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Prológus 
 

– Nem hiszem el, hogy ennyiben hagytad! – üvöltötte Satan magából 

kikelve. George-nak nem volt annyi esze, hogy legalább összerezzenjen. 

Edzője már rég megtanult alkalmazkodni a kitöréseihez, bár koránt sem 

tudta, pontosan mivel áll szemben. – Mi a büdös fenéért mentél 

egyáltalán oda? Mert kurvára nem segítettél! 

Satannak minden önuralmára szüksége volt, hogy ne vágja a falhoz a 

semmirekellő halandót, és ne fojtsa meg puszta kézzel ott helyben, a 

csapat mocskos öltözőjében. Soha, soha nem fordult még elő vele, hogy 

eltiltották egy teljes szezonra. Megbízott ebben a pojácában, hogy 

elsimítja kellőképben a dolgokat, de nagyon úgy tűnt, csak a seggét 

mereszteni ment arra a cseszett megbeszélésre. Hogy tilthatják el őt, a 

nagy Satant, a Pokol egyik hercegét az egyetlen olyan sporttól, ami 

visszafogja a természetét? 

– Tudod jól, hogy nem volt választásom. A fenébe is, Davi 

Rogersnek agyrázkódása lett, miután helyben hagytad. A szart is 

kiverted belőle, ha szabad így fogalmaznom. Örülj neki, hogy nem lett 

belőle nagyobb büntetés. Kész csoda, hogy ezek után még hagynak 

játszani – felelte George könnyedén, és megvakarta a szakállát. Satan 

résnyire szűkült szemekkel nézte az edzőjét, érezte a pórusaiból áradó 

feszültséget. Hát ez nem jó. Nagyon nem jó. 

– Mi van még, amit nem mondtál el? – mordult rá a férfira. 

– Az eltiltáson kívül feltételt szabtak ki a visszatérésedhez, Satan. 

– Feltételt? – vonta fel a szemöldökét hitetlenkedve Satan. Oké, hogy 

ezek a halandók semmit nem tudnak róla, hogy fogalmuk sincs ki ő 

valójában, de még feltételeket is szabnak neki? Most azonnal végeznie 

kellene mindegyikkel. Harag mocorogni kezdett a testében, és helyeslőn 

felszisszent. – Miféle feltételt? 



– Terápiára kell járnod, Satan – folytatta George, és kotorászni 

kezdett a zsebében. Miután végigtapogatta a nadrágját, kabátja belső 

zsebéből előrántott egy gyűrött kártyát, majd Satan felé nyújtotta. – Itt a 

rendelő címe és az információk. Beszéltem a felelőssel, gondodat fogja 

viselni. Már mindent elrendeztem, neked csak szépen el kell járnod, és 

valahogy meg kell zaboláznod… ezt – intett Satan felé. – Ha nem 

tanulod meg igen hamar visszafogni az öklödet, kizárhatnak az egész 

fociból. A tűzzel játszol, fiam. Szóval azt ajánlom, ha versenyben 

akarsz maradni, tegyél meg minden tőled telhetőt, vagy mondj búcsút a 

mezednek. 

Azzal Satan kezébe nyomta a kártyát, sarkon fordult és egyszerűen 

távozott. Kidobták, álmélkodott Satan. Kidobták, mint a szemetet. Őt. 

Pislogva fordult vissza a szekrényéhez, és mogorván bepakolta a cuccát 

a táskájába. 

Hát ez nem úgy ment, mint várta. Számítani lehetett volna arra, hogy 

ezek az ostoba emberek előbb vagy utóbb megelégelik, hogy előbb eljár 

az ökle, minthogy végiggondolhatná, mit tesz. De sosem hitte volna, 

hogy a végén idáig süllyednek a dolgok. Terápia. Ha ezt a démonok 

megneszelnék, rajta röhögne az egész Alvilág a következő néhány 

évszázadban, vagy a pokolba, talán évezredben. 

Most már túl késő lenne az erejével manipulálni őket, ráadásul 

semmi értelme nem lenne. Túl sok meló lett volna, és túl sok embert 

kellett volna megbűvölnie, hogy felejtsenek. Elvégre minden rohadt 

magazin címlapján az virított, ahogy felemelt ököllel újra lecsap a 

Chicago Bears egyik tartalékosára. Davi Rogers több mint 

megérdemelte, amit kapott. Persze, ezt soha senki nem fogja tudni rajta 

kívül. 

Felvette táskáját a vállára, még egyszer körbepillantott az öltözőben, 

ami gyakorlatilag a második otthona volt, mióta néhány éve Chicagóba 

költözött. Sosem hitte volna, hogy így fog távozni innen egyszer. 

Kirúgva, megsemmisítve, megszégyenítve. De a pokolba is, legalább 

megérte. Mert nincs az az isten, hogy terápiára járjon. 



Lekapcsolta a villanyt, elhagyta a helyiséget és elkezdte számba 

venni a lehetőségeit. A haragja az övé, és ezen senki nem változtathat. 

  



 

 

1. fejezet 
 

1 évvel később 

 

Satan a hófehérre festett, minimalista stílusban berendezett irodában 

ült. Kezét összefonta a mellkasa előtt, egész teste megfeszült, és 

résnyire szűkült szemekkel méregette a vele szemben helyet foglaló nőt. 

Nicole Cassidy. A nemezise. A terapeutája. George jóvoltából 

magánrendeléseken vett részt az elmúlt hónapok során, és igyekeztek 

minél hatékonyabban eltitkolni a sajtó elől a kezelését. Hogy haladtak-e 

valamennyit? Rohadtul nem. Miért ül mégis itt, szemben ezzel az 

idegesítő, vörös démonnal, mikor legszívesebben megölne valakit? 

Nos, pontosan erre akarta kideríteni a választ. Hosszú évezredeken át 

semmi mást nem érzett, mint a lelkét emésztő haragot. Az indulatokat. 

A feszültséget. Most azonban valami más is lappang benne a felszín 

alatt, csak azt nem tudta kideríteni, mi. Eszébe jutott Asmodeus, aki 

nemrég egy ősidők óta elveszettnek hitt rituálét támasztott fel. A Kötést. 

Megborzongott. Már akkor elhatározta, mikor a barátjára nézett, hogy 

előbb vágná ki a saját szívét, semmint vele megtörténhetne ez a 

nevetséges dolog. 

Mégis rejtély, miért éppen most tért vissza hozzájuk az ősi hatalom. 

Asmodeus ereje egyre csak nőtt, már mindannyiukat túlszárnyalta 

lassan, és rohadtul büszke is volt rá. Soha nem hagyott ki egy alkalmat 

sem, hogy fitogtassa újonnan szerzett képességeit. Idegesítő fasz. 

Nicole egy pillanatra sem vette le igézően zöld szemét a pácienséről. 

Helyes, gondolta Satan. Az ember mellette jobb, ha mindig mindenre 

felkészül. Érdekes, a nő mellett egyszer sem fogta még el a kényszer, 

hogy tomboljon. Nem borította el a vérvörös harag. Érdekes. 



Ahogy megmozdult, a lány pillantása résnyire szűkült. Csábítóan telt 

ajkát összepréselte, orrlyukai kitágultak egy pillanatra, de Satan 

pontosan tudta, hogy nem fogja megtörni a csendet. A bosszúságáról 

csak egy aprócska izom rándulása árulkodott a nyakán. Már negyed 

órája bámulják egymást. Satannek el kellett ismernie, mindig is 

lenyűgözte őt a lány bátorsága, elszántsága, az, ahogy türelmesen 

eltűrte a szeszélyeit, legprovokatívabb megjegyzéseit is. Úgy passzolta 

vissza a neki dobott labdákat, hogy Satannek néha nevethetnékje támadt. 

Márpedig ő nem nevet. Soha. 

Nicole keresztbetette hosszú, vékony, bőrszínű harisnyába bújtatott 

lábát. A szűk, szürke ceruzaszoknya megfeszült rajta a mozdulattól, úgy 

simult a testére, mint egy második bőr. Satan hirtelen késztetést érzett rá, 

hogy kényelmesebb helyzetet keressen, de a fene egye meg, ha hagyja, 

hogy a teste idegesítő reakciója irányítsa. Ő nem Asmodeus, hidegen 

hagyják a testi gyönyörök. Nem mintha nem lettek volna szeretői. 

Nagyon is sok démon fordult már meg az ágyában. Néha még emberi 

nők is, de ők túl törékenyek az ő ízlésének. Nagyon kell rájuk vigyáznia, 

márpedig neki különleges étvágya van. Tekintetét végigfuttatta Nicole 

karcsú, izmos testén, mely arról árulkodott, gyakran szokott edzeni. De 

még így sem lenne ellenfél a számára. Nem, egész biztosan összetörné. 

Mégsem tudott nem arra gondolni, milyen hangot adna ki a nő, 

miközben elélvez. Nem nyögne, határozott. Sikoltozna, az sokkal 

jobban illene hozzá. És közben végigkarmolná a hátát a gyönyörtől. 

Harapdálná a testét. Igen, ez a kép nagyon is a kedvére van, 

mosolyodott el hidegen Satan. 

Nicole felvonta elegáns szemöldökét. Zöld szeme megvillant. 

Méregzöld, gondolta Satan. Egy igazi vadmacska tekintete. 

– Igazán nem akarom ezt a mi kis játékunkat félbeszakítani – 

köszörülte meg a torkát a lány –, de ma nincs sem időm, sem türelmem 

ehhez. Ha nem kíván a megbeszélt terveknél maradni, akkor ne húzza 

tovább az időm. Más páciensek is várnak rám. 



Satan megdöbbent. Mély levegőt vett, és csak későn jött rá, hogy a 

ravasz nőszemély csúnyán rászedte. Nicole elégedetten rávillantotta 

édes kis mosolyát, szeme ragyogott a győzelemtől. 

– Végre sikerült kizökkentem – csacsogott csak úgy mellékesen 

Nicole, és jegyzetelni kezdett a kezében tartott papírra. – Azt hittem, 

egy év után már minden trükkömet kiismerte. Legalábbis, a múlt 

alkalommal ezzel dicsekedett. Mit gondol? Most már folytathatnánk a 

kezelést? 

Satan nem felelt, de Nicole úgyis tudta, hogy nem fog. A fenébe is, 

szerette hallgatni a hangját. Valahogy… Kellemesen ellazította. 

Mélyebb volt, mint az általa eddig ismert nőké, de éppen ettől volt 

olyan ellenállhatatlan. 

– Gondoltam – folytatta közömbösen a nő, és tovább irkált. Ezzel az 

őrületbe kergette Satant. Gyűlölte, hogy nem látja, milyen 

ostobaságokat jegyzetel le róla. – Tudja, ezek a kezelések általában 

sokkal hatékonyabbak csoportban. Valójában ön az első vendégem, 

akivel személyesen foglalkozom. Az ember azt hinné, ettől 

különlegesnek érzi magát. De persze, maga már amúgy is különleges, 

nem, Satan? 

Satan megborzongott, izmai megfeszültek, de az őt vizslató zöld 

szemek ebből mit sem láthattak. Az, ahogy a nevét kiejtette mindig 

heves reakciót váltott ki belőle. A vér az agyából egyenesen az 

ágyékáig szállt le, méretre szabott öltönyének nadrágja pedig igen 

kényelmetlenné vált. Olyan ritkán ejtette ki a nevét, és Satan agyán 

átfutott az ostoba gondolat, hogy hallani szeretné. Újra meg újra.  

– Nem értem, miért van még itt – nézett rá töprengve Nicole. Ezzel a 

mondattal ismét sikerült meglepnie a férfit. Ajkát kissé beharapta, és 

ahogy Satan meglátta az apró, hófehér fogakat a farka megrándult. 

Összeszorította az állkapcsát. Nicole tekintete mohón követte a 

mozdulatot. – A megállapodásuk fél évre szólt. De már egy év is eltelt. 

Visszakapta az engedélyét. Miért van hát még mindig itt? Egyértelmű 

volt már a legelejétől kezdve, hogy nem akar egyáltalán részt venni a 

kezeléseken. 



Miért? Ezt Satan is igazán szerette volna tudni. De a választ még ő 

maga sem fogalmazta meg. 

Nicole nem szólalt meg többet. Lustán firkálgatott a papírjára, és 

halkan dúdolgatott hozzá. Teljesen ellazult, márpedig nem sokan 

engedték el magukat Satan közelében. Még a többi herceg sem, akiket a 

testvérnek tartott. Mindenki tartott tőle. Ő volt a szörnyetegek királya a 

többiek között. Ez a nő azonban sosem adta a jelét annak, hogy félne 

tőle. Hogy aggódna a saját biztonságáért. 

– Pedig lehet, hogy jobban tenné – dörmögte. 

– Tessék? – nézett fel Nicole egykedvűen. Hosszú, hullámos vörös 

haja az arcára omlott, ahogy lehajtotta a fejét. Satan ujja remegett a 

vágytól, hogy félretűrje. Látni akarta szív alakú arcát. 

– Talán jobban tenné, ha félne tőlem – ismételte meg a mondatot 

Satan. Hangja karcos volt, mély. Látta, hogy Nicole finoman 

megborzong. 

– Miért? – kérdezte őszinte érdeklődéssel. Félretette a papírt és a 

tollat, előrehajolt, könyökével megtámaszkodott a térdén, arcát pedig a 

tenyerébe fektette. – Bántani akar? 

Egyáltalán nem rémült meg a gondolattól. És ezzel ismét lenyűgözte 

Satant. Pedig a fenébe, ő maga sem volt biztos benne, hogy nem 

bántaná, ha eluralkodna rajta a benne lakozó démon. Egy szörnyeteg 

vagy, emlékeztette magát. 

– Nem – felelte őszintén. 

Nicole kissé oldalra billentette a fejét. Mikor előbukkant piros 

nyelvének hegye, Satan képtelen volt elszakítani róla a pillantását. 

Figyelte, hogyan nyalja meg az alsó ajkát, és mire észbekapott, már 

önkéntelenül előre is hajolt. Nicole arca édesen kipirult, de meg sem 

rezzent. Még ez sem ijesztette meg. Satant viszont rohadtul. Beletúrt a 

hajába, és bosszúsan méregette a doktort. 

– Összezavarom – rándult felfelé Nicole szája sarka. – És 

bosszantom. 

– Igen – morogta Satan. 



– És nem érez késztetést, hogy bántson? – vonta fel a szemöldökét 

Nicole. 

Nem a fene egye meg, akarta kiabálni Satan. Legszívesebben az 

ölébe rántotta volna, és addig dugja, míg el nem veszti az eszét a 

gyönyörtől. Látta is maga előtt a képet, olyan élénken, mintha valóban 

megtörténne. Hallotta, hogy Nicole felszisszen. Hátradőlt a székében, 

arca lángolt, lábát újra és újra keresztbe tette, mintha nem lenne 

kényelmes a fotel. Összevonta a szemöldökét. 

– Szeretném… – mondta kissé akadozó lélegzettel Nicole, és 

felpattant a helyéről. – Szeretném, ha most elmenne. Mára végeztünk. 

Keze remegett, miközben a papírjai között turkált. Mozdulatai 

esetlenné váltak. Satan is felállt. Nicole kerülte a pillantását. Vajon mi a 

fene lehet vele, gondolta a férfi. Nicole felfirkantott valamit egy cetlire, 

megkerülte az asztalt, majd Satan kezébe nyomta, és visszaszaladt az 

asztalához. 

Satan tudta, hogy ezzel el lett bocsátva. Csak nem akarta megtenni. 

A lába mégis az ajtóhoz vitte, és mire észbekapott, már ott állt a csukott 

ajtó közte és Nicole között. Testében még mindig tombolt a vágy. Most 

elöntötte a várva várt indulat. Meg akart ütni valamit. Bármit. 

Már éppen káromkodott volna, mikor az egyik széken helyet foglaló 

férfi letette a kezében tartott újságlapot, felállt, rávigyorgott, és elhaladt 

mellette be a rendelőbe. Satan először ügyet sem vetett rá. Tett volna 

egy lépést előre, ám ekkor égető fájdalom hasított a kezébe. 

Felszisszent, és majdnem fel is ordított. Ahogy a fájdalom elillant, 

lenézett a bal kezére. Egy sötétlila, kacskaringós minta indult ki a 

hüvelykujjától kezdve a csuklója felé, majd eltűnt a zakó ujja alatt. 

Megdermedt. 

Az agya képtelen volt felfogni, mit lát. 

Aztán felvillant előtte a vigyorgó pasas képe, látta Nicole-t, ahogy 

fáradt arccal az íróasztala fölé borul, és elöntötte a halálos félelem. 

Villámgyorsan sarkon fordult, de elkésett. 

Robbanás rázta meg az épületet. Az ereje kirepítette az ajtót a 

tokjából, ami maga alá temette Satant. Öltönye lángra kapott, de nem 



érdekelte. A lángok nem ártanak neki. Felugrott az ajtó alól, és 

döbbenettel vegyes félelemmel meredt arra, ami megmaradt az elegáns 

irodából. Mindent elborítottak a lángok. A sűrű füsttől nem lehetett látni. 

Semmi nem mozdult. 

Satan térde megremegett, és hasogató fájdalom markolt a szívébe. 

Elkésett. 

  



 

 

2. fejezet 
 

Satan elhűlve nézte az iroda romjait. A robbanás az egyik falat is 

eltüntette, amin most füsttel vegyes szél áramlott be, tovább fokozva a 

bent uralkodó káoszt. Törmelékek, és korom szállt mindenfelé. Belépett, 

tagjai remegtek. Azt hitte, összeesik. Amikor már életében először 

közel járt a sokkhoz, nyöszörgést hallott az íróasztal felől. Szíve 

hevesen megdobbant, nem mert remélni. Vajon a lány még élhet ilyen 

pusztítás után? 

Az íróasztal egészen egyben maradt csodálatos módon, és mikor 

Satan meghallotta ismét azt a halk, erőtlen hangot már tudta, hogy még 

nem veszett el minden. Odarohant, és habozás nélkül portált nyitott 

kettejüknek. A lány rémült, elkerekedett zöld szemekkel nézett fel rá, 

arca piszkos volt, ruhája elszakadt. Satan megragadta a kezét, 

felrántotta, a mellkasához szorította és tétovázás nélkül lépett át a 

portálon. 

A lakásán bukkant elő. Nicole félig eszméletlenül hevert a karjában. 

Morogva elzavart minden szolgát, aki megjelent előtte és felkínálta a 

segítségét, helyette a szobájába vitte Nicole-t. Óvatosan, tőle szokatlan 

gyengédséggel lefektette az ágyra, és gyorsan felmérte a sérüléseit. 

Felemelte a lány szakadt ruháját. Ugyan látott némi vért és piszkot, de 

különös módon sértetlen volt. A rémületen kívül nagyobb baja nem 

esett. 

Újra Nicole gyönyörű arcára nézett, miközben kérdések ezrei 

kavarogtak a fejében. Hogy volt képes túlélni a robbanást? Ki akarta 

megölni? Mi a fészkes fenéért van rá ilyen hatással? 

Miután a démonjától szó szerint hullámzani kezdett a bőre nem 

bízott benne, hogy Nicole közelében tud maradni anélkül, hogy bántaná. 

El kell tűnnie innen, le kell vezetnie az indulatait. Szólította az egyik 



szolgálóját és utasította, hogy lássa el Nicole-t mindennel, amire csak 

szüksége van. Miután meghagyta, hogy tisztítsa ki a sebeit és öltöztesse 

át, de ne hagyja, hogy elmenjen, még kiosztott néhány dühös pillantást 

az őreinek, levédte a lakást, és köddé vált a portálon át. 

Harcra vágyott, és meg fogja kapni. Tudja, hova kell mennie. 

 

Nicole tudta, hogy nem a rendelőjében van. Bár emlékei lassan tértek 

vissza, arra határozottan emlékezett, hogy a helyiség lángokban áll. 

Rettegés. A keserű íz a szájában. A halál érintése. De mégsem halt meg. 

Nem. Homlokát ráncolva igyekezett visszaemlékezni. Satan... Mintha őt 

látta volna. 

Felült, és körbenézett. A helyiségben koromsötét uralkodott, de azt 

tudta, hogy egy ágyon fekszik. De kinek az ágyában? Homlokráncolva 

tapogatózott valami fényforrás után, ekkor azonban felgyúlt a másik 

oldalon lévő éjjelilámpa. Nicole sikkantva odakapta a fejét, agya 

lázasan igyekezett feldolgozni az érthetetlen. 

– Hogy vagy? – kérdezte egy mély, ismerős hang Nicole mellől. 

Valójában olyan közel volt, hogy érezte a férfi leheletét az arcán. 

Libabőrös lett, borzongás futott végig a testén. – Az embereim azt 

mondták, hogy néhány karcoláson és a riadalmon kívül nem esett bajod 

– morogta Satan. 

Nicole képtelen volt megszólalni, vagy a férfi felé fordulni. Szíve 

hevesen kalapált, bőre lángolt, testét érthetetlen forróság öntötte el. 

Vágy? Éppen most? Mikor majdnem meghalt, és mintha valami sci-fi 

filmbe csöppent volna? Szárazon felnevetett, tudta jól, hogy hangja 

hisztérikus. Letörölte a kibuggyanó könnycseppeket, közben összehúzta 

magát az ágyon. 

– Fájdalmaid vannak? – kérdezte aggodalmasan Satan. Nicole 

meglepetten nézett fel rá, máskor megszólalni se hajlandó, most meg az 

állapotáról kérdezősködik. 

– Amennyire érzem, nincsenek fizikai fájdalmaim. – Na jó, némi 

zúzódástól eltekintve valóban nem érzett mást. Valóban egy égő 



irodában kucorgott az íróasztal alatt, mikor minden felrobbant? – Mi 

történt? Hogy… Hogyan lehetek még életben? 

– Fogalmam sincs. 

Satan úgy tűnt, nem akar több információval szolgálni, de Nicole 

nem hagyta magát. – Mi vagy te? Láttam… Láttam, hogy átvágsz a 

lángokon, és… Hogyan hoztál ide? – ráncolta a homlokát, és újra 

körbenézett. 

Egy puritán módon berendezett hálószobában volt, egy hatalmas, 

királyi méretű ágyon. Érezte a szaténlepedőt az ujjai alatt. Néhány 

komódon kívül nem sok minden állt az amúgy tágas helyiségben, mégis, 

Nicole úgy találta teljesen illik Satanhez a szoba. Ami azt jelenti, hogy 

valószínűleg nála van. A lakásán. Az ágyában. Elpirult, és a szoba 

sarkában álló széken heverő edzőtáskára és annak kiömlött tartalmára 

szegezte a tekintetét. Könnyebb volt, mint a férfira, aki még mindig 

várakozón állt mellette. Érezte, ahogy őt vizslatja a sötétben, mintha azt 

akarná eldönteni, vajon teljesen elment-e az esze. Ki tudja? Lehet, hogy 

megőrültem, gondolta. 

– Hol vagyok? – törte meg a csendet Nicole rekedtes hangja. Annak 

ellenére, hogy tudta a választ úgy érezte, muszáj valamivel elterelnie a 

figyelmét. 

– A lakásomon. 

Nicole-t bosszantotta a férfi óvatos, kurta válasza. Mintha azt 

fontolgatná, mennyit mondjon el neki. – Hogyan hoztál ide? És 

egyáltalán minek? Az irodám lángokban áll! Ott kellene lennem. Hívni 

a tűzoltókat, a rendőrséget… Az a fickó! – kiáltotta elkerekedett 

szemekkel. – Ő robbantott. Odaállt az asztalom elé azzal a vérfagyasztó 

vigyorral, és mikor széthúzta a kabátját… Lebuktam az íróasztal alá, 

de… hogyan maradtam életben? – ráncolta a homlokát. 

– Még nem tudom, Nicole – simított ki Satan egy tincset az arcából, 

meglepő gyengédséggel. – De ki fogom deríteni, ki akart az életedre 

törni. – Tartott egy kis szünetet, majd elhúzódott, és keserűen elhúzta a 

száját. – De attól tartok, tudom a választ a kérdésre, csak nem akaródzik 



elfogadnom. Olyan bonyodalmat jelentenél, amire most egyáltalán 

nincs szükségem. Se most, se soha. 

– Hát ez kedves – fintorodott el Nicole. – Azért beavatnál abba, hogy 

mi folyik itt? 

Satan megkerülte az ágyat, szemét végig Nicole-ra szegezte, egy 

kézmozdulattal lesöpörte a székről a táskát, majd helyet foglalt. 

Előredőlve könyökét a térdére támasztotta, kezét összefűzte, és 

elgondolkodva méregette a lányt. Nicole elpirult, és leheletnyit feljebb 

húzta a takarót. Satan szeme felragyogott. Felragyogott, az istenért! 

– Azt akarom, hogy végighallgass. Valószínűleg nehéz lesz 

megemészteni, amit most elárulok, megpróbálom emészthetővé tenni. 

Sosem kellett még embert beavatnom – túrt a hajába. – És most sincs 

túl sok kedvem hozzá. 

Ahogy felemelte a kezét, Nicole észrevette a ragyogó, kacsakaringós 

lila mintát a bal csuklóján. Határozottan emlékezett rá, hogy az aznapi 

találkozójukon még nem látta a férfin. Satan követte a tekintetét, 

arckifejezése megfejhetetlenné vált. Valami különös suhant át a szemén, 

de Nicole képtelen lett volna megállapítani, mi. 

– Tulajdonképpen ez az okozója mindennek. 

– Nem emlékszem, hogy láttam volna rajtad a mai foglalkozáson – 

nyalta meg hirtelen kiszáradt ajkát. Satan mohón követte szemével a 

mozdulatot, izmai megfeszültek, mint egy támadásra kész ragadozóé. 

– Mert akkor jelent meg, mikor kiléptem az irodádból, közvetlenül a 

robbanás előtt. 

– Megjelent? 

– Tudod, Nicole, én nem vagyok olyan, mint te, vagy mint a 

körülötted élő emberek. Valójában sokkal több vagyok, mint hinnéd. 

– Hát persze – horkant fel Nicole. – Mindent tudok az egódról, de 

még a híreken is túlteszel. – Satan arca azonban komolyan maradt, ezért 

lefagyott arcáról a mosoly. Nagyot nyelt, verejték lepte el a homlokát, 

és lélegzetvisszafojtva várt. 

– A te fajtád démonnak nevezne, egyenesen a pokolból – folytatta 

síri hangon Satan, miközben végig fogva tartotta Nicole tekintetét. – 



Viszont nem egyszerű démon vagyok, hanem a pokol hét hercegének 

egyike. A Satan név, amin mindenki ismer, nem csupán egy egyszerű 

„művésznév”. Valójában ez vagyok. 

– Aha – nevetgélt idegesen Nicole, teste finoman remegett. – Maga a 

nagy Sátán ült velem szemben hónapokon át, akinek dühkezelési 

gondjai vannak. És lefogadom, hogy az az ürge is az irodában, aki 

robbantott, ő is démon volt. 

– Valójában igen – ráncolta a homlokát elgondolkodva Satan. – 

Észre kellett volna vennem, az ördögbe is! – ütött öklével a térdére. 

Lenézett a bal csuklójára. – De ez itt elterelte a figyelmem. Óvatlan 

voltam, és éppen ezért mondom, hogy olyan figyelemelterelést jelentesz, 

amit nem engedhetek meg magamnak. 

– Mit jelent az a tetoválás? 

– Ez a jel. Eddig egyetlen egy személyen láttam, pedig jó néhány 

ezer éve létezem már. Legendának tartottuk csupán. Azt jelenti, hogy te 

vagy az a társ, akit nekem szántak. Aki uralkodni fog mellettem. 

– Azért ennyire ne lelkesedj – forgatta a szemét Nicole. – Amúgy 

sincs kedvem semmilyen tébolyult mellett uralkodni. És, ha most 

megbocsátasz, igazán szórakoztató volt a kis mesedélután, de ideje 

komoly dolgokkal foglalkoznom. Mondjuk az őrülttel, aki meg akart 

ölni, és a semmivé vált irodámmal. 

Már éppen ki akart szállni az ágyból, mikor Satan egy szempillantás 

alatt előtte termett. Orruk szinte összeért, kezével megtámaszkodott a 

lány két oldalán, és kényszerítette, hogy hátradőljön az ágyra. Nicole 

szíve a torkában dobogott. Egy kétségbeesett pillanatra átfutott a fején, 

hogy talán megcsókolja, vagy még tovább merészkedik. Mikor pedig a 

képek csak egy újabb vágyhullámot gerjesztettek benne félelem helyett, 

már pontosan tudta, hogy elment a józan esze. 

– Nem engedlek kilépni ebből a lakásból, Nicole. És biztosíthatlak, 

hogy gondoskodni fogok arról, aki a robbantásért felelős. Nem engedem, 

hogy megússza az az átkozott. Az enyém vagy, és senki nem nyúlhat 

hozzád – sziszegte, minden egyes szónál közelebb hajolt hozzá, szinte 

már rajta feküdt. – Senki, kivéve engem. 



– Higgadj le, nagyfiú – tette a tenyerét óvatosan a férfi mellkasára, és 

megpróbálta eltolni magától. Ennyi erővel egy sziklával is 

próbálkozhatott volna. – Azt akarod mondani, hogy miattad támadtak 

meg? Mibe kevertél? – hangja dühösen, riadtan csengett. 

– Bael – sziszegte undorodva a nevet Satan. – Egy démonúr, aki 

mindent elkövetne, hogy engem és a többi herceget eltávolítson. Mikor 

megjövendölték Asmodeusnak, hogy megtalálja a párját, Bael volt az 

egyetlen, aki komolyan vette a jóslatot. Már a bölcsőben megkísérelte 

megölni Niát, és azután is többször az életére tört, míg Asmodeussal be 

nem teljesítették a kötést. – Félelmetes vigyor terült szét az ajkán, 

ugyanakkor mintha… büszkeség csengett volna a hangjában. – De 

elszámította magát, mert Nia igazi amazon. A kötésnek hála olyan 

erőkre tett szert, hogy most már senki nem mer a közelébe menni. 

Szórakozottan felkuncogott, ami annyira megdöbbentette Nicole-t, 

hogy elfeledkezett a saját helyzetéről. Ez a fickó tényleg elhiszi, amit 

mond!  

– Jól van, pajtás, de most igazán leszállhatnál rólam, aztán kérem 

vissza a ruháimat, és igazán távoznom kellene. 

– Ezekre gondolsz? – vonta fel gúnyosan az egyik szemöldökét 

Satan, és mutatóujjával felemelt egy szakadt, kormos rongydarabot a 

sarokból. Nicole elszörnyedve felnyögött. – Sajnálom, de attól tartok, 

alkalmatlanok lesznek a számodra. Nem is baj, mert így legalább ruha 

hiányában itt maradsz, ahol meg tudlak védeni. – Szeme ismét 

felragyogott, és végigmérte Nicole-t. – Különben is, igen csak 

megelégedésemre szolgál látni téged az ingemben és az ágyamban. 

Nicole pironkodva magára rántotta a takarót. – El akarok menni – 

makacskodott. 

– Nem fogom engedni. Bárhol megtalállak a jelnek köszönhetően, 

Nicole. Ne próbálj elbújni előlem, mert esküszöm, hogy nem lesz benne 

köszönet. – Mikor Nicole nem felelt, Satan elégedetten bólintott, karját 

kinyújtotta oldalra. – Helyes. Akkor most megyek, elintézek pár dolgot, 

és utánajárok néhány információnak. Addig is, itt maradsz! – 

parancsolta ellentmondást nem tűrő hangon. 



A következő pillanatban Nicole agya lázasan rótta a köröket, hogy 

feldolgozza a látványt, ahogy megnyílik egy fényes kapu Satan oldalán, 

a férfi pedig egyszerűen átlép rajta és köddé válik a szobából. Bevillant 

neki egy kép a lángokban álló irodáról. Ott is ugyanezt tette, így hozta 

őt ide. 

Gyomra felkavarodott, ledobta a takarót, a fürdőbe rohant, és a vécé 

fölé görnyedve öklendezett, de nem tudott kiadni semmit szánalmasan 

üres gyomrából. Homlokát lefektette a hideg csempére, és 

kétségbeesetten igyekezett valami tervet kitalálni. Meg kell szöknie 

innen, el ebből a rémálomból. Minél messzebb, annál jobb. 

Kibotorkált a szobába, feltúrta a fiókokat, és előhúzott egy hatalmas 

pólót egy pamutnadrág társaságában. Kétszer kellett áttekernie a 

derekán a madzagot, hogy ne essen le róla. Szerzett egy pár zoknit, 

valamint egy papucsot – mivel csak ez volt jó rá – és a bejárathoz 

lopakodva letesztelte a zárat. Az ajtó a legkisebb ellenállás nélkül 

kinyílt. Megkönnyebbülten lélegzett fel, mikor kilépett a zajos utcára, 

majd egy pillanattal később gondolkodás nélkül futásnak eredt. A 

rengeteg információ úgy felkavarta, azt sem vette észre, merre megy. 

Ahogy azt sem, hogy nem csak az árnyéka szegődött a nyomába. 

  



 

 

3. fejezet 
 

Nicole addig nem mert levegőt sem venni, míg úgy nem ítélte, elég 

messzire került már Satan lakásától. Agya lázasan kavargott, ott 

visszhangzottak fejében a férfi őrült szavai. Méghogy démonok! 

Megcsóválta a fejét, és leintett egy közeledő taxit. Későn jutott eszébe, 

hogy nincs nála egy fitying sem. Visszatért az utcára, ismét elvegyült a 

tömegben, és azon tanakodott, hová mehetne. A lakása túl messze van. 

Vajon mi lehet az irodájával? Eloltották már a lángokat? 

– Nicole! 

Neve hallatára megpördült, és a kiabálót kereste. Hatalmas, 

megkönnyebbült sóhaj szakadt fel belőle, mikor legjobb barátnője, 

Marisol integetett neki az utca túloldaláról. Fekete, göndör haját össze-

vissza csapkodta az időközben feltámadt szél. Nicole megborzongott, 

jeges érzés kúszott végig a gerincén. Meg mert volna esküdni rá, hogy 

figyelik. 

Marisol időközben mellé ért, és hevesen átölelte. 

– Mit keresel te erre? Nemrég hallottam az irodádról. Azt mondták, 

keresnek, de egyelőre nem tudják, mi történhetett veled. Úgy tudtam, 

dolgozol. Jézusom, teljesen halálra rémültem! 

– Nyugalom, Mar, az izgalom árt a babának – dorgálta meg 

kedvesen Nicole, és ugyanolyan erősen viszonozta az ölelést. 

Barátnője három hónapos terhes volt, és már nagyon régóta szerettek 

volna kisbabát a férjével. Nicole nem szeretett volna a vetélés oka lenni. 

Elengedte a barátnőjét, és sietve végiggondolta a helyzetét. 

– Mar, most nem igazán van időm cseverészni, pedig nagyon 

szeretnék. Majd mindent megmagyarázok, de előbb el kell jutnom 

Cassidy lakására. A gond az, hogy egy fitying sincs nálam, ezért 

fogalmam sincs, hogyan juthatnék el az ötödikre. 



– Tessék – húzott elő néhány bankjegyet a barátnője kérdés nélkül, 

majd végigmérte. – Mi történt veled, Nicole? Bajban vagy? 

– Csak... Majd később megmagyarázom, most tényleg mennem kell 

– köszönt el sietve, mikor egy pillanatra mintha Satan tekintetét látta 

volna rá szegeződni a tömegből. 

Elköszönt a barátnőjétől, majd futásnak eredt a megállóba éppen 

beálló busz felé. Nem érdekelte, merre viszi, csak el innen. Mikor 

legközelebb körbenézett, ismét maga volt. 

 

Egy órával később Nicole már a húga, Joan lakásán kortyolgatott egy 

bögre kávét. Elintézett néhány telefont, beszélt a biztosítóval, a 

tűzoltókkal, és megtudakolta, mekkora az irodájában esett kár. Joan 

még aludt, mikor megérkezett, ezért nem hallotta a híreket. Nicole 

megpróbálta visszatessékelni az ágyba tudva, hogy este még órái 

lesznek az egyetemen. 

Húga végzős hallgató volt az orvosi egyetemen. Az órái aszerint 

váltakoztak, melyik napszakban kellett megjelennie a kórházban, 

ráadásul mellette még egy részmunkaidős állása is volt az egyik bárban, 

hogy ki tudja fizetni a diákhitelt. Nicole mindig csodálta az elszántságát. 

Sosem engedte, hogy ő vagy szülei segítsenek neki. Büszke volt a 

testvérére mindazért, amit egymaga elért. 

Mikor azonban nagyvonalakban felvázolta, mi történt, a húga 

ragaszkodott hozzá, hogy vele maradjon, míg nem kell indulnia. Nicole-

nak rossz előérzete volt. Mintha valaki nyomon követné minden lépését, 

de az lehetetlen, nem igaz? Nyugtalanul tekintgetett körbe-körbe, mikor 

azt hitte, hogy Joan nem látja. Mintha minden irányból bármikor egy 

támadásra számítana. 

– Nic? Minden rendben? – kérdezte aggodalmasan Joan. – Mintha 

nem is itt járnál gondolatban. Mi aggaszt? 

– Semmi, én csak... – Igyekezett megnyugtató mosolyt villantani a 

testvérére. – A reggeli robbantás hatása, azt hiszem. Még mindig egy 

kicsit sokkos vagyok. Ha nem kell elmennem éppen... 



– Tudom – szorította meg a kezét Joan. – De szerencsére nem voltál 

ott, mikor történt. Mi lenne velem, ha elveszítenélek? Ki hozna akkor 

áfonyás muffint nekem minden csütörtökön? 

– Tudtam, hogy csak a muffin miatt jópofizol – kapott a szívéhez 

színpadiasan Nicole. Imádta a kis játékot, amit a húgával szoktak 

lefolytatni. A szüleik már kevésbé. 

Nevettek, és Nicole úgy érezte, egy kicsit engedett a szorítás a szíve 

körül. Egy kicsit. Joan törte meg végül a hallgatást, mintha zavarban lett 

volna. Keze enyhén remegett, miközben a teáját kavargatta. Joan nem 

szerette a kávét és Nicole mindig elámult, hogyan képes mindent bírni 

koffein nélkül. Ő meg is halna, ha kihagyná a napi adagját. 

– Ha történt volna valami... – hangja elcsuklott, olyan görcsösen 

szorította a kanalat, hogy az ujjpercei elfehéredtek. 

– Jaj, hugi... – Nicole felkelt, odalépett Joan mellé és átkarolta. – A 

világért sem tudnának elszakítani tőled. 

– Veled akarok maradni, de... – Joan elpirult. Nicole kíváncsian 

figyelte. – Én... Nos... van ez a srác a helyes kis gödröcskéivel, és 

elhívott ebédelni még a suli előtt. 

Nicole szélesen elvigyorodott. Aggódott, hogy Joan sosem ad már 

esélyt a szerelemnek, miután két éve elvesztette a barátját egy tragikus 

balesetben. Joan egy része sosem talált vissza önmagához, és Nicole 

őszintén aggódott érte. Ha viszont megpróbált finoman a segítségére 

lenni Joan elzárkózott mondván, hogy nem kell neki a „pszichológiai 

maszlag”. Megérdemelte, hogy boldog legyen, de a maga tempójában 

kellett újra nyitnia a férfiak felé. Nicole elfogadta ezt, de nem jelentette 

azt, hogy örült is a kispadnak. 

– Nem kell nekem bébiszitter, Joan. Menj és érezd jól magad – 

lelkesítette kuncogva, majd rákacsintott. – Persze, csak ha utána 

mindenről beszámolsz részletesen. Hallani akarok mindent Mr. 

Gödröcskéről. 

Joan fülig pirult, lesütötte a tekintetét. – Csak egy kávé – dünnyögte 

halkan. 



– De ki tudja, mi lehet belőle – vont vállat Nicole. – Na és hogy 

hívják Mr. Gödröcskét? Biztosan van neve is. 

– Bryan. – Olyan halkan mondta ki a nevet, hogy Nicole tudta, nem 

szabad most tovább puhatolóznia. Le kellett nyelnie a benne lévő 

doktort és bízni benne, hogy a húga egyedül is felül tud kerekedni az 

érzésein. 

Kényelmetlen csend telepedett közéjük. Joan a teáját kavargatta, 

Nicole az asztalt piszkálta a körmével. Hiányoztak neki a jó kis 

eszmecseréik, amikor még mindent meg tudtak beszélni. 

Végül Joan elnézést kért, a fürdőbe ment és a szennyesruháival 

kezdett foglalatoskodni. Nicole-nak minden akaraterejére szüksége volt, 

hogy ne menjen utána, ölelje meg és a súgja fülébe, hogy minden 

rendben lesz. Egyszer megpróbált keményebb lenni. Azt az éjszakát 

pedig soha nem felejti el. 

Néhány órával később aztán Joan elindult a randevújára, és Nicole 

egyedül maradt a lakásban. Nem igazán tudta, mivel foglalhatná el 

magát, ezért magához vette a pótkulcsait, a Marisoltól kapott készpénzt 

és elhagyta Joan lakását. Haza akart menni, venni egy forró fürdőt, talán 

iszik egy pohár bort, aztán elfeledkezik a mai napról. Gondoskodik róla, 

hogy Satant levegyék a páciensei listájáról, a szerződés szerint már úgy 

sem kellene foglalkoznia vele. A frász törte ki a férfitól főleg, mert nem 

tudott megmagyarázni vele kapcsolatban bizonyos dolgokat. 

Például, mikor azok a meglehetősen érzéki képek felvillantak előtte a 

rendelőben. Még most is olyan élénken látta maga előtt őket, mintha 

valóban megtörténtek volna. Kiszáradt a szája, arca lángra gyúlt már a 

puszta emlékétől is, öle felforrósodott. Nem akart vonzódni Satanhez, 

de a teste egyáltalán nem hallgatott a józan ész szavára. Pedig a férfi ma 

bebizonyította, hogy őrült. Még hogy démonok... 

Nem figyelt, hogy merre megy a zsúfolt utcán, ezért nekiment 

valakinek. 

– Elnézést – dünnyögte lesütött szemmel, és már indult is tovább. A 

lemenő nap narancsos fénnyel árasztotta el az utcákat. A munkanap 

végének köszönhetően rengeteg ember volt az utcákon. 



Nicole sietősebbre vette a lépteit. A tarkója bizsergett és a hideg 

futkosott a gerincén, mint valami rossz előjel. Homlokát kiverte a 

verejték, de hiába pillantott jobbra-balra, nem látott semmi veszélyeset. 

Az ösztönei mégis azt súgták neki, hogy valaki – vagy valami – követi. 

Alig tett meg egy háztömbnyi utat, mikor megint belebotlott valakibe. 

Az illat ismerős volt. Ahogy az a fekete szövetkabát is. Ugyan csak egy 

futó pillantást vetett a korábbi férfira, az agyában mégis megszólaltak a 

vészcsengők. 

Felnézett a férfi arcára és legszívesebben felsikoltott volna, csakhogy 

a torkára forrt a sikoly. A halál meredt rá. Üres, fekete szemek, még a 

fehérje sem látszott. A férfi ajka félelmetes vigyorra torzult, kivillantak 

tűhegyes fogai. Karmos kezével Nicole után kapott, de a lány 

feleszmélve taszított rajta egyet és futásnak eredt az ellenkező irányba. 

Szíve a torkában dobogott, az adrenalin dübörögve száguldott a 

testében. 

– Ó, te jó ég, ó, te jó ég! – Vetett egy gyors pillantást hátrafelé, a 

férfi nyugodtan követte. 

Miért ilyen nyugodt? A kérdés még át sem suhant Nicole agyán, 

azonnal megértette az okot. Egyenesen belerohant valakinek a karjába. 

Ezúttal sikerült felsikoltania, küzdött a vaskarokkal, melyek bilincsként 

zárták közre. A támadó fekete szemei mintha még a fényt is elnyelték 

volna. Karmait a karjába vájta, a száját kitátotta és tűhegyes fogait épp 

készült a vállába mélyeszteni. Nicole kétségbeesetten küzdött, ki akart 

szabadulni. Mindegy hogy, de bármi áron. Életben kell maradnia. Mi 

lesz Joannel? 

Felsikoltott, kezével megragadta a férfi kezét és belevájta a körmeit. 

Nem tudta pontosan, mire számított, de egészen biztosan nem arra, ami 

történt. A férfi vérfagyasztó rikoltással lökte el magától, hogy füstölgő 

karját dédelgesse, amiről szinte teljesen leégett a hús. Nicole látta a 

fehér csontot, hirtelen öklendeznie kellett. 

Ezt én műveltem? A szájához kapott, akarattal elfojtotta a 

hányingerét és újból futásnak eredt. Nem értette, miért nem menekülnek 

még sikoltozva az emberek. Mintha semmit nem láttak volna az imént 



történtekből, csak őt bámulták meg. Nicole szemébe könnyek szöktek, 

befordult egy sarkon, majd egy újabbon. Csakhogy két háztömbbel 

arrébb elszámította magát. Egy sikátorba került, mikor azonban sarkon 

fordult, már mindkét démon elállta az útját. Démonok. Igen, egészen 

biztosan annak kellett lenniük. Nicole addig hátrált, míg a háta el nem 

érte a mocskos, nyirkos téglafalat. Hajlandó lett volna könyörögni az 

életéért, ha nem tudta volna bizonyosan, hogy semmi esélye nem lenne 

velük szemben. Zokogva kuporodott össze a fal tövében, várta a 

fájdalmas halált. De semmi nem történt. 

Mikor megkockáztatott egy pillantást, könnyei függönyén át látta, 

hogy Satan birkózik a két félelmetes démonnal. Kiáltani akart, 

figyelmeztetni, de nem jött ki egyetlen hang sem kiszáradt torkán. 

Satannek amúgy sem volt szüksége rá. Épp olyan halálos, félelmetes 

ellenfél volt, mint a támadóik. Egynek szinte azonnal kitörte a nyakát, 

Nicole gyomra újra felkavarodott az émelyítő hangtól. A másik azonban 

kihasználta, hogy Satan egy pillanatra Nicole felé nézett. Ez okozta 

végül a vesztét. A démon hátulról belédöfött egy tőrt. A penge hegye 

megcsillant, egyenesen a szíve mellett hagyta el a testét. Nicole 

felsikoltott. 

De ez sem terítette le a férfit. Villámgyorsan megpördült, viszont 

már nem önmaga volt. Vonásai eltorzultak, félelmetesek lettek. Szeme 

világított, fogait kivicsorította. Morgás tört fel a torkából, karmos 

kezével megragadta a démont a torkánál fogva és elemelte őt jó néhány 

centivel a föld fölé. Hiába kapkodott a másik, hiába karmolta Satan 

karját, semmit nem ért el vele. Nicole elszörnyedve nézte végig, ahogy 

Satan átharapja a torkát, és mint egy állat kitépi a gégéjét, majd az 

élettelen testet egy puffanással visszaejti a földre. Ekkor vérvörösen 

izzó szemét Nicole-ra szegezte. A lány biztos volt benne, hogy vele is 

végez. Ehelyett azonban egy pillanatra fájdalom suhant át az arcán, 

megingott, majd térdre is rogyott. 

Nicole leküzdötte a félelmét, remegve felállt és felé indult. A 

fenevad ekkor újra felé kapta a pillantását, ezúttal viszont már nem 

riasztotta annyira a lányt. Tudta, érezte, hogy Satan nem bántaná. Még 



ilyen állapotban sem. Leginkább egy sebzett vadállatra emlékeztette. 

Mivel megmentette az életét úgy érezte, ennyit neki is meg kell tennie. 

Satan mély torokhangon felmordult. Talán azért, hogy figyelmeztesse, 

ne menjen közelebb. Remegő kezét előre nyújtotta, és Nicole 

megpillantotta a fényes átjárót, amin keresztül korábban is eltűnt. 

– Menj! – morogta a férfi mély, gurgulázó hangon. Látszólag alig 

bírt eszméleténél maradni. Nicole nagyot nyelt, a félelmével küzdött. 

Mégsem hagyhatja őt csak úgy itt. 

– Nem! – Nem hangzott olyan magabiztosnak, mint szeretett volna. 

Odalépett a férfihoz, és azon töprengett, mit kellene tennie. Húzza ki a 

tőrt, vagy hagyja benn? Mit is kellene tennie? – Nélküled nem megyek 

sehova. 

– Tünés! – förmedt rá Satan, de egyre erőtlenebbé vált a hangja. 

– Nem, a fenébe is! – üvöltött vissza Nicole kétségbeesetten. – Nem 

foglak itt hagyni. Csak azt mondd, mit tegyek. 

– Nem tudom sokáig... nyitva tartani – szűrte Satan összeszorított 

fogakkal. – Menned kell. 

– Akkor ne vitatkozz velem, inkább segíts! – Nicole megragadta a 

karját és megpróbálta talpra állítani, de semmire nem ment.  

Ha Satan nem segít neki, akkor képtelen lesz megmozdítani. És ha 

segítséget hívna? Abban a pillanatban, hogy átfutott az agyán a kérdés 

azonnal elvetette. Nincs elég ideje. Érezte, ahogy elhagyja a férfit az 

életereje. Valahogy el kell érnie, hogy működjön együtt vele. 

– Ha most nem jössz velem, akkor itt ragadunk. Márpedig ha 

meghalsz, engem is megölnek és akkor ez az egész hiába volt. Úgyhogy 

emeld fel azt a makacs segged, és segíts egy kicsit! 

Satan mintha felnevetett volna, de rémisztő köhögésbe fúlt a hangja. 

A mondottak viszont megtették hatásukat, és nagy nehezen 

feltápászkodott a lányra támaszkodva. Nicole majdnem összerogyott a 

súlya alatt, de összeszorította a fogát és együtt tántorogtak a kapu felé. 

Érezte a sürgetést, a tarkóján égnek állt a szőr és biztos volt benne, hogy 

hamarosan megint társaságot kapnak. 

Még két lépés… 



Az utolsó lépés után mintha egy örvény szippantotta volna be. Nem 

tudta, mire számíthat, a hányingerre viszont nem volt felkészülve. 

Másodpercekkel később keményen landoltak a homokos talajon. Nicole 

azonnal Satanre nézett, aki mozdulatlanul és ijesztően sápadt hevert 

mellette. A mellkasát sem látta mozogni ezért megriadt. Ahogy felkapta 

a pillantását meglátott egy lovast a távolban. 

– Segíts! – sikoltotta kétségbeesetten. 

Azt már nem láthatta, hogy a lovas megindult-e feléjük, egyáltalán 

valóságos volt-e, mert a következő pillanatban magába zárta a sötétség. 

  



 

 

4. fejezet 
 

Nicole ki-be csusszant a sötétségbe. Valahányszor sikerült 

valamennyire magához térnie a sötétség mindig visszaragadta a semmi 

birodalmába. Olykor-olykor mintha vitatkozást, ingerült hangokat 

hallott volna maga mellett, mégis minden olyan távolinak hatott. 

Fogalma sem volt, mi történik vele. Vajon lehet haldokolni úgy is, ha az 

ember semmilyen sérülést nem szenvedett? Vagy valamelyik démonnak 

sikerült mégis halálos sebet ejtenie rajta, ő pedig észre sem vette? 

Lehetséges ez? 

Nem engedlek el! 

Az erőtlen suttogással nyugodtság öntötte el és újra elsüllyedt a 

fekete mélységbe, az öntudatlanságba. Biztos volt benne, hogy az igazat 

mondta. Soha nem fogja elengedni. 

 

– Már megmondtam, nem engedem, hogy bemenj hozzá! Addig nem, 

míg ki nem derítjük mi folyik itt – fújtatott dühösen Asmodeus. Nia 

rezzenéstelenül állta a kitörését. Mint mindig, most is karba font kézzel, 

haragosan szikrázó szemmel figyelte. Erejével finoman csipkedte, de ha 

kell saját igazának bizonyítása érdekében képes lenne meg is támadni. 

Márpedig ebből nem enged. – Nem akarom, hogy bajod essen, ennyi az 

egész – enyhült meg a hangja. – Tudom, hogy legyőzhetetlennek érzed 

magad – erre Nia hangosan felhorkantott, mire emeltebb hangon 

folytatta, – de nem vagy az. És nem élném túl, ha bármi bajod esne. 

Nia az utolsó részre már megenyhült. Asmodeus békülékenyen 

széttárta a karját, mire a nő hozzásimult. Érezte ugyan, hogy a csatát 

nem nyerte meg, de legalább egy apró győzelmet arathatott. 

Megcsókolta felesége feje búbját és szerelemmel telve lenézett rá. Még 

mindig alig hitte el, ami történt. A démonoknak nem tartogatott az élet 



boldog befejezést, ezért néha reggelente azzal a fullasztó érzéssel riadt 

fel, hogy mindent elvesztett. Nia ilyenkor csillapítja az álom hagyta űrt. 

Meleg testével nyugtatja meg, űzi el a rémálmokat. 

– Ő csak egy ember, Asmodeus. És megsérülhetett. Nem zárhatod 

csak úgy be. 

– Az embereim ellátták és nem találtak rajta semmilyen sérülést. 

Csak Satant döfték hátba – vetett komor pillantást az egyik csukott 

ajtóra, melyben testvére pihent. – Legszívesebben megölném a 

nyomorultat, aki ilyen aljas módon támadta meg. 

– Miért nem gyógyult még be a sebe? – ráncolta a homlokát Nia. 

– Megjövendölték, hogy ő lesz a következő. A jelből ítélve a karján 

már találkozott a párjával. De míg nem tudjuk biztosan, hogy a nő a 

támadó vagy a párja, addig nem engedlek a közelébe. 

– Asmodeus... – sóhajtott egyet Nia. Ő biztosan tudta, hogy a vörös 

hajú nő Satan párja. Egyszerűen érezte, bár nem tudta volna 

megmondani, miért. Olyan sok mindent nem értett még abból, amibe 

került, amivé változott. Feljegyzések híján pedig aligha fog többet 

megtudni róla a tapasztalaton kívül. Egyelőre csak sodródott az 

ösztöneivel. – Nem gondolod, hogy egy kissé túlzásokba esel? 

– Már így is túlzásba estem azzal, hogy a házamba hoztam – 

morogta a férfi. Mikor Nia finoman oldalba bökte összeszorított 

fogakkal jegyezte meg. – Nem érdekel az sem, ha ő a párja. Tudni 

akarom, mi történt vele. És aggódom... – vallotta be halkan. Csak 

Niának ismerte volna be a gyengeségét, hogy mennyire szereti a 

testvéreit. – Félek, hogy nem éli túl. 

– Satan erős. 

– De nem most. Amíg a kötés nem teljesedik be az ereje 

folyamatosan csökken. Épp olyan jól tudod, mint én – simogatta meg 

Nia arcát. – Mi van, ha... 

– Meg fogja gyógyítani magát – tette az ujját a szájára Nia, majd egy 

csókkal fojtotta bele az újabb tiltakozást. – Csak idő kell neki, 

Asmodeus. 



Ekkor nyílt az ajtó és Lucifer lépett ki Satan szobájából. Az arcára 

kiülő komoly kifejezés azt sugallta, hogy testvérük nem lett jobban. 

– Valami változás? 

– Még mindig nincs eszméleténél, de azt hiszem, az életveszélyen túl 

van. Alig, de túl fogja élni. Viszont a kötés beteljesítése nélkül pokoli 

sokáig eltart majd a gyógyulási folyamat. A lány? 

– Ő sem tért még magához. 

– Akkor egyelőre nincs mit tenni – vont vállat Lucifer, majd 

végigment a folyosón és eltűnt a szemük elől a sarkon. 

– Menjünk, a többiek is itt vannak már – csókolta meg még egyszer 

Asmodeus Niát, kézen fogta, majd együtt mentek le a háromszintes ház 

földszinti szalonjába. 

Valóban, ahogy Asmodeus mondta, már a többi herceg is ott volt. 

Mammon a karjában tartotta a már majdnem egy éves Azagoth-ot, és 

éppen mókás arckifejezésekkel szórakoztatta. Azagoth kacagott, 

csapkodott kis tenyerével, láthatóan rendkívül jól szórakozott anyja és 

apja távollétében. Nia elmosolyodott. Bár Mammon mindenki közül a 

leggyerekesebb és Azagoth valósággal rajongott érte, mindegyik herceg 

szinte azonnal szívébe zárta a gyermeket. Belphegor és Beelzebub a 

szemüket forgatták, mikor Mammon hangokat kezdett utánozni a 

kicsinek, aki sikongva ugrált örömében. Nia azonban látta a szájuk 

sarkában megbújó halvány mosolyt, amit igyekeztek elfojtani. Ha nem 

vigyáz, még a végén sosem adják neki vissza a fiát. 

– Valami változás? – kérdezte Leviathan. 

A férfi bár maga az Irigység démona, érzéseit mindennél jobban 

leplezni igyekezett, valahányszor Asmodeus családjára pillantott. 

Mindenki tudta a jelenlévők közül, hogy egy korábbi ballépése miatt 

átok ül rajta, mely meggátolja benne, hogy valaha bármilyen 

kapcsolatot alakítson ki egy nővel, legyen az ember vagy 

természetfeletti lény. Bár egyikük sem tette szóvá, Leviathan koránt 

sem tudta eltitkolni, mennyire irigyli a többieket. Bár 

autóversenyzőként fényes karriert futott be, gyűlölte azt az életmódot, 

amibe kényszerült. Ám az átok megtörésére mindeddig nem talált 



módot, bármennyit kutatott is. Titkon azt remélte, talán ha eljön az ő 

ideje, a kötés megoldja ezt a problémáját is. 

– Semmi – csóválta meg Asmodeus a fejét. Pár percig mindenki 

komor hallgatagságba burkolózott, aztán ismét ő törte meg a csendet. – 

Ti mire jutottatok? 

– Egészen biztos Bael emberei voltak – mondta Belphegor. Átható, 

türkizkék szemét Asmodeusra szegezte. – Két hullát találtunk az egyik 

sikátorban, feltételezzük, hogy Satan és a nő onnan érkeztek a portálon 

át. Még érezni lehetett az erő nyomait. Gondoskodtunk a tetemekről. 

– Helyes. 

– Én pedig utánanéztem a másik dolognak, amit kértél – vette át a 

szót Mammon, miközben Azagoth-ot lovagoltatta a lábán. – Attól tartok, 

nem szolgálhatok jó hírekkel. 

– Hadd halljam – sóhajtott fel Asmodeus és fáradtan lerogyott az 

egyik karosszékbe. Nia a karfára helyezkedve megsimogatta az arcát. 

– Elcsábítottam az egyik papnőt, akinek a Látót kellene szolgálnia. 

Azt mondta, hogy a nő nem sokkal azelőtt vonult vissza a főtemplomba, 

hogy elmentél Niáért. Valami meditálás vagy mi miatt – legyintett a 

kezével. – A lényeg az, hogy meghagyta, senki ne háborgassa, míg 

spirituális megtisztulásának végére nem ér, blablabla. Ez akár egy 

évtizedig is eltarthat. Tudod, hogy neki senki nem parancsolhat, akkor 

és azzal beszél, akivel úgy kívánja. Na mármost. Ez a papnő 

készségesen elárulta azt is, hogy aggódnak, mert a Látó nem fogyasztja 

el az ételt, amit ott hagytak neki. 

– Talán enni is elfelejtett – horkantott fel Lucifer. – Szentéletű 

népség, náluk bármi előfordulhat. Ez még nem bizonyít semmit. 

– Csakhogy – torkollta le Mammon rosszallóan, amiért a szavába 

vágtak. – A Látónak rengeteg energiára van szüksége a látomásai miatt. 

Megviselik a szervezetét. Mivel azonban semmit nem fogyaszt el a 

felszolgált ételből a papnők gyanakodnak, hogy valami gond lehet. A 

szertartásaiknak megfelelően viszont nem mehetnek be kideríteni. 

– Szóval, ha Bael elrabolta a Látót senki nem fogja megtudni, mert 

egyik papnő sem meri ellenőrizni? A pokolba is, hagynák, hogy a Látó 



éhen haljon? Sehogy sem értem én ezt – morogta Asmodeus. A többiek 

komoran helyeseltek. 

– Nem tudom, hogy csak titokban akarják-e tartani, vagy valóban 

nem sejtik az igazat – vonta meg a vállát Mammon, figyelmét újra 

Azagothra irányította. – Mindenesetre ennyit tudtam meg. Én azt 

mondom nagyon is valószínű, hogy Baelnek valahogy sikerült 

elrabolnia a Látót. 

– Akkor viszont olyan bűnt követett el, amely miatt Abaddon halálra 

ítélhetné. 

– Azt viszont jól tudjuk, hogy a jó öreg nagyfőnök nem ártja bele 

magát az ilyen pitiáner dolgokba. Úgy értem, nézd csak meg a mi 

esetünket. Bael a háború kitörésével fenyeget, és először a hercegeit 

tenné el láb alól. Módszeresen bomlasztja a rendszert, Abaddon viszont 

nem tesz semmit. Évszázadokkal korábban bezárkózott a kastélyába, és 

elhanyagolja a kötelezettségeit. A pokolba, hiszen azt sem tudhatjuk, ő 

maga él-e még – adott hangot mindannyiuk gondolatának Beelzebub. 

– Meg kell bizonyosodnunk afelől, hogy Bael fogva tartja a Látót. 

Nem állhatunk Abaddon elé puszta vádaskodással. 

Lucifer épp mondani akart valamit, mikor egy halk hang beléfojtotta 

a szót. Mindenki a szalon bejárata felé kapta a fejét, érezni lehetett, 

ahogy a helyiségben megfagyott a levegő. 

– Hol van Satan? 

A vörös hajú nő ziláltan, ingatagon állt a lábán. Zöld szeme 

elködösült, mintha nem igazán tért volna még magához, hangja azonban 

nem tűrt ellentmondást. Az ajtófélfába kapaszkodva tartotta magát 

egyenesben. 

– Hol van Satan? – ismételte meg a kérdést, mikor senki nem felelt. 

– A pokolba is, áruljátok el hol van! Haldoklik! 

  



 

 

5. fejezet 
 

Nicole nem tudta volna megmondani, mi ébresztette fel. Csak abban 

volt biztos, hogy azonnal meg kell keresnie azt a csökönyös férfit, aki 

eldobná magától az életet csak azért, mert segítséget kell kérnie. Tőle. 

Márpedig nem fogja hagyni, hogy meghaljon. Lebotorkált a legalsó 

szintre, bár az útból szinte semmire nem emlékezett. Mintha lázas 

ködön keresztül szemlélné a világot. A hangok forrását kereste, hogy 

valaki elvezesse őt Satanhoz. Csak a feladatára tudott koncentrálni. El 

kell jutnia hozzá, vagy mindketten meghalnak. 

Sajnos, a szalonhoz érve nem talált segítőkész emberre. Mindenki 

elhallgatott a felbukkanásakor és úgy néztek rá, mintha két feje nőtt 

volna. Ellenségesen, ridegen méregették. Őt ez azonban nem érdekelte 

az adott pillanatban. Mikor a kérdésére senki nem felelt, erőteljesebben 

is megismételte. Alig volt ereje, nem fogja rájuk pazarolni, inkább 

egyesével járja végig a szobákat, ha szükséges. 

– Hol van Satan? – morogta. – A pokolba is, áruljátok el hol van! 

Haldoklik! 

Erre egyikük megmozdult, de olyan homályosan látott, néhány sötét 

pacán kívül nem tudott mást megállapítani róla. Egy nő figyelmeztető 

hangját hallotta, aki csatlakozott a másik árnyhoz. 

– Asmodeus! 

– Nem viszem oda. Honnan tudhatnánk, hogy nem próbálja 

megölni? 

– Megmenteni próbálom – nevetett fel hisztérikus-keserűen Nicole. 

– Odavezetlek – hallotta meg maga mellett a nő meleg, kellemes 

hangját. Kedveli, határozott. A többieket viszont nem. Nem lehetnek 

Satan barátai, ha nem akarják, hogy megmeneküljön. 



Hagyta, hogy a nő kézen fogva újra felvezesse az emeletre. 

Tekintettel Nicole-ra lassan lépkedett, nehogy még jobban kifárassza. 

Nicole nagyon hálás volt neki. Mikor kitántorgott a szobából azt sem 

tudta biztosra, hogy képes lesz-e megtenni akár egy lépést. Hallotta, 

hogy követik őket. 

– Hogyan tudtad elhagyni a szobát? – hangzott a barátságtalan 

kérdés a háta mögül. 

Nicole összeszorította a száját, makacsul megtagadta a választ. Ha 

nem bánnak vele kedvesen, hát ő is semmibe veszi őket. Némán tették 

meg az utat a következő szintre is, és mire megálltak Nicole már úgy 

érezte ólomból vannak a végtagjai. Csak le akart feküdni. Aludni. 

Pihenni. Milyen átkozottul jó volna összegömbölyödni és hagyni, hogy 

a sötétség végleg lerántsa a mélybe. 

A nő ismét kézen fogta, majd lassan előre vezette egy sötét 

helyiségbe. A bőre bizseregni kezdett, a szája kiszáradt és ismerős illat 

csapta meg az orrát. Biztos volt benne, hogy Satan szobájában van. 

Térde nekiütközött az ágynak, elengedte a vezetője kezét és egy sóhajjal 

ereszkedett le a matracra. Csak fújni akar egy kicsit. Összeszedni magát. 

A szoba mintha forgott volna vele, felkavarodott a gyomra. Az 

öntudatlanság megint ostromolta az elméjét, de még sikerült egyelőre 

kívül rekesztenie. Még nem. Még nem lehet, előbb feladata van. 

Nem lenne szabad itt lenned, doki, hallotta meg Satan gúnyos, de 

ijesztően erőtlen hangját a fejében. 

– A fenéket nem – suttogta válaszképp, és még közelebb kúszott 

hozzá. Összekulcsolta az ujjaikat. Immár egyetlen cselekedete sem volt 

tudatos. Annyiban volt biztos, hogy meg kell tennie. De hogy miért, 

arra nem tudott volna választ adni. – Ne legyél olyan makacs, és fogadd 

el a segítséget. 

Fogadj el, küldte el a parancsot mentálisan. Érezte Satan ellenállását. 

Épp annyira nem akarta ezt, mint Nicole. Eleinte. Csakhogy egyiküknek 

sem maradt választása. Nicole elméjének egy része tudta, hogy ő képes 

lenne megmenteni a férfit. Közösen mindent rendbe hozhatnának, de a 



csökönyös neandervölgyit már nehezebb meggyőzni. Szerencsére 

Nicole-t nem olyan fából faragták, hogy meghátráljon a kihívások elől. 

Csak segíteni akarok, te nagy mamlasz. Mi lenne, ha egyszer végre 

hallgatnál rám? 

Homlokát a férfiéhoz támasztotta. Úgy érezte, minden ereje elhagyja. 

Vajon meddig bír még ébren maradni? 

Nem fogom ezt tenni veled. Fogalmad sincs, mit jelentene. 

– A fenébe, Satan, hát ennyire gyűlölsz? – krákogta könnybe lábadt 

szemmel Nicole. Az ágyra hanyatlott a férfi mellé. 

Nem érkezett felelet. Nicole tudta, hogy most kell erőszakosabb 

taktikára váltania. 

Engem is meg akarsz ölni, Satan? Erről van szó? Vagy csak arra 

vársz, hogy megszabadulj tőlem és feladjam? Mert ha igen, csak szólj. 

Csend. 

Haldoklom, Satan. Nem tudom, mi folyik itt, hogy miért történik, de 

érzem, ahogy elhagy az erő. Egyre távolabb sodródom veled együtt. Ha 

te meghalsz, mert nem akarod elfogadni a segítségem, akkor én sem 

maradok életben. Ezt akarod? A halálomra vágysz? 

Soha, suttogta a hang a fejében. Nicole szíve nagyot dobbant, 

reménnyel telt meg. 

– Akkor miért? Miért nem engeded, hogy segítsek, ha képes vagyok 

rá? – temette az arcát a férfi nyakába, mélyen beszívva az illatát. 

Mert fogalmad sincs, mit tenne veled. Hogy én mit tennék veled. A 

kötést nem lehet megtörni. Ha megteszem célpont leszel és vadászni 

fognak rád. 

Így is vadásznak, újat mondj nagyfiú. És te megtaníthatsz rá, hogyan 

védhetem meg magam. Nem tudom miért, de így kell lennie, Satan. Vagy 

meghalunk, vagy élünk. A döntés rajtad áll. Én elfogadtam a sorsom és 

megbékéltem vele. 

Nicole érezte, hogy a férfi megszorítja a kezét. Felnézett az arcába. 

Borostyánszínű szeme izzott. Rekedt hangját még Nicole is alig hallotta 

meg. 



– Sosem tudnálak bántani. – Satan remegve felemelte a kezét, és 

kérges tenyerével megsimogatta Nicole arcát, majd csókot nyomott a 

homlokára. 

– Akkor tedd meg – nyalta meg kiszáradt ajkát Nicole. Érezte, hogy 

figyelik őket, csak most tudatosult benne, hogy nincsenek egyedül. 

Idegességén azonban felülkerekedett egy furcsa, bizsergető érzés. 

Forróság járta át a testét, izmai megfeszültek a várakozástól. 

– Fogalmad sincs mire vállalkozol – ismételte Satan, majd megtört 

hangon hozzátette. – Biztos vagy benne? 

– Még semmiben sem voltam ennyire biztos. 

A következő pillanatban Nicole felkiáltott. Satan még jobban 

magához húzta, de bocsánatkéréseit Nicole alig hallotta a fülében 

doboló vér miatt. Mintha kiszívnák belőle az életerőt és minden a férfi 

testébe áramolna. Az újabb és újabb hullámoktól felkiáltott, perzselték, 

akárha elevenen lángra kapott volna. Satan az ő erejéből táplálkozva 

gyógyította magát. Minden húzással egyre erősebb lett, karjaiba vonta 

Nicole-t, gyengéd, lassú mozdulatokkal simogatta a hátát miközben 

halk, megnyugtató szavakat suttogott a fülébe. Nicole nyöszörgött, 

peregtek a könnyei, úgy érezte semmije nem marad, ha így folytatja. 

Aztán hirtelen minden megszűnt. A fájdalom, a forróság... Csak a csend 

maradt utána és a sötétség. Testetlennek érezte magát, súlytalannak, 

egyre lejjebb ereszkedett a semmibe. 

Ez hát a vég, gondolta. 

Nem, Nicole. Ez csak a kezdet, felelte egy karcos, túlontúl ismerős 

hang a fejében. Mielőtt azonban válaszolhatott volna valami epés 

megjegyzéssel, elvesztette az eszméletét. 

  



 

 

6. fejezet 
 

Satan nagyokat szippantott a levegőből, melyet megült a többi 

herceg aggodalma. A feszültség tapintható volt a levegőben. Erősebben 

ölelte Nicole-t. A lány az övé, és senki nem érhet hozzá. Erősebbnek 

érezte magát, mint valaha. Harag csak kacagott és kacagott, 

mindkettejüket megrészegítette a hatalom. Amikor pedig Nicole ziháló 

légzése hirtelen megszűnt mellette, egyszerre fókuszálták rá minden 

figyelmüket. Jeges érzés markolt a szívébe. Vajon túl sokat vett el tőle? 

Teljesen kiszipolyozta? 

Néhány gyötrelmesen elnyúló pillanattal később a lány mellkasa alig 

érezhetően megmozdult, lassú, egyenletes légzése jelezte, hogy életben 

van. Satan ekkor merte csak kifújni a levegőt, melyet önkéntelenül is 

magában tartott. Lenézett az oldalához simuló, törékeny alakra. 

Hihetetlenül bátor ez a nő, a gondolatra büszkeség töltötte el. Bár 

tisztában volt vele, hogy az ösztönei átvették felette az uralmat, a kötés 

kikényszerítette magát, megsemmisítő lenne azt hallani ébredés után, 

hogy legszívesebben visszaszívná az egészet. Az ő gyönyörű amazonát 

nem lehet és nem is akarja megszelídíteni, most viszont elvették tőle a 

szabad választás jogát. Igaz, attól a pillanattól kezdve nem volt 

egyiküknek se választása, hogy először átlépte az iroda küszöbét. 

Valaki megköszörülte a torkát. Morgó hang tört fel a mellkasából, 

még közelebb húzta magához az alvó lányt. Mogorva tekintetével ölni 

lehetett volna. Asmodeus lépett az ágyhoz. Nicole-ra siklott a tekintete, 

mire Satan figyelmeztetően rámordult. Testvére ekkor fordult csak felé, 

töprengve nézte. Satan érezte, hogy kétségei vannak Nicole-t illetően, 

hogy még mindig fenyegetésnek tekinti. Mikor már épp ráförmedt 

volna, Asmodeus hátralépett és aprót biccentett. Satan izmai ellazultak. 

A többiekre nézett. 



– Örülünk, hogy jobban vagy, Satan – mosolygott rá Nia. Asmodeus 

mellé lépett, a férfi átkarolta a derekát, de tekintete abban a pillanatban 

elfelhősödött, hogy az alvó lányra nézett. Satan fájdalmat látott 

átsuhanni a szemein. – Mellette kell maradnod. Fájdalmai lesznek, 

egyedül nem fogja tudni végigcsinálni. 

Asmodeus magához szorította, bűntudat suhant át az arcán. Ő 

magára hagyta Niát a kötés beteljesítésének éjszakáján. Akkor egyikük 

sem tudta, mivel jár az átváltozás. Niának pokoli fájdalmat kellett 

kiállnia teljesen egyedül, miközben Asmodeus az erőtől megrészegülve 

ellenségük nyomába eredt, mit sem sejtve Nia állapotáról. Testvére 

fogságba esett és csak hónapokkal később értesült a dologról. Miután 

kiszabadították, Satannál lábadozott. 

– Nem szándékozom elmozdulni mellőle – nyugtatta meg Niát Satan. 

Sosem hitte volna, hogy ilyen anyámasszony katonája válik belőle. 

Kiröhögte azokat, akik a kötésről, a végzetéről beszéltek neki. Most már 

másra sem vágyik, csak elkényeztetni és kiszolgálni a mellette fekvő 

nőt, aki oly nagy bizalommal ajándékozta meg. – Nem kell egyedül 

átesnie rajta. 

Asmodeus lehajolt, súgott valamit Nia fülébe. Űzött tekintetéből 

egyértelművé vált, még mindig igyekszik jóvá tenni, amit vele tett. 

Satan egyedül akart végre maradni Nicole-lal. Teste hihetetlen erővel 

reagált rá, de lüktető erekciójával ellentétben tudta, hogy a lánynak 

pihenésre van szüksége. Most, mikor a kötés beteljesedik és amúgy is 

kínzó gyötrelmeket kell elviselnie nem gondolhat a saját szükségleteire. 

Átkozott legyen, ha a szükségesnél több fájdalmat okoz neki. 

– Tűnjetek a szobámból! – förmedt rá a többiekre.  

Páran felkuncogtak, majd legnagyobb megelégedésére lassan 

kiszivárogtak a helyiségből. Félhomályba burkolóztak, miután az ajtó 

becsukódott mögöttük, de így is tisztán ki tudta venni Nicole arcának 

finom vonalait. Gyönyörű volt, mint egy égi tünemény. Alig hitte el, 

hogy az övé. Márpedig a karján szinte világító jel ékes bizonyítéka a 

ténynek. Ujjbegyével finoman végigsimított Nicole állán, puha bőrének 

tapintásától még keményebb lett. Felnyögött, harcot vívott a benne élő 



férfival, aki azonnal magáénak akarta követelni ezt a finom, törékeny 

teremtést.  

Mikor a mámorító köd feloszlott elméjéről ráeszmélt, hogy a lány 

bőre lángol. Izzadtság gyöngyözik gyönyörű homlokán, izmai alig 

érezhetően remegnek.  

– Itt vagyok, Nicole. Nem vagy egyedül, doki. Végig veled leszek – 

suttogta megannyi megnyugtató semmiség mellett. Megcsókolta a 

halántékát. 

Néhány néma, mozdulatlan másodpercig semmi nem történt, aztán 

Nicole nyöszörögni kezdett. Nyughatatlanul fészkelődött a karjában, 

próbálta ellökni magától, Satan viszont fél, hogy kárt tesz magában, 

még erősebben szorította. 

A következő pillanatban Nicole velőtrázó sikoltást hallatott, teste 

vad remegésbe kezdett, Satan alig bírta lefogni. Ösztönösen magzati 

pózba akart gömbölyödni, ám a mozdulat felénél kihúzta magát egy 

újabb görcsroham miatt. Szívszaggató zokogás tört fel a mellkasából, és 

mikor megtört, fájdalomtól elködösült tekintetét Satan szemébe fúrta, a 

férfi úgy érezte megszakad a szíve. 

– Sajnálom – súgta a lány fülébe. 

Bármit megtett volna, ha tehetné, magára venné az egész folyamatot. 

Nicole szenvedései percről percre rosszabbak lettek. A rohamok 

folyamatosan rázták a testét, zokogott, öklendezett és minden erejével 

azon volt, hogy kiszabadítsa magát Satan karjai közül. Karmolta, 

harapta, egy ponton úgy belemélyesztette a körmeit a férfi karjába, 

hogy kiserkent a vére. Ám ő ezt cseppet sem bánta. Bármit képes lenne 

elviselni, ha ezzel enyhítheti Nicole szenvedéseit. A pokolba, pár perce 

még aggódott, hogy a lány legszívesebben visszacsinálná ezt az egészet. 

Most már nem is hibáztatná érte. Bele se mert gondolni, ha ő így 

szenved a lány gyötrelmét látva és hallva, vajon milyen lehet átélni azt. 

Fogalma sincs Nia hogyan volt erre képes egyedül. A nő iránt érzett 

tisztelete egyre nőtt. 

– Satan... – zokogta Nicole. 

– Itt vagyok. Itt vagyok, Nicole, nem engedlek el. Nem vagy egyedül. 



– Annyira fáj. 

– Tudom. De erős vagy, doki.  

Satan csitítóan simogatta a hátát, a haját, finom csókokat lehelt a 

homlokára. Órák teltek el vagy csupán percek? Már nem bírta követni 

az időt, de Nicole rohamai végre csillapodtak. Ahogy lement a láza 

sikolyai nyöszörgéssé enyhültek. Izmai továbbra is remegtek a 

megterheléstől, de úgy tűnt, a legrosszabbon már túl van. Satan 

megnyugodott, mikor Nicole légzése lelassult és nyughatatlan, de mély 

álomba merült. 

Ez az egész mindkettejüket megviselte. Neki magának is szüksége 

lett volna pihenésre mégis úgy érezte, majd kicsattan. Különös, 

általában a gyógyulás folyamata olyan sok energiát emészt fel, még 

napokig lábadoznia kellene, de legalábbis éreznie, hogy jelentősen 

megcsappant az ereje. Viszont semmi ilyesmit nem tapasztalt. Sőt. 

Mintha nem is haldokolt volna alig néhány perccel ezelőtt. Még Harag 

is visszahúzódott elméje legsötétebb sarkába, az így nyert béke és csend 

ezidáig ismeretlen volt számára. Az alvó Nicole-ra pillantott. Még 

álmában is ráncolta a homlokát, Satan elragadónak találta. És az övé, 

kizárólag az övé. Az ő félelmet nem ismerő dokija, aki képes volt érte 

fejest ugrani az ismeretlenbe. 

Óvatosan elengedte a lányt, betakargatta, aztán felállt és az ajtó felé 

indult. Bármennyire is szeretne még az ágyban heverészni és csodálni a 

párját, ételt kell hoznia neki és magának is. Ha őt elemésztette az éhség 

el sem tudta képzelni mit érezhet Nicole. Gondoskodnia kell róla, 

gondoskodnia akart róla. Enyém, mormogta egy sötét hang a fejében. 

Férfias elégedettség öntötte el a tagjait a gondolatra. Igen, mosolygott. 

Enyém. 

Lement a földszintre, a konyha felé vette az irányt ám megtorpant. A 

mosoly lehervadt az arcáról, mikor meghallotta a kiszűrődő, fojtott 

hangokat. Halk léptekkel a boltívhez lépett és mindezidáig ismeretlen 

érzés szorította el a mellkasát. Együtt érzés. Nia válla enyhén reszketett, 

arcát Asmodeus mellkasába fúrta, aki lassú mozdulatokkal simogatva a 



hátát igyekezett megnyugtatni. A férfi szemére is fájdalom ült ki és 

Satan tudta, mi az oka.  

– Melletted kellett volna lennem – mormolta Asmodeus a lány 

hajába. 

Nia kissé elhúzódott, tenyerébe fogta az arcát és azt súgta. 

– Nem tudhattad. Egyikünk sem. Csak... Szörnyű visszaemlékezni rá, 

hallani, ahogy Nicole... Mintha megint átélném. 

Asmodeus megfogta a lány kezét, majd tekintete a háta mögött 

Satanébe fúródott. Nia megdermedt, gyorsan letörölte az arcát, majd 

pironkodva megpördült. A sírás nyomait azonban nem tüntethette el, 

szeme kipirosodott és megduzzadt. Ennek ellenére rámosolygott 

Satanre. 

– Hogy vagytok? – kérdezte melegen. 

– Nicole alszik. Gondoltam viszek fel valami ennivalót, bizonyára 

éhes lesz, ha felébred. 

– Igen – felelte halkan Nia, arcán megremegett a mosoly. Néhány 

mozdulatlan percig egyikük szeme sem rebbent, a kényelmetlen csend 

feszültséggel töltötte meg a levegőt. Végül Nia zavartan lesütötte a 

szemét. – Megyek, megnézem Azagothot. Mammon kivitte a lovakhoz, 

míg... Már biztos nagyon fáradt, le kéne fektetnem... – motyogta, majd 

sietve távozott az udvarra vezető boltíven át. 

Satan érezte, hogy Asmodeus mondani akar valamit. Testvére 

mogorva tekintetével mit sem törődve a hűtőhöz lépett, szemrevételezte 

a kínálatot. Választása végül egy sültcsirkére és némi krumplira esett. 

Elkezdte tányérokra adagolni mindkettőt, ihletet keresve körbenézett, 

majd visszatért a hűtőhöz a rizspudingért is. A hatalmas adagokat egy-

egy tálcára pakolta, közben várta, hogy Asmodeus megtörje a csendet. 

Nem is kellett csalódnia barátjában. 

– Nem bízom az emberben. – Satan gyilkos pillantást lövellt felé, de 

nem méltatta válaszra. Asmodeus azonban nem riadt vissza. – Nem 

tetszik ez az egész, el kell küldened. 



– A fenéket – morogta. – A lány velem marad. Kénytelen leszel 

megbarátkozni a gondolattal. A kötés megtörtént. Nem hagyom magára, 

ahogy te tetted Niával. 

Ezzel érzékeny pontra tapintott. Asmodeus vicsorítva neki rontott. A 

torkánál fogva a hűtőnek szegezte, szeme vörösen izzott a haragtól, 

Satan viszont nyugodt maradt. 

– Tisztában vagyok vele, hogy kicsoda és micsoda ő a számodra. De 

nem maradhat itt. Ha bármi bántódása esik a családomnak miatta... 

– Bael sosem próbálkozna itt semmivel, az ég szerelmére! Nia 

gyakorlatilag érinthetetlen, és ahogy éreztem, a többiek is itt vannak. 

Még ő sem lehet annyira ostoba, hogy ideküldje a vérebeit. 

– Fogalmad sincs mennyi mindenről lemaradtál, míg enyelegtél, 

testvérem – fröcsögte Asmodeus magából kikelve.  

Satan tudta, hogy dühe nem úgy ellene és Nicole ellen irányul, mint 

saját rettegése ellen. Félelmét Satan most már átérezte és megértette. 

– Nem fogom veszélynek kitenni Nicole-t a paranoiád miatt. 

Ugyanúgy nem hagynám, hogy történjen vele valami, mint amennyire 

te óvod a családod. Nicole most sebezhető, még nem tudja uralni az 

erejét. 

– Pontosan ezért félek, hogy a fiam közelében tartózkodik. Emlékezz 

csak vissza Nia kis baleseteire, mikor nem tudott gátat szabni az 

indulatainak, az erejének. Nem tehetem ki ennek őket. 

– Nicole marad. Vagy vele együtt én is távozom. – Satan hangja 

végleges volt, tántoríthatatlan.  

Asmodeus fújtatva elengedte a torkát, káromkodott, a hajába túrt és 

haragos tekintettel fürkészte pár percig. Szeme már nem izzott többé, 

újra füstszürke volt. Satan mialatt az ítéletét várta csak arra tudott 

gondolni, minden egyes elpocsékolt percet Nicole-lal tölthetne odafenn. 

– Nem bízom benne – ismételte mogorván Asmodeus. – De szemmel 

kell tartanod. Ha csak a legkisebb jelét látom annak, hogy... – Satan 

szeme megvillant, mire elhallgatott, keze ökölbe szorult. Néhány mély 

lélegzet után témát váltott. – Mi történt? Mi sebesített úgy meg, hogy 

nem tudtál meggyógyulni? 



– Bael. A démonai megtámadták Nicole-t, mikor megszökött a 

védelmem alól. Láttam, mikor az egyikük belemélyesztette a karmait, 

az agyam pedig elborult. Nem tudom pontosan hányan voltak vagy mi 

történt. Valami alacsonyabb rendű méregdémonok lehettek, nem 

hagytam időt az alaposabb megfigyelésre. Pitiáner bérgyilkosok. 

Megnyitottam az átjárót Nicole-nak, de nem volt hajlandó ott hagyni – 

kunkorodott felfelé szája egyik sarka. – Makacskodott, végül magával 

rángatott. Lehet, hogy a méreg és az erőfeszítés együttesen gyengítettek 

le ennyire. És számításba kell venni a kötést is. 

– Valamit nem értek – vonta össze a szemöldökét Asmodeus. – 

Mikor rátok találtunk a parton megvizsgálták Nicole-t az embereim. 

Egy karcolás sem volt rajta. 

– Lehetetlen – csóválta a fejét Satan. – A saját szememmel láttam, 

hogy azok a karmok a húsába hatolnak. 

– Győződj meg róla a saját szemeddel, barátom – csóválta sóhajtva a 

fejét Asmodeus. – Aztán, ha elég erőt gyűjtöttél azt akarom, hogy gyere 

a dolgozószobába. Sok mindent kell megvitatnunk. 

– Nicole is velem jön. 

– Nem – vágott a szavába Asmodeus. – A lány a szobájában marad, 

míg másképp nem határozok... 

Hirtelen elhallgatott, arca holtsápadt lett. Satan ösztönei azonnal 

életre keltek, izmai megfeszültek, harcra készen. Aztán megérezte a 

Nicole felől áradó meleg, elégedett, ám kissé borongós hullámot. 

Valami egyszerre töltötte el fájdalommal és örömmel. Mielőtt 

kielemezhette volna az újonnan létrejött kapcsolatot, Asmodeus a 

lépcső felé kezdett rohanni. Csak úgy sütött belőle a sötét düh és 

fenyegetés. Még el sem érte az első fokot, mikor Satan megérezte, hová 

tart. Egy üvöltéssel utána vetette magát. Asmodeus villám gyorsan 

Satan szobájának ajtajánál termett és mielőtt még megakadályozhatta 

volna, feltépte az ajtót. Fújtatva meredt az ágyra. Satan vetett a válla 

felett egy pillantást a rémült Nicole-ra, aki kezében tartotta a kis 

Azagoth-t, mellette pedig a nem túl elégedett Nia foglalt helyet az ágy 

mellé állított fotelben.  



 

 

7. fejezet 
 

– Fiúk? – vonta fel a szemöldökét Nia. 

– Mit keresel itt? – szűrte összeszorított fogai közt Asmodeus. – Azt 

hittem, lefekteted Azagoth-t. 

– Úgy gondoltam, míg ti odalenn tesztoszteron-párbajoztok 

valakinek illene megnéznie, hogyan érzi magát a vendégünk. 

– Tudod jól, miért nem akarom, hogy itt legyetek. Vidd a szobájába 

a fiúnkat. 

Nia szeme megvillant, felállt és elindult a férje felé. Satan bölcsen 

hátrált egyet és érezte, hogy bár legszívesebben testvére is így tenne, ő 

megvetette a lábát. Az arcán remegő egyetlen izom árulkodott csak a 

feszültségéről. 

– Nem tudom, mikor adtam neked valaha azt az illúziót, hogy 

eltűröm a parancsolgatásod, Asmodeus. Képes vagyok önálló 

döntéseket hozni és nem tudom hogyan feltételezheted rólam, hogy 

szándékosan veszélybe sodornám a gyermekünk. Nicole felébredt, ti 

pedig éppen a farkatok méregettétek odalenn. Egyedül van, átesett 

valamin, ami bizonyára félelmetes lehetett a számára, össze van 

zavarodva és kell neki egy barát. Én már csak tudom, emlékszel? 

Átestem ugyanezen. Belefolyni egy olyan világba, aminek a létezéséről 

nem is tudtál? Nekem legalább elmagyarázták, ezzel együtt nőttem fel. 

Ha nem tudsz civilizált férfi módjára viselkedni, akkor menj és hűtsd le 

magad valamivel. Látni sem akarlak addig. 

– Nia... 

– Nem! – csattant fel a nő, majd behunyta a szemét. Testén remegés 

futott végig. Reszketve kifújta a levegőt és néhány szívdobbanásnyi 

ideig mindenki feszülten várakozott. Satan meglepetésére Nicole 

védekezőn magához vonta a kicsit, bár maga sem tudta teljes mértékben 



leplezni a félelmét. – Asmodeus, nem akarok többet vitatkozni erről. 

Nicole a vendégünk és akként is fogom kezelni – szűrte fogai közt Nia, 

mikor kissé lecsillapodott. 

– Jól van – csikorogta a férje. Feszülten biccentett egyet Nicole felé, 

majd odébb állt, hogy utat engedjen Satannek. 

– Azt hiszem, most már valóban ideje lefektetnem Azagoth-t. 

Nia bátorítón rámosolygott Nicole-ra, az iménti harag és indulat 

mintha teljesen elillant volna belőle, újra kedélyes és jókedvű volt. A 

karjába vette a fiát, aztán a kis család eltűnt az ajtó mögött. Miután 

magukra maradtak csend ült a szobára. 

– Jól vagy? – lépett Satan a lányhoz. Leült vele szemben az ágyra és 

megsimogatta az arcát. Nicole méregzöld szeme elkerekedett. 

– Hihetetlen. Te... Te is érzed? 

– Igen – bólintott Satan. – A kötésnek köszönhető. Mindkettőnket 

megváltoztatott, de téged a leginkább. Ha tudtam volna enyhíteni 

valamivel a fájdalmad, Nicole, én... – A lány lesütötte a szemét, Satan 

megérezte a belőle áradó zavart, félelmet és... szomorúságot. A szívébe 

jeges érzés markolt. Soha nem érzett még ilyen kétségbeesést. – Tudom, 

hogy ijesztő lehetett számodra a mai nap. Sok minden történt és ígérem, 

mindent meg fogok magyarázni, minden kérdésedre válaszolok. De 

kérlek... – nyögött fel elkeseredetten. – Nem bírom elviselni, hogy 

szenvedsz és tudom, én vagyok az okozója. Ha tudnám, 

visszacsinálnám... 

Nicole összerezzent, mintha megütötte volna. Képtelen volt levegőt 

venni, szemét könnyek mardosták. Igaz, hogy semmit nem értett, de 

abban egészen biztos volt, hogy nem fordítaná vissza az eseményeket. 

Mindent ugyanígy csinálna, még ha nem is igazán tudja, mi ösztönzi 

erre. Fél-e? Retteg. Válaszokat akar-e? Hát persze! De 

megmagyarázhatatlan köteléket érez Satan és közte találkozásuk első 

pillanatától fogva. Mindig is hitt a sorsban, abban, hogy minden okkal 

történik. Sosem érezte magát igazán odaillőnek egyetlen társaságban 

sem. Folyton kívülálló volt, egy nő, aki nem képes érzelmileg közel 

kerülni egyetlen férfihoz sem. Ő... más volt. Most pedig, hogy talán 



megtalálná a helyét úgy fest, ide sem illik, ráadásul senki nem látja 

szívesen. Satan visszautasítása fájt a leginkább. Abban reménykedett, 

hogy... 

– Nicole! – szakította félbe a gondolatait a férfi. Tenyerébe fogta az 

arcát, ajkát lágyan az övéhez érintette. Ettől a leheletnyi kapcsolattól is 

teljesen megbolondultak a lány érzékei. – Ostobaságokat gondolsz. Ne 

mérgezd magadat ilyen hazug dolgokkal. Vágytam rád az első 

pillanattól kezdve. – Csókja egyre erősebbé vált. – Megőrjített a 

sóvárgás, de nem akartam tudomást venni róla. Nem miattad. Hanem 

amiatt, aminek kitennélek általa. Ettől az egésztől próbáltalak óvni. – 

Nekitámasztotta homlokát a lányénak. – Féltem, hogy undorodnál tőlem, 

ha megtudnád, mi vagyok. 

– Satan – húzódott el Nicole. Kezével finoman megérintette Satan 

finom sebhelyekkel szabdalt arcát, melyet ezidáig észre sem vett. A 

férfi elfordította a fejét és belecsókolt a tenyerébe, gyönyörű 

borostyánszínű szeme izzott. – Kérlek... – nyögte rekedt hangon Nicole. 

– Bármit, kedvesem, bármit. 

Bár elpirult, az ő bátor párja állta a tekintetét, úgy felelt. 

– Szükségem van rád. Éreznem kell... Mindent. Muszáj, nem tudom 

miért, de úgy érzem, enélkül meghalok. 

Satan fejében képek suhantak át, elképzelte, mit is tenne a nő 

testével. Nicole felszisszent, egész teste kipirult a várakozástól. 

– Akkor ott a rendelőben – dörmögte a férfi. – Láttad a fejemben a 

képeket, igaz? 

– Én... Nem tudtam, mit látok, de érzékeltem a vágyad, és betolultak 

a fejembe azok a jelenetek... Az eszem tudta, hogy te vagy az, csak 

képtelen voltam felfogni. 

– Különös, hogy már a kötés beteljesedése előtt is ilyen erős volt a 

kapocs – ráncolta a homlokát Satan, tekintete a lány karjára siklott. 

– Satan – húzódott közelebb Nicole a férfihoz. Ajkát a füléhez 

emelve súgta. – Nem akarok most gondolkodni, csak érezni. Kérlek! 

Szükségem van erre. 



– Szeretném, ha felkészülnél rá – simította hátra az egyik 

rakoncátlan tincset a lány arcából. – De attól tartok nem tudsz józan 

döntést hozni, míg mindent nem hallasz. Gazember lennék, ha 

kihasználnálak. 

– Vitatkozhatnánk róla, ki használ kicsodát – morogta Nicole 

csalódottan. Kissé elhúzódott, ám Satannek nem tetszett ez a leheletnyi 

távolság sem. A mellkasához szorította, gyengéden simogatta a hátát, a 

haját. Nicole felsóhajtott, úgy kapaszkodott belé, mintha az élete múlna 

rajta. – Nem te voltál az egyetlen – szólalt meg halkan. 

– Tessék? – ráncolta a homlokát a férfi, nem igazán tudta hova tenni 

a szavait. 

Nicole nagyot nyelt, elbátortalanodott. Vissza akarta szívni a 

szavakat, hiszen még soha senkivel nem osztotta meg ezt a titkát. Bár az 

ösztönei azt sugallták most kell megnyílnia, képtelen volt a szavakat 

megformálni. Olyan régóta tartott már magában mindent. Hogy is 

engedhetné el, ami a részévé vált? 

Satan kissé elhúzódott, egyik ujját az álla alá tette és felfelé fordította 

az arcát, hogy a szemébe nézhessen. Érezte a benne örvénylő kételyt, 

hogy láthatatlan csatát vív magával. Tudatni akarta vele, hogy neki 

bármit elmondhat, mindig mellette lesz. Nem kellett végül mondania 

semmit, Nicole reszketegen felsóhajtott, tekintete elködösült, miközben 

fejét újra a mellkasába temette. 

– Nem téged hallottalak vagy láttalak először. Máskor is előfordult, 

hogy képek jelentek meg a fejemben, gondolatok suhantak át az 

agyamon, amik nem tőlem származtak. Régen nagyon megijesztett, 

aztán megtanultam elnyomni ezt a képességem. Utána pedig… 

kihasználtam. – Elpirult a beismeréstől, még mindig szégyen töltötte el 

a gondolatra. Tétován folytatta. – Tinédzser koromban tudtam meg, 

hogy örökbefogadtak. Rettenetesen haragudtam az egész világra, a 

nevelőszüleimre és mindenkire. Elszöktem. Napokig az utcán éltem és 

loptam. Akkor jöttem rá, hogyan tudom kihasználni a képességem. Az 

emberek titkai… nem maradhattak rejtve előlem. Olyan volt az egész 

világ, mint egy nyitott könyv. Megrészegített és… élveztem, hogy 



hatalmam van. – Elhúzódott a férfitól, átkarolta magát, szemei 

megteltek könnyel. 

Gyorsan folytatta. – De aztán egy alkalommal túl messzire mentem. 

Bántottam valakit, és az érzés majdnem felőrölt. Ekkor döntöttem úgy, 

hogy felhívom a szüleimet és hazamegyek. Visszafogadtak, bár azóta 

sem értem, miért. Nagyon csendesek voltak a hazaúton én pedig tudtam, 

hogy azért, mert nem tudják mit mondjanak. Hallottam a gondolataikat 

a fejemben, láttam a lopott pillantásokat, mikor azt hitték, nem veszem 

észre. Ahogy egymásra néztek… mintha féltek volna. Tőlem. – 

Elhallgatott, nagyot nyelt. Satan tovább simogatta a hátát remélve, hogy 

ezzel megnyugtathatja. Tudta, ha elmondja a történet többi részét az 

valamit könnyít rajta, ám szükségtelen volt. Látta, mi játszódik le a lány 

fejében. Mindent látott. – Aznap este megöltem a szüleimet – törte meg 

Nicole a csendet. – Meghaltak, mert eljöttek értem, és mert válaszokat 

akartam kapni. Apa nem látta a kocsit, aztán pedig minden olyan 

gyorsan történt. Én… – Keserűen felnevetett. – Ők nem élték túl – 

mondta aztán csendesen. 

– Nem a te hibád volt – csókolta meg Satan a feje búbját, mire 

Nicole ellökte magától, a belőle áradó undor viszont inkább maga ellen 

irányult.  

Egyértelmű, hogy sosem bocsátott meg magának azért, amiről nem 

is tehet. Satan változtatni akart ezen. Utána nyúlt, ám a lány elhúzódott, 

bezárkózott és Satan még sosem látta ilyennek ismertségük alatt. 

Ennyire… Hidegnek. 

– Fogalmad sincs, miről beszélsz. Nem voltál ott, nem is ismersz, azt 

sem tudod, ki vagyok! – Nicole hangja egyre erősödött, már-már kiabált. 

Satan érezte, hogy nő benne a feszültség, szinte tapintható volt a 

levegőben. 

Várjunk csak? A homlokát ráncolva koncentrált, kitárta az érzékeit. 

Valami nincs rendjén. Különös erő sistergett a szoba levegőjében, 

minden egyes szőrszál égnek állt a testén. Érezte a veszélyt, csak a 

forrását nem értette. A szemöldökét ráncolva a lányra nézett, nyitotta a 

száját, hogy feltegyen egy kérdést, aztán Nicole megrázta a fejét és 



nagyot sóhajtott. Eddig görcsösen feszült izmai hirtelen ellazultak, 

gyönyörű zöld szeme újra csillogott és a feszültség úgy illant el a 

levegőből, mintha ott sem lett volna. 

– Sajnálom, csak elragadtak az érzelmek, általában nem vagyok 

ilyen – mosolygott rá halványan Nicole. Legördült az arcán egy 

izzadtságcsepp. – Azt hiszem, kicsit kiborultam. Sok minden történt az 

elmúlt napokban. 

– Nem leszel egyedül, Nicole – biztosította Satan, tekintete ellágyult. 

– Többé már nem. 

Pár pillanatig merőn néztek egymás szemébe, ezúttal teljesen más 

feszültség kezdett megtelepedni közöttük. Az a fajta, amit Satan soha 

nem tapasztalt még hosszú-hosszú léte óta. A bőre bizsergett, a gyomra 

elszorult a vágytól, halottnak hitt szívében különös érzések kavarogtak, 

amiknek nevet sem bírt adni. A szenvedély. A szenvedélyt viszont 

ismerte. Csak abban nem bízott, hogy Nicole viszonozná, elfogadná, 

amit adni tud neki. Mikor a lány szeme megvillant – szó szerint 

megvillant –, Satan önkéntelenül felemelte a kezét és hátrasimított 

arcából egy tincset. Nicole a tenyerébe simította az arcát, a tekintet, 

amit félig lesütött pillái alól rá vetett maga a csábítás. 

A férfinak csak ennyi bíztatás kellett. Lehajolt és puha csókot lehelt 

Nicole arcára, az orra hegyére, majd végül az ajkára. Lágy sóhaj tört fel 

a lány torkából, éhesen kapott Satan szája után, hátát ívbe feszítette. A 

férfi egyre mohóbban, egyre fokozódó vággyal falta, amit a lány épp 

olyan hevesen viszonzott. Aztán alsó ajkát beszívta, finoman 

megharapta és a nyögés, mely feleletként érkezett végleg átbillentette a 

határon. 

– Nicole... – búgta, mert még egy utolsó lehetőséget akart adni a 

lánynak, mielőtt felfalja. Ő a nagy, éhes farkas a lány pedig az 

ínycsiklandó fogás, amire képtelen nemet mondani. 

– Fogd be – morogta a lány, mire Satan önkéntelenül is felnevetett. 

Olyan ritkán tette, hogy a hangja és az érzés, ami elöntötte még őt is 

meglepte. – Csak érints meg. 



És megtette, ó, de még mennyire. Satan már a legelső pillanattól arra 

várt, hogy letéphesse a ruhát Nicole-ról. Ennek a vágyának most a 

legnagyobb örömmel adott utat. Nicole-nak elakadt a lélegzete, mikor 

egyetlen erőteljes rántással letépte róla a pólót, ám egyetlen értékes 

másodpercre sem szakadt el az ajkától. Beletúrt sötétszőke hajába és 

kissé meghúzta, közben a másik kezével benyúlt a férfi pólója alá, 

körmeivel végigszántott a hátán. A fájdalom csak táplálta Satan éhségét, 

leszakította a nadrágot is a testéről. Mikor Nicole-t már csak a bugyija 

fedte, gyorsan lerángatta magáról is a ruhát. Nagyot sóhajtott, amint 

csupasz bőrük összeért, a levegő felsistergett – szó szerint.  

Satan hirtelen hátra döntötte az ágyra, fogával végigkarcolta a 

nyakának ívét, finoman beleharapott a kulcscsontjába és fokozatosan 

lejjebb haladt a melléhez. Marokra fogta a halmot, elégedett morgással 

tapasztalta, hogy pont belefér a tenyerébe. Gyúrogatta, masszírozta, 

megcsípte a mellbimbót és finoman meghúzta. Nicole nyöszörgött, 

fészkelődni kezdett alatta, forró, lüktető lába közét újra meg újra Satan 

combjának szorította. Még így, a vékony pamutanyagon keresztül is 

érezte a férfi, milyen nedves, de ha ez nem lett volna elég vágyának 

illata édesen ülte meg a szobát. Mikor eloltotta az egyetlen 

fényforrásként szolgáló lámpát az akaratával, Nicole felsikkantott, 

hangja azonban gyorsan egy újabb nyögésbe fulladt, mikor Satan a 

szájába vette az immár felágaskodott, rózsaszín bimbót. 

– Még – zihálta Nicole. Satan felnézett rá, szeme sötéten villant. 

Nem mondott semmit, de ahogy tekintetük összekapcsolódott, 

megértette a ki nem mondott kérdést. Vére dobolt, szíve heves 

zakatolásba kezdett. A férfi vágya őt is átjárta, már nem tudta hol 

kezdődik az ő sóvárgása és hol Satané. – Még – erősítette meg rekedt 

hangon, már-már könyörögve. 

Satan egy pillanatig habozott csak. Mire Nicole pislanthatott volna 

már a hasán feküdt és erősen leszorították a matracra. Felnyögött, de 

nem azért, mert ellenére volt a dolog. Hanem mert addig soha nem 

tapasztalt izgalom öntötte el. Satan szétfeszítette a lábát a térdével, 

egyik tenyerét a hátára tette, ezzel lenyomva tartotta, míg a másik 



kezével felhúzta a csípőjét a magasba. Mordult egyet, még szélesebbre 

tárta a lány lábait, leszakította róla a bosszantó bugyit és felnyögött, 

mikor meglátta a rá váró Édent.  

– Satan… – zihálta Nicole a takaróra szorítva az arcát. 

– Ne mozdulj! – morogta a férfi parancsolón. 

Egy pillanatra eltűnt testének melege, megmozdult az ágy és Nicole 

csak sejthette, hogy mit csinál. Aztán megrohanták a képek és a férfi 

szemszögéből látta magát. Meztelenül, kitárulkozva, égnek meredő 

fenékkel, miközben vágyának bizonyítéka végigfolyik a combján. 

Elakadt a lélegzete, égető forróság áradt szét az ereiben. Úgy képzelte, 

ha sokáig folytatják így, nem lesz képes túlélni a rá váró élvezetet. 

Satan ekkor újra közelebb húzódott, elhelyezkedett a lány mögött és 

két ujjával szétválasztotta a szeméremajkait. Nicole halkan felsikoltott, 

mikor először megízlelte. Satan mély torokhangon morogni kezdett, 

mint egy elégedett macska, aki belekóstolhatott a legédesebb tejbe. 

Nicole már-már azt hitte, dorombol. Egy éles csattanás térítette 

magához elkalandozott gondolataiból. 

– Te fenéken csaptál? – zihálta elképedve. Fel akart egyenesedni, ám 

Satan visszanyomta az ágyra és újból a fenekére csapott. – Csak hogy 

tudd – zihálta a lány még mindig döbbenten, ám meglehetősen 

jókedvűen – ez egyáltalán nem vicces. 

– Nem annak szántam – morogta Satan a puncijába. – Most pedig 

maradj nyugton. 

– Satan! – sikkantott fel Nicole, mikor nyelvével megpöccintette a 

csiklóját. 

– Akár a legédesebb nektár – dünnyögte Satan. Beszívta és kissé 

megharapta a megkeményedett gombot, aztán érzékelve a lány lábainak 

remegését visszahúzódott. – Készen állsz rám, igaz, Nicole? 

– Igen, igen! – zihálta.  

Belemarkolt a takaróba, érezte, hogy Satan a bejáratához igazítja a 

farkát. Izgatott várakozás telepedett rá és szinte egy örökkévalóságnak 

érezte, mikor a hegye végre belé hatolt. De Satan ekkor megállt, nem 

moccant. 



– Satan! – nyögte elkeseredetten. 

– Mit akarsz? 

– Téged – lehelte. – Tudod jól, hogy mit akarok. 

– Hallani akarom. Mire vágysz? 

– Rád. 

Egy centit beljebb haladt, mire Nicole megint felnyögött. 

– Ezt akarod? 

– Igen. 

– Nem hallottam. 

– Azt akarom, hogy olyan mélyre hatolj bennem, amennyire csak 

tudsz. Hogy olyan magasságokba repíts, ahova azelőtt még soha senki. 

Hogy a magadévá tégy és megjelölj – hadarta Nicole magát is meglepve. 

– Azt akarom, hogy olyan keményen dugj meg lábra se tudjak állni. 

– Ezt megadhatom – suttogta Satan a füléhez hajolva. A mozdulattól 

még mélyebbre hatolt, ezúttal mindkettejük felnyögött. – Szeretem, 

hogy ugyanarra gondolunk. 

Azzal teljesen behatolt, farka tövéig elmerült a lányban. Egy 

pillanatig ízlelgette az érzést, hagyta, hogy Nicole teste alkalmazkodjon 

hozzá. Aztán mozogni kezdett. Először csak lassan, aztán egyre 

ütemesebben. Összecsapódó testük hangja visszhangzott a sötét 

szobában. Kezeivel leszorította a lány karját, tudta, olyan erősen szorítja, 

egészen biztosan zúzódások maradnak utána. A jele. Rajta hagyja a jelét 

úgy, mint még senki máson. Nicole egyszer sem tiltakozott. 

Nyöszörgött alatta, még feljebb tolta a csípőjét, hátrafeszítette a fejét. 

– Milyen régóta vágyok már erre – mormogta Satan. Félresöpörte a 

lány haját a nyakából, aztán lehajolt és végigcsókolta az ívét. Ajka 

egészen a válláig vándorolt, ahol beleharapott a vállába. 

– Satan… – zihálta Nicole újra és újra, ahogy az orgazmusa egyre 

közeledett. Satan érezte, hogy remeg a lába, ahogy izmai időről-időre 

összehúzódnak körülötte. 

Bármit megtett volna, hogy elnyújtsa az élvezetet, ám nem maradt 

önuralma. Felegyenesedett és olyan vadul kezdte döfködni a lányt, meg 

kellett fognia a csípőjét. Ujjai belemélyedtek finom húsába, a látvány, 



ahogy lángvörös haja szétterült a párnán, miközben a magáévá teszi 

végül átlendítette a határon. Pont akkor, mikor a lány felsikoltott és 

összehúzódott körülötte. Az édes szorítás mindent kipréselt Satanból, 

hátravetette a fejét és ordítva élvezett el. 

Pár pillanatig mindketten levegő után kapkodtak, aztán Satan 

kihúzódott Nicole-ból, lehanyatlott az ágyra és a mellkasára vonta a 

lányt. A haját simogatta, mindkettejük teste úszott az izzadtságban. Ám 

egy dolog nem hagyta nyugodni a férfit. 

– Fájdalmat okoztam? 

– Semmi olyat, amit ne akartam vagy bírtam volna ki – mosolygott 

Nicole a mellkasába és megcsókolta a szíve fölött. 

– Csodálatos vagy, ugye tudod? – mormolta Satan. 

– Hát persze – kuncogott Nicole. – Folyton ezt mondják a 

pácienseim, miután ágyba vittem őket. – Mikor Satan fenyegetően 

felmordult, Nicole felnevetett. – Nyugalom, nagyfiú. Eddig te voltál az 

egyetlen őrült, akivel dolgom volt. 

– És az utolsó is – jelentette ki vészjóslóan komor hangon. 

– Mesélj nekem magadról. Mik vagytok ti? Mi történt? Milyen 

változásról beszéltél? Annyi kérdésem lenne – ráncolta a homlokát 

Nicole. 

Satan elmosolyodott, aranyosnak találta, mikor töpreng. 

Megcsókolta a homlokát és visszahúzta a mellkasára. 

– Hamarosan. De mit szólnál hozzá, ha előbb ennénk valamit? Éppen 

egy tálcát készítettem neked össze, mikor Asmodeus bekattant. 

Bizonyára nagyon éhes és fáradt lehetsz. De miután ettél és pihentél 

mindent elmesélek. Temérdek időnk lesz még. Előttünk áll az 

örökkévalóság – simított végig Nicole arcán. 

– Nem mondom, hogy éhes vagyok, de remélem, rejtőzik valahol 

egy ökör abban a hűtőben – nyögte Nicole, mikor az étel említésére 

hangosan megkordult a gyomra. 

Satan nevetése még jó néhány percig visszhangzott a falak közt. 

  



 

 

8. fejezet 
 

Miután Satan és Nicole jóllakott, a lány úgy döntött, ideje elhagyni a 

szobát és szembenézni a többi herceggel. Satan mesélt neki egy keveset 

arról, hogy kik és pontosan mik ők. Bár nagyon sok kérdése maradt és a 

férfi megígérte, hogy mindenre választ fog adni, egy időre félretette a 

további puhatolózást. Azt már a legelején érzékelte, hogy nem látják 

szívesen, ám senki sem annyira elutasító vele, mint Nia férje. 

A nő nagyon kedves volt hozzá, a kisfia pedig azonnal elrabolta 

Nicole szívét. Mindig is imádta a gyerekeket. A gyomra azonban 

összeszorult a gondolattól, hogy Asmodeussal is találkoznia kell. 

Majdnem megfutamodott, ám ekkor érezte, hogy Satan megfogja a 

kezét. Ámulat töltötte el még mindig, ha arra gondolt hogyan járja át 

őket a kötés, a férfi milyen mélyen a része lett. 

Lenézett Satan kezére, tekintete végigsiklott a sötétlila mintán. A 

férfi elmagyarázta, hogy ez a Jel, annak a bizonyos köteléknek a 

következménye, ami létrejött közöttük. Nem, javította ki magát azonnal. 

A Jel akkor jelent meg, mikor megtámadták, szóval a kötés beteljesítése 

előtt is ott volt. Satan azt mondta, az évek során egyre nőni fog, egyre 

nagyobb erőt jelent majd és sosem engedi elfeledni, kihez tartozik. 

Elpirult. Kicsit riasztották az események, ugyanakkor olyan 

természetességgel dolgozta fel az információkat, mintha mindig is tudta 

volna, mi lesz a végzete. 

Satan magához húzta, átkarolta. Egyedül voltak a folyosón, de 

hallani lehetett a szomszédos helyiségből kiszűrődő beszélgetést. Csak 

rájuk vártak.  

– Minden rendben lesz, Nicole. Nem hagyom, hogy bántsanak vagy 

bármi módon megsértsenek. A testvéreim vagy sem, egyikük sem 

úszhatja meg szárazon, ha bánatot okoz. 



– Jaj, csak verekedést ne kezdj – forgatta a szemét Nicole. – Hadd 

őrizzem meg a tekintélyem, hogy legalább egy kicsit sikerült 

civilizálnom az egy éves kezelések alatt. 

– Civilizálni? – rándult meg Satan szája sarka. 

– Csendet! – bokszolt a karjába bosszúsan. Az arroganciája sajnos a 

régi maradt, de sebaj, ha jól vette meglehetősen hosszú ideje lesz 

dolgozni bizonyos viselkedésbeli hiányosságokon. Nagyot sóhajtva a 

boltív felé fordult. – Menjünk – fogadta el az elkerülhetetlent. 

Legnagyobb megkönnyebbülésére azonban Asmodeus nem 

tartózkodott a többiek gyűrűjében. Nia és a többi herceg azonnal 

elhallgatott, ahogy beléptek. A démonok résnyire szűkült szemekkel, de 

inkább kíváncsisággal, mint ellenségesen méregették, míg Nia a 

szokásos barátságos mosolyával fogadta. Azonnal mellettük termett és 

Satan bosszús tiltakozásával mit sem törődve az egyik kanapéhoz 

vezette Nicole-t, aztán leültette maga mellé. Nicole hálát adott a nő 

látszólag töretlen támogatásának, a védőszárnyainak, mert ahogy a 

férfiakra nézett minden csepp bátorsága elillant.  

Jóképűek voltak, ó, efelől semmi kétség, ráadásul mindenkinek 

sikerült egyszerű ruhákban is eleganciát sugározni magából. De az 

angyali külső nem tudta megtéveszteni Nicole érzékeit, a hercegekből 

egytől egyig úgy áradt az arrogancia, a veszély és a sötétség, szinte már 

tapintható volt a levegőben. Akár a feszültség. Kínos csend telepedett a 

szobára, miközben mindenki őt méregette, emiatt pedig egyre 

nyugtalanabbul fészkelődött. Pszichológusnak tanult, általában jól is 

kezelte az embereket, ám most halvány gőze sem volt róla, mitévő 

legyen. Félt, hogy rosszat szól, aztán mindannyian olyan ellenségesen 

viszonyulnak majd felé, mint Asmodeus. 

Persze, ezúttal is Nia sietett a megmentésére. 

– Asmodeus kiment sétálni a partra Azagoth-szal – csacsogott. – 

Esküszöm, néha úgy érzem legszívesebben az egész bandát ropogósra 

sütném, lassan többet lesz a fiam náluk, mint a tulajdon anyjánál. 

Valaki folyton meglóg vele – mosolygott rá huncutul Nicole-ra. – Nem 

tudlak felkészíteni, de tudnod kell, hogy rettentő beképzeltek és önteltek 



mind. Nagyon nehéz lesz megnevelni őket – forgatta a szemét. Aztán a 

lányhoz hajolt és a fülébe súgta. – Na, de majd ha őket is utoléri a 

végzet. 

Valamelyik férfi felnyögött. Nia nyelvet öltött rá, ő pedig csak 

szalutált neki egy széles vigyorral az arcán. 

– Az a nap, mikor engem egyetlen nő lehorgonyoz az lesz, mikor 

ténylegesen befagy a pokol. 

– Nagy a szád, Mammon, alig várom, hogy letöröljem a vigyort a 

képedről és szenvedj kicsit – nevetett fel Nia. 

Nicole figyelmét azonban más kötötte le. Amikor belépett a szobába, 

szinte arcul csapta a keserűség, a zavar, a fájdalom és… irigység. Az 

átható érzések letaglózták és tudta, hogy valamelyik herceg a forrása a 

különös érzéseknek. Lehet, hogy kifelé mindegyikük a sérthetetlenség 

álcáját mutatja, de mélyen belül mindegyiküknek meg van a maga 

konfliktusa. Nicole pontosan tisztában volt a felszín alatti rétegekkel, 

legalábbis ízelítőt nyert belőle a szobába lépve. Ez az egy… ez viszont 

olyan mindent elsöprő erejű volt, szinte lehetetlen nem tudomást venni 

róla, kótyagossá tette a fejét. 

Az ametiszt szemek szinte égették, úgy kémlelték őt a szoba túlsó 

feléről. Talán fel sem tűnt a többieknek, hogy kissé félrehúzódott, hogy 

vállai és egész testtartása megfeszültek, a kőbe vésett vonásokról pedig 

süt az irigység és keserűség. Félig a többiek felé fordult, ám fenyegető 

testtartása, tekintete mind-mind Nicole ellen irányult. A férfi barna haját 

felzselézte, bőrkabátján a PH Racings logója állt. Tekintetük összeakadt, 

Nicole már érezte az ismerős húzást, szépen lassan belezuhant a férfi 

lelkébe. Képtelen volt elfordulni, Nia szavait is egyre távolabbról 

hallotta. Satan egy pillanat alatt mellette termett, teste megfeszült és 

fenyegetően a testvérére mordult. 

Ő viszont meg sem rebbent. Nia szívét elöntötte a fájdalom, a bánat, 

a keserűség, a tehetetlen düh és az irigység. Irigykedett mindarra, ami a 

testvéreinek megadatott, ám neki soha nem lesz rá lehetősége. 

Irigykedett, mert a sors vele elbánt és megfosztotta a boldogság, 

elégedettség minden formájától. Irigykedett, mert míg ők egy tökéletes 



lét részesei lehettek, addig neki csak az árnyék jut. Dühöngött, amiért 

képtelen változtatni a végzetén, amiért nem tudja megtörni az átkot, 

mellyel sújtották. 

Nicole arcán legördült egy könnycsepp. Eluralkodott rajta a késztetés, 

hogy legalább egy kicsit enyhítse a szenvedését, mert egészen addig 

képtelen lesz egy házban tartózkodni vele, míg érzései ilyen erősen 

körbelengik. Nem tud neki hátat fordítani, ahogy a képességét sem 

tudná lekapcsolni. De hogyan segíthetne ennyi ember előtt? Nem 

beszélgethetnek és félre sem vonhatja, bizonyára nem tartana vele. 

Takarodj a fejemből… – morogta egy vészjósló hang, ami cseppet 

sem hasonlított Satan dörmögő hangjára. 

Engedd, hogy segítsek. 

Nem kérek a segítségedből. 

Sajnálom, én nem… 

Nicole felnyögött, ahogy az első hullám átjárta a testét. Előbb 

megfeszült, aztán előre görnyedt, átkarolta a derekát és ringatni kezdte 

magát. Annyira fájt… Meg akarta törni a kapcsolatot, mert érezte, ha 

még többet kell magába fogadnia belehal. Ám képtelen volt rá. Soha 

nem történt még ilyesmi vele, soha…  

De igen, morogta egy kis hang agya hátsó zugában. Egyszer már 

átélt hasonló gyötrelmet, mikor a szülei meghaltak. Akkor mélyen 

eltemette magában a képességét megfogadva, hogy soha, soha nem 

fogja újra használni. Ekkora gyötrelmet senki nem élhet át. Könnyei 

ekkorra már záporoztak, nem érzékelte, hogy Satan a karjába húzva 

csitítgatta. Azt sem láthatta, mikor a herceg megtántorodott, szeme 

megrebbent és előbb harag majd hitetlenkedés és döbbenet ült ki az 

arcára. Mint akit legyőztek. 

Satan megijedt. El akarta érni a lányt a köztük lévő kapcson 

keresztül, de nem találta. Valami vagy valaki blokkolta és ez kibaszottul 

megrémisztette. Azt hitte, hogy ez a kötelék megtörhetetlen, hogy soha 

senki nem választhatja már szét őket. A tehetetlenséget sosem viselte jól. 

Villogó tekintetét Leviathanra szegezte. 

– Te – morogta őrjöngve. – Mit művelsz vele? Azonnal engedd el! 



De Leviathan nem felelt semmit, csak tovább figyelte Nicole-t. Oda 

akart menni és péppé verni a testvérét, ám félt magára hagyni a lányt, 

ezért csak szóban fenyegette. Közben senki más nem mozdult. 

Asmodeus ekkor tért vissza a fiával a karján, a terasz felé vezető 

ajtóban azonban megtorpant. Teste megfeszült, azonnal mérlegelte a 

helyzetet és a fenyegetést, majd ő is Nicole-ra nézett, cseppet sem 

barátságosan. Satan felkészült a támadására. Mielőtt azonban bármit is 

tehetett volna Nicole reszketegen felsóhajtott. 

– Semmi baj – mondta rekedten. – Nem az ő hibája – tette hozzá 

csukladozó hangon. – Én voltam. Én… Fogalmam sincs hogyan, csak… 

Annyira fájt, Satan. Annyira…  

De nem folytatta. Elhallgatott, belekapaszkodott az egyetlen 

emberbe, aki enyhíteni tudja ezt az űrt. Érezte, hogy a közte és a herceg 

közt létrejött csatorna szépen lassan engedni kezd, már újra képes volt 

levegőt venni. Nagy kortyokban töltötte meg tüdejét az éltető levegővel, 

miközben Satan jelenléte újra betöltötte kimerültségtől remegő tagjait. 

Istenem, mennyire fáradtnak érzi magát. 

– Mi a fene folyik itt? – dörrent Asmodeus az ajtóból. – Mit tett az a 

nő? 

– Nem hagyom, hogy így beszélj a páromról, Asmodeus! – 

vicsorgott rá Satan. 

– Nem bízom benne, és nagyon is jó okom van rá, mint azt az előbb 

láthattuk – vitatkozott tovább a férfi. 

– Asmodeus! – csattant fel Nia és aggódón Nicole-ra nézett, 

megnyugtatón dörzsölte a lány karját. 

– Semmi baj – ismételte Nicole és keserűen felnevetett. – Igaza van. 

Még én magam sem tudom, hogy mi vagyok, vagy mit csinálok. Én 

csak… Sajnálom – súgta megtört hangon, arcát Satan mellkasába fúrta. 

Úgy érezte, képtelen lenne a többiekre nézni. 

Ekkor megmozdult a levegő. Ezúttal más érzéseket csípett el. Egy 

kis hála, melegség és a feltétel nélküli bizalom. Azt hitte, Nia a különös 

érzések forrása. Mikor azonban érezte, hogy felkavarodik előtte a 

levegő tudta, hogy nem róla van szó. Óvatosan feltekintett. Az ametiszt 



szemű férfi lépett elé. Térdre ereszkedett és kissé meghajolt előtte, 

tekintetén átsuhant a tisztelet. 

– Köszönöm – mondta egyszerűen. Nicole értette a ki nem mondott 

szavakat, a bennük rejlő erőt. 

– Szívesen?! – felelte tétován, mert nem igazán értette maga sem, mi 

történt korábban. 

– Mindig a lekötelezetted leszek, ha bármikor segítségre volna 

szükséged, nyugodtan szólj. 

– Ööö… Oké. 

– Mi a büdös franc folyik itt? – tette fel Asmodeus egyre 

türelmetlenebbül a kérdést, de most már inkább zavarodottnak tűnt, 

mint dühösnek. 

Leviathan nem szólt semmit, Nicole pedig megtartotta a gondolatait 

magának. Vagyis kettejüknek, hiszen Satan a része, ő összeszedte a 

gondolataiból a tényeket. Ami köztük lezajlott túl személyes természetű, 

szemmel láthatóan a többi herceg sincs pontosan tudatában annak, min 

ment – megy – keresztül Leviathan. Nem az ő tiszte elárulni, ezért hát 

hallgatott. 

– Nicole különleges adottsággal rendelkezik – magyarázta Leviathan 

határozott hangon, arca ismét zárkózottá vált. – Empata és mindannyian 

tudjuk, hogy a hozzá hasonlók manapság olyan ritkák, mint a fehér 

holló. 

– Egy empata – nézett Asmodeus érdeklődéssel a lányra. – Sosem 

gondoltam volna. Mindig meg volt ez a képességed? 

– Igen – ráncolta a homlokát Nicole, aztán bizonytalanul hozzátette. 

– Azt hiszem. 

– Ezt a beszélgetést később folytatjuk – csattant élesen Satan hangja. 

Bizonyára megérezte, hogy Nicole percről percre egyre kimerültebb. – 

Nicole-nak muszáj lepihennie. 

– Ó, ne, én… – Nicole az alsó ajkába harapott, Satanre nézett és 

szégyenlősen megkérdezte. – Nem sétálhatnánk egyet odakinn? Csak 

össze kell kicsit szednem magam. 



– Biztos vagy benne? – Satan nem tűnt meggyőzöttnek, de látva a 

Nicole arcát elöntő rózsás pírt, képtelen volt nemet mondani neki. – Hát 

jó – engedett. 

Felhúzta a lányt a kanapéról, átkarolta a derekát és kivezette a 

teraszon át a ragyogó napsütésbe. Egy kis séta, aztán ágyba dugja 

tiltakozás ide vagy oda, fogadkozott magában. 

  



 

 

9. fejezet 
 

Satan és Nicole fél órája néma csendben sétáltak a parton. A lány 

egyre erősebbnek érezte magát, ahogy a tenger sós illata, a természet 

megnyugtatta és helyrebillentette a lelki egyensúlyát. Leviathan érzései 

letaglózták. Ráadásul, most fordult elő másodszor, hogy ezt tette. 

Kiszipolyozta belőle a negatív, fájó érzelmeket. Szomorúság töltötte el, 

ahogy múltja legsötétebb napja felrémlett előtte. 

Satan megállt, a partra vetődő hullámok a lábukat nyaldosták. 

Kisimította a lány arcába hulló tincseket, aztán az álla alá tette az ujját 

és finoman kényszerítette, hogy ránézzen. Látta a könnyeket a gyönyörű 

zöld szemekben. A lány fájdalma az ő fájdalma, de nem igazán jó a 

gyengéd dolgokban, még új neki ez a terület. 

– Mi bánt? Hogy segíthetnék? – kérdezte lágy hangon, majd csókot 

lehelt a homlokára. 

– Jaj, Satan – sóhajtott reszketegen Nicole. Mikor behunyta a szemét 

egy könnycsepp gördült le az arcán. A férfi gyorsan letörölte a 

hüvelykjével, aztán tovább cirógatta. – Én… Segíteni akartam neki. Ő 

olyan… Szenvedett. De még sosem tapasztaltam ilyent. 

Félrekapta a pillantását. Satan leengedte a kezét. 

– De, egyszer régen, nem igaz? – súgta. 

– Amikor a szüleim meghaltak. Az autóbalesetben. – Keserűen 

felnevetett, felkapott egy kagylót és elhajította. Miután némán a vízbe 

zuhant áldozata nyugalmat erőltetett magára, hagyta, hogy az érzések és 

a képek megrohanják. Épp itt az ideje, hogy elengedje a múltat. Hogy 

megértse. – Én egy karcolást sem szenvedtem el. Vagyis… Pár percre 

ki lehettem ütve, mert nem emlékszem semmire az ütközést követően. 

Mikor magamhoz tértem az autónk jobb oldala majdnem teljesen 

leszakadt. Egy harmadik kocsi is bajba került, mert nem tudott megállni 



és a miénk elejébe rohant bele. – Elhallgatott. Kis szünet után remegő 

hangon folytatta. – Anyuék azonnal meghaltak. Én… Szólongattam 

őket, segítséget hívtam, ki akartam őket rángatni. Azt mondták a 

rendőrök, hogy olyan hisztérikus voltam, meg kellett bilincselniük. 

Satan megfeszült. Megfogta a lány kezét és a csuklóját simogatta 

lassú, körkörös mozdulatokkal, hátha ezzel segíthet. Érezte, hogy 

Nicole izmai lassan elernyednek. 

– Kórházba vittek, megvizsgáltak és nem értették, hogyan lehet, 

hogy egy karcolás sincs rajtam. 

– A testvéreim azt mondták, nem láttak rajtad semmilyen látható 

sérülést, mikor átjöttünk portálon – ráncolta a homlokát. – Hogy nem 

tértél magadhoz, pedig semmi nem utalt arra, hogy téged is elkaptak. 

Pedig én láttam, ahogy az a démon a válladba mélyesztette a karmait. 

Nicole vállat vont. – El is felejtettem. Mindig is olyan gyorsan 

gyógyultam, hogy sokszor észre sem vettem, ha megsérültem. 

– Azt hittem, a kötés okozza – dünnyögte Satan eltöprengve. – A 

szüleid sosem mondták, hogy mi vagy? 

– Nem. De, ha ők is hozzám hasonlóak lettek volna, nem kellett 

volna életben maradniuk? – ráncolta a homlokát a lány. 

– Valószínűleg. – Satan szeme felragyogott, Nicole megérezte a 

hirtelen fellobbanó haragot. – Azt mondtad, a kocsi a semmiből került 

elő? Meghalt más is a balesetben? 

Nicole ezen kicsit gondolkodott. – Nem – rázta meg a fejét. A 

szüleim, és a harmadik autó sofőrje könnyebb sérüléseket szenvedett. 

– És aki belétek hajtott? 

Nicole hátat fordított neki, átkarolta magát és egyre növekvő 

félelemmel kutatott az agyában az után a pillanat után. 

– N-nem tudom, minden olyan homályos, nem emlékszem pontosan, 

de… – Elakadt a lélegzete, a szájához kapott. – A másik autóban nem 

találtak sofőrt. Senki nem volt ott és soha nem is találták meg az illetőt. 

– Bael – sziszegte Satan, kezét olyan erősen szorította ökölbe, hogy 

elfehéredtek az ujjai. – Sejthettem volna.  



– Aki az irodában végezni akart velem? – ráncolta értetlenül a 

homlokát Nicole. – Azt mondtad, ő küldte rám a démonokat, nehogy 

beteljesedhessen a kötés. 

– Amikor a Látó megjósolta, hogy Asmodeus rátalál az igaz párjára, 

mindenki nevetségesnek tartotta a dolgot. A Jel évezredek óta senkinél 

nem jelent meg. Még csak nem is suttogtak róla, úgy tűnt, teljesen 

kihalt a fajunkból. Aztán Bael megpróbált végezni Niával születésekor. 

Még csecsemő volt, mikor Asmodeus a védelme alá vette. 

– Jó, de ugye nem arra gondolsz, hogy…? 

– Szerintem Bael egyik embere okozta az autóbalesetet. – Satan 

szája keserű mosolyra húzódott, lenézett a kezére. – Csak kevesen 

hallották és ismerték az Asmodeusnak szóló jóslatot, arról pedig még 

kevesebben tudtak, hogy a jövendölés engem is megemlít. Mondták, 

hogy én leszek a következő. Figyelmeztettek. 

– De te nem hitted el – fejezte be Nicole, de nem hallatszott 

neheztelés a hangjából. 

– Bael valószínűleg végezni akart veled. Ki tudja, hány alkalommal 

tört az életedre, csak mert nem fogadtam el a jóslatot.  

– Satan, ami történt nem a te hibád – jelentette ki határozottan Nicole. 

A férfi elé lépett, a tenyerébe fogta az arcát és mélyen belenézett az izzó, 

borostyánszín szemekbe. – Senki nem tudhatta, hogy ez lesz. Ha 

valóban Bael végzett a szüleimmel, akkor csakis őt terheli a felelősség. 

Ő az, akinek bűnhődnie kell miatta. 

Homlokát a férfiénak támasztotta, bár ehhez lábujjhegyre kellett 

állnia.  

– Fogalmam sincs, mivel érdemeltelek ki – súgta Satan. – De érted 

megéri jobbá válni. 

– Ó, nem – mosolyodott el Nicole és játékos rémületet mímelt. – A 

haragod hozott össze bennünket, nem foszthatsz meg tőle. 

Satan homloka ráncba szaladt. Nicole csengő hangon felnevetett és 

arra gondolt, ezt a hangot örökké képes lenne hallgatni. 

– Mindeneddel együtt elfogadlak, így ahogy vagy, nagyfiú. Semmin 

sem változtatnék. És ahhoz képest, hogy állításod szerint nem vagy jó 



ezekben a gyengéd dolgokban, nagyon jól csinálod – kacsintott rá 

kihívóan. 

– Ne hangoztasd – nyögött fel Satan. 

– Mélyen legbelül romantikus lélek vagy, Satan. A harag gyengéd 

démona – kacérkodott tovább Nicole. 

– Na, megállj – rántotta magához Satan, szeme megvillant.  

Nicole lábujjhegyre állt, megcsókolta, és mikor a férfi nem készült rá 

beleharapott az alsó ajkába, kiszakította magát a karjai közül és nevetve 

futásnak eredt. Satan szeme ekkor már izzott. Hagyta, hogy egérutat 

nyerjen, de egy pillanatra sem tévesztette szem elől. Mikor már jó 

néhány méter volt köztük, üldözőbe vette. Nicole felsikoltott, mikor 

hátranézve látta rohamosan közeledő alakját. Ahogy előre fordult, Satan 

utolérte, elkapta a derekát és a földre döntötte. Együtt landoltak a puha 

homokban, mely meleg takaróként ölelte körbe őket. 

– Sosem hittem volna, hogy egy démon lesz a nyomomban – zihálta 

nevetve Nicole. 

– Csak én, Nicole, mindig csak én – helyezkedett el fölötte Satan. 

Félresöpörte az arcából a haját, majd hosszú pillanatig csak nézte őt. 

– Satan? – lihegte Nicole. 

– Megbűvöltél, kis boszorkány. Már a legelső pillanattól. Mindig 

úgy képzeltem, hogy olyan fekete a lelkem, számomra már nincs 

megváltás. 

– Mesélj nekem még egy kicsit rólatok, rólad – kérte Nicole. – 

Különös hallani, hogy démonok élnek közöttünk. 

– Különös? – kunkorodott felfelé Satan szája sarka. – Egyenesen 

szokatlannak kellene lennie nem? Meg kellene rémülnöd. 

– Sosem voltam a Biblia híve – vont vállat Nicole. – Ráadásul 

figyelembe véve, hogy én sem vagyok egészen ember… 

– A Biblia téved – biggyesztette le az ajkát Satan. Lefeküdt a 

homokba, majd a mellkasára húzta Nicole-t. Lassan, köröket rajzolgatva 

simogatta a hátát. – A démonok nem a velejéig romlott gonoszság 

megtestesítői. Ahogyan az emberek sem lehetnek kizárólag rosszak 

vagy jók. 



– Bukott angyalok? 

– Nem. Én démonnak születtem. Az eredetünkre már senki nem 

emlékszik, annyira régen volt, még az idők kezdete előtt. De nekünk is 

van lelkünk. Csak kevésbé gátlásosnak és álszentnek lettünk teremtve, 

mint Isten kegyeltjei – mondta gúnyosan. – Az emberi halandóság és 

gyengeség jelképei vagyunk. Igen, befolyásoljuk az embereket. Igen, 

felelőtlenek és jók épp úgy lehetünk, mint gonoszak. Mind választás 

kérdése. Nem vagyok szent. Tettem olyan dolgokat, amiket ti, emberek, 

rossznak ítélnétek. Öltem. Hazudtam. Csaltam és loptam. És élveztem 

mindet. Ez a természetemhez tartozik. De sosem ártottam olyannak, aki 

ne érdemelte volna meg. Nekem is van lelkiismeretem. 

– Sosem állítottam, hogy gonosz lennél – ráncolta a homlokát Nicole. 

Felkönyökölt és mélyen a borostyán szemekbe nézett. – Bánt igaz? 

Marcangol az önutálat a démonod miatt. 

– Miután herceg lettem, már könnyebb volt. A többi démon nem 

mert szembeszállni velem – vont vállat. Nicole figyelmét nem kerülte el, 

hogy terelte a témát és kitért a válasz elől, de úgy döntött, ráérnek 

foglalkozni a férfi szívét szabdaló sebekkel. Egy örökkévalósága lesz 

arra, hogy megmutassa neki, milyen értékes, legyen démon vagy ember. 

– Én benne voltam a szüleim fejében, mikor meghaltak – feküdt 

vissza Nicole a mellkasára, és ujjával köröket kezdett rajzolni a hasára. 

Satan meglehetősen nehéznek találta koncentrálni a mondandójára, 

ujjának mozdulatai óhatatlanul elvonták a figyelmét. – Éreztem a 

fájdalmukat, a szeretetüket. Talán ezért is ájultam el. Leviathan… 

Leviathan is szenvedett, és úgy éreztem, muszáj rajta segítenem. Ki 

tudja, talán a kötés majd felerősíti ezt a képességem is. Mit gondolsz? 

– Mikor Nia megkapta az erejét mindent felgyújtott, amikor dühbe 

gurult – rándult meg Satan szája sarka. – És az elég sűrűn történt, ahogy 

hallottam, mert Asmodeus ott hagyta a nászéjszakájukon. 

– De miért? 

– Mert ostoba módon megrészegítette a hatalom, ami a kötés 

beteljesítésével járt és azt hitte, egymaga is képes legyőzni Baelt. 



Sajnos csapdába ejtették. Az embereimmel kiszabadítottuk, aztán nálam 

gyógyulgatott hónapokon át.  

– Senki sem szól Niának? – tátotta el a száját megdöbbenve Nicole. 

– Azt hiszem, egyikünk se értette még igazán ezt az egész kapcsolat 

dolgot – kuncogott fel Satan. – Egyikünk sem tartotta fontosnak – tette 

hozzá egy vállrándítás kíséretében. Nicole a vállába bokszolt. 

– Tahók vagytok. Ha te tűnnél, el betegre aggódnám magam, mi 

lehet veled. 

– Majd igyekszem észben tartani – simogatta meg ellágyuló 

tekintettel Satan. 

– Helyes. Ajánlom is. Nem élveznéd a megtorlást. 

– Ó, mi is lenne az pontosan? – csillant pajkosan a borostyán 

szempár. 

– Majd, ha kitalálok valami igazán borzalmasat, tájékoztatlak. Addig 

is szenvedj a tudatlanságban. Szóval, mi lett Niával? 

– A kötés révén ő is részült Asmodeus erejéből. – Satan megcirógatta 

Nicole fülét az orrával, aztán egyre lejjebb haladt a nyakán. Keze a 

lábára siklott, combja belső felén megállapodott. Hallotta, hogyan 

gyorsul fel a lány pulzusa, hogy egyre szaggatottabban veszi a levegőt. 

Helyes, gondolta. Épp ideje abbahagyni a felesleges beszédet. – 

Hajlamos volt felgyújtani a démonokat és a tárgyakat. Senki nem mert a 

közelében lenni. 

– Sosem néztem volna ki belőle, hogy ilyen kemény csaj – zihálta 

Nicole. – Satan! – sikkantott fel, mikor a férfi keze besiklott a pólója alá 

és kikapcsolta a melltartóját. – Mit csinálsz? 

– Eleget beszéltünk. Mit szólnál, ha inkább csak egymást… 

tanulmányoznánk? 

– A tengerparton vagyunk. Bárki megláthat a házból. 

– Asmodeus mindenre gondolt, mikor megvásárolta ezt az ingatlant. 

A szőlőbirtok is rejteget nem egy meglepetést, akkor pont itt hagyná ki? 

Mit szólnál, ha elvonulnánk és megmutatnék neked… néhányat a 

képességeimből? Hm? 

– Van más választásom? – lehelte Nicole. 



Erre Satan megdermedt, arca kijózanodott. – Mindig, Nicole. Sosem 

kényszerítenék rád semmit. Azt fogjuk csinálni, amit te akarsz. 

Nicole megnyalta kiszáradt ajkát. Satan mohón követte a pillanatot. 

Néhány pillanatnyi néma vívódás után a lány megadta magát a vágynak. 

– A pokolba – hajolt le a férfihoz, és szenvedélyesen megcsókolta. – 

Demonstrációt ígértél vagy nem? Ajánlom, hogy megérje. 

– Ez kihívás, asszonyom? 

– Asszonyom? Majd megmutatom én neked… 

Satan nevetve átgördült, mohó csókjával belé fojtotta a szót, aztán 

egy villámgyors mozdulattal felugrott, felsegítette a lányt aztán a 

karjába kapta és céltudatosan megindult a part mentén. Nicole nevetve a 

nyakának hajlatába temette az arcát és várta, hogy a mennyekig röpítse 

az ő haragos démona. 

  



 

 

10. fejezet 
 

Nicole és Satan egy barlangban szeretkeztek és a férfi tényleg 

megmutatta minden rejtett tehetségét. Olyan demonstrációt tartott a 

lánynak, hogy az még fél órával később is alig kapott levegőt. Ott 

feküdt a férfi karjaiban és egyetlen értelmes gondolatot sem volt képes 

életében először megfogalmazni. Csodálatos érzés volt, mintha 

felhőkön lebegne. Szívét átjárta a szerelem. 

Szerelem? 

Valóban nevezheti annak, ami köztük van, vagy elhomályosítja az 

ítélőképességét a kötés? 

– Mi a gond, kicsim? – simogatta meg Satan a hátát, könnyedén 

érzékelte a hangulatváltását. Tökéletes összhangban voltak, Nicole-nak 

néha olybá tűnt, mintha még a szívük is egy ütemre dobogna. 

– Ugye semmit nem éreztet velem a kötés? Úgy értem, nem… 

– Nem kényszerít semmire, amit amúgy ne tennél meg. A szabad 

akarat állandó, Nicole. Semmi nem foszt meg tőle. Vagy úgy véled, 

hogy máskülönben nem tudnál szerelmet táplálni irántam? 

– Nem, én… – Érezte, hogy harag lobban Satanben. Az ereje 

körbelengte a barlangot, Nicole most először megijedt tőle. Felült, 

magához szorította a pólóját és tágra nyílt szemekkel a férfira nézett. – 

Nem ezt akartam mondani, te is tudod. Én csak…  

– Te csak mi? – fújtatott Satan. Öklével a mellettük lévő sziklára 

csapott, ami belerepedt. Nicole összerezzent. 

– Mi a bajod? – kérdezte ő is egyre növekvő haraggal. Egyáltalán 

nem akart utalni semmire, csupán elfilozofálgatott egy érdekes tényen. 

Miért kell ezt Satannek ennyire túlreagálnia? – Úristen, már egy kérdést 

sem tehetek fel? 



– Hiába szólongatod, ő soha nem mozdítja a seggét senkiért – 

gúnyolódott Satan. 

Nicole-nak elakadt a lélegzete. Elképedve nézett a férfira, aki az 

imént még elhalmozta gyengédséggel és bókokkal. Ezt a Satant nem 

ismerte. Bár dühkezelési gondok miatt küldték hozzá, soha, egyetlen 

egyszer sem látta ezt az oldalát. Benne is feltámadt a harag. 

Felkapkodta a ruháit, az sem érdekelte, hogy kifordítva húzta fel a 

pólóját. 

– Ha ilyen tahó módon akarsz viselkedni, akkor jobb, ha most 

megyek. Úgy néz ki, óriási hibát követtem el. 

– Démon vagyok, szivi – jegyezte meg epésen Satan, ő is felvette a 

nadrágját. Mozdulataiból sütött az arrogancia, olyan kényelmesen 

öltözködött, mintha mi sem történt volna. – Ugye nem a fényes 

páncélos lovagot vártad fehér lovon? 

– Fogalmad sincs, mi üthetett beléd – nézett rá homlokráncolva 

Nicole. – De én most elmegyek és azt ajánlom, ne keress, míg le nem 

higgadtál egy kicsit. 

– Azt gondoltam, tudta, mibe mászik bele már a legelején, Miss 

Agyturkász. Nem én kértem, hogy teljesítsed be a kötést. Önként jöttél 

hozzám. 

– Hogy megmentsem az életed! – kiabálta tehetetlen haraggal Nicole. 

A férfi minden egyes szava tőrdöfésként hatolt a szívébe. – Az életünk! 

De már belátom, hogy talán hiba volt. 

– Lehet. A legnagyobb hibát akkor követtem el, mikor beleegyeztem 

az eszement programba. 

Nicole szeméből kigördült egy könnycsepp. A kést ezzel a férfi 

sikeresen meg is forgatta a szívében, ami pedig a legrosszabb, hogy 

pokolian elégedettnek tűnt önmagával. Úgy érezte, darabokra hullik. 

Sarkon fordulva rohanni kezdett a part mentén. Mikor percekkel később 

hátrapillantott látta, hogy Satan nem követi. Egyedül maradt a bánatával 

és összetört szívével.  

Ahogy felnézett, könnyei függönyén át láthatta Asmodeus házának 

elegáns körvonalait a távolban. Hallani vélte a vidám hangokat, a 



nevetést, az elégedett zsivajt. Nem, képtelen oda visszatérni. Így nem. 

Hátrapillantott a válla felett. A barlang üresen tátongott a lemenő nap 

fényében. De oda sem tud bemenni. 

Körbepillantott és mérlegelte a lehetőségeit. A tenger, a barlang, a 

ház vagy az út túloldalán lévő erdős rész. Az utóbbit választotta. Úgy 

vélte, a magány gyógyír lehet megsebzett lelkére. 

 

Satan visszatért a házba, a feje kóválygott. Csak abban volt biztos, 

hogy csodálatos pillanatokat töltött el Nicole karjaiban. Boldogság és 

szerelem járta át. Aztán ez egy csapásra megváltozott. Eluralkodott rajta 

valami idegen, fojtogató érzés. Haragot érzett, mérhetetlen gyűlöletet. 

Megmérgezte kietlen, haldokló lelkét. 

De miket hadovál össze-vissza? A homlokát ráncolva megrázta 

magát. Valami nem stimmel. Egyik pillanatban boldogság, aztán… 

Teljes erővel tombolt benne a harag, bár maga sem értette miért. 

Pontosan tisztában volt vele elméjének egy része, hogy a lány nem arra 

akart utalni, képtelen lenne őt a kötés ráhatása nélkül szeretni. Nem, 

Nicole érzései tiszták voltak. Szándékában is állt elmagyarázni ezt a 

lánynak, akkor azonban… 

Körbenézett. Meglátta Niát és Azagoth-t a nappaliban játszani, ezért 

odalépett hozzájuk. 

– Láttátok Nicole-t? 

A nő a homlokát ráncolta, miközben Satan szíve majd’ kiugrott a 

mellkasából. Szörnyű, jeges érzés markolt a szívébe. Félelem, olyan 

elsöprő erejű, amit még soha nem tapasztalt. 

– Nem, hiszen veled volt. 

– Nem jött vissza? 

– Én egészen biztosan nem láttam. Satan, minden rendben? 

– Nem tudom, én… 

Asmodeus lépett a helyiségbe a konyhába vezető boltíven át. 

Kezében egy tál bébiétel, amit aztán letett a fotel karfájára, felkapta a 

fiát a földről, az ölébe ültette és etetni kezdte. 

– Asmodeus, nem láttad Nicole-t? 



– Nem, mióta elmentetek. Megtudtál még azóta néhány részletet tőle 

a képességéről? 

– Nem, én… – Kétségbeesetten a hajába túrt. – Történt valami, 

veszekedtünk és… Nem tudom mi ütött belém, egyszercsak… Aztán 

Nicole dühösen elviharzott, reméltem, hogy ide jött. 

– Satan, miről… – Nia a homlokát ráncolta, majd hirtelen élesen 

beszívta a levegőt és elkerekedett a szeme. – Démonok – sziszegte 

vészjóslóan mély hangon, tekintetét a terasz mögött morajló hullámok 

felé kapta. 

Satan erejében meghűlt a vér. 

– Képtelenség, Nia, azt éreztem volna. – Asmodeus összevont 

szemöldökkel kiterjesztette érzékeit a birtokra. Amikor keze megállt a 

levegőben, hiába a kis Azagoth minden tiltakozása, Satan már tudta, 

hogy nagy a baj. – Démonok vannak a háztól északra. 

– Nicole… 

– Távolodnak az erdő irányába. Legalább egy tucat – morogta. – 

Meg sem kíséreltek a ház felé jönni, úgyhogy egészen biztosan 

üldöznek valamit. 

– Satan, meg tudod találni Nicole-t a kötés segítségével – nézett rá 

Nia. – Akkor megtudhatod, hogy merre jár. Csak nyúlj feléje. 

– Ez a trükk hatástalan lesz, ha nem akarja, hogy megtalálják – 

dörmögte Asmodeus. – Én még jól emlékszem, hogy elrejtőztél előlem, 

mikor visszatértem. 

– Mert megérdemelted – szegte fel az állát Nia, majd átvette a fiát, 

ringatni kezdte a karjában, hogy megnyugtassa. – Ha pedig Satan 

megbántotta Nicole-t, lehetséges, hogy ő is lezárta magát. De nem 

hinném, hogy képes lenne rá. Még csak most kapta meg az erejét. 

Megvédeni se fogja tudni magát. 

– De hiszen te is felgyújtottad az életedre törő démonokat. 

– Igen, de én más vagyok, Satan – jegyezte meg lágy hangon Nia. – 

Ő empata, úgy vélem a képességei egészen másban gyökereznek. Mi 

van, ha a hangulatingadozásokért is ő a felelős? Mióta itt van, szemmel 



láthatóan mindenki megbolondult. Nem tudatosan teszi, de mi van, ha a 

képessége felerősíti az érzelmeket, amiket fog? 

Satan ezen elgondolkozott, bár egyre erősebb lett benne a késztetés, 

hogy azonnal a lány nyomába eredjen. A gyűlölet és harag, amit érzett 

egyik pillanatról a másikra támadt benne, minden különösebb ok nélkül. 

Valóban, mi van, ha Nicole megérezte a démonokat, még mielőtt 

bármelyikük érzékelte volna a közeledésük? Akkor az az ostoba 

veszekedés máris értelmet nyert. De akkor Nicole-ra miért nem hatott? 

– Ez csak részben válasz. Meg kell találnunk őt, most nincs erre 

időnk. Azok a démonok már a nyomában vannak, és ha csak egy haja 

szála is meggörbül… – morogta. 

– Hívom Mammont és Belphegort. Lucifernek el kellett mennie az 

egyik lova miatt, de Leviathan és Beelzebub csatlakozhat hozzánk. Nia, 

maradj itt Azagoth miatt.  

– Nem lesz bajunk, az az érzésem, hogy azok a démonok pontosan 

tudták, ki után kell menniük – sziszegte Nia fenyegető hangon. – 

Valahogy tudták, hogy Nicole védtelen. Amint elhagyta a birtokot 

szabad prédává vált. Menjetek, hozzátok vissza. Mit álldogáltok még 

itt? 

Asmodeus eltűnt, majd egy pillanattal később már mellette volt a 

másik négy herceg kiegészülve Asteroth-tal. A nő azonnal Nia mellé 

lépett és a vállára tette a kezét. Ám a gyengéd gesztus senkit nem 

tévesztett meg. A démon olyan volt, akár egy amazon. 

Satan türelmetlenül megindult a teraszon át a part felé. Érezte, hogy 

testvérei a nyomában vannak. Senki nem szórakozhat vele, aki pedig árt 

a párjának, az keserűen megbánja. Bosszúálló angyalként fordult az 

erdő felé, miközben leszállt az éj. 

 

Nicole-t megbűvölte az erdő. Mindig is szerette a természetet. Az 

ősöreg fák mintha épp úgy beszéltek volna hozzá, mint az emberek 

lelke. Megérintett itt-ott egy durva törzset, végigsimított a bokrok buja, 

zöld levelein. Csak a lába alatt ropogó avar törte meg a csendet. Még a 



madarak sem énekeltek, ám ezt akkor nem tartotta különösnek. 

Egyszerűen úgy érezte, az egész világ osztozik a fájdalmán. 

Végül, ki tudja mennyi idő után, letelepedett az egyik kifordult fa 

törzsére. Dúdolgatva rajzolgatott egy letört ágdarabbal a homokba, 

miközben könnyeivel küszködve igyekezett megfejteni, mi történhetett 

a barlangban. 

Satan egyik pillanatról a másikra fordult ki önmagából, csak nem 

értette, hogyan történhetett. Hiszen olyan szép volt minden. 

– Miért? – súgta maga elé. 

Annyira lefoglalta a saját bánata, hogy nem vette észre, időközben 

besötétedett. Nem mintha félt volna az erdőben egyedül. De a férfi 

közeledését sem hallotta, ezért riadtan felpattant, mikor megszólította. 

– Eltévedt? – búgta egy bársonyos, mézes-mázos hang a sötétből. 

Nicole-t nem tévesztette meg, a hideg futkosott a hátán, minden ösztöne 

azt sikoltotta, fusson. 

– N-nem – dadogta a homályt fürkészve. Aztán megmozdult egy 

árny az egyik fa öles törzse mellett és egy férfi alakja bontakozott ki az 

árnyak közül.  

Magas volt, majdnem olyan magas, mint Satan. Haja borzas, fekete, 

de már látni lehetett benne az ősz csíkokat. Szinte világítottak a 

sötétben. A szeme… Kegyetlen, jégkék szeme viszont ténylegesen 

izzott, miközben rá szegeződött. Nicole eleinte egy ártalmatlan 

embernek vélte, legalábbis ezzel nyugtatta magát. Csak túl feszültek az 

idegei, ezért riadt meg annyira. Ám az ösztönei még soha nem hagyták 

cserben, ezért minden tagja remegve vette tudomásul, az előtte álló férfi 

veszélyt jelent. El akart futni, a józan ész viszont azt diktálta, nem jutna 

messzire. 

– Ki maga és mit akar tőlem? 

– Már a legelején is magamnak kellett volna elvégeznem a piszkos 

munkát – kezdett lassan, résnyire szűkült szemekkel körözni körülötte 

az idegen. – Akkor sok gondtól megkímélhettem volna magam. 

Ahogy elhaladt az egyik fa lomkoronája alatt, a hold fénye 

megcsillant egy ezüst karikán a fülében. Nicole megborzongott, mert 



egy emberi szívet mintázó ezüstdarab lógott a karikában. Amiről vér 

csöpögött. 

Szörnyű balsejtelem uralkodott el rajta, mikor megérezte a különös 

hullámokat a távolból. Ösztönösen tudta, hogy még több démon. 

Körbevették. Kétségbeesetten képzelte el, ahogy a lángok elemésztik a 

démont – mert kétségtelenül annak kellett lennie. Végezni akart velük, 

ahogy Nia tette mindazokkal, akik háborgatták. Ám semmi nem történt. 

Ereje csendben hallgatott. 

Satan, kiabálta némán, kétségbeesetten. Remélte, hogy a férfi 

meghallja a kötés révén és a megmentésére siet. Ostoba volt, amiért 

elhagyta Asmodeus birtokát. Hiszen a veszély még nem múlt el. 

A férfi egyre közelebb ért hozzá. Hátrálni kezdett, de nem bizonyult 

jó ötletnek, mert az avar ropogása figyelmeztette, újabb démonok 

csatlakoztak a vadászathoz. Mert itt most kérdés sem férhet hozzá, ő a 

préda. Egy védtelen állat, aki mit sem tehet a ragadozók ellen. 

Satan! 

Nem érkezett felelet. 

A démon kivillantotta a fogát, és olyan gyorsan lendült előre, Nicole 

csak elmosódott foltot látott belőle. Egyik pillanatban még a tisztás 

túlsó felén állt, a következőben pedig már a torkánál fogva az egyik fa 

törzséhez szegezte. Olyan erősen ütötte be a fejét, hogy csillagokat 

látott. Könnyek csorogtak az arcán, kétségbeesetten küzdött, kapálózott, 

karmolt, de hiába. Mikor belenézett a jégkék szemekbe, megdermedt a 

rémülettől. 

– Ezúttal nem bízom a véletlenre. Ha az autóbaleset nem végzett 

veled, én magam vágom le a fejed a csinos kis nyakadról, szépségem – 

sziszegte undorító hangon a támadó. 

Nicole ekkor már tudta, kivel áll szemben. Maga a halál tartotta őt 

fogva, ostoba módon egyenesen Bael karmai közé szaladt, senki nem 

siet a megmentésére. Éles fájdalom hasított az alhasába, majd Bael 

elengedte. Erőtlenül a földre csuklott, kezét a fájó pontra szorította. 

Elkerekedett szemekkel, halálra váltan látta az ujjaihoz tapadó 



skarlátvörös vért. Mikor lenézett már nem lepte meg a gyomrából kiálló 

ezüsttőr látványa. 

  



 

 

11. fejezet 
 

Satan még mindig nem érezte Nicole jelenlétét, vakon rohantak a 

sötét erdőben. Aztán átsuhant rajta valami. Egy szikra és határozottan 

az ellenkező irányba mutatott. Gondolkodás nélkül megfordult, aztán 

rohanni kezdett. Asmodeus, Beelzebub és Leviathan kérdés nélkül 

követték. Ám alig pillantotta meg a tisztást és érezte meg a démonok 

jelenlétét, Satanbe iszonyatos fájdalom hatolt. Felüvöltött, aztán térdre 

rogyott. 

Teste reszketett, lelkét betöltötte a jeges rémület. A tisztás felé nézett. 

Látta a lángvörös hajat a távolban, de Nicole nem mozdult. Nem 

küzdött. 

– Nicole! – morogta az újabb és újabb fájdalomhullámok közepette. 

Próbált átsugározni neki az erejéből, üzenni, hogy már itt van és meg 

fogja menteni. Hogy mindketten élve megússzák. De csak az üresség 

fogadta. 

Aztán Harag átvette az uralmat. Feltört belőle, állattá változtatta és 

soha olyan gyűlöletet nem érzett még magában, mint akkor. Ügyet sem 

vetett a rájuk rontó démonokra, Asmodeus és a többiek azonnal 

kezelésbe vették őket. Neki csak egy cél lebegett a szeme előtt. Minél 

előbb odaérni Nicole-hoz. 

Az egyik démon volt olyan átkozottul ostoba, hogy megpróbálta útját 

állni. Szinte másodpercek alatt szaggatta szét a nyomorultat. Mikor 

elérte a tisztást, a túloldalon egy ezüstös csillanás vonta magára a 

figyelmét. 

– Bael – sziszegte, mikor megpillantotta a férfi önelégült arcát. – 

Gyáva vagy, Bael! Állj ki ellenem! – üvöltötte. 

A férfi fokozatosan hátrált a sötétségbe. – Fájdalom, de most ki kell 

hagynom. Attól tartok, nem lenne fair küzdelem. És most fontosabb 



dolgod is van, nem de, hercegem? – Az utolsó szót gúnyosan, 

undorodva ejtette ki, majd szempillantás alatt köddé vált.  

Satan nem habozott. Sarkon fordulva Nicole-hoz sietett, a látványtól 

azonban földbe gyökerezett a lába. 

– Ne! 

Vérvörös haja úgy terült szét a rothadó avaron, akár a hasából 

szivárgó vér. Az ezüst tőr még mindig benne volt, így először azt tépte 

ki belőle. Elhajította, lekapta a pólóját és gombóccá gyűrve szorítani 

kezdte Nicole gyomrára, hogy elállítsa a vérzést. Magában némán 

fohászkodott, nehogy túl késő legyen. 

A lány arca riasztóan sápadt volt. Túl sok vért veszít, ha nem állítja 

el azonnal a vérzést. Azt remélte, hogy a kötés vagy természetes 

gyógyulási képessége segít. De a skarlátvörös, éltető folyadék egyre 

csak áramlott kifelé a testéből. 

A háta mögött elhalt a csata zaja, majd a három másik herceg rohant 

a tisztásra. ahogy meglátták a földön fekvő, élettelen testet 

megtorpantak. Asmodeus nem szólt, Leviathan elkáromkodta magát, 

majd azonnal Satan mellé sietett. Beelzebub elment, hogy hozzon egy 

orvost. 

– Nicole… Nicole, kérlek, nem hagyhatsz itt – súgta megtörten, 

óvatosan a karjába emelte és csókot nyomott a homlokára. – Nicole… 

Ki kell tartanod, hallod?  

Leviathan mindkét kezét a sebre szorította, időről időre káromkodott, 

mivel a vérzés nem csillapodott. Felnézett és már rá akart üvölteni 

Asmodeusra, hogy ne csak álldogáljon ott, ám akkor észrevette testvére 

hallott sápadt arcát. A férfit megbénította a saját párja iránt érzett 

aggodalma, jelenleg nem lehetett a segítségükre. 

Satan megállás nélkül mormolt, remélve, hogy a lány meghallja és 

kinyitja a szemét. Ám Leviathant aggasztotta az egyre gyarapodó vér 

mennyisége. Már rég gyógyulnia kellene. Miért nem zárult hát be a seb? 

– Nicole… Fel ne add! – morogta Satan. Leviathan egy szót sem 

szólt, de oldalra pillantva látta, Satan karján ijesztően halvány a Jel. 



– Vissza kell vinnünk a házba, Satan. Nem áll el a vérzés, össze kell 

varrni. – Nem maradhatunk itt, hátha még több démon jön. 

– Nem mozgathatjuk. 

– De igen. És muszáj lesz, nincs választásunk. Meg akarom menteni 

az életét épp úgy, mint te. De akkor mennünk kell. Most! 

Ez kirántotta Satant a kétségbeeséséből, Asmodeust a katatón 

állapotából. Habozás nélkül portált nyitott. Satan aggódott, hogy a lányt 

megviselné az út, de belátta, nem tehetnek mást. Átlépett Nicole-lal az 

örvényen. A szobájukban bukkantak elő. Óvatosan letette Nicole-t az 

ágyra, a lány még akkor sem rezzent meg, mikor felhúzta rajta a pólót. 

Szörnyen élettelennek tűnt. Jeges félelem markolt Satan szívébe. Nem 

veszítheti el. Az nem lehet… 

Ki kell tartanod, kicsim. Sajnálom, hogy veszélybe sodortalak. Az én 

hibám. De nem hagyhatsz el, küzdened kell. 

Leviathan kiszaladt a szobából, percekkel később tűvel és cérnával 

tért vissza. Rögtönzött orvosi tudományát latba vetve lefertőtlenítette az 

egyik gyertya lángjánál a tűt, amennyire lehetett, majd kikapta az 

éjjeliszekrénybe rejtett kis üveg szeszt.  

– Ez fájni fog, lehet, hogy felébred rá – morogta. – Le kell fognod. 

Satan az ágyra ült, karjába emelte a lányt és lefogta a karjait, nehogy 

kapálózzon. Magában abban reménykedett, hogy felordít a fájdalomtól, 

mert az is jobb lenne, mint ez a mozdulatlanság. Attól félt, hogy… Nem, 

arra gondolni sem tudott. Megcsókolta a lány homlokát, kétségbeesetten 

kutatott az élet jelei után. 

Mikor Leviathan ráöntötte a szeszt a sebre, hogy lefertőtlenítse, 

Nicole nem rezzent, hangot sem adott. Satan érezte, hogy valami nedves 

csorog le az arcán. Életében először sírt. Könnyei elvesztek Nicole 

lángvörös hajában. 

Ne hagyj itt, Nicole. Küzdj! Értünk. Kérlek! 

Satan… 

Az erőtlen hang reményt keltett a férfiban. Megsimogatta Nicole 

arcát.  



– Itt vagyok, és nem eresztelek. Minden rendben lesz, Nicole. 

Esküszöm neked, hogy soha többé nem engedem, hogy bármi bajod 

essen. Elbuktam, és rettenetesen fáj… 

Az én hibám, Satan. Meggondolatlan voltam. Elfutottam, csak mert 

vitatkoztunk, és azt sem tudom már, min. Keserűen felnevetett. Bocsáss 

meg nekem. 

– Nicole… – Satan hangja elcsuklott. 

Szeretlek, ugye tudod?  

Gyűlölöm, hogy úgy hangzol, mintha búcsút vennénk egymástól. 

Nem engedem, hogy itt hagyj. Ha elveszítelek nem élem túl. 

Nem akarok sehova menni, Satan. De fáradt vagyok. Olyan kimerült. 

Aludni szeretnék… 

Nicole… 

Nicole… 

– Nicole – súgta. A lány arca még mindig meleg volt, ez jó jel. Ám 

elveszítette az eszméletét. 

Épp akkor nézett le, mikor Leviathan elvégezte az utolsó öltést is. 

Legalább a vérzés elállt. Satan most már reménykedett benne, hogy a 

legrosszabbon túl van. Kisvártatva maguk maradtak. Órákon át feküdt a 

karjában ringatva Nicole-t, nem evett, nem aludt és egy pillanatra sem 

engedte el. Többé nem fogja. Képtelen lenne rá, miután majdnem 

elveszítette. 

Ki tudja… 

A testvérei újra és újra meglátogatták őket. Kérdezgették, hogy van 

Nicole. Még Nia is járt benn a szobában egyszer a kis Azagoth-szal a 

karján. Satan hálás volt az aggodalmukért. Asmodeust halálra rémítette 

a látvány, Satan bocsánatát kérte, amiért durván bánt a lánnyal. Hosszú 

órákra eltűntek Niával. Satan megértette, mit érezhet. Csak érezni 

akarja, hogy a párja mellette van. Nem hibáztathatta érte. 

Eltelt egy nap, de Nicole nem tért magához. A sebe viszont szépen 

gyógyult. Nem olyan gyorsan, mint kellett volna és úgy tűnt, hogy 

csúnya heg marad utána. De életben marad, és csak ez számított. Satan 



egyre magabiztosabbá vált, ahogy telt az idő. Egyszer sem mozdult el 

mellőle. 

Mikor aztán két nappal a támadás után Nicole szempillái 

megremegtek és ránézett úgy érezte, nincs ennél szebb látvány. 

Megcsókolta és felzokogott a megkönnyebbüléstől. Hát nem veszítette 

el. Vele maradt, ő pedig mindenáron meg fogja óvni a jövőben. Együtt 

bármit legyőznek. 

– Satan… – mondta rekedt hangon a lány. 

– Itt vagyok, kicsim. Itt vagyok – ölelte magához szorosan. 

– Szeretlek! 

– Én is téged. Sajnálom. 

– Mindketten hibáztunk. Nem lett volna szabad elfutnom. 

– Azt hiszem, tudom, mi történt. De erről majd akkor beszélünk, ha 

megerősödtél. Azt szeretném, hogy pihenj és gyógyulj. Én pedig nem 

mozdulok mellőled. 

Nicole felsóhajtott, fejét a mellkasába temette.  

– Satan? – törte meg percekkel később a csendet. 

– Igen? 

– Mondd csak… – nyalta meg kiszáradt ajkát. – Nem akad egy ökör 

a hűtőben? Farkas éhes vagyok. 

Satan két nap óta először hangosan felnevetett. 

  



 

 

Epilógus 
 

Nia izgatottan várta, hogy végre elérkezzen a nagy nap. Sok 

vendéget hívott, köztük apját, a hercegeket, Dariust és akik közel álltak 

a hercegekhez. Asteroth szórakoztatta Azagoth-t, miközben ő 

ellenőrizte, minden a tervek szerint halad. Asmodeus és többi herceg a 

tengerparton gyűltek össze, kétségtelenül az elmúlt hetek szerencsétlen 

eseményeiről beszélgettek. 

Mindenki örömmel hallotta, hogy Nicole gyógyulni kezdett. 

Szörnyen aggódtak érte. Satan majdnem elveszítette a párját, a látvány 

pedig megtörte Asmodeust. A férfi azóta még jobban féltette és egyik 

szemét állandóan rajta tartotta. Kissé ugyan bosszantotta a dolog, de 

értette, miért van erre szüksége. Ő sem tudja elképzelni, hogy 

elveszítheti. Pedig egyszer majdnem megtörtént. 

Száműzte fejéből a borús gondolatokat, elvégre ma volt Azagoth 

születésnapja. Ünnepelni akart. Elfeledni a borzalmakat, csak a jóra 

koncentrálni. A boldogságra, ami körüllengte. 

Megpillantotta Nicole-t, aki az édességekkel megrakott asztal mellett 

álldogált. Körbenézett, aztán óvatosan beledugta ujját a piskóta mellé 

tett pudingos krémbe. 

– Láttam ám – lépett hozzá nevetve Nia. Megölelte a lányt, minden 

szeretetét kivetítette rá. – Úgy örülök, hogy jobban vagy. 

– Hát még én. Alig vártam, hogy elhagyhassam a szobát – 

tréfálkozott Nicole. 

– Azt meghiszem – mosolygott kedvesen Nia. Aztán tekintete 

megakadt egy újonnan érkezőn. – Azt hiszem, jött hozzád valaki. 

– Hm? – kérdezte Nicole meglepetten két falat piskóta között. 

Hátrafordult, és a szája elé kellett kapnia a kezét, nehogy kiköpje a 

süteményt. – Joan?! Hogy kerülsz te ide? 



Húga habozás nélkül a nyakába vetette magát. 

– Meghívtak. Azt mondták, hogy baleset ért és jót tenne most neked 

a családi támogatás. Mi történt? – mérte végig aggodalmasan. – 

Fogytál? Olyan sápadtnak tűnsz. Eszel rendesen? Avass be mindenbe! 

– Joan, lassíts – nevetett Nicole a könnyeivel küszködve. – Követni 

sem bírlak. 

 

– Szóval, kiderítettétek, miért veszítettem el kis híján a párom? – 

fordult Satan Beelzebubhoz. Ő és Leviathan az elmúlt napokban utána 

jártak pár dolognak. 

– Az ezüst – felelte Beelzebub habozás nélkül. Satan a homlokát 

ráncolta. 

– Nem értem, mi köze ennek az ezüsthöz? 

– Az az egyetlen gyengéje van egy hozzá hasonlónak. 

– Úgy érted, empatának? 

– Nem, kedves barátom. A párod csak egy empata képességeivel bír, 

ám a gyógyulását ez nem magyarázza. Nem derítettük ki, hogy micsoda, 

de esküszöm, minden követ megmozgatok. 

– Helyes – biccentett Satan. – És köszönöm. 

– De Bael valahonnan megtudta – vetett Leviathan komor pillantást 

Nicole-ra. – És ez nem tetszik nekem. Úgy érzem, folyton egy lépéssel 

előttünk jár. 

– Nem vagy egyedül, barátom. Nem vagy egyedül. 

Satan Joant kiszúrva elköszönt testvéreitől, és csatlakozott Nicole-

hoz. Átkarolta a derekát, csókot nyomott a feje búbjára, aztán 

aggodalmasan ránézett. 

– Minden rendben? Nem akarom, hogy túlerőltesd magad. 

– Jól vagyok – forgatta a szemét Nicole. – A húgom szerint pedig pár 

fölös kiló sem ártana, úgyhogy csönd. Ezt a süteményt még 

elfogyaszthatom. 

– Van még benned hely az ökör után? – csillant meg pajkosan Satan 

szeme. 



– Szemernyi együtt érzés sincs benned – öltött nyelvet Nicole. – 

Mondanám, hogy kettő helyett kell ennem… 

Satan megdermedt, ahogy a szavak lassan értelmet nyertek. Maga 

felé fordította Nicole-t, tiltakozása ellenére kivette a kezéből a tányért 

és felfelé fordította az arcát, hogy a szemébe nézhessen. Egy hónap telt 

el Bael támadása óta és csak egyszer voltak együtt, mert félt, hogy 

túlságosan korai még a dolog. De… 

– Mit mondtál? 

– Ó, nem is emlékszem már – vonta össze a szemöldökét Nicole. – 

Miről is beszéltünk? Ja, igen, az ökör. Apropó, be sem mutattam még a 

húgom… 

Satan türelmetlenül csettintett a nyelvével, mire Nicole felkacagott. 

Tekintete ellágyult, szerelme elárasztotta Satant a kötésen át. 

– Jól hallottad, Satan. Hamarosan már apának szólíthatlak – 

kacsintott. 

– Egészen biztos? Jól vagy? El kell mennünk orvoshoz. Nem túl 

korai ez még? 

– Ha tudom, hogy pánikba esel, akkor egy szót sem szólok – ráncolta 

a homlokát rosszkedvűen Nicole. – Jézusom, nem vagyok hímes tojás. 

Már teljesen jól vagyok. Azt hittem, örülni fogsz. 

– Ó, szokj hozzá. Láttad volna Asmodeust – karolt bele a szemét 

forgatva Nia. – Néha legszívesebben magam fojtottam volna meg. – 

Átölelte Nicole-t, rámosolygott. – Gratulálok! 

– Köszönöm. 

– Jó hosszú mesével tartozol, nővérkém – ölelte át izgatottan Joan. – 

Annyi mindent kellene megbeszélnünk. 

Nicole-t aggodalom öntötte el, egy pillanatra fájdalom, bánat áradt a 

húgából annak ellenére, hogy mosolygott és úgy tett, mintha minden 

rendben volna. Aggasztotta az érzés, valami nincs rendben a húgával. 

Ám mielőtt még kérdezősködni kezdhetett volna, Satan felkapta és 

megcsókolta. Nem sokkal később pedig szem elől tévesztette a húgát. 

 



Joan szedett némi süteményt a tányérjára, aztán elvegyült a 

tömegben. Mindenki nagyon kedves volt, ám az érzés nem hagyta 

nyugodni, hogy ő itt kívülálló. Annyi mindent meg akart beszélni a 

testvérével. Annak reményében érkezett ide, hogy együtt tölthetnek egy 

kis időt. Nicole boldogságát látva azonban kezdett lemondani a tervéről. 

Hogy tehetné tönkre ezt a pillanatot? Legjobb lesz, ha észrevétlen 

távozik. 

Elköszönt a házigazdától, aztán a birtok határa felé indult, ahol a 

kocsiját hagyta. A tenger morajlása egy töredék másodpercre elterelte a 

figyelmét, a következőben pedig nekiment valaminek. 

Egészen pontosan valakinek. 

Felnézett, és a legigézőbb ezüstszínű szempárba nézett, amit valaha 

látott. 

– Elnézést kérek, elbambultam… – dadogta. 

A férfi fürkészőn méregette, majd mikor Joan már azt hitte nem is 

válaszol megfogta a kezét, az ajkához emelte és puha csókot lehelt rá. 

Joan testén bizsergés futott végig. 

– Ördög és pokol… – lehelte elkerekedett szemekkel. 

– Lucifer, szolgálatára – mosolygott rá elbűvölően a férfi. – De 

majdnem talált. 


