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A tollal – és a nélkül – harcolóknak 

Ezer isten-formáju báb 
Súg-búg a szinpadon, 

S ling-leng idébb-odább, 
Jő, s puszta bábként megy vakon, 

Amint formátlan odafönt 
Nagy erők mozgatják a színt; 

EDGAR ALLAN POE* 

* Babits Mihály fordítása
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AZ ABNORMÁLIS UNIÓ TAGJAI
2059-ben 

I. COHORS 
1. Az alkirály 
Hétpróbás Hector és nagyra 
becsült jobbkeze, Füligszáj 
2. Apátnő 
3. Mary Bourne 
4. Fehér Béklyózó 
5. Ognena Maria
6. Rugólábú Jack 

II. COHORS 
1. Jimmy O’Goblin 
2. Üveghercegnő 
3. Vízi Zsivány 
4. Ócskás 
5. Véres Ököl 
6. Kegyetlen Úrnő 

III. COHORS 
1. Hóhér 
2. Iszaptúró Herceg 
3. Beszélő Asszony 
4. Ötödik Nővér 
5. Verselő Tom 
6. Fényes Lord 

IV. COHORS 
1. Piroska 
2. Temetett Király 
3. Gyöngyös Királynő 
4. Arctalan 
5. Úri Kofa 
6. Pogány Filozófus 

V. COHORS 
1. Nyomorult Szilf 
2. Hű Holló 
3. Igazmondó Charley 
4. Pasas 
5. Kártyaél Kapitány 
6. Révész 

VI. COHORS 
1. Zöld Látó 
2. Mezei Nyúl 
3. Kastély Úrnője 
4. Bunyós 
5. Zöldfogú Jenny 
6. Tél Királynője 

Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy a londoni mímeslordok 

és mímeskirálynők nagyra becsült jobbkezeinek jegyzéke 

szintén megtalálható magánkönyvtárunkban. 

Spiritusz Klub
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I. RÉSZ 

A LÁZADÓ

Hogy ne lennénk mi, abnormálisok mérhetetlenül felsőbbrendűek? 
Mi, kik a Társadalom Csontjait rágjuk, kik a csatornákban csú-
szunk-mászunk, kik koldulni kényszerülünk az ételért, mi vagyunk 
az élő Kapcsolat az e világ és a Túlvilág között! Mi vagyunk a Fel-
sőbb Létezés élő bizonyítékai. Mi vagyunk a Végső Energia és az 
Örök Éter katalizátorai. Mi magát a Halált lovagoljuk meg, és ki-

ütjük nyergéből a Kaszást! 

ISMERETLEN SZERZŐ: Az abnormalitás erényeiről 

mimesrend001-560.indd   9 2015.08.24.   22:22



mimesrend001-560.indd   10 2015.08.24.   22:22



11

MENEKÜLÉS 

Egy történet ritkán kezdődik az elején. Ebbe a történetbe a 
vég kezdetén csöppentem bele, hiszen a Scion és a rephaiták 
kétszáz évvel születésem előtt kötöttek alkut. Márpedig a 
rephaiták számára egy emberöltő alig több egy szívdobbanás-
nyi pillanatnál.

Vannak forradalmak, melyek egy nap alatt váltják meg a 
világot. Mások egy évtized vagy egy évszázad alatt érnek be, 
és vannak, amelyek soha nem bontakoznak ki. Az én forra-
dalmam egy pillanattal és egy döntéssel kezdődött. Egy titkos 
városban, a két világ határán nyíló virággal. 

Most majd kiderül, ez a történet hogyan végződik. 
Üdv újra Scionban! 

* * *

2059. szeptember 2. 

A vonat tíz kocsija egy-egy kicsi, guruló szalon volt: mély-
vörös szőnyegek borították, csillogó rózsafa bútorok díszítet-
ték, az ülések süppedős kárpitján a horgony, Scion arannyal 
hímzett jele ragyogott. A rejtett hangszórókból halkan áradt 
a klasszikus zene. 

Jaxon Hall, az I-4-es szektor mímeslordja, a londoni látó-
bandám vezére a mi kocsink végében ült. Két kezét sétapálcája 
gombján nyugtatta, és maga elé meredt. 
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A folyosó túlsó végében Nick Nygård állt, s a plafonról lógó 
fémkapaszkodót markolta. Hat hónapja nem láttam őt, kedves 
arca szinte egy régi emléknek tűnt csak. Karján kidagadtak az 
erek, tekintetével pedig az ablak előtt elsuhanó vészvilágítás 
lámpáit követte. A banda három másik tagja az ülésre roskad-
va hevert: Danica a fején sérült meg, Nadine-nak a keze volt 
véres, a bátyja, Zeke pedig a sebzett vállára szorította a kezét. 
Eliza, a csoportunk utolsó látója Londonban maradt. 

Én távolabb ültem, és a mögöttünk semmibe vesző alagutat 
bámultam. Az alkaromon friss égésnyom éktelenkedett ott, 
ahol a Scion által a bőröm alá beültetett mikrochipet hatás-
talanította Danica. 

Még mindig a fülemben csengett Arcturusnak, a Nagy-
mesternek az utolsó parancsa: Szaladj, kis Álmodó! De ő vajon 
merre futott? Az állomás zárt ajtaját körülvették az ÉBER-ek. 
a Nagymester óriás létére olyan észrevétlenül mozgott, akár az 
árnyék, de azokon az őrökön még egy árnyék sem juthatott át! 
Nashira Sargas pedig, a jegyese és a rephaiták vezetője bármire 
képes lett volna, hogy elfogja. 

Valahol a sötétség mélyén ott feszült az aranyfonál, ami ösz-
szekötötte a lelkét az enyémmel. Hagytam, hogy átjárjon az 
éter, de a kötelék másik végéről nem jött válasz. 

A Scion mostanra bizonyára tudomást szerzett a lázadásról. 
Valaki biztosan figyelmeztette őket a büntetőtelepről, mielőtt 
a felkelők hatástalaníthatták volna a kommunikációs beren-
dezéseket. Egyetlen üzenet, egy mondat, akár egyetlen szó is 
elég volt, hogy riadóztassa a Sciont, és máris fluxszal és fegy-
verekkel várnak minket a vonat végállomásán. Számunkra 
pedig egy újabb börtön lesz a következő állomás. 

De jöjjenek csak! 
– Össze kell kapnunk magunkat! – felpattantam. – Mennyi 

idő múlva érünk Londonba? 
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– Úgy húsz perc – válaszolt Nick. 
– Szerinted sem akarom tudni, hol van az alagút vége, ugye? 
Nick egy vészjósló mosolyt küldött felém. 

– Az Arkhónban. Közvetlenül alatta van az S-Whitehall 
nevű megálló. 

A gyomrom görcsbe rándult. 
– Azt ne mondd, hogy az Arkhónon keresztül akartatok 

menekülni! Ez volt a terv?! 
– Nem. Korábban megállítjuk a vonatot, és keresünk más 

kiutat – magyarázta. – Biztosan van több állomás is. Danica 
szerint, a szervizalagutakon keresztül talán még a metróháló-
zatba is átjuthatunk. 

– És mi van, ha a szervizalagutakban hemzsegnek a járőrök?! 
– Danicához fordultam. – Biztos vagy te ebben? 

– Ezeket nem őrzik. A mérnökök használják csak – nyugta-
tott meg a lány. – Bár a régebbi járatokkal nem tudom, mi a 
helyzet. Szerintem ott soha senki nem járt még a SciTER-ből. 

A SciTER a Scion műszaki tervezéssel és robotikával fog-
lalkozó szervezete volt. Ha valaki, hát ők ismerték ezeket a 
járatokat. 

– Kell, hogy legyen másik kiút! – erősködtem. Még ha el is 
jutnánk a metróhálózatba, a kapuknál biztosan letartóztatnak 
minket. – Nem lehet eltéríteni a vonatot? Van valamilyen fel-
járat a felszínre? 

– Az automatikus irányítást nem lehet felülírni. És még ők 
sem annyira hülyék, hogy a felszínről elérhetővé tegyék ezt 
a vonalat – Danica leemelte a fejéről a rongyot, és megnéz-
te, mennyi vért itatott fel vele. Úgy tűnt, mintha vért mar-
kolna. – A vonatot arra programozták, hogy egyenesen az 
S-Whitehallba menjen. Beindítjuk a tűzjelzőt, és az első utunk-
ba akadó állomáson keresztül menekülünk tovább. 

Rothadást árasztó, vaksötét alagútrendszeren átvezetni egy 
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nagy embercsoportot továbbra sem tűnt épelméjű ötletnek. 
Mindenki gyenge, éhes és kimerült volt, pedig gyorsan kellett 
volna haladnunk. 

– A Tower alatt is lennie kell egy megállónak – vetettem fel. 
– Kizárt, hogy a látó foglyokat és a Scion személyzetét egyazon 
útvonalon szállítsák. 

– Jó hosszú sétát kockáztatnánk a megérzésed miatt – szólt 
közbe Nadine. – A Tower több kilométerre van az Arkhóntól. 

– De hát ott tartják fogva a látókat. Logikus, hogy legyen 
alatta megálló! 

– Ha tényleg van, és ott akarunk megállni, nagyon jól kell 
időzítenünk a tűzriasztást – jelentette ki Nick. – Dani, van 
ötleted? 

– Mire? 
– Hogy valahogy megállapítsuk, hol vagyunk. 
– Mondtam már, hogy nem ismerem ezt az alagútrendszert. 
– Hát tippelj! 
A lány hosszan gondolkodott, mielőtt válaszolt volna. A sze-

me körül zúzódások tarkállottak. 
– Talán a falakon vannak jelzések, amik útbaigazítják a mun-

kásokat. A Scion alagútjaiban szoktak ilyenek lenni. Táblák-
ra írják, merre és milyen messze van a legközelebbi állomás. 

– De ezeket csak akkor látjuk, ha leszállunk a vonatról. 
– Pontosan. És csak egy esélyünk van, a szerelvényt csak 

egyszer állíthatjuk meg. 
– Oldd meg! – mondtam. – Addig keresek valamit, amivel 

beindíthatjuk a tűzjelzőt. 
Magukra hagytam őket, hadd vitázzanak, és elindultam a 

következő kocsi felé. Jaxon elfordította a fejét, amikor meg-
álltam előtte. 

– Jaxon, van nálad öngyújtó? 
– Nincs – bökte oda. 
– Rendben. 
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A vonat kocsijait tolóajtó választotta el egymástól. Nem le-
hetett bezárni őket, és az üvegük sem volt golyóálló. Ha ezen 
a szerelvényen rajtunk ütnek, nincs menekvés. 

Egy sor arc fordult felém: az összebújt látók tömege. Remél-
tem, hogy Julian is a túlélők között van, s hogy vonatra szállt, 
amikor nem figyeltem oda; de nem láttam őt sehol. A szíve-
met elöntötte a gyász. A lázadást szervező társam és harlekin 
barátaik az éjszakát talán túlélték még, de hajnalra Nashira 
biztosan elvágatta a torkukat. 

– Hová megyünk, Paige? Londonba? – kérdezte Lotte, az 
egyik komédiás. Még mindig a bicentenáriumi előadási jel-
mezét viselte. Hát, ezt a történelmi rendezvényt jól elrontot-
tuk a szökéssel. 

– Igen – vágtam rá. – Figyu, meg kell állítanunk a vonatot 
útközben, és gyalog kell mennünk a következő állomásig. Mert 
az Arkhón a végállomás. 

A többiek felszisszentek, és idegesen pillantottak egymásra. 
– Veszélyesnek tűnik – jegyezte meg Felix. 
– Nincs más lehetőségünk. Van köztetek valaki, aki ébren 

volt, mikor vonaton a Sheol I-be szállították? 
– Én ébren voltam – szólalt meg egy augur. 
– Van az alagútnak kijárata a Tower alatt? 
– Igen, van. A cellákból egyenesen az állomásra vittek ben-

nünket. De ugye nem arra akarunk menekülni?! 
– Ha nem találunk más állomást, akkor igen. 
A menekültek sustorogni kezdtek egymás között, közben 

lopva megszámoltam őket. Rajtam és a bandán kívül hu szon-
ketten voltak. Ők vajon hogyan lesznek képesek életben ma-
radni odakint az után, hogy évekig állatokként tartották őket? 
Néhányan közülük már valószínűleg nem is emlékeznek Lon-
don citadellájára, és a bandájuk is biztosan elfelejtette őket. 
Elhessegettem a gondolatot, és letérdeltem a csoporttól né-
hány ülésnyire gubbasztó Michaelhez. A kedves és jóságos 
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Michael! Az egyetlen ember, akit rajtam kívül a Nagymester 
a szárnyai alá vett. 

– Michael? – megérintettem a vállát. Az arca puffadt volt 
és könnytől fénylett. – Michael, figyelj rám! Tudom, hogy 
mindez riasztó neked, de nem hagyhattalak a Magdalen-re-
zidencián. Érted? 

Bólintott. Nem volt néma, csak nagyon óvatosan bánt a 
szavakkal. 

– Megígérem, hogy nem kell visszamenned a szüleidhez. 
Megpróbálok majd otthont találni neked – lesütöttem a sze-
mem. – Már ha kijutunk innen. 

Michael szürke kabátja ujjával megtörölte az arcát. 
– Nálad van a Nagymester öngyújtója? – kérdeztem halkan. 
A zsebébe túrt, és előhúzta az ismerős, szögletes szerkezetet. 

Elvettem tőle. 
– Köszönöm. 
Volt még egy túlélő, aki a többiektől távol, magányosan 

ült: Ivy, a tenyérjós. A kopaszra borotvált hajú, beesett arcú 
lány maga volt a rephaiták könyörtelenségének megtestesülése: 
az ura, Thuban Sargas gyakorlatilag bokszzsáknak használta. 
Rángatózó ujjain és remegő állának láttán úgy éreztem, jobb, 
ha hosszabb időre nem hagyjuk magára. Leültem vele szemben, 
és végigmértem a bőrén áttetsző zúzódásokat. 

– Ivy? 
Alig észrevehetően bólintott. Koszos, sárga tunika lógott 

a válláról. 
– Azt tudod ugye, hogy kórházba nem vihetünk – mond-

tam –, de tudni szeretném, biztonságos helyre kerülsz-e. Van 
bandád, aki majd gondoskodik rólad? 

– Bandám nincs – válaszolt rekedt, elhaló hangon. – Ut-
cagyerek voltam… Camdenben. De oda nem mehetek vissza. 

– Miért nem? 
Csak a fejét rázta. A II-4-es szektor egyik kerületében, Cam-
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denben élt a tisztánlátók legnagyobb közössége. A nyüzsgő 
piac a Grand Canal csatorna mentén húzódott. 

Letettem az öngyújtót a csillogó asztalkára. A körmeim alatt 
félhold alakban feketéllett az összegyűlt kosz. 

– Nincs ott senki, akiben megbízhatnál? – kérdeztem hal-
kan. Azt kívántam, bárcsak felajánlhatnék neki egy lakóhelyet, 
de Jaxon nem tűrt idegent a bandánk búvóhelyén. Különben 
sem akartam oda visszatérni vele. Csakhogy ezek a látók nem 
húznák sokáig az utcán. 

Ivy a tenyerébe mélyesztette az ujjait, egyszerre simogatta és 
marta a bőrt. Hosszú hallgatás után szólalt csak meg. 

– Egyvalaki lenne. Agatha. Egy butikban dolgozik, a piacon. 
– Mi a hely neve? 
– Egyszerűen csak Agatha Butikja – vér szivárgott az alsó aj-

kából. – Jó ideje nem találkoztam már vele, de ő befogad majd. 
– Rendben – álltam fel. – Elküldök veled valakit. 
A lány a fülke ablaka felé fordította mélyen ülő szemét. 

A gyomrom is felkavarodott a tudattól, hogy rephaita gazdá-
ja él és virul. 

A kocsi ajtaja kinyílt: öt társam érkezett. Fogtam az öngyúj-
tót, és elindultam eléjük a vörös szőnyegen. 

– Ez a Fehér Béklyózó – suttogta valaki. – Az I-4-ből. 
Erősen markoltva a pengés sétapálcáját, Jaxon megállt a 

kocsi hátuljában. Hallgatása félelmetes volt. 
– Honnan ismeri őt Paige? – hallatszott egy újabb, fojtott 

hang. – Csak nem ő a… 
– Készen állunk, Álmodó. 
A nevem hallatán beigazolódott a sejtésük. Amennyire erőm 

engedte, az éterre összpontosítottam, és megéreztem a környé-
ken nyüzsgő álomplánokat. Akár egy zsibongó kaptár. Köz-
vetlenül London alatt voltunk. 

– Tessék! – dobtam oda Nicknek az öngyújtót. – Ha lennél 
olyan szíves. 
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A panel alá tartotta, és felcsapta a tetejét. A tűzjelző néhány 
másodperc múlva vörösen villogni kezdett. 

– Vészhelyzet! – harsant fel Scarlett Burnish hangja. – Tü-
zet észleltünk az utolsó vasúti kocsiban. Lezárjuk az ajtókat – a 
szerelvény ajtajai bezáródtak, s a vonat mély, zúgó hangot hal-
latva megállt. – Kérem, menjenek át az első kocsiba, és üljenek 
le! Egy mentőcsapat már elindult önök felé, kérem, várják meg 
őket! Ne próbálják meg kinyitni az ajtókat vagy az ablakokat! 
Ha több levegőre van szükségük, használják a tolószerkezeteket! 

– Sokáig nem tudjuk megtéveszteni a rendszert! – figyel-
meztetett Danica. – Amint észleli, hogy nincs füst, a vonat 
továbbindul. 

A szerelvény végében egy szűk, korláttal körbezárt plató 
nyúlt hátrafelé. Átlendítettem a lábam a korláton. 

– Add a lámpát! – szóltam Zeke-nek. Amint a kezemben 
volt a zseblámpa, fényét a vágányra irányítottam. – Elférünk 
a sínek mellett! Fúria, ki lehet valahogy kapcsolni a síneket? 

– Könnyedén váltottam vissza Danica szindikátusbeli nevére, 
hiszen azelőtt is így maradtunk életben Londonban. 

– Nem – vágta rá Danica. – Annak viszont elég nagy a va-
lószínűsége, hogy megfulladunk idelent. 

A harmadik sínt kikerülve óvatosan leugrottam a kőzúza-
lékra. Zeke fentről segítette le a menekülőket. Libasorban 
indultunk el, a lehető legnagyobb távolságot tartva a sínek-
től és a talpfáktól. Mocskos fehér cipőm alatt csikorgott a kő. 
Az alagút hideg és kongóan tágas volt, mintha a végtelenbe 
nyúlt volna, s a biztonsági lámpák közötti vaksötét foltok 
keservesen hosszúnak tűntek. Öt zseblámpánk volt össze-
sen, egynek pedig lemerült az eleme. Minden lélegzetvételem 
zúgott a fülemben, egész testem libabőrös volt. Tenyeremet  
a falra tapasztottam, és így összpontosítottam, hogy mindig 
a megfelelő helyre lépjek. 

Tíz perce meneteltünk, amikor megremegett mellettünk a 
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sín, mi pedig a falhoz simultunk. Az üres vonat, amivel a te-
lepről megszöktünk, fény- és acélzuhatagként zúgott el mel-
lettünk az Arkhón felé. 

Mire az első zöld lámpával megvilágított kereszteződésbe 
értünk, már remegett a lábam a kimerültségtől. 

– Fúria! Tudod, mi van rájuk írva? – kérdeztem a falon lévő 
jelre mutatva. 

– Azt jelenti, előre szabad a pálya, és a szerelvény a prog-
ramozása szerint a második lehetőségnél forduljon le jobbra 

– magyarázta Danica. 
A bal oldal le volt zárva. 
– Akkor mi az első lehetőségnél forduljunk le? 
– Van más választásunk? 
A sarkon túl a járat kiszélesedett, mi pedig futásnak ered-

tünk. Nick a karjában hozta a szinte magatehetetlen Ivyt; cso-
dálkoztam, hogy egyáltalán eljutott a vonatig. 

A második jobbra vezető sínpárt fehér lámpák világították 
meg, az egyik talpfára csavarozott táblán ez állt: WESTMINS-
TER, 2500 M. Az előttünk tátongó másik alagút vaksötét volt, 
az irányjelző táblájára pedig ezt írták: TOWER, 800 M. Az 
ajkamhoz emeltem a mutatóujjamat: ha a westminsteri állomá-
son várnak minket az ÉBER-ek, mostanra már bizonyára át-
kutatták az üres szerelvényt, és talán már az alagútban járnak. 

Egy kövér és barna patkány szaladt át a lábaink között.  
Michael összerezzent, de Nadine az állat után világított. 

– Ezek vajon mit esznek idelent? 
Persze gyorsan rájöttünk. Ahogy továbbhaladtunk, a pat-

kányok egyre többen lettek, az alagút falain visszhangzott a 
sipítozásuk és a fogaik csattogása. Zeke kezében megremegett 
a lámpa, amikor a fény a hullára vetült: az utolsó húsfoszlá-
nyokat rágták le róla a patkányok. Az alakot a harlekinek 
jellegzetes, koszlott ruhája borította. A vonat láthatóan már 
többször áthaladt a mellkasán. 
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– A keze a harmadik sínen van – jegyezte meg Nick. – Sze-
rencsétlen biztosan lámpa nélkül jött. 

Az egyik látó a fejét csóválta. 
– Egyedül mégis hogy jutott ilyen messzire? 
Valaki halkan felzokogott. Ez a komédiás megszökött a fog-

ságból, és már olyan közel járt a szabadsághoz! 
A zseblámpa fényében végre felsejlett a megálló peronja. Át-

léptem a síneken, és felhúztam magam a platformra, a karom 
lüktetett, ahogy szemmagasságba emeltem a lámpát. A sötét-
séget kettémetsző fényben fehér kőfalakat láttam, egy vízsuga-
ras tisztítógépet meg egy tárolót tele hordággyal. Az állomás 
a fogadó oldal tökéletes mása volt, a hidrogén-peroxid bűze 
marta a szemünket. Vajon minden alkalommal, amikor a vo-
natba pakolták a foglyokat, fertőtlenítették a kezüket, nehogy 
elkapják tőlük a tisztánlátást?! Elképzeltem magamat két fe-
hér köpenyes orvos között a hordágyon elnyúlva, látomások 
fogságában.

Bevilágítottunk minden sarokba, de őröknek nyomát sem 
láttuk, csak a falra szerelt táblát, amin egy kék vonallal félbe-
vágott, vörös gyémánt állt, felette pedig nagy, fehér betűkkel 
az állomás neve: 

TOWER 

Térkép nélkül is biztos voltam benne: ez nem egy nyilvános 
metrómegálló. 

A tábla alatt kisebb feliratot vettem ki. Lefújtam a port a 
dombornyomásos betűkről: ÖTÖS VONAL. A térkép öt tit-
kos megállót jelölt a citadella alatt, az apró betűs szövegből 
pedig kiderült, hogy a járatot a Metropolitan Railway, a lon-
doni metró ősének építése idején létesítették. 

Nick állt meg mellettem. 
– Hogy hagyhattuk, hogy ilyesmi megtörténjen? – kérdezte 

morogva. 
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