova se mennem – fuvolázta Jacob, majd 

átfutott az agyán, hogy tévedhet, és Edwardra nézett. – Vagy igen? 

Edward bizonytalankodott. 

– Nyögd már ki! – förmedt rá Jacob, s majd felrobbant. A 

feszültségtől neki is cafatokban lógtak az idegei. 

– A vámpírok, akiket várunk, nem olyanok, mint mi – mondta 

Edward. – Rajtunk kívül kizárólag Tanya családja tiszteli az emberi 

életet, de a vérfarkasokat még ők sem tartják valami sokra. Úgy 

vélem, biztonságosabb lenne… 

– Tudok vigyázni magamra – vágott közbe Jacob. 

– Biztonságosabb volna Renesmee-nek – folytatta Edward –, ha az 

esélyét, hogy elhiggyék a történetét, nem csökkentené a 

vérfarkasokkal való cimborálás. 

– Szép kis barátok. Ellenetek fordulnának csak azért, mert nem 

tetszik nekik, hogy kivel lógtok mostanában? 

– Úgy hiszem, normális körülmények között a többségük toleráns 

lenne. De meg kell értened – egyiküknek sem lesz egyszerű 

elfogadnia Nessie-t. Miért kéne ezt tovább nehezíteni? 

Carlisle még tegnap éjjel elmagyarázta a halhatatlan gyerekekre 

vonatkozó törvényt Jacobnak. 

– A halhatatlan gyerekek tényleg olyan rosszak voltak? – kérdezte. 

– El sem tudod képzelni, milyen mély sebeket hagytak a kollektív 

vámpírtudatban. 

– Edward… – Még mindig fura volt hallani, ahogy Jacob keserűség 

nélkül kimondja a nevét. 

– Tudom, Jake. Tudom, milyen nehéz távol maradni tőle. De majd 

megoldjuk. Meglátjuk, hogyan reagálnak rá. Mindenesetre Nessie-

nek el kell néha rejtőznie a következő pár hétben. A tanyán kell 

maradnia, amíg el nem jön a megfelelő pillanat, hogy bemutassuk. 

Ameddig a főépülettől biztonságos távolságban maradsz… 



– Azt megtehetem. Reggel megjönnek a vendégek, igaz? 

– Igen. A legjobb barátaink. Előttük valószínűleg a leghelyesebb 

felfedni a lapokat, amint lehet. Itt maradhatsz. Tanya tud rólad. 

Sethtel is találkozott már. 

– Rendben. 

– El kellene mondanod Samnek, hogy mi történik. Hamarosan 

idegenek tűnhetnek fel majd az erdőben. 

– Igazad van. Bár haragszom rá a tegnap éjszaka történtek miatt. 

– Általában jól teszi, aki hallgat Alice-re. 

Jacob foga megcsikordult, és láttam rajta, hogy osztozik Sam 

véleményében, Alice és Jasper tettét illetően. 

Miközben beszélgettek, elsétáltam a hátsó üvegfalhoz, és igyekeztem 

szórakozottnak és gondterheltnek látszani. Egyáltalán nem volt 

nehéz. Mindezt az egyik számítógép mellett. Az erdő irányába 

bambultam, miközben ujjamat végighúztam a billentyűzeten, mintha 

csak véletlenül tenném. Vajon a vámpírok csinálnak valaha valamit 

szórakozottságukban? Nem gondoltam, hogy bárki különösebben 

odafigyelne rám, de nem fordultam hátra, hogy megbizonyosodjam 

róla. A képernyő életre kelt, aztán nagyon halkan dobolni kezdtem az 

asztallapon, hogy véletlenszerűnek tűnjön. Egy újabb futam a 

billentyűzeten. 

Odasandítottam a képernyőre. 

J. Jenks nem volt, de találtam egy Jason Jenkset. Egy ügyvédet. Újra 

megsimítottam a billentyűzetet, tartva a ritmust, mintha csak egy 

macskát simogatnék nagy szórakozottságomban, akiről már rég meg 

is feledkeztem. Jason Jenks cégének cifra honlapja volt, de a rajta 

levő cím egyáltalán nem stimmelt. Seattle-ben volt, de más volt az 

irányítószám. Megjegyeztem a telefonszámot, aztán megint 

elszaladgáltak ujjaim a billentyűkön. Ezúttal a címet kerestem, de 

semmit nem találtam, mintha nem is létezne. Szívesen megnéztem 

volna a térképen, de úgy döntöttem, nem kísértem a szerencsém. Még 

egy utolsó futam, hogy kitöröljem az előzményeket… 

Tovább bámultam kifelé az ablakon, és néhányszor megsimogattam 

az asztallapot. Hallottam a parkettán közeledő lépteket, és 

megfordultam, reményeim szerint ugyanazzal az arckifejezéssel, mint 

korábban. 



Renesmee felém nyújtotta a kezét, én pedig kitártam a karomat. 

Igencsak vérfarkasszagot árasztva ugrott az ölembe, és fúrta a fejét a 

nyakamba. 

Nem tudtam, kibírom-e. Bármennyire is féltettem a saját életemet, 

Edwardét és a család többi tagjáét, az nem ugyanaz a gyomorszorító 

rémület, amit a lányom miatt éreztem. Az nem létezik, hogy nincs 

mód rá, hogy megmentsem! Meg kell találnom a módját, ha semmi 

mást nem tehetek, akkor is. 

Rájöttem, hogy semmi mást nem akarok. A többit, ha kell, kibírom, 

de azt nem, hogy őt elveszítsem… Azt nem! 

Csakis őt kell megmentenem. 

Vajon Alice tudta, hogy így fogok érezni? 

Renesmee finoman megérintette az arcomat. 

Megmutatta nekem a saját arcomat. Edwardét, Jacobét, Rosalie-ét, 

Esméét, Carlisle-ét, Jasperét, egyre gyorsabban váltogatva a család 

tagjait. Seth és Leah. Charlie, Sue és Billy. Újra meg újra. Aggódott, 

mint mi mindannyian. De ő csupán aggódott. Úgy éreztem, Jacob 

eltitkolta előle a legrosszabbat. Azt, hogy semmi remény, és egy 

hónap múlva mindannyian meghalunk. 

Vágyakozva és zavarodottan állapodott meg Alice arcán. Hol van 

Alice? 

– Nem tudom – suttogtam. – De ő Alice. Azt teszi, amit kell, mint 

mindig. 

Legalábbis azt, ami neki megfelel. Nem szívesen gondoltam így rá, 

de hogyan értelmezhettem volna a helyzetet másként? 

Renesmee felsóhajtott, és a vágyakozása felerősödött. 

– Nekem is hiányzik. 

Igyekeztem a helyzethez illő arcot ölteni. A szememet furcsán 

száraznak éreztem, és pislogtam, hogy elmúljon a kellemetlen érzés. 

Az ajkamba haraptam. Amikor újra levegőt vettem, a levegő 

megakadt a torkomon, mintha fulladoznék tőle. 

Renesmee kicsit elhúzódott, hogy szemügyre vehessen, én pedig 

láttam a gondolataiban és a szemében tükröződő arcomat. Úgy 

néztem ki, mint Esme ma reggel. 

Szóval ilyen érzés sírni. 



Renesmee szeme nedvesen csillogott. Megsimogatott, de most csak 

nyugtatgatni próbált. 

Nem hittem volna, hogy a Renée-re és rám jellemző anya-gyerek 

viszonyt egyszer fordítva is megtapasztalom. De hát ki lát a jövőbe? 

Renesmee szeme sarkában megjelent egy könnycsepp. Egy puszival 

töröltem le. Csodálkozva érintette meg a szemét, majd megnézte az 

ujjbegyén levő nedvességet. 

– Ne sírj! – mondtam. – Minden rendben lesz. Nem lesz semmi baj. 

Kitalálom, hogyan oldhatjuk meg a gondot. 

Ha semmit sem tehetek többé, az én Renesmee-met akkor is 

megmentem. Biztosabb voltam ebben, mint valaha, hogy erre 

vonatkozott Alice üzenete. Ő tudta ezt. És hogy erre adott 

lehetőséget. 

30. ELLENÁLLHATATLAN 

VOLT BŐVEN MIN GONDOLKOZNOM. 

Hogyan maradhatnék egyedül, hogy megtaláljam J. Jenkset, és miért 

akarta Alice, hogy kapcsolatba lépjek vele? 

Ha Alice üzenetének mégsincs semmi köze Renesmee-hez, akkor mit 

tehetnék, hogy megmentsem a lányomat? 

Hogyan fogunk reggel mindent elmagyarázni Tanya családjának? Mi 

lesz, ha úgy reagálnak, mint Irina? És ha megtámadnak bennünket? 

Nem tudtam, hogyan kell harcolni. Hogy fogom megtanulni egyetlen 

hónap alatt? És ha gyorsan el is sajátítom a fortélyokat, van esélyem 

a Volturi klán bármely tagja ellen? Vagy tehetetlenségre és kudarcra 

vagyok ítélve? Csupán egy újszülött, akivel könnyen el lehet bánni? 

Olyan sok válaszra lett volna szükségem, de most nem tehettem fel 

kérdéseimet. 

Mivel normális menetet szerettem volna biztosítani Renesmee 

életében, ragaszkodtam hozzá, hogy amikor eljött a lefekvés ideje, 

hazavigyem a tanyaházba. Jacob pillanatnyilag jobban érezte magát 

farkasbőrben, könnyebben viselte a stresszt, ha harcra késznek érezte 

magát. Azt kívántam, bárcsak nekem is megadatna valami hasonló. 

Az erdőben rohangált, újra őrségben. 

Miután Renesmee elaludt, betettem az ágyába, és átmentem a 

nappaliba, hogy feltegyem a kérdéseimet Edwardnak. Legalábbis 



azokat, amelyeket feltehettem; az egyik legnagyobb gondom épp a 

titkolózás volt, még így is, hogy nem hallhatta a gondolataimat. 

Háttal állt, és a tűzbe bámult. 

– Edward, én… 

Megperdült, és azonnal a szoba másik felében termett, szinte semmi 

időbe sem telt, még a másodperc legapróbb töredék részét sem 

érzékeltem. Csak vágyódó arcát láttam felvillanni, mielőtt ajkát az 

enyémre préselte, és átölelt, karjai mintha acélpántok lettek volna. 

Aznap éjjel már nem jutottak eszembe a kérdéseim. Nem sok idő 

kellett, mire felfogtam hevességének okát, és még kevesebb, hogy 

ugyanúgy érezzek. 

Úgy terveztem, évekre lesz szükségem már ahhoz is, hogy némileg 

elrendezzem az iránta érzett fizikai szenvedélyt. Aztán majd 

évszázadokig élvezem. Ha csak egy hónapunk van hátra együtt, 

akkor ez nem adatik meg. Úgyhogy önző voltam. Nem akartam mást, 

mint szeretni Edwardot, a számomra megadatott, véges időben. 

Nehéz volt elválnom tőle, amikor feljött a nap, de dolgunk volt, ami 

talán nehezebb, mint a család többi tagjának erőfeszítései együttvéve. 

Amint belegondoltam, mi vár ránk, mindjárt csupa feszültség lettem, 

mintha szanaszét cincálnák az idegeimet. 

– Talán megtudhatjuk Eleazartól, amit kell, még mielőtt Nessie-ről 

beszélünk nekik – motyogta Edward, miközben kapkodva öltöztünk a 

hatalmas gardróbszobában, ami jobban emlékeztetett Alice-re, mint 

amire pillanatnyilag vágytam. – Biztos, ami biztos. 

– De nem értené a kérdést, így nem tudna válaszolni rá. Szerinted 

hagynák, hogy megmagyarázzuk? 

– Nem tudom. 

Kivettem a még mindig alvó Renesmee-t az ágyából, és magamhoz 

öleltem. Fürtjeinek édes illata ilyen közelről minden más szagot 

legyőzött. 

A mai nap egyetlen másodpercét sem pazarolhatom el. Válaszok 

kellettek, és nem tudtam biztosan, hogy mennyi időnk lesz ma 

kettesben. Ha minden jól megy Tanyával, remélhetőleg hosszabb 

ideig lesz társaságunk. 

– Edward, megtanítasz harcolni? – kérdeztem, feszülten várva 

reakcióját, miközben kinyitotta előttem az ajtót. 



Nagyjából azt tette, amire számítottam. Megdermedt, és 

jelentőségteljesen nézett végig rajtam, mintha először látna. 

Pillantása megállt a karomban alvó gyermekünkön. 

– Ha harcra kerül sor, egyikünk sem tehet valami sokat – bújt ki a 

válaszadás alól. 

Vigyáztam, nehogy megremegjen a hangom. 

– Hagynád, hogy védekezésre képtelen legyek? 

Görcsösen nyelt egyet, s az ajtó megremegett, a zsanérok tiltakoztak, 

ahogy megszorította a kilincset. Aztán bólintott. 

– Ha úgy vesszük… gondolom, legjobb lesz, ha nekiállunk, amint 

tudunk. 

Én is bólintottam, majd elindultunk a nagy ház felé. Nem siettünk. 

Elgondolkodtam, hogy mit tehetnék, ami legalább egy picit is 

reményt keltő. A magam módján én is különleges voltam, már 

amennyiben a természetellenes keményfejűséget különlegesnek 

nevezhetjük. Vajon ez jó lesz valamire? 

– Szerinted mi a legnagyobb előnyük? Van egyáltalán gyenge 

pontjuk? 

Nem kellett visszakérdeznie, tudta, a Volturira gondoltam. 

– Alec és Jane jó támadók – mondta érzelemmentesen, mintha csak 

egy kosárlabdacsapatról beszélne. – A védőjátékosok ritkán 

bocsátkoznak igazi akcióba. 

– Jane meg tud égetni ott, ahol vagy, legalábbis szellemileg. De mit 

tud Alec? Nem azt mondtad egyszer, hogy Jane-nél is veszélyesebb? 

– Igen. Bizonyos szempontból Jane ellenszere. Jane az elképzelhető 

legnagyobb fájdalmat okozhatja. Alec viszont eléri, hogy semmit sem 

érzel. Abszolút semmit. Néha, amikor a Volturinak könyörületes 

napja van, Alec érzésteleníti azt, akit ki akarnak végezni. Ha az illető 

megadta magát, vagy más módon a kedvükben járt. 

– Érzéstelenítés? Miért lenne az veszélyesebb, mint Jane? 

– Mert teljesen kikapcsolja az érzékeidet. Nincs fájdalom, de nincs 

látás, hallás és szaglás sem. Totális érzékvesztés. Tökéletesen 

egyedül maradsz a sötétben. Még azt sem érzed, ha megégetnek. 

Beleborzongtam. Ez a maximum, amiben reménykedhetek? Hogy 

nem látom és nem érzem a halált, amikor eljön? 



– Ettől még csak ugyanolyan veszélyes lenne, mint Jane – folytatta 

Edward ugyanazon a szenvtelen hangon. – Mindketten harc-és 

védekezésképtelenné tudnak tenni. A különbség köztük olyan, mint 

köztem és Aro között. Aro egyszerre csupán egy személy gondolatait 

hallja. Jane is csak azt tudja bántani, akire éppen összpontosít. Én 

egyszerre hallok mindenkit. 

Vacogni kezdtem, ahogy megértettem, mire akar kilyukadni. 

– Alec pedig valamennyiünket egyszerre harcképtelenné tud tenni? – 

suttogtam. 

– Igen – felelte. – Ha a tehetségét beveti ellenünk, mindannyian 

vakon és süketen fogunk állni, amíg kedvük nem szottyan megölni 

bennünket. Lehet, hogy egyszerűen elégetnek, és nem fáradnak azzal, 

hogy előbb széttépjenek. Na, persze, megpróbálhatnánk harcolni, de 

valószínűbb, hogy egymásnak okoznánk fájdalmat, és nem őket 

sebesítenénk meg. 

Néhány másodpercig némán lépkedtünk tovább. 

Egy ötlet kezdett körvonalazódni a fejemben. Nem túlságosan 

ígéretes, de azért több, mint a semmi. 

– Szerinted Alec jó harcos? – kérdeztem. – Úgy értem, eltekintve a 

képességétől. Ha úgy kéne verekednie, hogy nem vetheti be… Jó 

lenne tudni, hogy próbálta-e már valaha… 

Edward szúrós pillantást vetett rám. 

– Ezt meg miért kérded? 

Magam elé meredtem. 

– Hát, velem valószínűleg nem tudja megtenni, igaz? Ha olyan, mint 

Aro, Jane és a te… Talán… még soha nem kellett igazán megvédenie 

magát… én megtanulhatnék pár trükköt… 

– Évszázadok óta van a Volturival – vágott a szavamba Edward 

bepánikolva. Valószínűleg ugyanaz a kép jelent meg lelki szemei 

előtt, mint nekem: rajtam kívül minden Cullen tehetetlen, öntudatlan 

szoborként áll a csatatéren. Én vagyok az egyetlen harcra fogható. – 

Igen, bizonyára immunis vagy rá, csakhogy még mindig újszülött 

vagy, Bella. Néhány hét alatt nem tudok olyan erős harcost faragni 

belőled. Alec viszont biztosan edzésben van. 

– Vagy igen, vagy nem. Ez az egyetlen dolog, amire csakis én 

vagyok képes. Ha csupán kis időre el tudom terelni a figyelmét… 



Vajon elég időt tudnék nyerni a többieknek? 

– Kérlek, Bella! Ne beszéljünk erről! 

– Gondolkozz logikusan! 

– Igyekszem megtanítani neked mindent, amit csak tudok, de kérlek, 

ne kelljen attól tartanom, hogy feláldozod magad, hogy eltereld a fi… 

– Be sem tudta fejezni, mert elcsuklott a hangja. 

Bólintottam. Akkor megtartom a terveimet magamnak. Először 

Alecet intézem el, aztán – ha csodával határos módon sikerülne – 

Jane-t. Bárcsak kiegyenlíthetném az erőviszonyokat, hogy a Volturi 

ne legyen akkora túlerőben! Akkor talán lenne esély… Vágtattak a 

gondolataim. És ha képes vagyok elterelni a figyelmüket, sőt, 

végezni velük? Most komolyan! Miért tanult volna akár Jane, akár 

Alec harcászatot? Elképzelni sem tudtam, hogy a pukkancs kis Jane a 

tanulás kedvéért lemond az előnyéről. 

Ha képes lennék megölni őket, megfordíthatnám az erőviszonyokat. 

– Mindent meg kell tanulnom. Mindent, amit csak képes vagy a 

fejembe gyömöszölni egy hónap alatt – motyogtam. 

Edward úgy tett, mintha meg se hallotta volna. 

Akkor ki legyen a következő? Akár ki is dolgozhatom a tervet, hogy 

ha túlélném az Alec elleni támadást, ne bizonytalankodjam a 

következő lépésnél. Kinél jelentene még előnyt, hogy nem lát bele a 

gondolataimba? Arról nem tudtam eleget, hogy a többiek mire 

képesek. Az olyan harcosok, mint az óriás termetű Felix 

egyértelműen nem az én súlycsoportom. Esetleg Emmett elbánhat 

vele. Demetrin kívül nem sokat tudtam a Volturi őrség többi 

tagjáról… 

Pókerarcot vágva mérlegeltem Demetri képességeit. Ő kétségtelenül 

harcos. Kizárt dolog, hogy másképpen ilyen sokáig túlélte volna, 

amikor mindig ő vezeti a támadást. Márpedig mindig ő vezeti, hiszen 

ő a nyomkeresőjük – méghozzá a világ legjobb nyomkeresője. Ha 

létezne nála jobb, a Volturi már lecserélte volna. Aro nem a második 

legjobbakkal veszi körül magát. 

Ha Demetri nem volna, megszökhetnénk. Legalábbis az, aki 

megmarad közülünk. A kislányom, meleg testével a karomban… 

Valaki megszökhetne vele. Jacob vagy Rosalie, bárki, aki túléli. 



És… ha Demetri nem létezne, akkor Alice és Jasper örökre 

biztonságban lenne. Vajon ez az, amit Alice látott? Hogy a 

családunknak egy része fennmaradhat? Legalább ők ketten? 

Hogyan irigyelhetném ezt tőle? 

– Demetri… – kezdtem. 

– Demetri az enyém – jelentette ki Edward kemény, feszült hangon. 

Sietve vetettem rá egy pillantást. Az arca indulatoktól izzott. 

– Miért? 

Először nem felelt. Már a folyónál jártunk, amikor végül megszólalt: 

– Alice miatt. Csak így tudom neki meghálálni az elmúlt ötven évet. 

Ezek szerint a gondolatai egybeestek az enyémekkel. 

Hallottam Jacob mancsainak súlyos puffanását a fagyott földön. 

Néhány másodperc múlva már ott ballagott mellettem, sötét szemét 

Renesmee-re szegezve. 

Odabiccentettem neki, majd folytattam a kérdezősködést. Annyira 

kevés volt az idő! 

– Edward, szerinted Alice miért mondta, hogy kérdezzük Eleazart a 

Volturiról? Járt mostanában Olaszországban, vagy valami ilyesmi? 

Mit tudhat? 

– Eleazar mindent tud, ami a Volturival kapcsolatos. Elfelejtettem, 

hogy ezt nem tudod. Régebben közéjük tartozott. 

Akaratlanul felszisszentem, Jacob pedig felmordult mellettem. 

– Micsoda? – képedtem el, miközben lelki szemeim előtt megjelent a 

jó svádájú, sötét hajú férfi, aki az esküvőnkön hosszú, hamuszín 

köpönyegbe burkolózott. 

Edward arca most szelídebb volt, mosolygott is egy kicsit. 

– Eleazar nagyon finom lélek. Nem igazán volt boldog a Volturival, 

de tiszteletben tartotta a törvényt, és úgy gondolta, fontos, hogy 

betartsák azt. Úgy érezte, a közjóért tesz valamit. Nem bánja, hogy 

velük volt, de amikor rábukkant Carmenre, megtalálta helyét a 

világban. Nagyon hasonlítanak egymásra, mindketten különlegesek – 

Újra elmosolyodott. – Megismerkedtek Tanyával és a testvéreivel, és 

attól kezdve sose néztek vissza. Megfelel nekik ez az életmód. Ha 

nem találkoznak Tanyával, gondolom, egy idő után akkor is 

megtalálták volna a módját, hogy embervér nélkül élhessenek. 



A képek a fejemben nem illettek össze. Képtelen voltam elképzelni 

egy együttérző Volturi katonát. 

Edward Jacobra pillantva válaszolt kimondatlan kérdésére: 

– Nem, nem mondhatnánk, hogy a harcosaik közé tartozott. De a 

képességének nagy hasznát vették. 

Jacob nyilván feltette a következő logikus kérdést. 

– Ösztönösen megérzi, miben áll mások képessége, ráérez arra a 

különleges adottságra, amely egynémely vámpír sajátossága – 

magyarázta Edward. – Meg tudta mondani Arónak, hogy egy 

bizonyos vámpír mire képes, és ehhez elég volt egyszerűen a 

közelében lennie. Ez nagy segítség volt, amikor a Volturi harcba 

indult. Figyelmeztetni tudta őket, ha az ellenséges klánban valaki 

gondot okozhatott nekik. Ez ritkán fordult elő. Nem kis dolog, ha 

valaki, akár csak egy percre is, kellemetlenséget tud okozni a 

Volturinak. A figyelmeztetés gyakran lehetővé tette Aro számára, 

hogy megmentsen valakit, aki a hasznára válhatott. Eleazar 

képessége részben az embereknél is működik. Rájuk azonban erősen 

kell összpontosítania, mivel szunnyadó képességeik homályosak. Aro 

leteszteltette vele azokat, akik csatlakozni akartak hozzá, hogy rejlik-

e bennük potenciális lehetőség. Sajnálta, amikor távozott. 

– Hagyta elmenni? Csak úgy? 

Edward mosolya most sötétebb volt. 

– A Volturi alapjában véve nem gonosztevők gyülekezete, ahogy az 

neked tűnik. A Volturi békénk és civilizációnk alapja. A gárda 

minden tagja szabad akaratából szolgálja. Nem kis megtiszteltetést 

jelent. Mindannyian büszkék arra, hogy ott lehetnek, és senki nem 

kényszeríti őket maradásra. 

Mogorván bámultam a földet. 

– Csak a bűnözők állítják, hogy a Volturi kegyetlen és gonosz, Bella. 

– Mi nem vagyunk bűnözők. 

– De ők ezt nem tudják. 

– Szerinted képesek leszünk megállítani és rávenni őket, hogy 

meghallgassák a mondanivalónkat? 

Edward csupán egy röpke pillanatig bizonytalankodott, majd vállat 

vont. 

– Ha találunk elég barátot, aki mellénk áll. Akkor talán. 



– Ha… – Hirtelen átéreztem a ránk váró események jelentőségét. 

Gyorsítottunk, majd futásnak eredtünk. Jacob hamar utolért. 

– Tanya hamarosan itt lesz – mondta Edward. – Felkészülten kell 

várnunk. 

De hogyan készüljünk fel? Elrendeztük a dolgokat, majd átrendeztük 

őket. Átgondoltuk, majd meggondoltuk. Lássák meg Renesmee-t 

azonnal? Vagy először rejtsük el? Legyen Jacob is a szobában? Vagy 

inkább odakint? Szólt a falkájának, hogy maradjanak a közelben, de 

legyenek láthatatlanok. Vajon neki is azt kellene tennie? 

Végül aztán Renesmee, az emberi alakra változott Jacob és én 

várakoztunk a sarokban a bejárati ajtótól távolabb, az ebédlőben, a 

nagy, lakkozott asztalnál. Jacob hagyta, hogy én fogjam Renesmee-t. 

Térre volt szüksége arra az esetre, ha gyorsan át kellene változnia. 

Bár örültem, hogy Renesmee-t a karomban tarthatom, így azonban 

feleslegesnek éreztem magam. Arra emlékeztetett, hogy egy érett 

vámpírokkal folytatott csatában nem vagyok más, mint könnyű 

célpont. Szükségtelen volt, hogy a kezem szabad legyen. 

Igyekeztem felidézni magamban Tanyát, Kate-et, Carment és 

Eleazart az esküvőről. Arcukra homályosan emlékeztem. Csak annyit 

tudtam, hogy szépek, ketten szőkék, ketten pedig barnák. Nem 

tudtam felidézni, hogy a tekintetük tükröződik-e jóindulatot. 

Edward mozdulatlanul állt a hátsó üvegfalnak dőlve, és a bejárati 

ajtót bámulta. Nem úgy tűnt, mintha bármit is látna. 

Hallgattuk az országúton elhúzó autókat. Egyik sem lassított. 

Renesmee a nyakamba fúrta magát, kezét az arcomra tette, de hiába. 

Nem talált érzelmeit kifejező képeket. 

– Mi van, ha nem fognak szeretni engem? – suttogta, s mindhármunk 

pillantása az arcára rebbent. 

– Dehogynem fognak – kezdte Jacob, de elhallgattattam. 

– Nem értenek téged, Renesmee, mivel még sosem találkoztak 

olyasvalakivel, mint te – magyaráztam. Nem akartam olyat ígérni, 

ami esetleg nem válik valóra. – A kérdés az, hogyan érthetnének 

meg. 

Sóhajtott, a fejemben pedig gyors egymásutánban leperegtek 

valamennyiünk képei. Vámpír, ember, vérfarkas. Ő egyik csoportba 

sem illett bele. 



– Te különleges vagy, az nem baj. 

Ellenkezve csóválta a fejét. 

– Az én hibám – mondta. 

– Dehogy! – tiltakoztunk kórusban, de még mielőtt tovább 

vitatkozhattunk volna, meghallottuk a régen várt hangot, egy autó 

lassuló motorját az országúton, és az aszfaltról a puha földre forduló 

kerekeket. 

Edward az ajtóhoz rohant, hogy ott várja őket. Renesmee elbújt a 

hajamban, Jacobbal elkeseredetten néztünk egymásra. 

A kocsi gyorsan közeledett az erdőn át, gyorsabban, mint ahogy 

Charlie és Sue vezetett. Hallottuk, ahogy ráhajt a rét füvére, és 

megáll a veranda előtt. Négy ajtó nyílt ki és csapódott be. Az ajtóhoz 

közeledve nem beszéltek. Edward kinyitotta, még mielőtt 

kopoghattak volna. 

– Edward! – hallatszott egy lelkes női hang. 

– Szia, Tanya. Kate, Eleazar, Carmen! 

Három halk szervusz hallatszott. 

– Carlisle azt mondta, azonnal beszélnie kell velünk – szólt az első 

hang, Tanyáé. Mindannyian odakint ácsorogtak. Elképzeltem, ahogy 

Edward a küszöbön állva elbarikádozza az utat. – Mi a baj? Gond van 

a vérfarkasokkal? 

Jacob fintorgott. 

– Nem – mondta Edward. – Szövetségünk a vérfarkasokkal erősebb, 

mint valaha. 

Az egyik nő kacarászott. 

– Nem engedsz be? – kérdezte Tanya, majd válaszra sem várva 

folytatta: – Hol van Carlisle? 

– El kellett mennie. 

Rövid csönd következett. 

– Mi folyik itt, Edward? – akarta tudni Tanya. 

– Kérlek, bízzatok bennem, csupán néhány percre – felelt Edward. – 

El kell magyaráznom nektek valamit. Meglehetősen bonyolult 

dologról van szó, épp ezért jó lenne, ha képesek lennétek higgadtak 

és nyitottak lenni, amíg meg nem értitek. 

– Carlisle jól van? – kérdezte a férfihang aggodalmasan. 



– Egyikünk sincs jól, Eleazar – mondta Edward, majd megveregetett 

valamit, talán Eleazar vállát. – De Carlisle fizikailag rendben van. 

– Fizikailag? – kérdezte Tanya élesen. – Ezt hogy érted? 

– Úgy értem, hogy az egész családom nagyon nagy veszélyben van. 

De még mielőtt belekezdenék, meg kell ígérnetek valamit. 

Hallgassatok végig, mielőtt bármit tesztek. Nagyon kérlek, 

hallgassatok végig! 

Kérését hosszabb hallgatás követte. A feszült csendben szótlanul 

bámultunk egymásra Jacobbal. Rozsdabarna ajka elsápadt. 

– Hallgatunk – mondta végül Tanya. – Nem ítélkezünk, amíg 

mindent el nem mondtál. 

– Köszönöm, Tanya. Nem kevernénk bele, ha lenne más 

választásunk. 

Hallottuk, ahogy négy pár láb átlépi a küszöböt. 

Valaki szimatolni kezdett. 

– Tudtam, hogy azoknak a vérfarkasoknak valami közük van hozzá – 

mormogta Tanya. 

– Igaz. És velünk vannak. Megint. 

A figyelmeztetés elhallgattatta Tanyát. 

– És hol van a te Bellád? – kérdezte egy másik női hang. – Hogy 

van? 

– Hamarosan csatlakozik hozzánk. Köszönöm, jól van. Elképesztően 

ügyesen alkalmazkodott a halhatatlansághoz. 

– Mesélj nekünk a veszélyről, Edward! – kérte Tanya halkan. – 

Meghallgatunk és melletted fogunk állni, ott, ahol a helyünk van. 

Edward nagy levegőt vett. 

– Először azt szeretném, ha ti magatok győződnétek meg a dologról. 

Füleljetek! Mit hallotok a másik szobából? 

Csend volt, azután mozgást hallottam. 

– Kérlek, először csak füleljetek! 

– Nyilván egy vérfarkas. Hallom a szívverését – mondta Tanya. 

– És még? – kérdezte Edward. 

Szünet következett. 

– Mi az a verdesés? – kérdezte Kate vagy Carmen. – Valami 

madárféle? 



– Nem, de ne felejtsétek el, amit hallottatok! És milyen szagot 

éreztek? A vérfarkasén kívül? 

– Van itt egy ember is? – suttogta Eleazar. 

– Nincs – ellenkezett Tanya. – Nem, ez nem ember… de… az illata 

emberibb, mint a többi. Mi ez, Edward? Azt hiszem, sosem éreztem 

még ilyen illatot. 

– Az egyszer biztos, Tanya. Kérlek, nagyon kérlek, ne feledjétek, 

hogy ez teljesen új a számotokra! Szabaduljatok meg az 

előítéletektől! 

– Megígértem, hogy végighallgatunk, Edward. 

– Akkor jó. Bella! Kérlek, hozd be Renesmee-t! 

A lábamat furcsán zsibbadtnak éreztem, de tudtam, hogy ez az érzés 

a fejemben van. Igyekeztem nem tétovázni, nem csoszogni, ahogy 

felálltam, és megtettem azt a néhány lépést az ajtóig. Jacob forró teste 

kicsivel mögöttem lángolt, ahogy árnyként követett. 

Beléptem a nagyszobába, majd lefagytam. Képtelen voltam 

továbbmenni. Renesmee nagy levegőt vett, és kikukkantott a hajam 

alól. Aprócska válla megfeszült. Barátságtalan fogadtatásra számított. 

Azt hittem, felkészültem a reakciójukra. Szemrehányásaikra, 

kiabálásra, a rettenet bénultságára. 

Tanya visszahőkölt, mintha viperafészekbe botlott volna. Kate 

egészen a bejárati ajtóig ugrott hátra, és nekifeszült a falnak. 

Összeszorított fogakkal sziszegett. Eleazar védelmezően, ugrásra 

készen állt Carmen elé. 

– Ne már! – hallottam Jacob halk, panaszos hangját. 

Edward átölelt engem és Renesmee-t. 

– Megígértétek, hogy végighallgatjátok – emlékeztette őket. 

– Vannak dolgok, amiket nem lehet meghallgatni – kiáltott fel Tanya. 

– Hogy tehetted, Edward? Tudod, mit jelent ez? 

– El kell tűnnünk innen – mondta Kate aggódva, fél kézzel a 

kilincsen. 

– Edward… – hebegett Eleazar, s mintha nem találta volna a 

szavakat. 

– Várjatok! – szólt Edward ezúttal keményebb hangon. – 

Gondoljatok vissza, mit hallottatok, és milyen illatot éreztetek! 

Renesmee nem az, aminek hiszitek. 



– Nincs kivétel a szabály alól, Edward – csattant fel Tanya. 

– Tanya! – mondta Edward élesen. – Hallod a szívverését. Állj meg, 

és gondold végig, hogy ez mit jelent! 

– A szívverését? – suttogta Carmen, kitekintve Eleazar válla mögül. 

– Nem teljesen vámpír a kicsi – felelt Edward, figyelmét Carmen 

kevésbé ellenséges arckifejezésére irányítva. – Félig emberi lény. 

A négy vámpír úgy bámult rá, mintha mindannyiuk által ismeretlen 

nyelven beszélne. 

– Hallgassatok meg! – Edward meggyőző, sima, bársonyos hangra 

váltott. – Renesmee egyedülálló. Én vagyok az apja. Nem a 

létrehozója, hanem a biológiai apja. 

Tanya feje egy picikét megremegett, de úgy tűnt, észre sem vette. 

– Edward, ne akard bemesélni, hogy… – kezdte Eleazar. 

– Adj rá más magyarázatot, Eleazar! A levegőben érzed teste 

melegét. Vér folyik az ereiben. Érzitek az illatát. 

– Hogyan lehetséges? – sóhajtotta Kate. 

– Bella a biológiai anyja – magyarázta Edward. – Még ember volt, 

amikor teherbe esett Renesmee-vel. Kihordta és megszülte. Majdnem 

belehalt. Kénytelen voltam mérget juttatni a szervezetébe, hogy 

megmentsem. 

– Sosem hallottam ilyet. – Eleazar válla még mindig merev volt, 

arckifejezése hűvös. 

– Nem gyakori a fizikai kapcsolat vámpír és ember között – felelt 

Edward, hangjában némi fekete humorral. – Az ilyen randevút túlélt 

ember pedig még ritkább. Egyetértetek, kedves rokonok? 

Kate és Tanya is bosszúsan nézett rá. 

– Gyerünk, Eleazar! Biztosan észreveszed a hasonlóságot. Carmen 

volt az, aki reagált Edward szavaira. Kilépett Eleazar mögül, ügyet 

sem vetve a figyelmeztetésére, óvatosan odajött, és megállt előttem. 

Egy kicsit lehajolt, és figyelmesen Renesmee arcába nézett. 

– Úgy látom, anyukád szemét örökölted – mondta halkan –, viszont 

apukád arcát. – Majd mintha képtelen lenne visszafogni magát, 

elmosolyodott. 

Renesmee válaszul elvakította mosolyával. Aztán megérintette az 

arcomat, anélkül, hogy a szemét levette volna Carmenről. Elképzelte, 

hogy megérinti Carmen arcát, és tudni szerette volna, hogy szabad-e. 



– Mit szólnál, ha Renesmee mesélne neked magáról? – kérdeztem 

Carment. Még mindig túlságosan izgultam ahhoz, hogy suttogásnál 

hangosabban beszéljek. – Különös tehetséggel tudja elmagyarázni a 

dolgokat. 

Carmen még mindig mosolyogva figyelte Renesmee-t. 

– Tudsz beszélni, picur? 

– Igen – felelt Renesmee csilingelő, szoprán hangján. Tanya egész 

családja meghökkent a hang hallatán, csupán Carmen nem. – De 

sokkal többet meg tudok mutatni neked, mint amennyit el tudok 

mondani. 

Kicsiny, gödröcskés kezét Carmen arcára tette. 

Carmen megdermedt, mintha áramütés rázta volna meg. Eleazar 

azonnal ott termett mellette, és kezét a vállára tette, mintha el akarná 

rángatni. 

– Várj! – kiáltott rá Carmen elfúlón, majd pislogás nélkül nézett 

Renesmee szemébe. 

Renesmee sokáig „mutatta” Carmennek a magyarázatot. Edward 

figyelmesen nézte Carmennel együtt, én pedig azt kívántam, bárcsak 

hallhatnám, amit ő. Jacob a hátam mögött türelmetlenül toporgott, és 

tudtam, ő is ugyanazt kívánja. 

– Mit mutat meg neki Nessie? – morogta halkan. 

– Mindent – suttogta Edward. 

Eltelt egy újabb perc, és Renesmee elengedte Carmen arcát. 

Diadalmasan mosolygott az elképedt vámpírra. 

– Tényleg a ti lányotok, ugye? – lehelte Carmen, tágra nyílt topáz 

színű szemét Edward arcára emelve. – Micsoda látványos képesség! 

Csakis egy nagyon tehetséges apától örökölhette. 

– Elhiszed, amit megmutatott neked? – kérdezte Edward beható 

pillantással. 

– Minden kétely nélkül – mondta Carmen egyszerűen. 

Eleazar arca merev volt az izgalomtól. 

– De Carmen! 

Carmen megfogta a kezét, és megszorította. 

– Bármennyire is lehetetlennek tűnik, Edward a színtiszta igazat 

mondta. Engedd, hogy a kicsi megmutassa neked! 

Carmen közelebb tolta hozzá Eleazart, majd bólintott Renesmee-nek. 



– Mutasd meg neki, mi querida!
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Renesmee elvigyorodott, szemmel láthatólag örült, hogy Carmen 

elfogadta őt, és finoman megérintette Eleazar homlokát. 

– Ay caray!
4
 – kiáltott fel amaz, és elrántotta a fejét. 

– Mit tett veled? – akarta tudni Tanya, és óvatosan közelebb jött. 

Kate is előrearaszolt. 

Renesmee türelmetlenül ráncolta a szemöldökét. 

– Kérlek, figyelj! – utasította Eleazart. Kinyújtotta felé a kezét, majd 

néhány ujjnyira az arcától várakozóan megállt. 

Eleazar gyanakodva méregette, majd Carmenre pillantott segítségért. 

Carmen biztatóan bólogatott. Eleazar nagy levegőt vett és előrehajolt, 

amíg a homloka újra meg nem érintette Renesmee kezét. 

Beleborzongott, amikor újra elkezdődött, de ezúttal lehunyta a 

szemét, úgy összpontosított. 

– Hű! – sóhajtott fel, amikor néhány perccel később újra kinyitotta. – 

Már értem. 

Renesmee rámosolygott. Eleazar habozott, de aztán kelletlenül ő is 

elmosolyodott. 

– Mi van, Eleazar? – kérdezte Tanya. 

– Minden szó igaz, Tanya. Nem halhatatlan gyermek. Félig ember. 

Gyere! Nézd meg te is! 

Most Tanya, aztán Kate volt a soros. Óvatosan elém álltak. 

Mindketten megijedtek, amikor Renesmee érintése nyomán 

megjelent előttük az első kép. De amint véget ért a sajátos 

filmvetítés, úgy tűnt, tökéletesen megnyerte őket magának, pontosan 

úgy, mint Carment és Eleazart. 

Edward nyugodt arcára pillantottam, és arra gondoltam, hogy vajon 

tényleg ennyire könnyű? Arany szeme tiszta volt, nem felhőzte 

árnyék. Ezek szerint ebben nem volt semmi átverés. 

– Köszönöm, hogy meghallgattátok – mondta halkan. 

– De komoly veszélyre figyelmeztettél bennünket – mondta Tanya. – 

Nem a gyermek részéről, ezt már látom. Ezek szerint nyilván a 

Volturi jelenti a veszélyt. Honnan tudnak a létezéséről? Mikor 

jönnek? 
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Nem csodálkoztam, hogy ilyen gyorsan kapcsolt. Elvégre mi 

jelenthet veszélyt egy olyan erős család számára, mint az enyém? 

Csakis a Volturi. 

– Amikor Bella látta Irinát a hegyekben – magyarázta Edward –, 

Renesmee vele volt. 

Kate szeme keskeny réssé szűkült, úgy sziszegett. 

– Irina tette? Veletek? Carlisle-lal? Irina? 

– Nem – suttogta Tanya. – Valaki más… 

– Alice látta, ahogy elmegy hozzájuk – mondta Edward. Nem tudtam, 

hogy a többiek is észrevették-e, ahogy összerezzent, amikor 

kimondta Alice nevét. 

– Hogy tehetett ilyet? – kérdezte Eleazar, de senkitől sem várt 

választ. 

– Képzeljétek el, ha ti is csak messziről látjátok Renesmee-t! Ha nem 

vártátok volna végig a magyarázatot… 

– Nem számít, mit gondolt… Ti a családunkhoz tartoztok. 

– Irina döntését már nem befolyásolhatjuk. Arról lekéstünk. Alice 

egy hónapot adott nekünk. 

Tanya és Eleazar is félrehajtotta a fejét. Kate a szemöldökét ráncolta. 

– Olyan sok időt? – kérdezte Eleazar. 

– Mindannyian idejönnek. Előkészületekre van szükségük. 

Eleazarnak elakadt a lélegzete. 

– Az egész őrség? 

– Nem csak a gárda. – Edward állkapcsa megfeszült. – Aro, Caius, 

Marcus. Még a feleségek is. 

Mindenkinek riadalom ült a szemében. 

– Az lehetetlen – jelentette ki Eleazar zavarodottan. 

– Két napja még én is ezt mondtam volna – szólt Edward. 

Eleazar mogorván meredt maga elé, majd jóformán fogvicsorgatva 

mondta: 

– De hisz ennek semmi értelme! Miért tennék ki magukat és az 

asszonyaikat a veszélynek? 

– Ilyen szempontból valóban értelmetlennek tűnik. Alice szerint itt 

többről van szó, mint egyszerű büntetésről. Úgy vélte, te tudsz 

nekünk segíteni. 



– Több, mint büntetés? Mi lehet az? – Eleazar fel-alá kezdett járkálni 

az ajtóig meg vissza, mintha egyedül lenne, és a padlót bámulta. 

– Hol vannak a többiek, Edward? Carlisle, Alice meg mindenki? – 

kérdezte Tanya. 

Edward alig észrevehetően tétovázott. Csak a kérdés egy részére 

felelt. 

– Barátok után kutatnak, akik segíthetnek. 

Tanya kitárt karokkal hajolt hozzá. 

– Edward, nem számít, mennyi barátot tudtok összegyűjteni, 

képtelenek vagyunk győzelemre segíteni benneteket. Csak 

meghalhatunk veletek együtt. Ezt tudnotok kell. Persze talán mind a 

négyen megérdemeljük azután, amit Irina tett, főleg azután, hogy 

cserbenhagytunk titeket nemrég, és akkor is őmiatta. 

Edward sietve rázta a fejét. 

– Nem azt kérjük, hogy harcoljatok és haljatok meg velünk, Tanya. 

Tudod, hogy Carlisle sosem kérne ilyet. 

– Hát akkor? 

– Csak tanúkat keresünk. Ha rá tudjuk venni őket, hogy álljanak meg, 

csak egy pillanatra, ha hagynák, hogy elmagyarázzuk nekik… – 

Edward elkapta Renesmee kezét, és finoman Tanya arcához 

szorította. – Nehéz kételkedni a dologban, amikor a saját szemeddel 

látod. 

Tanya lassan bólogatott. 

– Gondolod, hogy számítani fog nekik a múltja? 

– Csak azért, mert előrevetíti a jövőjét. A tiltásnak az volt az értelme, 

hogy megvédjen a lelepleződéstől és a megzabolázhatatlan gyerekek 

túlkapásaitól. 

– Én egyáltalán nem vagyok veszélyes – szólt közbe Renesmee. Új 

fülemmel hallgattam magas, tiszta hangját, és elképzeltem, 

milyennek hallhatják a többiek. – Sosem bántom a nagypapit, Sue-t 

vagy Billyt. Szeretem az embereket és a farkasomat, Jacobot. – 

Elengedte Edward kezét, hogy hátranyúljon, és megveregesse Jacob 

karját. 

Tanya és Kate sietve összenézett. 



– Ha Irina nem ilyen korán bukkan fel – tűnődött Edward –, 

megúszhattuk volna az egészet. Renesmee elképesztő gyorsasággal 

nő. Mire letelik az egy hónap, egy újabb fél évvel lesz fejlettebb. 

– Nos, ez olyasmi, amit garantáltan tanúsíthatunk – jegyezte meg 

Carmen határozottan. – Igazolni tudjuk majd, hogy a saját 

szemünkkel láttuk a növekedését. Hogy hagyhatna figyelmen kívül a 

Volturi egy ilyen bizonyítékot? 

– Hogyan is? – motyogta Eleazar, de nem nézett fel, hanem tovább 

járt fel-alá, mintha egyáltalán nem figyelne. 

– Igen, tanúskodhatunk mellettetek – mondta Tanya. – Az a 

legkevesebb. És meglátjuk, mit tehetünk még. 

– De Tanya! – tiltakozott Edward, inkább a gondolatait, mint a 

szavait hallva. – Nem várjuk el, hogy az oldalunkon harcoljatok. 

– Ha a Volturi nem áll meg, hogy meghallgassa a tanúvallomásunkat, 

akkor nem tűrhetjük tétlenül – bizonygatta Tanya. – Bár persze jobb, 

ha csak a saját nevemben beszélek. 

– Komolyan ennyire kételkedsz bennem, nővérem? – horkant fel 

Kate. 

Tanya szélesen rámosolygott. 

– Elvégre öngyilkos küldetés lesz. 

Kate válaszul megvillantott egy vigyort, majd lazán vállat vont. 

– Én benne vagyok. 

– Én is megteszem, amit tudok, hogy megvédjem a gyermeket – 

csatlakozott hozzájuk Carmen. Majd mintha képtelen volna 

ellenállni, Renesmee felé nyúlt. – A karomba vehetlek, bebé linda?
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Renesmee boldogan nyújtózott új barátja felé. Carmen magához 

szorította, és spanyolul gügyögött neki. 

Pontosan úgy járt, mint Charlie és előtte az összes Cullen. Renesmee-

nek nem lehet ellenállni. Vajon mivel csavar mindenkit az ujja köré 

úgy, hogy bárki az életét is hajlandó lett volna érte áldozni? 

Egy pillanatig azt gondoltam, mégis sikerrel járhatunk. Talán 

Renesmee képes a lehetetlenre, és megnyeri magának ellenségeinket, 

ahogy barátainkat is meghódította. 

Aztán eszembe jutott, hogy Alice elhagyott bennünket, és a remény 

ugyanolyan hamar elpárolgott, ahogy jött. 
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31. TEHETSÉGES 

– MI A VÉRFARKASOK SZEREPE EBBEN AZ EGÉSZBEN? – 

kérdezte Tanya, Jacobot mustrálva. 

Jacob válaszolt, mielőtt még Edward megszólalhatott volna. 

– Ha a Volturi nem áll meg, hogy meghallgassa az igazságot Nessie-

ről, mármint Renesmee-ről – helyesbített, amikor eszébe jutott, hogy 

Tanya nem fogja érteni az idióta becenevet –, majd mi megállítjuk. 

– Nagyon bátor vagy, gyermekem, de az még nálad tapasztaltabb 

harcosoknak sem sikerülne. 

– Maga nem tudja, mire vagyunk képesek. 

Tanya vállat vont. 

– Természetesen a te életed, és azt kezdesz vele, amit akarsz. 

Jacob Renesmee-re pillantott, aki még mindig Carmen karjába bújt, 

Kate pedig ott toporgott mellettük. Nem volt nehéz észrevenni, 

mennyire vonzódnak hozzá. 

– Különleges a kicsike – merengett Tanya. – Nehéz ellenállni neki. 

– Nagyon tehetséges család – mormolta Eleazar. Egyre sebesebben 

járkált, immár másodpercenként cikázott oda-vissza az ajtótól 

Carmenig. – Gondolatolvasó apa, pajzsként működő anya, meg az, 

amivel ez a különleges gyermek elbűvölt bennünket, bármi legyen is 

az. Kíváncsi lennék, hogy van-e arra kifejezés, amit művel, vagy ez 

normális egy vámpír hibridnél. No, nem mintha ilyesmit valaha is 

normálisnak tekinthetnénk. Vámpír hibrid, hát még mit nem! 

– Várjunk csak! – szólalt meg Edward csodálkozva. Elkapta Eleazar 

vállát, amikor éppen újra az ajtó felé lendült. – Minek nevezted az 

előbb a feleségemet? 

Eleazar kíváncsian nézett Edwardra, átmenetileg megfeledkezve a 

kényszeres járkálásról. 

– Pajzsnak, azt hiszem. Most is akadályoz, ezért nem lehetek biztos 

benne. 

Zavartan néztem Eleazarra. Pajzs? Hogy érti, hogy akadályozom? Ott 

álltam mellette, és semmilyen módon nem védekeztem. 

– Pajzs? – ismételte Edward zavarodottan. 

– Ugyan már, Edward! Ha én nem tudok olvasni a gondolataiban, 

fogadni mernék, hogy te sem tudsz. Pillanatnyilag hallod a 

gondolatait? 



– Nem – motyogta Edward. – De soha nem voltam képes rá. Akkor 

sem, amikor ember volt. 

– Soha? – pislogott Eleazar. – Ez érdekes. Ez meglehetősen erős 

lappangó tehetségre utal, ha ennyire egyértelműen megmutatkozott 

már az átváltozás előtt is. Nem hiszem, hogy képes lennék áthatolni a 

pajzsán, hogy rájöjjek, honnan ered. Biztosan nyers még, hiszen 

csupán néhány hónapos. – Jóformán elkeseredett. – És szemmel 

láthatólag fogalma sincs arról, mire képes. Teljesen önkéntelenül 

teszi. Ez igazán vicces. Aro szolgálatában bejártam a világot, hogy 

ilyenek után kutassak, te pedig véletlenségből belebotlasz, és még 

észre sem veszed. – Eleazar hitetlenkedve csóválta a fejét. 

– Miről beszélsz? Hogy lehetnék én pajzs? Mit jelent ez egyáltalán? 

– Semmi mást nem tudtam magam elé képzelni, mint egy nevetséges, 

középkori vértezetet. 

Eleazar félrebiccentett fejjel tanulmányozott. 

– Azt hiszem, a gárdánál túl formálisan kezeltük a kérdést. A 

valóságban a képességek kategorizálása szubjektív, véletlenszerű 

dolog. Minden tehetség egyedi, nincs két pontosan egyforma köztük. 

Téged, Bella, azonban meglehetősen könnyű besorolni. Az olyan 

tehetséget, ami kizárólag védekező, és tulajdonosát óvja a 

behatásoktól, pajzsnak nevezzük. Tesztelted már valaha a 

képességeidet? Blokkoltál már mást is rajtam és a férjeden kívül? 

Annak ellenére, hogy új agyam rettentő gyorsan működött, időbe telt, 

hogy átgondoljam a válaszomat. 

– Csak bizonyos esetekben működik – mondtam. – Az agyam 

tulajdonképpen… magánterület. De ettől Jasper még befolyásolhatja 

a hangulatom, és Alice is láthatja a jövőmet. 

– Tisztán mentális védelem – bólintott önmagának Eleazar. – 

Körülhatárolt, de erős. 

– Aro sem tudott olvasni a gondolataiban – szólt közbe Edward. – 

Pedig Bella ember volt, amikor találkoztak. 

Eleazar szeme tágra nyílt a csodálkozástól. 

– Jane is megpróbált fájdalmat okozni nekem, de nem tudott – 

mondtam. – Edward szerint Demetri képtelen lenne megtalálni, és 

Alec sem bánthat. Ez jó? 

Eleazar még mindig kocsányon lógó szemekkel bólogatott. 



– Nagyon is. 

– Pajzs! – Edward hangjában mély elégedettség csengett. – Sosem 

gondoltam rá így. Renata volt az egyetlen pajzs, akit eddig ismertem, 

de annyira más volt, amit ő csinált. 

Eleazar időközben némileg magához tért. 

– Igen. Egyetlen tehetség sem manifesztálódik kétszer pontosan 

ugyanúgy, mivel soha senki nem gondolkodik egyformán. 

– Kicsoda Renata? Mire képes? – kérdeztem. Renesmee is kíváncsi 

lett, ezért elhúzódott Carmentől, hogy kikukucskálhasson Kate 

mögül. 

– Renata Aro személyi testőre – felelte Eleazar. – Nagyon praktikus 

és igen erős pajzs. 

Halványan emlékeztem rá, hogy kísérteties tornyában vámpírok 

kisebb hada álldogált Aro körül, férfiak, nők vegyesen. A 

kényelmetlen, ijesztő emlékben nem tudtam felidézni a nők arcát. 

Egyikük nyilván Renata lehetett. 

– Kíváncsi lennék… – tűnődött Eleazar. – Tudjátok, Renata erős 

pajzs fizikai támadások ellen. Általában egymás közelében 

tartózkodnak, és ha valaki megközelíti őt vagy Arót, az illető azt 

veszi észre, hogy… eltérítették. Valami erőtér veszi körül a pajzsot, 

szinte észrevehetetlenül, de az ember azon kapja magát, hogy 

egészen másfelé tart, mint tervezte, az emlékei pedig 

összezavarodtak, és fogalma sincs, hova és miért akart arra menni 

eredetileg. A védelmet több méterre is ki tudja terjeszteni. Ha 

szükséges, Caiust és Marcust is védi, azonban Aro elsőbbséget élvez. 

De amit csinál, az nem fizikai. Mint adottságaink jó része, ez is az 

agyban játszódik. Kíváncsi vagyok, mi történne, ha téged akarna 

visszatartani. Vajon melyikőtök győzne? – csóválta a fejét Eleazar. – 

Még sosem hallottam olyat, hogy Aro vagy Jane képességeinek 

valaki ellenálljon. 

– Mama, különleges vagy – közölte Renesmee csodálkozás nélkül, 

mintha csak a ruhám színéről beszélne. 

Összezavarodtam. Azt hittem, tisztában vagyok különleges 

adottságommal. Szuper önuralmam lehetővé tette, hogy átugorjam a 

rettenetes első újszülött évet. Egy vámpírnak maximum egy 

rendkívüli képessége van, nem? 



Vagy Edward tévedett? Mielőtt Carlisle azt sugallta volna, hogy 

önuralmam természetfeletti lehet, Edward úgy gondolta, szelídségem 

csupán a jó felkészülés eredménye, mint mondta: koncentráció és 

hozzáállás. 

Akkor melyik volt igaz? Van még valami, amire képes vagyok? 

Feltéve, hogy van rá elnevezés és kategória… 

– Ki tudod terjeszteni? – kérdezte Kate érdeklődve. 

– Kiterjeszteni? – kérdeztem vissza. 

– Kiárasztani magadból – magyarázta Kate. – Másvalakit is védeni, 

nem csak magadat? 

– Nem tudom. Sosem próbáltam. Nem tudtam, hogyan kellene. 

– Lehet, hogy nem vagy képes rá – jegyezte meg sietve Kate. – Csak 

a jó ég tudja, mennyit gyakoroltam az évszázadok során, de a 

maximum, hogy áramot vezessek a bőröm felszínére. 

Zavarodottan bámultam rá. 

– Kate-nek támadó képességei vannak – mondta Edward. – 

Olyasfajta, mint Jane-é. 

Gépiesen elhúzódtam Kate-től, mire elnevette magát. 

– De nem vagyok szadista – biztosított. – Viszont praktikus, ha 

harcolnom kell. 

Kezdtem felfogni Kate szavait, és összefüggéseket látni bennük. 

„Másvalakit is védeni, nem csak magadat” – ezt mondta. Mintha 

befogadhatnék még valakit furcsa, csalafinta fejembe. 

Emlékeztem arra, ahogy Edward rángatózott a fájdalomtól a Volturi 

kastély kövezetén. Bár ez emberi emlék, élesebb és fájdalmasabb volt 

a többinél, mintha beleégett volna az agyam szövetébe. 

Mi lenne, ha megakadályozhatnám, hogy ilyesmi újra előforduljon? 

Hátha meg tudom védeni Edwardot! Hátha meg tudom védeni 

Renesmee-t! Mi van, ha létezik a leghalványabb remény arra, hogy a 

pajzsuk legyek? 

– Meg kell tanítanod rá, mit tegyek! – követeltem gondolkodás 

nélkül, és megragadtam Kate karját. – Mutasd meg, hogyan 

csináljam! 

– Talán, ha nem zúznád porrá a csontjaim – nyögött fel Kate 

fájdalmasan. 

– Hoppá! Bocsánat! 



– Elég jól védekezel – mondta. – Ettől a mozdulattól áramütést kellett 

volna kapnod. Nem éreztél semmit az előbb, igaz? 

– Felesleges volt, Kate. Nem akart semmi rosszat – motyogta Edward 

halkan, de ügyet sem vetettünk rá. 

– Nem éreztem semmit. Bedobtad azt az áramütéses trükköt? 

– Igen. Hmm. Még sosem találkoztam se halandóval, se mással, aki 

ne érezte volna. 

– Azt mondtad, kiterjeszted? A bőrödre? 

Kate bólintott. 

– Régebben csak a tenyeremre. Valahogy úgy, mint Aro. 

– Vagy Renesmee – vetette közbe Edward. 

– De hosszú gyakorlás után most már ki tudom terjeszteni az 

elektromosságot az egész testemre. Jó védekezés. Bárki, aki 

megpróbál hozzám nyúlni, összeesik, mint egy ember, akit 

megsimogatnak a sokkolóval. Csak egy másodpercre küldi a földre, 

de az is elég. 

Csak fél füllel figyeltem Kate-re, mivel felvillanyozott az elképzelés, 

hogy ha elég gyorsan tanulok, talán meg tudom védeni kis 

családomat. Imádkoztam, hogy jó legyek ebben a kiterjesztés 

dologban is, ha már egyszer – hihetetlen, de úgy tűnik, igaz – egész 

jó vámpírnak bizonyulok. Emberi életem során olyannyira suta 

voltam, hogy most alig bíztam abban, hogy ügyességem nem 

átmeneti. 

Pedig még soha semmit nem akartam annyira, mint most megvédeni 

szeretteimet. 

Gondolataim teljesen lekötöttek, fel sem figyeltem Edward és Eleazar 

néma párbeszédére, amíg hangosan meg nem szólaltak. 

– De tudsz mondani akár egyetlen kivételt? – kérdezte Edward. 

Fogalmam se volt, miről van szó, de feltűnt, hogy már mindenki más 

őket figyeli. Elszántan hajoltak közelebb egymáshoz, Edward 

gyanakvó, Eleazar vonakodó és kelletlen arccal. 

– Nem akarok így gondolni rájuk – sziszegte Eleazar. Csodálkoztam, 

mennyire megváltozott hirtelenében a hangulat. – Ha igazad van… – 

fogott bele újra, de Edward közbeszólt: 

– A gondolat a tiéd volt, nem az enyém. 



– Ha nem tévedek… Fel sem tudom fogni, mit jelentene. Teljesen 

megváltozna a világ, amit létrehoztunk. Alapjaiban változtatná meg 

az életemet, azt, aminek része voltam. 

– A te szándékaid mindig a legjobbak voltak, Eleazar. 

– Számítana ez egyáltalán? Mit tettem? Hány életet… 

Tanya vigasztalóan tette a kezét Eleazar vállára. 

– Miről maradtunk le, barátom? Tudni akarom, hogy 

megcáfolhassam ezeket a gondolatokat. Te soha semmit nem tettél, 

ami miatt így kellene ostoroznod magadat. 

– Ó, valóban? – motyogta Eleazar, azzal elhúzódott Tanya elől, és 

újra fel-alá kezdett járkálni, sebesebben, mint az előbb. 

Tanya fél másodpercig figyelte, majd Edwardhoz fordult. 

– Megmagyaráznád? 

Edward bólintott, s miközben beszélt, feszülten figyelte Eleazart. 

– Azt próbálta megérteni, miért jön a Volturi akkora csapattal 

megfenyíteni bennünket. Nem így szokták. Persze, mi vagyunk a 

legnagyobb felnőtt klán, amivel valaha dolguk volt. Igaz, a múltban 

egyesültek már más családok is, hogy megvédjék magukat, de 

nagyságuk ellenére sosem jelentettek különösebb kihívást. Mi 

szorosabban kötődünk egymáshoz, ami fontos szempont, bár nem 

komoly. Visszaemlékezett olyan alkalmakra, amikor egy klánt 

megbüntettek ezért vagy azért, és feltűnt neki egy törvényszerűség. 

Olyan szabályszerűség, amit a gárda többi tagja sosem vett észre, 

mivel Eleazar volt az, aki a megfelelő információt négyszemközt 

továbbította Arónak. Ez a törvényszerűség nagyjából százévente 

ismédődött. 

– Mi volt az? – kérdezte Carmen, ugyanúgy figyelve Eleazart, mint 

Edward. 

– Aro személyesen nem gyakran vesz részt büntető expedíción – 

mondta Edward. – Azonban a múltban, amikor Aro különösen akart 

valamit, nem telt bele sok idő, és mindig kiderült, hogy egyik vagy 

másik klán megbocsáthatatlan bűnt követett el. Ilyenkor a vének úgy 

döntöttek, ők is elmennek és megnézik, ahogy a gárda igazságot tesz. 

Aztán amikor a klánt már gyakorlatilag megsemmisítették, Aro 

egyetlenegy valakinek megkegyelmezett, mondván, hogy az illető 

rettentően megbánta bűneit. Végül mindig kiderült, hogy éppen 



abban a vámpírban van meg az a képesség, amit Aro áhított. A 

tehetséges vámpírt aztán hamar megnyerte magának, a kiválasztott 

meg hálás volt a megtiszteltetésért. Kivétel nélkül. 

– Biztosan szédítő dolog kiválasztottnak lenni – vélte Kate. 

– Hah! – horkant fel Eleazar mászkálás közben. 

– Van valaki az őrök között – magyarázta Edward Eleazar dühös 

reakcióját. – Chelsea-nek hívják. Befolyásolni tudja az emberek 

érzelmi kötődését. Képes nemcsak meglazítani, de szorosabbá is 

tenni a kapcsolatokat. Képes arra, hogy valakiben azt az érzést keltse, 

hogy kötődik a Volturihoz, hogy hozzá akar tartozni, kedvében akar 

járni… 

Eleazar hirtelen megtorpant. 

– Mindenki előtt világos volt, hogy Chelsea miért fontos. Ha a harc 

során a szövetséges klánokat el tudtuk választani egymástól, akkor 

jóval könnyebben legyőzhettük őket. Ha egy klán ártatlan tagjait el 

tudtuk különíteni a bűnösöktől, akkor felesleges kegyetlenség nélkül 

is igazságot lehetett szolgáltatni – a bűnösöket akadálytalanul 

megbüntethettük, az ártatlanokat pedig életben hagyhattuk. Chelsea 

elszakította a szálakat, amik összekötötték őket. Az én szememben ez 

nagy jótettnek tűnt, Aro jólelkűségét bizonyította. Gyanítottam, hogy 

Chelsea fogja szorosabbra saját csapatunkat, de ez is jó volt. 

Eredményesebbé tett bennünket. Segítette az együttműködést. 

Ez világossá tette néhány régi emlékemet. Azelőtt nem értettem, 

miért engedelmeskedtek uraiknak az őrök szerelmesekhez illő 

odaadással. 

– Az ő képessége mennyire erős? – kérdezte Tanya kissé éles 

hangon, miközben tekintetét sietve végigjáratta családtagjain. 

Eleazar vállat vont. 

– Én el tudtam jönni Carmennel. – Aztán a fejét csóválta. – De 

minden, ami gyengébb a társak közötti kötődésnél, veszélyben van. 

Legalábbis egy normál klánnál. De az gyengébb kötelék, mint a 

miénk. Az, hogy tartózkodunk az embervértől, civilizáltabbá tesz 

bennünket, lehetővé teszi, hogy valódi szeretet alakuljon ki 

közöttünk. Kétlem, hogy a mi lojalitásunkat meg tudná változtatni. 

Tanya bólogatott, mint aki megnyugodott, miközben Eleazar folytatta 

elemzését. 



– Csakis arra tudok gondolni, hogy Aro azért döntött úgy, hogy maga 

jön el, és ekkora sereggel, mert célja nem a büntetés, hanem a 

szerzés. Kénytelen itt lenni, hogy kézben tartsa a helyzetet. Azonban 

az egész őrségre szüksége van, hogy védve legyen egy ilyen népes és 

tehetséges családtól. Így jönnek a társai is, akik különben védelem 

nélkül maradnának Volterrában. Ez túl kockázatos lenne, valakinek 

még eszébe jutna kihasználni a helyzetet. Ezért jönnek mindannyian. 

Csak így lehet biztos benne, hogy megszerzi, amit akar. Nyilván 

nagyon fáj valamire a foga – tűnődött Eleazar. 

Edward hangja olyan halk volt, mint a lehelet. 

– Abból, amit tavaly tavasszal láttam, úgy vélem, Aro semmire sem 

vágyik annyira, mint Alice-re. 

Éreztem, ahogy leesik az állam. Eszembe jutottak a rémképek: 

Edward és Alice fekete köpönyegben, vérvörös szemmel, az arcuk 

hideg és távoli, ahogy ott állnak egymás mellett, mint két árnyék, és 

Aro a kezükre teszi a kezét… Vajon Alice ezt látta nem olyan régen? 

Látta, hogy Chelsea el akarja venni irántunk érzett szeretetét, hogy 

Aróhoz, Caiushoz és Marcushoz kösse? 

– Ezért ment el Alice? – kérdeztem, de a hangom megremegett, 

amikor kimondtam a nevét. 

– Biztosan – érintette meg Edward az arcomat. – Hogy Aro ne 

szerezhesse meg azt, amit mindennél jobban akar. Hogy Alice ereje 

ne az ő kezében legyen. 

Hallottam Tanya és Kate zavarodott pusmogását, és eszembe jutott, 

hogy nem tudtak Alice távozásáról. 

– Téged is meg akar szerezni – suttogtam. 

Edward vállat vont, és az arca hirtelen túlságosan fegyelmezett lett. 

– Közelről sem annyira. Nem igazán kaphat tőlem többet, mint amije 

már amúgy is van. És persze ahhoz meg kell találnia a módját, hogy 

rákényszerítsen az engedelmességre. Ismer, így aztán tudja, ez 

mennyire valószínűtlen. 

Eleazar rosszallóan csóválta a fejét Edward nemtörődömsége 

hallatán. 

– A gyenge pontjaidat is ismeri – jegyezte meg rám nézve. 

– Ez nem olyasmi, amit most kell megvitatnunk – terelte el a szót 

sietve Edward. 



Eleazar nem törődött a figyelmeztetéssel, és folytatta: 

– Valószínűleg akarja a párodat is. Bizonyára kihívást jelentett neki 

egy olyan képesség, ami emberi megtestesülésében is képes volt 

legyőzni őt. 

Edwardot kínosan érintette a téma. Nekem sem tetszett. Ha Aro azt 

akarja, hogy tegyek meg valamit, bármit, elég megfenyegetnie 

Edwardot, és máris engedelmeskednék. És megfordítva. 

Vajon a halál a kisebb gond? Inkább attól kellene félnünk, hogy 

fogságba esünk, nem? 

Edward témát váltott. 

– Szerintem a Volturi pontosan erre várt. Valamiféle mondvacsinált 

indokra. Nem tudták, mi szolgál majd ürügyként, de a terv már régen 

összeállt. Ezért látta Alice a döntésüket, még mielőtt Irina okot 

szolgáltatott volna rá. A döntés már megvolt, csak az indokra vártak. 

– Ha a Volturi kihasználja az összes halhatatlan belé vetett 

bizalmát… – mormolta Carmen. 

– Számít az? – kérdezte Eleazar. – Ki hinné el? És még ha meg is 

lehetne győzni a többieket arról, hogy a Volturi visszaél a 

hatalmával, mit számítana? Senki sem állhat ellen nekik. 

– Bár néhányan elég őrültek vagyunk, hogy megpróbáljuk – jegyezte 

meg Kate. 

Edward a fejét csóválta. 

– Ti csak azért vagytok itt, hogy tanúskodjatok, Kate. Bármi legyen 

is Aro célja, nem hinném, hogy készakarva foltot ejtene a Volturi 

becsületén. Ha sikerül semmissé tennünk az ellenünk szóló vádat, 

kénytelen lesz békén hagyni bennünket. 

– Hát persze – mormogta Tanya. 

Senki sem úgy festett, mint akit meggyőztek. Néhány percig 

mindenki hallgatott. 

Aztán egy autó kanyarodott le az országút aszfaltjáról Cullenék 

bekötőútjára. 

– A fenébe, ez Charlie! – morogtam. – Talán Denaliék 

felmehetnének, amíg… 

– Nem kell – mondta Edward távoli hangon. Pillantása a távolba 

meredt, és kifejezéstelenül bámulta az ajtót. – Nem apád az. – Most 



rám emelte a tekintetét. – Alice mégis elküldte Petert és Charlotte-ot. 

Készüljetek a következő körre! 

32. TÁRSASÁG 

CULLENÉK HATALMAS HÁZÁBAN TÖBB VENDÉG 

NYÜZSGÖTT, mint amennyit bárki kényelmesnek tartott volna. 

Csak azért nem okozott problémát, mert egy vendég sem aludt. Az 

étkezések azonban húzósak voltak. A társaság, amennyire tudott, 

alkalmazkodott. Nagy ívben elkerülte Forksot és La Push-t, csakis az 

államhatáron túl vadászott. Edward szívélyes vendéglátónak 

bizonyult, bármikor bárkinek kölcsönadta a kocsijait. A 

kompromisszum nagyon kínos volt, bár igyekeztem meggyőzni 

magamat arról, hogy mindenképpen vadásznának valahol, csak most 

éppen errefelé teszik. 

Jacobot még jobban kiborította a dolog. A vérfarkasok küldetése, 

hogy megakadályozzák emberéletek kioltását, és most kénytelenek 

elnézni a gyilkosságokat csak azért, mert azokat a falka határain túl 

követik el. Ilyen körülmények között azonban, amikor Renesmee 

hatalmas veszélyben volt, tartotta a száját, és inkább a padlóra 

szegezte dühödt tekintetét, mint a vámpírokra. 

Elképesztett, hogy a vendégségbe érkező vámpírok milyen könnyen 

elfogadták Jacobot. Fel sem merültek olyan gondok, amilyenekre 

Edward számított. Jacob mintha többé-kevésbé láthatatlan lenne 

számukra, nem ember, de nem is táplálék. Úgy bántak vele, ahogy az 

olyan emberek bánnak barátaik kedvenceivel, akik maguk nem 

szeretik az állatokat. 

Leah, Seth, Quil és Embry most Sammel őrjáratozott, és Jacob 

szívesen velük tartott volna, ha képes lett volna elszakadni 

Renesmee-től, aki viszont azzal volt elfoglalva, hogy teljesen 

elbűvölje Carlisle furcsa baráti körét. 

A jelenetet, ahogy Renesmee-t bemutatjuk a Denali klánnak, vagy 

féltucatszor újrajátszottuk. Először Peternek és Charlotte-nak, akiket 

Alice és Jasper minden magyarázat nélkül küldött hozzánk, de 

engedelmeskedtek, mint a legtöbben, akik ismerték Alice-t. Alice 

semmit sem árult el nekik arról, hogy hová tartanak Jasperrel. Nem 

tett nekik ígéretet sem, hogy találkoznak még valaha. 



Sem Peter, sem Charlotte nem látott soha halhatatlan gyermeket. Bár 

ismerték a szabályt, első reakciójuk nem volt annyira erős, mint a 

Denali vámpíroké. Kíváncsiságból megengedték Renesmee-nek, 

hogy „elmagyarázza”. És kész. Most ugyanannyira elkötelezetten 

vállalták a tanúskodást, ahogy Tanya családja. 

Carlisle Írországból és Egyiptomból küldött barátokat. 

Az elsőként érkezett ír klánt meglepően könnyen meg lehetett 

győzni. Vezetőjük, Siobhan, egy roppant impozáns megjelenésű 

asszony, akinek teste nemcsak szép, de igéző is volt, ahogy hullámzó 

mozgással, akadálytalanul haladt. Ő és kemény arcú társa, Liam 

azonban rég hozzászokott, hogy megbízzon családjuk legújabb 

tagjának ítéletében. A kis Maggie, csigás, vörös hajtincseivel 

külsőleg nem volt annyira mutatós, mint a másik kettő, de különös 

képessége megmutatta neki, ha valaki hazudott, így ítéleteiben senki 

nem kételkedett. Maggie kijelentette, hogy Edward igazat beszél, 

úgyhogy Siobhan és Liam már akkor hitt nekünk, mielőtt még 

Renesmee-t megérintették volna. 

Amun és a többi egyiptomi vámpír már más tészta volt. Amun még 

akkor sem volt hajlandó megérinteni Renesmee-t, hogy csapata két 

fiatalabb tagját sikerült meggyőznie. Azonnal távozni akart, de a 

kisfiús Benjamin, ez a fura és vidám vámpír, aki egyszerre tűnt 

tökéletesen magabiztosnak és meggondolatlannak, néhány ravasz 

célzással, miszerint felbontja szövetségüket, maradásra bírta Amunt. 

De Amun továbbra sem volt hajlandó megérinteni Renesmee-t, és 

társának, Kebinek sem engedte, hogy hozzányúljon. Valószerűtlen 

csapat volt, bár az egyiptomiak mind hasonlítottak egymásra éjfekete 

hajukkal és kreol bőrükkel, ezért könnyen kiadhatták volna magukat 

igazi rokonoknak. Amun, a szókimondó vezető volt a legrégebbi tag. 

Kebi, Amun árnya, sosem távolodott messzire tőle, és sosem 

hallottam tőle egyetlen szót sem. Tia, Benjamin párja is csendes nő 

volt, bár amikor megszólalt, minden szavából éleslátás és komolyság 

áradt. Mégis, mintha valamennyien Benjamin körül keringtek volna, 

mintha valamiféle mágnesesség áradna belőle, amire szükségük volt 

a lelki egyensúlyukhoz. Láttam, ahogy Eleazar tágra nyílt szemmel 

bámulja a fiút, s feltételeztem, hogy Benjaminnak valami olyan 

képessége van, ami másokat vonz. 



– Nem attól van – magyarázta nekem Edward, amikor aznap éjjel 

egyedül maradtunk. – Annyira egyedülálló a képessége, hogy Amun 

retteg, hogy elveszítheti. Hasonlóan ahhoz, ahogy mi is el akartuk 

titkolni Renesmee-t Aro elől, ő is elrejtette Benjamint. Már amikor 

létrehozta, tudta, hogy különleges lesz. 

– Mit tud? 

– Olyasmit, amit Eleazar még sosem látott. Olyasmit, amiről sosem 

hallottam azelőtt. Olyasmit, ami ellen a te pajzsod sem ér semmit – 

vigyorgott rám csibészesen. – Ténylegesen befolyásolni tudja az 

elemeket, a földet, a levegőt, a vizet és a tüzet. Valódi, fizikai 

értelemben, nem pedig a képzelet szüleményeként. Benjamin mindig 

kísérletezget, Amun pedig igyekszik fegyvert kovácsolni belőle. De 

láttad, Benjamin mennyire független. Nem hagyja, hogy 

kihasználják. 

– Kedveled – vontam le abból, amilyen hangon beszélt róla. 

– Nagyon fejlett az igazságérzete. Szeretem a hozzáállását. 

Amun hozzáállása már más volt, és ő meg Kebi jól elvolt magában, 

pedig Benjamin és Tia a legjobb úton haladt, hogy szoros barátságot 

kössenek Denaliékkal, meg az írekkel. Azt reméltük, Carlisle 

hazatérése csillapítani fogja a feszültséget Amunnal. 

Emmett és Rose egyedülállókat küldött, Carlisle nomád barátait, 

akiket megtaláltak. 

Elsőként Garrett jött, egy magas, karcsú vámpír, élénk, rubinvörös 

szemekkel és hosszú, vörösesszőke hajjal, amit egy bőrpertlivel 

hátrafogva hordott. Azonnal lerítt róla, hogy kalandor. Sejtettem, 

hogy bármiféle kihívásnak bátran áll elébe, csak hogy kipróbálja 

magát. Gyorsan összehaverkodott a Denali nővérekkel, és végtelen 

sok kérdést tett fel nekik, szokatlan életmódjukkal kapcsolatban. 

Eszembe jutott, hogy a vegetarianizmust is felfoghatná egy újabb 

kihívásnak, hogy meglássa, képes-e rá. 

Mary és Randall is eljött. Ők már amúgy is barátok voltak, de nem 

együtt utaztak. Meghallgatták Renesmee történetét, és maradtak 

tanúskodni, ugyanúgy, mint a többiek. Denaliékhoz hasonlóan ők is 

elgondolkodtak azon, mit tennének, ha a Volturi nem állna meg, hogy 

meghallgassa magyarázatainkat. Mindhárom nomád hajlott arra, 

hogy velünk vállvetve harcoljon. 



Jacob persze minden egyes új érkezővel mogorvább lett. Ha csak 

tehette, tartotta a távolságot, ha pedig nem, arról füstölgött 

Renesmee-nek, hogy valakinek muszáj lesz készítenie egy listát, ha 

azt akarják, hogy minden vérszívó nevét eltalálja.
6
 

Carlisle és Esme egy hét múlva érkezett haza, és pár nap múlva 

visszajött Emmett és Rosalie is, s ettől mindannyian jobban éreztük 

magunkat. Carlisle hozott magával még egy barátot, bár a „barát” 

talán nem a legmegfelelőbb kifejezés. Alistair magának való angol 

vámpír volt, aki noha a legközelebbi ismerősei közé sorolta Carlisle-

t, századonként egyszer állt vele szóba. Alistair leginkább egyedül 

szeretett bolyongani, és csak nagy szívességek árán volt hajlandó 

eljönni. Kerülte a társaságot, és nyilvánvaló volt, hogy nincsenek 

csodálói az összegyűlt klánok tagjai között. 

A mogorva, sötét hajú vámpír Renesmee származását illetően hitt 

Carlisle-nak, de Amunhoz hasonlóan nem volt hajlandó megérinteni. 

Edward később megsúgta nekünk, hogy Alistair fél itt lenni, de még 

jobban fél attól, hogy nem értesül a végeredményről. Minden 

hatalomra mélyen gyanakodott, így természetesen a Volturi is gyanús 

volt a szemében. Ami most történik, csupán csak arra jó, hogy 

megerősítse a félelmeit. 

– Most már persze tudni fogják, hogy itt voltam – dohogott magában 

a padláson, kedvenc bosszankodóhelyén. – Most már nem lehet 

eltitkolni Aro elől. Ez aztán sok évszázados menekülést fog 

eredményezni. Mindenki a listájukra kerül, akivel Carlisle az elmúlt 

évtizedben egy szót is váltott. Hihetetlen, hogy hagytam magam 

bepalizni. Szép kis dolog így bánni a barátainkkal. 

Azonban ha tényleg menekülni kell a Volturi elől, neki legalább több 

az esélye, mint nekünk. Alistair nyomkereső volt, bár közelről sem 

olyan precíz és sikeres, mint Demetri. Alistair csupán bizonytalan 

vonzást érzett az iránt, amit keresett. Ez a vonzás azonban elég 

ahhoz, hogy megmutassa, merre fusson – lehetőleg Demetrivel 

ellenkező irányba. 

Aztán érkezett még egy váratlan baráti pár. Váratlan, mivel sem 

Carlisle, sem Rosalie nem találta meg az Amazonokat. 
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– Carlisle! – üdvözölte a két hórihorgas, vad nő közül a magasabbik, 

amikor megérkeztek. Mintha mindkettőjüket megnyújtották volna: 

hosszú volt a karjuk, a lábuk, hosszúak az ujjaik, hosszú a fekete 

hajfonatuk, hosszú az arcuk, az orruk. Kizárólag állatbőrt viseltek – 

bőrmellényt és oldalt bőrszíjjal összefűzött szűk nadrágot. Nem 

csupán excentrikus öltözködésük mutatta vadnak őket, hanem 

minden más is, nyughatatlan, karmazsinvörös szemük, heves, cikázó 

mozdulataik. Még sosem láttam náluk kevésbé civilizált vámpírokat. 

Őket azonban Alice küldte, ami enyhén szólva is érdekes hír volt. Mit 

keresett Alice Dél-Amerikában? Előre látta, hogy senki nem tudja 

majd felvenni a kapcsolatot az Amazonokkal? 

– Zafrina és Senna! De hol van Kachiri? – kérdezte Carlisle. – Még 

sosem láttalak benneteket nélküle. 

– Alice azt mondta, külön kell válnunk – harsogta Zafrina durva, 

mély hangján, ami illett vad megjelenéséhez. – Kellemetlen nélküle, 

de Alice állította, ide kell jönnünk, neki viszont Kachirire van 

szüksége valahol máshol. Ennél többet nem volt hajlandó elárulni, 

csak még annyit, hogy nagyon szorít az idő… – A mondat végén 

Zafrina felvitte a hangsúlyt, mintha kérdés lenne, mire azzal az 

ideges remegéssel, ami sosem szűnt meg, akárhányszor csináltam 

már végig ugyanezt, odavittem hozzájuk Renesmee-t, hogy 

összeismerkedjenek. 

Vad külsejük ellenére nyugodtan hallgatták történetünket, majd 

megengedték Renesmee-nek, hogy bizonyítsa az állítást. Renesmee 

ugyanúgy meghódította őket, mint az összes többi vámpírt, mégis 

aggódtam, amikor sebes, szaggatott mozdulatokkal hadonásztak a 

lányom körül. Senna mindig ott volt Zafrina közelében, de sosem 

beszélt, igaz, ez nem ugyanolyan volt, mint Amun és Kebi 

kapcsolata. Kebi viselkedése engedelmesnek tűnt. Senna és Zafrina 

viszont inkább olyan volt, mint egy organizmus két tagja, ahol 

Zafrina a száj. 

Az Alice-ről kapott hírek furcsán megnyugtatóan hatottak. 

Nyilvánvalóan valamiféle saját, titokzatos küldetést hajt végre, 

miközben megússza azt, amit Aro tenni tervezett vele, bármi legyen 

is az. 



Edwardot felvillanyozta, hogy velünk vannak az Amazonok, mivel 

Zafrina kiemelkedően tehetséges. Képessége nagyon veszélyes 

támadófegyver lehet. Nem mintha Edward megkérte volna Zafrinát, 

hogy álljon mellénk a csatában. De ha a Volturit nem állítja meg 

tanúink sokasága, talán valami más majd megteszi. Egy vízió, 

például. 

– Nagyon lényegretörő illúzió – magyarázta Edward, amikor kiderült, 

hogy én szokás szerint nem láttam semmit. Zafrinát kíváncsivá tette 

és szórakoztatta immunitásom. Ilyennel korábban sosem találkozott, 

ezért fáradhatatlanul toporgott körülöttünk, amíg Edward 

elmagyarázta, miről maradtam le. – Képes a legtöbb emberrel azt 

láttatni, amit akar. Azt és semmi mást. Engem például most az 

esőerdő közepén látnál, teljesen egyedül. Olyan tiszta a kép, hogy 

akár el is hinném, ha nem éreznélek a karomban. 

Zafrina ajka a rá jellemző kemény mosolyra húzódott. Egy 

másodperccel később Edward szeme megint fókuszált, és 

visszavigyorgott rá. 

– Nem akármi – mondta. 

Renesmee-t elbűvölte a beszélgetés, és minden félelem nélkül 

nyújtotta a kezét Zafrina felé. 

– Megnézhetem? – kérdezte. 

– Mit szeretnél látni? – kérdezte Zafrina. 

– Amit Apunak mutattál. 

Zafrina bólintott, én pedig aggódva figyeltem, ahogy Renesmee üres 

tekintettel mered a semmibe. Aztán egy másodperc elteltével ragyogó 

mosoly árasztotta el az arcát. 

– Még! – követelte. 

Ezek után nehéz volt őt távol tartani Zafrinától, és az ő „szép 

képeitől”. Aggódtam, mert Zafrina nyilvánvalóan olyan látványt is 

képes teremteni, ami egyáltalán nem szép. Renesmee gondolatain 

keresztül azonban a saját szememmel láthattam Zafrina vízióit, amik 

ugyanolyan tiszták voltak, mint Renesmee bármely saját emléke, így 

megítélhettem, hogy megfelelőek-e, vagy sem. 

Bár nem szívesen mondtam le a lányom társaságáról, be kellett 

vallanom, kapóra jött, hogy Zafrina elszórakoztatta Renesmee-t. 



Szükségem volt a kezeimre. Olyan sok mindent kellett elsajátítanom, 

nemcsak fizikailag, de szellemileg is, és az idő annyira rövid volt! 

Első próbálkozásom a harcművészet terén nem ment valami jól. 

Edward kábé két másodperc alatt leterített, de ahelyett, hogy hagyott 

volna birkózni, hátha kiszabadulok, amire egyébként simán képes 

lettem volna, felugrott és elhátrált tőlem. Mindjárt tudtam, hogy 

valami baj van. Úgy állt, mintha megkövült volna, és a rét túloldalát 

bámulta. 

– Ne haragudj, Bella! 

– Nincs semmi bajom – feleltem. – Próbáljuk meg újra! 

– Nem megy. 

– Hogy érted, hogy nem megy? Csak most kezdtük. 

Nem felelt. 

– Ide figyelj! Tudom, hogy ügyes vagyok, de a segítséged nélkül nem 

tudok fejlődni. 

Nem szólt egy szót sem. Játékosan nekiugrottam. Meg sem próbált 

védekezni, mire mindketten a földre zuhantunk. Akkor se moccant, 

amikor ajkamat a nyakára szorítottam. 

– Győztem! – jelentettem ki. 

Edward csak hallgatott. 

– Mi a baj? Miért nem tanítasz? 

Egy teljes perc eltelt, mielőtt megszólalt. 

– Egyszerűen… nem bírom elviselni. Emmett és Rosalie is tud 

annyit, mint én. Tanya és Eleazar valószínűleg többet is. Kérj meg 

valaki mást! 

– Ez nem igazság! Te jó vagy ebben. Segítettél Jaspernek. Vele és a 

többiekkel is edzettél. Velem miért nem? Mi a baj? 

Elkeseredetten sóhajtott. A szeme sötét volt, alig látszott benne egy 

kis arany csillám. 

– Az, hogy gyilkosként nézzek rád, és célpontként elemezzelek, hogy 

vajon milyen módon tudnálak megölni… – megborzongott. – Ettől 

túl valódi lesz a küzdelem. Annyi időnk nincs, hogy igazán 

számítson, ki a tanárod. Az alapokra bárki meg tud tanítani. 

Dühös lettem. 

Megérintette lebiggyesztett alsó ajkamat, és elmosolyodott. 



– Egyébként is felesleges. A Volturi meg fog állni. El fogjuk érni, 

hogy megálljanak. 

– De ha nem, akkor harcolnom kell! 

– Keress magadnak másik tanárt! 

Nem ez volt az utolsó beszélgetésünk ebben a témában, de sosem 

sikerült jottányit sem eltántorítanom. 

Emmett nagyon szívesen segített, bár edzősködését igencsak 

bosszúállásnak éreztem az elszenvedett szkander vereségért cserébe. 

Ha még lehetne véraláfutásom, tetőtől talpig lila lettem volna. Rose, 

Tanya és Eleazar türelmesnek és készségesnek bizonyult. Tanításuk 

arra emlékeztetett, amikor tavaly júniusban Jasper adott taktikai 

tanácsokat a többieknek, csakhogy azok az emlékek elmosódtak. 

Egyik-másik vendég szórakoztatónak tartotta a tanulásomat, és 

néhányan még a segítségüket is felajánlották. A nomád Garrett is 

adott nekem néhány órát, és meglepően jó tanárnak bizonyult. Olyan 

könnyen kijött a többiekkel, hogy csodálkoztam, amiért sosem talált 

magának klánt. Egyszer még Zafrinával is harcoltam, miközben 

Renesmee Jacob karjából figyelt. Több trükköt is tanultam, de az ő 

segítségét soha többet nem kértem. Hiába kedveltem Zafrinát nagyon 

is, és tudtam, hogy nem bántana, vadsága halálra rémített. 

Sok mindent ellestem tanáraimtól, de az volt az érzésem, hogy 

tudásom még mindig lehetetlenül kevés. Fogalmam sem volt, hány 

másodpercig bírnám Alec vagy Jane ellen. Csak imádkozni tudtam, 

hogy elég legyen ahhoz, hogy segítsen. 

A nap minden percében, amit nem Renesmee-vel vagy harci 

leckékkel töltöttem, a hátsó kertben voltam, és Kate-tel gyakoroltam. 

Próbáltuk kitágítani belső pajzsomat, hogy másvalakit is védeni 

tudjak. Ebben Edward is biztatott. Tudtam, azt reméli, megtalálom a 

módját, hogy hozzájáruljak a védekezéshez anélkül, hogy a 

tűzvonalban lennék. 

De annyira nehéz volt! Nem volt kapaszkodó, semmi kézzelfogható, 

amiből kiindulhattam volna. Csupán a tomboló vágyam, hogy 

hasznossá tegyem magam, hogy megvédjem Edwardot, Renesmee-t 

és a lehető legtöbb családtagot. Újra meg újra megpróbáltam 

kiterjeszteni a bizonytalan pajzsom, de csupán halvány, szórványos 

sikerrel jártam. Olyan érzésem volt, mintha egy láthatatlan 



gumiszalagot nyújtogatnék. Egy gumiszalagot, amely tapinthatóból 

megfoghatatlan füstté válhat bármelyik pillanatban. 

Csakis Edward vállalta a kísérleti nyúl szerepét, hogy egyik 

áramütést a másik után szenvedje el Kate-től, miközben én 

ügyetlenül vacakolok a fejemben. Órákig dolgoztunk egyhuzamban, 

rég csatakosnak kellett volna lennem az erőfeszítéstől, de persze 

tökéletes testem ebből a szempontból nem hagyott cserben. 

Szellemileg voltam fáradt. 

Rettenetesen bántott, hogy Edwardnak kell szenvednie. Hiába 

öleltem át, arca újra és újra megvonaglott Kate „alacsony” 

feszültségű áramütéseitől. Minden erőmmel igyekeztem kiterjeszteni 

a pajzsot mindkettőnkre. Egyszer-egyszer sikerült is, de aztán megint 

kudarcba fulladt. 

Gyűlöltem így gyakorolni, és azt kívántam, bárcsak Zafrinát kéne 

semlegesítenem Kate helyett. Akkor Edwardnak nem lenne más 

dolga, csak élveznie Zafrina illúzióit, amíg meg nem akadályozom 

benne. De Kate váltig állította, hogy még komolyabb motivációra van 

szükségem, mint az Edward szenvedésének látványa által kiváltott 

gyűlölet. Megismerkedésünk óta egyre nőtt bennem a gyanú, 

miszerint a hölgy talán szadista. Nekem úgy tűnt, élvezi a műsort. 

– Hékás! – mondta Edward vidáman, aki igyekezett leplezni 

gyötrelmeit. Bármit megtett volna, hogy visszatartson a harci 

technikák gyakorlásától. – Ez alig csípett. Ügyes vagy, Bella. 

Nagy levegőt vettem, s igyekeztem felfogni, hogy pontosan mi is volt 

az, amit jól csináltam. Kipróbáltam a gumiszalagot, kínlódva akartam 

rákényszeríteni, hogy szilárd maradjon, miközben kitágítom magam 

körül. 

– Még egyszer, Kate! – morogtam fogcsikorgatva. 

Kate megszorította Edward vállát, aki megkönnyebbülten lélegzett 

fel. 

– Most nem éreztem semmit. 

– Pedig nem is volt alacsony feszültségű – csodálkozott Kate. 

– Az jó – lihegtem. 

– Felkészülni! – mondta, és újra Edward felé nyúlt, aki ezúttal 

megremegett, és halkan sziszegve fújta ki a levegőt. 



– Bocsi! Bocsi! Bocsi! – ismételgettem, az ajkamat harapdálva. Miért 

nem tudom rendesen megcsinálni? 

– Fantasztikusan ügyes vagy, Bella – biztatott Edward, és szorosan 

magához ölelt. – Igazából még csak néhány napja dolgozol rajta, és 

időnként máris sikerül a kiterjesztés. Kate, mondd meg neki te is, 

hogy ügyes! 

Kate az ajkát biggyesztette. 

– Nem is tudom. Nyilvánvalóan fantasztikusak a képességei, és még 

nem is ástunk a mélyére. Biztos fog ez jobban is menni. Csak az 

ösztönzés hiányzik. 

Nem akartam hinni a fülemnek, s az ajkam automatikusan 

visszahúzódott a fogamról. Hogy gondolhatja, hogy hiányzik a 

motiváció, amikor itt sokkolja Edwardot az orrom előtt? 

Hallottam az időközben megnövekedett nézőközönség morajlását. 

Először csak Eleazar, Carmen és Tanya bámészkodott körülöttünk, 

de aztán Garrett is odajött, majd Benjamin és Tia, Siobhan és 

Maggie, s most még Alistair is kikukkantott az egyik emeleti 

ablakon. A nézők Edwarddal értettek egyet. Úgy gondolták, jól 

haladok. 

– Kate… – kezdte Edward figyelmeztető hangon, de Kate, akinek 

valamiféle újabb módszer jutott eszébe, addigra már mozgásba 

lendült. Szélsebesen elfutott a folyópart kanyarulatához, oda, ahol 

Zafrina, Senna és Renesmee sétálgatott. Renesmee Zafrina kezét 

fogta, és képeket cserélgettek egymás között. Jacob árnyként követte 

őket néhány lépéssel lemaradva. 

– Nessie! – mondta Kate. Az újonnan jöttek gyorsan rászoktak az 

idegesítő becenévre. – Szeretnél segíteni édesanyádnak? 

– Ne! – morogtam jóformán vicsorogva. 

Edward átölelt, hogy lenyugtasson. Leráztam magamról a karját, 

amikor Renesmee Kate-tel, Zafrinával és Sennával a nyomában 

odafutott hozzám a kerten át. 

– Szó sem lehet róla, Kate! – tiltakoztam. 

Renesmee felém nyújtotta a kezét, én pedig automatikusan kitártam a 

karomat. Odabújt hozzám, fejét a vállam alatti gödörbe fúrva. 



– De Mama, segíteni akarok – jelentette ki határozottan. Kezét az 

arcomon nyugtatta, megerősítve vágyát kettőnk közös képeivel, 

csapatként. 

– Nem – mondtam, és sietve elhúzódtam, Kate tett egy lépést felém, 

előrenyújtott kézzel. 

– Ne gyere ide, Kate! – figyelmeztettem. 

– De igen – felelte, és tovább közeledett. Elmosolyodott, mint az 

áldozatát becserkésző vadász. 

Renesmee-t átlendítettem a vállam felett, hogy a hátamon 

megkapaszkodhasson, és ugyanazzal a sebességgel hátráltam, 

amilyennel Kate közeledett. Most szabad volt a kezem, és ha Kate azt 

akarja, hogy az övé a csuklójához nőve maradjon, jobban teszi, ha 

távolságot tart. 

Kate valószínűleg nem értette, hiszen sosem élte át egy anya 

gyermeke iránt érzett szenvedélyes szeretetét. Nyilván nem érzékelte, 

hogy máris túlment a határon. Annyira dühös lettem, hogy mindent 

furcsa, vöröses színben láttam, a nyelvemnek pedig égő fémíze volt. 

Izmaimat szétfeszítette az erő, amit általában tudatosan visszafogtam, 

és tudtam, hogy ha Kate rákényszerít, gyémánttörmelékké 

morzsolom őt. 

A dühtől minden szempontból élesebben fókuszáltam. Még pajzsom 

rugalmasságát is pontosabban éreztem. Rájöttem, hogy nem is 

annyira szalag, mint inkább réteg, vékony film, ami tetőtől talpig 

beborít. Most, amikor a düh végighullámzott a testemen, 

egyértelműbben és erősebben meg tudtam ragadni. Kinyújtottam 

magam körül, teljesen bepólyáztam vele Renesmee-t, arra az esetre, 

ha Kate-nek mégis sikerülne a közelembe férkőznie. 

Kate tett egy újabb, pontosan kiszámított lépést előre, mire vad 

morgás tört fel a torkomból. 

– Vigyázz, Kate! – figyelmeztette Edward. 

Kate újra közelebb lépett, majd hibázott, amit még egy olyan 

tapasztalatlan vámpír is észrevett, mint én. Csupán egy rövid 

ugrásnyira volt tőlem, amikor elfordította a tekintetét, és figyelmét 

Edwardra irányította rólam. 

Renesmee biztonságban volt a hátamon, én pedig ugrani készültem. 



– Hallasz bármit is Nessie-től? – kérdezte Kate Edwardtól nyugodt, 

könnyed hangon. 

Ebben a pillanatban Edward közénk ugrott. 

– Nem, semmit – felelt. – De most hagyd Bellát egy kicsit, hogy 

megnyugodhasson, Kate! Nem lenne szabad ennyire hajszolnod. 

Tudom, nem látszik rajta, de csupán néhány hónapos. 

– Nincs időnk finomkodni, Edward. Csak néhány hetünk van. Meg 

kell tanulnia, és megvan a képessége, hogy… 

– Szállj már le róla egy percre, Kate! 

Kate elhúzta a száját, de komolyabban vette Edward 

figyelmeztetését, mint az enyémet. 

Renesmee keze a nyakamon pihent, Kate támadását idézte fel, és 

megmutatta, hogy nem akart semmi rosszat, hogy Apu is egyetértett 

vele… 

Nem nyugtatott meg. A fény még mindig karmazsinvörös árnyalatú 

volt. De jobban uralkodtam magamon, és észrevettem a bölcsességet 

Kate szavaiban. A düh segített. Gyorsabban tanulnék nyomás alatt. 

Ez azonban nem jelentette azt, hogy tetszik is az ötlet. 

– Kate! – morogtam, kezemet Edward derekán pihentetve. Még 

mindig erős, rugalmas rétegnek éreztem a pajzsomat magam és 

Renesmee körül. Tovább tágítottam, erőltettem, hogy elérjen 

Edwardig. Hibátlannak tűnt a nyúlós anyag, nem kellett attól félni, 

hogy elszakad. Lihegtem az erőlködéstől, így a szavaim inkább 

elfúlónak, mint dühösnek hangzottak. – Még egyszer! – szóltam 

Kate-nek. – Csak Edwardot! 

Erre a szemét forgatta, de odasietett, és tenyerét Edward vállára tette. 

– Semmi – mondta Edward, s hangjából kihallottam a mosolyt. 

– És most? – kérdezte Kate. 

– Még mindig semmi. 

– És most? – kérdezte, ezúttal már erőlködve. 

– Abszolút semmi. 

Kate mordult egyet, és ellépett tőle. 

– Látod ezt? – kérdezte Zafrina mély, vad hangján, figyelmesen 

szemlélve bennünket. Elég furcsa volt az akcentusa, a szavak váratlan 

helyeken kaptak hangsúlyt. 

– Én nem látok semmit, amit nem kellene – jegyezte meg Edward. 



– Hát te, Renesmee? – kérdezte Zafrina. 

Renesmee rámosolygott, és a fejét rázta. 

Dühöm majdnem teljesen elpárolgott, összeszorítottam a fogamat, és 

lihegve feszültem neki az elasztikus pajzsnak. Úgy éreztem, minél 

tovább tartom, annál nehezebb lesz. Visszahúzott, befelé rángatott. 

– Mindenki őrizze meg a hidegvérét! – figyelmeztette Zafrina az 

engem figyelő kis csoportot. – Látni akarom, meddig tud 

terjeszkedni. 

Minden ottlévő – Eleazar, Carmen, Tanya, Garrett, Benjamin, Tia, 

Siobhan, Maggie – ijedten szisszent fel. Mindenki, kivéve Sennát, aki 

úgy tűnt, bármire fel van készülve, amit Zafrina tesz. A többiek üres 

tekintettel, gondterhelten meredtek rám. 

– Emelje fel a kezét, aki visszanyerte a látását! – utasította őket 

Zafrina. – Bella! Most lássuk, hányukra tudod kiterjeszteni a pajzsot! 

Zihálva fújtam ki a levegőt. Edwardon és Renesmee-n kívül Kate állt 

hozzám a legközelebb, de még ő is úgy négylépésnyire volt. 

Összeszedtem magam, feszítettem, igyekeztem messzebb tolni 

magamtól az ellenálló, rugalmas pajzsot. Lassan haladtam vele Kate 

felé, centiről centire megküzdve az ellenállással. Miközben tettem a 

dolgomat, csak Kate aggodalmas arckifejezését figyeltem, és halkan 

felnyögtem a megkönnyebbüléstől, amikor pislogni kezdett. 

Felemelte a kezét. 

– Bámulatos! – suttogta Edward. – Mint a csak egyik oldaláról 

átlátszó üveg. Látom minden gondolatukat, de ők nem tudnak elérni a 

tükör mögött. És Renesmee-t is hallom, pedig amikor kívül voltam, 

nem hallottam. Fogadni mernék, hogy Kate most meg tudna rázni, 

mivel ő is az ernyő védelme alatt van. Még mindig nem hallak… 

hmmm. Hogyan működik ez? Szeretném tudni, hogy… 

Tovább motyogott magában, de képtelen voltam odafigyelni. 

Fogcsikorgatva küszködtem, hogy a pajzsot eljuttassam egészen 

Garrettig, aki Kate-hez a legközelebb állt. Az ő keze is a levegőbe 

emelkedett… 

– Nagyon jó! – dicsért meg Zafrina. – Most… 

De elhamarkodta, mert hirtelen levegő után kaptam, és éreztem, 

ahogy a pajzsom visszaugrik, mint egy túlságosan kifeszített 

gumiszalag, és újra felveszi eredeti formáját. Renesmee, akit csak 



most ért el a vakság, amit Zafrina a többiekre bocsátott, remegve 

kapaszkodott a hátamon. Elcsigázva küszködtem, hogy újra a pajzson 

belülre kerüljön. 

– Kaphatok egy percet? – lihegtem. Amióta vámpír lettem, még 

egyszer sem éreztem szükségét a pihenésnek. Zavaró volt, hogy 

egyszerre éreztem magam ennyire kimerültnek, mégis erősnek. 

– Hát persze – felelt Zafrina, a közönség pedig ellazult, amint 

visszaadta mindenkinek a látását. 

– Kate! – kiáltott Garrett, miközben a többiek halkan társalogtak, és 

feldúltan félrehúzódtak, mivel megzavarta őket a vakság. A vámpírok 

nincsenek hozzászokva, hogy sebezhetőnek érezzék magukat. A 

magas, vörösesszőke Garrett volt az egyetlen különös képességgel 

nem rendelkező halhatatlan, akit nem dúlt fel a gyakorlat. Kíváncsi 

lettem, mit akarhat még a kalandor. 

– Én nem tenném a helyedben, Garrett – figyelmeztette Edward. 

Garrett a figyelmeztetés ellenére tovább közelített Kate-hez. 

– Állítólag ki tudsz teríteni egy vámpírt. 

– Igaz – hagyta rá, majd ravaszkás mosollyal, játékosan magához 

intette. – Kíváncsi vagy? 

Garrett vállat vont. 

– Ilyet még nem láttam. Mintha egy kissé túlzásnak tűnne… 

– Talán – jegyezte meg Kate hirtelen elkomolyodva. – Az is lehet, 

hogy csak a gyöngéknél vagy a fiataloknál működik. Nem tudom 

biztosan. De te erősnek tűnsz. Talán képes lennél ellenállni. – Azzal 

egyértelmű felhívásként Garrett felé nyújtotta felfelé fordított 

tenyerét. Az ajka megremegett, és meglehetősen biztos voltam benne, 

hogy komor arckifejezése kísérlet volt Garrett elriasztására. 

Garrett elvigyorodott a kihívás hallatán, és mutatóujjával 

magabiztosan megérintette Kate tenyerét. 

Aztán hangosan felhördült, megrogyott a térde, és hanyatt esett. Feje 

nagyot koppant egy gránittömbön. Ijesztő látvány volt. Ösztöneim 

tiltakoztak az ellen, hogy bénultan lássanak egy halhatatlant. 

– Én megmondtam – morogta Edward. 

Garrett szemhéja néhány másodpercig remegett, aztán tágra nyílt a 

szeme. Felnézett az önelégült Kate-re, és csodálkozó mosoly öntötte 

el az arcát. 



– Hűha! 

– Élvezted? – kérdezte az kétkedve. 

– Nem őrültem meg – térdelt fel Garrett nevetve. – De azért ez nem 

semmi. 

– Mindenki azt mondja. 

Ekkor a ház felől halk lárma hallatszott. A csodálkozó hangok közül 

kihallottam Carlisle-ét. 

– Alice küldött? 

Újabb váratlan vendég? 

Edward berohant a házba, s a legtöbben ugyanúgy tettek. Én 

lassabban követtem, a még mindig a hátamon kapaszkodó Renesmee-

vel. Akartam adni Carlisle-nak egy percet, hogy felkészíthesse az új 

vendéget vagy vendégeket arra, ami következik. 

Karomba vettem Renesmee-t, és megkerültem a házat, hogy a 

konyhaajtón át menjek be, és füleltem, hogy legalább halljam, amit 

nem látok. 

– Senki sem küldött bennünket – felelt egy mély, suttogó hang 

Carlisle kérdésére. Azonnal eszembe juttatta Aro és Caius vénséges 

hangját, és a konyha közepén jéggé dermedtem. 

A nappaliban hatalmas tömeg támadt, majdnem mindenki bejött 

megnézni az új vendégeket, de alig csaptak zajt. 

Carlisle bizalmatlanul folytatta. 

– Akkor mi szél hozott éppen most? 

– A szóbeszéd – felelt egy másik reszketeg hang. – Azt rebesgetik, 

hogy a Volturi támadásra készül ellenetek. Azt suttogják, hogy nem 

egyedül ütköztök meg vele. A hír nyilvánvalóan igaz. Ez aztán 

igazán lenyűgöző gyülekezet. 

– Nem hívjuk ki magunk ellen a Volturit – felelt Carlisle feszülten. – 

Félreértés történt, ennyi az egész. Nagyon komoly félreértés, az igaz, 

de azt reméljük, sikerül tisztáznunk a dolgot. Ők itt a tanúink. Csak 

annyi kell, hogy a Volturi meghallgasson bennünket. Nem 

csináltunk… 

– Bennünket nem érdekel, mit csináltatok – szakította félbe az első 

hang. – És az sem, hogy törvényt szegtetek-e. 

– Nem számít, milyen disznóságot műveltetek – szúrta közbe a 

másik. 



– Másfél ezer éve várunk arra, hogy valaki meg merje kérdőjelezni a 

digó hatalmát – mondta az első. – Ha a legkisebb esély van rá, hogy 

megbukjon, látni akarjuk. 

– Talán még segítünk is legyőzni – tette hozzá a másik. 

Összeszokottan, felváltva beszéltek, de annyira hasonló hangon, hogy 

kevésbé érzékeny fülek egynek vélték volna. – Ha úgy látjuk, hogy 

van rá esélyetek. 

– Bella! – hívott be Edward határozottan. – Kérlek, hozd be 

Renesmee-t! Talán legjobb lesz, ha próbára tesszük román 

vendégeinket. 

Sokat segített, hogy a másik szobában levő vámpírok fele 

valószínűleg Renesmee védelmére kelne, ha a románoknak valami 

bajuk támadna vele. Nem tetszett a hangjuk, sem sötéten fenyegető 

szavaik. Amikor beléptem a szobába, láttam, hogy véleményemmel 

nem vagyok egyedül. A mozdulatlanul álló vámpírok többsége 

ellenséges pillantással méregette őket, néhányan pedig – Carmen, 

Tanya, Zafrina és Senna – óvatosan védekező pozíciót vettek fel az 

újonnan jöttek és Renesmee között. 

Az ajtóban álló vámpírok nemcsak törékenyek, de alacsonyak is 

voltak, egyikük sötét hajú, a másik annyira halványszőke, hogy az 

már ősznek látszott. A bőrük ugyanolyan pókhálós, mint a Volturi 

tagjaié, de talán mégsem annyira feltűnően. Ebben nem lehettem 

biztos, hiszen a Volturi vezéreket csak emberi szemmel láttam. 

Képtelen voltam helytálló összehasonlításra. Éles, egymáshoz közel 

ülő szemük sötétbordó volt, opálos hályog nélkül. Nagyon egyszerű, 

fekete ruhát viseltek, ami modern is lehetett volna, de régebbi divatra 

utalt. 

A sötét hajú elvigyorodott, amikor meglátott. 

– Nahát, nahát, Carlisle. Mégiscsak rosszalkodtál? 

– Nem úgy van, ahogy hiszed, Stefan. 

– De nem izgat bennünket, bármi legyen is – reagált a szőke. – 

Ahogy már mondtuk. 

– Akkor nézegessétek csak nyugodtan, Vladimir, de amint azt már mi 

megmondtuk, egyáltalán nem az a tervünk, hogy kihívjuk magunk 

ellen a Volturit. 

– Akkor majd szorítunk – kezdte Stefan. 



– És reméljük, hogy szerencsénk lesz – fejezte be Vladimir. 

Végül tizenhét tanút gyűjtöttünk össze – az íreket, Siobhant, Liamot 

és Maggie-t, az egyiptomiakat, Amunt, Kebit, Benjamint és Tiát; az 

Amazonokat, Zafrinát és Sennát; a románokat, Vladimirt és Stefant, 

meg a nomádokat, Charlotte-ot és Petert, Garrettet, Alistairt, Mary-t 

és Randallt, hogy velük egészítsük ki tizenegy fős családunkat. 

Tanya, Kate, Eleazar és Carmen ragaszkodott hozzá, hogy 

családtagoknak tekintsük őket. 

A Volturin kívül valószínűleg ez volt minden idők legnagyobb békés, 

felnőtt vámpír gyülekezete a halhatatlanok történetében. 

Mindannyian kezdtünk némileg reménykedni. Még én is. Renesmee 

annyi mindenkit megnyert, ilyen rövid idő alatt. A Volturinak csupán 

egy másodpercig kellene odafigyelnie a mondanivalónkra… 

A két utolsó, még élő román vámpír, akiket kizárólag a keserű harag 

vezérelt, amiért a Volturi ezerötszáz éve véget vetett birodalmuknak, 

mindent elfogadott egy pillanat alatt. Renesmee-hez nem voltak 

hajlandóak hozzányúlni, de nem is mutattak iránta ellenszenvet. És 

rejtélyes módon örömmel töltötte el őket a vérfarkasokkal kötött 

szövetségünk. Figyelték, ahogy a pajzsomat fejlesztem Kate-tel, 

figyelték, ahogy Edward ki sem mondott kérdésekre válaszol, 

figyelték, ahogy Benjamin kizárólag a gondolatai segítségével 

gejzíreket fakaszt a folyó felszínén, vagy erős széllökéseket kelt a 

mozdulatlan levegőből, és szemükben ragyogott a vad remény, hogy 

a Volturi végre ellenfelére talált. 

Nem ugyanabban reménykedtünk, de mindannyian reménykedtünk 

valamiben. 

33. HAMISÍTÁS 

– CHARLIE, NÁLUNK MÉG MINDIG HELYZET VAN. Tudom, 

hogy több mint egy hete nem láttad Renesmee-t, de nem lenne jó 

ötlet, ha most jönnél látogatóba. Mit szólnál, ha elvinném hozzád? 

Charlie olyan sokáig hallgatott, hogy már kezdtem azt hinni, hiába 

igyekeztem leplezni az idegességemet. 

De aztán azt motyogta: 

– Olyan, amiről jobb, ha nem tudok, mi? – Szóval, csak a 

természetfelettivel szembeni óvatosságból reagált ilyen lassan. – 

Rendben, kicsim. Át tudsz jönni vele ma délelőtt? Sue hoz nekem 



ebédet. Legalább annyira kiborítja a szakácsművészetem, mint téged, 

amikor ideköltöztél. 

Felnevetett, majd a régi szép időkre gondolva sóhajtott egyet. 

– A ma délelőtt tökéletes lesz. – Minél előbb, annál jobb. Már úgyis 

túl sokáig halogattam a dolgot. 

– Jake is veletek jön? 

Bár Charlie-nak fogalma sem volt a vérfarkasok bevésődéséről, 

senkinek sem kerülhette el a figyelmét a Jacob és Renesmee közti 

nyilvánvaló kötődés. 

– Valószínűleg. – Kizárt, hogy Jacob önként kihagyjon egy 

vérszívómentes délutánt Renesmee-vel. 

– Talán Billyt is el kellene hívnom – tűnődött Charlie. – Bár… 

hmmm, talán majd máskor. 

Csak fél füllel figyeltem Charlie-ra – ahhoz eléggé, hogy 

észrevegyem a furcsa vonakodást a hangjában, amikor Billyről 

beszél, de annyira nem, hogy az okán is elgondolkodjam. Charlie és 

Billy felnőttek, ha valami bajuk van egymással, azt el tudják intézni 

maguk is. Volt fontosabb dolgom, amin rágódhattam. 

– Akkor mindjárt ott vagyunk – mondtam, és letettem. 

Ez az út nemcsak arról szólt, hogy megvédjem apámat a huszonhét 

tagú, tarkabarka vámpírcsapattól, akik valamennyien megesküdtek, 

hogy háromszáz mérföldes körzetben nem ölnek meg senkit, de azért 

mégis… jobb, ha egyetlen emberi lény sem kerül a közelükbe. 

Edwardnak is azt mondtam: azért viszem el Renesmee-t Charlie-hoz, 

hogy apámnak eszébe ne jusson idejönni. Jó indok volt arra, hogy 

kijussak a házból, de nem a valódi okom. 

– Miért nem mehetünk a te Ferrariddal? – reklamált Jacob a 

garázsban, ahol Edward Volvójában ülve vártam Renesmee-vel 

együtt. 

Edward végül megtalálta a pillanatot, amikor leleplezhette az „utána” 

autót, de jól sejtette, képtelen voltam megfelelő lelkesedést mutatni 

iránta. Persze, szép volt és gyors, de nem szeretem a felhajtást. 

– Túl feltűnő – feleltem. – Mehetnénk gyalog is, de Charlie frászt 

kapna. 

Jacob morgott ugyan, de beszállt. Renesmee az én ölemből átmászott 

az övébe. 



– Hogy vagy? – kérdeztem, amikor kihajtottam a garázsból. 

– Szerinted? – kérdezett vissza harapósan. – Forog a gyomrom ettől a 

sok bűzös vérszívótól. – Arckifejezésemet látva folytatta, mielőtt 

felelhettem volna. – Igen, tudom, tudom. Ők a jó fiúk, azért vannak 

itt, hogy segítsenek, és mindannyiunkat meg fognak menteni. És a 

többi, és a többi. Mondj, amit akarsz, szerintem Drakula Egy és 

Drakula Kettő akkor is kriptaszökevények, akiktől a hideg futkos a 

hátamon. 

Akaratom ellenére elmosolyodtam. A románok nekem sem voltak a 

kedvenc vendégeim. 

– Ebben nem vitatkozom veled. 

Renesmee a fejét ingatta, de nem szólt semmit. Mindenki mással 

ellentétben ő izgalmasnak találta a románokat. Még arra is hajlandó 

volt, hogy hangosan beszéljen velük, mivel azok nem hagyták, hogy 

megérintse őket. Azt firtatta, mitől olyan furcsa a bőrük, és bár 

féltem, hogy a két öreg megsértődik, én magam is kíváncsi voltam. 

Nem zaklatta fel őket az érdeklődés, inkább csak elszomorodtak. 

– Nagyon sokáig ültünk mozdulatlanul, gyermekem – felelt Vladimir, 

miközben Stefan bólogatott, de nem vette át a szót Vladimirtől, 

ahogyan szokta. – Isteni mivoltunkról merengtünk. Hatalmunkat 

jelezte, hogy mindenki elénk járult: prédák, diplomaták, 

szívességkérők. Csak ültünk a trónusunkon, és isteneknek hittük 

magunkat. Sokáig nem vettük észre, hogy megváltoztunk – 

majdhogynem kővé dermedtünk. Azt hiszem, a Volturi szívességet 

tett nekünk, amikor porig égette a kastélyainkat. Stefan és én 

legalább nem váltunk teljesen kővé. Most a Volturi szemét borítja 

pókháló, de a miénk csillog. Gondolom, ez előnyt fog jelenteni, 

amikor kivájjuk az övékét. 

Ettől kezdve igyekeztem Renesmee-t távol tartani tőlük. 

– Mennyi ideig lóghatunk Charlie-nál? – kérdezte Jacob, megszakítva 

gondolataimat. Szemmel láthatólag egyre lazább lett, ahogy 

távolodtunk a háztól és vendégeitől. Boldog voltam, hogy az ő 

szemében nem igazán számítok vámpírnak. Még mindig csak Bella 

voltam. 

– Egy jó darabig. 

Észrevett valamit a hangomban. 



– Van még más is, azon kívül, hogy meglátogatjuk apádat? 

– Jake, ugye tudod, mennyire vagy képes uralkodni a gondolataidon 

Edward jelenlétében… 

– Igen, és? – vonta fel dús, fekete szemöldökét. 

Erre csak bólintottam, jelentőségteljesen pillantva Renesmee-re, aki 

kifelé nézegetett az ablakon, és nem tudtam, mennyire érdekli a 

beszélgetésünk, de úgy döntöttem, jobb, ha nem kockáztatok. 

Jacob várta, hátha hozzáteszek még valamit, aztán az alsó ajka 

előrébb csúszott, amíg elgondolkodott azon a kevésen, amit 

mondtam. 

Ahogy csendben autóztunk, idegesítő kontaktlencsém mögött 

erőlködtem, hogy jobban lássak az esőben. Ahhoz túlságosan meleg 

volt, hogy havazzon. A szemem nem izzott olyan kísértetiesen, mint 

eleinte. Inkább volt fakó vöröses narancssárga, mint lángoló 

karmazsin. Hamarosan borostyán árnyalatú lesz, és nem kell többé a 

kontaktlencse. Azt reméltem, a változás nem borítja ki Apát 

túlságosan. 

Amikor Charlie házához értünk, Jacob még mindig félbeszakadt 

beszélgetésünkön rágódott. Csöndben, gyors, emberi léptekkel 

igyekeztünk a bejárathoz. Apa már várt ránk, ajtót nyitott, még 

mielőtt kopoghattunk volna. 

– Szevasztok, srácok! Mintha évek óta nem láttalak volna benneteket. 

Hát szia, Nessie-kém! Gyere szépen a nagypapihoz! Esküszöm, 

nőttél legalább tíz centit. És milyen kis sovány vagy, Ness! – 

Dühösen meredt rám. – Nem kap enni? 

– Csak a hirtelen növéstől van – motyogtam. – Szia, Sue! – szóltam 

be Apa válla fölött. A konyhából csirke, paradicsom, fokhagyma és 

sajt illata áradt, valószínűleg mindenki másnak az ínyét csiklandozta 

volna. Én friss fenyő- és porszagot is éreztem. 

Renesmee, aki Charlie előtt sosem szólalt meg, megvillantotta 

gödröcskéit. 

– Na, gyertek be a hidegből, gyerekek! És hol az én vejem? 

– A barátaival van elfoglalva – horkant fel Jacob. – Csak annyit 

mondok, Charlie, hogy mákod van, amiért nem kell részt venned 

ebben az egészben. 

Erre finoman oldalba vágtam Jacobot, mire Charlie összerezzent. 



– Aú! – tiltakozott Jacob. Pedig alig értem hozzá. 

– A helyzet az, Apa, hogy van egy kis dolgom. 

Jacob jelentőségteljes pillantást lövellt felém, de nem szólt egy szót 

sem. 

– El vagy maradva a karácsonyi bevásárlással, Bells? Tudod, hogy 

már csak egy pár napod van. 

– Aha, karácsonyi bevásárlás – mondtam bénultan. Ez 

megmagyarázta a porszagot. Charlie biztos a tavalyi dekorációt tette 

fel. 

– Ne aggódj, Nessie! – suttogta a fülébe. – Én gondoskodtam rólad, 

arra az esetre, ha a mamádnak nem jönne össze. 

Bosszúsan néztem rá, de az igazság az, hogy nekem eszembe sem 

jutottak még az ünnepek. 

– Az ebéd tálalva – kiáltott Sue a konyhából. – Gyertek, gyerekek! 

– Sietek vissza, Apa – mondtam, és egy pillanatra összenéztünk 

Jacobbal. Még ha képtelen is lesz nem gondolni erre Edward 

közdében, legalább nem tud mit megosztani vele. Fogalma sem volt, 

mire készülök. 

No persze, nem mintha én annyira tudnám – gondoltam, miközben 

beszálltam a kocsiba. 

Az utak csúszósak és sötétek voltak, de már nem féltem vezetni. A 

reflexeim ragyogóan működtek, és alig figyeltem az utat. Inkább az 

jelentett gondot, hogy ne siessek túlságosan, amikor nem vagyok 

egyedül, hogy kerüljem a feltűnést. Végezni akartam a mai üggyel, 

felderíteni a rejtélyt, aztán folytatni az edzéseket, hogy képes legyek 

egyeseket megvédeni, másokat megölni. 

A pajzsomat egyre jobban kezeltem. Kate már nem érezte, hogy 

motiválnia kellene. Nem volt nehéz felhúzni magam, most, hogy 

tudtam, ez a dolog kulcsa. Ezért leginkább Zafrinával dolgoztam. 

Elégedett volt a haladásommal. Igaz, hogy kimerített, de képes 

voltam több mint egy percre lefedni majdnem háromlépésnyi 

területet. Ma délelőtt azt próbálta kideríteni, képes vagyok-e teljesen 

kitolni elmémből a pajzsot. Nem értettem, mire lenne ez jó, de 

Zafrina úgy vélte, segít megerősödni, mintha nemcsak a karomat, 

hanem a hasizmot és a hátat is erősíteném. Végül is nagyobb súlyt 

emelhetünk, ha minden izmunk erősebb. 



Nem csináltam valami ügyesen. Csak egyetlen pillantást sikerült 

elkapnom az esőerdei folyó képéből, amit mutatni próbált nekem. 

Majd ma belehúzok. 

A térképet megjegyeztem, így nem volt gond megtalálni J. Jenks 

címét, ami az interneten nem volt feltüntetve, ámde Alice üzenetében 

ez szerepelt. A következő lépésem, ha itt felsülök, Jason Jenks lesz, a 

másik címen, amit viszont nem Alice-től kaptam. 

Szépíteném a tényeket, ha azt mondanám, nem kifejezetten kellemes 

környék. Cullenék legegyszerűbb autója is óriási feltűnést keltene 

ebben az utcában. Itt még a régi Chevym is jól mutatott volna. 

Emberéveimben lenyomtam volna az ajtózárat, és padlógázzal 

elsöprök innen. De lenyűgözött, hogy most nem kell így tennem. 

Megpróbáltam elképzelni, hogy Alice bármi oknál fogva errefelé 

időzzön, de nem sikerült. 

Az épületek – mind kétemeletesek, mind keskenyek és egy kicsit 

ferdék, mintha meghajoltak volna a zuhogó esőtől – leginkább több 

lakásra felosztott régi házak. Nehezen lehetett megállapítani, hogy a 

pergő festéknek milyen színűnek kéne lennie. Minden a szürke 

különböző árnyalataira fakult. Néhány épület földszintjét üzletek 

foglalták el: egy mocskos bár, feketére festett ablakokkal, egy jósda, 

az ajtajában villogó neonkezekkel és tarotkártyákkal, egy 

tetoválószalon és egy napközi melegedő, amelynek törött 

kirakatüvegét szigetelőszalag tartotta össze. Egyik helyiségben sem 

égett a villany, pedig odakint elég gyászos idő volt, és nem sok fény 

jutott bentre. A távolból halk zajt hallottam, mintha a tévé szólt 

volna. 

Lézengett ott néhány ember is. Ketten ellenkező irányban slattyogtak 

az esőben, egy pedig az alacsony verandán ült a bedeszkázott, olcsó 

ügyvédi iroda előtt, egy ázott újságot olvasott és fütyörészett. A 

dallam meglepően vidám volt a környezethez képest. 

Annyira lekötött a gondtalanul fütyörésző ember, hogy először észre 

sem vettem, hogy az elhagyatott épület éppen az, amelyet kerestem. 

A rozzant házról hiányzott a házszám, de a tetoválószalonról nem. 

Megálltam a járdaszegély mellett, és egy másodpercig tépelődtem. 

Be fogok jutni arra a lepratelepre így vagy úgy, de hogyan csináljam, 

hogy a fütyörésző ember észre ne vegyen? Parkolhatnék a 



párhuzamos utcában, és bemehetnék hátulról… Bár azon az oldalon 

még több szemtanú akadhat. Talán a tetőn át? Elég sötét van hozzá? 

– Hahó, hölgyem! – kiáltott oda nekem a fütyörésző. 

Lehúztam a bal oldali ablakot, mintha nem hallanám. 

A férfi félretette az újságját, s a ruházatát látva meglepődtem. 

Hosszú, elnyűtt télikabátja alatt meglepően jól öltözött volt. Gyenge 

szellő sem fújt, hogy szagot foghassak, de sötétvörös ingének fénye 

selyemre vallott. Göndör, fekete haja kócos és ápolatlan, de sötét 

bőre sima és tökéletes, a fogai fehérek és egyenesek. Micsoda 

ellentmondás! 

– Jobban tenné, ha nem parkolna ott, hölgyem. Megeshet, hogy a 

kocsija nem lesz itt, mire visszajön. 

– Kösz a figyelmeztetést – mondtam. 

Leállítottam a motort, és kiszálltam. Füttyös kedvű barátom talán 

gyorsabban tud válaszolni a kérdéseimre, mint amennyi idő alatt 

betörnék a házba, és végigjárnám. Kinyitottam nagy, szürke 

ernyőmet, nem mintha valóban érdekelt volna, hogy megázik-e a 

hosszú, kötött kasmírruha, amit viseltem. Viszont egy ember így tett 

volna. 

A férfi rám hunyorgott az esőben, majd arcomat látva nagyot nézett. 

Nyelt egyet, és hallottam, ahogy közeledtemre felgyorsul a 

szívverése. 

– Keresek valakit – kezdtem. 

– Én valaki vagyok – ajánlkozott mosolyogva. – Mit tehetek magáért, 

szépségem? 

– Maga J. Jenks? – kérdeztem. 

A férfi arckifejezése várakozásteljesből megértőre váltott. Felállt, és 

összehúzott szemmel vizsgált meg. 

– Miért keresi J.-t? 

– Az az én dolgom. – Mellesleg dunsztom sem volt. – Maga J.? 

– Nem. 

Egy hosszú pillanatig ott álltunk egymással szemben, miközben 

pillantása fel-alá járt testhezálló, gyöngyszürke ruhámon. Végül felért 

az arcomhoz. 

– Nem úgy néz ki, mint a szokványos ügyfelek. 



– Valószínűleg nem is vagyok szokványos – ismertem be. – De 

beszélnem kell vele, amint lehet. 

– Nem is tudom, mitévők legyünk – mondta. 

– Mi lenne, ha megmondaná nekem a nevét? 

A férfi elvigyorodott. 

– Max. 

– Örülök, hogy megismerhetem, Max. Nos, megmondaná, mit tesz a 

szokványosak esetében? 

Elkomorodott. 

– Hát, J. szokásos kliensei cseppet sem úgy festenek, mint magácska. 

A magafajták nem vacakolnak a külvárosi irodával. Egyenesen a 

felhőkarcolóban levő luxusirodájába mennek. 

Bedobtam a másik címet, mintha kérdezném. 

– Aha, az az – mondta megint gyanakodva. – Hogyhogy nem oda 

ment? 

– Ezt a címet kaptam, megbízható forrásból. 

– Ha nem sántikálna rosszban, garantáltan nem ide jött volna. 

Lebiggyesztettem az ajkam. Sosem tudtam valami jól blöffölni, de 

Alice nem sok más választást hagyott. 

– Talán épp rosszban sántikálok. 

Max arckifejezése bocsánatkérőre váltott. 

– Ide hallgasson, kishölgy… 

– Bella. 

– Rendben. Bella. Tudja, nekem kell ez az állás. J. elég jól fizet azért, 

hogy nagyjából csak lógjak itt egész nap. Szeretnék is segíteni 

magának, komolyan, de… persze feltételesen beszélünk, igaz? 

Jegyzőkönyvön kívül, vagy ahogy jobban tetszik magácskának… de 

ha nem szűröm ki a bajkeverőket, akkor elköszönhetek az állásomtól. 

Érti, mi a gondom? 

Egy percig gondolkoztam az ajkamat rágva. 

– Még sosem látott itt olyat, mint én? Vagyis hozzám hasonlót? A 

nővérem sokkal alacsonyabb nálam, és fekete, tüsi haja van. 

– J. ismeri a nővérét? 

– Azt hiszem. 

Max ezen elgondolkozott egy pillanatra. Rámosolyogtam, mire 

akadozni kezdett a légzése. 



– Megmondom, mit csinálok. Felhívom, és személyleírást adok neki 

magácskáról. Hadd döntse el ő! 

Vajon mit tud J. Jenks? Jelent számára bármit a személyleírásom? Ez 

aggasztó gondolat volt. 

– A vezetéknevem Cullen – közöltem Maxszel, azon tűnődve, hogy 

ez nem túl bizalmas információ-e. Kezdtem bosszankodni Alice 

miatt. Muszáj ennyire a sötétben tapogatóznom? Igazán mondhatott 

volna még egy-két szót… 

– Cullen. Megjegyeztem. 

Figyeltem, ahogy könnyedén bezongorázza a számot. Éppenséggel én 

is felhívhatom J. Jenkst, ha ez nem jön be. 

– Szevasz J., itt Max. Tudom, csakis vészhelyzetben szabad ezen a 

számon hívni téged… 

– Vészhelyzet van? – hallottam halkan a vonal túlvégéről. 

– Hát, nem szó szerint. Van itt egy lány, aki látni akar… 

– Nem értem, mi ebben a vészhelyzet. Miért nem követted a normál 

ügymenetet? 

– Azért nem követtem a normál ügymenetet, mert nem úgy néz ki, 

mint bármelyik normál… 

– Zsaru? 

– Nem… 

– Ebben nem lehetsz biztos. Úgy néz ki, mint Kubarev valamelyik… 

– Nem. Hadd mondjam én, rendben? Azt állítja, hogy ismered a 

nővérét, vagy mi. 

– Nem hinném. Hogy néz ki? 

– Úgy néz ki… – Pillantását elismerően járatta végig rajtam, az 

arcomtól a cipőmig. – Hát, úgy néz ki, mint egy flancos 

szupermodell. Pont úgy. – Elmosolyodtam, mire kacsintott egyet, és 

folytatta. – Eszméletlen test, sápadt, mint a hó, sötétbarna haja 

majdnem a derekáig ér, de ki kellene aludnia magát. Mond ez 

valamit? 

– Nem. És nem örülök, hogy a szép nők iránti fogékonyságod 

megzavarja… 

– Na ja, imádom a szép csajokat, mi a baj ezzel? Bocs, hogy 

zavartalak, öregem. Felejtsd el! 

– A nevemet! – suttogtam. 



– Ja, persze. Várj! – mondta Max. – Azt mondja, a neve Bella Cullen. 

Ez se mond semmit? 

Egy lélegzetvételnyi néma csend következett, majd az illető a vonal 

túlsó végén hirtelen üvölteni kezdett, számos olyan kifejezést 

használva, amit a kocsmában sem gyakran lehet hallani. Max 

arckifejezése gyökeresen megváltozott. Vicces kedve elpárolgott, 

még az ajka is elsápadt. 

– Mert nem kérdezted! – ordított vissza pánikba esve. 

Újabb szünet következett, amíg J. összeszedte magát. 

– Szép és sápadt? – kérdezte kicsivel nyugodtabban. 

– Azt mondtam, nem? 

Szép és sápadt? Mit tud ez az ember a vámpírokról? Talán ő is 

közénk tartozik? Ilyesfajta szembesítésre nem voltam felkészülve. A 

fogamat csikorgattam. Mibe kevert engem Alice? 

Max várt még egy percet, miközben csak úgy zúdult rá az elüvöltött 

sértések és utasítások áradata, majd jóformán ijedt pillantással nézett 

rám. 

– De csütörtökönként csak a… oké, oké. Úgy lesz. – Azzal becsukta 

a mobilját. 

– Látni akar? – kérdeztem derűsen. 

Max bosszúsan nézett rám. 

– Mondhatta volna, hogy VIP ügyfél. 

– Nem tudtam, hogy az vagyok. 

– Azt hittem, talán zsernyák – ismerte be. – Nem mintha annak nézne 

ki. Csak egy kicsit furán adja elő magát, szép hölgy. 

Vállat vontam. 

– Drog kartell? – találgatott. 

– Ki, én? – kérdeztem vissza. 

– Aha? Maga vagy a fiúja, vagy valaki. 

– Bocsi, de nem. Nem igazán rajongok a drogokért, és a férjem sem. 

A „Mondj rá nemet!” szlogenben hiszünk, meg minden. 

Max halkan elkáromkodta magát. 

– Férjnél van. Hogy az embernek sose legyen egy kis mákja. 

Elmosolyodtam. 

– Maffia? 

– Nem. 



– Gyémántcsempészet? 

– Ugyan már! Max, maga ilyen emberekkel üzletel? Talán új állásra 

lenne szüksége. 

Be kellett ismernem, hogy kicsit élvezem a helyzetet. Nem sok 

emberrel találkoztam, Charlie-n és Sue-n kívül. Szórakoztató volt 

megfigyelni, ahogy vergődik. Annak is örültem, hogy milyen könnyű 

nem megölnöm. 

– Biztosan valami nagyban utazik. Nagyban és rosszban – találgatott. 

– Nem igazán. 

– Mind azt mondják. De ki másnak van szüksége papírokra? Vagy 

mondhatnám, ki más tudja megfizetni J. árait? Mindegy, úgysem az 

én dolgom. – Legyintett, majd újra azt motyogta maga elé, hogy 

„nahát, férjnél van”. 

Teljesen új címet adott meg, és nagyjából útbaigazított, aztán 

gyanakvó, sajnálkozó arccal figyelte, ahogy elhajtok. 

Addigra jóformán bármire fel voltam készülve, leginkább egy James 

Bond típusú gonosztevő high-tech barlangjára. Ezért úgy véltem, 

Max rossz címet adott meg, csak hogy leteszteljenek. Vagy a barlang 

talán az erdős domboldalnak támaszkodó, nagyon hétköznapi 

üzletsor alatt van, ebben a kellemes, családiházas negyedben. 

Megálltam egy szabad parkolóhelyen, és felnéztem a diszkrét, 

elegáns táblára, melyen ez állt: JASON SCOTT, ÜGYVÉD. 

Odabent az iroda bézs színű volt, zellerzölddel kombinálva, semleges 

és érdektelen. Nem éreztem vámpírszagot, ami segített 

megnyugodnom. Semmi mást, csak ismeretlen emberszagot. A falba 

süllyesztett akváriumban halak úszkáltak, és egy üdítően csinos, 

szőke recepciós ült a pult mögött. 

– Jó napot! – üdvözölt. – Miben segíthetek? 

– Mr. Scotthoz jöttem. 

– Van időpontja? 

– Tulajdonképpen nincs. 

A nő némileg elégedetten somolygott. 

– Akkor beletelhet egy kis időbe. Legyen szíves helyet foglalni, 

amíg… 

– April! – harsogott egy férfihang az asztalán lévő telefonból. – Egy 

bizonyos Ms. Cullent várok, hamarosan. 



Elmosolyodtam, és magamra mutattam. 

– Küldje be azonnal! Megértette? Nem érdekel, mit szakít félbe. 

Hangjából a türelmetlenség mellett mást is kihallottam. Stresszt. 

Idegességet. 

– Épp most érkezett – mondta April, amint meg tudott szólalni. 

– Tessék? Küldje be! Mire vár még? 

– Azonnal, Mr. Scott. – Talpra ugrott, és kapkodva kínált kávéval, 

teával vagy bármivel, amit kívánnék, miközben mutatta az utat a 

rövid folyosón. 

– Itt is vagyunk – mondta, és bekísért egy tekintélyes irodába, 

amelynek egyik falát bekeretezett oklevelek borították. 

– Csukja be maga mögött az ajtót! – parancsolta egy reszelős hang. 

Miközben April sietve távozott, szemügyre vettem az íróasztal 

mögött ülő férfit. Úgy ötvenöt év körüli lehetett, alacsony volt, 

pocakos és kopaszodott. Piros selyem nyakkendőt viselt, kék csíkos 

inggel, sötétkék zakója a szék háttámlájára terítve. Ezenkívül 

remegett, betegesen sápadt volt, és izzadságcseppek gyöngyöztek a 

homlokán. Elképzeltem háborgó gyomorfekélyét az úszógumija alatt. 

J. összeszedte magát, és bizonytalanul felállt. Kezet nyújtott az 

asztalon át. 

– Ms. Cullen! Micsoda öröm! 

Megfogtam a kezét, és gyorsan megráztam. Hideg bőröm érintésétől 

egy kissé összerezzent, de nem tűnt különösebben meglepettnek. 

– Mr. Jenks. Vagy jobban szereti a Scottot? 

Az arca megint megvonaglott. 

– Ahogy csak önnek tetszik. 

– Akkor szólítson Bellának, én pedig magát J.-nek. Rendben? 

– Mint a régi barátok – értett egyet, selyem zsebkendővel megtörölve 

a homlokát. Intett, hogy foglaljak helyet, és ő is leült. – Meg kell 

kérdeznem, hogy Mr. Jasper bájos nejéhez van-e végre szerencsém? 

Ezt mérlegeltem egy másodpercig. Ezek szerint ez az ember Jaspert 

ismeri, nem pedig Alice-t. Ismeri, és mintha félne is tőle. 

– Valójában a sógornője vagyok. 

Úgy tűnt, mintha ő is ezt a tényt emésztgetné, akárcsak én. 

– Feltételezem, Mr. Jasper jó egészségnek örvend – kérdezte 

óvatosan. 



– Biztos vagyok benne, hogy kitűnően érzi magát. Hosszabb időre 

nyaralni ment. 

Mintha ettől némileg eloszlott volna J. zavara. Bólintott, és a 

halántékát masszírozta. 

– Vagy úgy. A központi irodába kellett volna jönnie. Az 

asszisztenseim egyenesen hozzám irányították volna… Sajnálom, 

hogy kevésbé vendégszerető csatornákon kellett keresztülvergődnie. 

Csak bólogattam. Nem tudtam, Alice vajon miért a gettóban levő 

címet adta meg nekem. 

– No, de mindegy, most már itt van. Mit tehetek önért? 

– Papírok kellenének – feleltem, s igyekeztem olyan könnyedén 

mondani, mint aki tudja, miről beszél. 

– Természetesen – nyugtázta J. azonnal. – Miről lenne szó? Születési 

anyakönyvi kivonatokról, halotti bizonyítványokról, 

jogosítványokról, útlevelekről, tb-kártyákról…? 

Nagy levegőt vettem, és elmosolyodtam. Max hatalmas szívességet 

tett nekem. 

De mosolyom hamar lehervadt. Alice nem véletlen küldött ide, 

hanem nyilván azért, hogy megvédjem Renesmee-t. Ez volt 

számomra a búcsúajándéka. Tudta, hogy szükségem lesz rá. 

Renesmee-nek csak akkor kellenének hamis papírok, ha menekülni 

kényszerül. Renesmee pedig csakis akkor kényszerül menekülni, ha 

veszítünk. Ha Edwarddal és velem együtt szökne, nem volna most 

azonnal szüksége ezekre a dokumentumokra. Iratokat Edward is tud 

szerezni vagy csinálni, és abban is biztos voltam, hogy anélkül is el 

tudna menekülni. Sok ezer mérföldnyire eljuthatnánk Renesmee-vel. 

Átúszhatnánk vele az óceánt. 

Ha ott lennénk vele, hogy megmentsük. 

De titkolóznom kell, hogy Edward gondolataiban ne jelenhessen 

meg. Mert könnyen előfordulhat, hogy Arónak tudomása van 

mindenről, amit Edward tud. Ha veszítünk, Aro garantáltan 

hozzájutna az információhoz, amire vágyott, mielőtt Edwarddal 

végez. 

Úgy volt, ahogy gyanítottam. Nem győzhetünk. De mindent meg kell 

tennünk, hogy megöljük Demetrit, mielőtt elbukunk, hogy 

Renesmee-nek legyen esélye a menekülésre. 



Mozdulatlan szívemet kőnek éreztem a mellkasomban – súlyos 

tehernek. Minden reményem elpárolgott, mint köd a napsütésben. 

Szúrt a szemem. 

Kit bízhatnék meg a feladattal? Charlie-t? De hiszen ő annyira 

emberien védtelen! És hogyan juttatnám el hozzá Renesmee-t? Ő a 

közelben sem lesz a csata idején. Csak egyvalaki maradt. Valójában 

soha nem is volt senki más. 

Olyan gyorsan átgondoltam mindezt, hogy J.-nek fel sem tűnt a 

hallgatásom. 

– Két születési anyakönyvi kivonatot, két útlevelet, egy jogosítványt 

– mondtam halk, feszült hangon. 

Ha észre is vette arckifejezésemben a változást, úgy tett, mintha nem 

tűnt volna fel neki. 

– Nevek? 

– Jacob… Wolfe. És Vanessa… Wolfe. – A Nessie hihető 

becenévnek tűnt a Vanessához. Jacob meg imádni fogja, hogy 

„farkas” – nak neveztem el őket. 

Az ügyvéd tolla buzgón sercegett a jegyzettömb lapján. 

– Második keresztnevek? 

– Csak írjon be valami szokványosat. 

– Ha gondolja. Kor? 

– A férfi huszonhét, a lány öt. – Jacobnak elhiszik. Elvégre vadállat. 

És ahogy Renesmee nő, jobb, ha egy kicsit fölélövök a kornak. Jacob 

eljátszhatja, hogy a mostohaapja… 

– Fotókra lesz szükségem, ha jobb szeretne kész papírokat – mondta 

J., félbeszakítva a gondolataimat. – Mr. Jasper általában maga 

szerette befejezni. 

Ez megmagyarázta, hogy J. miért nem tudja, hogy néz ki Alice. 

Szerencsém volt. Számos családi fotó lapult a pénztárcámban, köztük 

a célnak tökéletesen megfelelő is, amelyen Jacob az ölében tartja 

Renesmee-t. Alice csupán néhány nappal azelőtt adta, hogy… Ó! 

Talán mégsem annyira szerencse kérdése az egész. Alice tudta, hogy 

nálam lesz ez a kép. Talán amikor nekem adta, még be is villant neki, 

hogy szükségem lesz rá. 

– Tessék. 

J. egy másodpercig nézte a képet. 



– A kislány nagyon hasonlít önre. 

– Inkább az apjára ütött – mondtam feszülten. 

– Aki nem ez a férfi – érintette meg Jacob arcát. 

Összevontam a szemöldökömet, J. fénylő koponyáján pedig újabb 

izzadságcseppek jelentek meg. 

– Nem. Ő a család nagyon közeli barátja. 

– Ne haragudjon! – motyogta, és a tolla tovább szántotta a papírt. – 

Mikorra kellenek a dokumentumok? 

– Megkaphatom egy héten belül? 

– Az expressz megrendelés. Az a szokott ár kétszerese… Jaj, kérem, 

bocsásson meg! Elfelejtettem, kivel beszélek. 

Egyértelmű, hogy ismeri Jaspert. 

– Csak mondjon egy összeget! 

Úgy tűnt, vonakodik hangosan kimondani, pedig ha üzletelt Jasperrel, 

tudnia kell, hogy a pénz nem akadály. Még akkor sem, ha nem 

vettem figyelembe a Cullenék különböző álnevein világszerte 

duzzadó bankszámlákat, hiszen a házban is annyi készpénz van 

elrejtve, amennyiből egy évtizeden keresztül működtetni lehetne egy 

kisebb országot. Valahogy úgy, ahogy Charlie házában is akad 

legalább száz horgászhorog a fiókban. Kétlem, hogy bárki 

észrevenné, hogy hiányzik egy kis köteg, amit magamhoz vettem, a 

mai napra készülve. 

J. a jegyzettömb aljára írta az összeget. 

Nyugodtan bólintottam. Annál több volt nálam. Kinyitottam a 

táskámat, és leszámoltam a megfelelő összeget, ami nem telt sok 

időbe, mivel ötezer dolláros csomagokba volt rendezve. 

– Tessék. 

– Ugyan, Bella, nem kell most rögtön ideadnia a teljes összeget. Az a 

szokás, hogy a felét szállítás után fizeti az ügyfél. 

Halványan rámosolyogtam az ideges férfira. 

– De én megbízom magában, J. Mellesleg prémiumot is adok 

magának. Ugyanennyit, amikor megkapom az iratokat. 

– Biztosíthatom, hogy ez szükségtelen. 

– Ne aggódjon miatta! – Elvégre úgysem vihetem magammal. – 

Akkor a jövő héten ugyanekkor itt találkozunk? 

Szomorúan nézett rám. 



– Igazság szerint az ilyesfajta tranzakciókat jobb szeretem a 

különböző vállalkozásaimtól elkülönítve intézni. 

– Hát persze. Minden bizonnyal én vagyok járatlan az ilyesmiben… 

– Megszoktam, hogy ne legyenek feltételezéseim, ha a Cullen 

családról van szó. – Grimaszolt, de gyorsan elrendezte arcvonásait. – 

Mit szólna, ha mához egy hétre, este nyolckor találkoznánk a 

Pacificóban? A Union-tó partján van, és a konyhája kitűnő. 

– Tökéletes. – Nem mintha vele vacsoráznék. Nem túlzottan élvezné, 

ha megtenném. 

Felálltam, s újra kezet ráztam vele. Ezúttal nem borzongott bele, 

azonban mintha másvalami aggasztotta volna. Az ajkát 

összeszorította, a háta megfeszült. 

– Talán gondot jelent a határidő? – kérdeztem. 

– Tessék? – összerezzent, mint akit rajtakaptak. – A határidővel? 

Ugyan, dehogy. Semmi gond. Garantáltan időben meglesznek a 

papírjai. 

Jó lett volna, ha velem van Edward, és megmondja, mi aggasztja 

valójában J.-t. Felsóhajtottam. Titkolózni Edward előtt már 

önmagában is elég rossz volt. Távol lenni tőle pedig jóformán 

elviselhetetlen. 

– Akkor egy hét múlva találkozunk. 

34. SZÍNVALLÁS 

MÉG KI SEM SZÁLLTAM A KOCSIBÓL, amikor meghallottam a 

zenét. Edward hozzá sem nyúlt a zongorájához, amióta Alice elment. 

Ahogy becsuktam a kocsiajtót, a dallam egy átkötéssel az én 

altatómmal folytatódott. Edward így üdvözölt otthon. 

Óvatosan kiemeltem a kocsiból Renesmee-t, aki mélyen aludt, 

elvégre egész nap távol voltunk. Jacobot Charlie-nál hagytuk, azt 

mondta, majd megkéri Sue-t, hogy vigye haza. Szerintem csak le 

akarta kötni magát valamivel, hogy ki tudja verni a fejéből, milyen 

képet vágtam, amikor a városból visszatérve beléptem Charlie 

ajtaján. 

A Cullen ház felé közeledve arra gondoltam, hogy a remény és 

lelkesedés, ami jóformán láthatatlan auraként vette körül a nagy, 

fehér házat, reggel még engem is beragyogott. Most azonban 

idegennek éreztem. 



Legszívesebben sírva fakadtam volna, amikor meghallottam, hogy 

Edward nekem játszik. De összeszedtem magam. Nem akartam, hogy 

gyanút fogjon. Ha rajtam múlik, nem hagyok Arónak nyomravezető 

jelet Edward fejében. 

Edward felém fordult és rám mosolygott, amikor beléptem az ajtón, 

de tovább játszott. 

– Jó, hogy megjöttél – mondta, mintha ez csak egy átlagos hétköznap 

lenne. Mintha nem volna tizenkét másik, mindenfélével elfoglalt 

vámpír a szobában, és még egy tucat valahol szétszóródva. – Jól 

érezted magad Charlie-nál? 

– Igen. Sajnálom, hogy így elhúzódott, de elszaladtam pár karácsonyi 

ajándékot venni Renesmee-nek. Tudom, nem lesz valami nagy 

esemény, de azért… – Vállat vontam. 

Edward szája széle lefelé görbült. Abbahagyta a játékot, és egész 

testével felém pördült a zongoraszéken. Egyik kezét a derekamra 

tette, és közelebb húzott magához. 

– Ez eszembe sem jutott. De ha nagy ünneplést akarsz… 

– Nem – szakítottam félbe. A gondolattól is irtóztam, hogy a 

minimálisnál több lelkesedést színleljek. – Csak nem akartam, hogy 

úgy teljen el, hogy semmit sem kap. 

– Én megnézhetem, mit kap? 

– Ha akarod. De csak apróság. 

Renesmee jóformán ájultan aludt, halkan szuszogott a nyakamba. 

Irigyeltem. Jó lett volna elmenekülni a valóság elől, akár csak néhány 

órára is. 

Óvatosan előhalásztam a kis, bársony ékszertasakot a táskámból, 

ügyelve, nehogy Edward meglássa a készpénzt. 

– Akkor vettem észre, amikor elhajtottam egy régiségbolt előtt. 

A tenyerébe ráztam a kis aranymedált. Kerek volt, a szélén vékony 

szőlőinda futott. Edward megnyomta az apró zárat, és kipattintotta. 

Elfért benne egy kis kép, és a másik felén pedig egy francia mondat 

volt belegravírozva. 

– Tudod, mit jelent? – kérdezte szelíd szomorúsággal. 

– A kereskedő azt mondta, valami olyasmit, hogy „az életemnél is 

jobban”. Igaz? 

– Igen, jól mondta. 



Fürkésző, topázszín szemekkel nézett rám. Egy pillanatig 

farkasszemet néztem vele, aztán úgy tettem, mintha a tévé elvonta 

volna a figyelmemet. 

– Remélem, tetszeni fog neki! – motyogtam. 

– Hát persze – mondta könnyedén, én pedig biztos voltam benne, 

hogy tudja, eltitkolok előle valamit. Abban is biztos voltam, hogy a 

részletekről fogalma sincs. 

– Vigyük haza Renesmee-t! – állt fel, és a vállamra tette a karját. 

Elbizonytalanodtam. 

– Mi a baj? – kérdezte. 

– Egy kicsit még gyakorolni akartam Emmettel… – Létfontosságú 

akciómra ráment az egész napom, úgy éreztem, le vagyok maradva. 

Emmett, aki a kanapén üldögélt Rose-zal, és természetesen kezében a 

távkapcsolóval, készségesen vigyorgott. 

– Kitűnő. Túl sűrű az erdő, ritkítani kell egy kicsit. 

Edward előbb Emmettre, aztán rám nézett rosszallóan. 

– Lesz rá idő bőven holnap – mondta. 

– Ne viccelj! – ellenkeztem. – Többé nincs elég idő semmire. Ilyesmi 

nem létezik. Sok mindent meg kell tanulnom, és… 

– Holnap – szakított félbe olyan arckifejezéssel, hogy még Emmett 

sem mert tovább vitatkozni vele. 

Csodálkoztam, mennyire nehéz visszaállni egy olyan rutinra, ami 

végül is vadonatúj volt. Azonban, ha lehántottam azt a kis reményt is, 

amit tápláltam, minden lehetetlennek tűnt. 

Megpróbáltam a pozitívumokra gondolni. Jó esély van rá, hogy a 

lányom és Jacob is túlélje az elkövetkezendőket. Ha nekik van 

jövőjük, az egyfajta győzelem, nem? Kis csapatunknak ki kell 

tartania, ha azt akarjuk, hogy Jacobnak és Renesmee-nek lehetősége 

legyen megszökni. Igen, Alice stratégiájának csakis akkor van 

értelme, ha minden erőnkkel harcolunk. Ez is felér egy győzelemmel, 

tekintve, hogy évezredek óta senki nem jelentett komoly kihívást a 

Volturinak. 

Ez nem a világ vége. Csak a Cullen családé. Edwardé és az enyém. 

Ezt még el is fogadtam. Nem akarnék újra Edward nélkül élni. Ha ő 

itt hagyná ezt a világot, azonnal követném én is. 



Néha eltűnődtem azon, hogy vár-e bennünket valami odaát. Tudtam, 

hogy Edward nem nagyon hisz benne, de Carlisle igen. A magam 

részéről képtelen voltam elképzelni. Másrészt azonban azt sem 

tudtam elképzelni, hogy Edward ne létezzen valahogy, valahol. Ha 

bárhol együtt lehetünk, az nekem happy end. 

Így aztán tettem a dolgom tovább, mint addig, csak még 

keményebben. 

Karácsony első napján elmentünk meglátogatni Charlie-t Edwarddal, 

Renesmee-vel és Jacobbal. Jacob egész falkája ott szorongott, és még 

Sam, Emily és Sue is eljött. Nagy segítség volt, hogy ott nyüzsögtek 

Charlie kicsi házában, hatalmas, meleg testük lelógott az 

ülőbútorokról, támasztották a falat a gyéren díszített karácsonyfa 

körül, amelyen látszott, hogy hol unta meg és hagyta félbe Charlie a 

díszítgetést. A vérfarkasok lelkesedésére mindig számítani lehet, ha 

harc van kilátásban, bármennyire öngyilkos is a küzdelem. Vibráló 

izgalmuk kellemesen elkendőzte, hogy cseppet sem vagyok ünnepi 

hangulatban. Edward szokás szerint jobb színész volt, mint én. 

Renesmee a nyakláncot viselte, amit hajnalban adtam oda neki, a 

dzsekije zsebében pedig ott volt a picurka MP3 lejátszó, amit 

Edwardtól kapott. Ráfért ötezer szám, és máris tele volt Edward 

kedvenc zenéivel. A csuklóján a tekervényesen font quileute karkötő, 

egyfajta jegyajándék, amelynek láttán Edward a fogát csikorgatta, de 

engem nem zavart. 

Hamar, annyira hamar át fogom adni őt Jacobnak, hogy vigyázzon 

rá! Hogyan bánthatna bármely szimbóluma annak az 

elkötelezettségnek, amire alapozok? 

Edward mentette meg a helyzetet, mivel rendelt Charlie-nak is 

ajándékot, ami expressz meg is érkezett tegnap, így Charlie a napot 

az új horgász hanglokátor berendezés vastag használati utasításának 

böngészésével töltötte. Eszembe jutott, vajon egy kívülálló 

milyennek látná a társaságot? Elég jól játsszuk a szerepünket? Vajon 

egy idegen boldog baráti társaságnak látna bennünket, amely 

gondtalanul élvezi az ünnepet? 

Azt hiszem, Edward és Jacob is legalább annyira megkönnyebbült, 

mint én, amikor eljött a távozás ideje. Fura érzés volt az emberi 

álcára pazarolni az energiánkat, amikor annyi más fontos tennivalónk 



lenne. Nehezen tudtam összpontosítani. Ugyanakkor talán most látom 

Charlie-t utoljára. Talán jó is, hogy túl zsibbadt voltam ahhoz, hogy 

igazán felfogjam. 

Anyát az esküvő óta nem láttam, de úgy éreztem, csak örülhetek, 

amiért az elmúlt két évben egyre jobban eltávolodtam tőle. Ő 

túlságosan is törékeny az én világomhoz. Nem akartam, hogy a része 

legyen. Charlie erősebb. 

Talán már a búcsúhoz is elég erős, de én nem. 

A kocsiban nagy csend volt, odakint az eső csak szemetelt, nem tudta 

eldönteni, hogy víz legyen, vagy inkább jég. Renesmee az ölemben 

ült, és a medáljával játszott, kinyitotta és becsukta. Figyeltem, és 

elképzeltem, mit mondanék Jacobnak ebben a pillanatban, ha nem 

kellene elrejtenem a szavaimat Edward elől. 

Ha valaha újra biztonságos lesz, vidd el őt Charlie-hoz! Egy nap 

meséld el neki az egész történetet! Mondd el, mennyire szerettem, és 

hogy képtelen voltam elhagyni akkor is, amikor emberi életemnek 

már vége volt! Mondd meg neki, hogy ő volt a legjobb apa! Kérd 

meg, hogy mondja el Renée-nek, hogy szeretem, és remélem, boldog 

lesz és egészséges… 

Oda kell adnom Jacobnak az iratokat, mielőtt még késő lesz. Hagyok 

nála majd egy Charlie-nak szóló üzenetet is. És egy levelet Renesmee 

számára. Valamit, amit elolvashat, amikor én már nem mondhatom 

neki, hogy szeretem. 

Amikor behajtottunk a pázsitra, semmi szokatlant nem láttunk a 

Cullen házon, de odabentről valamiféle nehezen azonosítható 

zűrzavar hallatszott ki. Sok halk hang mormogott és morgott. 

Szóváltásnak hangzott. Carlisle és Amun hangját gyakrabban ki 

tudtam venni, mint a többiekét. 

Edward a ház előtt parkolt le, ahelyett, hogy bement volna hátul a 

garázsba. Elcsigázottan néztünk össze, mielőtt kiszálltunk volna. 

Jacob viselkedése megváltozott. Az arca komoly és óvatos lett. 

Sejtettem, hogy felébredt benne az alfa. Nyilvánvalóan történt 

valami, ő pedig meg fogja szerezni az információt, amire neki és 

Samnek szüksége van. 

– Alistair elment – morogta Edward, amikor felrohantunk a lépcsőn. 



A nappaliban tapintható volt a feszültség. A falak mellett sorakoztak 

a nézők, minden vámpír, aki csatlakozott hozzánk, kivéve Alistairt és 

a három veszekedőt. Esme, Kebi és Tia volt legközelebb a szoba 

közepén álló vámpírokhoz. Amun Carlisle-t és Benjamint 

szidalmazta. 

Edward állkapcsa megfeszült, Esme mellé siettünk, közben én 

szorosan öleltem magamhoz Renesmee-t. 

– Amun, ha menni akarsz, senki nem tart vissza erőszakkal – közölte 

Carlisle higgadtan. 

– Elcsábítottad a csapatom felét, Carlisle! – üvöltött Amun, ujjával 

Benjamin felé böködve. – Ezért hívtál ide? Hogy meglopj? 

Carlisle felsóhajtott, Benjamin pedig a szemét forgatta. 

– Hát persze, Carlisle belekötött a Volturiba, veszélybe sodorta az 

egész családját, csak azért, hogy engem idecsaljon, és én is 

meghaljak – gúnyolódott Benjamin. – Gondolkodj már, Amun! 

Elköteleztem magam, hogy helyesen fogok itt cselekedni. Nem 

csatlakozom más klánhoz. Te pedig azt csinálsz, amit akarsz, ahogy 

Carlisle rámutatott. 

– Ennek nem lesz jó vége – hörgött Amun. – Alistair volt itt az 

egyetlen épeszű. Valamennyiünknek menekülnie kellene. 

– Gondold meg, kit nevezel épeszűnek! – motyogta Tia halkan. 

– Mindannyiunkat le fognak mészárolni! 

– Nem kerül sor harcra – jelentette ki Carlisle meggyőződéssel. 

– Mondod te. 

– Ha mégis, még mindig átállhatsz, Amun. Biztos vagyok benne, 

hogy a Volturi értékelni fogja a segítségedet. 

Amun csúfondárosan rávigyorgott. 

– Talán ez a megoldás. 

Carlisle válasza halkan és őszintén csengett. 

– Nem vetném a szemedre, Amun. Régóta barátok vagyunk, de 

sosem kérném tőled, hogy halj meg értem. 

Most Amun hangja is visszafogottabb lett. 

– De te az én Benjaminomat is magaddal rántod. 

Carlisle Amun vállára tette a kezét, de az lerázta magáról. 

– Maradok, Carlisle, de lehet, hogy ez hátrányodra válik. 

Csatlakozom hozzájuk, ha ez a túlélés ára. Bolondok vagytok ti mind, 



ha azt hiszitek, le tudjátok győzni a Volturit. – Mogorván nézett 

körül, majd felsóhajtott, Renesmee-re és rám pillantott, és dühös 

hangon hozzátette: – Tanúsítani fogom, hogy a gyermek nőtt. Ez 

ugyanis igaz. A vak is látja. 

– Nem is kértünk többet. 

Amun elvigyorodott. 

– De úgy tűnik, nem csak ennyit kaptok. – Benjaminhoz fordult: – Én 

adtam életet neked. Te pedig elpazarlod. 

Benjamin arca fagyosabb lett, még sosem láttam ilyennek, és 

arckifejezése furán ellentmondott kisfiús vonásainak. 

– Kár, hogy amikor átváltoztattál, nem tudtad felcserélni az 

akaratomat a sajátoddal. Akkor talán elégedett lennél velem. 

Amun szúrósan mérte végig, majd intett Kebinek, és mindketten 

kivonultak az orrunk előtt a bejárati ajtón. 

– Nem megy el – súgta oda nekem Edward –, de mostantól még 

inkább távolságot fog tartani. Nem blöffölt, amikor azt mondta, hogy 

csatlakozik a Volturihoz, ha úgy hozza a szükség. 

– Alistair miért ment el? 

– Senki sem tud biztosat. Nem hagyott üzenetet. Olyasmit motyorgott 

magában, hogy szerinte elkerülhetetlen az összecsapás. De 

mogorvasága ellenére is túlságosan kedveli Carlisle-t ahhoz, hogy 

átálljon a Volturi oldalára. Gondolom, úgy döntött, túl veszélyes az 

egész – vont vállat Edward. 

Bár beszélgetésünk csak kettőnkre tartozott, természetesen mindenki 

hallotta. Eleazar is úgy felelt Edward megjegyzésére, mintha 

mindenkinek szólna. 

– Motyorgásnál kicsit többről volt szó. Nem sokat beszéltünk a 

tervről, de Alistair amiatt aggódott, hogy hiába tudnánk egyértelműen 

bizonyítani ártatlanságotokat, a Volturi nem fogja meghallgatni. 

Szerinte megtalálják az indokot arra, hogy véghezvigyék, amit 

akarnak. 

A vámpírok kínosan pislogtak egymásra. Az elképzelés, hogy a 

Volturi hatalomvágyból manipulálná saját szent és sérthetetlen 

törvényét, nem volt valami népszerű. Csak a románok maradtak 

higgadtak, ironikus, halvány mosoly játszott az arcukon. Mintha 



szórakoztatta volna őket, hogy a többiek kizárólag jót akarnak 

feltételezni ősi ellenségükről. 

Többen halkan vitatkozni kezdtek, de én a románokat hallgattam, 

talán mert a szőke Vladimir egyfolytában felém pislogott. 

– Remélem, hogy Alistairnek ebben igaza volt – súgta oda Stefan 

Vladimirnak. – Bármi lesz is a végeredmény, a hír el fog terjedni. 

Ideje, hogy a világunk észrevegye, mivé vált a Volturi. Soha nem fog 

elbukni, ha mindenki beveszi a maszlagot, hogy az életünket 

védelmezik. 

– Amikor mi uralkodtunk, mi legalább őszinték voltunk 

önmagunkkal kapcsolatban – válaszolt Vladimir. 

Stefan rábólintott. 

– Sosem állítottuk magunkról, hogy mi vagyunk a jófiúk, és nem 

mondtuk magunkat szenteknek sem. 

– Azt gondolom, ideje felvenni a harcot – mondta Vladimir. – 

Elképzelni sem lehet jobb sereget, amihez csatlakozhatnánk. Mikor 

adódik legközelebb még egy ilyen jó alkalom? 

– Semmi sem lehetetlen. Talán egy nap… 

– Ezerötszáz éve várunk, Stefan. Ők pedig évről évre csak erősödnek. 

– Vladimir elhallgatott, és újra rám nézett. Nem látszott rajta a 

meglepetés, amikor észrevette, hogy én is figyelem. – Ha a Volturi 

megnyeri ezt az összecsapást, akkor nagyobb hatalommal távoznak, 

mint amennyivel érkeztek. Minden hódítás növeli az erejüket. 

Gondolj bele, mit kaphatnának már ettől az újszülöttől is – bökött 

felém az állával –, pedig még csak most próbálgatja a szárnyait. Meg 

attól a földrengetőtől – biccentett Vladimir az elképedt Benjamin 

felé. Most már hozzám hasonlóan mindenki a románokat hallgatta. – 

Mivel ott vannak neki az ikrek, Arónak nincs szüksége az 

illuzionistára vagy a tüzes érintésűre – vándorolt a pillantása előbb 

Zafrinára, majd Kate-re. 

– A gondolatolvasó sem feltétlen szükséges – nézett Stefan 

Edwardra. – De értem, amit mondasz. Valóban sokat nyernek, ha ők 

győznek. 

– Többet, mint amekkora nyereséget megengedhetünk nekik, nem 

gondolod? 

Stefan felsóhajtott. 



– Azt hiszem, kénytelen vagyok egyetérteni. Ez pedig annyit jelent, 

hogy… 

– Hogy szembe kell szállnunk velük, amíg még van remény. 

– Ha legalább meg tudnánk bénítani, vagy leleplezhetnénk… 

– Akkor egy nap mások befejeznék a munkánkat. 

– És hosszú vendettánk bevégeztetne. Végre-valahára. 

Egy pillanatra farkasszemet néztek, majd egyszerre suttogták: 

– Ez tűnik az egyetlen lehetőségnek. 

– Akkor harcolunk – mondta Stefan. 

Bár láttam rajtuk, hogy tépelődnek, s az önfenntartás küzd bennük a 

bosszúvággyal, a mosoly, melyet váltottak, csupa várakozás volt. 

– Harcolunk – értett egyet vele Vladimir. 

Ez jó, gondoltam. Alistairhez hasonlóan biztos voltam benne, hogy a 

csata elkerülhetetlen. Ebben az esetben kettővel több vámpír, aki a mi 

oldalunkon küzd, csak segíthet. Azért a románok döntésébe mégis 

beleborzongtam. 

– Mi is harcolni fogunk. – Tia szokásosan komor hangja most 

ünnepélyesebb volt, mint valaha. – Úgy véljük, a Volturi áthágja a 

hatalomgyakorlás jogos határát. Nem kívánunk hozzájuk tartozni – 

folytatta, szemét a párján nyugtatva. 

Benjamin elvigyorodott, és huncut pillantást vetett a románokra. 

– Kapós árucikk lettem, úgy látszik. Ideje megküzdenem a 

szabadságomért. 

– Nem ez lesz az első alkalom, hogy egy király hatalma ellen 

harcolok – mondta heccelődve Garrett, majd Benjaminhoz lépett, és 

hátbaveregette. – Le az elnyomással, éljen a függetlenség és a 

szabadság! 

– Mi Carlisle mellett állunk – jelentette ki Tanya. – És együtt 

harcolunk vele. 

A románok kijelentése nyomán mintha mindenki úgy érezte volna, 

hogy le kell tennie a garast. 

– Mi még nem döntöttünk – pillantott Peter aprócska asszonyára. 

Charlotte ajka elégedetlenséget tükrözött. Úgy tűnt, ő már határozott. 

Elgondolkodtam, vajon hogyan? 

– Ez rám is vonatkozik – mondta Randall. 

– Meg rám – tette hozzá Mary. 



– A falkák Cullenékkal vállvetve fognak harcolni – mondta hirtelen 

Jacob. – Mi nem félünk a vámpíroktól – tette hozzá somolyogva. 

– Gyerekek – motyogta Peter. 

– Csecsszopók – helyesbített Randall. 

Jacob gunyorosan vigyorgott. 

– Én is benne vagyok – bontakozott ki Maggie Siobhan visszatartó 

keze alól. – Tudom, hogy az igazság Carlisle oldalán van. Ezt nem 

hagyhatom figyelmen kívül. 

Siobhan aggódva bámulta klánja legfiatalabb tagját. 

– Carlisle – mondta, mintha négyszemközt lennének, nem törődve a 

gyűlés hirtelen hivatalosra fordult hangnemével, a nyilatkozatok 

váratlan áradatával. – Én nem akarom, hogy harcra kerüljön sor. 

– Én sem, Siobhan. Tudod, hogy ezt szeretném legkevésbé – mondta 

Carlisle egy félmosollyal. – Talán arra kellene összpontosítanod, 

hogy békésen oldódjanak meg a problémák. 

– Tudod, hogy az nem segít. 

Emlékeztem Rose és Carlisle vitájára az ír vezetőről. Carlisle szerint 

Siobhannak van valamiféle titokzatos képessége, amivel 

befolyásolhatja az eseményeket, de maga Siobhan nem hitt benne. 

– Ártani nem árthat – jegyezte meg Carlisle. 

– Képzeljem magam elé a végeredményt, amire vágyom? – kérdezte 

gunyorosan Siobhan. 

Carlisle most már nyíltan vigyorgott. 

– Ha lennél olyan kedves. 

– Akkor ugyebár az én klánomnak felesleges állást foglalnia – vágott 

vissza. – Mivel a harc eleve kizárt. – Azzal újra Maggie vál- lára tette 

a kezét, közelebb húzva magához a lányt. Siobhan társa, Liam, 

némán, rezzenéstelen arccal állt. 

A helyiségben jóformán mindenki elképedt Carlisle és Siobhan 

nyilvánvalóan viccelődő párbeszéde hallatán, ők azonban nem 

magyarázkodtak. 

A drámai felvonás ezzel véget ért. A csapat lassan szétszéledt, 

néhányan vadászni indultak, mások Carlisle könyveivel múlatták az 

időt, tévét néztek vagy számítógépeztek. 

Én Edwarddal és Renesmee-vel vadászni mentem. Jacob meg ott 

lógott a nyakunkon. 



– Hülye piócák – mormogta magában, amikor kijöttünk a házból. – 

Azt hiszik, magasabbrendűek. 

– Aztán majd nagyot néznek, amikor a csecsszopók megmentik az ő 

felsőbbrendű életüket, igaz? – felelt Edward. 

Jake elmosolyodott és vállba bokszolta. 

– Az már tuti, öreg. 

Nem ez volt az utolsó vadászatunk. Mindannyian újra el akartunk 

menni vadászni, közvetlenül a Volturi várható érkezése előtt. Mivel a 

határidőt nem tudtuk pontosan, úgy terveztük, biztos, ami biztos, 

néhány éjszakát mindannyian kint töltünk az Alice víziójában 

szereplő, nagy, baseballpályául is szolgáló tisztáson. Csak annyit 

tudtunk, hogy aznap érkeznek, amikor a hó megmarad a földön. Nem 

akartuk, hogy a Volturi túl közel kerüljön a városhoz, Demetri pedig 

el fogja vezetni hozzánk, bárhol legyünk is. Eltöprengtem, vajon kit 

fog követni? Nyilván Edwardot, mivel engem nem tud. 

Nem nagyon figyeltem a zsákmányomra vadászat közben, inkább 

Demetri járt az eszemben, vagy a szállingózó hópelyheket bámultam, 

amelyek elolvadtak, még mielőtt megérintették volna a földet. Vajon 

Demetri rájön, hogy engem nem tud megtalálni? Milyen 

következtetést fog levonni belőle? Hát Aro? Vagy Edward téved? 

Vannak azok az apró kivételek… amik elkerülik a pajzsomat. 

Sérülékeny minden, ami az elmémen kívül van – olyan dolgok ellen 

nem véd, amilyenekre Jasper, Alice és Benjamin képes. Talán 

Demetri tehetsége is egy kissé máshogy működik. 

Aztán eszembe jutott valami, amitől megtorpantam. Kezemből a 

köves talajra zuhant a félig kiszívott jávorszarvas. Hópelyhek 

olvadtak fel apró sercenéssel néhány ujjnyira a meleg testtől. Üres 

tekintettel meredtem véres kezemre. 

Edward otthagyta saját zsákmányát, és hozzám sietett. 

– Mi a baj? – kérdezte halkan. Szemét körbepásztázta a körülöttünk 

levő erdőn, azt kutatva, mi váltotta ki furcsa viselkedésem. 

– Renesmee – fulladoztam. 

– Ott van a fák mögött – nyugtatgatott Edward. – Hallom 

mindkettejük gondolatait, az övét és Jacobét is. Semmi baja. 

– Nem úgy értettem – mondtam. – A pajzsomra gondoltam, amiről 

tényleg azt gondolod, hogy ér valamit, hogy valahogyan segíteni fog. 



Tudom, a többiek is azt remélik, hogy védelmezni tudom majd 

Zafrinát és Benjamint, még akkor is, ha egyszerre csak néhány 

másodpercig sikerül. Mi van, ha ez hiba? Mi van, ha éppen azért 

bukunk el, mert bennem bíztok? 

A hangom kezdett átcsapni hisztérikusba, bár volt annyi önuralmam, 

hogy halk maradjon. Nem akartam felizgatni Renesmee-t. 

– Bella, ezt honnan szeded? Természetesen csodás, hogy meg tudod 

védeni magad, de nem a te felelősséged megmenteni bárkit. Ne 

kínozd magad szükségtelenül! 

– De mi van, ha semmit nem tudok megvédeni? Amit csinálok, 

tökéletlen és bizonytalan! Nincs se füle, se farka. Talán semmit sem 

ér Alec ellen. 

– Psszt! – csendesített Edward. – Ne ess pánikba! És ne izgasd magad 

Alec miatt! Amit csinál, az nem különbözik attól, amire Jane vagy 

Zafrina is képes. Csak illúzió. Ugyanúgy nem lát a gondolataidba, 

mint én. 

– De Renesmee-nek sikerül! – sziszegtem kétségbeesetten. – Annyira 

természetesnek tűnt, hogy eddig eszembe sem jutott megkérdőjelezni, 

elvégre mindig is hozzá tartozott. De ő úgy juttatja a fejembe a 

gondolatait, mint mindenki másnak. Tehát rések vannak a pajzsomon, 

Edward! 

Elkeseredetten vártam, hogy felfogja felfedezésem szörnyűségét. Ő 

láthatóan azon morfondírozott, hogyan is öntsön szavakba valamit. 

Arca tökéletesen nyugodt volt. 

– Neked ez már rég eszedbe jutott, igaz? – kérdeztem, és tök 

hülyének éreztem magam, amiért hónapok óta nem vettem észre 

valami ennyire nyilvánvalót. 

Edward bólintott, és halvány mosoly jelent meg a szája egyik 

sarkában. 

– Amikor először megérintett téged. 

Sóhajtva vettem tudomásul nyilvánvaló ostobaságomat, de nyugalma 

egy kissé lehiggasztott. 

– És téged nem zavar? Nem látod problémának? 

– Két elméletem van, de az egyik valószínűbb, mint a másik. 

– Mondd előbb a kevésbé valószínűt! 



– Nos, ő a lányod – mutatott rá. – Genetikailag félig te vagy. 

Régebben azzal húztalak, hogy a te agyad más frekvencián mozog, 

mint a miénk. Talán ő is azon a frekvencián van. 

Ezt nem tudtam elfogadni. 

– De te tökéletesen hallod a gondolatait. Mindenki hallja. És ha Alec 

is más frekvencián működik? Mi van akkor, ha… 

Ujjával lezárta az ajkamat. 

– Ebbe is belegondoltam. Ezért hiszem, hogy ez a másik feltevés 

sokkal valószínűbb. 

Fogcsikorgatva vártam. 

– Emlékszel arra, amit Carlisle mondott, közvetlenül azután, hogy 

Renesmee megmutatta neked azt az első emléket? 

Persze, hogy emlékeztem rá. 

– Azt mondta: „Érdekes fordulat. Mintha pontosan az ellenkezőjét 

csinálná annak, amit te tudsz.” 

– Igen. Ezen aztán elgondolkoztam. Talán örökölte a tehetségedet, de 

egy csavarral. 

Eltűnődtem a dolgon. 

– Te mindenkit kizársz – kezdte. 

– Őt viszont senki sem zárja ki? – fejeztem be bizonytalanul. 

– Ez az elméletem – mondta. – És ha be tud jutni a te gondolataidba, 

kétlem, hogy a világ bármely pajzsa távol tudná tartani. Ez segíteni 

fog. Láthattuk, hogy senki sem kételkedik többé Renesmee szavainak 

igazságában, ha egyszer megengedte neki, hogy megmutassa. És ha a 

lányunk elég közel kerül az illetőhöz, senki nem képes 

megakadályozni abban, hogy megmutassa, amit akar. Ha Aro 

megengedi neki, hogy elmagyarázza… 

Beleborzongtam a gondolatba, hogy Renesmee olyan közel legyen 

Aro kapzsi, zavaros szeméhez. 

– Legalább semmi nem tudja megakadályozni, hogy meglássa az 

igazságot – masszírozta Edward göcsös vállaimat. 

– De elég-e az igazság, hogy megállítsa? 

Edward erre nem tudott mit felelni. 

  



35. HATÁRIDŐ 

– MÉSZ VALAHOVÁ? – kérdezte Edward csak úgy mellesleg. 

Arcán kényszerű, megjátszott nemtörődömség. Egy egészen kicsivel 

erősebben szorította magához Renesmee-t. 

– Igen, néhány utolsó percre hagyott elintéznivaló… – feleltem 

ugyanolyan könnyedén. 

Rám mosolygott, azzal a mosolyával, amit annyira szeretek. 

– Siess vissza hozzám! 

– Mint mindig. 

Megint a Volvóját választottam, azon tűnődve, hogy vajon megnézte-

e a kilométerórát a legutóbbi út óta. Vajon mennyire állt össze neki a 

kép? Levonta a következtetést, hogy miért nem avatom a 

bizalmamba? Sejti, hogy Aro hamarosan megtudhat mindent, amit ő 

tud? Úgy véltem, ilyesmire lyukadhatott ki, ezért nem követelt tőlem 

magyarázatot. Sejtettem, hogy igyekszik nem túl sokat agyalni a 

viselkedésemen. Kapcsolatba hozza ezt azzal, hogy amikor Alice 

elment, én elégettem a könyvemet? Nem tudtam, hogy feltűnt-e neki 

az összefüggés. 

Szomorú délután volt, máris annyira sötét, mintha alkonyodna. 

Szememet a nehéz felhőkön tartva száguldottam a szürkeségben. 

Vajon havazni fog ma éjjel? És ha igen, beborítja a földet, ahogy 

Alice víziójában? Edward becslése szerint még két napunk maradt. 

Akkor letáborozunk a tisztáson, és odacsaljuk a Volturit az általunk 

választott helyre. 

Az egyre jobban besötétedő erdőn keresztülhajtva elgondolkodtam 

legutóbbi seattle-i utamon. Úgy éreztem, tudom, miért küldött Alice 

arra a lepusztult helyre, ahol J. Jenks azonosíttatja gyanús klienseit. 

Ha valamelyik elegáns irodájánál kezdem keresni, tudtam volna, mit 

kérjek? Ha Jason Jenksszel vagy Jason Scott-tal hétköznapi 

ügyvédként találkozom, felfedeztem volna J. Jenks irathamisítót? 

Kellett az a kis kitérő. Ott leltem nyomot. 

Besötétedett, mire megálltam néhány perccel a megbeszélt időpont 

előtt az étterem parkolójában, ügyet sem vetve a bejárat előtt 

várakozó, készséges személyzetre. Egy pillanat alatt behelyeztem a 

kontaktlencsémet, és elindultam, hogy odabent várjak J.-re. 

Igyekeztem gyorsan lezavarni ezt a nyomasztó, de fontos lépést, hogy 



minél előbb újra a családommal lehessek, de azt is kapiskáltam, hogy 

J. gondosan ügyel a látszatra, s egy sötét parkolóban lebonyolított 

hoci-nesze ügylet meglehetősen sértené a renoméját. 

A recepciónál megadtam a Jenks nevet, mire a szolgálatkész 

étteremfőnök felvezetett az emeletre egy kis különterembe, ahol 

ropogott a tűz a kőből rakott kandallóban. A pincér elvette a vádlimig 

érő elefántcsontszínű kabátom, amit azért vettem fel, hogy álcázzam 

az Alice elképzelése szerinti megfelelő öltözéket, és elakadt a 

lélegzete pezsgőszínű, szatén koktélruhám láttán. Nem tehettem róla, 

de ez egy kicsit hízelgett; még mindig nem szoktam meg, hogy 

mindenki szépnek lát, nem csak Edward. A főpincér eldadogott 

néhány udvarias bókot, majd bizonytalan léptekkel kihátrált. 

A kandalló mellett állva várakoztam, ujjaimat a tűzhöz tartottam, 

hogy egy kicsit felmelegedjenek az elkerülhetetlen kézfogás előtt. 

Nem mintha J. ne sejtett volna valamit a családunkkal kapcsolatban, 

de ezt a jó szokást amúgy sem ártott gyakorolni. 

Egy fél másodpercre felmerült bennem, hogy milyen lenne a tűzbe 

tartani a kezemet. Milyen érzés lenne, ha megégnék… 

J. megjelenése szakította félbe morbid gondolatomat. Az 

étteremfőnök begyűjtötte az ő kabátját is, így kiderült, hogy nem csak 

én öltöztem ki erre a találkozóra. 

– Rettenetesen sajnálom, hogy elkéstem – szabadkozott, amint 

magunkra maradtunk. 

– Ön hajszálpontosan érkezett. 

Felém nyújtotta a kezét, és ahogy megráztam, éreztem, hogy az ujjai 

még mindig melegebbek, mint az enyémek. Nem úgy tűnt, mintha 

zavarná. 

– Észbontóan néz ki, ha szabad ilyet mondanom, Mrs. Cullen. 

– Köszönöm, J. De kérem, szólítson egyszerűen Bellának! 

– Meg kell hagyni, más önnel dolgozni, mint Mr. Jasperrel. Sokkal 

kevésbé… nyugtalanító – mosolyodott el határozatlanul. 

– Valóban? Én mindig is úgy találtam, hogy Jasper jelenléte 

kifejezetten megnyugtató. 

– Igen? – motyogta halkan, udvariasan, bár nyilvánvalóan nem értett 

egyet velem. Milyen fura! Vajon mit művelt Jasper ezzel az 

emberrel? 



– Régóta ismeri Jaspert? 

Felsóhajtott, és látszott rajta, hogy kínosan érinti a kérdés. 

– Több mint húsz éve dolgozom Mr. Jaspernek, és a néhai társam is 

ismerte, már tizenöt évvel korábbról… Sosem változik – borzongott 

meg alig láthatóan J. 

– Aha, Jaspernek vannak vicces dolgai. 

J. úgy bólogatott, mintha kirázhatná fejéből a zavaró gondolatokat. 

– Nem foglal helyet, Bella? 

– A helyzet az, hogy eléggé sietek. Hosszú az út hazáig. – Miközben 

beszéltem, elővettem táskámból a vastag, fehér borítékot, és 

átnyújtottam. 

– Ó! – mondta, hangjában némi csalódottsággal. Zakója belső 

zsebébe dugta. Azzal nem is vesződött, hogy megszámolja. – Abban 

reménykedtem, hogy tudunk beszélni egy percet. 

– Miről? – kérdeztem kíváncsian. 

– Nos, előbb hadd adjam oda az árut. Szeretnék megbizonyosodni 

afelől, hogy elégedett. 

Megfordult, aktatáskáját az asztalra tette, és kipattintotta a zárat. 

Nagy alakú, sárgásbarna borítékot vett elő. 

Bár fogalmam sem volt, mit ellenőrizzek rajta, kinyitottam a 

borítékot, és futólag megnéztem a tartalmát. J. elforgatta Jacob képét, 

és megváltoztatta a színeket is, így nem szúrt azonnal szemet, hogy 

az útlevélben és a jogosítványán ugyanaz a fotó szerepel. Nekem 

mind a kettő hibátlannak tűnt, ami persze nem sokat jelentett. 

Vetettem egy pillantást a képre Vanessa Wolfe útlevelében, de sietve 

elfordítottam a tekintetemet, mert gombóc nőtt a torkomban. 

– Köszönöm. 

J. szeme egy kicsit összeszűkült, és úgy éreztem, csalódott, amiért a 

vizsgálat nem alaposabb. 

– Biztosíthatom, hogy minden darab tökéletes. Mind át fog menni a 

legtüzetesebb szakértői vizsgálaton is. 

– Ebben biztos vagyok. Nagyon hálás vagyok azért, amit értem tett, J. 

– Örömömre szolgált, Bella. Kérem, a jövőben is forduljon hozzám 

bizalommal, ha bármire szüksége lenne a Cullen családnak! – 

Valójában nem igazán utalt rá, mégis felhívásnak hangzott, hogy 

vegyem át Jasper helyét kapcsolattartóként. 



– Volt valami, amit szeretett volna megbeszélni? 

– Nos, igen. Egy kicsit kínos… – A kőből épített kandallóra mutatott 

kérdőn, mire leültem a padkájára, ő pedig helyet foglalt mellettem. 

Újra gyöngyözni kezdett a homloka, mire elővett egy kék selyem 

zsebkendőt, és törölgetni kezdte. 

– Ön Mr. Jasper nejének a húga? Vagy a bátyjának a felesége? – 

kérdezte. 

– A bátyja a férjem – tisztáztam, nem sejtve, hova akar kilukadni. 

– Ezek szerint ön Mr. Edward újdonsült neje? 

– Igen. 

Bocsánatkérően mosolyodott el. 

– Tudja, annyiszor láttam az összes nevet! Fogadja megkésett 

jókívánságaimat! Örülök, hogy Mr. Edward ilyen bájos partnert talált 

annyi év után. 

– Nagyon köszönöm. 

Elhallgatott, és felitatta az izzadságát. 

– Talán el tudja képzelni, hogy az évek során milyen nagy tisztelet 

fejlődött ki bennem Mr. Jasper és az egész család iránt. 

Óvatosan bólintottam. 

Nagy levegőt vett, majd szótlanul kifújta. 

– J. kérem, csak mondja ki egyszerűen, ami a szívét nyomja! 

Újabb nagy levegőt vett, majd sietve, alig érthetően hadarta: 

– Ha biztosítani tudna afelől, hogy nem áll szándékában elrabolni a 

kislányt az édesapjától, jobban aludnék ma éjjel. 

– Ó! – képedtem el. Beletelt egy percbe, mire megértettem, milyen 

hibás következtetést vont le. – Dehogy! Semmi ilyesmiről nincs szó. 

– Halványan elmosolyodtam, és igyekeztem megnyugtatni. – 

Egyszerűen csak biztonságos helyet készítek elő a számára, arra az 

esetre, ha a férjemmel és velem történne valami. 

– Arra számít, hogy történni fog? – kérdezte elvörösödve, majd 

mentegetőzni kezdett. – Nem mintha bármi közöm lenne hozzá. 

Figyeltem, ahogy a pír szétterjed bőre finom hártyája alatt, és 

örültem, immáron nem először, hogy nem vagyok átlagos újszülött. J. 

elég rendes pasasnak tűnt, leszámítva, hogy bűnöző. Kár lett volna 

megölni. 

– Sosem lehet tudni – sóhajtottam. 



Elkomorodott. 

– Akkor hadd kívánjak sok szerencsét! És kérem, ne haragudjon meg 

rám, kedvesem, de… ha esetleg Mr. Jasper felkeres, és megkérdezi, 

milyen neveket írtam ezekbe az igazolványokba… 

– Akkor természetesen azonnal mondja meg neki! Nagyon örülnék, 

ha Mr. Jaspert a legapróbb részletekig tájékoztatná az egész 

tranzakciónkról. 

Nyíltságomtól mintha egy kissé megkönnyebbült volna. 

– Nagyszerű – mondta. – És nem tudom rábeszélni, hogy maradjon 

vacsorára? 

– Sajnálom, de nagyon kevés az időm. 

– Akkor engedje meg, hogy még egyszer jó egészséget és sok 

boldogságot kívánjak! Ha a Cullen családnak bármire szüksége 

lenne, kérem, Bella, ne habozzon hozzám fordulni! 

– Köszönöm, J. 

Azzal távoztam a zsákmánnyal, de még visszanéztem, és láttam, 

hogy J. az aggodalom és a sajnálkozás keverékével az arcán bámul 

utánam. 

A hazafelé út rövidebb időbe telt. Az éjszaka fekete volt, így hát 

lekapcsoltam a fényszórókat, és padlógázt adtam. Amikor 

visszaértem a házhoz, a legtöbb autó hiányzott, még Alice Porschéja 

és az én Ferrarim is. A hagyományos vámpírok elmentek olyan 

messzire, amennyire csak lehetett, hogy a szomjukat csillapítsák. 

Igyekeztem elhessegetni a kellemetlen gondolataimat, és nem azt 

találgatni, kire-mire vadászhatnak az éjszakában. Csak Kate-et és 

Garrettet találtam a nappaliban, az állatvér tápértékéről huzakodtak 

játékosan. Arra következtettem belőle, hogy Garrett megpróbálkozott 

a vegetáriánus vadászattal, és nehezére esett. 

Edward nyilván hazavitte Renesmee-t aludni. Jacob tehát minden 

bizonnyal az erdőben kódorog, a tanyaház közelében. A családom 

többi tagja is vadászott, talán épp a többi Denalival. 

Így gyakorlatilag egyedül maradtam a házban, amit ki is használtam.  

Szimatom azt súgta, hogy hosszú idő óta, talán amióta elhagytak 

bennünket, én vagyok az első, aki belép Alice és Jasper szobájába. 

Sokáig csendben kotorásztam hatalmas szekrényükben, amíg meg 

nem találtam a megfelelő táskát. Biztosan Alice-é volt. Kis fekete bőr 



hátizsák, az a fajta, amit általában tárcának használnak, elég kicsi 

ahhoz, hogy ne tűnjön fel akkor sem, ha Renesmee viseli. Aztán 

megcsapoltam az apróbb kiadásokra félretett készpénzüket, nagyjából 

kétszer annyit vettem el, amennyi egy átlagos amerikai család éves 

bevétele. Úgy véltem, ha innen lopok, az kevésbé feltűnő, mintha a 

ház bármely más részéből, mivel ezt a szobát mindenki szomorúan 

kerülte. A borítékot a hamis útlevelekkel és igazolványokkal betettem 

a táskába, majd a pénzt is. Aztán leültem az ágy szélére, és a 

szánalmas kis csomagot néztem. Ez volt minden, amit a lányomnak 

és a legjobb barátomnak adhattam, hogy megmenthessék az életüket. 

Kétségbeesetten dőltem neki a baldachin tartóoszlopának. 

De mi mást tehetnék? 

Percekig ültem lehajtott fejjel, amikor támadt egy ötletem. 

Ha… 

Ha feltételezem, hogy Jacob és Renesmee megmenekül, az azt is 

jelenti, hogy Demetri halott lesz. Ez minden túlélőnek, köztük Alice-

nek és Jaspernek is ad némi reményt. 

Akkor miért ne segíthetne Alice és Jasper Jacobnak és Renesmee-

nek? Ha együtt lesznek újra, Renesmee az elképzelhető legjobb 

védelmet élvezné. Semmi okom feltételezni, hogy ez nem történhet 

meg, leszámítva, hogy Alice Jake-et és Renesmee-t nem látja. 

Hogyan fogna hozzá a keresésükhöz? 

Egy pillanatig tanakodtam, aztán átmentem a folyosó túloldalára, 

Carlisle és Esme lakosztályába. Esme íróasztala szokás szerint tele 

volt vázlatokkal és tervrajzokkal, minden takaros kupacokba 

rendezve. Az asztal számos rekeszének egyikében nagy doboz 

levélpapír. Kivettem egy tiszta lapot és egy tollat. 

Aztán öt teljes percig bámultam az elefántcsontszínű papírt, és a 

tervemet csiszolgattam. Lehet, hogy Alice nem látja Jacobot vagy 

Renesmee-t, de engem igen. Magam elé képzeltem, ahogy látja ezt a 

pillanatot, és kétségbeesetten reménykedtem benne, hogy nem túl 

elfoglalt ahhoz, hogy idefigyeljen. 

RIO DE JANEIRO írtam csupa nagy, egész lapot betöltő, nyomtatott 

betűvel a papírra. 

Rio tűnt a legjobb helynek, ahova küldhettem őket: elég messze van 

innen, Alice és Jasper a legutóbbi jelentés szerint már amúgy is Dél-



Amerikában van, és csak azért, mert most nagy baj fenyeget, nem 

szűnnek meg a meglévő problémák: Renesmee jövőjének rejtélye és 

a rettegés villámgyors öregedése miatt. Amúgy is délre indultunk 

volna. Most már Jacob és remélhetőleg Alice dolga lesz felkutatni a 

legendákat. 

Lehajtottam a fejemet, mert hirtelen rám tört a zokoghatnék, de 

összeszorítottam a fogamat. Jobb, ha Renesmee nélkülem folytatja, 

bár már most annyira hiányzott, hogy alig tudtam elviselni. 

Nagy levegőt vettem, és betettem az üzenetet a hátizsák aljába, ahol 

Jacob elég hamar meg fogja találni. 

És imádkoztam: mivel valószínűtlennek tűnt, hogy Jake gimijében 

lett volna portugál nyelvoktatás, csak remélni mertem, hogy legalább 

spanyolul tanult egy keveset. 

Nem maradt más hátra, mint várni. 

Még két napot. Edward és Carlisle a tisztáson várakozott, ahová 

Alice a Volturi érkezését jósolta. Ugyanazon a halálmezőn, ahol 

Victoria újszülöttei megtámadtak bennünket tavaly nyáron. 

Eltűnődtem, Carlisle-nak van-e valamiféle déjà vu érzése. Nekem 

teljesen új lesz. Ezúttal Edward és én is a családunkkal együtt 

leszünk. 

Csak tippeltünk, amikor azt gondoltuk, hogy a Volturi vagy 

Edwardot, vagy Carlisle-t keresi. Azon morfondíroztam, hogy 

meglepődnek-e majd, amikor meglátják, hogy zsákmányuk nem 

menekül. Vagy inkább gyanút fognak? Elképzelni sem tudtam, hogy 

a Volturi valaha is szükségét érezné az óvatosságnak. 

Bár Demetri számára remélhetőleg láthatatlan voltam, mégis 

Edwarddal maradtam. Természetesen. Már csupán néhány óránk 

maradt, hogy együtt legyünk. 

Edwarddal nem volt nagy búcsújelenetünk, és nem is terveztem 

ilyesmit. Ha az ember kimondja, azzal véglegessé teszi. Az olyan 

lenne, mint egy kézirat utolsó oldalára gépelni, hogy: Vége. Így hát 

nem búcsúzkodtunk, inkább egymás közelében maradtunk, és el nem 

engedtük a másikat. Bármi lesz is a vég, nem fog elválasztani minket. 

Felállítottunk egy sátrat Renesmee-nek egy kicsivel hátrébb, a fák 

védelmében, és ahogy újra ott táboroztunk Jacobbal a hidegben, 

megint déjà vu érzés kerített hatalmába. Jóformán felfoghatatlan, 



mennyi minden megváltozott tavaly június óta. Hét hónappal ezelőtt 

hármunk barátsága lehetetlennek tűnt. Mindhármunk szívét 

elkerülhetetlen fájdalom gyötörte. Most minden a legnagyobb 

harmóniában volt. Nevetségesen ironikusnak tűnt, hogy a kirakós 

játék darabjai épp akkor álljanak össze tökéletes képpé, amikor 

mindjárt megsemmisül. 

Szilveszter előtti éjszaka kezdett a várt módon havazni. Az apró 

pelyhek ezúttal nem olvadtak el a tisztás kövecses talaján. Miközben 

Renesmee és Jacob aludt – Jacob olyan hangosan horkolt, hogy 

csodálkoztam, amiért Renesmee nem ébred fel rá –, a hó először 

vékonyan takarta be a földet, aztán vastagabb paplanná duzzadt. Mire 

feljött a nap, Alice látomása beteljesült. Edwarddal kézen fogva 

bámultuk a szikrázó mezőt, és egyikünk sem szólalt meg. 

A többiek még kora reggel összegyűltek, és némán szemlélték 

előkészületeik nyomát – egyesek halvány arany, mások élénk 

bíborvörös szemekkel. Nem sokkal azután, hogy valamennyien 

összegyűltünk, már hallottuk is az erdőben toporgó farkasokat. Jacob 

előjött a sátorból, hogy csatlakozzon hozzájuk, de Renesmee-t hagyta 

tovább aludni. 

Edward, Carlisle és a többi Cullen laza alakzatba rendeződött, a 

tanúinkat pedig oldalt sorakoztatták fel, mint valami 

karzatközönséget. 

Én távolabbról figyeltem őket, a sátornál vártam, hogy Renesmee 

felébredjen. Amikor már fent volt, segítettem neki felöltözni abba a 

ruhába, amit két nappal korábban, előrelátóan kiválasztottam 

számára. A fodros, lányos holmik valójában elég strapabíróak voltak 

ahhoz, hogy ne ordítson róluk, hogy viselőjük egy óriási farkas hátán 

ülve lovagolt át néhány államon. A dzseki után ráadtam a fekete bőr 

hátizsákot, benne az iratokkal, a pénzzel, a Rióra utaló jellel, és egy-

egy levéllel neki és Jacobnak, Charlie-nak és Renée-nek. Renesmee 

elég erős volt, ez a súly meg se kottyant neki. 

Hatalmas szemekkel nézett, amikor észrevette arcomon a fájdalmat. 

Azt azonban megérezte, hogy jobb, ha nem kérdezi, mit művelek. 

– Szeretlek – mondtam neki. – A világon mindennél jobban. 



– Én is szeretlek, Mama – felelte. Megérintette a medált a nyakában, 

amiben most egy apró, közös fénykép volt, róla, Edwardról és rólam. 

– Mindig együtt leszünk. 

– A szívünkben mindig együtt leszünk – helyesbítettem olyan halkan, 

mintha csak levegőt vettem volna. – De amikor ma eljön az ideje, el 

kell hagynod engem. 

A szeme tágra nyílt, és megérintette az arcomat. Néma tiltakozása 

hangosabb volt, mintha felkiáltott volna. 

Nyelni sem tudtam, úgy éreztem, a torkom hirtelen bedagadt. 

– Megteszed a kedvemért? Kérlek! 

Erősebben szorította az ujjait az arcomra. 

Miért? 

– Nem mondhatom meg – suttogtam. – De hamarosan megérted. 

Megígérem. 

A fejemben Jacob arca jelent meg. 

Bólintottam, mire elhúzta a kezét. 

– Most ne gondolj erre! – sóhajtottam a fülébe. – Ne szólj Jacobnak, 

amíg azt nem mondom, hogy fuss, rendben? 

Ezt megértette. Bólintott is. 

Elővettem a zsebemből még valamit. 

Miközben Renesmee holmiját csomagoltam, váratlan csillogás vonta 

el a figyelmemet. Kóbor napsugár tévedt be a tetőablakon, és az 

értékes, antik dobozra esett, amely érintetlenül hevert egy magas polc 

tetején a sarokban. Egy pillanatra eltöprengtem, aztán vállat vontam. 

Miután összeraktam Alice jelzéseit, nem remélhettem, hogy a 

hamarosan bekövetkező konfrontáció békésen megoldódik. 

De miért is ne igyekezzünk barátságosan viselkedni, amennyire 

tőlünk telik? – kérdeztem magamtól. – Mi baj lehet belőle? 

Mégiscsak élhetett bennem némi esztelen, vak remény, mivel 

felkapaszkodtam a polcra, és levettem Aro nászajándékát. 

Most a nyakamba akasztottam a vastag arany kötelet, s a hatalmas, 

nehéz gyémánt befészkelte magát a torkom mélyedésébe. 

– Szép – suttogta Renesmee, majd erősen körém fonta a karját. 

Magamhoz öleltem. Így összekapaszkodva léptünk ki a sátorból a 

tisztásra. 



Edward fél szemöldökét felvonta ugyan közeledtemre, de nem tett 

megjegyzést sem az én ékszeremre, sem Renesmee hátizsákjára. 

Csupán mindkettőnket szorosan átölelt egy hosszú pillanatra, aztán 

mély sóhajjal elengedett. Szemében nyomát sem láttam 

búcsúpillantásnak. Talán mégis jobban reménykedett valamiben, ami 

ezután az élet után következik, mint amennyire beismerte. 

Elfoglaltuk a helyünket. Renesmee fürgén a hátamra kapaszkodott, 

hogy szabadon hagyja a kezemet. Egylépésnyire álltam a Carlisle, 

Edward, Emmett, Rosalie, Tanya, Kate és Eleazar alkotta frontvonal 

mögött. Mellettem egészen közel Benjamin és Zafrina. A feladatom 

az volt, hogy őket védjem, amíg csak bírom. Ők voltak a legjobb 

támadóink. Ha elérnénk, hogy a Volturi tagjai veszítsék el látásukat, 

akár csak néhány pillanatra is, az mindent megváltoztatna. 

Zafrina merev és vad volt, Senna az oldalán pedig jóformán a 

tükörképe. Benjamin a hóban ült, tenyerét a földhöz tapasztotta, és 

alig hallhatóan a törésvonalakról motyogott. Tegnap éjjel teledobálta 

a mező túlsó végét gömbölyű kövekkel, amelyek most természetes, 

hóval borított halmoknak látszottak. Fel nem tartóztatnak ugyan 

egyetlen vámpírt sem, de figyelemelterelésnek megteszik. 

A tanúk jobb és bal oldalunkon csoportosultak, egyesek közelebb, 

mások távolabb. Azok álltak a legközelebb, akik hűségnyilatkozatot 

tettek. Észrevettem, hogy Siobhan a halántékát masszírozva, lehunyt 

szemmel összpontosít. Netán Carlisle kedvében akar járni? Igyekszik 

maga elé képzelni a tárgyalásos megoldást? 

A hátunk mögött, az erdőben, ugrásra készen lapultak a láthatatlan 

farkasok. Csupán hangos lihegésük és a szívverésük hallatszott. 

Beborult, a felhők megszűrték a fényt, így lehetett volna délelőtt, de 

akár délután is. Edward feszülten figyelt, és biztos voltam benne, 

hogy ezt a jelenetet már másodszor látja. Először Alice víziójaként 

nézte végig. Pontosan ugyanúgy fog megérkezni a Volturi, mint a 

látomásban. Már csak perceink vagy pillanataink voltak hátra. 

Az egész család és minden barátunk felkészült. 

Az erdőből kiügetett a hatalmas, rozsdabarna alfa hím, és megállt 

mellettem. Képtelen volt távol maradni Renesmee-től, amikor ilyen 

közvetlen veszély fenyegeti. 



Renesmee kinyújtotta a kezét, és ujjait a sűrű farkasbundába fúrta. 

Jacob közelsége megnyugtatta. Egy kicsit én is jobban éreztem 

magam. Amíg Jacob vigyáz Renesmee-re, a lányomnak nem eshet 

baja. 

Anélkül, hogy rám pillantott volna, Edward hátranyújtotta a kezét. 

Kinyújtottam a karomat, hogy megfoghassam. Megszorította az 

ujjaimat. 

Újabb perc telt el, én pedig csak füleltem, hátha hallom őket 

közeledni. 

És ekkor Edward megdermedt. Összeszorított foggal halkan 

sziszegett. Észak felé nézett. 

Mi is abba az irányba meredtünk, és vártunk, miközben peregtek az 

utolsó másodpercek. 

36. VÉRSZOMJ 

VOLT VALAMI LENYŰGÖZŐ SZÉPSÉG ABBAN, AHOGY 

KÖZELEDTEK. 

Merev, szabályos alakzatban. Egyszerre léptek, de nem masíroztak. 

Tökéletes összhangban mozogva hömpölygött a fák felől a sötét, 

fegyelmezett sereg. Olyan simán, folyamatosan, mintha néhány 

ujjnyival a fehér hó fölött lebegnének. 

A körkörös védelem legszéle szürke volt, és befelé haladva egyre 

sötétedett a testek minden egyes sorával, míg végül az alakzat szíve 

éjfekete nem lett. Minden arcot csuklya árnyékolt. Léptük halk 

surrogása szabályos zene. Bonyolult ritmus, amit sosem tévesztett el 

senki. 

Egy adott jelre, amit nem láttam – de talán csak az évezredes 

gyakorlatozás tette –, az alakzat szétnyílt. Túl katonásan és 

szögletesen ahhoz, hogy nyíló virághoz hasonlítson, bár a szín arra 

emlékeztetett; inkább egy elegánsan, de mereven kinyíló legyezőt 

juttatott eszembe. A szürke köpönyeges alakok félrehúzódtak, míg a 

sötétebbek tökéletesen uralt mozdulatokkal törtek előre középen. 

Lassan, megfontoltan haladtak, minden sietség, feszültség, 

aggodalom nélkül. A legyőzhetetlenek tempójában. 

Majdnem olyan volt, mint a régi rémálmom. Csakis a mohó vágy 

hiányzott, amit álmomban az arcokon láttam, a bosszúállás öröme. 

Eddig a Volturi túlzottan fegyelmezett volt ahhoz, hogy bármiféle 



érzelmet kimutasson. Nem lepődtek meg, és nem is bosszankodtak a 

rájuk váró vámpírok hadán, amely hozzájuk képest szedett-vedett 

gyülekezetnek tűnt. A köztünk álldogáló hatalmas farkasra ügyet sem 

vetettek. 

Muszáj volt megszámolnom őket. Harmincketten voltak. Ha nem 

számítom a két sodródó, magányos, fekete köpönyeges alakot 

leghátul, akikről feltételeztem, hogy a feleségek, és védett pozíciójuk 

azt sejtette, hogy nem fognak részt venni a támadásban, akkor is 

túlerőben voltak. Közülünk csak tizenkilencen harcra foghatóak, 

heten pedig azt figyelik, ahogy majd megsemmisítenek bennünket. 

Ha beleszámítom a tíz vérfarkast, akkor is nyilvánvaló, hogy ők 

győznek. 

– Jönnek, mint a vörös kabátosok Bunker Hillnél
7
 – motyogta Garrett 

titokzatosan, majd közelebb húzódott Kate-hez. 

– Hát eljöttek – súgta Vladimir Stefannak. 

– Az asszonyok – sziszegte vissza Stefan. – Az egész gárda. 

Mindannyian. Még jó, hogy nem próbálkoztunk Volterrával. 

Azután, mintha nem lennének elegen, miközben a Volturi lassan, 

fenségesen közeledett, a hátuk mögött még több vámpír lépett elő a 

tisztásra. 

A látszólag végtelen sorokban előrenyomuló vámpírok szöges 

ellentétei voltak a Volturi kifejezéstelen fegyelmezettségének. 

Arcukon az érzelmek kaleidoszkópja villódzott. Először is a sokk, és 

még némi szorongás is, ahogy meglátták a rájuk várakozó ellenfelet. 

Erre nem számítottak. Ez az aggodalom azonban hamar elpárolgott; 

bíztak létszámfölényükben, főleg a megállíthatatlan Volturi erők 

mögött. Hamar visszanyerték a nyugalmukat. 

Arcuk egyértelműen tükrözte a gondolataikat. A dühös, őrjöngésig 

felajzott csőcselék igazságszolgáltatásért lihegett. Amíg ezeket az 

arcokat nem láttam, nem is tudtam, mit érez a vámpírvilág a 

halhatatlan gyermekek iránt. 

Nyilvánvaló, hogy ez a rendezetlen, vegyes horda – összesen több 

mint negyven vámpír – a Volturi saját tanúja. Ha majd halottak 

                                                             
7 Vöröskabátosoknak hívták a brit sereg katonáit az amerikai függetlenségi 

háborúban. A Bunker Hill-i csatát az amerikaiak túlerő miatt elvesztették, de a 

heroikus küzdelem szimbóluma maradt. 



leszünk, elviszik a hírt, hogy a gonosztevőket megsemmisítették, és a 

Volturi minden részrehajlás nélkül cselekedett. Legtöbbjükön 

látszott, hogy többet remél a tanúságtételnél – inkább segédkezni 

akar. Szétmarcangolni és elégetni bennünket. Esélyünk sem volt. 

Még ha valahogy semlegesíteni tudnánk a Volturi fölényét, akkor is 

túlerőben lennének, tehát minden hiába. Ha sikerülne megölnünk 

Demetrit, Jacob akkor sem tudna elfutni előlük. 

Éreztem, ahogy körülöttem a többiek is rájönnek erre. Elkeseredéstől 

volt súlyos a levegő, amely az eddiginél is nagyobb nyomással 

nehezedett rám. 

Volt egy vámpír a szembenálló erők soraiban, aki mintha nem 

tartozott volna egyik csoporthoz sem. Irinát ismertem fel benne, aki a 

két társaság között hezitált, egészen más arccal, mint a többiek. Irina 

le sem tudta venni rémült pillantását a frontvonalban álló Tanyáról. 

Edward nagyon halkan, de vadul felhorkant. 

– Alistairnek igaza volt – mondta Carlisle-nak. 

Láttam, ahogy kérdőn pillant Edwardra. 

– Alistairnek? – suttogta Tanya. 

– Caius és Aro ölni és harácsolni jött – felelt Edward, úgy, hogy azt 

csak a mi oldalunk hallja. – Előre megtervezett, többszintű 

stratégiájuk van. Rég eldöntötték, hogy ha kiderül, hogy Irina vádja 

hamis, találnak mást, amit megtorolhatnak. Most azonban látják 

Renesmee-t, ezért tökéletesen biztosak a dolgok menetében. 

Megpróbálhatnánk védekezni más, hamis vádjaik ellen, de először 

meg kell állniuk, hogy meghallgassák az igazat Renesmee-ről. – 

Majd még halkabban hozzátette: – Amit eszük ágában sincs 

megtenni. 

Jacob furcsa kis lihegést hallatott. 

Majd váratlanul, két másodperccel később, a menet mégis megállt. 

Az összehangolt léptek halk zenéje elhallgatott. A vasfegyelem 

töretlen maradt; a Volturi egy emberként dermedt mozdulatlanná. 

Úgy százlépésnyire álltak tőlünk. 

A hátam mögött kétoldalt közelebbről hallottam a nagy szívek 

dobbanását, mint addig. Megkockáztattam egy pillantást a szemem 

sarkából jobbra és balra, hogy lássam, mi állította meg a Volturi 

közeledését. 



A farkasok csatlakoztak hozzánk. 

Az egyenetlen vonal két oldalán hosszú karként öleltek körbe minket. 

A másodperc törtrésze alatt észrevettem: többen vannak, mint az a tíz 

farkas, akiket ismertem, jó párat közülük még sosem láttam. 

Tizenhatan sorakoztak fel mellettünk, egyenletes távolságban 

egymástól. Jacobot is beleszámítva tizenheten voltak. Magasságukból 

és hatalmas mancsukból nyilvánvaló volt, hogy az újonnan jöttek 

mind nagyon, de nagyon fiatalok. Ezt előre láthattam volna. Amikor 

ennyi vámpír tartózkodik egy helyen, elkerülhetetlen a környéken a 

vérfarkas populáció robbanása. 

Még több gyerek fog meghalni. Nem értettem, Sam vajon miért 

engedte, aztán rájöttem, hogy nem volt más választása. Ha egyetlen 

farkas is mellénk áll, biztos, hogy a Volturi felkutatja a maradékot. 

Egész fajuk létét kockára tették. 

És veszíteni fogunk. 

Egyszeriben elöntött a düh. Nem is dühös voltam, hanem gyilkolni 

tudtam volna a haragtól. Reményvesztett kétségbeesésem teljesen 

elpárolgott. Halvány, vöröses fény világította meg az előttem álló 

sötét alakokat, és abban a pillanatban semmi másra nem vágytam, 

mint beléjük mélyeszteni a fogaimat, letépni végtagjaikat, és halomba 

hordani, hogy elégessük őket. Annyira dühbe gurultam, hogy 

legszívesebben a máglyájuk körül táncoltam volna kacagva, 

miközben elevenen megégnek, és hamvaik parázslanak. Az ajkam 

automatikusan felhúzódott, és a torkomból halk, vad morgás tört elő, 

ami egészen a gyomrom mélyéről indult. A szám széle mosolyra 

görbült. 

Zafrina és Senna visszhangozta morgásomat. Edward 

figyelmeztetően megszorította a kezemet, amit még mindig nem 

engedett el. 

A Volturi tagjainak beárnyékolt arca nagyobbrészt még mindig 

kifejezéstelen volt. Csupán két szempár árult el bármiféle érzelmet. 

Aróé és Caiusé. Középen állva felmérték a helyzetet. A kezük 

összeért, és az egész gárda megállt velük együtt, s most parancsra 

várt, hogy kezdhetik az öldöklést. Aro és Caius nem nézett egymásra, 

bár nyilvánvalóan kommunikáltak. Marcus azonban, aki Aro másik 

kezéhez ért hozzá, mintha nem vett volna részt a beszélgetésben. 



Arckifejezése nem volt annyira üres, mint a gárdistáké, de majdnem 

annyira szenvtelen. Csakúgy, mint amikor az előző alkalommal 

láttam, mélységesen unottnak tűnt. 

A Volturi tanúk felénk hajoltak, dühös pillantásukat Renesmee-re és 

rám szegezték, de az erdő szélén maradtak, biztonságos távolságot 

hagyva maguk és a Volturi katonái között. Csupán Irina álldogált a 

Volturi háta mögött, alig néhány lépésnyire a két szőke hajú, poros 

arcú, hályogos szemű vén feleségtől és nagydarab testőreiktől. 

Volt ott egy nő a sötétebb köpönyegesek között, mindjárt Aro 

mögött. Nem voltam biztos benne, de úgy tűnt, megérinti Aro hátát. 

Vajon ő Renata, a másik pajzs? Elgondolkodtam azon, hogy engem 

ki tudna-e védeni. 

Én azonban nem pazarolnám az életemet arra, hogy elkapjam Caiust 

vagy Arót. Fontosabb célpontjaim voltak. 

Végignéztem a sort őket keresve, és nem volt nehéz megtalálnom a 

két apró termetű vámpírt, sötétszürke köpönyegben, a csoport közepe 

táján. Alec és Jane, akik valószínűleg a gárda legkisebb tagjai voltak, 

ott álltak közvetlenül Marcus mellett, akit a másik oldalról Demetri 

védett. Szép sima arcuk nem árult el semmit. A vének éjfekete 

köpönyegei mellett ők viselték a legsötétebb színt. Vladimir 

boszorkány ikreknek nevezte őket. Az ő képességeikre alapozódott a 

Volturi támadása. Ők Aro gyűjteményének ékkövei. 

Az izmaim megfeszültek, és méreg gyűlt a számban. 

Aro és Caius hályogos, vörös szeme végigszántott sorainkon. 

Csalódást olvastam le Aro arcáról, ahogy újra meg újra végignézett 

rajtunk, valakit keresett, aki hiányzik. Kiábrándultan szorította össze 

az ajkát. 

Ebben a pillanatban hálás voltam Alice-nek, amiért elmenekült. 

Ahogy hosszabbra nyúlt a szünet, hallottam, hogy Edward légzése 

felgyorsul. 

– Edward? – kérdezte Carlisle halkan és feszülten. 

– Nem tudják eldönteni, mi legyen a következő lépés. Mérlegelik a 

lehetőségeket, kulcsfontosságú célpontokat választanak – engem, 

természetesen téged, Eleazart, Tanyát. Marcus az egymáshoz való 

kötődésünket méri fel, és gyenge pontokat keres. Irritálja őket a 

románok jelenléte. Aggódnak az ismeretlen arcok, főleg Zafrina és 



Senna, meg persze a farkasok miatt. Még sosem álltak szemben 

túlerővel. Ez állította meg őket. 

– Túlerő? – suttogta Tanya hitetlenkedve. 

– A tanúikat nem számítják bele – lehelte Edward. – Jelentéktelen 

senkik, a gárda szemében értéktelenek. Aro egyszerűen csak élvezi, 

ha van közönsége. 

– Beszéljek én? – kérdezte Carlisle. 

Edward tétovázott, majd rábólintott. 

– Több lehetőséged nem lesz rá. 

Carlisle kihúzta magát, elindult, és több lépéssel védvonalunk előtt 

állt meg. Borzalmas volt ilyen egyedül, védtelenül látni. 

Tenyérrel felfelé üdvözlésre tárta a karját. 

– Aro, öreg barátom! Évszázadok óta nem láttalak. 

A fehér tisztáson halotti csend támadt egy hosszú pillanatra. Éreztem, 

ahogy Edward kicsit kienged, amikor hallotta, ahogy Aro Carlisle 

szavait értékeli magában. Teltek a másodpercek, a feszültség egyre 

nőtt. 

Ekkor Aro kilépett a Volturi alakulat közepéből. A pajzs, Renata, 

vele együtt mozgott, mintha ujjbegye Aro köpönyegéhez lenne 

varrva. Most először reagáltak a Volturi sorai. Halk morgás futott 

végig rajtuk, szemöldöküket fenyegetően vonták fel, és fogsoruk 

kivillant. Néhányan a gárda tagjai közül támadó testhelyzetet vettek 

fel. 

Aro feltartotta a kezét. 

– Béke! 

Csupán néhány lépést tett, majd félrebiccentette a fejét. Hályogos 

szemében kíváncsiság csillant. 

– Szép szavak, Carlisle – lehelte vékony, remegő hangon. – De 

mintha nem lennének megfelelőek, tekintve a sereget, amit 

összegyűjtöttél, hogy megölj engem, és megöld a szívemnek 

kedveseket. 

Carlisle a fejét csóválta, és kezet nyújtott, mintha nem lenne köztük 

még mindig vagy száz lépés távolság. 

– Csupán a kezemet kell megérintened, hogy tudd, nem ez volt a 

szándékom. 

Aro összehúzta gonosz szemeit. 



– De mennyiben számíthat a szándékod, kedves Carlisle, annak 

fényében, amit tettél? – Homlokát ráncolta, és a szomorúság árnya ült 

a vonásain, bár hogy ez valódi volt-e, nem tudtam megállapítani. 

– Nem követtem el a bűnt, melyet megtorolni jöttél. 

– Akkor húzódj félre, és engedd, hogy megbüntessük a felelősöket! 

Őszintén, Carlisle, semmi nem szerezne nekem nagyobb örömöt, 

mintha ma megkímélhetném az életedet. 

– Senki sem szegte meg a törvényt, Aro. Engedd, hogy 

elmagyarázzam! – ajánlotta fel kézfogását újra Carlisle. 

Mielőtt Aro felelhetett volna, Caius fürgén mellette termett. 

– Carlisle, te annyi értelmetlen, felesleges szabályt állítasz fel 

önmagadnak – sziszegte a fehér hajú, agg vámpír. – Hogy létezik, 

hogy védelmezed az egyetlen valóban fontos törvény megszegőit? 

– A törvényt mindenki tiszteletben tartotta. Ha meghallgatnátok… 

– Látjuk a gyermeket, Carlisle – mordult fel Caius. – Ne nézz 

együgyűnek! 

– Nem halhatatlan. Nem vámpír. Ezt néhány pillanat alatt könnyedén 

bebizonyíthatom… 

– Ha nem tartozik a tiltottak közé, miért gyűjtöttél sereget a 

védelmére? – szakította félbe Caius. 

– Ők szemtanúk, Caius, pontosan olyanok, amilyeneket te is hoztál 

magaddal – mutatott Carlisle az erdő szélén álló dühös hordára. 

Némelyikük válaszként felmordult. – Barátaink bármelyike 

elmondhatja nektek az igazságot a gyermekről. De az is elég, ha 

ránézel, Caius. Láthatod, ahogy embervértől rózsás az arca. 

– Szemfényvesztés! – horkant fel Caius. – Merre van az informátor? 

– A nyakát nyújtogatta, amíg észre nem vette a feleségek mögött 

várakozó Irinát. – Te! Gyere! 

Irina értetlenül meredt rá, olyan képet vágott, mint aki nem teljesen 

ébredt fel egy förtelmes rémálomból. Caius türelmetlenül csettintett, 

mire a feleségek egyik hatalmas testőre Irinához lépett, és durván 

hátba bökte. Irina kettőt pislogott, majd lassan, mint az alvajáró, 

odasétált Caiushoz. Néhány lépésnyire állt meg, szemét le nem véve 

nővéreiről. 

Caius odalépett hozzá, és pofonvágta. 



Nem fájhatott, de volt a mozdulatban valami rettenetesen megalázó. 

Mintha egy kutyába rúgott volna bele. Tanya és Kate egy emberként 

szisszent fel. 

Irina megdermedt, s pillantása végül Caiusra tévedt, aki karmos 

ujjával a hátamon kapaszkodó és ujjaival még mindig Jacob 

bundájába gabalyodott Renesmee-re mutatott. Caiust most már 

teljesen vörösben láttam a dühtől. Jacob mellkasában morgás 

dübörgött. 

– Ezt a gyermeket láttad? – tudakolta Caius. – Ő az, aki 

nyilvánvalóan több, mint ember? 

Irina merőn nézett bennünket, először vette szemügyre Renesmee-t, 

amióta a tisztásra lépett. Fejét félrebiccentette, és zavarodottság 

suhant át az arcán. 

– Nos? – mordult fel Caius. 

– Én… nem vagyok biztos benne – mondta döbbent hangon. 

Caius keze megrándult, mintha újra pofon akarná vágni. 

– Hogy érted ezt? – kérdezte fémes suttogással. 

– Nem ugyanolyan, bár azt gondolom, ugyanaz a gyermek. Úgy 

értem, megváltozott. Ez a gyerek nagyobb, mint az, akit láttam, de… 

Caius hirtelen kivillanó fogai közül dühös zihálás tört elő, mire Irina 

elharapta a mondatot. Aro ott termett Caius mellett, és a vállára tette 

a kezét, hogy megfékezze. 

– Béke, testvér! Van időnk kideríteni mindent. Szükségtelen a 

sietség. 

Caius mogorva arccal fordult újra Irinához. 

– Nos, kedveském – szólt Aro meleg, mézesmázos suttogással. – 

Mutasd meg nekem, mi az, amit megpróbáltál elmagyarázni! – Azzal 

kezét a zavarodott vámpír felé nyújtotta. 

Irina bizonytalanul fogta meg. Csupán öt másodpercig álltak ott kéz a 

kézben. 

– Látod, Caius? – mondta Aro. – Ilyen egyszerűen megkaphatjuk, 

amire szükségünk van. 

Caius nem felelt. Szeme sarkából Aro először a közönségére, a 

csőcselékre pillantott, majd újra Carlisle-hoz fordult. 



– Ezek szerint úgy tűnik, rejtéllyel állunk szemben. Úgy tűnik, 

mintha a gyermek nőtt volna. Irina első emléke azonban 

nyilvánvalóan egy halhatatlan gyereket mutat. Érdekes. 

– Pontosan ezt próbálom megmagyarázni. – Carlisle hangjából 

kihallottam a megkönnyebbülést. Ez volt az a szünet, amibe 

mindannyian bizonytalan reményünket vetettük. 

Én nem éreztem megkönnyebbülést. A dühtől jóformán zsibbadtan 

vártam, miféle stratégiai csavarokat tartogatnak, ahogyan azt Edward 

ígérte. 

Carlisle újra kinyújtotta a kezét. 

Aro egy pillanatig tétovázott. 

– Jobb szeretném olyasvalakitől hallani a magyarázatot, aki közelebb 

áll a történet lényegéhez, barátom. Tévedek, ha azt mondom, ezt a 

törvényszegést nem te követted el? 

– Nem történt törvényszegés. 

– Bárhogy is legyen, meg fogom tudni az igazság minden részletét – 

keményedett meg Aro remegő hangja. – És ennek legjobb módja, ha 

egyenesen tehetséges fiadtól kapok meg minden információt. – Azzal 

fejét Edward felé hajtotta. – Mivel a gyermek a fiad újszülött társába 

kapaszkodik, feltételezem, hogy Edwardnak van köze hozzá. 

Hát persze, hogy Edwardot akarta. Ha belenézhet Edward fejébe, 

valamennyiünk gondolatait tudni fogja. Kivéve az enyémeket. 

Edward sietve felém fordult, hogy homlokon csókoljon engem és 

Renesmee-t, de nem nézett a szemembe. Aztán elindult a hóban, 

megveregetve Carlisle vállát, amikor elhaladt mellette. Hátam mögül 

halk nyöszörgés hallatszott. Esméből kitört a rettegés. 

Az eddiginél erősebben lángolt fel a vörös köd, amit a Volturi sereg 

körül láttam. Nem bírtam nézni, ahogy Edward egyedül vág át az 

üres, fehér sávon, de azt sem viseltem volna el, ha Renesmee akár 

csak egy lépéssel közelebb kerül ellenfeleinkhez. Ellentétes erők 

tépáztak. Úgy éreztem, mindjárt darabokra hullok a feszültségtől. 

Láttam, ahogy Jane elmosolyodik, amikor Edward túljut a távolság 

felén, és közelebb van már hozzájuk, mint hozzánk. 

Attól az önelégült kis mosolytól betelt a pohár. Dühöm 

megsokszorozódott, a tomboló vérszomjnál is erősebb lett. 

Megéreztem, milyen lehetett az a pillanat, amikor a farkasok 



elkötelezték magukat emellett az elátkozott harc mellett. A 

nyelvemen éreztem a haragot – mintha a színtiszta erő szökőárja 

járna át. Izmaim megfeszültek, én pedig gépiesen cselekedtem. 

Agyam minden erejével vetettem ki a pajzsomat, lendítettem át a 

mező lehetetlen távolán – tízszer messzebb, mint amennyire valaha 

sikerült –, mint egy gerelyt. A levegő az erőlködéstől zihálva szakadt 

ki belőlem. 

A pajzs a tiszta erő buborékaként távolodott tőlem, mint a folyékony 

acél gombafelhője. Úgy lüktetett, mintha élne. Éreztem a csúcsától a 

széléig. 

Az elasztikus anyag ezúttal nem próbált visszapattanni. Most, hogy a 

nyers erő vezérelt, rájöttem, hogy a korábban mindig bekövetkező 

visszacsapódást én okoztam, mivel annyira ragaszkodtam saját 

magam védelméhez, hogy nem voltam hajlandó elengedni. Most 

szabadon engedtem, mire a pajzsom gond nélkül jó ötvenlépésnyire 

szállt, és figyelmemnek csupán törtrészére volt szükségem hozzá. 

Éreztem, ahogy akaratomnak engedelmeskedve megfeszül, mint egy 

másik izom. Hosszú, keskeny oválissá formáltam. Hirtelen minden, 

ami a rugalmas pajzs alatt volt, a részemmé vált. Éreztem mindennek 

az energiáját, amit beterítettem, mintha fényes, forró pontok, 

káprázatos fényszikrák vennének körül. Előretoltam a pajzsot 

hosszában a tisztáson, majd fellélegeztem a megkönnyebbüléstől, 

amikor megéreztem Edward szikrázó fényét a védelmem alatt. Ott 

tartottam, ráborítottam, hogy szorosan körülvegye Edwardot, vékony, 

de sérthetetlen réteget alkotva a teste és ellenségeink között. 

Alig egy másodperc telt el. Edward még mindig Aro felé tartott. 

Minden teljesen megváltozott, de kirobbanásomat rajtam kívül senki 

sem vette észre. Meglepett nevetésben törtem ki. Éreztem, hogy a 

többiek rám pillantanak, és láttam, ahogy Jacob nagy, fekete 

szemével úgy bámul rám, mintha megvesztem volna. 

Edward megállt Arótól néhány lépésnyire, amikor némi csalódással 

ébredtem rá, hogy nem kellene megakadályoznom ezt a 

gondolatcserét, akkor sem, ha képes vagyok rá. Egész 

készülődésünknek éppen az volt az értelme, hogy rávegyük Arót, 

hogy hallgassa meg a történetet a mi nézőpontunkból. Jóformán 

fizikai fájdalmat jelentett, s ha vonakodva is, de visszavontam a 



pajzsomat, és újra védelem nélkül hagytam Edwardot. Azonnal 

elpárolgott a jókedvem. Minden idegszálammal Edwardra 

koncentráltam, készen arra, hogy bármikor azonnal megvédjem, ha 

valami félresikerül. 

Edward pökhendien emelte fel a fejét, és úgy tartotta oda a kezét, 

mintha ez nagy megtiszteltetés lenne Aro számára. Úgy tűnt, Aro 

csak örül ennek a hozzáállásnak, de az öröm nem volt általános. 

Renata idegesen izgett-mozgott az árnyékában. Caius annyira 

mogorva arcot vágott, hogy úgy tűnt, a mély ráncok véglegesen 

meggyűrik átlátszó pergamenbőrét. A kis Jane kivillantotta fogait, s 

mellette Alec szemén is látszott az összpontosítás. Sejtettem, hogy 

hozzám hasonlóan ő is felkészült arra, hogy azonnal reagáljon. 

Aro időhúzás nélkül megtette a fennmaradó távolságot, de valójában 

mi félnivalója lett volna? A világosabb szürke köpönyegek ormótlan 

árnyai, az olyan izmos harcosok, mint Felix, csupán néhány 

lépésnyire voltak tőle. Ha Jane megégetné, Edward a fájdalomtól 

bénultan zuhanna a földre. Alec meg tudná vakítani és süketíteni, 

még mielőtt egy lépést tenne Aro felé. Senki sem tudta, hogy képes 

vagyok megakadályozni mindezt, még Edward sem. 

Aro zavartalan mosollyal fogta meg Edward kezét. Szeme azonnal 

lecsukódott, majd válla meggörbült az információáradattól. 

Minden titok, minden stratégiai terv, minden megérzés, minden, amit 

Edward a körülötte levők gondolataiból az elmúlt hónapokban 

megtudott, most már Aróé volt. És még messzebb, vissza a múltba – 

Alice minden víziója, minden csendes pillanatunk a családdal, 

minden kép Renesmee fejéből, minden csókunk és minden érintés 

Edward és énköztem… Mindez most már Aróé is volt. 

Az elkeseredéstől zihálni kezdtem, mire a pajzs hullámzott az 

ingerültségemtől, alakja megváltozott, és oldalt összehúzódott. 

– Nyugi, Bella! – súgta oda nekem Zafrina. 

Összeszorítottam a fogamat. 

Aro tovább összpontosított Edward emlékeire. Edward is lehajtotta a 

fejét, nyakizma megfeszült, ahogy visszaolvasott mindent, amit Aro 

kiolvasott a memóriájából, majd Aro reakcióját is az egészre. 

Ez a kétirányú, de egyenlőtlen beszélgetés elég sokáig tartott ahhoz, 

hogy már a gárda is nyugtalankodni kezdjen. Halk mormogás indult 



el soraikban, amíg Caius élesen csöndet nem parancsolt. Jane úgy 

araszolt előre, mintha képtelen lenne visszafogni magát, Renata arca 

pedig merev volt az aggodalomtól. Szemügyre vettem ezt az erős 

pajzsot, aki mintha rémültnek és gyengének tűnt volna. Bár Aro 

számára hasznos volt, láttam rajta, hogy nem harcos. Feladata nem a 

küzdelem, hanem a védelem. Cseppet sem vérszomjas. Bármennyire 

is kezdő voltam, tudtam, ha csak kettőnkről lenne szó, lemosnám a 

porondról. 

Újra Arót lestem. Felegyenesedett, pillantása áhítattal és fáradtan 

villant fel. Edward kezét nem engedte el. 

Edward izmai alig észrevehetően ellazultak. 

– Ugye láttad? – kérdezte Edward, bársonyos hangján, nyugodtan. 

– Igen, valóban látom – helyeselt Aro, és majdnem úgy hangzott, 

mintha szórakoztatná a dolog. – Kétlem, hogy akadna akár az istenek, 

akár a halandók között, aki valaha is ilyen élesen látott. 

A gárda fegyelmezett arcán ugyanaz a hitetlenkedés tükröződött, amit 

magam is éreztem. 

– Sok mérlegelnivalót adtál nekem, ifjú barátom – folytatta Aro. – 

Sokkal többet, mint amire számítottam. – Mégsem engedte el Edward 

kezét, aki olyan feszült testtartással állt ott, mintha most ő hallgatná 

Aro gondolatait. 

– Megismerkedhetek vele? – kérdezte Aro, hirtelen támadt 

kíváncsisággal, jóformán könyörögve. – Évszázadaim során soha 

még nem is álmodtam hasonló lény létezéséről. Micsoda gyarapodás 

ez a mi történelmünknek! 

– Miről beszélsz? – horkant felt Caius, még mielőtt Edward 

felelhetett volna. Már a kérdés hallatára is erősebben fontam 

Renesmee köré a karjaimat, védekezőn szorítva a mellkasomhoz. 

– Olyasmi, amiről még csak nem is álmodtál, praktikus gondolkodású 

barátom. Állj meg egy pillanatra, és gondolkozz el, mert már nem 

érvényes az igazság, melyet szolgáltatni akartunk. 

Caius felhorkant szavai hallatán. 

– Béke, testvérem! – igyekezett Aro lecsillapítani. 

Ennek jó hírnek kellett volna lennie, hisz éppen ebben 

reménykedtünk, ez volt a haladék, amiben hinni sem mertünk. Aro 



meghallgatta az igazat. Aro elismerte, hogy nem történt 

törvényszegés. 

Azonban láttam, hogyan feszülnek Edward hátizmai. Felidéztem 

magamban Aro utasítását Caiusnak, hogy „gondolkozzon el”, és 

kihallottam belőle a kettős jelentést. 

– Bemutatnál a leánykádnak? – kérte újra Aro. 

Nem Caius volt az egyetlen, aki felszisszent eme új meglepetés 

hallatán. 

Edward vonakodva bólintott, pedig Renesmee annyi mindenkit 

megnyert már magának. Aro tűnt a vének vezetőjének. Ha ő 

Renesmee mellé áll, vajon mások tehetnek valamit ellenünk? 

Aro még mindig Edward kezét szorongatta, aki most mások számára 

hallhatatlanul felelt. 

– Úgy vélem, a jelen körülmények között valóban elfogadható a 

kompromisszum. Félúton találkozunk. 

Aro elengedte a kezét. Edward felénk fordult, Aro pedig csatlakozott 

hozzá, lazán átkarolva Edward vállát, mintha a legjobb haverok 

lennének, hogy folyamatosan érintkezzen Edward bőrével. Elindultak 

felénk. 

Az egész gárda megindult a nyomukban. Aro rájuk sem nézve, 

hanyagul felemelte a kezét. 

– Megálljatok, kedveseim! Valóban nem szándékoznak megtámadni 

bennünket, ha mi békésen viselkedünk. 

A gárda nyíltabban reagált erre, mint korábban, horkantásokkal, 

pisszegéssel és tiltakozó szavakkal, de maradt, ahol volt. Renata, aki 

közelebb húzódott Aróhoz, mint eddig, nyöszörögni kezdett az 

aggodalomtól. 

– Mester! – suttogta. 

– Ne félj, drágaságom! – csitította a lányt. – Minden rendben. 

– Talán jobb, ha magaddal hozod testőrséged néhány tagját – 

javasolta Edward. – Úgy jobban érzik majd magukat. 

Aro rábólintott, mintha bölcs megfigyelés lett volna, ami neki 

magának kellett volna, hogy eszébe jusson. Kétszer csettintett az 

ujjával. 

– Felix, Demetri! 



A két vámpír abban a pillanatban ott termett az oldalán. Pontosan 

ugyanúgy néztek ki, mint legutóbb. Mindketten sötét hajúak, Demetri 

kemény és sovány, mint a kard pengéje, Felix nagydarab és 

fenyegető, mint egy vastüskés buzogány. 

Mind az öten megálltak a havas tisztás közepén. 

– Bella! – szólalt meg Edward. – Hozd ide Renesmee-t… és néhány 

barátunkat! 

Nagy levegőt vettem. A testem megfeszült az ellenérzéstől. Az 

elképzelés, hogy Renesmee-t bevigyem a tűzfészekbe… De bíztam 

Edwardban. Tudná, ha Aro ebben a pillanatban bármiféle átverést 

tervezne. 

Aro oldalán három védelmező állt, ezért én kettőt vittem magammal. 

A döntéshez elég volt egy másodperc. 

– Jacob? Emmett? – kérdeztem halkan. Emmettet, mivel majd eszét 

vesztette, hogy mehessen, Jacobot pedig, mert képtelen lett volna 

elviselni, ha otthagyom. 

Mindketten bólintottak. Emmett elvigyorodott. 

Kettejükkel az oldalamon szeltem át a tisztást. Újabb morgás zúgott a 

gárda irányából, amikor meglátták testőreimet. Nyilvánvalóan nem 

bíztak meg egy vérfarkasban. Aro felemelte a kezét, és újra leintette 

tiltakozásukat. 

– Érdekes társaságot tartotok – morogta oda Demetri Edwardnak. 

Edward nem felelt, de Jacob száján halk morgás csúszott ki. 

Megálltunk néhány lépésnyire Arótól. Edward kibújt a karja alól, 

sietve csatlakozott hozzánk, és megfogta a kezemet. 

Egy pillanatig ott álltunk némán, egymással szemben. Aztán Felix 

üdvözölt halkan, mintegy mellesleg. 

– Szia, Bella! Rég láttalak – vigyorgott fölényesen, miközben a 

szeme sarkából még mindig Jacobot leste. 

Savanyúan mosolyogtam a hatalmas vámpírra. 

– Szevasz, Felix. 

Erre kacarászni kezdett. 

– Jól nézel ki. Jól áll neked a halhatatlanság. 

– Nagyon köszönöm. 

– Szívesen. Kár, hogy… 



A megjegyzést elharapta, de nem volt szükségem Edward 

képességére, hogy elképzeljem, mit akart mondani. „Kár, hogy egy 

másodperc és kinyírunk.” 

– Valóban kár, nem igaz? – mormogtam. 

Felix rám kacsintott. 

Aro ügyet sem vetett párbeszédünkre. 

– Hallom azt a furcsa szívét – motyogta. Szavainak lejtése jóformán 

dallamos volt. – Érzem a furcsa illatát. – Azután ködös pillantását 

felém fordította. – Igaz, ami igaz, Bella, a halhatatlanság rendkívüli 

módon jól áll neked. Mintha erre születtél volna. 

Egy biccentéssel nyugtáztam a hízelgését. 

– Tetszett az ajándékom? – kérdezte, szemügyre véve a láncot, amit 

viseltem. 

– Gyönyörű, és nagyon, de nagyon bőkezű voltál. Azt hiszem, illett 

volna küldenem néhány sort, hogy megköszönjem. 

Aro elragadtatottan nevetett. 

– Csak egy kis apróság, ami ott porosodott nálam. Gondoltam, jól 

illik majd új arcodhoz, és úgy is lett. 

Hallottam egy kis felszisszenést a Volturi csapat közepéből. 

Átpillantottam Aro válla felett. 

Hmm. Úgy tűnt, Jane nem örült, hogy Aro ajándékot adott nekem. 

Aro megköszörülte a torkát, hogy újra magára vonja a figyelmemet. 

– Üdvözölhetem a leánykádat, bájos Bella? – kérdezte mézes-

mázosan. 

Emlékeztettem magamat, hogy éppen ez az, amiben reménykedtünk. 

Leküzdve magamban a kényszert, hogy fogjam Renesmee-t és 

futásnak eredjek, tettem két lassú lépést előre. Pajzsom úgy 

fodrozódott mögöttem, mint egy köpönyeg, védve családom többi 

tagját, miközben Renesmee szabadon maradt. Szörnyen éreztem 

magam. 

Aro sugárzó arccal közeledett. 

– Elragadó – mormolta. – Annyira hasonlít rád és Edwardra! – Majd 

hangosabban: – Szervusz, Renesmee. 

Renesmee egy gyors pillantást vetett rám. Bólintottam. 

– Szervusz, Aro – felelt szertartásosan, magas, csilingelő hangján. 

Aro zavarodottan nézett. 



– Mi az? – kérdezte Caius a háta mögül. Dühösnek tűnt, amiért 

kénytelen megkérdezni. 

– Félig halandó, félig halhatatlan – jelentette ki neki és a gárda többi 

tagjának Aro, anélkül, hogy elbűvölt tekintetét levette volna 

Renesmee-ről. – Így fogant, és ez az újszülött vámpír hordta ki, aki 

akkor még halandó volt. 

– Lehetetlen – tiltakozott Caius. 

– Ezek szerint úgy véled, a bolondját járatják velem? – Arón látszott, 

hogy jól mulat, de Caius összerezzent. – A szívverés, amit hallasz, 

szintén csak trükk? 

Caius dühösen nézett, és olyan bosszúsnak tűnt, mintha Aro gyengéd 

kérdései pofonként csattantak volna az arcán. 

– Nyugodtan és óvatosan, fivérem! – figyelmeztette Aro, még mindig 

Renesmee-re mosolyogva. – Jól tudom, mennyire szeretsz igazságot 

tenni, de nem lenne jogos fellépni ez ellen a különleges apróság ellen 

a származása miatt. És még annyi mindent meg kell tanulnunk, annyi 

mindent! Tudom, hogy te magad nem lelkesedsz annyira a 

történetekért, mint én, aki gyűjtöm őket, de légy elnéző velem, 

fivérem, miközben gyarapítom gyűjteményem egy olyan fejezettel, 

ami elképeszt valószerűtlenségével. Idefelé jövet nem számítottunk 

másra, mint hogy igazságot kell szolgáltatnunk, és csalódottá tesznek 

majd a hamis barátok, de nézd, mit nyertünk helyette! Új, nagyszerű 

tapasztalatot magunkról, a lehetőségeinkről. 

Hívogatóan nyújtotta kezét Renesmee felé. De ő nem akart hozzá 

menni. Előrenyújtózkodott a karomból, hogy megérinthesse ujja 

hegyével Aro arcát. 

Aro nem rémült meg Renesmee képességétől, mint mindenki más, 

elvégre ő legalább annyira hozzászokott a gondolatok és emlékek 

ilyenfajta folyamához, mint Edward. 

Mosolya szélesebb lett, és elégedetten sóhajtott. 

– Nagyszerű – suttogta. 

Renesmee elengedte magát a karjaimban. Kis arcocskája nagyon 

komoly volt. 

– Kérlek – mondta Arónak. 

Aro mosolya gyengéddé vált. 



– Természetesen nem szeretném bántani a szeretteidet, drága 

Renesmee. 

Hangja annyira megnyugtató és szeretetteljes volt, hogy egy 

pillanatra magam is a hatása alá kerültem. Aztán meghallottam, 

ahogy Edwardnak megcsikordul a foga, messze a hátunk mögött, 

Maggie pedig dühödten szisszen fel a hazugság hallatán. 

– Vajon… – kezdte elgondolkozva Aro, mintha észre sem vette volna 

az előző szavaira adott reakciót. Pillantása váratlanul Jacobra tévedt, 

és a többi Volturi tag undora nélkül vette szemügyre a hatalmas 

farkast. Aro szeme megtelt vággyal, amire nem találtam 

magyarázatot. 

– Ez nem így működik – mondta Edward, és az óvatos semlegesség 

eltűnt váratlanul élessé vált hangjából. 

– Csak egy kósza gondolat volt – mondta Aro, nyíltan méregetve 

Jacobot, majd lassan végigjáratta tekintetét a hátunk mögött 

felsorakozott vérfarkasokon. Bármi volt is az, amit Renesmee 

mutatott neki, egyszeriben felkeltette a vérfarkasok iránti 

érdeklődését. 

– Nem tartoznak hozzánk, Aro. Nem engedelmeskednek az 

utasításainknak. Szabad akaratukból vannak itt. 

Jacob fenyegetően morgott. 

– Azért úgy tűnik, meglehetősen ragaszkodnak hozzád – jegyezte 

meg Aro. – És fiatal párodhoz, meg a… családodhoz. Lojálisak. – 

Hangja puhán cirógatta a szót. 

– Elkötelezték magukat az emberi élet védelmében, Aro. Így velünk 

békében létezhetnek, de veletek aligha. Hacsak nem gondoljátok át az 

életmódotokat. 

Aro kedélyesen nevetett. 

– Csak egy kóbor gondolat volt – ismételte. – Nagyon is jól tudod, 

hogy van ez. Egyikünk sem képes tökéletesen uralni tudatalatti 

vágyait. 

Edward elvigyorodott. 

– Tudom, hogy működik. És azt is tudom, mi a különbség egy 

felmerülő gondolat és a mögötte lévő hátsó szándék között. Sosem 

működne, Aro. 



Jacob Edward felé fordította a fejét, és alig hallható nyösszenés 

csúszott ki az fogai közül. 

– Felkeltette a kíváncsiságát az… őrző-védő kutyák ötlete – 

mormolta válaszként Edward. 

Egy másodpercnyi néma csönd után az egész falka dühödt morgása 

töltötte meg a hatalmas tisztást. 

Éles ugatás hangzott fel – feltételeztem, Sam adott parancsot, bár 

nem fordultam oda, hogy megnézzem –, mire a felháborodott 

tiltakozás félbeszakadt, és vészjósló csend lett. 

– Azt hiszem, ez válasz a kérdésre – nevetett Aro újra. – Ez a falka 

már választott. 

Edward dühösen hajolt előre. Megmarkoltam a karját, és szerettem 

volna tudni, mi lehet Aro gondolataiban, amire ilyen vadul reagált, 

miközben Felix és Demetri ugrani készült. Aro megint elhessegette 

őket, mire mindannyian visszatértek előző testtartásukhoz, 

Edwarddal egyetemben. 

– Annyi mindent meg kell beszélnünk – mondta Aro hirtelen az 

elfoglalt üzletember hangján. – Annyi döntést kell meghozni! Ha 

bundás védelmezőitek és ti, kedves Culleneim, megbocsátotok, 

nekem most tanácskoznom kell a fivéremmel. 

37. FORTÉLY 

ARO NEM CSATLAKOZOTT a tisztás északi oldalán aggódva 

várakozó gárdához, hanem inkább magához intette őket. 

Edward azonnal hátrálni kezdett, magával húzva Emmettet és engem. 

A közeledő fenyegetésen tartva szemünket, gyorsan hátráltunk. Jacob 

vonult vissza a leglassabban. Tarkóján égnek állt a szőr, miközben 

fogát vicsorgatta Aróra. Renesmee elkapta a farka végét, mintha 

póráz lenne, s így kényszerítette arra, hogy velünk maradjon. Mire 

odaértünk a családunkhoz, a sötét köpönyegek újra körülvették Arót. 

Most csupán ötven lépés választott el tőlük – ekkora távolságot a 

másodperc törtrésze alatt bármelyikünk át tudott volna ugrani. 

Caius azonnal vitatkozni kezdett Aróval. 

– Hogy tűrheted el ezt a gyalázatot? Miért állunk itt tehetetlenül, 

miközben nevetséges csalással igyekeznek elleplezni egy szörnyű 

gaztettet? – Karjait mereven maga mellett tartotta, ujjai karmokká 

görbültek. Nem értettem, miért nem érinti meg egyszerűen Arót, 



hogy megossza vele véleményét. Vajon máris viszály támadt a 

soraikban? Lehet ekkora szerencsénk? 

– Mert igaz az egész – közölte vele Aro nyugodtan. – Minden szó. 

Látod, mennyi tanú készült fel arra, hogy igazolja: sokat nőtt és 

fejlődött ez a csodálatos gyermek, amióta megismerte. Hogy érezte 

az ereiben keringő vér melegét. – Aro egy kézmozdulattal 

végigmutatott Amuntól a másik oldalon álló Siobhanig mindenkin. 

Caius furcsán reagált Aro nyugtató szavaira, amikor egy kissé 

összerezzent, a „tanú” szó hallatán. Arcáról elpárolgott a düh, s 

helyét a rideg számítás vette át. Némileg ideges pillantással nézett 

saját tanúikra. 

A dühös csőcselékre pillantottam, és láttam, hogy ez a jellemzés már 

nem felel meg a valóságnak. A tettre kész harag zavarodottsággá 

változott. Suttogva diskuráltak, igyekeztek megérteni a történteket. 

Caius mélyen gondolataiba merülve ráncolta a homlokát. Töprengő 

arckifejezése egyszerre szította parázsló dühömet és aggasztott. Mi 

lesz, ha a gárda megint akcióba lendül valamiféle láthatatlan jelre, 

ahogy bevonuláskor is? Nyugtalanul ellenőriztem a pajzsomat. 

Ugyanolyan áthatolhatatlannak éreztem, mint korábban. Most 

alacsony, széles kupolává nyújtottam, ami átívelt társaságunk felett. 

Éreztem az éles fénypászmákat, onnan, ahol családtagjaink és 

barátaink álltak. Mindegyik más és más volt, s úgy véltem, 

gyakorlással felismerném, ahogy Edwardét már most is. Az övé volt 

a legfényesebb. Zavart az üres hely a fényes foltok között. A pajzs 

így nem jelent fizikai akadályt. Ha bármelyik, képességekkel bíró 

Volturi bejut alá, akkor rajtam kívül már senkit sem véd. Nagyon 

óvatosan közelebb húztam az elasztikus védőburkot. Carlisle állt elöl, 

a legtávolabb. Lassan igazgattam a pajzsot, s megpróbáltam olyan 

pontosan a testére illeszteni, ahogy csak tudtam. 

Úgy éreztem, a pajzsom a kezem alá dolgozik. Körülölelte Carlisle 

alakját, s amikor ő közelebb lépett Tanyához, a rugalmas anyag is 

elmozdult, ahogy Carlisle szikrája magával vonzotta. 

Elkápráztatott a lehetőség, és az anyag egyre több szálát sikerült 

szorosabbra húzni, ráigazítani minden barátra és szövetségesre. A 

pajzs készségesen tapadt hozzájuk, és mozgott velük együtt. 



Csupán egyetlen másodperc telt el. Caius még mindig tanakodott 

magában. 

– A vérfarkasok – mondta végül. 

Hirtelen pánikba estem: a legtöbb vérfarkas védtelen! Már éppen ki 

akartam nyújtani a pajzsot feléjük, amikor észrevettem, hogy 

szikráikat furcsa módon mégis érzem. Kíváncsian vontam 

szorosabbra a pajzsot, míg végül Amun és Kebi – a csapatunk 

legszélén álltak a farkasokkal együtt – kikerült alóla. Amint 

kikerültek, a fényük kihunyt. Az új érzékelés számára nem léteztek 

többé. A farkasok azonban még mindig fényes lángok voltak, vagy 

legalábbis a farkasok fele. Hmmm… újra kiterjesztettem a védelmet, 

és amint betakartam Samet is, minden farkas csillogóan szikrázott. 

Az agyuk nyilván erősebben össze van kötve, mint hittem. Ha az alfa 

belül áll a védőpajzsomon, akkor társai agya ugyanannyira védett, 

mint az övé. 

– Jaj, testvérem… – felelt Aro Caius kijelentésére fájdalmas arccal. 

– Azt a szövetséget is védeni fogod, Aro? – akarta tudni Caius. – A 

Hold Gyermekei az idők kezdete óta esküdt ellenségeink. Európában 

és Ázsiában addig vadásztunk rájuk, míg végül majdnem kihaltak. 

Carlisle mégis szövetséget kötött ezekkel a parazitákkal. Mi másért 

tette, ha nem a mi megbuktatásunk érdekében? Hogy jobban 

megvédhesse romlott életmódját. 

Edward hangosan megköszörülte a torkát, mire Caius bosszúsan 

meredt rá. Aro sovány, törékeny kezét az arca elé emelte, mintha 

szégyellné magát a másik vén miatt. 

– Caius, fényes nappal van – mutatott rá Edward, Jacobra mutatva. – 

Ők nem a Hold Gyermekei, ez nyilvánvaló. Semmiféle rokonságban 

nem állnak a világ másik végén élő ellenségeitekkel. 

– Ti itt mutánsokat tenyésztetek – vágott vissza Caius. 

Edward állkapcsa megfeszült, majd elernyedt, azután visszafogott 

hangon válaszolt: 

– Még csak nem is vérfarkasok. Aro elmagyarázhatja, ha nekem nem 

hiszel. 

Nem vérfarkasok? Csodálkozva pillantottam Jacobra, aki megemelte 

hatalmas vállát, majd újra ejtette – vállat vont. Ő sem tudta, Edward 

miről beszél. 



– Kedves Caiusom, figyelmeztettelek volna, hogy ne erőltesd ezt a 

témát, ha megosztottad volna velem – mormogta Aro. – Bár ezek a 

lények vérfarkasként gondolnak magukra, mégsem azok. Pontosabb 

megnevezés lenne az „alakváltó”. A farkas külsőt csupán 

véletlenségből választották. Lehetett volna medve, ölyv vagy puma, 

amikor az első átváltozás történt. Eme lényeknek nyilvánvalóan 

semmi közük sincs a Hold Gyermekeihez. Csupán örökölték ezt a 

képességet apáiktól. Ez genetikai kérdés. Fajukat nem fertőzéssel 

szaporítják, ahogyan azt a valódi vérfarkasok teszik. 

Caius bosszúsan meredt Aróra. És volt még valami a pillantásában. 

Talán az árulás vádja. 

– Ismerik a titkunkat – mondta határozottan. 

Edward válaszolni készült, de Aro megelőzte. 

– Ők a természetfeletti világ lényei, fivérem. Talán még nálunk is 

jobban függnek a titoktartástól. Nemigen leplezhetnek le bennünket. 

Vigyázz, Caius! A tetszetős vádak sehová sem vezetnek! 

Caius mély levegőt vett, majd bólintott. Hosszan, jelentőségteljesen 

néztek össze. 

Úgy gondoltam, értem az utasítást, ami Aro óvatos szavai mögött 

rejtőzik. A hamis vádak nem segítenek meggyőzni a figyelmes 

tanúkat, egyik oldalon sem. Aro arra figyelmeztette Caiust, hogy 

váltson taktikát. Elgondolkodtam a két vén közötti nyilvánvaló 

feszültségen: Caius nem szívesen osztja meg a gondolatait érintés 

útján – ez vajon abból adódik-e, hogy Caiust nem érdekli annyira a 

show, mint Arót? Esetleg azért, mert a hamarosan bekövetkező 

mészárlás sokkal fontosabb Caiusnak, mint a makulátlan hírnév. 

– Beszélni akarok az informátorral – jelentette ki Caius váratlanul, és 

szúrós szemekkel fordult Irinához. 

Irina nem figyelt Caius és Aro beszélgetésére. Bűntudatosan testvérei 

szemébe nézett, akik a halálra várva sorakoztak fel. Arcáról lerítt, 

hogy most már világosan látja, vádaskodása teljesen alaptalan volt. 

– Irina! – mordult rá Caius, aki nem örült, hogy kénytelen 

megszólítani. 

Irina félelemmel telve nézett fel. 

Caius csettintett. 



Irina bizonytalanul hagyta ott a Volturi szárny szélét, hogy újra Caius 

elé járuljon. 

– Nos, úgy tűnik, meglehetősen nagyot tévedtél – kezdte Caius. 

Tanya és Kate gondterhelten vett fel támadó testtartást. 

– Sajnálom – suttogta Irina. – Meg kellett volna bizonyosodnom 

arról, amit láttam. De fogalmam sem volt… – tett felénk egy 

kétségbeesett kézmozdulatot. 

– Kedves Caiusom, elvárnád tőle, hogy azonnal feltételezzen valami 

ilyen furcsát és lehetetlent? – kérdezte Aro. – Bármelyikünk 

ugyanerre a feltételezésre jutott volna. 

Caius csettintett, hogy elhallgattassa Arót. 

– Mindannyian tudjuk, hogy hibáztál – mondta ridegen. – Én az 

indítékaidról akartam beszélni. 

Irina idegesen várta a folytatást, aztán elismételte: 

– Az indítékaimról? 

– Igen. Hogy eleve miért jöttél ide kémkedni. 

Irina összerándult a kémkedés szó hallatán. 

– Valami bajod volt Cullenékkel, nemde? 

Irina szomorúan nézett Carlisle-ra. 

– De igen – ismerte be. 

– Pontosabban…? – buzdította Caius. 

– A vérfarkasok megölték a barátomat – suttogta. – Cullenék pedig 

nem álltak félre az utamból, hogy bosszút állhassak érte. 

– Alakváltók – helyesbített Aro halkan. 

– Vagyis Cullenék az „alakváltók” mellé álltak a saját fajtánk, 

ráadásul egy barát barátja ellenében – summázta Caius. 

Hallottam, ahogy Edward halkan, undorodva horkant fel. Caius 

számba vette a listáját, olyan vádat keresve, ami megállná a helyét. 

Irina válla megmerevedett. 

– Én úgy láttam. 

– Ha hivatalosan panaszt akarsz emelni az alakváltók és Cullenék 

ellen, amiért támogatták őket, most van itt az ideje – buzdította 

Caius, miután megint várt egy keveset. Apró, kegyetlen mosoly jelent 

meg az arcán, arra várva, hogy Irinától megkapja a következő 

ürügyet. 



Caius talán nem érti, milyen az igazi család, a szereteten és nem 

csupán a hatalom iránti rajongáson alapuló kapcsolat. Talán 

túlbecsülte a bosszú erejét. 

Irina kihúzta magát. 

– Nem teszek panaszt a farkasok vagy Cullenék ellen. Azért jöttetek 

ma ide, hogy elpusztítsatok egy halhatatlan gyermeket. A halhatatlan 

gyermek nem létezik. Tévedtem, és ezért teljes mértékben vállalom a 

felelősséget. Cullenék azonban ártatlanok, és nincs okotok itt lenni. 

Annyira sajnálom! – mondta ránk nézve, majd megfordult, és a 

Volturi tanúihoz szólt: – Nem történt bűntény. Nincs törvényes ok, 

hogy maradjatok. 

Miközben Irina beszélt, Caius felemelte a kezét, melyben egy furcsa, 

faragott, díszes fémtárgyat tartott. 

Ez volt a jel. Olyan gyors reakció követte, hogy valamennyien 

elképedten bámultunk csak, miközben lezajlott. Véget ért, mielőtt 

bármit tehettünk volna. 

Hárman a Volturi katonái közül előreugrottak, s teljesen eltakarták 

Irinát szürke köpönyegeikkel. Ugyanabban a pillanatban rettenetes, 

fémes csikorgás hasított végig a tisztáson. Caius besiklott a szürke 

zűrzavar közepébe, és az ijesztő, visító hang felfelé lövellő, rémítő 

szikrák áradatává és lángnyelvekké robbant. A katonák hátraugrottak 

a hirtelen támadt pokoli tűz elől, azonnal elfoglalva helyüket a gárda 

szabályos, egyenes sorában. 

Caius egyedül állt Irina lángoló maradványai mellett, a kezében levő 

fémtárgy pedig még mindig vastag lángcsóvát szórt a halotti 

máglyára. 

Egy apró kattanással eltűnt a Caius kezéből kilövellő tűz. A Volturi 

mögött álló tanúk tömege felszisszent. 

Szólni sem tudtunk a megrendüléstől. Egy dolog tudni, hogy a halál 

vad, megállíthatatlan sebességgel közeleg, s más látni, ahogy lecsap. 

Caius fagyosan elmosolyodott. 

– Így már valóban vállalta a teljes felelősséget a tetteiért. 

Szeme ekkor harcvonalunkra villant, egyenesen Tanya és Kate kővé 

dermedt alakjára. 

Ebben a másodpercben megértettem, hogy Caius sosem becsülte alá 

az igazi családi kötelékeket. Éppen ez volt a taktikája. Nem azt 



akarta, hogy Irina vádat emeljen, hanem azt, hogy szembeszegüljön. 

Ürügyet, hogy megsemmisítse, hogy fellobbantsa a levegőt sűrű, 

gyúlékony páraként megtöltő erőszakot. Ő pedig bedobta az égő 

gyufát. 

A tárgyalás mesterkélt békéje már amúgy is bizonytalanabb volt, 

mint egy elefánt tánca a kifeszített kötélen. Ha egyszer kitör a harc, 

többé nincs megállás. Egyre csak fokozódna, amíg az egyik oldalt ki 

nem irtják teljesen. A miénket. Caius tudatában volt ennek. 

Edward is. 

– Állítsátok meg! – kiáltott fel Edward, és odaugrott, hogy elkapja 

Tanya karját, miközben a nő őrült dühvel, eszeveszett sikollyal 

lendült előre, hogy elkapja a mosolygó Caiust. Tanyának nem 

sikerült Edwardot leráznia magáról, Carlisle pedig átölelte a derekát. 

– Irinán már nem segíthetsz – győzködte Carlisle a kiszabadulni 

próbáló Tanyát. – Ne add meg Caiusnak, amit akar! 

Kate-et nehezebb volt visszafogni. Sikítva megtette az első támadó 

lépést, ami mindannyiunk halálához vezethetett. Rosalie állt hozzá a 

legközelebb, de még mielőtt leszoríthatta volna, Kate olyan erővel 

sokkolta, hogy Rose összegörnyedve a földre esett. Emmett elkapta 

Kate karját, és a földre dobta, majd megroggyanva tántorodott hátra. 

Kate egy mozdulattal talpon termett, s úgy tűnt, senki nem képes 

megállítani. 

Garrett ráugrott, és újra leteperte. Átölelte, és saját csuklóját 

megmarkolva fogta le. Láttam, ahogy rángatózik a teste Kate 

áramütéseitől. Garrett szemei fennakadtak, de nem engedte el. 

– Zafrina! – kiáltott Edward. 

Kate pillantása kifejezéstelenné vált, sikolyai nyögésekké halkultak. 

Tanya feladta a küzdelmet. 

– Add vissza a látásomat! – sziszegte Tanya. 

Kétségbeesetten, de amilyen óvatosan csak tudtam, még szorosabbra 

húztam a pajzsot barátaim körül, óvatosan lehúztam Kate-ről, 

miközben Garrettet igyekeztem bebugyolálni, vékony védőréteget 

képezve kettejük között. 

Ekkor Garrett újra a maga ura lett, és lenyomta a hóba Kate-et. 

– Ha elengedlek, újra kiütsz, Kate? – suttogta. 



Kate válaszul felhorkant, s még mindig vakon csapkodott maga 

körül. 

– Ide hallgassatok, Tanya és Kate! – mondta Carlisle halkan, de 

mégis jól hallhatóan. – A bosszú nem segít már rajta. Irina nem 

akarná, hogy elpazaroljátok az életeteket. Gondolkozzatok el azon, 

amit tesztek! Ha támadtok, valamennyien meghalunk. 

Tanya meggörnyedt a gyásztól, és nekidőlt Carlisle-nak, hogy össze 

ne rogyjon. Kate végre lecsillapodott. Carlisle és Garrett tovább 

vigasztalta a nővéreket, bár túlságosan sürgető szavakkal ahhoz, hogy 

valódi vigaszt jelentsenek. 

Figyelmem ekkor visszatért a kaotikus helyzetet még jobban 

megnehezítő pillantásokhoz. A szemem sarkából láttam, hogy 

Edward és mindenki más is, kivéve Carlisle-t és Garrettet, megint 

koncentrál. 

A legnyomasztóbb Caiusé volt, aki dühödt hitetlenséggel figyelte 

Kate-et és Garrettet a hóban. Aro arcán, aki szintén őket figyelte, a 

hitetlenkedés volt a legerősebb érzelem. Tudta, mire képes Kate. 

Érezte erejét Edward emlékein keresztül. 

Vajon felfogta, mi történik? Látta, hogy pajzsom jóval nagyobbra és 

finomabbra nőtt, mint ahogy azt Edward tudta? Vagy azt hiszi, 

Garrett kifejlesztett magában valamiféle immunitást? 

A Volturi gárda már nem állt fegyelmezett vigyázzban. Támadó 

testtartásban várták, hogy ellentámadásba lendüljenek, amint rájuk 

rontunk. 

Mögöttük negyvenhárom szemtanú lesett, igencsak más képet vágva, 

mint amikor a tisztásra léptek. A zavar gyanúvá változott. Irina 

villámgyors megsemmisítése mindannyiukat megrázta. Mi volt a 

bűne? 

Caius azonnali támadásra számított, hogy az majd elvonja a 

figyelmet elhamarkodott tettéről, csakhogy ez elmaradt, és a Volturi 

tanúk nem tudták, pontosan mi is történik itt. Aro sietve nézett hátra, 

és láttam, ahogy az arcán bosszúság suhan át. Közönség iránti vágya 

igencsak visszafelé sült el. 

Hallottam, ahogy Stefan és Vladimir halkan örvendezik Aro 

szorultsága láttán. 



Aro, ahogy a románok mondták, nyilvánvalóan ragaszkodik ahhoz, 

hogy jófiú maradhasson. Én nem hittem benne, hogy a Volturi békén 

hagyna bennünket, csak azért, hogy a jó hírét mentse. Inkább 

lemészárolják a szemtanúkat is, miután velünk végeztek. Egyszeriben 

furcsán megsajnáltam az idegen tömeget, melyet a Volturi azért 

hozott magával, hogy a halálunkat végignézze. Demetri addig 

vadászik majd rájuk, amíg mindegyikőjüket meg nem találja. 

Jacob és Renesmee, Alice és Jasper, Alistair és ezek miatt az 

idegenek miatt, akik nem tudták, mibe fog kerülni nekik a mai nap, 

Demetrinek meg kell halnia. 

Aro finoman megérintette Caius vállát. 

– Irina megkapta a büntetését, amiért hamisan tanúskodott ez ellen a 

gyermek ellen. – Szóval ez az ürügy. Majd folytatta: – Talán térjünk 

vissza a napirenden lévő ügyhöz! 

Caius kihúzta magát, és arckifejezése megfejthetetlenné keményedett. 

Maga elé meredt, semmit sem látva. Arca olyasvalakit juttatott 

eszembe, aki épp most tudta meg, hogy lefokozták. 

Aro előrelebbent, Renata, Felix és Demetri pedig automatikusan vele 

együtt mozgott. 

– Csak hogy alaposak legyünk – mondta –, szeretnék beszélni 

néhánnyal a tanúitok közül. Tudjátok, csak a rend kedvéért. – 

Legyintett, elbagatellizálva a kérést. 

Ekkor két dolog történt egyszerre. Caius Aróra függesztette a 

tekintetét, és visszatért halvány, kegyetlen mosolya. Edward pedig 

felszisszent, kezét ökölbe szorította, s úgy tűnt, mintha ízületei 

mindjárt áthasítanák gyémántkeménységű bőrét. 

Iszonyúan szerettem volna megkérdezni tőle, mi történik, de Aro elég 

közel volt ahhoz, hogy még a leghalkabb lélegzetvételt is meghallja. 

Láttam, ahogy Carlisle aggódva pillant Edward arcára, aztán saját 

arcizmai is megkeményedtek. 

Miközben Caius hasztalan vádaskodással és meggondolatlan 

próbálkozásokkal ügyetlenkedett, hogy kirobbantsa a harcot, Arónak 

nyilvánvalóan hasznosabb taktikai elgondolása akadt. 

Aro kísértetként közelített soraink nyugati végéhez a havon, és 

megállt, úgy tízlépésnyire Amuntól és Kebitől. A közelben lévő 

farkasoknak égnek állt a szőrük a dühtől, de nem mozdultak. 



– Nocsak, Amun, az én déli szomszédom! – szólt Aro szívélyesen. – 

Oly rég nem látogattál meg engem. 

Amun mozdulni sem tudott az idegességtől. Kebi szoborszerűen állt 

az oldalán. 

– Az időnek nincs nagy jelentősége, észre sem veszem a múlását – 

felelte Amun. 

– Milyen igaz – értett egyet vele Aro. – De volt talán más okod is a 

távolmaradásra. 

Amun hallgatott. 

– Rettentő időigényes újonnan jötteket integrálni egy klánba. Ezt jól 

tudom. És hálás vagyok, amiért mások elvégzik helyettem ezt az 

unalmas feladatot. Örülök, hogy új szerzeményeid ilyen jól 

beilleszkedtek. Jólesett volna, ha bemutatsz nekik. De biztos vagyok 

benne, hogy szándékodban állt hamarosan meglátogatni. 

– Természetesen. – Amun érzelemmentes hangjából lehetetlen volt 

megállapítani, hogy gúnyolódik-e. 

– No de, most mindannyian együtt vagyunk! Hát nem kellemes? 

Amun kifejezéstelen arccal bólintott. 

– Ittléted oka azonban, sajnos, nem annyira kellemes. Carlisle hívott, 

hogy tanúskodj? 

– Igen. 

– És minek voltál a tanúja? 

Amun ugyanolyan fagyosan folytatta. 

– Megfigyeltem a kérdéses gyermeket. Jóformán az első pillanattól 

kezdve nyilvánvaló volt, hogy nem halhatatlan gyermek… 

– Talán legjobb lenne definiálnunk a fogalmat – szakította félbe Aro 

–, most, amikor úgy tűnik, új rendszerezésre van szükség. Halhatatlan 

gyermek alatt természetesen egy embergyereket értesz, akit 

megharaptak, s ezáltal vámpírrá lett. 

– Igen, arra gondoltam. 

– Mit figyeltél még meg a gyermeken? 

– Ugyanazt, amit bizonyára Edward gondolataiban is láttál. A 

gyermeknek, aki növekszik, tanul, ő a biológiai apja. 

– Igen, igen – mondta Aro némi türelmetlenséggel egyébiránt nyájas 

hangjában. – De kifejezetten azalatt a néhány hét alatt, amit itt 

töltöttél, mit láttál? 



Amun a szemöldökét ráncolta. 

– Hogy növekszik… gyorsan növekszik. 

Aro elmosolyodott. 

– És úgy gondolod, életben kellene hagynunk? 

Felszisszentem, amivel nem voltam egyedül. A sorainkban lévő 

vámpírok fele visszhangozta tiltakozásomat. A hang halkan sistergő 

dühként áradt szét a levegőben. A tisztás túlsó végében néhányan a 

Volturi tanúi közül is ugyanígy reagáltak. Edward hátrált egy lépést, 

és megfogta a csuklómat, hogy visszatartson. 

Aro nem fordult meg a zajra, de Amun szorongva pillantott hátra. 

– Nem ítélkezni jöttem – kerülte el a választ. 

Aro könnyedén felnevetett. 

– Csak a véleményedet! 

Amun felemelte a fejét. 

– Nem látok veszélyt a gyermek létezésében. Tanulni még 

gyorsabban tanul, mint ahogy növekszik. 

Aro elgondolkozva bólogatott, majd kis idő múlva elfordult. 

– Aro! – szólt utána Amun. 

Aro megperdült. 

– Igen, barátom? 

– Elmondtam, amit tudok. Nincs más dolgom itt. A társam és én 

szeretnénk elbúcsúzni. 

Aro szívélyesen elmosolyodott. 

– Hát persze. Annyira örülök, hogy sikerült csevegnünk egy keveset! 

És biztos vagyok benne, hogy hamarosan találkozunk. 

Amun ajkai keskeny vonallá préselődtek, ahogy fejet hajtott, 

felismerve az alig leplezett fenyegetést. Megérintette Kebi karját, 

mire sietve a tisztás déli végébe futottak, és eltűntek a fák között. 

Tudtam, hogy nagyon sokáig nem fognak megállni. 

Aro tovább siklott a sor előtt, kelet felé. Testőrei ugrásra készen a 

nyomában. Siobhan hatalmas alakja előtt állt meg. 

– Üdvözöllek, drága Siobhan. Gyönyörű vagy, mint mindig. 

Siobhan félrehajtott fejjel várt. 

– Hát te? – kérdezte Aro. – Te is ugyanazt a választ adnád a 

kérdéseimre, mint Amun? 



– Igen – mondta Siobhan. – De én talán hozzátennék még egy 

keveset. Renesmee érti a szabályokat. Nem jelent veszélyt az 

emberekre. Nálunk jobban el tud vegyülni közöttük. Nem kell félni, 

hogy lelepleződünk miatta. 

– Tudsz mondani rá példát? – kérdezte Aro józanul. 

Edward felmordult, mélyen a torkából előtörő, halk, hullámzó 

hangon. 

Caius hályogos, karmazsinvörös szeme felizzott. 

Renata óvón nyúlt gazdája felé. 

Garrett pedig elengedte Kate-et, hogy előbbre léphessen, s közben 

megfeledkezett a nő kezéről. Ezúttal Kate intette óvatosságra a 

kalandort. 

Siobhan lassan válaszolt: 

– Azt hiszem, nem értelek. 

Aro egy kissé hátrált, lazán, de azért a gárda felé – Renata, Felix és 

Demetri az árnyékánál is közelebb volt hozzá. 

– Nem történt törvényszegés – jelentette ki Aro engedékeny hangon, 

ám mindannyian sejtettük rajta, hogy mindjárt következik a „de”. 

Leküzdöttem a torkomon felfelé türemkedő dühöt, nehogy 

vicsorogva adjak hangot az ellenkezésemnek. A dühöt a pajzsomhoz 

vágtam, amely ettől vastagabb lett, s arról is megbizonyosodhattam, 

hogy mindenkit véd. 

– Nem történt törvényszegés – ismételte Aro. – Azonban következik-

e ebből, hogy veszély sincs? Nem – csóválta a fejét finoman. – Az 

már más kérdés. 

Az egyetlen válasz a már amúgy is megfeszült idegek tovább 

ajzódása volt, és az, hogy Maggie, harcosaink csapatának szélén, 

lassan csóválta a fejét a dühtől. 

Aro elgondolkozva lépdelt, úgy tűnt, mintha lebegne, s nem is 

érintené lábával a földet. Észrevettem, hogy testőrsége minden 

mozdulattal közelebb húzódik hozzá. 

– A gyermek egyedülálló… teljes mértékben, lehetetlenül 

egyedülálló. Micsoda pazarlás lenne megsemmisíteni valamit, ami 

ilyen gyönyörűséges! Legfőképpen, amikor annyi mindent 

megtudhatnánk… – Felsóhajtott, mint aki nem szívesen folytatja. – 



De a veszély fennáll. Veszély, melyet nem lehet figyelmen kívül 

hagyni. 

Erre a kijelentésre senki nem felelt. Néma csendben folytatta 

monológját, mintha csak magában beszélne. 

– Milyen ironikus, hogy minél jobban fejlődik az emberiség, minél 

nagyobb lesz a tudományba vetett hite, minél nagyobb hatalmat 

szerez a világ felett, annál valószínűtlenebb, hogy felfedeznek 

bennünket. Azonban amint a természetfelettivel kapcsolatos 

hitetlenségük megszabadít bennünket gátlásainktól, technológiájuk 

elég erős lesz ahhoz, hogy ha akarják, akár fenyegetést is 

jelenthetnek ránk nézve, sőt, néhányunkat meg is semmisíthetik. 

Ezer és ezer éven át titoktartásunk inkább kényelmi kérdés volt, 

mintsem biztonsági. A legutóbbi nyers, dühödt évszázad azonban 

olyan erejű fegyvereket szült, melyek még a halhatatlanokat is 

veszélyeztetik. Ma már valójában csak az véd meg bennünket ezektől 

a gyenge lényektől, melyekre vadászunk, hogy mítosznak tartanak 

minket. 

– Itt ez az elképesztő gyermek – emelte fel a kezét, mintha 

Renesmee-n akarná nyugtatni, bár vagy negyvenlépésnyire lebegett, 

jóformán a Volturi formáción belül. – Amennyiben tudatában 

lennénk képességeinek, ha teljes biztonsággal tudhatnánk, hogy 

mindörökre rejtve maradhat, a bennünket védelmező ismeretlenség 

homályában… Arról azonban semmit sem tudunk, hogy mivé lesz! 

Saját szülei is rettegnek a jövőtől. Nem tudhatjuk, mivé cseperedik. – 

Szünetet tartott, előbb a Cullen család, majd a saját tanúira nézett 

jelentőségteljesen. Mindezt sikerült olyan hangon előadnia, mintha 

saját szavai őt magát is feldúlták volna. 

Még mindig saját tanúira nézve folytatta: 

– Csak az ismeretes dolgok biztonságosak. Csak az ismeretest 

tűrhetjük meg. Az ismeretlen… sebezhetőséget jelent. 

Caius gonoszul elmosolyodott. 

– Ne húzd az időt, Aro! – mondta Carlisle komoran. 

– Béke, barátom – mosolygott Aro, olyan jóságos arccal, olyan 

gyengéden, mint addig. – Ne kapkodjunk! Vizsgáljuk meg a dolgot 

minden szemszögből! 



– Felvethetek egy meggondolandó szempontot? – kérdezte Garrett 

nyugodt hangon, téve egy újabb lépést előre. 

– Nomád… – bólintott Aro engedélyt adva. 

Garrett felemelte a fejét. Pillantását a rét végében összegyűlt tömegre 

összpontosította, és egyenesen a Volturi tanúihoz beszélt. 

– Én Carlisle kérésére érkeztem tanúskodni, úgy, mint a többiek – 

mondta. – A gyermekkel kapcsolatosan ez természetesen már nem 

szükséges. Mindannyian látjuk, hogy mi. Azért maradtam itt, hogy 

valami másnak tanúja legyek. A ti tanútok – ujjával a bizalmatlan 

vámpírok felé bökött. – Kettőtöket ismerem, Makennát és Charles-t, 

és látom, hogy közületek sokan mások is vándorok, csavargók, mint  

én. Senki nem parancsol nekünk. Jól gondolkozzatok el azon, amit 

most mondok! 

Ezek a vének nem igazságot tenni jöttek, ahogyan állították. Ezt 

sejtettük, és most be is bizonyosodott. Jöttek, félrevezettek, de 

tettükre volt törvényes indok. Most legyetek tanúi annak, ahogy 

gyatra, mondvacsinált ürügyeket keresnek, hogy folytathassák valódi 

küldetésüket. Lássátok, ahogy keservesen igyekeznek indokot találni 

valódi céljukra, arra, hogy ezt a családot itt kiirthassák. – Azzal 

Carlisle-ra és Tanyára mutatott. 

A Volturi azért jött, hogy eltörölje azokat, akiket versenytársaknak 

vél. Talán ti is eltűnődtök e klán aranyszínű szemét látva, ugyanúgy, 

mint én. Nehéz megérteni őket, ez igaz. A vének azonban Cullenék 

szokatlan választása mellett látnak még valamit. A hatalmat. 

Tanúja voltam annak, hogyan kötődnek egymáshoz e család tagjai – 

családot és nem klánt kell mondanom. Ezek a furcsa aranyszeműek 

megtagadják természetük lényegét. Cserébe azonban találtak valamit, 

ami talán még értékesebb, mint a vágyak kielégülése. Az itt töltött 

idő alatt tanulmányoztam őket, s számomra úgy tűnik, eme szorosan 

kötődő család lényege áldozatos életük békés jellege… s ez az, ami 

létezésüket egyáltalán lehetővé teszi. Itt nincs agresszió, ahogyan a 

nagy déli klánoknál láttuk, melyek gyorsan megnőttek, majd eltűntek 

vad ellenségeskedéseikkel együtt. Fel sem merül a dominancia 

gondolata. És ezt Aro nálam jobban tudja. 

Figyeltem Aro arcát, miközben Garrett elmarasztalta, és feszülten 

várt valamiféle válaszra. De Aro arca csupán udvariasan derült, 



mintha arra várna, hogy egy hisztis gyerek észrevegye, hogy senki 

nem figyel oda a cirkuszolására. 

– Amikor Carlisle elmondta, mi következik, valamennyiünket 

biztosított afelől, hogy nem harcolni hívott bennünket. Ezek a tanúk – 

mutatott Garrett Siobhanra és Liamre –, beleegyeztek abba, hogy 

tanúskodni fognak, hogy jelenlétükkel lelassítsák a Volturi 

közeledését, annak érdekében, hogy Carlisle elő tudja adni a 

történteket. 

Néhányan azonban eltűnődtünk azon – vetett egy pillantást Eleazar 

arcára –, hogy vajon az, hogy az igazság Carlisle oldalán van, elég 

lesz-e ahhoz, hogy megállítsa az úgynevezett igazságszolgáltatást. 

Miért jön a Volturi? Azért, hogy titkunkat és biztonságunkat védje 

meg, vagy a saját hatalmát? Egy illegális teremtményt jött 

elpusztítani, vagy egy konkurenciát jelentő életmódot? Megelégszik-

e vajon azzal, hogy a veszély nem volt több, mint félreértés? Vagy 

tovább erőlteti a témát az igazságtétel mentsége nélkül is? 

Mindezekre a kérdésekre megkaptuk a választ. Kihallottuk Aro hazug 

szavaiból. Van köztünk valaki, aki az ilyesmit biztonsággal meg tudja 

állapítani, s a választ most is ott láthatjuk Caius mohó mosolyában. 

Gárdájuk csupán lélektelen fegyver, eszköze uraik hatalmi harcának. 

Most pedig újabb kérdések merültek fel, olyanok, melyekre nektek 

kell választ adnotok. Ki uralkodik felettetek, nomádok? Parancsol 

nektek valaki önmagatokon kívül? Szabadon választhatjátok meg 

utatokat, vagy a Volturi fogja meghatározni, hogyan éltek? 

Tanúskodni jöttem, de harcolni maradok. A Volturit nem érdekli a 

gyermek halála. Szabad akaratunknak akar véget vetni. 

Ekkor a vénekhez fordult. 

– Én azt mondom, tessék! Ne halljunk több hazug magyarázatot! 

Mondjátok ki szándékaitokat őszintén, ahogy azt mi is tenni fogjuk. 

Megvédjük a szabadságunkat. Akár el akarjátok venni, akár nem. 

Válasszatok most, hadd lássák, valójában mire megy ki a játék! 

Újra a Volturi tanúira nézett, minden arcot egyesével megvizsgálva. 

– Talán elgondolkozhatnátok azon, hogy csatlakozzatok-e hozzánk. 

Ha azt hiszitek, a Volturi életben hagy benneteket, hogy hírt vigyetek 

arról, ami történt, tévedtek. Talán valamennyien elpusztulunk – vont 

vállat –, de az is lehet, hogy nem. Talán jobban fel tudjuk venni velük 



a harcot, mint hiszik. Talán a Volturi végre ellenfelére akadt. De azt 

garantálom, hogy ha mi elbukunk, ti is. 

Indulatos beszédét befejezve visszalépett Kate mellé, és ugrásra 

készen várta a támadást. 

Aro elmosolyodott. 

– Nagyon szép beszéd volt, forradalmár barátom. 

Garrett nem mozdult, továbbra is a támadást várta. 

– Forradalmár? – morogta. – Ha megkérdezhetem, ki ellen lázadok? 

Tán a királyom vagy? Szeretnéd, ha én is uramnak szólítanálak, mint 

a talpnyaló gárdád? 

– Béke, Garrett! – mondta Aro szelíden. – Csupán születésed 

időpontjára akartam utalni. Látom, még mindig hazafi vagy. 

Garrett dühödten meredt rá. 

– Kérdezzük meg szemtanúinkat! – javasolta Aro. – Halljuk a 

véleményüket, mielőtt döntést hoznánk! Mondjátok meg nekünk, 

barátaink – fordított újra hátat nekünk lezseren, és tett néhány lépést 

az idegesen figyelő tömeg felé, mely most még közelebb húzódott az 

erdő széléhez –, mi a véleményetek minderről? Félnünk kell a 

gyermektől? Vállaljuk a rizikót, és hagyjuk életben? Kockáztassuk 

egész világunkat, hogy ez a család sértetlen maradhasson? Vagy 

igaza van a lelkiismeretes Garrettnek? Csatlakoztok hozzájuk a 

harcban, a mi hirtelen támadt hatalmi törekvéseink ellen? 

A tanúk óvatos arccal néztek a szemébe. Egyikük, egy alacsony, 

fekete hajú asszony, röviden társára, a mellette álló sötétszőke férfira 

nézett. 

– Nincs más választásunk? – kérdezte hirtelen, újra Aróra pillantva. – 

Egyetértünk, vagy ellenetek harcolunk? 

– Természetesen nem, bűbájos Makennám – felelt Aro, mint akit 

elborzaszt, hogy bárki erre a következtetésre juthatott. – 

Természetesen békében távozhatsz, úgy, ahogy Amun tette, akkor is, 

ha nem értesz egyet a tanács döntésével. 

Makenna újra a társára nézett, aki alig észrevehetően bólintott. 

– Mi nem harcolni jöttünk, hanem tanúskodni. És tanúsítjuk, hogy ez 

a bűnösnek mondott család ártatlan. Minden, amit Garrett állított, 

igaz. 



– Ah – mondta Aro szomorúan. – Sajnálom, hogy így látsz 

bennünket. De ilyen a munkánk természete. 

– Ez nem az, amit látok, hanem amit érzek – szólalt meg Makenna 

kukoricasárga hajú társa magas, ideges hangon, és Garrettre nézett. – 

Garrett azt mondta, meg van a módszerük, hogy felismerjék a 

hazugságot. Én is tudom, hogy mikor hallok igaz szavakat, és mikor 

nem. – Azzal ijedt pillantással közelebb húzódott társához, Aro 

reakciójára várva. 

– Ne félj tőlünk, Charles barátom! A hazafi kétségtelenül őszintén 

hisz abban, amit mond – kacarászott Aro, mire Charles összehúzta a 

szemét. 

– Ez volt a mi tanúságtételünk – mondta Makenna. – Most pedig 

elmegyünk. 

Ő és Charles lassan hátrált, s meg sem fordultak, amíg el nem tűntek 

a fák között. Ekkor újabb idegen kezdett ugyanígy visszavonulni, akit 

három másik követett sietve. 

Felmértem a megmaradt harminchárom vámpírt. Néhányuk 

egyszerűen csak túl zavarodottnak tűnt, hogy döntsön. A többség 

azonban nagyon is jól tudta, milyen irányt vett a szembesítés. 

Feltételeztem, hogy ők lemondtak kezdeti előnyükről, inkább azt 

akarták tudni, ki fogja üldözni őket. 

Biztos voltam benne, hogy Aro is látja azt, amit én. Elfordult, és 

kimért léptekkel vonult vissza a gárdához. Megállt előttük, és tiszta 

hangon szólt hozzájuk: 

– Túlerővel állunk szemben, kedveseim. Nem számíthatunk külső 

segítségre. Hagyjuk a kérdést eldöntetlenül, hogy megmeneküljünk? 

– Nem, uram – suttogták egy emberként. 

– Megéri a világunk, hogy esetleg elvesszenek néhányan a mieink 

közül? 

– Igen – lehelték. – Nem félünk. 

Aro elmosolyodott, és feketébe burkolózott társaihoz fordult. 

– Fivéreim – mondta komoran. – Annyi mindent kell itt figyelembe 

vennünk! 

– Tanácskozzunk! – kaffogta Caius türelmetlenül. 

– Tanácskozzunk! – ismételte Marcus közönyösen. 



Aro újra hátat fordított nekünk. Megfogta a másik két vén kezét, 

hogy fekete leples háromszöget alkossanak. 

Amint Aro figyelmét lekötötte a néma tanácskozás, még két tanújuk 

oldott kereket. Az ő érdekükben reméltem, hogy gyorsak. 

Elérkezett az idő. Óvatosan lefejtettem a nyakamról Renesmee karját. 

– Emlékszel, mit mondtam neked? 

Könnyek szöktek a szemébe, de bólintott. 

– Szeretlek – suttogta. 

Edward most tágra nyílt, topázszín szemekkel figyelt bennünket. 

Jacob nagy, barna szeme sarkából bámult. 

– Én is szeretlek – mondtam, és megérintettem a medált. – Jobban, 

mint az életemet – pusziltam meg a homlokát. 

Jacob aggódva nyüszített. 

Lábujjhegyre álltam, és a fülébe suttogtam: 

– Várj, amíg a figyelmüket teljesen leköti a megbeszélés, és fussatok! 

Vidd innen olyan gyorsan és olyan messzire, amennyire csak tudod! 

Ha elég messzire jutottatok, mindent megtalálsz nála, hogy repülőre 

szállhassatok. 

Edward és Jacob arca jóformán egyforma elborzadt maszkká vált, 

annak ellenére, hogy az egyikük farkas volt. 

Renesmee Edward felé nyúlt, aki a karjába vette a kislányt. Szorosan 

megölelték egymást. 

– Ezt titkoltátok el előlem? – kérdezte Renesmee feje fölött suttogva. 

– Aro elől – súgtam. 

– Alice? 

Bólintottam. 

Arca eltorzult a fájdalomtól, amikor megértette. Vajon én is így 

festhettem, amikor végül összeálltak Alice jelei? 

Jacob halkan morgott, halkan és reszelősen, egyenletesen és 

egyhuzamban, mintha dorombolna. A nyakán mereven felállt a szőr, 

s a fogát vicsorgatta. 

Edward megcsókolta Renesmee homlokát, puszit adott mindkét 

arcára, majd Jacob vállához emelte. Renesmee fürgén Jacob hátára 

mászott, és a bundájába kapaszkodva ügyesen elhelyezkedett, 

könnyen megtalálva helyét a mélyedésben, a két hatalmas lapocka 

között. 



Jacob felém fordult, kifejező szeme fájdalommal tele, s még mindig 

rekedten morgott. 

– Te vagy az egyetlen, akire rábízhatjuk – motyogtam. – Ha nem 

szeretnéd őt annyira, képtelen lennék elviselni az egészet. Tudom, 

hogy meg tudod védeni, Jacob. 

Újra felnyüszített, és lehajtotta a fejét, hogy megbökje a vállamat. 

– Tudom – suttogtam. – Én is szeretlek, Jake. Mindig is te leszel a 

legjobb barátom. 

Öklömnyi könnycsepp pergett a szeme alatti rozsdavörös bundára. 

Edward a fejét Jacob vállának döntötte, oda, ahová Renesmee-t is 

ültette. 

– Viszlát, Jacob, öcsém… fiam. 

A többiek figyelmét sem kerülte el a búcsújelenet. Szemüket le nem 

vették a néma, fekete háromszögről, de tudtam, hogy hallanak 

bennünket. 

– Szóval nincs remény? – suttogta Carlisle. Hangjában nem volt 

félelem. Csak határozottság és elfogadás. 

– Dehogy nincs remény – mormogtam vissza. 

Ez még igaz is lehet – gondoltam magamban. 

– Én csak a saját sorsomat ismerem. 

Edward megfogta a kezemet. Tudta, hogy annak ő is részese. Amikor 

a saját sorsomról beszéltem, kétségtelenül kettőnkre gondoltam. 

Külön-külön az egésznek csak a fele voltunk. 

Esme kapkodva vette a levegőt mögöttem. Elment mellettünk, 

megérintve közben az arcunkat, és megállt Carlisle mellett, megfogva 

a kezét. 

Hirtelen mindenfelől elmormolt ég veled és szeretlek hallatszott 

körülöttünk. 

– Ha ezt túléljük – súgta oda Garrett Kate-nek –, mindenhová követni 

foglak, asszony. 

– És ezt csak most mondja – motyogott Kate. 

Rosalie és Emmett sietve, mégis szenvedélyesen csókolta meg 

egymást. 

Tia megsimogatta Benjamin arcát, aki vidáman mosolygott vissza rá, 

elkapta a kezét, és az arcához szorította. 



Nem láttam, mennyi módon fejezik ki a szeretetet és a fájdalmat. 

Figyelmemet lekötötte a pajzsomra nehezedő, verdeső nyomás. Nem 

tudtam, honnan jön, de úgy éreztem, mintha a csoportunk széle felé 

irányulna, különösen Siobhanra és Liamre. A nyomás nem okozott 

kárt, azután meg is szűnt. 

A tanácskozó vének még mindig nem mozdultak, de persze adhattak 

valamilyen jelet, ami elkerülte a figyelmemet. 

– Készüljetek fel! – súgtam a többieknek. – Kezdődik. 

38. ERŐ 

– CHELSEA MEGPRÓBÁL LELKILEG ELSZAKÍTANI MINKET 

EGYMÁSTÓL – suttogta Edward. – De nem sikerül neki. Nem érez 

bennünket… – Hirtelen rám nézett. – Ezt te csinálod? 

– Lefedem az egészet – feleltem komoran. 

Edward hirtelen elugrott mellőlem, és Carlisle felé kapott. Abban a 

pillanatban sokkal élesebb szúrást éreztem a pajzson, ott, ahol 

Carlisle-t védte. Nem fájt, de kellemes sem volt. 

– Carlisle! Jól vagy? – lihegte Edward izgatottan. 

– Igen. Miért? 

– Jane – felelt Edward. 

Abban a pillanatban, amikor a nevét kimondta, egy másodperc 

leforgása alatt tucatnyi hegyes szúrás érte az elasztikus pajzsot, 

tizenkét fényes pontot célozva meg. Megmozgattam, hogy 

megbizonyosodjam róla, a pajzs ép maradt. Nem úgy tűnt, mintha 

Jane-nek sikerült volna áthatolnia rajta. Sietve körülnéztem. 

Mindenki rendben volt. 

– Hihetetlen – jegyezte meg Edward. 

– Miért nem várják meg a döntést? – sziszegte Tanya. 

– Normál ügymenet – felelt Edward nyersen. – Általában 

megbénítják azokat, akikről éppen döntést hoznak, hogy ne tudjanak 

elmenekülni. 

Jane-re néztem, aki dühösen, hitetlenkedve bámulta a csoportunkat. 

Fogadni mertem volna, hogy rajtam kívül még soha senkit nem látott, 

aki állva maradt tüzes támadása nyomán. 

Némi gyermeteg kárörömmel töltött el, hogy Arónak kábé fél 

másodperc kell, hogy rájöjjön, Jane nem sokra megy velem, és hogy 

a pajzsom erősebb, mint Edward hitte. A homlokom már így is 



hatalmas céltábla volt, és igazán nem volt értelme titkolni, mire 

vagyok képes. Így hát önelégülten Jane-re vigyorogtam. 

A következő szúrással egyenesen engem célzott meg, mire 

kivillantottam a fogsoromat. 

Jane vicsorogva visított fel. Mindenki megugrott ijedtében, még a 

fegyelmezett gárda is. Mindenki, kivéve a vének, akik fel sem néztek 

a megbeszélésükből. Ugrásra készült, de ikertestvére elkapta a karját. 

A románok sötéten, kajánul kacarásztak. 

– Megmondtam, hogy eljön a mi időnk – mondta Vladimir 

Stefannak. 

– Nézd, milyen fancsali képet vág az a boszorka – kuncogott Stefan. 

Alec nyugtatgatva veregette meg testvére vállát, majd átkarolta. 

Aztán sima angyalarca felém fordult. 

Vártam valamiféle nyomást, a támadás valamilyen jelét, de nem 

éreztem semmit. Alec továbbra is bennünket nézett. Szép arcán 

látszott, hogy elmélyülten koncentrál. Támadni fog? Át tud hatolni a 

pajzsomon? Én vagyok az egyetlen, aki még mindig látja? 

Megszorítottam Edward kezét. 

– Jól vagy? 

– Igen – súgta. 

– Alec próbálkozik? 

Edward bólintott. 

– Ő nem olyan gyors, mint Jane. Hozzá képest csak mászik. De pár 

másodperc múlva tapasztalni fogjuk. 

Most már tudtam, mit kell figyelnem. 

Furcsa, áttetsző köd szivárgott át a hó fehérségén. Délibábra 

emlékeztetett, a káprázat egy kicsit eltorzította a valós képet. 

Carlisle-on és a többi első vonalban állón túlra toltam a pajzsomat, 

mert féltem, hogy az alattomos pára túl közel lesz hozzájuk, amikor 

Alec lecsap. De mi van, ha a köd át tud szivárogni sérthetetlen 

védőrétegemen? Talán menekülnünk kellene? 

A talpunk alatt halk morajlás hallatszott, és egy hirtelen támadt 

széllökés közénk és a Volturi közé fújta a havat. Benjamin próbálta 

elfújni ezzel a ködöt. A hófúvás azonban elárulta, hogy Benjamin 

merre űzte a szelet, és azt is, hogy a köd egyáltalán nem reagált rá. 



Mint amikor a levegő ártalmatlanul áthatol az árnyékon – az 

árnyéknak semmi baja nem eshet. 

A vének háromszöge akkor bomlott fel, amikor fájdalmas 

reccsenéssel keskeny, mély hasadék nyílt hosszú cikcakkvonalban a 

tisztás közepén. Egy pillanatra megmozdult a föld a lábam alatt. A 

hókupacokat elnyelte a szakadék, de a köd egyszerűen átugrotta. A 

gravitáció ugyanúgy nem hatott rá, mint a szél. 

Aro és Caius tágra nyílt szemmel figyelte a megnyíló földet. Marcus 

is ugyanarra nézett, de minden érzelem nélkül. 

Nem beszéltek, ők is vártak, ahogy mi. A köd egyre közeledett 

felénk. A szél hangosabban sivított, de nem tudta eltéríteni a ködöt. 

Jane mosolygott. 

Ekkor a köd falnak ütközött. 

Éreztem az ízét, amint hozzáért a pajzsomhoz – sűrű, édes és 

émelyítő volt. Halványan emlékeztetett a Novocainra, amikor 

elzsibbasztotta a nyelvemet. 

A köd felfelé kanyarodott, rést, gyenge pontot keresve. Nem talált. A 

kutakodó homály csápjai felfelé görbültek, majd körbetapogattak, 

igyekeztek utat találni befelé, miközben megmutatták a védőburok 

elképesztő méretét. 

A Benjamin hasította szakadék két oldalán mindenkinek elakadt a 

lélegzete. 

– Szép volt, Bella! – örvendezett Benjamin halkan. 

Arcomra visszatért a mosoly. 

Alec dühösen pislantott, és most először láttam kétkedést az arcán, 

amikor köde ártalmatlanul gomolygott pajzsom széleinél. 

És ekkor már tudtam, hogy képes vagyok rá. Nyilvánvalóan fő 

célpont leszek, és elsőként fogok meghalni, de amíg én kitartok, több 

mint egyenlő lesz az erőviszony köztünk és a Volturi között. Nekünk 

még ott volt Benjamin és Zafrina, nekik pedig semmilyen 

természetfeletti segítségük nincs már. Amíg én kitartok. 

– Összpontosítanom kell – súgtam oda Edwardnak. – Ha közelharc 

lesz, nehezebb lesz a pajzsot a megfelelő embereken tartani. 

– Majd én távol tartom őket tőled. 

– Ne! Neked el kell kapnod Demetrit. Majd Zafrina vigyáz rám. 

Zafrina ünnepélyesen rábólintott. 



– Senki sem nyúlhat a kicsikéhez – ígérte Edwardnak. 

– Magam támadnék Jane-re és Alecre, de itt nagyobb hasznomat 

veszitek. 

– Jane az enyém – sziszegte Kate. – Hadd kóstolja meg a saját 

ellenszerét. 

– Alec számtalan élettel tartozik nekem, én azonban megelégszem az 

övével – morgott Vladimir a túlvégen. – Ő az enyém. 

– Én csak Caiust akarom – jelentette ki Tanya nyugodtan. 

A többiek is elkezdték felosztani egymás közt az ellenfeleket, de Aro 

hirtelen félbeszakította az egyezkedést. 

Aro Alec hatástalan ködét bámulta, végül megszólalt. 

– Mielőtt szavaznánk… – kezdte. 

Dühösen ráztam a fejemet. Elegem volt a színjátékból. Újra fellángolt 

bennem a vérszomj, és sajnáltam, hogy a társaim nagyobb hasznomat 

veszik, ha egy helyben maradok. Harcolni akartam. 

– Hadd emlékeztesselek benneteket – folytatta Aro –, hogy bármi 

lesz is a tanács döntése, nincs szükség erőszakra. 

Edward sötét horkantással felnevetett. 

Aro szomorúan emelte rá a tekintetét. 

– Sajnálatos pazarlás lenne fajunkra nézve, ha bármelyikőtöket is 

elvesztené. De téged, ifjú Edward és újszülött párodat különösen. A 

Volturi szívesen üdvözölne titeket a soraiban. Bella, Benjamin, 

Zafrina, Kate! Oly sok választásotok van! Fontoljátok meg! 

Chelsea próbálkozása, hogy megingasson bennünket, tehetetlenül 

vergődött a pajzsomon. Aro végigjáratta a szemét kemény 

pillantásunkon, a határozatlanság legkisebb jelét keresve. 

Arckifejezéséből ítélve semmit sem talált. 

Tudtam, hogy kétségbeesetten meg akarja tartani Edwardot és 

engem, hogy a rabjai legyünk, ahogy azt Alice-szel remélte 

megtenni. De ez a csata túl fontos volt. Nem győz, ha én életben 

maradok. Vad öröm töltött el, amiért annyira erős vagyok, hogy 

kénytelen megölni. 

– Akkor hát szavazzunk! – mondta nyilvánvaló vonakodással. 

Caius mohó sietséggel szólalt meg: 



– A gyermek jövője ismeretlen. Nincs okunk, hogy létezni hagyjunk 

egy efféle veszélyt. El kell pusztítani védelmezőivel együtt – 

mosolyodott el várakozón. 

Elfojtottam magamban az ellenkezés sikolyát, mellyel kegyetlen 

vigyorára feleltem volna. 

Marcus felemelte közömbös tekintetét, és mintha keresztülnézett 

volna rajtunk ítélete kihirdetésekor. 

– Én nem látok közvetlen veszélyt. A gyermek egyelőre kezelhető és 

ártalmatlan. Később még mindig felülvizsgálhatjuk a döntésünket. 

Menjünk békével! – A hangja még gyengébb volt, mint testvére 

reszketeg sóhajai. 

Szavai hallatán a gárda egyetlen tagja sem mozdult vigyázzállásából. 

Caius várakozó vigyora sem hervadt le. Mintha Marcus meg sem 

szólalt volna. 

– Úgy tűnik, nálam a döntő szavazat – merengett Aro. 

Edward hirtelen megfeszült az oldalamon. 

– Igen! – sziszegte. 

Arcán győzelmi fény ragyogott. Nem tudtam mire vélni. Ilyen lehet a 

pusztítás angyalának arca világégéskor. Gyönyörű volt és félelmetes. 

A gárda halkan, zavarodottan mormolt. 

– Aro! – Edward jóformán kiabált. Hangja diadalmasan csengett. 

Aro egy másodpercig tétovázva méricskélte az új hangulatot, mielőtt 

felelt volna. 

– Igen, Edward. Akarsz még mondani valamit? 

– Talán – mondta Edward elégedetten, és legyűrte rejtélyes 

izgatottságát. – Először is, ha tisztázhatnék valamit. 

– Természetesen – vonta fel Aro fél szemöldökét udvarias 

érdeklődéssel. Megcsikordult a fogam; Aro akkor a legveszélyesebb, 

amikor szívélyes. 

– A lányommal kapcsolatos veszélyeket abban látod, hogy nem tudod 

megítélni, miként fog fejlődni? Ez a kritikus pont? 

– Igen, barátom – értett egyet vele Aro. – Ha bizonyosak lehetnénk… 

ha volna rá garancia, hogy rejtve maradhat az emberi világ előtt, és 

nem veszélyezteti a biztonságunkat… – Hangja elhalkult, és vállat 

vont. 



– Vagyis ha biztosak lehetnénk benne – vetette fel Edward –, hogy 

pontosan mi lesz belőle… akkor egyáltalán nem lenne szükség a 

tanács döntésére. 

– Ha volna rá mód, hogy teljes bizonyosságot szerezzünk – értett 

egyet vele Aro reszketeg hangján, mely most egy kicsivel élesebben 

hangzott. Nem tudta, mire akar kilyukadni Edward. Én sem. – Igen, 

akkor nem volna köztünk vitás kérdés. 

– És akkor békében válnánk el egymástól, újra jó barátként? – 

kérdezte Edward némi iróniával. 

Aro még élesebb hangon felelt. 

– Természetesen, ifjú barátom. Semmi sem szerezne nagyobb örömet 

nekem. 

– Akkor van még valami, amit felajánlhatok – folytatta Edward 

diadalittasan. 

Aro felvonta a szemöldökét. 

– A kicsike teljes mértékben páratlan. A jövőjét csupán találgatni 

lehet. 

– Nem teljesen – ellenkezett Edward. – Ritka, az igaz, de nem 

egyedüli. 

Leküzdöttem magamban a megdöbbenést, a remény hirtelen 

feléledését, ami azzal fenyegetett, hogy elvonja a figyelmemet. Az 

undorító köd még mindig ott gomolygott a pajzsom szélénél, és 

miközben küzdöttem, hogy koncentrálni tudjak, újra éreztem az éles, 

szúró nyomást a védőrétegen. 

– Aro, megkérnéd Jane-t, hogy hagyja békén a feleségemet? – 

kérdezte Edward udvariasan. – Még mindig a bizonyítékokról 

tárgyalunk. 

Aro felemelte a kezét. 

– Kérlek, kedveseim! Hallgassuk meg! 

A nyomás megszűnt. Jane rám vicsorgott, én pedig képtelen voltam 

visszafojtani egy vigyort. 

– Gyere, csatlakozz hozzánk, Alice! – kiáltott hangosan Edward. 

– Alice! – suttogott Esme ijedten. 

Alice! 

Alice, Alice, Alice! 

– Alice! Alice! – mormogtak körülöttem mások is. 



– Alice! – lehelte Aro. 

Megkönnyebbülés és vad öröm járt át. Minden akaraterőmre szükség 

volt, hogy egy helyben tartsam a pajzsot. Alec köde még mindig 

próbálkozott, kereste a gyenge pontot – Jane észrevenné, ha rést 

hagynék. 

Ekkor meghallottam, amint futva közelednek az erdőn át, szárnyalva, 

olyan gyorsan, ahogy csak tudnak, s nem lassultak le csak azért, hogy 

ne csapjanak zajt. 

Mindkét oldal mozdulatlanul várakozott. A Volturi tanúi mogorván 

néztek az újabb váratlan esemény elébe. 

Ekkor Alice perdült ki a tisztásra délnyugat felől, s én úgy éreztem,  

menten összecsuklom az örömtől, hogy újra láthatom. Jasper ott volt 

mindjárt a nyomában, vad arckifejezéssel. Közvetlenül mögöttük 

három idegen futott; az első egy magas, izmos nő, sötét hajkoronával 

– nyilvánvalóan Kachiri. Ugyanolyan hosszú végtagjai és arcvonásai 

voltak, mint a többi Amazonnak, csak az ő esetében még 

hangsúlyosabbak. 

A következő, egy alacsony, kreol bőrű nő, hosszú, fekete hajfonata a 

hátát verdeste. Sötétbordó szeme idegesen cikázott az előtte álló 

vitázok között. 

Az utolsó pedig egy fiatalember volt… aki nem futott sem annyira 

gyorsan, sem annyira könnyedén. A bőre elképesztően szép 

csokoládébarna. Meleg teakfa színű szemével gyanakvón pillantott 

végig az egybegyűlteken. Az ő haja is fekete volt, varkocsba fonva, 

mint a nőé, de nem annyira hosszú. Gyönyörű volt. 

Ahogy a közelünkbe ért, új hang – egy újabb, a megerőltetéstől 

felgyorsult szívdobogás képesztette el a figyelő tömeget. 

Alice kecsesen átugrott a pajzsomat nyalogató, oszlásnak indult köd 

szélén, és ruganyosan megállt Edward mellett. Kinyújtottam a 

kezemet, hogy megérintsem a karját. Edward, Esme és Carlisle 

ugyanígy tett. Más üdvözlésre nem volt idő. Jasper és a többiek 

követték, beugrottak a pajzs alá. 

Az egész gárda ámultan leste, ahogy a későn jövők minden nehézség 

nélkül átjutnak a láthatatlan határon. Az izmosabbak, Felix és a hozzá 

hasonlóak egyből reménykedve méricskéltek. Nem tudhatták, mi 

mindent hárít a pajzsom, de az imént nyilvánvalóvá vált, hogy egy 



fizikai támadást nem állítana meg. Ha Aro jelt ad, azonnal támadnak, 

és én lennék az egyedüli célpont. Azt kezdtem számolgatni, hogy 

vajon Zafrina hányat tudna megvakítani közülük, és ez mennyire 

lassítaná le őket. Elég sokáig ahhoz, hogy Kate és Vladimir elkapja 

Jane-t és Alecet? Többre nem számíthattam. 

Edward annak ellenére, hogy lefoglalta merész sakkhúzása, 

gondolataik láttán undorodva felmorrant, de uralkodott magán. 

– Alice az elmúlt hetekben maga is tanúk után kutatott – közölte a 

vénséggel. – És nem üres kézzel tért haza. Alice, miért nem mutatod 

be a tanúkat, akiket magaddal hoztál? 

Caius felhorkant: 

– A tanúk meghallgatásának ideje lejárt. Aro, add le döntő 

szavazatodat! 

Aro felemelt ujjal, szemét le nem véve Alice-ről, hallgatásra intette 

fivérét. 

Alice előrelibbent, és bemutatta az idegeneket. 

– Ő Huilen és az unokaöccse, Nahuel. 

Amikor meghallottam a hangját… olyan érzésem támadt, mintha 

soha el se ment volna. 

Caius összehúzta a szemét a két újonnan jött közötti rokonság 

hallatán. A Volturi tanúi összesúgtak. Változóban a vámpírvilág, és 

ezt valamennyien érezték. 

– Beszélj, Huilen! – parancsolta Aro. – Halljuk tanúságtételedet, 

amelyért idehoztak! 

A törékeny asszony idegesen pillantott Alice-re. Alice biztatóan 

bólintott, Kachiri pedig a kis vámpír vállára tette hosszú kezét. 

– Huilen vagyok. – A nő tisztán, de furcsa akcentussal beszélt. 

Amikor folytatta, nyilvánvalóvá vált, hogy készült erre az alkalomra. 

Begyakorolta a történetet. Úgy áradt, mint egy jól ismert mondóka. – 

Másfél évszázaddal ezelőtt népemmel, a mapuche indiánokkal éltem. 

Nővéremet, Pirét, szüleink a hegycsúcsok haváról nevezték el, olyan 

fehér volt a bőre. És nagyon szép volt – túlságosan szép. Egy nap 

odajött hozzám, és elmesélte a titkát egy angyalról, aki az erdőben 

talált rá, és éjjel meglátogatta. Én figyelmeztettem – csóválta a fejét 

Huilen gyászosan. – Mintha a sok véraláfutás a testén nem lett volna 



elég figyelmeztetés. Tudtam, hogy legendáink vérszívó démonjainak 

egyike lehet, de ő nem hallgatott rám. Megigézték. 

Amikor biztos lett benne, elmondta nekem, hogy a sötét angyal 

gyermeke növekszik benne. Meg sem próbáltam lebeszélni a 

szökésről. Tudtam, hogy még apánk és anyánk is egyetértene azzal, 

hogy a gyermeket és vele együtt Pirét el kell pusztítani. Elkísértem az 

erdő legmélyére. Démon angyalát kereste, de hiába. Én szerettem a 

nővéremet, vadásztam neki, amikor elfogyott az ereje. Nyersen 

fogyasztotta el az állatokat, kiszívta a vérüket. Több bizonyíték nem 

kellett, hogy tudjam, mit hord a méhében. Azt reméltem, 

megmenthetem az életét, mielőtt megölném a szörnyet. Ő azonban 

szerette a szíve alatt hordott gyermeket. Nahuelnek nevezte el, egy 

dzsungelben élő macskaféléről. Amikor a magzat megerősödött, 

minden csontját eltörte. Ő mégis szerette. 

Nem tudtam megmenteni. A gyermek utat hasított magának, 

testvérem pedig kilehelte a lelkét, de mindvégig azért könyörgött, 

hogy viseljem gondját az ő Nahueljének. Ez volt az utolsó kívánsága, 

én pedig esküt tettem neki. 

A fiúcska azonban megharapott, amikor megpróbáltam felvenni 

anyja halott testéről. Ekkor elvonszoltam magam a dzsungelbe, 

készen arra, hogy meghalok. Nem jutottam messzire, mert a fájdalom 

letepert. Az újszülött azonban rám talált. Átverekedte magát az 

aljnövényzeten, mellettem maradt, és megvárta, hogy jobban legyek. 

Amikor a fájdalom elmúlt, ő ott aludt mellettem összegömbölyödve. 

Egészen addig gondoskodtam róla, amíg meg nem tanult egyedül 

vadászni. A falvak körüli erdőkben vadásztunk, mindig csak 

kettesben. Még sosem jutottunk ilyen messzire az otthonunktól, de 

Nahuel látni akarta az itteni gyermeket. 

Amikor végzett, Huilen lehajtott fejjel lépett hátra, Kachiri mögé, aki 

félig eltakarta. 

Aro az ajkát biggyesztette, és a sötét bőrű ifjúra meredt. 

– Nahuel, te százötven éves vagy? – kérdezte. 

– Plusz-mínusz egy évtized – felelt a fiú tiszta, szépen zengő, meleg 

hangon, alig érezhető akcentussal. – Nem tartjuk számon. 

– És mennyi idős korodra fejlődtél ki teljesen? 

– Nagyjából hét évvel születésem után már nem nőttem tovább. 



– És azóta nem változtál? 

Nahuel vállat vont. 

– Nem vettem észre. 

Éreztem, ahogy Jacobon végigfut a remegés. Erre még nem akartam 

gondolni. Kivárom, amíg a veszély elmúlik, és majd utána 

végiggondolom ezt. 

– És mivel táplálkozol? – firtatta Aro, aki akarata ellenére is 

kíváncsinak tűnt. 

– Főként vérrel, de néha emberi ételekkel is. Mindkettő megfelel. 

– Képes voltál létrehozni egy halhatatlant? – bökött Aro Huilenre, 

hirtelen felerősödő hangon. Újra a pajzsomra koncentráltam, hátha 

csak újabb ürügyet keres. 

– Igen, de a többieknek nem megy. 

Ijedt moraj futott végig mindhárom csoporton. 

Aro szemöldöke hirtelen felugrott. 

– A többieknek? 

– A nővéreimnek – vont vállat megint Nahuel. 

Aro egy pillanatig dühödten meredt rá, mielőtt sikerült volna 

elsimítania az arcát. 

– Ha esetleg elmondanád nekünk a történeted folytatását. Úgy tűnik, 

volna még mit. 

Nahuel a homlokát ráncolta. 

– Apám néhány évvel anyám halála után eljött, hogy megkeressen. – 

Jóképű arca egy kissé eltorzult. – Örült, hogy rám talált. – Nahuel 

hangvételéből érezni lehetett, hogy az öröm nem bizonyult 

kölcsönösnek. – Két lánya volt, de fia egy sem. Azt várta, hogy én is 

csatlakozom hozzá, mint a nővéreim. 

Meglepte, hogy nem vagyok egyedül. A nővéreimnek nincs mérgük, 

azonban nem tudta, hogy ez véletlen-e vagy a nemtől függ. Nekem 

már Huilen volt a családom, és nem állt szándékomban – nyomta 

meg a szót – változtatni az életmódomon. Néha találkozunk. Van egy 

húgom is, aki úgy tíz éve érte el a felnőttkort. 

– Apád neve? – kérdezte Caius fogcsikorgatva. 

– Joham. Tudósnak tartja magát. Azt hiszi, új szuperfajt teremt. – 

Meg sem próbálta leplezni hangjában az undort. 

Caius rám nézett. 



– A te lányodnak van mérge? – kérdezte nyersen. 

Nahuel a kérdésre felkapta a fejét, és teakfa színű szemét az enyémbe 

mélyesztette. 

– Nincsen – feleltem. 

Caius Aróra nézett jóváhagyásért, őt azonban lefoglalták a saját 

gondolatai. Ajakbiggyesztve bámulta Carlisle-t, majd Edwardot, s 

végül rajtam nyugtatta a pillantását. 

Caius felmordult. 

– Intézzük el itt a dolgunk, aztán látogassunk le délre – unszolta Arót. 

Aro egy hosszú, feszült pillanatig nézett a szemembe. Fogalmam sem 

volt, mit keres, vagy mit talált, de végül az arca megváltozott, a szája 

kisimult, a szeme egy kicsit máshogy állt, s én tudtam, hogy 

meghozta a döntését. 

– Fivérem – mondta halkan Caiusnak. – Úgy tűnik, nem fenyeget 

veszély. Ez váratlan fejlemény, de fenyegetést nem látok. Úgy vélem, 

ezek a félvámpír gyermekek nagyon hasonlítanak ránk. 

– Tehát így szavazol? 

– Igen. 

Caius fenyegető tekintettel nézett. 

– És ez a Joham? Ez a halhatatlan, aki annyira szeret kísérletezni? 

– Talán el kéne vele beszélgetnünk – helyeselt Aro. 

– Johamot nyugodtan megállíthatjátok – mondta Nahuel 

közömbösen. – De a testvéreimet hagyjátok békén! Ártatlanok. 

Aro ünnepélyes arccal bólintott. Azután szívélyes mosollyal fordult 

hátra a gárdához. 

– Kedveseim! – szólt. – Ma nem harcolunk. 

A gárda egy emberként bólintott, és felegyenesedett ugrásra kész 

testhelyzetéből. A köd gyorsan szétoszlott, én azonban nem vontam 

vissza pajzsomat, hátha ez csak egy újabb trükk. 

Elemeztem arckifejezésüket, amikor Aro újra felénk fordult. Arca 

ugyanolyan nyájas, mint mindig, de a korábbival ellentétben most 

furcsa ürességet éreztem az álarc mögött. Mintha felhagyott volna a 

cselszövéssel. Caius nyilvánvalóan felbőszült, de a dühét elfojtotta. 

Beletörődött. Marcus… unottnak tűnt, más szót igazán nem találtam 

rá. A gárda újra közömbös és fegyelmezett, arctalan sereggé válva 

alakzatba rendeződött az induláshoz. A Volturi tanúk még mindig 



bizalmatlanul nézelődtek körbe-körbe; egyik a másik után osont be az 

erdőbe. Minél kevesebben maradtak, annál gyorsabban oldottak 

kereket. Hamarosan mind eltűntek. 

Aro jóformán bocsánatkérőn nyújtotta felénk a kezét. A háta mögött 

az őrség nagyobbik része Caius-szal, Marcus-szal és a csendes, 

titokzatos feleségekkel máris gyorsan sodródott elfelé. Csak az a 

három maradt vele, aki személyes testőrének tűnt. 

– Annyira örülök, hogy erőszak nélkül sikerült orvosolnunk a 

problémát – mondta mézesmázosan. – Carlisle barátom! Milyen 

öröm, hogy újra barátomnak nevezhetlek! Remélem, nem neheztelsz! 

Tudom, átérzed a szigorú terhet, melyet kötelességünk ránk ró. 

– Távozz békében! – mondta Carlisle sietve. – Kérlek, ne feledd, 

hogy továbbra is kerülnünk kell a feltűnést itt a környéken, ezért ne 

engedd seregednek, hogy ebben a régióban vadásszon! 

– Természetesen, Carlisle – biztosította Aro. – Sajnálom, hogy 

helyteleníted a tetteimet, drága barátom. Talán idővel meg tudsz majd 

bocsátani. 

– Talán, idővel, ha bebizonyítod, hogy újra a barátunk vagy. 

Aro lehajtotta a fejét. Maga volt a megtestesült bűnbánat. Pár lépést 

hátrált, mielőtt megfordult volna. Némán figyeltük, ahogy a Volturi 

utolsó négy tagja eltűnik a fák között. 

Hatalmas csend támadt. A pajzsot nem vontam be. 

– Igazán vége? – suttogtam Edwardnak. 

Széles mosollyal felelt: 

– Igen. Feladták. Mint minden szájhős, a hetvenkedés álarca mögött 

ők is gyávák – kacagott. 

Alice vele nevetett. 

– Komolyan mondom, nem jönnek vissza. Mindenki lazíthat. 

Egy pillanatig újra csend támadt. 

– Micsoda balszerencse! – motyogta Stefan. 

Aztán felfogtuk. 

Mindenki éljenezni kezdett. Fülsiketítő vonyítás töltötte be a tisztást. 

Maggie hátbaveregette Siobhant. Rosalie és Emmett megint 

csókolózott – hosszabban és hevesebben, mint korábban. Benjamin 

és Tia szorosan ölelte egymást, csakúgy, mint Carmen és Eleazar. 

Esme Alice-t és Jaspert tartotta átölelve. Carlisle szívből 



megköszönte a dél-amerikaiaknak, hogy valamennyiünket 

megmentették. Kachiri Zafrinához és Sennához húzódott, 

összekulcsolták ujjaikat. Garrett felkapta Kate-et, és körbelendítette. 

Stefan a hóra köpött. Vladimir savanyú képpel csikorgatta a fogát. 

Én pedig félig felkapaszkodtam a rozsdavörös farkasra, hogy 

lekapjam a hátáról a lányomat, és magamhoz szorítsam. Edward 

ugyanabban a másodpercben ölelt át bennünket. 

– Nessie, Nessie, Nessie – gagyogtam. 

Jacob hatalmasat, ugatósat nevetett, és orrával tarkón bökött. 

– Fogd be! – motyogtam. 

– Veletek maradhatok? – kérdezte Nessie. 

– Örökre – ígértem. 

Volt időnk örökre. És Nessie-nek semmi baja sem lesz, egészséges és 

erős lesz. Mint a félig ember Nahuel, százötven év múlva még 

mindig fiatal marad. Mi pedig mind együtt leszünk. 

A boldogság úgy áradt szét bennem, mint valami robbanás – olyan 

szélsőségesen és olyan hevesen, hogy nem voltam biztos benne, hogy 

túlélem. 

– Örökre – visszhangozta a fülembe Edward. 

Már megszólalni sem tudtam. Felemeltem a fejemet, és olyan hévvel 

csókoltam meg, ami még az erdőt is képes lett volna felgyújtani. 

Észre sem vettem volna. 

39. ÉS BOLDOGAN. 

– SZÓVAL, VÉGÜL SOK MINDEN BELEJÁTSZOTT a dolgok 

alakulásába, de a lényeg… Bella volt – magyarázta Edward. 

Családunk és két, még itt maradt vendégünk Cullenék 

nagyszobájában ült, miközben a hosszú ablakok mögött feketére 

változott az erdő. 

Vladimir és Stefan eltűnt, még mielőtt befejeztük volna az ünneplést. 

Rettenetesen csalódottak voltak a dolgok kimenetele miatt, de 

Edward szerint némi kárpótlásul szolgált nekik, hogy nagyon 

élvezték a Volturi gyáva megfutamodását. 

Benjamin és Tia sietve követte Amunt és Kebit, hogy minél 

hamarabb elmeséljék nekik a konfliktus végkifejletét. Biztos voltam 

benne, hogy viszontlátjuk még őket, legalábbis Benjamint és Tiát. A 



nomádok egyike sem maradt. Peter és Charlotte rövid beszélgetést 

folytatott Jasperrel, aztán ők is elmentek. 

Az Amazonok, most, hogy újra együtt voltak, szintén mihamarabb 

haza akartak térni. Nem szívesen voltak távol imádott esőerdőjüktől, 

bár nehezükre esett elválniuk tőlünk. 

– El kell hoznod hozzám a gyermeket – ragaszkodott hozzá Zafrina. 

– Ígérd meg nekem, Bella! 

Nessie a nyakamhoz szorította a kezét, úgy könyörgött ő is. 

– Hát persze, Zafrina – egyeztem bele. 

– Jó barátok leszünk, Nessie-kém – jelentette ki a vad nőszemély, 

mielőtt testvéreivel együtt távozott. 

Következőnek az ír klán hagyott ott bennünket. 

– Jól csináltad, Siobhan – gratulált neki Carlisle búcsúzóul. 

– Á, csak a vágyálom ereje – legyintett Siobhan a szemét forgatva, de 

azután komolyan folytatta: – Persze nincs még vége. A Volturi nem 

fogja megbocsátani az itt történteket. 

Erre Edward felelt. 

– Komoly megrázkódtatás volt ez nekik. Önbizalmuk darabokra 

hullott. De igazad van, egy nap biztosan túlteszik magukat a 

megrázkódtatáson. És akkor – vonta össze a szemöldökét –, 

gondolom, egyesével próbálnak majd levadászni bennünket. 

– Alice majd figyelmeztet, ha támadni készülnek – mondta Siobhan 

meggyőződéssel. – És akkor újra összegyűlünk. Talán egyszer eljön 

az az idő is, amikor a világunk készen áll arra, hogy teljesen 

megszabaduljon a Volturitól. 

– Eljöhet az az idő is – felelt Carlisle. – És ha eljön, összefogunk. 

– Igen, barátom, összefogunk – visszhangozta Siobhan. – És hogy is 

veszíthetnénk, ha én másképp akarom? – Kacagott egy nagyot. 

– Pontosan – mondta Carlisle. Megölelték egymást Siobhannal, aztán 

kezet rázott Liammel. – Próbáld megtalálni Alistairt, és mondd el 

neki, mi történt! Nem szeretném, ha egy kő alatt bujkálna a 

következő évtizedben. 

Siobhan újra felnevetett. Maggie megölelte Nessie-t és engem is, 

majd az ír klán már ott sem volt. 

Denaliék távoztak utolsóként, Garrettel együtt, aki mostantól velük 

marad, ebben meglehetősen biztos voltam. Az ünnepi hangulat túl 



sok volt Tanyának és Kate-nek. Időre volt szükségük, hogy elsirassák 

elvesztett testvérüket. 

Huilen és Nahuel maradt legtovább, pedig azt hittem, az 

Amazonokkal együtt fognak távozni. Carlisle-t teljesen elbűvölte a 

Huilennel folytatott beszélgetés. Nahuel ott ült, szorosan mellette, és 

figyelt, miközben Edward elmesélte nekünk a konfliktus többi részét, 

úgy, ahogy csak ő ismerte. 

– Aro megkapta Alice-től a mentséget, amire szüksége volt, hogy 

kihátrálhasson a harcból. Ha nem rettegett volna annyira Bellától, 

valószínűleg végigvitte volna eredeti tervüket. 

– Félt? – kérdeztem hitetlenkedve. – Tőlem? 

Olyan arckifejezéssel mosolygott rám, amit nem tudtam tökéletesen 

értelmezni – gyengéd volt, de áhítatos is, és a tetejébe bosszús. – 

Mikor fogod már tisztán látni magadat? – kérdezte halkan. Aztán 

hangosabban folytatta nekem és a többieknek: – A Volturi nem 

mérette meg magát tisztességes csatában vagy kétezer-ötszáz éve. És 

soha, de soha nem bocsátkoztak úgy harcba, hogy nem ők voltak 

túlerőben. Főleg, amióta megszerezték Jane-t és Alecet, csupán 

ellenállás nélküli mészárlásban vettek részt. 

– Látnotok kellett volna, hogy miként festünk a szemükben! Alec 

általában megbénítja áldozataik érzékeit és érzelmeit, amíg a 

tanácskozás színjátéka zajlik. Így senki sem tud elmenekülni, miután 

meghozták az ítéletet. Mi azonban felkészülten vártuk őket, ráadásul 

képességek tekintetében túlerőben voltunk, miközben az ő 

képességeiket Bella hasznavehetetlenné tette. Aro tudta, hogy 

Zafrinával az oldalunkon ők lesznek vakok, amikor a csata 

megkezdődik. Biztos vagyok benne, hogy erősen megtizedeltek volna 

bennünket, ők viszont biztosra vették, hogy ugyanez történne velük 

is. Még arra is komoly esély volt, hogy veszítenek. Azelőtt sosem 

kellett szembesülniük ezzel a lehetőséggel. Ma nem bírták valami jól. 

– Nehéz magabiztosnak lenni, ha az embert akkora farkasok veszik 

körül, mint egy ló – nevetett Emmett, Jacob karját böködve. 

Jacob rávillantott egy mosolyt. 

– Elsőnek a farkasok állították meg őket – mondtam. 

– Naná hogy – kontrázott Jacob. 



– Ez tökéletesen így van – értett egyet vele Edward. – Ilyet sem láttak 

még soha. Az igazi Hold Gyermekei sosem verődnek falkába, és soha 

nem képesek igazán uralkodni önmagukon. Tizenhat, falkába 

tömörült, hatalmas farkas olyan meglepetés volt, amire nem voltak 

felkészülve. A helyzet az, hogy Caius retteg a vérfarkasoktól. Néhány 

ezer éve majdnem megölte egy vérfarkas, és ezen sosem tette túl 

magát. 

– Ezek szerint léteznek igazi vérfarkasok? – kérdeztem. – 

Teliholddal, ezüst puskagolyóval, meg mindennel? 

– Igazi? – horkant fel Jacob. – Ezek szerint én csak képzeletbeli 

vagyok? 

– Tudod, hogy értem. 

– A telihold igaz – mondta Edward. – Az ezüst puskagolyó nem, az 

csak arra volt jó, hogy az emberek azt higgyék, van reális esélyük. 

Nem sokan maradtak. Caius annyira levadásztatta őket, hogy 

majdnem kihaltak. 

– És ezt miért nem említetted soha? 

– Nem került szóba. 

A szememet forgattam, Alice pedig nevetett, és kikukucskált Edward 

másik hóna alól, hogy rám kacsintson. 

Dühösen néztem vissza rá. 

Persze, őrülten szerettem. De most, amikor volt időm felfogni, hogy 

valóban hazatért, és csak azért hagyott el bennünket, mert cselesen el 

kellett hitetnie Edwarddal, hogy magunkra hagyott bennünket, 

kezdett az agyamra menni. Tartozott nekem még némi magyarázattal. 

– Ki vele, Bella! – sóhajtott Alice. 

– Hogy tehetted ezt velem, Alice? 

– Muszáj volt. 

– Muszáj? – robbantam ki. – Totál meggyőztél róla, hogy mind 

meghalunk! Hetekig idegbeteg voltam. 

– Úgy is történhetett volna – mondta nyugodtan. – És erre is fel 

kellett készülnöd, hogy megmenthesd Nessie-t. 

Ösztönösen erősebben szorítottam magamhoz az ölemben alvó 

Nessie-t. 

– De te tudtad, hogy van más megoldás – vetettem a szemére. – 

Tudtad, hogy van remény. Eszedbe jutott valaha, hogy el is 



mondhattál volna nekem mindent? Tudom, tudom, Edwardnak 

muszáj volt azt gondolnia, hogy zsákutcába jutunk, Aro miatt, de 

azért nekem elmondhattad volna. 

Alice elgondolkodva nézett rám egy kis ideig. 

– Nem hinném. Ahhoz egyszerűen nem vagy elég jó színésznő. 

– Szóval itt színészképzés folyt? 

– Jaj, Bella, vedd lejjebb egy oktávval! Van fogalmad arról, milyen 

bonyolult volt az egészet megszervezni? Még csak biztos sem 

lehettem abban, hogy létezik olyasvalaki, mint Nahuel. Kizárólag 

annyit tudtam, hogy keresek valamit, amit nem látok. Próbáld 

elképzelni, hogy egy vakfoltot keresel! Nem éppen a legkönnyebb 

dolog. Tetejébe ide kellett küldenünk a kulcsfontosságú tanúkat, 

mintha nem lett volna eléggé sürgős a dolgunk. Ráadásul 

egyfolytában nyitva kellett tartani a szememet, arra az esetre, ha úgy 

döntesz, dobsz nekem még néhány instrukciót. Jó lenne, ha egyszer 

elárulnád, mi is van egészen pontosan Rióban. De mindenekelőtt meg 

kellett próbálnom kilesni a Volturi minden trükkjét, amit bevethet, és 

megadni neked azt a keveset, amit tudtam, hogy felkészülhess. 

Csupán néhány órám volt, hogy kiderítsem az összes lehetőséget. De 

legfőképpen meg kellett bizonyosodnom afelől, hogy mindannyian 

azt hiszitek, cserbenhagytalak benneteket, mert Arónak biztosnak 

kellett lennie abban, hogy nincs a tarsolyotokban semmi más, 

különben sosem ment volna bele, hogy így végződjön. És ha azt 

hiszed, hogy nem éreztem magam egy szemétládának… 

– Jól van na! – szakítottam félbe. – Sajnálom. Tudom, hogy neked is 

nehéz volt. Csak arról van szó… szóval, őrületesen hiányoztál, Alice. 

Máskor ne tedd ezt velem! 

Alice gyöngyöző nevetése betöltötte a szobát, s mindannyian 

elmosolyodtunk, amiért újra hallhattuk ezt a muzsikát. 

– Te is hiányoztál nekem, Bella. Szóval bocsáss meg, és próbálj 

megelégedni azzal, hogy te vagy a nap szuperhőse! 

Most mindenki nevetett, én pedig szégyenkezve rejtettem az arcomat 

Nessie hajába. 

Edward folytatta az elemzést, és újravett minden mozzanatot, ami ma 

a tisztáson történt, és kijelentette, hogy a pajzsom volt az, amitől a 

Volturi fülét, farkát behúzva menekült. Kínosan éreztem magam, 



ahogy mindenki engem néz. Még Edward is. Mintha egyetlen délelőtt 

akkorát nőttem volna, amekkora a pajzsom volt. Igyekeztem nem 

tudomást venni az elismerő pillantásokról, szememet főként Nessie 

alvó arcán és Jacob változatlan arckifejezésén nyugtattam. Neki én 

mindig csak Bella maradok, ami nagy megkönnyebbülés. 

A legnehezebben a legzavarbaejtőbb pillantást tudtam elkerülni. 

Nem mintha a félig ember, félig vámpír Nahuel megszokta volna, 

hogy egy bizonyos módon gondoljon rám. Abból, amit ő látott, azt 

hihette, naponta támadok meg vámpírokat, és a tisztáson lezajlott 

jelenet sem szokatlan számomra. Le nem vette volna rólam a szemét. 

Vagy talán Nessie-t nézte. Ez is idegesített. 

Biztosan tudatában volt, hogy Nessie az egyetlen hasonszőrű nőnemű 

lény, aki nem a féltestvére. 

Úgy véltem, Jacobnak ez még nem jutott eszébe, és valahogy azt 

reméltem, hogy a közeljövőben nem is fog. Egy időre elegem van a 

harcból. 

Végül aztán a többiek kifogytak a kérdésekből, és kisebb csoportokra 

oszlottak. 

Furán fáradtnak éreztem magam. Persze nem álmos voltam, csak 

mintha hosszú lett volna a nap. Egy kis békére, egy kis normalitásra 

vágytam. Azt akartam, hogy Nessie a saját ágyában legyen. Saját kis 

otthonom falai közé vágyódtam. 

Edwardra néztem, és egy pillanatra olyan érzésem támadt, mintha 

olvasni tudnék a gondolataiban. Láttam, hogy pontosan ugyanígy 

érez. Egy kis nyugalomra van szüksége. 

– Átvigyük Nessie-t… ? 

– Az jó ötlet – egyezett bele sietve. – Biztos nem aludt rendesen 

tegnap éjjel, amikor a füle mellett valaki olyan eszeveszetten horkolt 

– vigyorgott Jacobra. 

Jacob a szemét forgatta, majd ásított. 

– Nem is tudom, mikor aludtam utoljára ágyban. Fogadni mernék, 

apám csípné, ha újra tető lenne a fejem fölött. Mégpedig az övé. 

Megérintettem az arcát. 

– Köszönöm, Jacob. 

– Ugyan már, Bella. Szolgálunk és védünk – vigyorgott rám. 



Felállt, nyújtózkodott, megpuszilta Nessie feje búbját, majd az 

enyémet is. Végül vállon öklözte Edwardot. 

– Holnap találkozunk. Asszem, elég uncsi lesz mostantól, nem? 

– Mélyen remélem – mondta Edward. 

Amikor elment, mi is felálltunk, s csak óvatosan mozogtam, nehogy 

felébresszem Nessie-t. Örültem, hogy ilyen mélyen alszik. Akkora 

súly nyomta mostanáig aprócska vállát! Ideje volt, hogy megint 

gyerek legyen – nyugalomban és biztonságban. Még néhány év 

gyermekkor. 

A békéről és biztonságról eszembe jutott valaki. 

– Jasper – mondtam, miközben az ajtó felé indultunk. 

Jasper Alice és Esme közé ékelődve ült, és valahogy központibb 

figurának tűnt a családi tablón, mint máskor. – Igen, Bella? 

– Arra lennék kíváncsi, hogy J. Jenksben miért áll meg az ütő már a 

neved hallatán is? 

– Úgy tapasztaltam – heherészett Jasper –, hogy egyes üzleti 

kapcsolatokat jobban motivál a félelem, mint az anyagi haszon. 

Rosszallva vontam fel a szemöldökömet, és megfogadtam, hogy 

mostantól én veszem kézbe ezt az üzleti kapcsolatot, és megspórolom 

J.-nek a szívinfarktust. Mindenki megpuszilt, megölelt, és jó éjszakát 

kívánt. Megint csak Nahuel volt a zavaró tényező: hosszan nézett 

utánunk, mintha azt kívánná, bárcsak követhetne bennünket. 

Miután túljutottunk a folyón, alig mentünk az emberi sebességnél 

gyorsabban. Nem siettünk, fogtuk egymás kezét. Elegem volt a 

határidőkből és a sietségből. Biztos Edward is így érzett. 

– Meg kell mondanom, Jacob mély benyomást tett rám – mondta. 

– A farkasok igazán különlegesek, ugye? 

– Nem úgy értem. Ma egyetlenegyszer sem gondolt a tényre, hogy 

Nahuel szerint Nessie csupán hat és fél év alatt felnőtt lesz. 

Ezen egy percre elgondolkoztam. 

– Jacob nem olyan szemmel néz rá. Nem sürgős neki, hogy felnőjön. 

Csak azt akarja, hogy Nessie boldog legyen. 

– Tudom. Mint mondtam, lenyűgöző. Hogy úgy mondjam, 

természetellenes, de Nessie rosszabbat is kifoghatott volna. 

– Erre még úgy hat és fél évig nem gondolok – hárítottam el a 

kérdést. 



Edward felnevetett, majd egy nagyot sóhajtott. 

– Úgy tűnik, lesz egy kis konkurencia, ami miatt aggódhat, amikor 

eljön az ideje. 

– Észrevettem – mondtam gondterheltebben. – Hálás vagyok 

Nahuelnek a mai segítségért, de annyit bámult, hogy az már zavart. 

Nem érdekel, ha Nessie az egyetlen félvámpír, aki nem a rokona. 

– De hát ő nem Nessie-t bámulta, hanem téged. 

Nekem is úgy tűnt, de nem volt semmi értelme. 

– Ugyan, miért? 

– Mert élsz – mondta halkan. 

– Ez már magas nekem. 

– Egész életében – magyarázta –, márpedig nálam ötven évvel 

öregebb… 

– Egy vénség – szóltam közbe. 

Edward nem reagált rá. 

– …mindig gonosz lényként gondolt magára, akinek a természetében 

van a gyilkolás. A testvérei is mind megölték az anyjukat, de ők nem 

rágódtak rajta. Joham úgy nevelte őket, hogy az emberekre állatként 

gondoljanak. De Nahuelt Huilen tanította, és Huilen mindenkinél 

jobban szerette a testvérét. Ez meghatározta Nahuel látásmódját. És 

bizonyos szempontból őszintén gyűlölte önmagát. 

– Ez annyira szomorú – motyogtam. 

– Aztán meglátott bennünket, és rájött, hogy csak ezért, mert félig 

halhatatlan, még nem feltétlenül gonosz. Rám néz, és olyannak lát… 

amilyennek az apjának kellett volna lennie. 

– Te minden szempontból eléggé ideális vagy – értettem egyet vele. 

Felhorkant, aztán újra elkomolyodott. 

– Ha rád néz, azt látja, hogy az anyjának milyen élet járt volna. 

– Szegény Nahuel – mormogtam, aztán felsóhajtottam, mert tudtam, 

többé nem leszek képes rosszat gondolni róla. Bármennyire 

kellemetlen is a bámészkodása. 

– Ne sajnáld! Most már boldog. Ma végre elkezdett megbocsátani 

magának. 

Elmosolyodtam Nahuel boldogságán, aztán arra gondoltam, a mai 

nap a boldogságé. Bár Irina áldozata sötét árny volt a fehér fényben, s 

így a pillanat nem lehetett tökéletes, az örömöt lehetetlen volt 



letagadni. Újra biztonságban volt az élet, amiért küzdöttem. Újra 

együtt a családom. A lányomra végtelen, szép jövő vár. Holnap 

elmegyek meglátogatni apát, aki látni fogja, hogy a félelmet a 

szememben felváltotta az öröm, és ő is boldog lesz. Egyszeriben 

biztosra vettem, hogy nem fogom egyedül találni. Az elmúlt néhány 

hétben már feltűnhetett volna a dolog, de ebben a percben úgy 

éreztem, mintha végig tudtam volna: Sue ott lesz Charlie-val – a 

vérfarkas mamája a vámpír papájával –, és többé nem lesz egyedül. 

Fülig szaladt a szám az elképzeléstől. 

Ebben a mindent elsöprő érzelmi áradatban azonban a legfontosabb a 

legbiztosabb tény volt: Edwarddal voltam. Örökre. 

Nem mintha még egyszer végig akartam volna csinálni az elmúlt 

időszakot, de be kellett ismernem, hogy az átéltek után jobban 

megbecsülöm, amim van, mint valaha. 

A tanyaház a béke tökéletes szigete volt, az ezüstkék fényben. 

Nessie-t az ágyához vittük, óvatosan betakargattuk. Álmában 

elmosolyodott. 

A nyakamból levettem Aro nászajándékát, és könnyedén a sarokba 

hajítottam. Játszhat vele, ha akar, hiszen szereti a csillogó dolgokat. 

Edwarddal kézen fogva, karunkat lóbálva sétáltunk lassan a szobánk 

felé. 

– Ma éjjel ünnepelünk – mormogta, és megfogta az államat, hogy az 

ajkamat az övéhez emelje. 

– Várj! – húzódtam el tétován. 

Értetlenül nézett rám. Általában nem húzódtam el tőle. Na jó, soha. 

Most először. 

– Ki akarok próbálni valamit – közöltem, és nevettem zavarodott 

arckifejezése láttán. 

Kezemet az arca két oldalára tettem, és lehunytam a szememet, hogy 

jobban tudjak összpontosítani. 

Amikor Zafrina próbált megtanítani rá, nem csináltam valami jól, de 

most már jobban ismertem a pajzsomat. Értettem azt a részét, ami az 

ellen küzdött, hogy elválasszam magamtól – az önvédelem ösztöne 

mindenekfelett. 

Még mindig nem volt megközelítőleg sem olyan könnyű, mint 

magammal együtt másokat védeni. Éreztem, ahogy a rugalmas szövet 



visszapattan, ahogy a pajzsom küzd, hogy megvédjen. Küzdenem 

kellett, hogy teljesen eltoljam magamtól. Tökéletesen kellett 

koncentrálnom. 

– Bella! – suttogta Edward ijedten. 

Ekkor már tudtam, hogy menni fog, így még erősebben 

koncentráltam. Előástam azokat a bizonyos emlékeket, amiket erre a 

pillanatra tartogattam, s engedtem, hogy elárasszák a gondolataimat, 

és remélhetően Edwardéit is. 

Egyik-másik emlék nem volt éles – elmosódott, emberi emlék, amit 

gyenge szemem látott, és gyenge fülem hallott. Az első alkalom, 

amikor megláttam az arcát… hogy milyen érzés volt, amikor átölelt a 

tisztáson… a sötétségen áthatoló hangja, amikor majdnem 

odavesztem, amikor megmentett Jamestől… az arca, amikor virágok 

baldachinja alatt várt rám, hogy feleségül vegyen… minden becses 

pillanat a szigeten… hideg keze, ahogy a bőrömön keresztül 

megérinti a kisbabánkat… 

És az éles, tökéletesen felidézett emlékek: arca, amikor új életemre, a 

halhatatlanság végtelen hajnalára nyitottam szememet… az az első 

csók… az az első éjszaka… 

Ajkát hirtelen olyan erővel nyomta az enyémre, hogy képtelen 

voltam tovább összpontosítani. 

Levegő után kapkodva veszítettem el az önuralmamat, s vele együtt a 

messzire eltolt pajzsot, amely most visszapattant, mint a csúzligumi, 

s újra védelmezte gondolataimat. 

– Hoppá, elengedtem – sóhajtottam. 

– Hallottalak – ámult Edward. – Hogy… hogyan csináltad ezt? 

– Zafrina ötlete volt. Gyakoroltuk egypárszor. 

Teljesen beleszédült. Párat pislogott, és a fejét rázta. 

– Most már tudod – mondtam könnyedén, és vállat vontam. – Soha 

senkit nem szerettek annyira, amennyire én téged. 

– Majdnem igazad van – mosolygott, a szokásosnál még mindig 

nagyobb szemeket meresztve. – Egyetlen kivételt azért tudok. 

– Hazudós. 

Újra csókolni kezdett, de hirtelen abbahagyta. 

– Meg tudod csinálni még egyszer? – firtatta. 

Elvigyorodtam. 



– Nagyon nehéz. 

Türelmetlen arccal várt. 

– Ha csak egy kicsit is elvonod a figyelmemet, nem fog menni – 

figyelmeztettem. 

– Jó leszek – ígérte. 

Vágtam egy grimaszt, szigorúan végigmértem, aztán elmosolyodtam. 

Újra az arcához érintettem a tenyeremet, levettem elmémről a 

pajzsot, majd ott folytattam, ahol abbamaradt, új életem első 

éjszakájának kristálytiszta emlékével… hosszan elidőzve a 

részleteken. 

Elfulladva kacagtam, amikor sürgető csókja újra félbeszakította a 

mutatványomat. 

– A fenébe! – morgott, éhesen végigcsókolva az állam vonalát. 

– Bőven van időnk, hogy tökéletesítsük – emlékeztettem. 

– Örökkön, örökkön-örökké – motyogta. 

– Nekem pont megfelel. 

Azzal boldogan merültünk el örök életünk kicsiny, de teljes 

elemében. 
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