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A SÁR K ÁN Y

A nő, akinek Finn a Szalagon át a nyomába eredt, láthatóan késésben 
volt.

A késés jó. A késés azt jelenti, hogy a nő túlságosan ideges ahhoz, 
hogy felnézzen, és észrevegye Finnt, aki könnyedén ugrált az egyik 
tetőről a másikra, hogy lépést tartson vele. A méltóságteljes, előkelő 
haciendák enyhén lejtős tetői tökéletes ugródeszkának bizonyultak. 
Bár mindegyik épület közel hat ember magas volt, most megtérült 
az, hogy Finn éveken át lépett  fel akrobaták helyett  különböző cirku-
szokban, mert mostanra minden tériszonya elmúlt.

A meleg szellő átfújt göndör fürtjei közt, ahogy Finn az egyik te-
tőről a másikra lendült át – az éjszaka csendjében egyedül nesztelen 
léptei és az oldalának verődő táska csapott  némi zajt. A kövezett  ut-
cák mostanra kiürültek, és a színes haciendák elcsendesedtek, hiszen 
a lakóik mind nyugovóra tértek.

Valahányszor eszébe jutott  ennek a gyűrűnek a neve, muszáj volt 
a szemét forgatnia. A Szalag. Bájos fátyolszövet, amelyet egy kisci-
ca nyakába kötnek. A név illett  a fi nom körvonalú haciendákhoz, a 
gondosan nyírt kertekhez és a bugyogó szökőkutakhoz. Volt valami 
csendes nyugalom itt , amitől Finn tenyere viszketni kezdett . Az a 
fajta békesség, amit azok engedhetnek meg maguknak, akik gazdag-
nak születt ek, és még gazdagabbként fognak meghalni. Finn inkább 
a Szorítót és a Pofozót kedvelte. Persze azok koszosabbak, zsúfoltak, 
és bármelyik pillanatban kirabolhatják az embert, de ott  még ilyen 
késői órán is zajlik az élet.

Jelen pillanatban is utcai művészek játsszák a fülledt bachatát a 
gitárjukon, és ételárusok merik ki tálkákba a babot és az adobo fűsze-
rezésű rizst, meg az olajban sült, édes vadbanánt. A gyomra nagyot 
kordult a gondolatra, de Finn csak azért is az előtt e levő feladatra 
összepontosított . Át kell vennie ennek a nőnek a helyét a találkozón, 
meg kell szereznie az árut, és jó pénzért túl kell adnia rajta. Aztán 
lesz pénze megtömni a hasát, és megvenni a jegyet a következő hajóra, 
amely elviszi innen a következő kalandja felé.

Amikor Finn egy hónappal korábban megérkezett  ide, eldöntött e, 
hogy feltárja San Cristóbal minden titkát – a dolgok nyomorúságos 
fonákját, amely jó pénzért továbbadható lopott  holmikhoz vezet –, 
és mindig az előkelő hölgyek voltak az eff éle tudás őrizői. Miután 
napokig kémkedett  a Szalagon, Finnt meg sem lepte, amikor egy olyan 
játékról hallott , ahol illegális áru volt a nyeremény.

A nő, akit Finn most követett , befordult a két hacienda között i 
keskeny átjáróba – tökéletes: itt  Finn gond nélkül meglepheti. Legug-
golt a tető szélén, és az árnyéka izgatott an fonódott  a lába köré, míg 
fi gyelt. A hold fénye keskeny sávban megvilágított a, amit a nő elővett  
a táskájából – egy vörös sárkánymaszkot, amelyet a játék közben kell 
majd viselnie. Finn elvigyorodott . Ezt kerest e.

Felemelte a kezét, és gyors mozdulatot tett , mintha egy csomót 
húzna szorosra. A hacienda falából kőtekercsek csavarodtak a nő 
bokája és csuklója köré, és odaszorított ák a falhoz. A nő elejtett e a 
táskáját és a maszkot is. Mielőtt  segítségért kiálthatott  volna, Finn 
sietős mozdulatt al, egy kőtekerccsel befogta a nő száját, és a fejét hát-
rarántott a a falhoz.

Finn nagyot fütt yentett . A nő felpillantott . Finn az egyik kezével 
intett  neki, a másik kezében pedig a korábban ellopott , mostanra már 
üres nyársat tartott a, és a fogát piszkálta vele.

– Ne menjen sehová! – kiáltott  le a nőnek gúnyos vigyorral. – Már-
is lent vagyok.
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A nő próbált kiszabadulni a fogságból, miközben Finn a válla fe-
lett  elhajított a a nyársat, és kényelmes tempóban lemászott  a hacienda 
oldalán. Érintésére a fal kifelé ívelt, hogy legyen mibe megkapaszkod-
nia és rálépnie. Gyerekkorában azt kívánta, bárcsak vízbűvölő lenne, 
mivel imádott  úszni, de milyen jól jött , hogy kőfaragó, amikor meg 
kellett  mászni egy-egy haciendát! Nesztelenül ugrott  le, és a tenyerére 
támaszkodva ért földet.

– Tudom, hogy mit gondol. – Felkapta a rémült nő táskáját a föld-
ről. – Azt gondolja, hogy mivel érdemelte ezt ki. – Finn feltúrta a 
táska tartalmát, és zsebre vágta a benne talált pénzérméket. – Azért 
vagyok itt , hogy megnyugtassam, amennyire én tudom, semmivel sem 
érdemelte ezt ki. Biztos vagyok benne, hogy maga egy istenáldott a 
szent. Csak épp rosszkor van rossz helyen, ennyi az egész. – Finn el-
dobta a táskát, majd felkapta a sárkányos álarcot. – És történetesen 
van magánál valami, ami kell nekem.

A nő összeszűkült szemmel nézte.
Finn feltartott a a maszkot. Vörös volt, a szemeknek hagyott  rés 

ferde, fehér kontúros.
– Ráadásul a kedvenc színemben! – Ujjával végigsimított  az íves 

széleken. – Micsoda mázli!
Finn az arcához emelte a maszkot, és látt a, hogy a szája és az álla 

még így is látható marad.
– Ha jól sejtem, a biztonság kedvéért jobb lenne az arcomat is a 

maga arcához igazítanom, nem gondolja?
A nő csak zavartan bámulta Finnt. Mint a legtöbb castallanié, 

neki is barna volt a bőre, sötét a szeme és vastag a szemöldöke. Az 
ajka telt, és az orra hajlott .

Finn a térde közé szorított a az álarcot, és a táskájából elővett e 
egyszerű kézitükrét.

– Valószínűleg ennél érdekesebbet ma éjjel nemigen fog látni, szó-
val fi gyeljen nagyon!

Finn még egyszer, utoljára alaposan megnézte a tükörképét, jelen-
legi ábrázatát – a borostyánszín bőrt, a kerek, telt orcákat, az éles 
vonalú állat, amelyet vállig érő göndör haj keretezett . Ezt az arcot pár 
nappal korábban vett e fel, különösebb gondolkodás nélkül, és nem 
sajnált elbúcsúzni tőle.

Finn az arcához emelte szabad kezét, és mint az agyagot, úgy 
formálta át, miközben a nő elkerekedett  szemmel nézte. A mágiája 
is maszk – Finn már olyan sokszor öltött e magára, hogy szinte el 
is felejtett e, milyen a saját arca. De pontosan ezt szerett e benne.

És ma est e itt  ez az új személyiség, amelyet ellophat, és a díj, 
amiért jókora összeget kérhet, ha ügyesen játssza ki a lapjait. Szó 
szerint.

Az ujja hegyével újraformálta az orrát, a piszét sasorrá gyúrta. 
Végigsimított  a szemöldökén, és fi gyelte, ahogy az érintésére meg-
vastagodnak. A hüvelykjét végighúzta az állán, és kikerekített e. Finn 
megdörzsölte a szemét, mintha álmos lenne. Amikor a kezét leen-
gedte, a szeme nagyobb volt és sötétebb. A kezét végighúzta a göndör 
hajzuhatagon, és érezte, ahogy kisimul, és egyenes tincsek omlanak 
a válla alá. Lassabb munka volt, mint amikor megijesztett e azt az 
elkényeztetett  kölyköt ott  a bábszínháznál. Ennek itt  pontosnak kell 
lennie.

Amikor Finn belenézett  a tükörbe, semmi különbséget nem látott  
a saját és a nő arca között .

A nő döbbenten meredt rá. Még a mocorgást is abbahagyta. Az-
tán a tekintete a földre rebbent, ahol Finn árnyéka a lány lába köré 
tekeredett .

– Igen – mondta Finn válaszul a ki nem mondott  kérdésre. – Ez 
a proprióm.

Finn nyolcéves kora óta tudta megváltoztatni a kinézetét. Bárki 
számára hasznos képesség, főleg, ha az illető tolvaj, és bizony jól jött , 
amikor elárvultan az utcán találta magát.



8

– Most meg is ölhetném – mondta Finn a nőnek. Elővett  egy tőrt 
a táskájából, és a hegyével a körmét kezdte piszkálni. A nő egyre 
szaporábban vett e a levegőt, az orrcimpája megremegett .

– De semmi értelmét nem látom – vont vállat Finn. – Úgyis itt  
ragadt, és reggel a környéken lakó valamelyik jóravaló család úgyis 
a segítségére siet. De jobb, ha tudja… – Finn olyan közel hajolt hoz-
zá, hogy az orruk szinte összeért. – Ha kiszabadul, és úgy dönt, hogy 
balhét csinál, minden egyes bűncselekményt, amelyet ett ől a naptól 
kezdve elkövetek, a maga arcával fogom elkövetni. Nem lesz egyszerű 
elmagyarázni az őröknek, hogy nem maga tett e, hanem egy jött ment 
lány, aki arcot tud váltani. A vörös palástosok egy szavát sem fogják 
elhinni. Pislogjon kett őt, ha megértett e.

A nő kétszer pislogott .
– Akkor jó. – Finn felvett e a maszkot, és a selyemszalagot megkö-

tött e a tarkóján. Mielőtt  munkához látott  volna, általában lerajzolta 
a frissen felvett  arcot a naplójába, hogy számon tartsa őket és a hoz-
zájuk tartozó bűncselekményeket. De ma éjjel késésben volt. Majd 
később erre is sort kerít. Finn a táskájából elővett  egy zsebkendőt és 
egy apró, bedugaszolt üveget, amelyben kék folyadék lötyögött . Az 
altatószerrel átitatt a a zsebkendőt. Az asszony megint mocorogni 
kezdett , de a könyörgését elfojtott a a száját fedő kő. Finn csett intett  
a nyelvével.

– Higgadjon le!
A zsebkendőt odatartott a a nő orrához. A riadt szempár lecsu-

kódott , és a nő elaludt.
Amint ezzel végzett , Finn kiszökkent a sikátorból. A játék színhe-

lyéül szolgáló haciendáig kocogva tett e meg az utat. Az unalmas utca 
többi épületétől eltérően ebben a haciendában még égtek a lámpások, 
színes árnyakat vetítve az utcára az ólomüveg ablakokon át.

Amikor közelebb ért a haciendához, egy férfi t látott  az ajtónál, 
aki a szolgával vitatkozott . Az egyik pillanatban még a szolga meg-
próbálta becsukni a vendég orra előtt  az ajtót, a következőben pedig 

már udvariasan mosolyogva félreállt. Amikor az ajtó kezdett  megint 
becsukódni, Finn odasietett , és beékelte a lábát. A szolga ingerült 
képpel tárta ki az ajtót.

– Sajnos…
– Elkést em. Tudom. Ahogyan az a fi ckó is – mondta, és a férfi  

szemébe nézett .
Rövid hallgatás után a szolga felsóhajtott .
– Rendben – közölte lemondón. – Meghívója van?
Finn felnézett  rá, és kimondta a szavakat, amelyeket a gondosan 

megfi gyelt nő hétről hétre elismételt.
– A sárkánynak nem kell meghívó. Oda telepedik, ahova kedve 

tartja.
A férfi  félreállt, Finn bevonult, és önelégülten vigyorgott , mintha 

egész életében ezt az arcot viselte volna.




