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Püsmac



Püsmac

Püsmac egy kis játék malac volt. Olyan anyagból készült, mint a puha
törölközők. Apró műanyag bogyók töltö�ék meg a hasát, így jó móka volt
dobálni őt. A puha csülkei pont akkorák voltak, hogy le lehete� törölni
velük a könnyeket. A gazdája, Jack nagyon kicsi korában minden este
Püsmac fülével a szájában aludt el.

Püsmac onnan kapta a nevét, hogy mikor Jack beszélni tanult, „püsmac”-
ot mondo� „plüssmalac” helye�. Új korában Püsmac lazacrózsaszínben
tündökölt, és fényes fekete műanyag gombszeme volt, de Jack nem
emlékeze� erre, hanem biztosra ve�e, hogy mindig olyan volt, mint most:
szürkés, megfakult, és a sok szopogatástól megkeményede� fülű.
Püsmacnak a két szeme is levált, a helyükön egy ideig kis lyukak
éktelenkedtek, de aztán Jack anyukája, aki ápolónő volt, varrt egy-egy
ruhagombot a műanyag szemek helyére. Mikor Jack aznap délután hazajö�
az oviból, Püsmac egy gyapjúsálba bugyolálva feküdt a konyhaasztalon, és
várta, hogy a kisfiú levegye róla a szemét takaró picike kötést. Anya még
kórlapot is készíte� Püsmacnak: „Beteg neve:
Püsmac úr. Gombrögzítő műtét. Sebész: anya.”

Jack kétéves korától kezdve sose volt hajlandó Püsmac nélkül ágyba
bújni. Ez gyakran okozo� gondot, mivel amikor eljö� a lefekvés ideje,
Püsmacot rendszerint sehol sem találták. Anyának és apának néha nagyon
sokáig kelle� kutatnia utána, és Püsmac furcsábbnál furcsább helyekről
került elő: apa edzőcipőjének mélyéről, vagy épp egy virágcserépből.

– Miért dugod el őt mindig, szívem? – kérdezte anya minden alkalommal,
ha például a konyhafiókból vagy a kanapé párnája alól kelle� előszednie a
játékot.

A valós indok nem tartozo� senki másra, csak Jackre és a malacra. Jack
tudta, hogy Püsmac szere� a kellemes, nyugodt helyeket, ahova
bevackolhatja magát aludni.

Püsmac pontosan ugyanazokat a dolgokat szere�e csinálni, mint Jack:
bekúszni bokrok alá meg búvóhelyekre, és hagyni, hogy a levegőbe
dobálják – Jacket apa, Püsmacot meg Jack. A malac nem bánta, hogy



összepiszkolódik, meg néha pocsolyába po�yan, mert nagyon szerete�
együ� játszani a kisfiúval.

Jack hároméves korában egyszer a szemét közé rakta Püsmacot. Anyától
hallo�a, hogy az a szelek�v tároló, és azt hi�e, a dolognak a szelekhez van
köze. Megvárta hát, amíg anya kimegy a konyhából, és akkor bedobta a
malacot a hulladékgyűjtőbe, mert azt képzelte, mikor rácsukja a fedelet,
Püsmac jót fog röpködni benne az o� tárolt szelek szárnyán. Anya nagyot
nevete�, mikor a kérdésére Jack elmondta, hogy azért les be időről időre a
szemétgyűjtő fedele alá, mert szeretné röpködésen kapni a tárgyakat.
Elmagyarázta a fiának, hogy a szelek�v gyűjtőben nem szelek vannak,
hanem olyasmik, amiket aztán elvisznek, és átváltoztatnak más dolgokká,
hogy új életük legyen. Jack egyáltalán nem szere�e volna, hogy Püsmacot
átváltoztassák valami mássá, úgyhogy soha többet nem rakta őt a
szemetesbe.

Fordulatos életéből kifolyólag Püsmacnak igen érdekes illata le�, amit a
kisfiú nagyon szerete�. Azoknak a helyeknek a szaga keverede� benne,
amiket Püsmac a kalandjai során megjárt, de megidézte a Jack takarója
ala� sötét, meleg barlangot, sőt halványan őrizte anya parfümjének illatát,
mert anya Püsmacot is mindig megölelte és megpuszilta, amikor jó éjszakát
kívánt a fiának.

Időről időre anya úgy döntö�, hogy Püsmac túl büdös, és �sztálkodnia
kell. Az első alkalommal, amikor a mosógépbe került, Jack a konyhapadlóra
vete�e magát, és üvöltö� a haragtól meg a félelemtől. Az anyukája
próbálta győzködni, hogy a malac nagy-nagy élveze�el pörög és forog a gép
dobjában, de hiába, Jack csak este nyugodo� meg, amikor összebújhato� a
takaró ala� barlangban a puha, száraz és mosószerszagú Püsmaccal.
Ezután beletörődö�, hogy kis barátja időnként mosógépbe megy, de azért
mindig nagyon várta, hogy visszanyerje természetes szagát.

A legeslegrosszabb akkor történt Püsmaccal, amikor Jack négyéves
korában elveszte�e őt a strandon. Apa már összepakolta a törölközőket, és
anya épp öltözte�e Jacket, amikor a fiúcskának hirtelen eszébe juto�, hogy
elteme�e valahol Püsmacot, de nem emlékeze� rá, pontosan hol.

Napnyugtáig kuta�ak, a strand már majdnem teljesen kiürült, és apa
igencsak bosszús volt. Jack meg bömbölt, de anya, miközben két kézzel
túrta a homokot maga körül, egyre hajtoga�a, hogy nem szabad feladni a



reményt. Aztán mikor apa már kijelente�e, hogy Püsmac nélkül kell
hazamenniük, Jack belefúrta csupasz lábát a homokba, és a nagyujja valami
puhába ütközö�. Az örömtől sírva húzta elő Püsmacot, apa meg azt
mondta, Püsmac soha többet nem jöhet strandra, ami nagy igazságtalanság
volt, hiszen Püsmac imádta a homokot, Jack épp azért teme�e el benne.



Apa és anya

Mikor Jack iskolás le�, a tanév kezdete elő� nem sokkal a szülők kaptak egy
levelet az iskolától, amiben azt kérték, hogy az első napon minden gyerek
vigye magával a kedvenc plüss állatát. Jack osztálytársai mind játék mackót
vi�ek, ő viszont természetesen Püsmacot. A gyerekek aztán sorban kiálltak
az osztály elé, és elmondták, milyen nevet adtak a plüssállatuknak, és miért
szere�k. Mikor Jackre került a sor, elmagyarázta, honnan jön a Püsmac név,
és mesélt a szemműtétjéről meg arról, hogy egyszer homok alá került a
strandon, és majdnem örökre elvesze�. A Püsmac kalandjairól szóló
történetek megneve�e�ék az osztályt, és a beszámolója végén Jack nagy
tapsot kapo�. Püsmac messze a legviccesebb és legérdekesebb játék volt,
még ha a legelnyű�ebbek közé tartozo� is. A nagyszünetben Jack és egy
Freddie nevű fiú kislabda módjára dobálta egymásnak Püsmacot. A végén
sajnos a malac egy pocsolyában kötö� ki, és aznap este megint a
mosógépbe kelle� mennie.

Ha Jacknek rossz napja volt az iskolában – mert gyenge osztályzatot
kapo�, mert összevesze� Freddie-vel, vagy épp mert valaki kigúnyolta a
roggyant bögre mia�, amit agyagozáson készíte� –, akkor o�hon Püsmac
várt rá, hogy letörölje a könnyeit a pici, puha csülkével. Bármi rossz történt
Jackkel, o� volt neki a mindig megértő és megbocsátó Püsmac a meghi�,
vigasztaló szagával, ami mindig visszatért, akárhányszor mosta is ki őt anya.
Egyik éjjel, még az iskola első heteiben, Jack váratlan zajra riadt fel.
Kitapoga�a Püsmacot a sötétben, és magához húzta.

Valaki kiabált. A hang egy kicsit hasonlíto� apáéra. Aztán csörömpölt
valami. És akkor sikoltozni kezde� egy néni: akár anya is lehete�, de Jack
még sosem hallo� tőle ilyen hangokat. Félelem fogta el. Püsmacot a szájára
és az orrára nyomva tovább hallgatózo�, és tudta, hogy kis barátja is fél.

Arra gondolt, hogy apa és anya talán együ� harcol egy betörővel. Tudta,
milyen telefonszámon lehet a rendőrséget hívni, felkelt hát a sötétben az
ágyból, és kilopózo� az előtérbe. Püsmacot szorongatva lábujjhegyen
elindult lefelé a lépcsőn. Apa még mindig kiabált, és anya még mindig
sikoltozo�.

A betörő hangja nem hallatszo�.



Aztán kicsapódo� a nappali ajtaja, és megjelent az előszobában apa.
Pizsama helye� farmer és pulcsi volt rajta. Nem ve�e észre a lépcsőn álló
Jacket. A bejára� ajtóhoz siete�, kiment rajta, és becsapta maga után. Jack
hallo�a, hogy felbrummog a ház elő� álló autójuk motorja. Apa elment a
kocsival.

Jack belopakodo� a nappaliba. A lámpa a padlón hevert, és anya az arcát
a kezébe temetve sírt a kanapén. Mikor meghallo�a Jack lépteit, ijedten
felnéze�, aztán csak még keservesebben sírt tovább. Jack azt hi�e,
mindjárt megmagyarázza a dolgot, és akkor jobb lesz minden, de mikor
odaszaladt hozzá, anya csak szorosan magához ölelte, pont úgy, ahogy ő
szokta Püsmacot, ha nagyon szomorú.



Változások

Apa utána nem lako� velük többé.
Anya és apa külön-külön elmondta Jacknek, hogy nem akarnak már
házaspár lenni. Jack azt felelte, ér�. Mondta, hogy mások is vannak az
iskolában, akiknek az apukájuk és az anyukájuk nem lakik együ�. Tudta,
hogy apa és anya nem szeretnék, ha nagyon szomorú lenne emia�, úgy te�
hát, mintha nem lenne az.

Ám előfordult, hogy este, miután anya megpuszilta őt, és behúzta maga
után az ajtót, Jack belesírt Püsmac puha testébe. Püsmacnak semmit nem
kelle� elmondania, ő anélkül is tudo� és megérte� mindent. Tudo� a
kemény gombócról, amit Jack a mellkasában érze�. A csülkével letörölte a
kisfiú könnyeit. O�, a sötétben, ke�esben Püsmaccal, Jacknek nem kelle�
te�etnie.

Nem sokkal a hatodik születésnapja után apa elvi�e Jacket
hamburgerezni, ado� neki egy nagy doboz legót, és elmesélte, hogy
külföldön kapo� munkát.

– De azért mindig beszélhetünk majd egymással – mondta. – És el is
jöhetsz látogatóba repülőgéppel! Az jó lesz, ugye?

Jack úgy gondolta, az lenne igazán jó, ha mindig o� lenne az apukája, és
sokat játszana vele, de ezt nem mondta ki. Kezde� hozzászokni, hogy nem
mond ki dolgokat.

Nem sokkal ezután anya azt mondta, jó ötlet lenne közelebb költözniük
nagyihoz és papához, akik vigyázhatnának Jackre, mikor neki későig kell
dolgoznia. Azt is mondta, hogy munkát kapo� egy nagy kórházban, papa
pedig talált egy szép kertes házat, ami csak kétutcányira van az övéktől.
Nagyi nak és papának volt egy Toby nevű, rosszcsont kutyájuk. Jack
viccesnek tarto�a Toby kutyát.

– Az iskolából is el kell jönnöm? – kérdezte, és legjobb barátjára, Freddie-
re gondolt.

– Igen – felelte anya –, de van egy iskola egészen közel az új házhoz.
Nagyon fogod szeretni.

– Szerintem nem – mondta Jack.



Nem akart elköltözni, és nem akart másik iskolába menni. Anya, úgy
látszo�, nem ér�, hogy nem akar több változást. Oda akart járni iskolába,
ahova a barátai, és a régi házban akart lakni, ahol olyan sok kalandot éltek
át Püsmaccal.

Nagyi és papa beszélt vele telefonon. Azt mondták, nagyon örülnek, hogy
Jack és anya o� fog lakni a közelükben, és majd járhatnak a parkba Toby
kutyával játszani, ami nagyon vidám dolog lesz. Így hát Jack azt felelte, ő is
örül, de nem őszintén mondta. Úgy látszo�, senki más nem ér� meg őt,
csak Püsmac. És tudta, hogy Püsmacnak is hiányozni fognak a kedvenc
búvóhelyeik.

Néhány hé�el azután, hogy anya beszélt neki az új házról, Jack
elbúcsúzo� a tanítójától és Freddie-től. Másnap jö�ek a költöztetők,
elvi�ek mindent, ami a régi házat az o�honukká te�e, ő és anya pedig
kétszáz kilométeres autóútra indultak.

El kelle� ismernie, hogy az utazás vidám volt. Püsmac végig az ölében ült,
kitalálósdit játszo�ak anyával, és félúton megálltak pizzát meg fagyit enni.
Anya megengedte, hogy vegyen két cukigömböt az automatából, egyet
magának és egyet Püsmacnak (bár később az autóban bevallo�a, hogy
Püsmacét is neki kelle� megennie).

Az új ház, várakozásával ellentétben, tetsze� Jacknek. A szobája anyáé
melle� volt, és egy nagy fa állt az ablaka elő�. Öt perccel az érkezésük után
nagyiék is megjö�ek, és szatyorszám hoztak ennivalót, hogy feltöltsék a
hűtőt. Toby kutya első dolga volt, hogy megpróbálja kikapni Jack kezéből
Püsmacot.

– Nem szabad, Toby, ő az enyém! – szólt rá Jack, és óvatosságból a
pulcsija nyakába dugta Püsmacot, de úgy, hogy a feje kilógjon, és láthassa,
mi történik.

A költöztetők behordták az ismerős bútorokat a házba. Amíg anya és
nagyi a helyükre te�ék a konyhai holmikat, Jack, papa, Toby kutya és
Püsmac felfedezte a kertet. Volt o� egy csomó érdekes búvóhely és kilátó
Püsmac számára, de Jack magánál tarto�a őt, mert félt, hogy Toby kutya
megint megpróbálja megkaparintani.

Aznap este magához szoríto�a kis barátját az ágyban, beszívta a jól
ismert, megnyugtató illatát, és Püsmac kimondatlanul is egyetérte� vele
abban, hogy a költözködés egyáltalán nem volt olyan rossz, mint amire



számíto�ak. Az ablakon még nem volt függöny, és mindke�en a sötétedő
ég há�ere elő� integető faleveleket nézték, amíg el nem aludtak.



Holly Macaulay

Hé�ő reggel anya rajtakapta Jacket, hogy megpróbálja az iskolatáskájába
csempészni Püsmacot.

– Ne vidd el, Jack – mondta szelíden. – Mi lesz, ha elveszíted?
A gondolat, hogy Püsmac elveszhet egy új iskolában, csupa idegen közö�,

olyan rémisztő volt, hogy Jack inkább visszavi�e őt a szobájába, de aztán az
iskola felé közeledve nagyon magányosnak és gyámoltalannak érezte
magát.

– Szuper napod lesz, biztos vagyok benne – bizta�a anya, s miközben
búcsúzóul megölelte a fiát, már meg is szólalt a csengő, jelezve, hogy ideje
bemenni.

Jack nem válaszolt. Még a homlokát is összeráncolta, akkora
erőfeszítésébe került �tkolnia a félelmét.

Az új osztálytársai mind megbámulták. Sokkal nagyobbnak tűntek a
régieknél. A tanító néni barátságosan megszólíto�a, és megkérdezte a
nevét. Utána egyenként felszólíto�a az osztály többi tagját, hogy mutassák
meg, amit természe�smeretre gyűjtö�ek. Jacknél persze nem volt semmi,
így csak nézte a többiek faleveleit, makkjait és vadgesztenyéit.

Aztán eljö� a nagyszünet. Jack kerese� magának egy félreeső sarkot,
ahol egyedül lehet.

Szünet után a tanító néni azt kérte, hogy mindenki vegye elő az
olvasókönyvét. (Jack tőle kapo� egyet.) Azután elmondta, hogy ez
különleges nap, mert nagyobb diákok látogatják meg az osztályt.
Mindenkinek lesz egy társa, aki segít neki gyakorolni az olvasást.

Kinyílt az ajtó, és felső osztályos gyerekek özönlö�ek be a terembe. Mind
barátságosan mosolyogtak, és páran intege�ek azoknak a kicsiknek, akiket
ismertek. Jack minden addiginál jobban félt.

Volt köztük egy lány, aki még a többieknél is magasabb volt. Hosszú
fekete haját lófarokba kötve viselte. Ő nem kuncogo� bele a tenyerébe,
mint a nagylányok legtöbbje, és mikor a tanító néni arra kérte a nagyokat,
hogy válasszanak párt maguknak a kicsik közül, ő csak állt nyugodtan. Jack
lesütö�e a szemét, mikor a pillantása találkozo� a magas lányéval, és az
ujjait kezdte vizsgálgatni.



A nagy gyerekek elindultak az asztalok közö�, Jack osztálytársai pedig
súgni-búgni kezdtek:

– Holly! Holly! Hozzám gyere, Holly!
A Jack melle� ülő kislány is hangosan „Holly! Holly!”-zo�, majd mikor

észreve�e, hogy Jack értetlenül néz rá, magyaráza�al szolgált:
– Látod azt a hosszú fekete hajú lányt? Ő Holly Macaulay. Szuper

tornász. Szerepelt is a tévében!
– Szia! – csendült egy hang magasan Jack feje fölö�.

A fiú felnéze�. Holly Macaulay, aki szerepelt a tévében, o� tornyosult
elő�e.

– Te új vagy, igaz? – kérdezte a lány.
Jack próbált volna igennel felelni, de nem jö� ki hang a torkán. Mindenki

őt bámulta, és az osztály sóvár „Holly, Holly, hozzám gyere, Holly”-zása még
jobban felerősödö�.

De Holly Macaulay nem törődö� a többiekkel. Odahúzo� egy széket, és
leült Jack mellé.

– A te párod leszek – jelente�e ki.
Egy magas, �zenegy éves lányt egy petyhüdt kismalaccal összehasonlítani

talán furcsa gondolat, de Jack nem tarto�a annak. Püsmac barátokat
szerze� neki az első iskolai napján, és Holly most ugyanezt te�e az új
iskolában. Elég volt egy óra együ� olvasás, és Jack többé nem a csendes új
fiú volt, hanem az a fiú, akit Holly Macaulay kiválaszto�, az a fiú, akit Holly
„Jack, az olvasótársam”-nak neveze�, mikor később találkoztak a zsúfolt
ebédlőben.

Az osztálytársai egyszerre rajongani kezdtek érte. Hirtelen mindenki vele
akart beszélgetni. Miután mege�e az ebédre hozo� szendvicsét, egy Rory
nevű fiú megkérdezte tőle, van-e kedve focizni. Rory csomó jó viccet
tudo�. Suli után, mikor anya eljö� Jackért, Rory odavonszolta az anyukáját
Jack mamájához, és a két anyuka megbeszélte, hogy Jack valamikor a héten
átmegy Roryékhoz játszani.

Püsmac el volt ragadtatva tőle, hogy kis gazdájának ilyen jól sikerült az
első napja az új iskolában. Nagyon örült Holly Macaulay-nak és Rorynak.
Persze Jacknek semmit nem kelle� hangosan elmesélnie neki. A takaró
ala� kuckózva hallga�ák az ablak elő� fa leveleinek zizegését, és Püsmac
kimondo� szavak nélkül is mindent tudo� és megérte�.



Jack úgy aludt el, hogy Püsmac bogyókkal teli pocakja az arcához ért, s
orrában a malac meghi� illata keverede� a frissen kifeste� falak szagával.



Holly Püsmaca

Jack és Holly egész félévben olvasótársak maradtak. Minél jobban
megismerte Jack a lányt, annál inkább megérte�e, miért szeretne az összes
osztálytársa a barátja lenni.

Holly Macaulay nagyon okos volt, kitűnő tanuló, és olyan szépen énekelt,
hogy szólózhato� az iskolai ünnepélyeken. Mindezeken felül pedig még az
ország egyik legjobb fiatal tornásza is volt. Szerepelt a tévében, és kétszer is
írtak róla az újságban. Az volt a nagy álma, hogy egyszer majd az olimpián
versenyezzen. Ezeket a dolgokat részben Holly mesélte el, részben
másoktól hallo�a Jack.

Holly hiába volt híres, ez nem te�e beképzel�é. Megmuta�a Jacknek a
lila foltokat, amiket akkor szerze�, mikor leese� a gerendáról. Úgy tűnt, a
tornázás, amiben olyan jó, nagyon kemény munka. Azt is elmondta
Jacknek, hogy újra meg újra győznie kell. Nem elég, ha a második helyen
végez – ha nem ő a legjobb, sose fog eljutni az olimpiára.

Aztán egy napon Holly nagyon furcsán néze� ki, amikor megjelent a
közös olvasásórájukon. A szeme piros és dagadt volt, és a hangja rekedt,
amikor köszönt.

Jack nagyon megszere�e már a lányt, de még mindig egy kicsit
bátortalan volt, ha vele beszélt.

– Talán… veszte�él? – kérdezte su�ogva. Tudta, hogy Hollynak fontos
versenye volt a hétvégén.

A lány a fejét rázta.
– Nem mentem el.
– Beteg le�él?

Holly megint megrázta a fejét.
Elolvastak egy oldalt Jack olvasókönyvéből. Aztán egy kövér könnycsepp

hullo� a lapra.
– Anyukám elhagyta apukámat – su�ogta Holly.

És aztán az olvasókönyv mögé rejtőzve mindent elmesélt a fiúnak.
Hollynak azt mondta az anyukája, hogy csomagoljon össze egy táskára

való ruhát, és még mielő� az apukája hazaért volna a kórházból, ahol
dolgozik, autóba ültek, és elmentek egy üres lakásba.



Holly nem is tudta, mikor találkozhat újra az apukájával, aki nagyon
hiányzo� neki. Majdnem mindig ő vi�e el a tornaversenyekre. Az anyukája
azt mondta, már nem szere� az apukáját.

– Anya és apa is azt akarja, hogy nála lakjak – magyarázta Holly. –Nem
tudom, mit csináljak.
Miután az olvasásóra véget ért, és Holly visszament a saját osztályába,

Jack eltűnődö�, hogy a lány vajon miért mondta el neki ezeket a �tkos,
senki másra nem tartozó dolgokat. Arra juto�, hogy ő talán egy kicsit olyan
volt most Hollynak, mint neki Püsmac: nem sokat szólt, de mindent
megérte�.



Még több változás

Megszoko�á vált, hogy apa képeslapot küld Jacknek azokból a városokból,
ahol a munkája mia� megfordul. Anya kiragaszto�a ezeket a lapokat a
hűtőszekrény ajtajára, hogy Jack mindig láthassa őket. Volt egy, amin hidak
íveltek át csatornák fölö�, egy másikon meg hóboríto�a hegyvidéki város
látszo�. Jack gyakran beszélt apával telefonon, és küldö� neki képeket az
iskolában készíte� rajzairól meg az oklevélről, amit úszáson kapo�. Imádo�
úszni. Az egyik legjobb úszó volt az osztályban, így mikor hétéves le�, a
szülinapi zsúrját is az uszodában rendezték. Sok osztálytársa eljö� rá,
köztük a legjobb barátja, Rory.

Még a nyári vakáció kezdete elő� Holly Macaulay másodszor is szerepelt
a tévében. Mikor kiállt az iskolagyűlésen, és megmuta�a az újabb
aranyérmét, az egész iskola megtapsolta, ő pedig integete� Jacknek, és rá
is kacsinto�.

Anya és Jack nagyival és papával együ� Görögországba utazo� nyaralni.
Persze Püsmac is velük ment. Mindig is imádo� sütkérezni. Puha kis testét
kiszívta a nap, így kicsit halványabb szürke volt, ahogy o� feküdt gazdája
melle� a törölközőn, a medencénél. Jack okult a múltbeli élményből, és
most nem ásta be a homokba.

Ősszel, az új tanév kezdetén Jack már nem találkozhato� Holly Macaulay-
val, mert a lány átkerült a nagyok iskolájába. Hiányzo� neki Holly, de nem
búsult nagyon mia�a, mert sok barátja volt.

Egyik este nagyi és papa átjö� Jackre vigyázni, mert anyának programja
volt. Anya soha sehova nem ment este, így Jack furcsállta a dolgot. Meg is
kérdezte, hova készül, és azt a választ kapta, hogy vacsorázni megy egy
barátjával. Anya nagyon csinos volt, új ruhát ve� fel.

E�ől kezdve anya hetente egyszer elment este. Jack nem bánta. Jó volt
neki nagyival és papával, akik társasoztak vele, de mivel olyankor Toby
kutya is o� aludt, mindig ügyelt rá, hogy jó magas helyre rakja Püsmacot.

Aztán egy napsütéses hétvégén anya azt mondta, hogy a barátja,
Brendan értük jön autóval, és elmennek hármasban kirándulni.

– Vele szoktál vacsorázni? – kérdezte Jack.
Anya azt felelte, hogy igen.



Brendan barátságos arcú, mély hangú bácsi volt. Elvi�e anyát és Jacket
egy városon kívüli nagy parkba, ahol volt egy kalandjátszótér. A fiú
lecsúszo� a csúszdákon, és felmászo� a kötélhálókon, de nem érezte magát
túlságosan jól. Furcsa volt neki, hogy anya most nemcsak az övé. Mikor
megunta a játszóteret, lesétáltak a folyóhoz. Brendan megmuta�a neki,
hogyan kell követ kacsáztatni a vízen. Jack jobban örült volna, ha apa
tanítja meg erre.

Miután Brendan hazavi�e őket, és elbúcsúzo� tőlük, anya megkérdezte,
hogy mit szól Brendanhez. Jack azt felelte, kedves bácsinak tartja.

E�ől kezdve sokszor töltö�ék hármasban a napot. Jack rájö�, hogy
anyának nagyon jó barátja a bácsi. Egyszer, mikor visszament hozzájuk a
hintázásból, lá�a, hogy kézen fogva ülnek a padon, de anya gyorsan elhúzta
a kezét, mikor észreve�e, hogy Jack rajtakapta őket.

A takaró ala� Püsmacnak semmit sem kelle� elmondania, ő úgy is
megérte� mindent. Tudta, hogy Jacknek furcsa érzés volt anyát és a bácsit
kézen fogva látni, habár így, hogy jobban megismerte, megkedvelte egy
kicsit Brendant. Püsmac azt is tudta, hogy annak örülne, ha inkább apa
fogná anya kezét. Osztozo� az aggodalmában, hogy ha majd Brendan nem
akar tovább barátkozni anyával, akkor anya megint szomorú lesz. Püsmac
volt az egyetlen, akinek elmondha�a, mennyire szeretné, ha nem lenne
több változás. Püsmac elől semmit nem kelle� el�tkolnia.



Nem a te apád

Jack tudta, hogy Brendan – csakúgy, mint anya – volt már házas, és hogy
van egy lánya. Néha a hétvégéken azért nem találkoztak, mert eljö� hozzá
a lánya, és olyankor vele töltö�e minden idejét.

Egy napon anya bejelente�e, hogy elmennek moziba négyen együ�:
anya, Jack, Brendan és a lány, Holly.

– Holly? – kérdeze� vissza Jack.
És bizony ő volt az: Holly Macaulay. Még magasabb le�, és sokkal

idősebbnek látszo�, mint ahogy Jack emlékeze� rá. És volt még egy
változás. Míg Jack nagyon örült, hogy újra látja a lányt, nem úgy tűnt,
mintha Holly is örülne neki. Tisztele�udóan viselkede� anyával, de mikor
anya a tornáról kérdezte, csak egyszavas válaszokat ado�. Nem fogado� el
tőle semmilyen segítséget, és mikor anya megkérdezte, nem akar-e
mosdóba menni, azt felelte, köszöni szépen, de elég nagy már hozzá, hogy
el tudjon menni egyedül. Jacknek nem tetsze�, hogy így beszél anyával.
Addig soha senkivel nem lá�a csúnyán viselkedni Hollyt.

Később az ágyban megvita�ák a dolgot Püsmaccal (persze nem hangosan
beszélge�ek, de nem is kelle�, hiszen Püsmac olvaso� Jack gondolataiban),
és Jack arra juto�, hogy Hollynak biztos rossz az apukáját egy másik nénivel
látni. De akkor is, az ő anyukája nagyon kedves. Hollynak nem szabad így
beszélnie vele.

Majdnem egy évvel azután, hogy Brendan megtaníto�a Jacket követ
kacsáztatni a vízen, anya szólt, hogy valami fontosat akar megbeszélni vele.
Látszo�, hogy izgul. A bal kezét az ölében rejtege�e.

– Brendan megkért, hogy legyek a felesége – mondta.
– Hű! – kerekede� el Jack szeme. Gondolkozo� egy kicsit. – I� fog lakni

nálunk?
– Igen. – Anya még mindig izgult. – Nem baj, kicsim?

Jack időközben egyre jobban megszere�e Brendant, aki megtaníto�a
dámázni, és segíte� neki, ha nehéz volt a házi. De akkor sem érte�e, miért
nem maradhatnak a dolgok úgy, ahogy addig voltak.

– És apának kell majd szólítanom őt?



– Nem – rázta a fejét anya. – A te apád apa. Brendant ez után is
szólíthatod Brendannek.

– Nagyi és papa tudnak erről? – kérdezte Jack.
Titkon remélte, hogy papáék ellenzik ezt a dolgot, de anya azt mondta,

nagyon örültek a hírnek.
– Holly a nővérem lesz?
– A mostohanővéred – felelte anya. – Szereted Hollyt, nem?
– De igen.

Ez többé-kevésbé igaz is volt. Nem felejte�e el, milyen kedvesen bánt
vele a lány, amikor az új iskolába került. Holly most is vidám és aranyos volt
néha, máskor viszont nagyon gúnyos és bántó tudo� lenni. Anya szerint ez
azért volt, mert kamasz.

Anya és Brendan egy hivatalban házasodo� össze a nyár vége felé.
Jacknek öltönyt kelle� felvennie, mert ő volt a gyűrűhozó. Holly mint
koszorúslány kék ruhát viselt, és hosszú hajába búzavirágot tűztek.

Utána mindnyájan elmentek egy é�erembe. Brendan anyukája és
apukája is velük tarto�. Nagyon kedvesek voltak Jackkel, és jól kijö�ek
nagyival meg papával. Mindenki jókedvűnek tűnt, bár Holly elég hallgatag
volt.

– Fontos versenye lesz a jövő héten – magyarázta Brendan, és átkarolta
a lányát. – Mind elmegyünk majd, és együ� szurkolunk neki!

– Ki az a mind? – kérdezte Holly.
– Hát Judy és Jack is eljöhetne – felelte az apja.

Jack anyukáját ugyanis Judynak hívták.
– Nem akarom, hogy eljöjjenek – jelente�e ki Holly. A szeme megtelt

könnyel. – Azt akarom, hogy csak te gyere, ahogy mindig!
Az asztalnál egy pillana�g csend volt, aztán mindenki egyszerre hangosan

elkezde� beszélni.
Sokkal később, mikor már beestelede�, Brendan egyik barátja

zongorázo�, és a felnő�ek táncoltak. Jack elálmosodo�. Vágyakozo� az
ágya és Püsmac után.

És akkor Holly leült mellé az asztalnál.
– Ő nem a te apád – mondta halkan, de haragosan. – Hanem az enyém.

A�ól, hogy nálatok lakik, még nem lesz az apád. Megérte�ed?
Az arckifejezése egy kicsit megijeszte�e Jacket.

– Igen – felelte. – Megérte�em.



A gurigaangyal

A�ól fogva Holly náluk töltö� minden második hétvégét. Jack soha nem
tudha�a előre, hogy a kedves vagy épp az utálatos Holly érkezik. Neki és
anyának nem volt szabad nézniük, ahogy a lány tornázik. Még a
versenyeiről se nagyon kérdezhe�ék.

Ha Holly jókedvében volt, videójátékokat játszo� Jackkel, és focizo� vele
a hátsó kertben. Máskor – főleg elveszte� versenyek után – igazán rémes
tudo� lenni. Egyszer, mikor meglá�a, hogy Jack Püsmacot ölelge�, hülye
kis taknyosnak nevezte. A fiú nagyon szégyellte magát, és a�ól kezdve
mindig eldugta Püsmacot, ha Holly náluk volt.

Brendan elmesélte Jacknek, hogy a lányának most kétszer olyan
keményen kell edzenie, ha nyerni akar, mert a környékre költözö� egy
másik lány, aki majdnem olyan jó tornász, mint Holly.

A hollys hétvégéken Jack minden tőle telhetőt megte�, hogy ne haragítsa
magára a lányt, de nemigen lehete� tudni, hogy épp mi bosszantja fel.
Mikor Jack meg volt fázva, Holly kiabált vele, amiért szipogo� a kedvenc
tévéműsora ala�. Brendan megszidta ezért, mire Holly kirohant a
nappaliból, becsapta maga mögö� az ajtót, az apja pedig utánament. Jack
egyedül maradt, és egy idő múlva úgy döntö�, inkább felmegy a szobájába.
Bekuckózo� az ágyába Püsmaccal, aki szintén úgy gondolta: Jack nem
tehete� róla, hogy szipogo�, és igenis Holly viselkede� rémesen.

Karácsony elő� néhány nappal véget ért a tanítás, elkezdődö� a téli
szünet. Jack nagyon izgult, mert ő és a legjobb barátja, Rory is biciklit kért
karácsonyra. Roryék háza közelében volt egy szabadidőpark, o� akarták
kipróbálni az új bringájukat.

Anya, mikor előve�e a karácsonyfadíszeket, megmuta�a Brendannek az
angyalt, ami náluk minden évben a fenyőfa csúcsára került, és amit Jack
készíte� még óvodáskorában. Az angyal testét egy vécépapír-guriga alko�a,
kartonpapír szárnyára csillám volt ragasztva, és barna va�ából készült
szakállat viselt.

– Az angyaloknak nincs szakálluk! – fakadt ki Holly, mikor meglá�a Jack
művét a fa csúcsán. Anya és Brendan ekkor kint voltak a konyhában. – Hogy
lehet klotyópapír-gurigát rakni a karácsonyfára? Az én anyám nem mutogat



olyan dolgokat, amiket kisbaba koromban csináltam, mert tudja, hogy
égetne vele!

Jackben felrémle� egy emlék: Apa mindig azt mondta, hogy „És most
megkoronázzuk a művet!”, aztán felemelte őt, hogy utolsó díszként
rátehesse a gurigaangyalt a fára. Hirtelen annyira nagyon vágyo� rá, hogy
apa hazajöjjön, hogy a szíve is belesajdult.

Úgy volt, hogy ez Holly utolsó látogatása abban az évben, mert az
anyukájával külföldön élő rokonokhoz készültek az ünnepekre. Jack örült
ennek. Ha már nem lehet együ� apával karácsonykor, legalább i� lesz neki
anya, Brendan, nagyi, papa meg Toby kutya, és vidámak lesznek, mert Holly
nem fog ajtókat csapkodni, meg minden felnő�et arra kényszeríteni, hogy
az ő kedvét keresse.

A szenteste elő� napon nagyi átjö� vigyázni rá, mert anyának és
Brendannek dolgoznia kelle�. Esni kezde� a hó. Jack – Püsmaccal az ölében
– egy karácsonyi filmet néze�, amíg kint, az ablakon túl lustán hullo�ak a
kövér pelyhek. A fenyőfa feldíszítve ragyogo� a szoba sarkában, Toby kutya
a szőnyegen aludt. Jack úgy érezte, minden szép és jó. Észre se ve�e, mikor
egy taxi gördült a ház elé.

Csönge�ek. Toby kutya talpra ugro�, és ugatni kezde�. A fiú hallo�a,
hogy nagyi kinyitja a bejára� ajtót, majd felkiált meglepetésében:

– Holly! Hát te hogy kerülsz ide?
Jack épp akkor fordult arrafelé, mikor Holly bevonszolt egy bőröndöt az

előszobába. Haragosnak tűnt, és könnyfoltos volt az arca.
– De hiszen már a repülőgépen kellene ülnöd! – értetlenkede� nagyi.
– Nem utazom el! – kiabálta a lány. – Apával akarok lenni!
– Ő most dolgozik, drágám. És hol van édesanyád?

Nagyi kinéze� a hólepte kertbe, de nem volt o� senki. Holly tehát
egyedül jö� el hozzájuk.

– Nem utazom el anyával! – harsogta a lány, miközben a lépcső felé
csörtete� nehéz bőröndjével.
Ezután nagyi hiába fagga�a, nem válaszolt semmire, úgyhogy nagyi

felhívta Brendant, aki hazajö� a kórházból, aztán megérkeze� Holly
anyukája is. Őt Nataliának hívták. Jack addig még sose találkozo� vele.
Felment a szobájába, mert el akart bújni, de oda is felhallatszo� a kiabálás.
Kiderült, hogy Hollynak nem sikerült megnyernie egy fontos tornaversenyt,
az anyukája pedig azt mondta, ezt csak magának köszönhe�, mert



elhanyagolja az edzéseket. Erre Holly nagyon dühös le�, és eljö� a
repülőtérről.

– Gondolom, te bizta�ad erre! – támadt rá Natalia a volt férjére
odalent.
Az le� a vége, hogy a nő sírva elment, de egyedül, mert Holly

ragaszkodo� hozzá, hogy az apjával töltse a karácsonyt. Jack már nagyon
éhes volt, de nem akart lemenni, amíg anya nincs o�hon.

Mikor hazaért, anya az ágyában találta Jacket. A fiú Püsmacot
szoronga�a, és mélyen aludt.



Szenteste napja

Szenteste napjának reggelén Jack szokás szerint Püsmaccal a kezében
ébredt. Pár pillana�g még mozdulatlanul feküdt, az új biciklire gondolt,
amit másnap remélhetőleg kapni fog, és e�ől kellemes izgalom járta át.

Sejte�e, hogy anya már elment dolgozni, és tudta, hogy este későn jön
haza, de aztán karácsony mindkét napján o�hon lesz.

Aztán eszébe juto�, hogy o� van náluk Holly. Épp azon tűnődö�, vajon
mi dühí� fel aznap a lányt, amikor hatalmas robaj hallatszo� odalentről, és
Toby kutya ugatni kezde�. Jack felkelt, és lement megnézni, mi történt.

A nappaliba lépve azt lá�a, hogy a karácsonyfa a földön hever egy
felborult szék melle�. Nagyi igyekeze� elkapni Toby kutyát, aki rávete�e
magát a csokidíszekre, pedig csokoládét nem volt szabad ennie.

– Csak fel akartam tenni a saját díszemet a fára – mondta félig
magyarázkodva, félig dacosan Holly.

O� volt a kezében egy dísz, amit ő maga készíte� az iskolában, és amit
megpróbált felakasztani a fa csúcsa közelébe. Valószínűleg elveszte�e az
egyensúlyát, és mikor leese� a székről, magával ránto�a a karácsonyfát.

– Oda se neki, drágám! – vigasztalta nagyi. – Nem történt semmi baj.
De bizony történt baj. Mikor már újra a fán lógtak az épen maradt

gömbök, kiderült, hogy nincs meg a gurigaangyal. Végül papa talált pár
ázo� kartonfecnit és egy kis va�át: ennyi maradt az angyalból, miután Toby
kutya szétcincálta.

– A mindenségit ennek a kutyának! – mérgelődö� papa.
Jack tudta, hogy anya nagyon szomorú lesz, mert imádta a gurigaangyalt.

Holly pedig még csak szidást se kapo�.
– Megmondom, mit csinálunk – próbálta menteni a menthetőt nagyi. –

Bemegyünk együ� a városba, és veszünk egy szép új angyalt!
Holly erre nem mondhato� nemet, hisz az angyal mia�a semmisült meg,

de látszo�, hogy nincs sok kedve a dologhoz. Savanyú képpel ült a kanapén,
és üzeneteket válto� a barátai val a telefonján. Jack, mikor felment a
szobájába a kabátjáért, Püsmacot is a zsebébe csúszta�a. Nagy szüksége
volt most a vigasztalásra.



Az új angyal

Mikor beautóztak a városba, Holly összekuporodva ült Jack melle� a hátsó
ülésen, és egész úton telefonozo�.

– Nézzétek, milyen sűrűn hull a hó! – lelkendeze� nagyi, mikor gyűlni
kezdtek a fehér pelyhek a szélvédőn, és papa bekapcsolta az ablaktörlőt.

– Ugye örülnétek, ha fehér karácsonyunk lenne?
Se Jack, se Holly nem válaszolt.
A városban barnás latyak boríto�a az utcákat. A boltokban karácsonyi

zene szólt, és a sarkon sültgesztenye-árus kínálta a portékáját.
Séta közben Jack az egyik kezével nagyi kezét fogta, a másikkal a

zsebében Püsmacot. Nagy volt a tömeg, mintha mindenki az utolsó napra
halaszto�a volna az ajándékvásárlást.

Bementek egy zsúfolt áruházba. A polcokon már alig maradtak
karácsonyi díszek, és azok is rendetlenül hevertek, mert a vásárlók
szé�úrták őket.

– I� egy gyönyörű darab! – kapta fel nagyi a legelső angyalt, amit
megláto�.

Jack egyáltalán nem találta gyönyörűnek. Túl csicsásnak tarto�a a fájukra
az aranyszegélyes lila ruhájával és a nagy, aranyozo� műanyag szárnyával.
Úgy gondolta, anyának se tetszene. Anya a va�aszakállú gurigaangyalt
szere�e.

– Mit szólsz hozzá, Holly? – kérdezte nagyi, de a lány csak vállat vont, fel
se néze� a telefonjából.

Jack véleményét nem kérték ki, helye�e nagyi egyenesen a pénztárhoz
siete�, és kifize�e az angyalt. Aztán újra bevete�ék magukat a fagyos
latyakot taposó emberek tömegébe, és visszamentek a parkolóba a
kocsihoz.

A hazaúton Holly egyszer csak felnyögö�:
– Hányingerem van.
– Lehet, hogy nem kellene menet közben végig a mobilodat nézned –

vete�e fel nagyi.
A lány a szemét forga�a, és megnyomta az ablaknyitó gombot.



Egy pillanat ala� fagyos levegő töltö�e meg a kocsi hátsó részét, sőt még
hópelyhek is berepültek.

– Fázom – panaszolta Jack.
– Nekem meg levegő kell – vágta rá Holly.
Felhajto�ak az autópályára. Jack most már egyenesen vacogo�. Nagyon

mérges le� Hollyra. Miért kell mindig ilyen erőszakosnak lennie?
– Nagyon fázom, nagyi.
– Holly, légy szíves, húzd egy kicsit feljebb az ablakot! – kérte nagyi.
A lány csak nagyon-nagyon kicsit húzta feljebb. Továbbra is áradt befelé a

hideg és a hó.
– Még mindig nagyon hideg van – panaszkodo� Jack.

Holly az alsó ajkát előre biggyesztve sírócsecsemő-arcot vágo�, és
Püsmacra mutato�, akit Jack a hazaútra előve� a zsebéből.

Papa lá�a a visszapillantó tükörben, mit csinál.
– Elég ebből, kisasszony! – szólt szigorúan. – Légy szíves, húzd feljebb az

ablakot!
Holly nagy mérgesen húzo� rajta még egy picit, aztán megint Jackhez

fordult, előre biggyeszte�e ajkát, és eljátszo�a a kisbabát, aki könnyeket
dörzsöl ki a szeméből.

A fiú nem hi�e el, hogy Hollynak tényleg hányingere van. Azt gondolta,
csak bántani akarja őt. A mai napot már elronto�a, és biztos el fogja
rontani az egész karácsonyt az undokoskodásával meg azzal, hogy mindig
önmagát tolja a középpontba.

Holly még mindig kisbabaarcot vágo�, kitartóan folyta�a a néma
gúnyolódást. És a harag, amit Jack kemény gombócként érze� a
gyomrában, egyszerre izzani kezde�, mint a parázs.

– Béna vesztes vagy – su�ogta.
Holly azonnal abbahagyta a grimaszolást.
– Fogd be! – morogta.
Jacket nem érdekelte, hogy még jobban feldühíte�e a lányt. Holly

mindent tönkretesz. Undok volt anyával, nagyival és papával is. Eljö�
hozzájuk karácsonyozni, pedig ő, Jack, nem akarta, hogy jöjjön. Toby kutya
mia�a rágta szét a szakállas angyalt.

Meg akarta büntetni Hollyt, amiért elrontja az ünnepüket, és tudta, mivel
lehet fájdalmat okozni neki. A lány semmit nem utált jobban, mint
veszíteni.



– Béna vesztes – ismételte meg fennhangon.
– Jack – szólt hátra papa szigorúan. – Remélem, rosszul hallo�am.
A fiú nem válaszolt. Lá�a Hollyn, hogy mindjárt elbőgi magát, és örült

neki. Elege volt az utálatosságából. Már nem érdekelte, hogy mi tetszik
neki, és mi nem. Holly mia� vacsora nélkül kelle� lefeküdnie. Nem
hajlandó tovább lábujjhegyen járni körülö�e.

A lány gondolt egyet, és megint teljesen lehúzta az ablakot, beengedve a
fagyos szelet a kocsiba.

– Holly… – kezdte figyelmeztetőn nagyi.
– Hányingerem van! – vágo� a szavába a lány.
Jack tudta, hogy ez hazugság, és Holly bosszúból nyito�a ki az ablakot.

Eszébe juto� egy gesztus, amit az iskolában sokan használtak: a hüvelyk- és
mutatóujjukkal L betűt formázva a homlokuk elé tartják a kezüket. Az L a
lúzert jelente�e.

Felmuta�a az L betűt, és nagyon csúnyán néze� a lányra. Ekkor olyan
gyorsan, hogy Jack fel se fogha�a, mi történik, Holly előrehajolt, kikapta a
fiú öléből Püsmacot, és kidobta a nyito� ablakon.

Mintha egy pillanatra megállt volna az idő. Jack lá�a Püsmacot
szé�erpeszte� csülkökkel a szürke ég elő� lebegni, aztán a kismalac eltűnt
a szeme elől.



 



Elveszve

Jack akkorát ordíto�, hogy papa ijedtében félreránto�a a kormányt.
– Kidobta Püsmacot az ablakon! – bömbölte. – Kidobta Püsmacot

azablakon!!!
De az autópályán voltak, papa nem fékezhete� le. Végtelennek tűnő

ideig tarto�, mire megállha�ak. Holly karba te� kézzel ült, és dacosan
néze� maga elé. Egyáltalán nem úgy tűnt, mintha megbánta volna, amit
te�. Miután végre leparkoltak, papa kiszállt a kocsiból, és futni kezde�
visszafelé az út mentén, azt remélve, hogy meg tudja menteni Püsmacot.
Másodpercek ala� eltűnt a hóesésben.

– Papa megtalálja – mondta vigasztalóan nagyi, de Jack nem hi� neki.
Ki akart szállni a kocsiból, hogy ő is Püsmac keresésére induljon, de nagyi

nem engedte. Erre üvöltözni és sírni kezde�. Vissza kell kapnia a játékát.
Püsmac az egyetlen a világon, aki mindig mindent megért, mindig kedves,
és mindig ugyanolyan, soha nem változik. Szüksége van rá, és Püsmacnak is
őrá, mert csak ők ke�en ér�k meg egymást. És a malac most o� fekszik az
autópályán, és azt hiszi, örökre elhagyták.

A fiú a sofőrülés támláját rugdosta, bömbölt elkeseredésében, és ököllel
csapkodo� Holly felé.

– Jack! – kiálto� rá döbbenten nagyi. – Ne tombolj már! Megtaláljuk
Püsmacot!

Megállt mögö�ük egy rendőrautó. A rendőr odajö� megkérdezni, mi a
probléma. Miután nagyi elmagyarázta neki a helyzetet, elköszönt, és
elment. Papa még mindig nem jö� vissza. Egymás után húztak el melle�ük
az autók, kitartóan ese� a hó, és Jack szipogva bámult ki a kocsi ablakán.
Nem tudo� szabadulni a képtől, ahogy a kirepülő Püsmac lógó kis csülkeit
szé�árva, rémülten bucskázik a levegőben. Papának meg kell találnia.
Muszáj megtalálnia.

De amikor papa visszatért, előbb nagyira néze�, és a fejét rázta, aztán az
unokájához fordult:

– Sajnálom, kislegény. Elveszte�ük Püsmacot.
Jack ezután olyan hangosan bömbölt és jajveszékelt, hogy egy szót se

hallo� meg abból, amit hozzá beszéltek. Kibírhatatlan érzés volt, hogy a



kocsi egyre távolabb viszi a�ól a helytől, ahol Püsmac fekszik elveszve,
döbbenten és értet lenül, azon töprengve, vajon miért nem megy vissza
érte a gazdája. Jack egész úton a kocsi ajtaját püfölte, és könyörgö�, hogy
álljanak meg, engedjék kiszállni, hadd menjen vissza megkeresni Püsmacot.

Mikor hazaértek, vissza akart szaladni az utcán az autópálya felé. Papa
elkapta, és nagy nehezen bevonszolta a házba. Akkor Jack felrohant a
szobájába, és rombolni kezde�. Lekapkodta a polcokról az összes játékot,
amit elért, és szanaszét dobálta őket. Letépte a posztereket a falról.
Kiránga�a és kiboríto�a a fiókokat. Még az íróasztalát is feldöntö�e.

Nagyi felment hozzá.
– Hagyd ezt abba, Jack! Hagyd abba! Istenem, máskor olyan jó gyerek

vagy…
Jack válaszul felkapta a papírkosarat, és megdobta vele az ablakot. Azt

remélte, kitörik, de nem tört ki.
– Most már elég volt ebből! – kiabált papa, mert közben ő is feljö�

azemeletre. – Azonnal abbahagyod ezt, és lenyugszol!
Már nemigen maradt dobálni vagy összetörni való, úgyhogy Jack

levete�e magát az ágyra, és a�ól kezdve nem volt hajlandó se
megmozdulni, se megszólalni. Végül nagyi és papa kiment a szobából.

Jack egész életében, ameddig csak vissza tudo� emlékezni, mindig úgy
feküdt le, hogy o� volt vele Püsmac. Most is o� érezte őt a kezében: a
puha kis testét, a bogyókkal teli pocakját, a megviselt, lógó csülkeit,
amelyekkel olyan jól lehet könnyeket felitatni. Még azt a meghi�, kicsit
savanykás szagát is mintha érezte volna.

– Megkereslek, Püsmac – fogadkozo� a könnyázta�a párnába nyomo�
arccal. – Elmegyek érted, majd ha már mindenki alszik.

Egy órával később, mikor minden könnyét elsírta, csak feküdt a romos
szobában az ágyon, és hallga�a a ház zajait. Egyre várta, hogy nyíljon a
bejára� ajtó. Ha nagyi felhívta anyát a munkahelyén, és elmondta neki, mi
történt, akkor anya biztos hamarabb hazajön. Ő tudja, milyen fontos
Püsmac. Segíteni fog megkeresni őt.

De a bejára� ajtó nem nyílt ki.
Egy órakor papa bekopogo�, és megkérdezte, nem akar-e ebédelni. Jack

kikiabált, hogy nem. Egy kicsit később nagyi is feljö�, ő azt kérdezte, lejön-e
megnézni az új angyalt a karácsonyfán. Erre Jack még hangosabban
kiabálta, hogy nem. Aztán nyílt, majd becsukódo� a bejára� ajtó. Egy



boldog pillana�g azt hi�e, úgy történt, ahogy remélte, és anya korábban
hazajö�. De utána hallo�a, hogy valaki a havat taposva eltávolodik a
háztól. Nem érdekelte, ki az, és miért megy el. Nem érdekelte már a
karácsony se. Egyvalami érdekelte csak: hogy visszakapja Püsmacot.



A karácsonyi malac

Már majdnem uzsonnaidő volt, amikor megnyikordult a kertkapu, és Jack
közeledő léptek zaját hallo�a. Azt remélte, hogy anya jö� meg, ezért
felugro� az ágyról, és kinéze� az ablakon, de csak papát és Hollyt lá�a.

Nem sokkal később megint bekopogo� valaki, majd kinyílt az ajtó.
– Jack – szólt be papa –, Holly szeretne adni neked valamit.
A lánynak ki volt sírva a szeme, az arca csupa könnyfolt. Jack felült az

ágyon, és rábámult a barna papírzacskóra, amit Holly a kezében tarto�.
Egyetlen dolgot tudo� csak, amivel a lány jóvátehe�e, amit elkövete�.
Biztos visszamentek az autópályára megkeresni Püsmacot. És biztos meg is
találták.

Egy szívdobbanásnyi ideig még inkább azt hi�e, hogy így történt, mert
mikor Holly belenyúlt a zacskóba, pocakbogyók ismerős zizegését hallo�a.

Aztán a remény szertefoszlo�. A lány egy vadonatúj malacot ve� elő.
Ugyanakkora volt, mint Püsmac, ugyanolyan törölközőanyagból készült, de
pufók volt, lazacrózsaszín, fényes fekete szeme, akár két apró bogár, és
igencsak önelégültnek tűnt.

– Nézd meg, pont olyan, mint Püsmac – mondta papa. – Holly
megbánta, amit te�. Ezt a zsebpénzéből ve�e neked.

– Ne haragudj, Jack – su�ogta Holly. – Nagyon-nagyon sajnálom.
A fiú nem válaszolt.

– Ő egy karácsonyi malac! – próbálkozo� erőltete� vidámsággal papa.–
Az vagy, igaz-e? – Átve�e a lánytól a játékot, és meglenge�e a kövér kis
csülkét, mintha a malac integetne Jacknek. – Látod? Tetszel neki. Ne
kuksolj i� tovább, gyere le velünk! Uzsonnázunk, megnézünk egy filmet,
aztán együ� kiakasztjuk a zoknikat. És gondolj csak az új biciklire!
Szerintem a Mikulás pont most rakja fel a szánjára. Gyere, kislegény!
Lejössz velünk, hozod az új játékodat is, és senki nem haragszik senkire.
Jack lassan lekászálódo� az ágyról, és nyújto�a a kezét a karácsonyi

malacért. Borzalmas tapintása volt, ahogy azt előre sejte�e: csúszósan
sima, nem pedig meghi�en érdes. Jack utálta a fényes fekete szemét meg a
fülét, ami rózsaszínen meredt az égnek ahelye�, hogy kajla és szürke le�
volna.



– Na látod, most megint jó gyerek vagy – dicsérte papa.
Ezek a szavak minden addiginál jobban feldühíte�ék Jacket. Azt hiszik,

egy új malac ugyanolyan lehet, mint Püsmac?! Ebből végképp látszik,
mennyire nem értenek semmit! Püsmac az egyetlen Püsmac a világon, és
ez az új malac egy semmi… egy semmi! A földhöz vágta a karácsonyi
malacot, rátaposo�, aztán felkapta, újra meg újra a szekrényhez vágta,
végül megpróbálta letépni a fejét.

– Jack! – kiálto� rá papa. – Most már elég legyen!
Holly kirohant a szobából. A fiú még egyszer hozzávágta a szekrényhez a

malacot, aztán ledobta magát az ágyra, és üvöltve püfölni kezdte a párnát.
Papa mondhat és csinálhat, amit akar, nem fog lemenni vele! Nem akarja
kiakasztani a zokniját! Nem akar jó gyerek lenni! Nem akar új biciklit!
Egyetlen dolgot akar csak a világon: Püsmacot!

Sokkal, de sokkal később felfordulás zaja szűrődö� fel odalentről. Abból,
amit hallo�, Jack kikövetkezte�e, hogy a karácsonyfa megint felborult,
mert Toby kutya meg akarta szerezni a még megmaradt csokoládédíszeket,
és valószínűleg az új angyalt is szétcincálta. A fiú örült neki. Ha nem olyan
elkeserede�, nevete� is volna. Azt kívánta, bár semmissé tudná tenni az
egész karácsonyt, akkor talán mindenki megértené, milyen érzés neki, hogy
Püsmac elveszve fekszik valahol az autópályán.

Nagyi feljö� hozzá, és pizsamát ado� rá, hogy lefekhessen. Jack ezt
engedelmesen tűrte, de csak azért, nehogy nagyi kitalálja, mire készül.
Bebújt az ágyba a romhalmazzá változtato� szobájában – amit elboríto�ak
a szétdobált játékok, letépe� poszterek és kirángato� fiókok, a szekrény
elő� meg o� hevert a karácsonyi malac –, és úgy te�, mintha aludni
készülne. Végül aztán nagyi kiment.

Jack az ablakon át a sötétedő eget meg a kavargó hópelyheket nézte, és
várta, hogy a ház elcsendesedjen. Rendesen most kellemes izgalommal
volna tele a szíve. Anyával kiakasztanák a zokniját, és odakészítenének egy
répát Rudolfnak, a rénszarvasnak, de ezen a szentestén mindez elmaradt.
Ha ilyen dolgokkal foglalkozna, az azt jelentené, hogy elárulja Püsmacot, aki
fontosabb, mint az egész karácsony, mindenestül.

Majd amikor mindenki elaludt, felkel, felöltözik, kiszökik a házból, és
visszamegy az autópályára megkeresni legrégebbi barátját.



A csodák estéje

Jack tudta, hogy elnyomta az álom, mert amikor felébredt, már koromsötét
volt. Emberek beszélge�ek a szobájában. Arra gondolt, biztos nagyi és papa
jö� fel megnézni, jól van-e. Nem nyito�a ki a szemét, hogy azt higgyék,
alszik.

– Olyan még sose történt – mondta egy aggodalmaskodó hang. – Nem is
hiszem, hogy lehetséges.

– Már hogyne volna lehetséges! – szólt egy másik hang. – Csakis a
gyereken múlik. Azon, hogy van-e benne elég bátorság.

– Ő bátornak bátor, de ez akkor is túl veszélyes – jelente�e ki
egyharmadik, öreges és érdes hang. – Jártam o�, nem is egyszer. Tudom,
mit beszélek.

– Én is jártam o�. – Ezt egy negyedik hang mondta. – Majdnem mind
elkerültünk oda valamikor.

– Én nem – jegyezte meg egy vontato�an beszélő, mély hang.
– Persze hogy te nem – felelte rá az első hang. – Te túl nagy vagy hozzá.

Én mirólunk, apró dolgokról beszélek.
Jacknek egyik hang se volt ismerős. Elfogta a félelem. Kik lehetnek ezek?

Nem merte kinyitni a szemét, nehogy az idegenek észrevegyék, hogy ébren
van.

– Ha megtörténik, ma éjjel kell megtörténnie – szögezte le a
másodikhang. – Felébresztem.

Erre a hangok egész kórusa kezde� rosszalló dörmögésbe, de Jacket
jobban aggaszto�a az a furcsa érzés, hogy valami felfelé mászik az ágya
oldalán. Bármi volt is az, kicsi lehete�, talán kiscica méretű, és huzigálta a
takaróját. És Jack zizegést is hallo�… pocakbogyókét. Aztán, még mielő�
eldönthe�e volna, mit tegyen, valami megbökte az arcát.

Ijedtében odakapo�, és lepofozta magáról a bökdösőt. Hallo�a, ahogy az
puffanva a szekrénynek csapódik. A vontato�, mély hang mondo� egy
„Au!”-t, majd a második hang így fakadt ki:

– Most már aztán elegem van a gyepálásból!
Jack kitapoga�a a lámpát, és felkapcsolta. Hunyorogva körülnéze� a

szobában. Nem volt o� senki. A karácsonyi malac a szekrény elő� hevert.



A fiú valahol mélyen tudta, hogy az imént a karácsonyi malacot lökte el
magától. De még így se volt felkészülve rá, hogy a malac feláll, a csípőjére
teszi a csülkét, és így szól:

– Ha még egyszer megütsz, te váso� kölyök, nem segítek neked!
Jack annyira megdöbbent e�ől, hogy moccanni se bírt. Eszébe juto�,

hogy anya egyszer azt mondta, úgy lehet megállapítani, hogy az ember
álmodik-e, hogy megcsípi magát. Kipróbálta a lábán. Fájt.

– Te tudsz beszélni! – su�ogta.
– Hű, ez ám az okos gyerek! – gúnyolódo� a karácsonyi malac.
– Jack igenis okos – jelente�e ki az érdes hang. Ennek forrása

egykopo�, régi matchbox volt, amit a fiú az édesapjától örökölt. Beszéd
közben a kis autó motorházteteje föl-le mozgo�, és első lámpái
szemekké változtak. – Ne légy undok vele! Nem tudod, milyen sok
megpróbáltatás érte ezt a gyereket.

– Megpróbáltatások engem is értek – replikázo� a karácsonyi malac. –
Ha esetleg elfelejte�ed volna, le akarta tépni a fejemet. Én ennek
ellenére segítséget ajánlok neki. Persze csak bizonyos feltételekkel.
Önmagában is elég döbbenetes élmény volt egy plüssmalac és egy

játékautó beszélgetését figyelni, de Jack ráadásul most észreve�e, hogy a
szobában egy sor másik tárgy is éppúgy szájat és szemet növeszte�, mint a
matchbox.

A ruhásszekrényen nagy, barna szempár jelent meg o�, ahol csomók
voltak a fában, a kulcslyuk pedig szájjá változo�. A papírkosárnak
fémpálcák végén ülő, apró szeme le�, olyanforma, mint a csigának. A
tárgyak némelyikének még karja is nő�: a papírkosárból két cingár
drótkarocska, a szőnyegből petyhüdt gyapjúkar állt ki. Az egész valahol
izgalmas, de azért inkább rémisztő volt.

– El kell mondanod neki, hogy mennyire veszélyes lesz – figyelmezte�e a
matchbox a karácsonyi malacot. – Különben nem fogja tudni, mire
vállalkozik.

A szobai dolgok erre egyetértő morajjal feleltek.
– Nem tudtam… – kezdte Jack, mert most már nagy nehezen meg bírt

szólalni. – Nem tudtam, hogy a tárgyak… beszélnek.
Igazából azt akarta mondani: „Nem tudtam, hogy � éreztek.” Nem olyan

régen nagyon durván bánt ezekkel a dolgokkal, különösképpen a karácsonyi
malaccal.



– Az Élők Birodalmában máskor nem, de ma éjjel tudunk beszélni, mert
ez egy különleges éjszaka – magyarázta a karácsonyi malac. – Tudod, mi
van ma, ugye?

– Szenteste – felelte Jack.
– Úgy bizony – bólinto� a karácsonyi malac. – És ezen az estén – csakis

ezen az estén, soha máskor – van rá esély, hogy visszaszerezzük a
malacodat.

– Igen! – A fiú ledobta magáról a takarót, ami a szobai dolgok zömével
ellentétben se nem pislogo�, se nem beszélt. – Megyek is az autópályához.

– Annak nem sok értelme lenne – rázta a fejét a karácsonyi malac. –
Püsmac most az Elvesze�ek Birodalmában van. Csak úgy tudod
megmenteni, ha elmész oda, megkeresed, és együ� visszajö�ök.

– Nincs is olyan hely, hogy Elvesze�ek Birodalma – hitetlenkede�Jack. –
Ezt csak kitaláltad.

Erre egyszerre kezde� el beszélni egy csomó szobai dolog: például a
papír zsebkendős doboz, Jack mindkét papucsa, de még a lámpaernyő is,
amit a régi szobájából hozo� el az új házba. Ez roppantul zavarba ejtő és
rémületes volt, és a fiú nem tudta, a�ól fél-e jobban, hogy a lármázó
tárgyak felébresz�k nagyit és papát – akik akkor nem engednék el
megkeresni Püsmacot –, vagy maguktól a tárgyaktól.

A matchbox rozsdás kis kerekein Jack elé gördült.
– Majd én elmagyarázom neki! – recsegte, és jóllehet ő volt az egyik

legkisebb tárgy a szobában, a többiek mind elnémultak, talán, mert
�sztelték a korát. – A dolgok az Elvesze�ek Birodalmába kerülnek, amikor
elvesz�k őket – magyarázta. – Az egy furcsa és rémisztő hely, aminek
sajátságos törvényei vannak. Jómagam nemegyszer jártam o�, mert te és
az édesapád gyakran elveszíte�etek.

– Sajnálom – motyogta megszeppenve Jack.
Való igaz, hogy sokszor elfelejte�e, hol játszo� utoljára a kisautóval a

kertben, azért is volt olyan rozsdás és ütö�-kopo�.
– Végül mindig megtaláltatok – folyta�a a matchbox –, így szerencsére

nem kerültem a Veszejtő kezére.
– Kinek a kezére? – kérdezte Jack.
– A Veszejtőére – ismételte az öreg játék. – Ő az Elvesze�ek

Birodalmának ura. Mia�a esnek ki a dolgok a zsebből, ahol pedig
biztonságban hiszitek őket. Ő ködösí� el az agyad, hogy elfelejtsd, hova
te�ed a tollad. A Veszejtő legszívesebben az emberek tulajdonában lévő



összes tárgyat örökre leszippantaná a birodalmába. Gyűlöli az embereket,
és gyűlöli a dolgaikat, ezért kínozza és felfalja őket odalent.

– A Veszejtő fel fogja falni Püsmacot? – su�ogta megre�enve Jack.
– Addig nem, amíg Püsmac betartja az Elvesze�ek Birodalmának

törvényeit – felelte a kisautó. – A Veszejtő csak a törvényszegőket kaphatja
el és falhatja fel. De sajnos ő maga hozza a törvényeket, és néha csalni
szoko�.

– Meg kell mentenem Püsmacot! – jelente�e ki gondolkodás nélkül Jack.
– Hogy jutok el az Elvesze�ek Birodalmába?

– Sehogy. Vagyis hát… egyedül nem juthatsz el oda – szólt közbe a
karácsonyi malac. – Te ember vagy, az a birodalom pedig a dolgoké.
Legalábbis a mindennapokban ez így van. De ma szenteste van, ami a
csodák estéje. Ha eléggé szereted Püsmacot ahhoz, hogy kockára tedd érte
az életed, akkor hajlandó vagyok elvinni téged az Elvesze�ek Birodalmába,
és megpróbálhatjuk hazahozni őt.

– Eléggé szeretem hozzá – mondta nyomatékosan Jack. – Eléggé
szeretem bármihez.

– Jól van – bólinto� a karácsonyi malac. – Segítek, de van egy feltételem.
Miután megtaláltuk és hazahoztuk Püsmacot, adj vissza engem a lánynak,
aki vásárolt.

– Miért? – kérdezte Jack.
– Mert kedvelem. Ő legalább nem taposo� rám. – Az öreg matchbox

mondani akart valamit, de a karácsonyi malac egy szúrós pillantással
belefojto�a a szót. – A lány nem fog elfogadni engem, csak ha megtalálod
Püsmacot. Akkor hát megegyeztünk?

– Megegyeztünk – vágta rá Jack.
Nem szere�e az új malacot, de tudta, hogy most szüksége van rá.
– Öltözz fel, ne pizsamában gyere! – utasíto�a a karácsonyi malac. – És

vegyél papucsot!
Jack azonban nem volt hajlandó eltűrni, hogy a malac parancsolgasson

neki, meg túl furának is érezte, hogy beledugja a lábát olyasmibe, ami
pislog rá, ezért így felelt:

– Jó lesz így. Gyerünk, vigyél el az Elvesze�ek Birodalmába!



Zsugorodva

Amint ezt kimondta, Jacknek különös érzése támadt a gyomrában. Ahhoz
hasonló, mint mikor egy gyors li� meglódul lefelé az emberrel. Ezzel
egyidejűleg a feneke ala� nőni kezde� az ágy, de olyan sebesen, hogy
egyke�őre eltűnt a szeme elől a padló. Rémületében megpróbált talpra
szökkenni, de elbotlo� a lepedő ráncában, és hasra ese�.

Jó pár másodperc múlva döbbent csak rá, hogy nem az ágy nő� meg. Ő
zsugorodo� össze. Mikor feltápászkodo� és körülnéze�, magas
hótorlaszoknak lá�a a lepedő hepehupáit. Rémisztő volt a gondolat, hogy
így össze lehet zsugorodni csak a�ól, hogy kimond az ember pár szót, és
Jack nagyon örült, hogy a takarója nem kelt életre, mert most maga alá
temethe�e és megfojtha�a volna, ha akarja.

A karácsonyi malac felkiabált lentről, a padlóról:
– Csússz le a takaró sarkán! Ne félj, nem veszélyes!
Ez ugyan nem volt igaz, de Jack összeszedte magát, és egy rémisztő

lecsúszás meg egy nagy po�yanás után végül is padlót ért a karácsonyi
malac melle�. Most pontosan egyforma nagyok voltak: húsz cen�
magasak.

– Akkor hát ég veletek! – búcsúzo� a többi dologtól a karácsonyi malac,
és masírozni kezde� Jack szobájának ajtaja felé. – Örültem az
ismeretségnek!

Páran a szobai tárgyak közül megpróbálták visszatartani őket.
– Térj észhez! – kiálto�a uszonyával a padlót csapkodva egy kis műanyag

cápa, amit Jack a Tengeri Élet Házában kapo�. – Gondold meg, mit teszel,
malac!

– Köszönöm a jótanácsot, de meggondoltam – felelte a karácsonyi malac,
azzal megfogta az ajtót az ala�a lévő kis résen át, és kinyito�a.

– Élő gyerek még sosem lépe� az Elvesze�ek Birodalmába! – sápítozo�
egy kis robot, amit Jack ingyen kapo� egy hamburger mellé, és amit
korábban a falhoz vágo�.

– Mindent el kell kezdeni egyszer – felelte a malac, miközben kilépe� a
fiúval az ajtón.

– Jack, azt nem mondta el neked, hogy… – kezdte egy nadrág, ami
azegyik fiókból került a földre, de a karácsonyi malac gyorsan becsukta az



ajtót.
– Nagyon unalmas dolgaid vannak neked – állapíto�a meg. – Na gyerünk!
Jack arra gondolt, milyen goromba alak ez a karácsonyi malac, és hogy

megérdemlik egymást Hollyval. De közben azért köve�e ú�társát a
lépcsőhöz, ahol őt utánozva elkezde� szépen egyesével lemászni a fokokon.
Most, hogy ilyen kicsi volt, a lépcsőkorlát oszlopai felhőkarcolóknak tűntek,
és félelmetes árnyékokat vete�ek ke�ejükre, miközben lefelé haladtak.

– A lépcső miért nem beszél? – kérdezte Jack az egyik lehuppanás után. –
És miért nem beszélt a takaróm se?

– Egyes dolgok még szenteste sincsenek eléggé ébren ahhoz, hogy
megszólaljanak – felelte a karácsonyi malac. – Új a takaród?

– Igen – válaszolta a fiú.
– Akkor biztos nem került még bele túl sok érzésed. Az ébresz� fel a

dolgokat, hogy miközben használják őket, beszívnak emberi érzéseket. A
lépcsőre meg a falra nem fordítanak figyelmet az emberek, így azok nem
nagyon szoktak felébredni.

– De te is új vagy – mutato� rá Jack. – És nagyon is élsz.
„Túlságosan is” – te�e hozzá, de már csak gondolatban.
– Én különleges eset vagyok – jelente�e ki a karácsonyi malac.
A fiú dicsekvést hallo� ki ebből, és arra gondolt, hogy Püsmac soha nem

mondana ilyet magáról, mert Püsmac sosem henceg.
– Most azt kell kitalálnunk, hogy hol tudunk legkönnyebben eltévedni–

tűnődö� hangosan a karácsonyi malac. – Nem is olyan egyszerű az, ha az
ember szándékosan csinálja. Van ötleted?

– Az kell hozzá, hogy eljussunk az elvesze�ekhez? – kérdezte Jack. –Hogy
eltévedünk?

– Az kell, hogy elveszítsük magunkat, vagyis ne tudjuk, hogy hol vagyunk,
ami nem más, mint az eltévedés. De az i� nehéz lesz, mert, gondolom, jól
ismered a házat.

– Talán a kertben könnyebb – vélekede� Jack. – Főleg most, hogy ilyen
kicsi vagyok. Majd odahúzunk egy széket a hátsó ajtóhoz, felmászunk rá, és
kinyitjuk a zárat.

– Jó ötlet – bólinto� a karácsonyi malac. Közben maguk mögö� hagyták
az utolsó lépcsőfokot is. – Merre menjünk?

Jack a sötét előszobán át a konyha felé veze�e a malacot. Húszcen�sre
zsugorodo� állapotában a helyiséget hatalmas csarnoknak lá�a. A



konyhaajtónál viszont jól jö� a méretük, mert az ajtó ala� széles résen
hason fekve könnyen á�értek.

– Pompás – örvendeze� a karácsonyi malac. – Akkor most odatolunk egy
széket a… – Nem fejezhe�e be a mondatot se most, se később.

Ugyanis arra eszméltek, hogy egy hatalmas, négylábú bes�a tornyosul
elő�ük: egy sárga fogú, hosszú szőrű, villogó szemű szörnyeteg. A rém mély
morgással a malacra vete�e magát, és bár megcsúszo� a linóleumon, kis
híján rémséges állkapcsa közé kapta őt.

– Futás, futás! – visíto� a karácsonyi malac, és rohant vissza az ajtófelé.



 

Jack szaladt utána, közben a tarkóján érezte Toby kutya forró, bűzös
leheletét, és hallo�a a padlót kaparó karmok zaját. Egyszerre érték el az
ajtót a malaccal: hasra vete�ék magukat, és átcsúsztak ala�a az
előszobába.

– Miért nem mondtad, hogy i� kutya van?! – zihálta a plüss állat, ahogy
o� feküdtek Jackkel levegőért kapkodva.

– Teljesen elfelejte�em! – lihegte a fiú. – Csak vendégségben van i�.
Toby kutya nyüszítve karmolászni kezdte az ajtót a túloldalról.
– Akkor mégis a bejára� ajtót kell használnunk. – A karácsonyi

malacfeltápászkodo�, és leporolta magát. – Gyere, menjünk!
Csakhogy ebben a pillanatban Toby kutya vadul nekironto� a

konyhaajtónak, és akkorát taszíto� rajta, hogy az kitárult.
A fiú és a malac iszkolt, ahogy tudo�, Toby kutya meg a sima fapadlón

meg-megcsúszva nyargalt mögö�ük. Bekerge�e őket a sötét nappaliba,
ahol Jackék a kanapé ala� találtak átmene� menedékre.

Toby kutya bedugta a bútor ala� résbe nedves fekete orrát, úgy próbálta
kiszimatolni őket. Közben egyre hangosabban nyüszíte�. Jack tarto� tőle,
hogy nem fogja feladni a vadászatot, amíg tudja, hogy ők o� kuksolnak.

– Ha átmászunk a karácsonyfa mögé – súgta a karácsonyi malacnak –,
Toby kutya azt hiszi majd, hogy még i� vagyunk. Akkor kilopózhatunk a
szobából, és mehetünk mégis a konyha felé.

A malac rábólinto�. Megfogta a hasát, hogy a pocakbogyói ne
zizegjenek, és köve�e Jacket a kanapé túlsó vége felé, amerre a fenyőfa
állt. A szobában egyedül a karácsonyi fényfüzér világíto�. Jack most olyan
kicsi volt, hogy a fa alá pakolt ajándékokat ingatag toronyházaknak lá�a a
félhomályban.

Toby kutya még mindig a kanapé másik végén szimatolt és kapart. Jack
lassan, óvatosan kikúszo� a bútor alól, és nekiveselkede� az ajándékkupac
megmászásának. Az egyik dobozt vörös szalag ölelte körül, ami jól jö�,
mert támaszt nyújto� meztelen lábának, viszont egy másiknak az ezüst
hópelyhekkel díszíte� kék csomagolópapírja kicsit felszakadt, amikor
belekapaszkodo�: egy hatalmas legódoboz volt az ajándék, és Jack biztosra
ve�e, hogy apa küldte.



A fényfüzér lámpái, amelyek annyira picik voltak, mikor anyával
felakaszto�ák őket a fára, most hatalmasnak tűntek, és Jack szeme
káprázo� tőlük.

Lassan továbbmászo� az ajándékhegy csúcsa felé, mígnem elérte a
legnagyobb csomagot, amit fényes aranysárga papír boríto�. Úgy tervezte,
szépen végigmegy rajta, és már ki is juto� a fa alól. De elese�! Meztelen
talpa megcsúszo� a túl sima papíron, és mivel nem volt miben
megkapaszkodnia, belegurult egy hasadékba, amit így húszcen�sre
zsugorodva mélységes, sötét szakadéknak láto�. Utána próbált volna
kikecmeregni onnan, de csupa csúszós papírba csomagolt, hatalmas
ajándék közé ese�.

– Hol vagy? – su�ogta a karácsonyi malac, ám a következő másodpercben
ő is megcsúszo� az aranysárga csomagon, és végül Jack nyakába po�yant.

– Jaj ne! – fakadt ki a fiú, mert hallo�ák, hogy Toby kutya megindul a
karácsonyfa felé. – Miért kelle� így zajonganod?

– Merre van a konyha? – kiálto�a a malac Toby kutya egyre
erősödőmorgása közepe�e.

– Nem tudom! – keserge� Jack. – Eltévedtem!



MÁSODIK RÉSZ 
A Kallódó



  A fa ala�

Amikor kimondta, hogy „eltévedtem”, egyszerre eltűnt a padló Jack lába
alól. Esni, vagy inkább süllyedni kezde� lefelé, mintha valamiféle
mocsárban lenne, egy olyan sűrű anyag fogságában, amit nem lehet se
érezni, se látni. A karácsonyfa fényei eltűntek, szurokfekete sötétség ve�e
körül.

– Karácsonyi Malac! – kiálto� fel rémülten.
– I� vagyok – jö� a válasz a sötétségből. – Ne félj! Így lépünk be az

Elvesze�ek Birodalmába. Mindjárt világos lesz.
És valóban, néhány másodperc múltán Jack megpillanto�a a karácsonyi

malacot, aki hozzá hasonlóan lassan ereszkede� egyre mélyebbre. A
környezet is kivilágosodo�, és a fiú végül már azt is lá�a, hogy
mindke�őjüket egy-egy aranyló fényoszlop fogja körül. Fölö�ük két kerek
lyuk tátongo� egy famennyezeten, ami – Jack úgy gondolta – a padló
lehete� abban a világban, amit elhagytak. Az ő világában, ahol anya lakik,
és ami minden általa ismert dolog o�hona.

Egyre lejjebb és lejjebb ereszkedtek, és Jack most azt is észreve�e, hogy
ő meg a karácsonyi malac egyáltalán nem az egyetlenek, akik lefelé
tartanak a maguk fényoszlopában. Ezer meg ezer sorstárs volt körülö�ük.
Jack a súlytalanság állapotában könnyedén tudo� forgolódni, és minden
irányban rengeteg leszálló dolgot láto�.

A közvetlen közelében volt egy teáskanál, egy piros karácsonyfagömb,
egy kutyasíp, egy műfogsor, egy kesztyűbáb, egy fényes pénzérme, egy
hosszú karácsonyi füzér, egy fényképezőgép, egy csavarhúzó, egy
repülőjegy, egy napszemüveg, fél pár zokni, egy plüssmaci és egy tekercs
rénszarvasmintás csomagolópapír. Ez utóbbi meg is szólíto�a Jacket:

– Hihetetlen, nem igaz? – A papír nevében az egyik rányomtato�
rénszarvas beszélt nagyokat pislogva. – Ma este már harmadszor veszít el!
Begurultam a fűtőtest alá… Most aztán bajban van! Szokás szerint az utolsó
pillanatra hagyta az ajándékcsomagolást.

Szinte még ki sem mondta az utolsó szavakat, amikor a papírtekercs
irányt változtato�, és süllyedés helye� emelkedni kezde� a mennyezeten
nyíló kerek lyuk felé. Távolodtában még lekiálto� Jacknek:



– Hurrá, megtalált! Sok szerencsét! Remélem, hamar visszakerülsz
odaföntre!

Jack válaszolni se bírt, annyira elképedt a körülö�e történő dolgoktól, de
legfőképp a�ól, amit a padlón láto�, ami felé ereszkede�. Először azt hi�e,
egy tarka szőnyeg van odalent, de mikor közelebb ért, rádöbbent, hogy az a
szőnyeg valójában több millió tárgy. Rémülten kutatni kezde� a Veszejtő
után a tekintetével, de aztán rájö�, hogy mivel fogalma sincs, hogy néz ki,
nem tudja megállapítani, o� van-e, vagy sem. Ahogy egyre közelebb ért a
padlóhoz, meghallo�a a zajt is: a len� dolgok csörögtek, zörögtek, kopogtak
és zizegtek, majdhogynem fülsike�tő hangzavart keltve.

Amint a környezet még jobban kivilágosodo�, Jack észreve�e, hogy a
hely, ahova került, egy hatalmas, raktárszerű csarnok, aminek toronymagas,
a sok-sok lyukkal pö�yözö� famennyeze�g érő téglafalai vannak. Azok a
dolgok, amelyek már padlót értek – gumilabdák és naplók, iratkapcsok és
mérőszalagok, fényképezőgépek, tollak, pénztárcák és a többi –, külön
csoportokba gyűlve fecserésztek egymással.

A fiúnak annyira lekötö�e a figyelmét a tarka sokaság, hogy váratlanul
érte, mikor meztelen talpa a meleg fapadlónak ütközö�. A karácsonyi
malac melle�e landolt, és mindke�en egy ösvényen álltak, ami a kulcsok
csörgő tömege és egy sereg zörgő esernyő közö� húzódo�.

– Jegyet kell szereznünk – szólt sürgetően a karácsonyi malac. – Gyere!
Elindultak a kulcsok és az esernyők közö� ösvényen. Hamarosan

elhaladtak egy kés, egy nyárs és egy langaléta kötőtű melle�. Jack
megállapíto�a magában, hogy fontos dolgok lehetnek, mert mind a három
csúcsos fekete kalapot viselt, amin egy nagy V betű viríto�, és ami – bár
szökdelve közlekedtek – érdekes módon nem ese� le róluk. A kalapos
tárgyak az ösvényen járőröztek: ügyeltek rá, hogy minden dolog a saját
csoportjában maradjon, és fenntarto�ák az ösvényt az újonnan érkeze�ek
számára.

– Ők a kárbecslők – dörmögte oda Jacknek a karácsonyi malac. –
Hallo�am róluk azoktól, akik jártak már i�. A Veszejtő szolgái. Betartatják a
törvényeit, és cserébe a Veszejtő nem falja fel őket.

Egy pár hosszú gyémánt fülbevaló ért most földet a fiú és a karácsonyi
malac orra elő�. Olyan szemkápráztatóan csillogo� mindke�ő, hogy Jack
csak hunyorogva tudo� rájuk nézni.

– A főnökkel óhajtunk beszélni! – kiálto�a gőgösen az egyik fülbevaló.



– Rendkívül értékesek vagyunk! – harsogta az ikertestvére. – Különleges
elbánást igénylünk!

– Nem kő’ izgulni, hölgyikék – brummogta egy teniszlabda, ami éppakkor
pa�ant oda Jack és a karácsonyi malac mellé. A kinézete arról árulkodo�,
hogy alaposan megrágta egy kutya, és orrfacsaró szaga volt. – Én má’ jó
sokszor potyogtam le ide. Úgy néz ki, mintha rumli vóna i�, pedig rend van.

A két fülbevalót szemlátomást felháboríto�a, hogy egy ilyen piszkos és
közönséges tárgy meg meri szólítani őket.

– Nekünk nem i� van a helyünk! – kiabált az első fülbevaló, és
nagycsillogás közepe�e kétségbeese�en forgolódo�.

– Hova kerülnek a drága dolgok? – kiabált a nővére.
Senkitől nem kaptak választ. Jobbra tőlük a kulcsok a távoli mennyezet

lyukai felé pislogtak, és efféléket kiabáltak fel:
– A másik kabátodban vagyok, te bolond!
Meg:
– Már megint a zárban felejte�él!
Az esernyők csendesebbek voltak, és szomorkásnak tűntek. Jack hallo�a,

ahogy egy régi fekete parapli ezt mondja:
– A�ól félek, ezú�al i� a vége. A vonaton felejte�. Biztos vesz helye�em

egy másikat…
Egy fémlábon járó, fekete kalapos konzervnyitó közelede� feléjük.

Vékony fémkarocskák nyúltak ki a nyele tövéből, és kis doboz volt a
nyakába kötve.

– Jegyet tessék! – kiabálta. – Újonnan érkeze�ek, i� osztom a jegyeket!
– Hagyd, hogy én beszéljek – fordult Jackhez a karácsonyi malac, de

aztán, mielő� jegyet kérhete� volna, betolakodtak eléjük a fülbevalók.
– Nekünk máshol van a helyünk! – jelente�e ki az egyik.
– Hova kerülnek a fontos dolgok? – kérdezte a másik.
– Az ékszerek o� vannak, a nyuga� falnál – muta�a az irányt a

konzervnyitó. – De előbb meg kell kapnotok a jegyeteket. Tessék… – Azzal
letépe� két kék jegyet a nyakába kötö� dobozból kilógó szalagról, és átadta
őket a fülbevalóknak. – Nyuga� fal – ismételte aztán, mivel a fülbevalók egy
tapodtat se mozdultak.

– Azt hiszem, félreértesz minket – mondta az első. – Bennünk
igazigyémántok vannak.



– Nem küldhetsz minket egy rakás műanyag bizsu közé – húzta ki magát a
másik. – Nyilván van külön hely az értékeseknek.

– Induljatok a várakozóhelyre! – piríto� rájuk a konzervnyitó. – Gyémánt
vagy műanyag, idelent egyre megy. Hamar kiderül, mennyit értek odafent.

A két fülbevaló erre sértődö�en elvonult a nyuga� fal felé.
A kárbecslő a teniszlabdának is ado� egy kék jegyet.
– A kutyajátékok arra vannak, a sportcipők és a tankönyvek közö�.
A teniszlabda elpa�ogo�. A konzervnyitó ekkor Jackhez és a karácsonyi

malachoz fordult.
– Ti is most érkeztetek?
– Igen, együ� vesztünk el – felelte a malac. – Kiestünk a tulajdonosunk

zsebéből.
– A gyerekek! – mordult fel a konzervnyitó, miközben letépe� még

kétkék jegyet, hogy aztán Jackék felé nyújtsa őket. – Minden második
dolog azok mia� a gondatlan mihasznák mia� kerül le ide. Mikor csönd
van, hallani lehet, hogyan sírnak odafent. Vigyáznának jobban a macijukra,
ha nem akarják, hogy a Veszejtő kezére kerüljön, nem igaz?

– Hát igen – bólogato� a karácsonyi malac.
A konzervnyitó végigmérte Jacket.
– Minőségi munka – jegyezte meg elismerően. – Igazán részletgazdag.
– Köszönöm – motyogta zavartan a fiú.
– A gyerekjátékok csoportja az északi falnál várakozik – közölte a

konzervnyitó. – Kaptok járművet, mert gyalog túl messze van.
Éles fü�yentést hallato�, mire nyomban odagördült hozzájuk egy régi

görkorcsolya. Jackhez és a karácsonyi malachoz képest akkora volt, mint
egy gol�ocsi. Mikor belemásztak, épphogy csak kilá�ak a szára fölö�.

A görkorcsolya elgurult velük a játékok csoportja felé, és Jacknek
megremege� a gyomra az izgalomtól: egy perc múlva viszontlátja
Püsmacot!



A Kallódó

Amíg utaztak – elgurultak a játék kártyák, babacipők, szájbalzsamok és
tolltartók csoportja melle� –, a mennyezet lyukai felől ezerszámra
ereszkedtek alá fényoszlopaikban az újabb és újabb elvesze� dolgok.

Mikor a raktárcsarnok közepe táján jártak, Jacknek megakadt a szeme
egy jókora, négy számlapos órán, ami egy magas oszlop tetején állt,
úgyhogy jól látszo� a hatalmas épület minden részéből. Jack csak első
pillantásra vélte közönséges órának, aztán észreve�e, hogy mindössze egy
mutatója van, és nincsenek rajta számok. A számlap olyan volt, mint egy
tarka torta, amit a szivárvány színei osztanak szeletekre. Az egyetlen
mutató épp akkor készült a sárga tartományból átsiklani a zöldbe.

– Én azt hi�em, az Elvesze�ek Birodalma rémisztő hely – jegyezte meg
Jack.

A hatalmas raktárcsarnok zajos és zsúfolt volt ugyan, de nem ébreszte�
félelmet benne.

– Még nem vagyunk odakint… – felelte a karácsonyi malac.
– De hát nem is kell kimennünk – vete�e ellen Jack. – Hallo�ad, mit

mondo� a konzervnyitó. Püsmac o� lesz az északi falnál, a többi játék
közö�.

– Nem, nem lesz o� – rázta a fejét a malac. – Túl régen vesze� el.
Meséltek nekem erről annak a boltnak a kulcsai, ahol áru voltam. Ők
sokszor jártak i�. Ezt a helyet Kallódónak hívják. Azok a dolgok vannak i�,
akik még nem vesztek el egészen. Például egy ember letesz valahová egy
dolgot pár percre, aztán elfelej�, hol hagyta. A dolgok egy óra hosszat a
Kallódóban maradhatnak, hogy még megtalálhassák őket, és csak azután
kerülnek a Veszejtő birodalmába.

– Püsmac már o� van, ahol a Veszejtő? – Jack örömteli izgalma
egycsapásra elmúlt.

– Igen. De ne aggódj! Amíg betartja a törvényeket, nem esik baja.
– De a matchboxom azt mondta, a Veszejtő hozza a törvényeket, és

csalni szoko�!
– Így igaz – bólinto� a malac. – Püsmac viszont okos és értelmes játék.

Biztos vagyok benne, hogy nem csinál butaságot.
– Honnan tudod te azt, hogy Püsmac okos és értelmes? – kérdezte Jack.



– Onnan, hogy testvérek vagyunk – válaszolta a malac.
– De hisz soha nem találkoztál vele!
– Az nem számít. Akkor is a testvérem. Egyformák vagyunk.
– Egyáltalán nem vagytok egyformák – �ltakozo� Jack, mert a�ól félt, a

karácsonyi malac azt akarja javasolni, hogy menjenek haza, és tartsa meg
őt Püsmac helye�.

– Igazad van, tényleg nem vagyunk egyformák – csóválta a fejét a malac.
– El is felejte�em: bennem van valami, ami arra késztet téged, hogy
letépd a fejemet.

– Mondtam már, hogy sajnálom – védekeze� Jack.
– Nem, nem mondtad – szögezte le a malac.
– Jó, akkor most mondom, hogy sajnálom.

Ezután egy darabig nem szóltak egymáshoz.
A görkorcsolya hosszan gurult velük egy különösen népes csoport

melle�, amit a könyvtári könyvek alko�ak. A kötetek lapjaikat zörgetve
mesélték egymásnak elkallódásuk történetét.

– Látom a játékokat! – kiálto� fel végül Jack.
És valóban, babák, műanyag dinók, kisautók, ugrókötelek, jojók,

társasjátékkártyák, kirakósdarabok, dominók és általában minden
elképzelhető fajta játékszer hatalmas, nagyjából öt focipályányi területet
elfoglaló gyűjteménye bontakozo� ki a szemük elő�. A karácsonyi malac
ugyan megmondta, hogy Püsmacot hiába keresik o�, Jack mégis
reménykede�, hogy megpillantja a tömegben megcsócsált fülét és
ruhagomb szemét. De nyomát se lá�a sehol.

– Most az a feladat – szólalt meg a karácsonyi malac, amikor a
görkorcsolya lassítani kezde� –, hogy találjunk két játékot, akik hajlandóak
jegyet cserélni velünk.

– Miért? – csodálkozo� Jack.
– Mert akkor nem kell egy órát várnunk rá, hogy beengedjenek az

Elvesze�ek Birodalmába – magyarázta a malac. – Nem lesz nehéz dolgunk,
mert mindenki a Kallódóban akar maradni, amíg csak lehet, hiszen i� nem
bánthatja őket a Vesz ejtő.
A görkorcsolya megállt, majd mikor utasai kiszálltak, visszagurult az

ösvényen. Nem messze Jackéktől egy ké�ejű szörnyeteg állt. Barna volt, a
bőre csupa dudor, és igencsak el lehete� keseredve, mert mindkét arcát a



mancsaiba temetve zokogo�. Egy rózsaszín ruhás, diadémot viselő
műanyag királykisasszony próbálta vigasztalni.

– Nem lehet igaz, hogy nem talált meg! – keserge� a szörny. – Most meg
már biztos mélyen alszik, és az új játékokról álmodik, amiket karácsonyra
fog kapni, engem meg felfal a Veszejtő!

– Ugyan, fel a fejekkel! – bizta�a a királykisasszony. – Még megtalálhat
téged.

– Menj, kérd meg őket, hogy cseréljenek jegyet velünk – súgta oda a
karácsonyi malac Jacknek. – De ne mondd el, mire készülünk. Furcsállni
fogják, hogy el akarjuk hagyni a Kallódót. Jobb, ha te mész, mert úgy nézel
ki, mintha te is akciófigura lennél. Benned bízni fognak.

– És mit mondjak, miért akarunk cserélni? – kérdezte nyugtalanul a fiú.
A karácsonyi malac turcsi orrát ráncolva törte a fejét.
– Mondd a királykisasszonynak, hogy nagyon tetszik neked – javasolta

végül –, és meg akarod védeni a Veszejtőtől. Hajlandó vagy cserélni vele,
hogy egy kicsit tovább biztonságban legyen.

Jack elvörösödö�.
– Ilyet nem mondok!
– Akkor megyek én – legyinte� türelmetlenül a malac, azzal kikapta a fiú

kezéből a jegyét, és bogyóktól zörgő pocakkal odabaktato� a
királykisasszonyhoz meg a ké�ejű szörnyeteghez. – Királylány – hallo�a Jack
a hangját –, a barátomnak feltűnt a barátod kétségbeesése. Mivel ő egy
lovagias i�ú akciófigura…

Ebben a pillanatban váratlanul kiugro� egy rugós krampusz a dobozából,
amivel jól ráijeszte� a közeli játékokra, és azok felkiálto�ak rémületükben.
Jack örült ennek, mert így nem hallo�a a kínos dolgokat, amiket a
karácsonyi malac a királykisasszonynak összehordo�.

A malac hamarosan visszatért hozzá, kékek helye� immár zöld jegyekkel
a csülkében. Jack a válla fölö� elnézve lá�a, hogy a ké�ejű szörnyeteg
csókokat dobál felé. Érezte, hogy lángolni kezd az arca, és gyorsan elfordult.

– A királylány azt mondta, nem kér a védelemből, mert izgalmas
kalandnak tartja ezt az egészet – számolt be a karácsonyi malac. – De a
szörnyeteg rábeszélte, hogy cseréljen velünk. A szörny meg is akart puszilni
téged, de mondtam, hogy nagyon szerény vagy, és nem szeretnéd.

– Helyes – motyogta Jack, és átve�e az új jegyét.
– A zöld jeggyel egyke�őre kijutunk – közölte elégede�en a malac. –Aha!



Csülkével a magas oszlopon álló, különös óra felé bökö�. A mutató épp
akkor siklo� át a sárgából a zöld mezőbe. Jack most érte�e meg, hogy
amikor az időmérő egy új színt mutat, akkor mindenkinek, akinek olyan
színű jegye van, el kell hagynia a Kallódót.

– Menjünk – mondta a karácsonyi malac, mikor lá�ák, hogy a zöldjegyes
dolgok kiválnak a csoportjukból, és kelletlenül elindulnak az északi fal felé.
– Na, most kezdődik az igazi utazásunk – húzta ki magát.

– Készen állsz?
– Készen állok – bólinto� Jack.



A három ajtó

A több ezer zöld jegyes dolog lökdösődve és tolakodva girbegurba sorokba
rendeződö�. Sokan közülük még mindig reménykedve pislogtak a
mennyeze� találólyukak felé, hátha leszáll értük az aranyló fényoszlop, és
visszaviszi őket az Élők Birodalmába. A fekete kalapos kárbecslők gonosz
nevetéssel taszigálták tovább őket.

– Már késő! Jön az elhelyezés!
– Mi az az elhelyezés? – kérdezte su�ogva Jack.
– Nem tudom pontosan – válaszolt a karácsonyi malac –, de szerintem

olyasmiről lehet szó, hogy az Elvesze�ek Birodalmának melyik részébe
küldenek minket.

Beálltak az egyik sorba, egy gyönyörű za�rköves gyűrű mögé.
– Hihetetlen, nem? – sopánkodo� a gyűrű, azt remélve, hogy valaki

hajlandó figyelni rá. – Lehúzo�, hogy kezet mosson, aztán o�elejte� a
mosdókagyló szélén!
Jack aggódva fürkészte a sor elejét. Először nem lá�a, mi történik o�, de

a sor gyorsan haladt, így hamarosan kiderült, hogy íróasztalok hosszú sora
felé közelednek. Az asztaloknál kárbecslők ültek, például egy egérfogó, egy
dugóhúzó meg egy tűzőgép. Mögö�ük a falon három hatalmas ajtó
terpeszkede�. Az első egyszerű deszkaajtó volt, olyan, amilyet pajtán meg
árnyékszéken lát az ember. A második fényes acélból készült, akárcsak a
páncéltermek ajtaja. A harmadik csillogó aranyajtó volt, és kacskaringós
indákat meg virágokat ábrázoló, gyönyörű vésetek díszíte�ék. Az
elhelyezésre váró dolgok közül sokan vágyakozva mutoga�ak erre a
harmadik ajtóra.

Minden tárgyat, amikor sorra került, odahívták valamelyik íróasztalhoz. A
kárbecslő kérdéseket te� fel neki, aztán lepecsételte a jegyét, és a három
ajtó egyikéhez küldte.

– I� gond lehet – szólalt meg hirtelen a karácsonyi malac.
– Milyen gond? – kérdezte Jack.
– A�ól félek, a kárbecslő rájön, hogy ember vagy.
– A konzervnyitó se jö� rá.
– De neki nem kelle� kikérdeznie téged, és döntenie a további sorsodról

– érvelt a malac. – Gyorsan ki kell találnunk a történetedet. Melyik



gyárban készültél?
– Azt… nem tudom – felelte Jack, mert egyetlen gyár neve se juto�

azeszébe.
– Akkor mondd a birminghami Tinglitang Játékgyárat – javasolta a

malac. – Engem o� csináltak, és tudom, hogy nemcsak plüssmalacokat,
hanem akciófigurákat is gyártanak. Jól van. Mi a neved?

– Jack.
– Egy akciófigurát nem hívhatnak Jacknek! Legyél, mondjuk… Pizsamás

Fiú, az alvás és az álmok ura.
– Nem akarok Pizsamás Fiú lenni! – �ltakozo� Jack. – Ez béna név.
– Akkor mondd, hogy Jack vagy, és majd meglátod, mi lesz! – su�ogta

mérgesen a karácsonyi malac, miközben megint egy lépéssel közelebb
kerültek a sor elejéhez. – Na és hogyan vesztél el?

– Kiestem egy gyerek zsebéből – ismételte meg Jack a füllentést, amit a
karácsonyi malactól hallo�, mikor a konzervnyitóval beszélgete�.

– És hol vagy most?
– Hát i� – felelte a fiú.

A karácsonyi malac a csülkébe teme�e az arcát.
– Égi csoda lesz, ha nem dobnak minket rögtön oda a Veszejtőnek! –

Leereszte�e a csülkét. – Csak a megéledt részed került le ide, az
Elvesze�ek Birodalmába. Meg kell tudnod mondani a kárbecslőnek, hogy
hol van a műanyag tested, érted? Az, ami fent maradt az Élők
Birodalmában!

– Te találtad ki ezt az egészet! – fakadt ki Jack, aki most már maga is
aggódni kezde�, mert a sor vészesen rövidült elő�ük. – Gyorsan mondd
meg, hogy mit mondjak!

Ekkor azonban hirtelen felfordulás támadt a hátuk mögö�.



A fogoly

Két kárbecslő – egy lyukasztógép meg egy villa – egy kicsi és sáros dolgot
vonszolt előre az elhelyezésre várók sorai közö�. A vonszoláshoz azokat a
cingár, de erős fémkarokat használták, amiket oly sok tárgy növeszte� az
Elvesze�ek Birodalmában. A foglyuk olyan koszos volt, hogy nem is lehete�
megállapítani, micsoda, csak azt, hogy szőrös.

– Ne tegyétek ezt velem! – sipákolt a valami. – Adjatok egy jegyet, hadd
maradjak i� egy óráig! Kérem szépen, adjatok esélyt! Talán kellek
valakinek… Jaj, hadd próbáljam meg…

A kárbecslők egyre közelebb értek, és Jack ekkor már lá�a, miféle szerzet
a könyörgő fogoly: egy kicsi, kék plüssnyuszi, akiről lerí�, hogy napok vagy
talán hetek óta a sárban hevert. Jack nem érte�e, a kárbecslők miért
bánnak ilyen gonoszul szerencsétlennel. A villa szüntelenül bökdöste, hogy
gyorsabb haladásra ösztökélje, és valahányszor a nyuszi felvisíto� a
fájdalomtól, a lyukasztógép kineve�e, és közben szaporán tátogo�,
úgyhogy potyogtak belőle a kis papírkörök, akár a konfe�. Átvonszolták a
foglyot a kárbecslők asztalai közö�, majd megálltak vele egy fém aknafedél
melle�, amit Jack addig észre sem ve�.

– Te a Veszejtőé vagy, törődj bele! – recsegte a lyukasztó. – Ne rendezz
jelenetet ezek elő� a jóravaló dolgok elő�, akiknek tulajdonosuk van
odafent!

– Miért bánnak így vele? – kérdezte su�ogva Jack, de a karácsonyimalac
csak bánatosan rázta a fejét. – Azért, mert piszkos? – A szutykos öreg
Püsmacra gondolt. Mi van, ha ő is erre a sorsra juto�, amikor a Kallódóba
érkeze�?

– Ne a nyuszival foglalkozz! – A karácsonyi malac egyszerre nagyon
elszántnak tűnt. – I� a vissza nem térő alkalom. Mássz, Jack!

– Micsoda?
– Gyorsan mássz át a kárbecslők közö�, amíg mindenki a nyuszira figyel!

A túloldalon találkozunk.
Jack most már megérte�e: mindenki a foglyot és őreit bámulta, még az

asztaloknál ülő kárbecslők is. Gyorsan négykézlábra ereszkede�, megelőzte
a za�rköves gyűrűt, és átmászo� a legközelebbi két íróasztal közö�. Aztán



megcélozta a már elhelyeze� dolgoknak azt a csoportját, akik a deszkaajtó
elő� várakoztak. Ezeknek a tárgyaknak a figyelmét is a nyuszi kötö�e le, így
nem ve�ék észre a négykézláb közeledő fiút. Jack, miután bemászo�
közéjük, felállt, és a�ól kezdve ő is azt figyelte, mi történik a fogollyal.

– Könyörgök! – sipákolt a nyuszi. – Csak egyetlen esélyt kérek…
– Ilyen dolog, mint te, nem érdemel esélyt! – rivallt rá a villa a kapálózó

plüssállatra. – Nem kellesz senkinek. Senkit nem izgat, hogy elvesztél.
Fölösleges vagy!

A lyukasztógép félrehúzta a nehéz aknafedelet, ami ala� sötét lyuk
tátongo�. A nyuszi visíto� a félelemtől, de a villa nem kegyelmeze�: a
hegyével egyre közelebb lökte őt a nyíláshoz. Végül a szerencsétlen
elveszte�e az egyensúlyát, és beleese� az aknába. Rémült ordítása csak
lassan halkult el, mintha nem zuhant volna, hanem egy lejtőn csúszna
lefelé, aztán a lyukasztógép elnémíto�a a hangját azzal, hogy visszahúzta az
aknafedelet a helyére.

A kárbecslők megigazíto�ák a kalapjukat, és nagy elégede�en
elszökdeltek. A dolgoknak, akik néma szemtanúi voltak a jelenetnek, most
lassan újra megeredt a nyelvük.

Egy műanyag fésű, aki Jack melle� állt, azt su�ogta:
– Ugye milyen re�enetes volt?
A fésű elég meghökkentően feste�, mivel a két oldalán egy-egy szem

helyezkede� el, és mikor beszélt, tátogo� a fogai köz� egyik rés.
– Igen – bólinto� Jack. – Szörnyű volt.

Úgy érezte, legalább egyvalakinek közülük meg kelle� volna próbálnia
segíteni a nyuszin, ahelye� hogy mindannyian csak tétlenül nézik, ahogy
szegényt az aknába lökik. Sajnálta, hogy nem te� semmit, de azt is tudta,
hogy akkor esetleg rájö�ek volna, hogy ő egy élő gyerek, és kitoloncolnák
az Elvesze�ek Birodalmából, még mielő� megkereshetné Püsmacot.

– Borzalmas, hogy így bánnak a fölöslegesekkel – méltatlankodo� a
fésű melle� álló ceruzaelem, de fojto� hangon beszélt, nehogy
valamelyik kárbecslő meghallja.
Közben sorra került a karácsonyi malac. A dugóhúzó kárbecslő hallga�a

ki, csakúgy, mint elő�e a za�rköves gyűrűt, akit aztán az aranyajtóhoz
küldö�. A dugóhúzónak öblös, mély hangja volt, így Jack jól hallo�a a
beszélgetés minden szavát.

– Neved?



– Karácsonyi Malac.
– Hol készültél?
– A birminghami Tinglitang Játékgyárban.
– Éledés helye és ideje?
– Pendleton Játékbolt, ma délután – felelte a karácsonyi malac.
– És máris elveszte�ek? Ejnye, ejnye – csóválta a nyelét a dugóhúzó.

Keresgélni kezde� az elő�e fekvő listában. – Karácsonyi, karácsonyi,
karácsonyi, karácsonyi… Ah, igen, meg is vagy! Karácsonyi Malac. Hát úgy
fest, nem nagyon szeret téged senki.

– Pótléknak ve�ek – magyarázta a malac.
– Vagy úgy. – A dugóhúzó tudálékosan mosolyogva bólogato�. –

Há�gen, a pótlékok vagy beválnak, vagy nem. Neked, úgy tűnik, nem volt
szerencséd. De mivel vadonatúj vagy, ha megtalál valaki, valószínűleg tud
majd mit kezdeni veled. Jótékonysági boltra �ppelek. Deszkaajtó.
Ezután a karácsonyi malac is sietve csatlakozo� a kijelölt csoporthoz, és

alighogy megtalálta a dolgok közö� Jacket, a faajtó kitárult.



Lovaglósdi

Az ajtón kilépve fagyos levegő csapta meg őket. Jack csodálkozo�, mert az
Élők Birodalmából késő este jö�ek el, de i�, a raktárcsarnokon kívül még
csak lemenőben volt a nap. Hullo� a hó a föléjük boruló furcsa égből, ami
mintha feste� fából készült mennyezet le� volna, bár sokkal, de sokkal
magasabban volt, mint bármelyik plafon az Élők Birodalmában. Jack láto�
néhány távoli találólyukat a deszka égbolton, de közel sem annyit, ahányat
a Kallódó mennyezetén.

Kopár, kietlen pusztaság ve�e körül őket: távolba nyúló köves síkság,
amit elszórt bogáncscsomók tarkíto�ak csupán. Szél, kavargó hó, sivár táj –
a legbarátságtalanabb vidék, amit Jack valaha láto�.

Hátrapillanto� a válla fölö� a Kallódó fala felé, és meglepődve lá�a, hogy
az ajtó, amin kijö�ek, eltűnt. Rádöbbent, hogy most már nincs visszaút,
csak ha megtalálja Püsmacot. Kezde� a�ól tartani, hogy az Elvesze�ek
Birodalma annál is különösebb és bonyolultabb hely, mint amilyennek
addig gondolta. Például vajon mi várja azokat a dolgokat a túloldalon, akik
a másik két ajtón mennek ki? És ami még fontosabb: vajon melyik ajtón
ment ki Püsmac?

Ekkor patadobogás ütö�e meg a fülét. Ő és a csapat többi tagja – akik
közö� a fésűn és az elemen kívül volt még egy kis műanyag vonalzó, egy
panda alakú radír, pár cipőfűző és két evőpálcika is – mind a hang irányába
fordultak, és kis csapatnyi lóforma dolgot lá�ak közeledni. Voltak o�
műanyag pónik, egy rózsaszín plüss egyszarvú, egy cserép igásló és – ez volt
a legnagyobb köztük – egy vesszőből font szamár, ami műanyag
gyümölcsökkel teli kosarakat cipelt a nyerge két oldalán. A tarka csapat
élén egy kárbecslő lovagolt: egy konyhai olló, ami két fekete kalapot is
viselt, egyet-egyet a két fogantyúján. Pengéivel lefelé ült egy falovacskán,
ami nyikorgó kerekeken közlekede�.

– Gyerünk, lóra! – förmedt rá a társaságra. – Nem! – Ezt már Jacknek és
a karácsonyi malacnak címezte, akik elindultak két műanyag póni felé. – Ti
vagytok a legnagyobbak. A szamárra üljetek fel!
Így hát Jackék felkecmeregtek a szamárra, aki nyögö� egyet, és így szólt:
– Vigyázzatok a vesszőimre, jó? Könnyen törnek.



A társaság legtöbb tagjának eléggé nehézkesen ment a lóra szállás. A
fésű, az elem, a vonalzó meg az evőpálcikák folyton lecsúsztak, így végül az
olló utasíto�a a cipőfűzőket, hogy kötözzék a nyeregbe őket.

Alighogy ezzel elkészültek, szirénavijjogás hangzo� fel a Kallódó falán túl.
– Ajaj! – dörmögte Olló. – Ez rosszat jelent.
– Miért, mit jelent? – kérdezte rémült hangon a fésű.
– Azt jelzi – felelte az olló –, hogy egy dolog �losban jár.

Jack és a karácsonyi malac nyugtalan pillantást válto�. A fiú biztosra
ve�e, hogy a malac ugyanarra gondol, mint ő: hogy hiába úszta meg a
kikérdezést, a kárbecslők valahogy felfedezték a jelenlétét.

– És most jön a Veszejtő? – su�ogta reszketve a vonalzó.
– Lehet – válaszolta az olló. – Ha egy dolog megszegi a szabályokat, a

Veszejtő levadássza, és megeszi. Ha szabálytalankodtok, feleslegessé
váltok, és a feleslegeseket felfalják. Ez mindig így volt, és mindig így lesz.
Ez a törvény. – Szigorú szemmel végignéze� a társaságon. – I� mindenkit
annak rendje és módja szerint elhelyeztek, ugye?
A dolgok bóloga�ak, és igennel feleltek.
Olló megrúgta falovacskája véknyát. A nyikorgó kerekek mozgásba

lendültek, és a társaság elindult egy behavazo� ösvényen, ami a pusztaság
szélén vezete� végig.

– Ha hazudtatok, hamar kiderül – zárta le a témát Olló.



A vesszőszamár
– Miért van i� még nappal? – súgta oda Jack a karácsonyi malacnak, akivel

a nyekeregve baktató vesszőszamár hátán ültek. – Sötétben jö�ünk el
o�honról.
– Az Elvesze�ek Birodalmában máshogy működik az idő – felelte su�ogva

a malac. – Azt mondják, egy óra az Élők Birodalmában egy egész nap
idelent.

Sűrűn hullo� a hó, és Jack vállán egyke�őre átnedvesede� a pizsama, de
ez közel se aggaszto�a annyira, mint annak a veszélye, hogy egyszer csak
előbukkan a semmiből a Veszejtő. Egyelőre azonban nem történt semmi
azonkívül, hogy az elem kicsit lejjebb csúszo� a műanyag póni nyergén, és
a cipőfűzőjének szorosabbra kelle� kötnie magát.

A furcsán feste�nek tűnő ég lassan sötétedni kezde� a pusztaság szélén
lovagló társaság fölö�, s végül egészen beestelede�. Jack már csak abból
tudta, hogy Olló még mindig a menet élén halad, hogy hallo�a a faló
kerekeinek nyikorgását. Odasúgta a karácsonyi malacnak:

– Szerinted hova visznek minket?
– Nem tudom, de egyelőre mindenben engedelmeskednünk kell. Ahány

dologgal csak beszéltem, mind azt mondta, hogy a Veszejtő egyke�őre
felfalja azokat, akik megszegik a törvényeit. Ő i� lakik – mutato� csülkével
a végtelen, kopár síkság felé. – Ez a Siratatlanok Pusztája.

– Mit jelent az, hogy siratatlan? – kérdezte Jack.
– Azt, hogy egyetlen embert se izgat, hogy eltűntél – válaszolta a

karácsonyi malac a kietlen vidékre meredve. – Idekerülnek a feleslegesek, a
haszontalan dolgok, akiket nem szeretnek, és nem hiányolnak.
Száműzö�ként kóborolnak a pusztában, amíg a Veszejtő el nem kapja őket.

– Hát az biztos, hogy Püsmac nincs a pusztában – szögezte le Jack. – Őt
jobban szere�k, és jobban hiányolják, mint bármi mást idelent.

– Tényleg kizárt, hogy a pusztában legyen – erősíte�e meg a malac, és
tekintetét a távolba futó földútra fordíto�a, amin haladtak. – Ha
szerencsénk van, o� lesz, ahova most megyünk. Az a csekély értékű dolgok
tábora lehet, ahogy ezt a csapatot elnézem.

– Püsmac nem csekély értékű! – �ltakozo� Jack. – Ő nagyon is értékes.



– Számodra talán igen, de mi, játék malacok nem kerülünk sokba –érvelt
a karácsonyi malac. – Remélem, senki nem fog megütközni azon, ha
felbukkan a vele egyforma ikertestvére.

– Emia� ne aggódj! Egyáltalán nem hasonlítasz Püsmacra. Neki egészen
más a színe, a szemét elveszte�e, és helye�e ruhagomb szeme van. A füle
is kopo�, és sokkal jobb az illata.

A vesszőszamár nyekeregve billege� ala�uk. Az elem ijedten nyikkant,
mert megint csúszni kezde� a póni nyergében, mire a cipőfűző még
szorosabbra fonódo� köré.

– Hogy érted azt, hogy jobb illata van? – kérdezte a karácsonyi malac.
– Nem tudom… Ő olyan Püsmac-szagú.
– És nekem milyen szagom van?
– Játékbolt- meg szőnyegszagod – felelte Jack. – Semmilyenségszagod.
– Köszönöm szépen – dörmögte a karácsonyi malac.
Ezután egy ideig nem törte meg más a csendet, csak a cserép- és

műanyag paták dobogása, a vesszőszamár nyekergése meg a faló
kerekeinek nyikorgása. Végül Olló egyszer csak elkurjanto�a magát:

– Íme az o�honotok!
A sötétségből kibontakozo� egy viharvert fatábla, amin megkopo�

betűkkel ez állt:
 

ÜDVÖZLÜNK PÓTOLHATÓBAN!



HARMADIK RÉSZ 
Pótolható



Pótolható
– Jaj, micsoda szégyen! – keserge� Fésű. – Pótolhatók vagyunk!– Nem
panaszkodsz, ugye? – szólt rá fenyegetően Olló. – Neked legalább tető
lesz a fejed fölö�. Sokaknak az sincs. Ha inkább felesleges akarsz lenni, el
tudom intézni neked!
– Nem – su�ogta elszörnyedve Fésű –, nem akarok felesleges lenni.
– Akkor hagyd abba a nyafogást! – mordult rá Olló.
A városkát, ahova most beértek, alacsony fakalyibák alko�ák, melyek

mind huzatosnak és rozogának tűntek. A behavazo� utcát néhány pislákoló
lámpás világíto�a meg. Olló egy hurkolófához veze�e a csapatot, o�
leszállt a lováról, kikötö�e az összes hátasállatot, majd leoldo�a a cipőfűzőt
az elemről, a fésűről, a vonalzóról és az evőpálcikákról.

– Halihó! – kurjanto�a valaki vidáman a hátuk mögö�.
Mind megfordultak, és egy szemüveget lá�ak kiszökdelni egy lengőajtós

épületből, amin a „Fogadó” felirat díszelge�. A szemüveg széles karimájú, V
betűs fekete cowboykalapot viselt, és sokkal barátságosabbnak tűnt, mint
bármelyik kárbecslő, akivel addig találkoztak.

– Isten hozo� benneteket, barátaim! – rikkanto�a széles mosollyal,
miközben az orrpárnái úgy billegtek, akár egy nagy bajusz szárai. – Brilla
seriff vagyok! Mondd csak, Olló, igaz a pletyka, hogy a Kallódóban egy
órája megszólalt a sziréna?

– Igaz bizony. Egy dolog �losban jár.
– Ó, cvikkerek ura, abból nagy baj lesz! – szörnyülködö� Brilla.

Elővarázsolt a semmiből egy szakadt rongydarabot, megtörölte vele a
lencséit, aztán hipp-hopp, újra eltünte�e, közben meg jól szemügyre
ve�e a jövevényeket. – Okézsoké, beviszem a jónépet, és eligazítást
tartok nekik. Kérsz egy pohárka kenőlevet, mielő� elindulsz vissza, Olló?

– Nem lehet, sietek.
– Még berozsdásodsz ebben a cudar időben!
– Hmmm… Mondasz valamit – pislogo� a fogadó felé Olló.
– Aztán elvágódsz félúton! – harsogta a seriff, és nagyot kacago� a

saját viccén. – „Elvágódsz”! Érted!
Reménykedve végigpillanto� a társaságon. Senki sem nevete�. Fésű

szipogo� egyet.



– No, akkor utánam, barátaim! – Brilla megindult a fogadó felé.
Olló köve�e, őt pedig Jack, aki borzongva hallga�a a fémhegyek

koppanását a kemény talajon.
A fogadó ivórészét egyetlen pislákoló olajlámpa világíto�a meg. Az

ablakokat molyrágta bársonyfüggönyök keretezték, a fapadló deszkáin
koszfoltok éktelenkedtek. Egy elnyű� kertészkesztyű gyászos dallamot
pötyögö� a sarokban álló játék zongorán. A mennyezeten találólyuk nyílt,
és pontosan ala�a, két széket elfoglalva, egy régi bádog uzsonnásdoboz
pihent.

– Aki o� zongorázik, az Ujjas – kezdte a bemutatást Brilla. A kesztyű
feltarto�a a hüvelykujját, aztán tovább játszo�a a szomorú dalt. – Aki meg
a találólyuk ala� ül, az Uzsi.

Az uzsonnásdoboz nem szólt semmit, csak bámulta a sötét lyukat a
mennyezeten, mintha a kitartó vágyakozásával oda tudná hívni az arany
fényoszlopot, ami visszaviszi őt az Élők Birodalmába. Jack nem csodálta,
hogy a doboz elkívánkozik erről a nyomasztó helyről. Körülnéze�, hátha
megpillantja Püsmacot valamelyik félhomályos sarokban, de a malac nem
volt o�. Talán az egyik rozoga kalyibában alszik, ami melle� eljö�ek.

Épp azon tűnődö�, vajon mikor lesz alkalma kiszökni és körülnézni,
amikor Brilla így szólt:

– Amondó vagyok, mindenki hozzon egy széket, és helyezze kényelembe
magát!

A dolgok leültek. A lengőajtón jéghideg szél fújt be, és Jacknek már
nagyon nehezére ese� nem dideregni. Azt kívánta, bár hallgato� volna a
karácsonyi malacra, és hozo� volna magával o�honról kapucnis pulcsit
meg cipőt, de ezt esze ágában sem volt beismerni neki.

– Nos hát, köszöntelek �teket Pótolhatóban! – üdvözölte a jövevényeket
a seriff. – Sok mindenünk nincs ebben a városban, de amink van, azt
megosztjuk egymással. Na mármost úgy sejtem – sandíto� a szipogó fésű
felé –, nem mindenki túl boldog, hogy idekerült…

– Hogy lehet boldog bárki, aki Pótolhatóban találja magát?! – fakadt
kizokogva Fésű. – Ez azt jelen�, hogy a tulajdonosunk nem törődik velünk!

Az evőpálcikák e�ől egy kicsit lekonyultak – úgy tűnt, az Elvesze�ek
Birodalmában a dolgoknak nemcsak hogy szemük, szájuk meg karjuk nő,
hanem rendkívül hajlékonnyá is válnak –, a panda alakú radír pedig
sóhajto�.



– De kérem, erről szó sincs! – szögezte le határozo�an Brilla. – Ha senki
se törődne veletek, a Kallódóban a szemétled obóba löktek volna �teket.

– Azt hit… azt hi�em, fontos vagyok neki! – keserge� Fésű, válaszra se
méltatva a seriff érvét, és kihúzo� egy fekete hajszálat a fogai közül. –
Hosszú éveket töltö�ünk együ�… Azt hi�em, hogy… kellek neki!

– Ejnye, barátom, szedd össze magad! – dörmögte szelíden Brilla. –
Nekünk, kopo�, olcsó dolgoknak tudnunk kell, hol a helyünk. Senki nem
sírt utánunk, amikor elvesztünk. Minket könnyű pótolni. De a�ól még nem
vagyunk értéktelenek, nem ám! Van remény, nem is kevés! Hisz bárkit
bármelyik percben megtalálhatnak.

– Engem még csak nem is használtak soha – szólt bús képpel Elem. –
Acsalád igazán többre tarthatna ennél. Elvégre karácsony van. Azt hi�em,
lemerülésig dolgozhatok majd a kislány szép új távirányítós autójában.

– Látod, most kiderült az igazság, Elem! – kiálto�a panaszosan Fésű. –Mit
sem érünk a szemükben! Értéktelenek vagyunk egytől egyig!

– Ugyan, csak egy jó alvásra van szükséged – jelente�e ki a seriff, azzal a
szárára emelkede�, és Fésűnek is inte�, hogy álljon fel. – Ha kipihented
magad, derűsebb színben látod majd a világot. A �zenhatos szoba a �ed.
Fel a lépcsőn, első ajtó jobbra. Na indulj, menj szépen!

Fésű mintha ellenkezni akart volna, de ebben a pillanatban re�enetes
sikoly zenge� végig az utcán. Ujjas, a kertészkesztyű abbahagyta a
zongorázást. Brilla, Olló, de még Uzsi is a puszta felé kapta a fejét.

– Mi volt ez? – cincogta Fésű.
– Ami a pusztában történik, azzal jobb nem foglalkozni – mondta Olló, aki

a bárpultnál ülve iszoga�a a kenőlevét. – Csak tegyétek, amit mondanak
nektek, és ha szerencsétek van, sose tudjátok meg, miféle sikolyok ezek.



Áthelyezések

Miután Fésű felment, Brilla így szólt:
– Megkérjük Ujjast, hogy zongorázzon karácsonyi dalokat. A�ól majd

felvidulunk.
A kesztyű elkezdte játszani az Ó, Betlehem kis városát, de a várt hatás

elmaradt. Jack tudta, hogy az összes dolognak – ahogy neki is – még mindig
a sikoly jár a fejében.

– Nos hát – fordult megint az újonnan érkeze�ekhez Brill a –, az i�eni
szabályok egyszerűek. Maradjatok a város határán belül, és ne
csüggedjetek! Sose feledjétek, hogy bármelyik percben megtalálhatnak
�teket, vagy áthelyezhetnek.

– Áthelyezhetnek? – visszhangozta Elem. – Az mikor történik?
– Akkor, ha megváltozik a fön� értéketek – magyarázta a seriff. –Vegyük

például a te esetedet, Elem. Most senki nem gondolja, hogy szüksége van
rád. De megtörténhet, hogy karácsony napján kinyitják a kislány
távirányítós autójának elemtartó rekeszét, és kiderül, hogy nélküled nincs
elég elemük! Na, akkor egyszerre sokkal fontosabb leszel a számukra.
Nekilátnak keresni téged, és máris átköltözhetsz Baj-Hogy-Nincs-Megbe –
az a szomszédos város –, merthogy sokkal fontosabbá váltál a
tulajdonosaid szemében. Baj-Hogy-Nincs-Megben minden dolognak saját
kis háza van, némelyik kertes! De ha mégis örökre Pótolhatóban
maradnátok, barátaim, akkor, remélem, segítetek nekem az Elvesze�ek
Birodalmának legkellemesebb és legvidámabb városává tenni a miénket!

Jack most már biztosra ve�e, hogy Püsmac Baj-Hogy-Nincs-Megben van.
Arra gondolt, amilyen hamar csak lehet, meg kell szökniük Pótolhatóból, és
el kell jutniuk oda.

– Jól van, ideje, hogy � is ágyba kerüljetek – szólt Brilla. – Sajnos lesz,
akinek nem jut külön szoba, mert kevés a hely, és sokan vagyunk i�
Pótolhatóban…

– Senkinek nincs olyan kevés helye, mint nekem! – hallatszo� most egy
sípoló, de tompa hang.

Mindenki körülnéze�, hogy ki beszélhet, de rajtuk kívül nem volt senki az
ivóban.



– Te vagy az, Hali? – kérdezte vigyorogva Brilla, és közben Uzsi felénéze�,
aki láthatólag kínosan érezte magát.

– Igen!
Jack most már rájö�, hogy a sípoló hang az uzsonnás dobozból szól.
– Hadd másszak ki egy kicsit! Kérem szépen! Sötét van idebent, és

elviselhetetlen tojásosszendvics-szag!
– Nem! – csa�ant fel a bárpultnál ülő Olló. – O� maradsz! Amelyik dolog

egy elvesze� dologban vész el, annak benne kell maradnia az elvesze�
dologban, amiben elvesze�. Ez a szabály!

Jack ránéze� a karácsonyi malacra, de úgy lá�a, az se ér� ezt jobban
nála.

– De hát szörnyű idebent! – siránkozo� a Halinak neveze�.
– Nem tart örökké – vigasztalta a gyomrát Uzsi.
– Hah! – kacago� fel gonosz vigyorral Olló. – Ne áltasd magad! A

gazdádra alighanem egy szép új uzsonnásdoboz vár a karácsonyfa ala�.
Rózsaszín, és egyszarvú van a fedelén, úgy képzelem. Azt hiszed, a kislány
nekiáll keresni egy ilyen vén bádogot, mint te, ha kap egy vadonatúj dobozt
műanyagból?

Uzsi keserűen szipogva leugro� a két székről, amit elfoglalt, és zörögve
elindult felfelé a hálószobákhoz vezető lépcsőn. Közben a sípoló hang a
gyomrában egyre sopánkodo�:

– Au! Legalább ne dobálj összevissza! Au!
– Ez nem volt szép, Olló – dörmögte a seriff.
– Nem volt szép?! – csa�ant fel a kárbecslő. – Ez az igazság! Ha minden

dolog tudja, mennyit ér, akkor rend van, és elkerüljük a bajt.
Ráöntö�e a kenőanyag utolsó cseppjeit a szárait összetartó csavarra,

aztán felállt, és kopogó hegyein kilépdelt a fogadóból a kavargó hóesésbe.
Brilla sóhajto� egyet, aztán sorolni kezdte, hogy melyik újonnan érkeze�

dolog melyik szobában fog aludni. A tárgyak egymás után felbakta�ak a
lépcsőn, és végül már csak Jack meg a karácsonyi malac maradt az ivóban.

A seriffnek mintha most tűnt volna csak fel, hogy ők is o� vannak.
– Hozzánk, Pótolhatóba ritkán kerül ilyen újszerű dolog, mint te –szólt a

karácsonyi malacot fürkészve. – Mi a történeted?
– Ó, mi együ� vesztünk el – felelte a malac. – Kiestünk a gazdánk,

egykisfiú zsebéből.



– Miféle gyerek az, aki nem kutat két ilyen remek játék után? –
csodálkozo� Brilla, és most Jackre fordíto�a a tekintetét. – Te mi vagy, ha
szabad kérdeznem? – néze� a fiú szeme közé.

– Akciófigura – válaszolta Jack. – Pizsamás Fiú, az alvás és az álmok ura.
Van saját képregényem – te�e még hozzá, hogy ezzel is rangosabbnak
tüntesse fel magát.

– Saját képregényed… – visszhangozta Brilla, még mindig Jack arcát
fürkészve. – Az már döfi! Részletgazdag vagy, meg kell hagyni. Szóval
kiestetek a gazdátok zsebéből?

– Igen, a gazdánk nagyon elkényeztete� gyerek – magyarázta a
karácsonyi malac. – Nem vigyáz a játékaira, mert olyan sok van neki
belőlük. Az ő szemében egyik plüssmalac olyan, mint a másik, és
akciófigurákból �zenke�ő egy tucat. Még az is előfordul, hogy dobálja a
dolgait, és megtapossa őket. – Jackre sandíto�, aki morcos pillantással
válaszolt.

– Hát igen, hallo�am róla, hogy vannak ilyen gyerekek – csóválta a
lencséit szomorúan Brilla. – Az én időmben a gyerekeknek kevesebb
játékuk volt, és jobban megbecsülték őket. Akkoriban mutatóban se lá�unk
i� ilyen remek darabokat, mint �. No de felkísérlek benneteket a
szobátokba – állt fel a seriff. – Gondolom, nem bánjátok, ha közös szobátok
lesz, hisz jól ismeritek egymást.

Brilla muta�a az utat fel a lépcsőn, majd végig egy sötét, ablaktalan
folyosón, ahonnan mindkét oldalon számozo� ajtók nyíltak.

Mikor elhaladtak a huszonhármas számú elő�, az ajtó résnyire kinyílt, és
kilese� rajta a bádog uzsonnásdoboz.

– Áthelyeznek? – kérdezte su�ogva.
– Nem úgy néz ki, Uzsi – felelte Brilla. – Az áthelyezésekről korábban

szoktunk hírt kapni.
Az uzsonnásdoboz sóhajto�, és becsukta az ajtót.
– Szegénykém – szólt csendesen a seriff, miközben folyta�ák útjukat a

folyosón. – Nem nagyon talál nyugtot i�.
– Brilla seriff! – szólalt meg hirtelen Jack. Egészen biztosan kelle� tudnia,

hogy Püsmac nincs a városban, ezért nem törődö� a karácsonyi malac
figyelmeztető pillantásával. – Nem találkoztál véletlenül még egy
plüssmalaccal i�, Pótolhatóban? Kábé ugyanakkora, mint ez a malac, de
gomb van a szeme helyén, és csálén áll a füle.



– Gombbal pótolt szemű és csálé fülű? – Brilla megállt, és megint
méregetni kezdte Jacket. – Nem, fiam, nem lá�am i� olyan malacot, akire
illik ez a leírás.

Jacket nem lepte meg a válasz, de azért kicsit csalódo� volt.
Brilla kitárta a húszas számú szoba ajtaját.
– Szép álmokat, barátaim! – mondta búcsúzóul.
De azért küldö� egy igencsak gyanakvó pillantást Jack felé, mielő�

sarkon fordult, és elbaktato�.



A terv

Alighogy Brilla magukra hagyta őket, a karácsonyi malac kérdőre vonta
Jacket:

– Miért kérdezted őt Püsmacról?
– Mert Püsmacot keressük – vágo� vissza dacosan a fiú. – Azért jö�ünk

ide.
– Hát nem világos, hogy nincs Pótolhatóban? Minek kelle� így felhívni

magunkra a figyelmet? – mérgelődö� a karácsonyi malac. – És mi volt az a
mese a saját képregényedről?

– A Pizsamás Fiú béna név – felelte nem kevésbé mérgesen Jack –, és
kelle� valami magyarázat, hogy miért készítenek ilyen akciófigurát. Miért
gyártana bárki pizsamás műanyag gyereket?

– Reménykedjünk, hogy Brilla nem jelent fel téged a Veszejtőnél –mondta
a malac. – Nyugodtan szólhat neki, hogy van i� egy akciófigura, amelyik
pont úgy viselkedik, mintha élő gyerek lenne, aki elveszte�e a
plüssmalacát! Ha a kárbecslők elkezdik kérdezgetni a többi játékot, hogy
hallo�ak-e valaha Pizsamás Fiúról meg a képregényéről, akkor aztán nagy
bajban leszünk. Amíg ki nem találunk valami épkézláb tervet, nem
csinálhatunk semmi olyat, amivel gyanút ébresztünk!

Mivel erre nem tudo� jó visszavágást, Jack leült a franciaágy szélére – a
matrac rugói fájdalmasan nyikorogtak a súlya ala� –, és körülnéze�. A
szobát egyetlen gyertya világíto�a meg, és a falakról hámlo� a tapéta. A
találólyukat a plafonon besző�ék a pókok – nyilván jó rég nem volt olyan
lakója a helyiségnek, akit megtaláltak.

A karácsonyi malac a repedt üvegű ablakhoz cammogo�, és kibámult a
hólepte utcára.

Jack annyira aggódo� Püsmacért, hogy úgy érezte, semmiképp se tudna
aludni, így hát egy idő után felállt, és odalépe� a karácsonyi malac mellé.
Az utca sötét volt, és még mindig sűrűn hullo� a hó.
Ollónak és a lovának már nyoma se volt.

– Karácsonyi Malac – szólalt meg hosszú hallgatás után Jack.
– Hm?
– Mi az az éledés? Olyasmi, mint a felébredés, amiről beszéltél?



– Ugyanaz – felelte a malac még mindig a sötét, behavazo� utcát
bámulva.

– És akkor történik, amikor emberi érzések ragadnak át a dolgokra?
– Igazából nem átragadnak. Felébrednek bennünk az érzések. Az

éledés változtat át minket szövetből meg bogyókból meg va�ából, vagy
fémből meg fából meg műanyagból valami… valami mássá. Évekig is
eltarthat, mire egy dolog teljesen megéled, de néha egyik pillanatról a
másikra megtörténik. Velem is úgy volt ma a játékboltban. Holly és a
nagypapád latolga�a, hogy melyik malacot vigyék haza neked, és mikor
kiválaszto�ak engem, egyszerre megéledtem. Akkor nyert értelmet a
létezésem. Az éledéskor értjük meg, milyen célra készültünk.

– Azért akarsz Hollyé lenni? – kérdezte Jack. – Mert ő választo� ki
téged?

– Igen – felelte rövid habozás után a karácsonyi malac. – Azért akarok…
Ekkor azonban zaj szűrődö� be odakintről, mire mindke�en újra az ablak

felé fordultak.
– Jön valaki! – rémüldözö� Jack.

Fekete fejfedőket pillanto� meg az utca végén. Jönnek megkeresni a
dolgot, aki �losban jár?

Három újabb kárbecslő – egy borotva, egy véső és egy bicska –
közelede�, s mindhárman egy-egy fura fogatot hajto�ak. Az egyik egy
ócska papucs volt, amit egy felhúzható egér húzo�. A másik egy
cipősdoboz, elő�e borzas játék kutya. A harmadik egy faszekér, ami elé egy
márvány és egy bronz elefántszobrocskát fogtak be. A kárbecslő kocsisok
mögö� egy-egy utas ült a járműveken: egy buszbérlet, egy kulcs és egy
útlevél.

Jack és a karácsonyi malac lá�a, hogy a fogatok megállnak a fogadó elő�
lámpás fénykörében, és Brilla seriff kisiet a fogadásukra.

A malac lassan és óvatosan kinyito�a az ablakot. Az kicsit nyikorgo�, de
szerencsére odalent túl nagy zajjal voltak ahhoz, hogy meghallják. Jackék
viszont most már hallo�ák, mi hangzik el Brilla és a másik három kárbecslő
közö�.

– Üdv, barátaim! – kiálto�a a seriff. – Egy órával korábbra vártalak �teket.
– Feltarto�ak minket egy új ellenőrző ponton – mesélte a bicska, aki

szőrös fekete kucsmát viselt. – Nem hallo�ad a hírt? Azt mondják, van



idelent egy dolog, akinek egyáltalán nem volna szabad az Elvesze�ek
Birodalmában lennie.

– Mindjárt kiesik minden csavarom! – hüledeze� Brilla. – Mikor történt
legutóbb ilyen?

– Nem tudok róla, hogy valaha is történt volna – rázta a fejét Bicska. –
Nem találkoztál olyan dologgal, aki furcsán viselkede�?

– Hát… – felelte lassan a seriff. – Most, hogy kérdezed… Épp az imént
beszéltem két játékkal, akiket tényleg egy kicsit furcsának találtam.

Jack és a karácsonyi malac rémült pillantást válto�.
– Akkor azt ajánlom, azonnal szólj a fogdmegeknek – mondta sötéten

Bicska. – A Veszejtő téged is felfal velük együ�, ha kiderül, hogy ők azok,
akik �losban járnak. No de elég a fecsegésből, vedd át őket! Három új
polgárt hoztam Baj-Hogy-Nincs-Megből Pótolhatóba. Hé, � hárman! –
förmedt rá az utasokra. – Lefelé!

A buszbérlet, a kulcs és az útlevél lekászálódo� a járművekről, és félősen
összebújt a havas utcán.

– Jól van már, jól van – szólt csi�tóan Brilla. – Csak azért, mert
áthelyezték őket, még nem kell durván bánni velük.

– Nincs időm vacakolni – türelmetlenkede� Bicska. – Ezek hárman a
szokásos sorsra juto�ak. Pótolták őket odafent, így elmúlt a baj, amit
okoztak. Viszont a másik irányba is van áthelyezés: három i�eni. Tessék…

Azzal átado� Brillának egy listát.
– Poki – olvasta fel a seriff. – Hát igen, volt egy olyan érzésem, hogy ő

nem marad velünk sokáig. Ujjas… Ej, be kár, nem lesz, aki zongorázzon! És –
eldobom az orrpárnám! – Uzsi is megy?

– Az anyuka rájö�, hogy benne van a kislány elvesze� inhalátora –
mesélte Bicska. – A kislány asztmás. Most aztán az anyuka kutatni kezde� a
régi uzsonnásdoboz után.

Jack megragadta a karácsonyi malac puha karját.
– Mi van? – su�ogta a malac.
– Rejtőzzünk el Uzsiban, és akkor átvisznek minket a másik városba!
– És mi lesz, ha kinyitják a dobozt az ellenőrző ponton?
– Azt nem tudom – ismerte el Jack, és egy pillanatra elbizonytalaníto�a

ez a kilátás. – Na és akkor mi lesz, ha Brilla feljelent minket a
fogdmegeknél?

A karácsonyi malac pár másodpercig az orrát ráncolva töprenge�, aztán
beleegyezően bólinto�.



– Jól van, de a beszédet bízd rám, és ne mesélj semmilyen képregényről!
Hozd magaddal a pokrócot az ágyról! – utasíto�a a fiút. – Hideg van
odakint. Már o�hon megmondtam, hogy melegebben öltözz fel.

– Jó lesz így! – csa�ant fel Jack, de mikor a karácsonyi malac elindultaz
ajtó felé, gyorsan magához ve�e a pokrócot, csak azután köve�e ú�társát.



Uzsi

Jack és a karácsonyi malac kiosont a szobájukból, és elindult a sötét
folyosón. A malac a hasára szoríto�a mellső csülkét, hogy a bogyók ne
zizegjenek benne. Mikor a huszonhármas szoba elé értek, Jack halkan
bekopogo�, és kisvártatva ajtót is nyito� a régi bádogdoboz.

– Bemehetünk? – kérdezte a karácsonyi malac.
– Hogyne, tessék – felelte udvariasan, bár kissé meglepe�en Uzsi.
A helyiség nemcsak hogy ugyanolyan sötét és lelako�, de még kisebb is

volt, mint Jackék szobája. Ablaka a fogadó hátsó frontján nyílt, és a
földszintes fakalyibák sokaságára néze�. Odakint még mindig szakadt a hó.

– Jó hírt hoztunk! – újságolta Uzsinak a karácsonyi malac. – Az imént
befuto�ak a kárbecslők. Ha bizonyítani tudod, hogy inhalátor van benned,
akkor elvisznek Pótolhatóból!

– Hát persze hogy tudom bizonyítani! – kiálto�a boldogan Uzsi, és már
csapta is fel a fedelét.

A belsejében tényleg egy bús képű inhalátor gubbaszto�, aki most sípoló
hangon így szólt:

– Ha mia�am helyeznek át minket, akkor miért nem…
A kérdést azonban nem fejezhe�e be, mert a karácsonyi malac beugro�

mellé az uzsonnásdobozba, és befogta a száját a csülkével. Ezután Jack is
bepréselte magát a dobozba. Hárman már nagyon szűken voltak odabent,
és a fiú orrát rögtön megcsapta a tojásosszendvics-szag.

– Micsoda dolog ez?! – hallatszo� fölülről Uzsi méltatlankodása. – Nem
mászha�ok belém csak úgy, se szó, se beszéd!

– Csukd le a fedeled! – rivallt rá a karácsonyi malac. – Vagy azt mondjuk a
kárbecslőknek, hogy át akartál csempészni minket a másik városba, és
akkor kizavarnak a pusztába, amiért fölöslegeseket segíte�él!

– Ki belőlem! Ki belőlem! – visongo� Uzsi, és ugrándozva próbálta kivetni
magából a potyautasokat, de Jack és a malac jól megkapaszkodo�. – Én
pedig megmondom, hogy belém ugro�atok, és kényszeríteni próbáltatok,
hogy csempésszelek �teket!

– Ke�őnk szava lesz a �ed ellen! – fenyegetőzö� tovább a malac. – Sőt mi
több, ha nem segítesz nekünk, az akciófigura barátom tönkreteszi az
inhalátort, és ha az használhatatlan lesz, akkor nem helyeznek át se téged,



se őt! Pizsamás Fiúnak nagyon ügyes keze van, könnyedén tönkre tud tenni
bármit!

Jacken, bár ő maga találta ki, hogy bújjanak el az uzsonnásdobozban,
most félelem és bűntudat ve� erőt. Megsajnálta szegény Uzsit, és persze
esze ágában sem volt tönkretenni az inhalátort. Megdöbbente�e, hogy a
karácsonyi malac ilyen kíméletlenül bánik a két szerencsétlen, elvesze�
tárggyal, de mielő� ezt szóvá tehe�e volna, kopogta�ak.

– Uzsi? – hallatszo� be Brilla hangja a folyosóról.
A doboz abban a szempillantásban lecsapta a fedelét. Jack, a malac és az

inhalátor o� találta magát a vaksötétbe zárva.
– Igen? – hallatszo� Uzsi remegő hangja.
– Jó hírem van! Áthelyeznek �teket!
– Oh, ez… csodálatos!
– Minden rendben, aranyoskám? Azt hi�em, jobban fogsz örülni.
– Igen, nagyon… nagyon örülök, csak… Hiányozni fogsz, Brilla.
– Igazán? – A seriff hangja meghato�an csenge�. – Annyira jólesik,

hogy ezt mondod… De most igyekezz! Az áthelyező csapat késésben van.
Az uzsonnásdoboz fedele egy kicsit horpadt volt, nem illeszkede�

tökéletesen, így szerencsére bejuto� egy kis levegő Jacknek, és némi fény is
beszűrődö�. A fiú és a karácsonyi malac odabent összepréselődve érezte,
ahogy Uzsi leszökdel a lépcsőn az ivóba.

A bádogdoboz menet közben akkora zajt csapo�, hogy Jack su�ogva meg
merte szólítani a karácsonyi malacot, aki még ekkor is az inhalátor száján
tarto�a a csülkét.

– Nem kelle� volna így fenyegetned szegényt!
– Meg akarod találni Püsmacot, vagy sem?
– Persze hogy meg akarom találni – felelte Jack. – De borzasztóan

viselkedtél!
– Mondja a gyerek, aki le akarta tépni a fejemet.
– Hagyjál már békén ezzel! Bocsánatot kértem!

Az uzsonnásdoboz ugrálva folyta�a útját, és Jack megállapíto�a, hogy
kiértek az utcára, mert közvetlen közelről meghallo�a Bicska hangját:

– Uzsonnásdoboz, te az én kocsimon utazol, mert te vagy a legnagyobb.
Gyere, Véső, segítsük fel!

– Nem kell, boldogulok! – hallatszo� Uzsi ijedt �ltakozása.



Jack úgy gondolta, biztos a�ól fél, hogy a kárbecslők megérzik, milyen
nehéz, és gyanút fognak, hisz csak egy inhalátornak kellene a dobozban
lennie. Uzsi ugro� néhányat, és végül sikeresen landolt a faszekéren.

– Bocsánat a késlekedésért! – csendült most egy új hang. – Annyira
örülök, hogy elmehetek! Nem veled volt bajom, Brilla, te igazán kedves
voltál, de a szobatársamat, Zsepit nagyon nehezen viseltem. Egyszer se
mosta ki magát, mióta idekerült!

– Szerencsétlen – dörmögte szomorúan a seriff. – Ő feladta. Vannak,
akik pár év múltán lemondanak minden reményről. Hát akkor… Sok
szerencsét, Poki! Isten veled, Ujjas! Ég áldjon, Uzsi! Hiányozni fogtok!

– Minden jót, Brilla! – búcsúzo� Bicska. – És ne felejts szólni a
fogdmegeknek arról a két játékról!

A faszekér mozgásba lendült.
Jack hallo�a a hó ropogását a két súlyos elefánt talpai ala�. A felhúzható

egér zümmögö�, a borzas játék kutya meg néha elvakkanto�a magát.
– Most elengedlek – súgta oda a karácsonyi malac az inhalátornak. –De

ha kiabálsz, vagy bárhogy elárulsz minket, teszek róla, hogy velünk együ�
te is a pusztába kerülj!
Az inhalátor pöffent egyet – ami nála a beleegyezés jele lehete� –, mire a

malac leve�e a csülkét a szájáról. Az inhalátor sípolva belélegze�, majd ezt
su�ogta:

– Mind a ke�en rendkívül gorombák vagytok, ugyanakkor örülök, hogy
végre mást is látok, mint a bádogfalakat, úgyhogy szervusztok, isten
hozo�!
Jack úgy érezte, már legalább egy órája utaznak, és kezdte nagyon unni a

tojásosszendvics-szagot, amikor egy hang harsant valahol fölö�ük:
– Állj!

Bicska engedelmeskede�. Jack és a karácsonyi malac egymásra néze�, és
a fiú lá�a társa apró, fekete műanyag szemében, hogy ő is fél.

– Az iratokat! – parancsolta egy érdes hang.
Papírzörgés hallatszo�.
– Egy darab pokémonkártya, „Poki” – darálta a hang. – A tulajdonosa

rádöbbent, hogy értékes lehet. Megvan. Egy darab kertészkesztyű, „Ujjas”,
a tulajdonos nem talál ha sonlóan kényelmes új kesztyűt. Megvan. Egy
darab uzsonnásdoboz, „Uzsi”, a tulajdonos rájö�, hogy van benne egy



inhalátor. – Valami keményen koppant Uzsi oldalán, és a doboz feljajdult. –
Bent vagy, Hali? – kérdezte a hang.

– Igen! – kiálto� ki az inhalátor.
– Megvan – nyugtázta az érdes hang. – Jól van, továbbmehe�ek. De

tartsd nyitva a szemed, Bicska! Fokozo� készültség van érvényben.
Gondolom, hallo�ad, hogy van idelent egy dolog, akinek semmi
keresnivalója i�.

– Igen. Van már személyleírás róla?
– Nincs – felelte az érdes hang. – De még sose lá�am ilyen dühösnek a

Veszejtőt.
– Találkoztál vele? – kérdezte nyugtalanul Bicska.
– Bizony hogy találkoztam – így az érdes hang. – Azt mondta: „A csodák

estéje nem tart örökké. És ha véget ér, utána aki kapja, marja.” – Ez meg
mit jelentsen? – értetlenkede� Bicska.

– Fogalmam sincs. De légy éber, és jelents minden furcsaságot!
A beszélgetés ezzel véget ért, és a szekér továbbindult.
– Behorpaszto� – panaszolta a kárbecslőnek Uzsi.
– Kalapács már csak ilyen. Ha odacsaphat, oda is csap. – Bicska

felemelte a hangját, ami jelezte, hogy mindhárom utashoz beszél: – Azt
ajánlom, aludjatok, ha tudtok. Hosszú út áll még elő�ünk.
A szekér most egy kaptatón haladt. Jack addig fészkelődö�, amíg sikerült

a doboz hátsó sarkában összegömbölyödve magára csavarnia a
Pótolhatóból elhozo� pokrócot. Arca a karácsonyi malac puha fejéhez ért.
Ez korántsem volt olyan meghi� és kellemes, mint Püsmaccal összebújni,
de a hideg bádogfal érintésénél azért sokkal jobban ese� neki.



NEGYEDIK RÉSZ 
Baj-Hogy-Nincs-Meg



Baj-Hogy-Nincs-Meg

Jack felriadt. Valami puha bökdöste őt, és pár pillanat múlva rájö�, hogy a
karácsonyi malac csülke az. A szekér még mozgásban volt. A bádogfal és a
horpadt fedél köz� résen éles fény hatolt be. Hali mélyen aludt, amit
egyenletes, sípoló szuszogása jelze�.

– Ideje lelépnünk! – su�ogta a fiú fülébe a malac. – Bicska az előbb
mondta, hogy mindjárt Baj-Hogy-Nincs-Megbe érünk. Kimászunk

Uzsiból, aztán hátul leugrunk a szekérről.
– Mi lesz, ha észrevesznek?
– Akkor futunk, ahogy a lábunk bírja. Készen állsz?
– Igen – su�ogta Jack. Elszorult a torka a félelemtől.
– Uzsi? – A karácsonyi malac megbökte a doboz oldalát. – Ébren vagy?
– Igen – su�ogta Uzsi.
– Kérlek, engedj ki! És ne feledd: ha bárkinek beszélsz rólunk, azt fogjuk

mondani, hogy önként segíte�él!
A doboz fedele halk ka�anással kinyílt. A karácsonyi malac zizegő hasát

szorongatva kimászo� a napfényben fürdő szekérre. Jack köve�e a
példáját, magára hagyva a szunyókáló inhalátort.

Szerencsére a szekér a karaván végén haladt, az elefántokat hajtó Bicska
pedig há�al ült nekik a bakon, így senkinek nem tűnt fel, hogy a fiú és a
malac kimászik a bádogdobozból.

– Tudom, hogy magadtól nem segíte�él volna, de azért köszönjük, Uzsi! –
su�ogta a karácsonyi malac, és barátságosan megpaskolta a doboz fedelét.

– Nagyon gorombák voltatok – su�ogta vissza Uzsi –, de azért remélem,
nem kap el �teket a Veszejtő. Sok szerencsét!

Jack és a malac óvatosan a szekér hátuljába kúszo�, majd lehuppantak a
puha hóra. Utána beiszkoltak az útszéli fenyőfák közé, hogy mielőbb
eltűnjenek szem elől.

Jack körülnéze�, és megállapíto�a, hogy a szekér egy hegyre vi�e fel
őket, ami a Siratatlanok Pusztájának végtelenbe nyúló síkja fölé
magasodo�. Pótolható már eltűnt a távolban, és a pusztában semmi sem
mozdult. Ebből arra következtete�, hogy a frissen kitaszíto�akat vagy már
felfalta a Veszejtő, vagy szerencsétlenek elrejtőztek a bogáncsok közö�.



Az áthelyező csapat járművei eközben beértek a városba, ami a hegy
csúcsán épült. A szökevények búvóhelyétől nem messze szép feste� tábla
ragyogo� a napsütésben. Ez a felirat állt rajta:

ÜDVÖZLÜNK BAJ-HOGY-NINCS-MEGBEN!
 
– Mikor már nem láthatnak minket – szólt a karácsonyi malac –,

besurranunk a városba, és keresünk egy játékot, aki ismerhe� Püsmacot.
Így is történt: amint a szekér eltűnt a házak közö�, sietve továbbindultak

az úton, és beve�ék magukat Baj-Hogy-Nincs-Megbe.
Ez a város egészen más képet mutato�, mint Pótolható. I� minden �szta

volt, és takaros. A hófödte tetejű, csinos kis lakóépületek színes ajtajukkal
mesebeli mézeskalács házaknak tűntek. A �sztára söpört utcákon i� is, o�
is feldíszíte� fenyőfák tarka fényfüzérei villogtak.

Jack cudarul fázo�, hisz még mindig egy szál pizsamában volt, mégis úgy
érezte, melegség járja át. Elképzelte, hogy Püsmac o� üldögél az egyik
házikóban. A városka pont olyan helynek látszo�, ahova a szerete� és
megbecsült dolgokat küldik.

– Induljunk el arra! – mutato� a karácsonyi malac az egyik
mellékutcafelé.

Tényleg ez volt a legcsinosabb városka, ahol Jack valaha járt. A házak kis
ablakain bepillantva lobogó kandallótüzeket és kakukkos órákat, puha
szőnyegeket és kényelmes karosszékeket láto�. Az utcán szembejövő
dolgok – egy iskolai nyakkendő, néhány munkafüzet, egy töltőtoll és egy
régi gomb – sokkal vidámabbnak tűntek, mint Pótolható lakói. Jack biztosra
ve�e, hogy ezeket a tárgyakat a tulajdonosaik nagyra becsülik odafent, az
Élők Birodalmában, azért kerülhe�ek ilyen kellemes helyre. Viszont
egyetlen játékot se láto� sehol.

Végül megakadt a szeme egy fekete sakkfigurán, aki egy nagy, régimódi,
rózsamintás kötésű címjegyzékkel beszélgete�.

– Kérdezzük meg a sakkfigurát, hogy nem lá�a-e Püsmacot –
indítványozta.

A karácsonyi malac hümmögö�.
– Nem is tudom… Egy sakkfigura nem kimondo� játékszer.
– Nem, de a többi dolog, amit lá�unk, még kevésbé az – érvelt Jack.
– Hát jó – adta be a derekát a malac. – De ne…



– Tudom, tudom – vágo� a szavába a fiú –, ne mondjam, hogy
képregényem van!
Behúzódtak egy kapualjba, hogy megvárják, amíg a sakk figura és a

címjegyzék befejezi a beszélgetést.
– …öt perc múlva, Huszár úr, rendben? – mondta a címjegyzék olyan

hangosan, hogy az utca végén is hallani lehete�. – És most nem fogadok
el kibúvót! Nincs apelláta, Huszár úr, a főtérről indulunk. A séta a
városházán ér véget, ahol a polgármester úr személyesen méltóztat
körbevezetni minket. Találkozó öt perc múlva, és o� legyél, Huszár úr,
vagy nagyon mérges leszek!
A címjegyzék kacago� egyet, aztán elsiete�, és magára hagyta a

sakkfigurát. Amint eltűnt a sarkon, a figura szökdelve elindult az ellenkező
irányba, de olyan fürgén, hogy Jack és a karácsonyi malac futva érte csak
utol.

– Elnézést! – szólíto�a meg a fiú.
A sakkfigura, aminek a felső része lófej alakú volt, zihálva megállt.
– Igen?
– Azt szeretném kérdezni, nem lá�ál-e a városban egy játék malacot.

Körülbelül akkora, mint ez i�, de szürkés, kajla a füle, és gomb van a szeme
helyén.

– Nem, nem találkoztam ilyen külsejű malaccal – felelte a sakkfigura,
majd hozzáte�e: – Általában nem nagyon látni játékokat Baj-Hogy-Nincs-
Meg-ben. És most bocsássatok meg, de szeretném megúszni Cimi újabb
városnéző sétáját.

A sakkfigura diszkrét nyerítéssel elbúcsúzo�, majd fürgén beszökdelt az
egyik hófödte házikóba, és becsapta maga mögö� az ajtót.



Cimi, a címjegyzék

Jacknek kedvét szegte a hír, hogy játékok csak elvétve kerülnek Baj-Hogy-
Nincs-Megbe. Akkor hát hova küldhe�ék Püsmacot? Ám mielő� az újabb
problémát felvethe�e volna a karácsonyi malacnak, éles fü�yszó hangzo�
fel, amitől mindke�en összerezzentek. Jack fején á�uto� a gondolat, hogy
a fü�y talán afféle vészjelzés: Baj-Hogy-Nincs-Meg polgárait figyelmezte�
rá, hogy illetéktelenek tartózkodnak a városban. Azonban a fü�yszó után
nyomban egy közeledő gőzmozdony összetéveszthetetlen pöfögése és
zakatolása hangzo� fel.

– Ez érdekes – ráncolta turcsi orrát a karácsonyi malac. – Honnan jöhet
ide vonat? Menjünk, nézzünk utána!

Elsie�ek abba az irányba, amerről a zajokat hallo�ák, és a város kellős
közepén egy kis vasútállomásra bukkantak. Épp akkor gördült be egy
királykék és aranyszínű mozdonyból és személykocsiból álló szerelvény.
Miután a vonat gőzfelhőbe burkolózva megállt, kinyíltak az ajtajai, és
különféle tárgyak szálltak le róla, köztük egy arany karóra, egy ezüstserleg
és egy bronzérem, aki rojtosra kopo� szalagot húzo� maga után.

– Nézd, i� az a notesz vagy mi, akit már lá�unk! – mutato� a vona�elé a
karácsonyi malac.

A peronon valóban o� állt a virágmintás borítójú címjegyzék. Teleírt
lapjaival próbálta elhessegetni magától a gomolygó gőzt, és közben,
akárcsak korábban, harsányan szónokolt:

– Borzasztóan örülök, hogy i� köszönthetlek benneteket! Nagyon
szerencsések vagytok! Pont jókor érkeztetek, így részt vehe�ek Cimi
népszerű városnéző sétáján! Ez a legkellemesebb módja annak, hogy
mindent megtudjatok Baj-Hogy-Nincs-Megről, amit tudni érdemes!
Jöjjetek, jöjjetek, kövessetek!

A vonat utasai úgy gondolha�ák, hogy szót kell fogadniuk Ciminek, hiába
nem visel kárbecslőkalapot, mert engedelmesen a nyomába szegődtek.

– Menjünk velük mi is – mondta a karácsonyi malac –, és próbáljuk meg
kideríteni, honnan érkeze� a vonat. De csak óvatosan! Valami azt súgja,
jobb, ha vigyázunk ezzel a címjegyzékkel.



Köve�ék hát Cimit és az újonnan érkeze� dolgokat a kicsinyke főtérre,
ahol a városnéző séta iránt érdeklődő többi tárgy várta őket. Jack
megpillanto�a köztük a pokémonkártyát, Ujjast és Uzsit, akiket
szemlátomást felvillanyozo�, hogy ilyen kellemes helyre kerültek.

– Engedjétek meg, hogy bemutatkozzam! – harsogta Cimi, miután lapjait
suhogtatva kiállt az összegyűltek elé. – A hivatalos nevem Címjegyzék, de
kérlek, szólítsatok Ciminek! Mint városunk egyik veterán lakója és a mi
drága polgármesterünk személyes jó barátja, feladatomnak érzem
megszervezni ezeket a kis sétákat, melyek hozzásegítenek ahhoz, hogy
nálunk mindenki o�hon érezze magát! Tartsatok hát velem, és ha bármi
kérdésetek van, bátran tegyétek fel!

Cimi nekivágo� az egyik utcának, és a csapat jámbor nyáj módjára
köve�e. Jack és a karácsonyi malac odakeverede� az arany karóra mellé,
akit korábban lá�ak leszállni a vonatról.

– Ti is most érkeztetek? – érdeklődö� az óra, aki bőrszíja
segítségévelhernyó módjára kúszo� a kövezeten.

– Igen – felelte a karácsonyi malac.
– Nem lá�alak �teket a vonaton.
– Nem is látha�ál, mert minket Pótolhatóból helyeztek át ide.
– Vagy úgy – mondta az óra. – Az más.
Jack észreve�e, hogy a hátlapjára felirat van vésve: „Be�ytől szerete�el

Bobnak”.
– A feliratomat nézed? – pillanto� Jackre az óra.
– Öhm… igen – válaszolta a fiú, és remélte, hogy nem minősül

modortalanságnak elolvasni másvalaki feliratát.
– Hát – sóhajto� a karóra –, Be�y és Bob már nem szere�k egymást,

annyi bizonyos. Amikor közölték velem, hogy áthelyeznek, az első
gondolatom az volt: „Na, ezek szétmentek.” Tömör aranyból vagyok, és Bob
nagyon kiborult, amikor elveszíte�. De mostanra valami megváltozhato�
odafent. Nyilván már nem hiányzom annyira Bobnak, mint kezdetben,
különben nem kelle� volna elköltöznöm…

– Ne csevegjetek o� hátul! – kiálto� rájuk Cimi. – Ha nem figyeltek, nem
lesz teljes az élmény! Egy különösen takaros kis ház melle� haladunk el
éppen, ez városunk egyik gyöngyszeme, és történetesen én lakom benne! –
Jóízűen kacago�. – Bal felől pedig egy elbűvölő ezüstözö� könyvjelző háza
látható. Rájö�ök majd, milyen fontos, hogy jó házból való, művelt
szomszédaitok legyenek. Az előző lakó egy gyűrö�, vén iskolai órarend volt!



– Cimi megborzongo�. – Borzasztó élmény volt városunk új lakói számára,
hogy érkezésük után rögtön ő jö� szembe velük! Azok kedvéért, akiket
egyenesen a Kallódóból küldtek hozzánk – folyta�a a címjegyzék, miközben
befordultak egy másik utcába –, elmondom, hogy az Elvesze�ek
Birodalmában két város van: Pótolható és Baj-Hogy-Nincs-Meg.

A karóra mutatói erre felszaladtak, amitől a számlapja értetlen kifejezést
öltö�.

– Nem, hölgyem! – kiálto� oda Ciminek. – Tévesen informáltak téged.
Érem, Serleg és én mindeddig…

– Csak két város van az Elvesze�ek Birodalmában! – harsogta túl azórát
Cimi.

Közben megtorpant, és szembefordult a mögö�e haladókkal, akiknek
olyan hirtelen kelle� megállniuk, hogy többen egymásba ütköztek. Az
ezüstserleg még el is ese�, és két egy ujjas bundakesztyűnek kelle� talpra
segítenie.

– Két város van! – nyomatékosíto�a Cimi, fenyegetően végighordozva
tekintetét a népes csoporton. – Az egyikben a jó dolgok laknak, a másikban
a rosszak! Pótolhatót az értéktelen tárgyaknak tartják fenn, azoknak, akik
helye� könnyű másikat szerezni, és akiknek a hiányát szinte észre se veszik
az Élők Birodalmában! Baj-Hogy-Nincs-Megben ezzel szemben a becses
tárgyak laknak. Baj-Hogy-Nincs-Meg minden lakója súlyos gondot okozo�
az embereknek az eltűnésével. Mi értékesek vagyunk. Fontosak. Példának
okáért – folyta�a – jómagam odafent ötven hosszú évet töltö�em egy
úrhölgy tulajdonában! Belém jegyezte fel a rokonai és a barátai nevét,
címét és telefonszámát. Bennem és csakis bennem őrizte ezeket a fontos
információkat! – Megmuta�a néhány lapját, s azokon mindenki látha�a az
idős úrhölgy sűrű, szarkalábas kézírását. – Képzelhe�tek, mennyire
kétségbeese�, mikor elveszíte�! – Cimi hangjában cseppnyi sajnálat sem
volt, sőt görcsös nevetésben tört ki.

– Püsmac biztosan nincs i� – súgta oda a karácsonyi malacnak Jack –,ha
i� olyan dolgok vannak, akik örülnek, hogy elszomoríto�ák a gazdájukat.

A fiú összerezzent, mert ekkor egy halk, fojto� hang hatolt a fülébe:
– Kedves fiam, tévedés azt hinni, hogy mindenki olyan i�, mint Cimmi.
Jack körülnéze�. A városnéző séta résztvevőihez csatlakozo� egy gyűrö�

és összecsavarodo� papírlap, akinek rajzolt szeme és szája volt a felső
margóján. Miután a csapat tovább indult, a fiú odafordult hozzá:

– Te ki vagy?



– A nevem Poéma. Tekints reám, kérlek!
A papír kissé kitekerede�, és megmuta�a a ráfirkanto� szavakat:

„Mivelhogy vers vagyok, rímesen beszélek.” – Aha –
bólinto� Jack. – Te is most érkeztél ide?
– Réges-régen i� lakom, de mégis
úgy döntö�em, ma sétálok én is. Ha
lebukom, elzavarnak menten, hiszen
Cimi nagyon utál engem. – Miért
utál? – kérdezte Jack. – Mert Cimi
egy ravasz, ala�omos róka, s nem
örül, hogy én ezt hirdetem is róla.
A papír szavai hamar megerősítést nyertek, ugyanis a címjegyzék, miután

megállt egy kis óratoronnyal és kétszárnyú, polírozo� faajtóval ékes épület
elő�, hallgatósága felé fordulva azonnal kiszúrta a hívatlan költeményt.

– Poéma! – kiálto� rá. – Távozz, kedvesem! Jól tudod, a polgármesterúr
meg�lto�a, hogy részt vegyél a sétáimon!

– Kiment a fejemből, én buta, én pimasz! – felelte Poéma, és rávigyorgo�
Jackre. – Szokás szerint, Cimi, minden szavad igaz!

Poéma eloldalgo�, a címjegyzék rózsamintás arcára pedig visszatért a
széles mosoly.

– Egy jó tanács kezdő városlakóknak: kerüljétek el Poémát! Közveszélyes
bolond ugyanis. És akivel együ� lakik, az még nála is bolondabb. Próbálom
elintézni, hogy áthelyezzék őket Pótolhatóba, de még nem jártam sikerrel.
Most pedig bekopogok a városháza ajtaján, és ha nagy-nagy szerencsénk
van, drága polgármesterünk személyesen fogja…

Mielő� azonban kopoghato� volna, feltárult a kétszárnyú ajtó, és Cimit
kis híján fellökve kironto� rajta egy négyszögletes sajtreszelő, aki csinos
háromszögletű polgármesterkalapot viselt. A nyomában három kárbecslő is
felbukkant, de kicsit másfélék, mint hétköznapi kollégáik. Mindhárman
fekete símaszkot viseltek, amin a szokásos V betű viríto�. A maszk eltakarta
az arcuk nagy részét, de az jól látszo�, hogy miféle tárgyak: az egyik egy
nyeles nagyító volt, a másik egy háló, a harmadik pedig egy hatalmas,
szöges talpú bakancs.

– Jaj ne! – su�ogta rémülten a karácsonyi malac. – Ezek a fogdmegek!
– Nagy baj van! – bömbölte a polgármester egy papírlapot lobogtatva.–

Igaz a szóbeszéd! Olyan dolgok vannak idelent, akiknek nem volna szabad



i� lenniük! Most jö� meg a személyleírás róluk: egy plüssmalac és egy
pizsamás akciófigura!



Sajtreszelő polgármester

A polgármester szinte még kis se mondta az „akciófigura” szót, a karácsonyi
malac már meg is ragadta Jack karját, és behúzta egy közeli sikátorba. Mivel
közel s távol nem kínálkozo� más búvóhely, a malac lekapta egy szép
fényes fém szemeteskuka fedelét, amit a polgármesteri címer díszíte�,
majd Jackkel együ� beugro� a kukába, és a helyére húzta a fedelet. Mikor
a fiú felocsúdo� első rémületéből, feltűnt neki, hogy milyen �szta az üres
kuka: Baj-Hogy-Nincs-Megben látszólag még a szemé�árolók belsejét is
rendszeresen kifényesíte�ék.

– Csend legyen, csend legyen! – kiabálta odakint a polgármester, a
bejelentésre ugyanis nagy hangzavar támadt a sokaságban. Mikor elült a
zsivaj, így folyta�a: – Figyeljetek rám! A malac és az akciófigura megszegi a
törvényt, márpedig a törvényszegés alkalmat ad a Veszejtőnek arra, hogy ő
is törvényt szegjen! Pontosan �z éve, épp ezen a napon a Veszejtő betört
Baj-Hogy-Nincs-Megbe, berúgta a házak oldalát, és leszagga�a a tetőket!
Esküszöm, hogy amíg én i� vagyok, ez nem fog megismétlődni!

– É-és miért tört be akkor a városba? – hallatszo� egy remegő hang,
amiben Jack Uzsiét ismerte fel.

– Azért, mert az előző polgármester törvényt szege�! – harsogta
Sajtreszelő polgármester. – Cakkozó Olló, így hívták azt a felelőtlent.
Megszánta a fölöslegeseket, és megengedte néhányuknak, hogy
belopózzanak a városba, és elrejtőzzenek a padlásainkon! A Veszejtő pedig,
amint hírét ve�e ennek, i� terme�, és rombolni kezde�! Összeszedte a
fölöslegeseket, felfalta őket, és még elnyelt pár olyan dolgot is, aki nem
csinált semmi rosszat. Végül elkapta Cakkozó Ollót, és hiába sikoltozo� a
polgármester, magával hurcolta a tanyájára, nem is lá�a őt senki soha
többet! De mióta én vagyok i� a polgármester – szónokolt tovább
Sajtreszelő –, azóta ebben a városban betartjuk a törvényt. A kárbecslőkkel
hetente egyszer alaposan átkutatjuk a várost, és meggyőződünk róla, hogy
nincs i� senki, akinek nem i� a helye. Most pedig mindenki menjen haza,
méghozzá késlekedés nélkül! Az újak Cimitől tudhatják meg, hol van a
szállásuk. Maradjatok o�hon, amíg fel nem oldom a kijárási �lalmat!

Jack és a karácsonyi malac mozdulatlanul kuksolt a szűk kukában, úgy
hallga�ák a szétszéledő tömeg zaját.



– Mi van, ha az aranyóra beárul minket? – su�ogta Jack. – Vagy a vers?
Vagy Uzsi?

– Akkor nagy bajban leszünk – felelte a karácsonyi malac. – De nekem ők
mind jóindulatúnak tűntek. Reméljük, tartják a szájukat.

A távozó dolgok lépteinek zaja lassan a távolba vesze�. Pár perc múltán
Jack és a malac már csak a polgármester és a fogdmegek hangját hallo�a:

– Nyilván nem voltak olyan ostobák, hogy egyenesen bejöjjenek a
városközpontba – jelente�e ki magabiztosan Sajtreszelő. – Azt javaslom,
szóródjunk szét, és haladjunk kívülről befelé.

A fogdmegek egyetérte�ek, és a zajokból ítélve távolodni kezdtek.
Közben odakiálto�ak pár mezei kárbecslőnek, hogy segítsenek a
kutatásban. A legnagyobb zajt a szöges bakancs csapta: ő minden lépésnél
vészjóslóan koppant az utcakövön.

– Annak a bakancsnak Zúzó a neve – súgta Jack fülébe a karácsonyimalac.
– Az egyik zoknid mesélt róla. Ő a Veszejtő kedvence. Engedélye van rá,
hogy megtaposson minden dolgot, akit elkap. És ha ő elintéz valakit, azt
már hiába találják meg, hisz használhatatlan.

Jack jobban örült volna, ha a malac ezt nem meséli el.
– Emlékszel, mit kezde� el mondani az az óra, mielő� Cimi elhallga�a�a?

– válto� témát a karácsonyi malac.
– Igen. Azt mondta, egy harmadik városból érkeze�.
– Ami logikus is, hiszen…
– Hiszen a Kallódóban három ajtó volt! – fejezte be a gondolatot Jack.
– Úgy bizony.
– Akkor Püsmac biztos abban a harmadik városban van!
– O� kell lennie – erősíte�e meg a karácsonyi malac. – Nincs

jobbötletem, mint hogy próbáljunk eljutni a vonathoz, bújjunk el rajta, és
vitessük el magunkat abba a másik városba. De várnunk kell, amíg
besötétedik. Ha most előbújunk, semmi esélyünk.

Mit volt mit tenni, várták az estét.
Mikor úgy ítélték meg, hogy már elég sötét van, megpróbáltak kimászni a

kukából, de kiderült, hogy ez nem megy olyan egyszerűen, mert
beleszorultak. Miután Jack nagy üggyel-bajjal kiverekedte magát a
fémedényből, még a karácsonyi malacot is neki kelle� kirángatnia. A vége
az le�, hogy egymás hegyén-hátán hevertek egy hókupacon a felborult
kuka melle�.



– Köszönöm – zihálta a malac. – Bocsáss meg, de teljesen elzsibbadtak a
bogyóim.

– Semmi baj – felelte Jack, aki most megint diderge�, és a pizsamája is
újra átnedvesede�.

Felállt, és lesöpörte magáról a havat, majd a malaccal a sarkában
lopakodva elindult a vasútállomás felé.

Még félúton se jártak, amikor hirtelen életre keltek az utcasarkokon
felszerelt hangszórók, és felharsant belőlük a polgármester hangja:

– Figyelem, lakosok! Figyelem, lakosok! Azt gyanítjuk, hogy a két
fölösleges, a malac és az akciófigura a sötétség leple ala� besurrant a
városközpontba! Ajtókat bereteszelni! Redőnyöket leereszteni! Aki segíteni
mer a feleslegeseknek, azt a Veszejtő kezére adjuk!

Bármerre néztek Jackék, az ékszerdoboz-házikók addig barátságosan
fényes ablakai most mindenü� elsötétedtek, és mindenfelől reteszek
csa�anása hallatszo�. Miután Sajtreszelő még egyszer eldarálta
figyelmeztetését, hátborzongató csend borult Baj-Hogy-Nincs-Meg
városára. Úgy tűnt, a helybéliek annyira megrémültek, hogy még a saját
házuk falai közt se mertek megszólalni.

Jack és a malac nesztelenül lopakodva folyta�a útját az állomás felé.
Olyan hideg volt, hogy a didergő fiúnak látszo� a lehelete, ráadásul
rádöbbent, hogy a pokrócát a kukában felejte�e. De most nem érdekelte
semmi más, csak hogy kijusson Baj-Hogy-Nincs-Megből, amit már cseppet
sem érze� barátságos, o�honos városnak.

Épp megpillanto�ák a vasútállomást az utca túloldalán, amikor egy durva
hang ütö�e meg a fülüket. A karácsonyi malac behúzta Jacket egy sötét
kapualjba, és a fiú még a lélegzetét is visszafojto�a, nehogy a párafelhő
elárulja őket.

– Ti négyen menjetek Nagyítóval a nyuga� szektorba! Te, te meg te
Hálóval átkutatjátok a kele� részt. A többiek velem jönnek.

Jack hallo�a, ahogy kárbecslők elindulnak különböző irányokba. A
legnagyobb zajt ezú�al is a Zúzó nevű hatalmas, szöges bakancs csapta.

Miután a léptek zaja a távolba vesze�, a két szökevény előbújt a
kapualjból, és belopózo� az állomásra.

Ekkor azonban Jack minden reménye szertefoszlo�: a játék vonat nem
volt sehol.

– Most mi lesz? – su�ogta fogvacogva.



– Most – zendült egy fenyegető, mély hang a hátuk mögö� – zúzás lesz!



Zúzó

Jack és a karácsonyi malac hátraperdült. A fiú rögtön kitalálta, hogy a
szöges bakancs átverte őket: egy helyben járt, hogy azt higgyék, ő is
elment. Most pedig nagyokat koppanva ugrált feléjük, és már olyan közel
járt, hogy Jack lá�a: a két felső fűzőlyuka apró, gonosz szempárként villog.
A talpából kiálló szögek megcsillantak a holdfényben, és a fiúnak eszébe
juto� az édesanyja. Ha Zúzó most megtapossa őt, soha többet nem látja
anyát.

Miközben á�uto� a fején ez a gondolat, anélkül hogy tudta volna, mit
tesz, kinyújto�a a kezét, és megfogta a karácsonyi malac csülkét.

– Várj! – kérlelte Zúzót a malac, miközben ő is megszoríto�a Jackkezét.
– Na és mire? – vakkanto�a a bakancs, és még egyet ugro� feléjük.
– Arra, hogy… Arra, ami mindjárt történni fog! – darálta kétségbeese�en

a karácsonyi malac.
– Mi fog történni?! – mordult fel Zúzó.
– Valami… ami mindent megváltoztat! Bánnád, ha lemaradnál róla.

Várj… Várj egy kicsit…
És ekkor – Jack legnagyobb bámulatára – hirtelen aranyló fényoszlop

hullo� le a sötét égből, és Zúzó egyszerre o� állt a különös
reflektorfényben.

Először megdermedt, aztán megpróbált kiszökni a fénykörből, de hiába: a
fényoszlop felkapta, és emelni kezdte őt az Élők Birodalma felé.

– Ezt meg hogy csináltad? – kérdezte ámulva Jack.
– Sehogy – felelte a malac, aki szemlátomás éppúgy elképedt. – De úgy

tűnik, aki időt nyer, néha életet nyer.
– Zúzót megtalálták! – hallatszo� az egyik kárbecslő kiáltása egy közeli

utcából.
– I� vannak! – ordíto�a a bakancs, miközben kétségbeese�en vergődve

próbált kiszabadulni a fényoszlopból, ami már magasan a behavazo�
háztetők fölé emelte. – I� vannak! I�, az áll…

De a hangját elnyomta a kárbecslők kórusa, akik versengve gratuláltak
régi barátjuknak.

– Irigylünk, Zúzó!
– Hiányozni fogsz, haver!



– Boldog barangolást, bakancs!
– Hagyjátok abba a búcsúzkodást! – reccsent a polgármester

reszelőshangja. – Folytassátok a keresést! El kell fognunk a feleslegeseket!
Jack és a karácsonyi malac megcélozta a legközelebbi sötét utcát, majd

alighogy befordultak a sarkon, halvány fényfoltra le�ek figyelmesek.
Balra tőlük kitárult egy ajtó, és sürgető hangot hallo�ak:

– Gyertek be ízibe! Elrejtünk �teket! I� nem lelnek rátok…



Poéma és Te�etés

Jack és a karácsonyi malac egy pillana�g se latolga�a, okos dolog-e, amit
tesznek: beiszkoltak a nyito� ajtón, ami nyomban be is csukódo�
mögö�ük.

– …a fránya fogdmegek! – fejezte be a verssort Poéma.
A ház előterében félhomály uralkodo�, alig látszo�ak a papírlapra

firkanto� sorok.
– Ugye nem akarsz átadni minket a Veszejtőnek? – su�ogta Jack.
– E feltételezést épp tőled nem vártam!
Hisz bajban voltatok, s én ajtóm kitártam!
– Ne haragudj – szabadkozo� a fiú. – Nem akartalak…– Nagyon hálásak
vagyunk – hadarta a karácsonyi malac.
Poéma elmosolyodo�.
– Gyanakvástok értem, kell az i�, belátom.
Gyertek, bemutatom…
Jack és a malac köve�e őt a kicsiny nappali szobába.
– …Te�etés barátom.
A kandalló elő� egy fotelben a legfurcsább dolog ült, amit Jack addig az

Elvesze�ek Birodalmában láto�. Igazából az se volt egyértelmű, hogy az
illető tárgy, személy vagy valami szellemlény. Alakra és külsőre olyan volt,
mint egy �zenéves fiú (bár méretre nem tűnt nagyobbnak Jacknél és a
karácsonyi malacnál), és átlátszó, akár egy kísértet. A nyakában aranyérmek
lógtak, és az arcát kirúzsozo� ajkak csókjának nyoma díszíte�e. Úgy
öltözö�, mint egy rocksztár: fekete bőrdzsekit és hegyes orrú csizmát viselt.
Mikor megpillanto�a a két szökevényt, felpa�ant a fotelből, és dőlni
kezde� belőle a szó:

– Sziasztok! A régi iskolámban a barátaim Királynak neveztek. Van
barátnőm, de ő egy másik városban lakik. Sokat szoktunk csókolózni. Ezeket
az érmeket mind én nyertem karatéban. Puszta kézzel meg tudnálak ölni
�teket, ha…

– Ne hazudj, Te�etés, tégy a szádra féket! – szólt rá szigorúan Poéma. –
Tudd meg, a Veszejtő űzi szegénykéket!

Te�etés bosszús képet vágo�.



– Te papolsz nekem hazugságról, aki teljességgel kitaláció vagy?
– A jó vers a valót híven adja vissza – jelente�e ki méltóságteljesen

Poéma, majd Jackhez és a karácsonyi malachoz fordulva hozzáte�e: –
Muszáj hazudnia, de a szíve �szta.

Te�etés fintorgo�, és megrúgta a szőnyeg sarkát.
– Igenis bárkit meg tudnék ölni puszta kézzel – motyogta dacosan. –Ha

akarnék.
Poéma nem törődö� duzzogó lakótársával.
– Foglaljatok helyet, melegedjetek meg – szólt. – Aztán Te�etéssel

segítünk majd nektek.
– Ez igazán nagyon kedves tőletek – hálálkodo� a karácsonyi malac.
– Igen, köszönjük szépen – hálálkodo� Jack is.
Leült a kandallóhoz legközelebb álló karosszékbe, és a tűz felé nyújto�a

á�agyo� kezét és lábát. Poéma, papírtestű lévén, távol tarto�a magát a
lángoktól, Te�etés viszont lezu�yant a foteljébe, és Jackhez fordult.

– Poéma mesélte, hogy Cimi városnéző sétáján találkozo� veletek.
Utálom azt a címjegyzéket! Úgy hazudik, ahogy még én sem tudok.

– Ritkán mondom ezt, de igaz minden szavad – dicsérte meg barátját
Poéma.

– Cimi becsap, átver, hogyha hagyod magad. Ma is, hallha�átok, szólt a
régi lemez, hogy csak két város van: Pótolható meg ez.

– Úgy érted, Pótolhatón és Baj-Hogy-Nincs-Megen kívül tényleg van egy
harmadik város is?

– Van! Az aranyajtó éppen oda nyílik.
Ezt Cimi is tudja, hiszen tudni illik.
Csakhogy ő minálunk különb akar
lenni, azt hiszi, őnála nincs fontosabb
senki! S azt állítja – mivel nem
költözhet oda –, hogy nincs, és sose
volt Hiányoltak Hona!
Jack és a karácsonyi malac izgato� pillantást válto�.
– Hiányoltak Honának hívják a várost? – kérdezte a malac. – És egészen

biztos vagy benne, hogy létezik?
– Igen, hisz o� laktunk egykor mind a ke�en.
Hogyha rágondolok, sírni támad kedvem…



Poéma szeméből ki is gördült egy kövér könnycsepp, és �ntacsíkot húzo�
a papíron.

– És miért nem laktok már o�? – kíváncsiskodo� Jack.
Poéma kicsit közelebb húzódo� a tűzhöz, és kisimíto�a magát, hogy

megmutassa a rengeteg áthúzást és javítást a testét borító szövegben.
– Én első vázlatként szüle�em meg hajdan, költőnőm javában dolgozo�

még rajtam.
Amikor elvesztem, jajgato�, keserge�:
„Hogy is hagyha�am el azt a remek
verset?! Nem írok egy sort se, amíg meg
nem lelem!” Így nagybecsű tárgyként
bántak i� lent velem. Nyílt az aranyajtó, kék
vona�al vi�ek a Hiányoltakhoz –
értékesnek hi�ek. De szegény fejem o� sok
időt nem töltö�, mert költőnőm leült, s
fejből újraköltö�. Rímeim idézve írt egy
másik verset, s bizony az a másik egy nálam
jobb vers le�. Áthelyeztek ide a kárbecslők,
s félek, nincsen már visszaút, i� maradok
végleg.
Bele is törődtem, hogy nem érek sokat.
Vagyok, ami vagyok: egy gyűrö� piszkozat.
Poéma megtörölte �ntás szemét, Te�etés meg sóhajto� egyet, és átve�e

a szót:
– Poémával még Hiányoltak Honában ismerkedtünk össze, s azóta

barátok vagyunk. Az én tulajdonosom egy kamasz fiú volt. A családja másik
városba költözö�, így búcsút kelle� vennie a régi barátaitól, és új iskolába
került. Nagyon magányosnak érezte magát, meg félt is egy Kyle Mason
nevű erőszakoskodó fiútól, így hát kitalált engem. Azt terjeszte�e, hogy tud
karatézni, van barátnője, és hogy a régi iskolájában nagymenő volt… De a
többi gyerek hamar átláto� rajtam. A gazdám ragaszkodo� hozzám, nem
akart elveszíteni, de hiába, kényszeríte�ék. Nélkülem kezdetben teljesen
gyámoltalan volt. Szörnyen hiányoztam neki, így aztán a Kallódóban engem
is az aranyajtón küldtek át, akárcsak Poémát. De ahogy telt-múlt az idő,
egyre kevésbé hiányoztam neki. Végül belá�a, hogy jobb, ha igazat mond,
és bízik benne, hogy a többiek úgy is szeretni fogják, és elfogadják



olyannak, amilyen. No, akkor helyeztek át engem ide, Baj-Hogy-Nincs-
Megbe. Le merem fogadni, hogy előbb-utóbb az a nap is eljön, amikor a
gazdám már szégyellni fogja, hogy valaha voltam neki. És amikor eljut
odáig, akkor engem kilöknek a…

– Mi volt ez? – szakíto�a hirtelen félbe az elbeszélést a karácsonyimalac.
Valahonnan nem túl messziről kiabálás és felfordulás zaja szűrődö� be.
– Ajaj! – szólt Te�etés. – Elkezdték átkutatni az utcánkat.



Az alagút
– Muszáj valahogy eljutnunk Hiányoltak Honába – mondta Jack. – Mert

o� van…
– Jaj, ne mondd el, kérlek! Azzal véded magad – vágo� a szavába Poéma.

– Amit mi sem tudunk, biztos �tok marad.
– Nem jön vissza a vonat mostanában? – kérdezte a karácsonyi malac.
– Majd csak órák múlva – rázta a fejét Te�etés. – Nincs más

választásotok, mint gyalog átkelni a Siratatlanok Pusztáján, de az nagyon
veszélyes vállalkozás. A Veszejtő a puszta közepén tanyázik, és éjszaka
cserkészi be a fölöslegeseket. No persze – te�e hozzá, és kihúzta magát –,
ha veletek mennék, egyetlen karateütéssel el tudnám intézni…

– Szájhős vagy, Te�etés, nem legény a gáton! – piríto� rá lakótársára
Poéma, majd Jackhez és a karácsonyi malachoz fordulva így folyta�a:

– Figyeljetek jól rám: van egy jó barátom. Nem teljesen ép ő, ámde jótét
lélek, s megtesz nekem mindent, amit tőle kérek. Segíte� a múltban számos
üldözö�nek – nem az elsők vagytok, kik ide bejö�ek. Pusztai bujdosók,
űzö�ek, fáradtak, hogyha bekopogtak, menedéket kaptak. Szökni is
segítünk annak, aki kéri, mert nem akar többé űzö� vadként élni gonosz
Sajtreszelő rémuralma ala�, inkább kereket old, más vidékre szalad.
Tapasztalt szöktető a �tkos barátom, így őt �nektek is melegen ajánlom.

– Mit érte�él az ala�, hogy a barátod „nem teljesen ép”? – kérdezte kissé
bizalmatlanul Jack.

– Ütődö�, de bátor, és tudja, amit kell.
Csak úgy értek célba, ha ő segít, hidd el!
Közben a kin� zajok felerősödtek, jelezve, hogy a kárbecslők már közel

járnak Poémáék házához.
– Akkor légy oly kedves, és mutass be minket a barátodnak – kérte a

karácsonyi malac.
Poéma inte� Jackéknek, hogy menjenek vele.
Te�etés is felpa�ant a fotelből, és köve�e őket Poéma hálószobájába.
– Veletek mehetnék amúgy, és megkérhetném a barátnőmet is, hogy

segítsen!
– Csi�! A szádat csukd be, csapóajtót nyisd fel! – parancsolt rá Te�etésre

Poéma. – Ha elmentünk, csukd le, s takard el szőnyeggel.



S ha majd becsöngetnek, űzd kedvenc
sportodat: a gaz fogdmegeknek hazudj egy
vaskosat!
Te�etés felnyito�a a csapóajtót, Poéma pedig habozás nélkül beugro� a

nyílásba – papírkönnyű volt, nem kelle� a�ól tartania, hogy megü� magát.
Jack és a karácsony malac viszont inkább a létrán mászo� le.

– Sok szerencsét! – kiálto� utánuk Te�etés. – Tényleg van barátnőm, és
sokkal szebb, mint Kyle Masoné!
Az ajtó lecsapódo�. Jack, a karácsonyi malac és Poéma elindult egy szűk,

lejtős alagútban, ami annak a hegynek a lábához vezete� le, amire
korábban Bicska szekere hozta fel őket.

– Ki ásta ezt az alagutat, Poéma? – érdeklődö� a karácsonyi malac.
– Egy szép ezüstkanál, úgy szól a legenda.

Ez jó régen történt, nem tegnap, és nem
ma. Lakhelyül a kanál egy szebb várost
akart, Ezért éjszakánként áso�, vájt és
kapart. Azt mondta, bármi lesz, ő eléri
mégis Hiányoltak Honát, hogyha addig
él is. Nem tudta felfogni, hogy idelent
már a fő értékmérő nem a dolog ára,
hanem az, hogy aki o� fent elveszte�e,
búsul-e mia�a – unta, vagy szere�e?

– És sikerült az ezüstkanálnak eljutnia Hiányoltak Honába? – kérdezte
reménykedve Jack.

– Leért a pusztába, rögtön nekivágo�, de más le� a sorsa, nem az,
mire vágyo�. Nem le� osztályrésze se szebb, se jobb élet: rátalált
Veszejtő, s Kanál a múlté le�.
Ezután jó darabig némán bakta�ak a sötét, lejtős alagútban. Végül

elérkeztek egy ajtóhoz, amit sziklafalba süllyeszte�ek, s ami melle� egy
vastag kötél lógo�.

– Ha csengetünk, nyomban bebocsátást nyerünk.
Kompasz jó barátom, szívélyes lesz velünk.
A karácsonyi malac meghúzta a kötelet, mire csilingelés hangzo� fel az

ajtó túloldalán. Egy-két percig nem történt semmi, aztán olyan zaj
hallatszo�, mint mikor egy fémkerék köves úton gördül. A karácsonyi malac
résnyire kinyito�a az ajtót, ami mögö� felcsendült egy kedélyes hang:



– Újabb menekülők, Poéma?
– Segíts nekik, Kompasz, mert különben végük!

Benned van, barátom, minden reménységük.
– Segítek, persze hogy segítek! – vágta rá a vidám hang. – Tudod, hogy

élek-halok a kalandokért! Hiányoltak Honába kívánkoztok, mi? Oda
vágyik a legtöbb dolog. Nem csoda, hisz az a legszebb város.

– Igen, oda szeretnénk eljutni – felelte a karácsonyi malac.
– A városkapuig elvihetlek �teket – mondta hang. – De bevinni nem

tudlak. Nem baj?
– Nem, nem baj – válaszolta Jack. – Azt is nagyon megköszönjük, ha a

kapuig elviszel.
Az ajtón kilépve szakadó hóesés fogadta őket. A hegy tövében álltak, a

Siratatlanok Pusztájának szélén.
Jack rímelő segítőjükhöz fordult.

– Köszönjük, Poéma.
A papírlap előredőlt, és búcsúzóul két sort su�ogo� a fiú fülébe:
– Szenteste hatalmát gyűlöli Veszejtő,
s hiszi, hogy i� rekedsz, ha az éjfél eljő.
– Micsoda? – hökkent meg Jack.
Poéma azonban addigra eltűnt az ajtó mögö�.



ÖTÖDIK RÉSZ
A Siratatlanok Pusztája



Kompasz

Kompasz a réz oldalperemén egyensúlyozva állt, de úgy is csak feleolyan
magas volt, mint Jack meg a karácsonyi malac. Az üvegét repedés szelte át,
és a tűje ahelye�, hogy az északi irányt muta�a volna, csálén lógo�.

Jacket annyira nyugtalaníto�a, amit az imént Poémától hallo�, hogy nem
is üdvözölte új segítőjüket, hanem a malac hoz fordult.

– Poéma azt mondta, ha odafent eljön az éjfél, többé nem tudom
elhagyni az Elvesze�ek Birodalmát.

– Igen, én is hallo�am ezt a szóbeszédet – szólt Kompasz, mielő� a
karácsonyi malac felelhete� volna Jacknek. – A Veszejtő azt gondolja, ha
sikerül megakadályoznia, hogy éjfél elő� megtaláljanak �teket, akkor az
idők végezetéig a foglyai maradtok. Nem tudom, miért hiszi ezt, hisz
rendesen nem így működik a dolog. Aki elvész, elvész, aki megkerül,
megkerül, és bármikor megtörténhet egyik is, másik is.

Hanem Jacknek bizony volt egy szörnyű gyanúja, hogy miért hiszi ezt a
Veszejtő, és a karácsonyi malac arckifejezése arról árulkodo�, hogy neki is
ugyanaz a sejtése: ha szenteste az év egyetlen olyan estéje, amikor egy élő
fiú bejuthat az Elvesze�ek Birodalmába, akkor talán szintúgy az az egyetlen
este, amikor kijuthat onnan, és visszatérhet az élők közé. Ezt azonban Jack
nem mondha�a ki hangosan, mert azzal elárulta volna Kompasznak, hogy ő
élő gyerek.

– Megtudhatnám a neveteket? – kérdezte az iránytű egyikről a másikra
nézve.

– Én Karácsonyi Malac vagyok – mutatkozo� be a karácsonyi malac. –Ő
pedig Pizsamás Fiú, az akciófigura.

– Az alvás és az álmok ura – te�e hozzá Jack.
– Hmm… – szipogo� Kompasz. – Hát ma éjjel nem sok jut neked se

egyikből, se másikból. Aki i� elalszik, az bajt hoz a fejére. Induljunk hát!
Azzal gurulni kezde� a behavazo� pusztán, méghozzá olyan sebesen,

hogy Jack és a karácsonyi malac csak kocogva tudta tartani vele a tempót. A
fiú meztelen talpa hamar megfájdult a kemény, éles és jéghideg kövektől,
amelyeken taposnia kelle�.

– Figyelmeztetlek �teket: nem egy nagyon-nagyon furcsa dolog lakiki� a
pusztában – szólt hátra Kompasz a nyomában loholóknak. – Némelyik



majdnem olyan gonosz, mint maga a Veszejtő!
– Tényleg? – hüledeze� Jack.
– Úgy bizony. I� olyanok élnek, akik nem hiányoznak senkinek. Sőt nem

egy akad, akit készakarva veszíte� el a gazdája, amit meg is tudok érteni.
Bizonyos dolgokat bolond, aki megtart! – Kompasz hirtelen megállt,
hátrafordult, és rosszallóan néze� két ú�társára. – Ki zörög?

– Ó, az én vagyok – mondta a karácsonyi malac, aki szokás szerint fogta a
hasát, hogy a pocakbogyóit féken tartsa. – Műanyag bogyók vannak
bennem.

– No, hát némítsd el őket, amennyire tudod.
– Igyekszem – ígérte a malac, és még jobban rányomta mellső csülkét a

hasára.
Továbbkocogtak. Kompasz fémháza a köves talajon gördülve

meglehetősen nagy zajt csapo�, és Jack ezért kicsit igazságtalannak is
érezte a megrovást, amit a malac a pocakbogyói mia� kapo�. Kompasz
mintha kitalálta volna a gondolatát, mert hátraszólt:

– Nem éppen ideális, hogy rézből vagyok, mert a Veszejtőnek nagyon jó a
füle, de bevallom őszintén, én direkt élvezem, mikor megjelenik az a
semmirekellő! Izgalom az élet sója! No de pánikra semmi ok – te�e hozzá,
látva a rémült pillantást, amit Jack és a malac válto� –, még soha senkit
nem faltak fel, aki velem volt. Imádok kicsúszni a Veszejtő markából! És
imádom, hogy ő ezért utál engem.

– Te hogyan vesztél el, Kompasz? – zihálta a karácsonyi malac.
– Elejte� egy gyalogtúrázó – felelte vidáman az iránytű. – Ami azt ille�,

akkor már másodszor ejte� el. Az első alkalommal megrepedt az üvegem,
és leugro� a tűm a tengelyéről. A�ól fogva nem működtem valami jól,
úgyhogy amikor a gazdám másodszor is elhagyo� a dzsungelben, már meg
sem próbált megkeresni. Most o� esz a pa�na egy banánfa tövében, és
kétlem, hogy valaha megtalál bárki is. Kinek kéne egy rossz iránytű?

– De azért tudod az utat Hiányoltak Honába, ugye? – liheg te Jack. Már
nemcsak a talpa fájt, hanem az oldala is szúrt a futástól.

– Hát persze, amia� ne fájjon a fejed! – felelte fölényesen Kompasz. –Bár
elképzelhető, hogy teszünk majd vargabetűket, csak a kaland kedvéért. Jut
eszembe, amióta dolgokat kalauzolok át a pusztán, azt is kifundáltam, mivel
lehet emlékezetesebbé tenni az együ� töltö� időt. Van �ppetek, hogy
mivel?



– Nincs – felelte kurtán a karácsonyi malac, miközben úgy szedte a
csülkét, ahogy csak bírta.

– Kitalálok tanmeséket és magvas mondásokat. Szeretnétek, ha
megosztanám veletek az egyik mondásomat?

– Igen, nagyon szeretnénk – felelte Jack, mert sejte�e, hogy Kompaszezt
a választ várja.

– „Észak-északnyuga�al semmi baj nincsen, de oldalvást csak a bölcsek
mennek” – szavalta büszkén az iránytű.

Jacknek ötlete se volt, mi lehet a mondat értelme, úgyhogy örült, mikor a
karácsonyi malac bólogatva rámondta:

– Nagy igazság.
– Ugye? Ugye? – örvendeze� Kompasz. – És egy tanmesét is elmondok,

ha akarjátok.
– Örömet szereznél vele – kapkodta a levegőt a malac.
Kompasz nem kére�e magát:
– Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer három iránytű: egy nagy,

egyközepes méretű meg egy kicsi. A nagy egy hegy tetejére muta�a az
utat, a közepes egy hajót vezete� át az óceánon, a kicsi viszont
belepo�yant egy zöldségeságyásba. A történet tanulsága pedig az, hogy
retekkel sose barátkozz!

Ú�társai elismerően hümmögtek, amit Kompasz látható örömmel
nyugtázo�. Közben szedték tovább a lábukat a köves-havas pusztában, és
Jacknek az addiginál is jobban szúrt az oldala.

Úgy érezte, órák óta loholnak a fagyos, fekete éjben. Időről időre ő vagy a
karácsonyi malac elbotlo� és elese�, s olyankor a másik felsegíte�e. A
szunyókálás Uzsi belsejében már nagyon távolinak tűnt, de Jack túlságosan
félt, semhogy át merje adni magát a fáradtságnak. Nemegyszer gyanús
körvonalak tűntek fel elő�ük a sötétben, és olyankor mindig a�ól tarto�,
hogy a Veszejtő állja útjukat, vagy egy azok közül a furcsa dolgok közül,
akiket Kompasz említe�. Közelebb érve szerencsére mindig kiderült, hogy a
sötét tömeg csak egy méretes bogáncs.

– Hol a pokrócod? – kérdezte a karácsonyi malac, mikor feltűnt neki,
mennyire didereg a fiú a vékony pizsamájában.

– A kukában felejte�em – zihálta Jack. – De semmi baj, jól vagyok.
Ha sikerül épségben átjutniuk a pusztán, ha nem bukkan rájuk, és nem

falja fel őket a Veszejtő, akkor biztosan megtalálják Püsmacot… Jack



elképzelte, ahogy magához öleli puha testét, és beszívja meghi� illatát. Ez a
gondolat ado� erőt hozzá, hogy á�agyva, fájós talppal is tovább fusson.

Aztán egyszerre rémisztő üvöltés hangját sodorta a fülükbe a jeges szél.
– Ez a Veszejtő volt? – rémüldözö� Jack. – Közeledik? Bújjunk el?
Kompasz meg sem állt.
– Nem kell – felelte. – Ez csak egy fájdalom.
– Micsoda?
– Egy fájdalom – ismételte az iránytű. – Egy ember fájdalma. Mindenki

örül, ha megszabadul a fájdalmától, így azok mind ide, a pusztába kerülnek.
Falkába verődve járnak, és csak üvöltenek. Igazából szánom szegényeket.
Nem lehet valami kellemes… – Kompasz elharapta a mondatot, és
megtorpant.

Két sötét alak, amely mintha a semmiből bukkant volna fel, elállta az
útjukat.



A sérült angyal

A két alakra pillantva Jacknek az volt az első benyomása, hogy egy anyát
meg a gyermekét látja, de már nem bízo� az érzékeiben, és inkább
közelebb húzódo� a karácsonyi malac hoz.

– Kik vagytok? – kiálto� az ismeretlenekre Kompasz.
– És � kik vagytok? – kérdeze� vissza egy félős női hang.
Egy karácsonyi angyal lépe� elő a sötétből. Az egyik szárnya csúnyán

elgörbült, aranyszegélyes, lila ruhája elszakadt, és a bal kezével eltakarta az
arcát. Kísérője az a kis kék plüssnyuszi volt, akit a Kallódóban Jackék szeme
lá�ára löktek a szemétledobóba. Talán még piszkosabb volt, mint akkor, a
szőre összecsomósodo� a rászáradt sártól.

– Miért takargatod az arcod? – vonta kérdőre Kompasz az angyalt.
– Mert ha megmutatnám, elmenekülnétek – jö� a felelet. – Eddig

minden dolog, aki lá�a, elszaladt. Kék Nyuszit kivéve.
– Most nincs helye takargatásnak – jelente�e ki szigorúan az iránytű.–

Honnan tudjam, hogy nem vagy a Veszejtő kéme?
Az angyal erre leereszte�e a kezét. A feje repedt volt, hiányzo� az egyik

szeme, és az orcáján lyuk éktelenkede�. Jack száján döbbent hang szaladt
ki, s ennek hallatán könnycsepp gördült ki az angyal megmaradt szeméből.
Újra az arca elé kapta a kezét, és sírni kezde�.

– Tudom, hogy rút vagyok! – zokogta. – Megtépe� egy kutya!
Pedig Jack nem az angyal sérülései mia� döbbent meg, hanem mert

felismerte őt. Aranyszegélyes lila ruha, fürtös haj, aranyozo� műanyag
szárnyak… Ez az ő karácsonyi angyaluk, amit nagyi választo� ki, és amiről
azt hi�e, Toby kutya szétcincált. Csak azt nem érte�e, mit keres az
Elvesze�ek Birodalmában, ha egyszer apró darabokra tépték.

– Senkit nem küldenek a pusztába csak azért, mert sérült – szögezte le
Kompasz, és most még több gyanakvás volt a hangjában. – Rengeteg olyan
ütö�-kopo� és repedt dolog van, akire a gazdája úgy vigyáz, mint a szeme
fényére!

– De engem egy pillana�g se szerete� a család! – Sérült Angyal
megpróbálta összeszedni magát. – A helye� az angyal helye� vásároltak,
akit szere�ek. Kapkodva választo�ak, mert tömeg volt a boltban, és már
akkor úgy éreztem, hogy nem is tetszem nekik.



Jacket szörnyű lelkiismeret-furdalás fogta el. Örült, hogy az angyal
eltakarja a megmaradt szemét, mert így legalább nem ismerhe�e fel őt.

– Felraktak a karácsonyfa csúcsára, de a többi dísz se örült nekem –
szipogo� az angyal. – Mind a régi angyalt gyászolták, aki a barátjuk és a
vezetőjük volt. És aztán… aztán…

– A kutya feldöntö�e a fát – szaladt ki Jack száján.
– Igen! – Sérült Angyal nagyon meglepődö�. – Ezt meg honnan tudod?
– Csak �ppeltem – vágta ki magát a fiú.
– A fa feldőlt, én meg leestem a helyemről, és az ágak közé hullo�am. A

kutya megpróbált kicibálni, de beakadtam, ezért csak leszaggato� rólam,
amit tudo�. Mikor a család rátalált a feldőlt karácsonyfára és a ruhám meg
a fejem darabjaira a padlón, azt hi�ék, engem is megeve� a kutya,
akárcsak a régi angyalt. Nem ve�ék észre, hogy o� lógok fejjel lefelé az
ágak sűrűjében. A fát felállíto�ák, és én még mindig o� rejtőzöm hátul, a
tűlevelek közö�. – Az angyal megint sírva fakadt. – Elvesztem, de nem
hiányzom senkinek, nem gondol rám senki. Mikor majd kidobják a fát, vele
együ� engem is kihajítanak!

A karácsonyi malac odalépe� hozzá, és a vállára te�e a csülkét, miközben
nyuszi barátja a megmaradt kezét simoga�a vigasztalóan.

– Tudod, én is pótlék vagyok – mondta a malac. – De még jóra fordulhat
minden. Lehet, hogy megtalálnak, és kijavítanak.

– Tovább kell mennünk – szólt közbe Kompasz, mielő� a sírdogálóangyal
felelhete� volna. – Nyugodtan gyertek velünk, ha akartok. Több szem, több
esély. De lépést kell tartanot ok velünk!



A kék nyuszi története

Így hát együ� futo�ak tovább. Jacknek egy idő után feltűnt, hogy a kis kék
nyuszi, miközben melle�e szedi a lábát, csodála�ól elkerekede� szemmel
nézi őt.

– Bocsáss meg, hogy bámullak – szólt szégyenkezve a nyuszi –, de annyira
új és részletgazdag vagy! Borzasztóan drága játék lehetsz. Ilyen szép dolgot,
mint te, nem lá�am még a pusztában. – Ő maga elég rossz minőségű
termék volt: az egyik szeme alacsonyabbra került, mint a másik, és a lábait
is felemásan varrták fel. – Mi vagy te, ha szabad megkérdeznem? –
kíváncsiskodo�.

– Akciófigura – felelte Jack. – Pizsamás Fiú, az alvás és az álmok ura. Van
saját képregényem – te�e hozzá, mert a karácsonyi malac épp a sérült
angyallal beszélgete�, így nem figyelt oda.

– Milyen csodálatos! – sóhajto� a nyuszi, és sötét szeme felragyogo�.–
De hát hogy kerülsz a pusztába? A tulajdonosod biztos mindent tűvé tesz
érted.

– Nagyon elkényeztete�. – Jack most ugyanazt válaszolta, amit a
karácsonyi malac mondo� Brillának. – Rengeteg játéka van. Nem is nagyon
ve�e észre, hogy elveszte� minket.

– Ez borzasztó – sajnálkozo� a nyuszi. – Nem hi�em volna, hogy bár
kirosszul bánik egy ilyen játékkal, mint te. A magamfajták nem
számíthatnak sok jóra, no de te?! Saját képregény… Te híres vagy!

– Téged nem szerete� a tulajdonosod? – kérdezte gyorsan Jack, mertnem
akarta, hogy a nyuszi a képregényéről kérdezgesse. Nem nagyon tudo�
olyan kalandot kitalálni, amiben fontos az alvás.

– Nem – sóhajto� a kis kék plüss. – Tombolán nyert egy bálban. O�
mindenki nyert valamit a jegyével. A tulajdonosom egy focilabdára vágyo�,
de én juto�am neki. Bosszankodo� is, mikor átve�. Zsebre dugo�, aztán
hazavi�. Sose játszo� velem. Sokáig a polcon hevertem, aztán egy napon
eljö� hozzá az egyik barátja. Az a barát aztán viccből kidobo� a nyito�
ablakon, én meg beleestem a virágágyásba. – Elcsuklo� a hangja. – Senki
nem kerese�. Senki nem gondolt rám. Hetekig feküdtem a puszta földön.
Vert az eső, fáztam, áztam, de nem tehe�em mást, mint hogy fekszem a
sárban, és várok.



– Ezt nem értem – mondta Jack.
– Az történt, hogy két világ közö� rekedtem – magyarázta a kék nyuszi. –

Olyankor van ez, ha nem lehet biztosan tudni, hogy eldobtak vagy elvesztél.
Nem volt helyem sehol, így hát sárosan, á�agyva vártam, hogy a
tulajdonosomnak az eszébe jussak. Akkor, ha úgy gondolja, hogy kidobtak,
megszűnök létezni. Ha meg úgy gondolja, hogy elvesztem, lekerülök az
Elvesze�ek Birodalmába. Szenteste aztán a fiú magához ve� egy plüsst,
amit el akart vinni a nagyszüleihez, és akkor hirtelen eszébe juto�, hogy én
elvesztem. De nem zavarta, nem is gondolt rá, hogy megkeres. Abban a
percben megpecsételődö� a sorsom. Lezuhantam ide, és rögtön nyakon
csíptek a kárbecslők. Hiába rimánkodtam, bedobtak a csúszdacsőbe,
aminek a vége a puszta kellős közepén van. Egyedül voltam, és nagyon
féltem, de aztán összetalálkoztam Sérült Angyallal. Azóta együ� járjuk a
pusztát. Jó, hogy van valaki, aki megér�, mit érzek. Egy olyannak, mint te,
ez talán butaságnak hangzik…

– Nem hangzik annak – vágo� közbe Jack. – Nekem is volt egy barátom,
aki mindig mindent megérte�, és amikor elveszte�em, egyszerre rossz le�
minden…

A karácsonyi malac hátrapillanto�. Furcsa kifejezés ült az arcán, a fiú
pedig – a�ól tartva, hogy a malac megszidja, amiért Püsmacról beszélt –
témát válto�.

– Talán megtalál valaki más – vigasztalta a nyuszit.
A kavargó havon át is láto� az égen olyan sötét foltokat, ahol nem voltak

csillagok. Biztosra ve�e, hogy azok az Élők Birodalmába vezető nyílások.
– Dehogy talál – búslakodo� a nyuszi. – A testem most is o� hever a

kertben, és úgy belepte a sár, hogy alig látszik. A család pedig elutazo� az
ünnepekre. Nincs o� senki, aki megtaláljon. Én már a Veszejtőé leszek, de
megbeszéltük Sérült Angyallal, hogy együ� nézünk szembe a véggel, és ez
egy kicsit vigasztal.

Jack nagyon sajnálta a nyuszit, és arra gondolt, ha tehetné, hazavinné őt
a szobájába. Csak hát most már kezdte megtanulni az Elvesze�ek
Birodalmának szabályait, és szinte biztosra ve�e, hogy azt nem tehe� meg.

Több szó nem eshete� köztük, mert ekkor hirtelen minden irányból zajok
robbantak ki a sötétségből.

– Veszély! – kiálto�a Kompasz, és visszagurult a többiekhez. –
Maradjatok együ�, és készüljetek fel a megpróbáltatásokra! Ez a rossz



szokások bandája!



A rossz szokások

Kompasz, Jack, a karácsonyi malac, Sérült Angyal és Kék Nyuszi egymásnak
vete�ék a hátukat. A sötétségből megannyi fekete árnyalak és tüzesen
vöröslő pö�yök bukkantak elő és kezdtek körözni körülö�ük. Viháncolás
hallatszo�, s a levegőt hirtelen kellemetlen füstszag töltö�e be.

– Mi ezek? – kérdezte halálra váltan Jack.
Úgy tűnt, nagyon sokan vannak. A vöröslő pö�yökben szemeket sejte�,

és zsongo� a feje a sok vihogástól meg morgástól.
– Mondtam már: rossz szokások – felelte Kompasz. – Vigyázzatok, mert

szeretnek megdobni…
Placcs! Egy jókora nyálkás valami találta el.
– Mi az?! – visíto� Kék Nyuszi.
– Takony! – morogta bosszúsan Kompasz, és egy helyben forogva

letörölte magáról a trutyit. – Tudom, hogy te voltál, Orrtúró!
A köröző dolgok harsányan neve�ek, közben gyors egymásutánban

érkeztek a további óriás takonyadagok, Jack és társai pedig próbáltak
elugrani előlük. Placcs, placcs, placss – landoltak a taknyok. Aztán egyszerre
valami kemény és hegyes találta arcon Jacket, aki felkiálto� a fájdalomtól.

– Mi történt? – kérdezte rémülten a karácsonyi malac.
– Megdobtak valami hegyessel – felelte a fiú, és megnézte a

lábánálheverő, bumeráng alakú sárga valamit. – Ez meg mi?
– Körömrágó körmének egy darabja! – világosíto�a fel Kompasz. –

Hagyjátok már abba! – bömbölt rá a csúfolódó bandára. – Az lesz a vége,
hogy meghall �teket a Veszejtő, és felfal mindnyájunkat!

– Te vagy az, Kompasz? – hallatszo� egy érdes hang. – Kíváncsi vagyok,
ezú�al kiket csempészel.

A garázda dolgok most közelebb jö�ek, és Jack úgy érezte, talán jobb le�
volna, ha rejtve maradnak. Ezek még Te�etésnél is furábbak voltak, és
sokkal ijesztőbbek.

Először is az tűnt fel rajtuk, hogy mind emberi testrészek. Voltak köztük
szájak: az egyik csámcsogva rágózo�, mások büdös cigare�át pöfékeltek.
Ezek a cigare�ák parázslo�ak vörösen a sötétben, és ezekből áradt a
kellemetlen füstszag. Voltak orrok, fülek, egy ujj, amin tövig rágták a
körmöt, számos nedvedző testrész, amelyek olyan undorító látványt



nyújto�ak, hogy Jack rájuk se bírt nézni, két ököl pedig úgy püfölte a földet,
mintha alig várnák, hogy megverhessenek valakit.

– Hát még mindig i� vagy, Cukorfaló? – fordult a legnagyobb szájhoz
Kompasz. – Fogadkoztál, hogy karácsonyra hazamész! Talán mégse akart
visszakapni a tulajdonosod?

– Türelem, türelem – felelte a száj, amiben fehér fogak helye�
megfeketede� csonkok sorakoztak. – Karácsonykor elhalmozzák
édességekkel. Biztos, hogy megtörik, és nekilát zabálni.

– Várjunk csak egy kicsit – csendült most egy furcsán ismerős hangJack
háta mögö�. – Nem ismerlek én �teket?

A fiúnak nagyot dobbant a szíve. Hiába volt borzasztóan mérges a lányra,
hiába tarto�a megbocsáthatatlannak, hogy kidobta Püsmacot az autóból,
mégis úgy érezte, soha senki hangjának nem örült még jobban. Ő az
o�honhoz és az Élők Birodalmához tartozo�, és Jack e pillanatban csak arra
tudo� emlékezni, hogy a lány egyszer régen, amikor ő kicsinek és
elvesze�nek érezte magát, nagyon kedves volt hozzá.

– Holly! – kiálto� fel, és hátrapördült.
A lány azonban nem volt sehol. Helye�e egy akkora ököl állt Jack elő�,

mint ő maga.
– Ez nagyon különös – csodálkozo� Holly hangján az ököl.
– Mi a különös, Utálatos? – kérdezte mohón egy hatalmas fül, és

közelebb csusszant. – Imádok különös dolgokat hallani.
– Azért kerültem le ide, mert kidobtam egy kocsi ablakán egy olyanforma

malacot, mint te – mondta Holly hangján Utálatos. – És te is ismerős vagy…
– Ő egy akciófigura! – szólt közbe gyorsan a karácsonyi malac. – Pizsamás

Fiú, az alvás és az álmok ura.
– Saját képregénye van! – tódíto�a Kék Nyuszi, mire a rossz

szokásokgúnyosan felneve�ek.
– Ja, csak biztos mindenki elalszik rajta! – röhögö� Cukorfaló.
– Azért nem is törődnek vele, hogy elvesze�! – rosszmájúskodo�

Kinyomo� Pa�anás.
– Még � beszéltek? – csa�ant fel a karácsonyi malac. – A � gazdáitok

egyenesen örülnek, hogy megszabadultak tőletek!
– Engem hamar visszahív az enyém – közölte magabiztosan Utálatos. –A

legjobb barátja vagyok. Szüksége van rám.
– Miért volna szüksége rád? – kérdezte Jack.



– Azért, te ütődö�, mert tőlem jobban érzi magát! Az anyukája azt akarja,
hogy olimpikon legyen. Csak hát Holly már nem szere� a tornát. Helye�e
zenélni szeretne. Úgy gondolja, az apja megértené, de őt meg ellopta tőle
az új mostohatestvére. Én tanítom móresre azt a kölyköt, érted? Neki
mindene megvan: kedves anyukája, az övé Holly apja, senki se piszkálja,
hogy nyerjen érmeket, és nem szidják le, ha nem nyer… Büntetést érdemel.
Azért dobtam ki a hülye játék malacát a kocsi ablakán!

Jack csak pislogo�. Sose hi�e volna, hogy Holly szerencsésnek tartja őt.
– Az a baj, hogy Hollynak most bűntudata van. Lemondo� rólam, és

megfogadta, hogy soha többet nem bántja azt a fiút, de biztos bántani
fogja…

– Hát persze, hát persze – bizonyga�a a fül undokul negédes hangon. –Az
én gazdám pont ugyanígy járt. Rajtakapták, mikor beleolvaso� a nővére
naplójába, és megfogadta, hogy többet nem kutakodik meg hallgatózik, de
hát akkor hogy fog megtudni �tkokat? A �tkok csodásak! Imádom őket! Ki
akar hallani egy jó kis �tkot, amit épp ma hallga�am ki, amikor Baj-Hogy-
Nincs-Meg környékén ólálkodtam?

A rossz szokások versengve kérlelni kezdték, hogy árulja el a �tkot.
– Egy bokorban bújtam meg a puszta szélén – mesélte a fül. –

O�érdemes hallgatózni, mert a kárbecslők gyakran járőröznek arrafelé,
hogy a feleslegesek ne tudjanak kiszökni a pusztából, és felosonni a hegyre.

– A lényegre! – türelmetlenkede� Utálatos.
– Na szóval, két szökevény dologról beszélge�ek – folyta�a Sunyi. –

Olyanokról, akiknek nem is volna szabad az Elvesze�ek Birodalmában
lenniük. És tudjátok, miféle dolgok azok?

– Mifélék? – kérdezte csapatnyi száj.
– Egy plüssmalac és egy akciófigura! – harsogta Sunyi. – Éppen olyanok,

mint…
A mondat vége már nem hangzo� el, mert ebben a pillanatban

iszonyatos robaj verte fel a puszta csendjét. Megremege� a föld, és a rossz
szokások mind sikoltozni kezdtek a rémüle�ől.

– Indul a vadászat! – rikkanto�a vidáman Kompasz. – Ti négyen, utánam!
Gyerünk, futás!



A Veszejtő

Kompasz sebesen gurulni kezde�, a rossz szokások pedig visongva
szétszéledtek. Sérült Angyal és Kék Nyuszi is eltűnt a sötétben, Jack viszont
annyira megrémült, hogy csak állt földbe gyökereze� lábbal.

Két hatalmas reflektor tűnt fel az égen. Fénycsóváik a pusztát pásztázták,
és a fénykörökben fel-felbukkantak a fejvesztve menekülő dolgok. A
reflektor a Veszejtő szeme volt, s amerre a rém a hatalmas fejét fordíto�a,
arra fordultak a fényszórók is a havas pusztaság fölö�.

A Veszejtő re�enetesen nagy volt, Jack �sztán hallo�a, hogy a feje a
deszka égboltot súrolja, miközben jobbra-balra fordul, hogy vakító
szemével felfalható dolgok után kutasson.

Nem lehete� megállapítani, hogy óriási ember, vagy pedig robot.
Mindenesetre nem emberi lábfeje volt, hanem acéltüskéken járt, akár egy
kétlábú pók. A testét, a karját és a lábát tönkrement dolgok milliói
boríto�ák csillogó ruha módjára: fogaskerekek, rugók, fogantyúk,
antennák, gombok, kupakok és számtalan egyéb alkatrésze azoknak a
dolgoknak, amelyeket ízekre szede�, mielő� felfalt volna.

A Veszejtő irtózatos üvöltést hallato�, amitől a föld, sőt még a
sziklatömbök is megremegtek. A hang haragos volt, de egyszersmind
fájdalmas is, mintha a rém elveszte� volna valamit, amit szerete�, és
tudná, hogy soha többé nem kaphatja vissza.

Aztán lecsapo�.
A puszta fölö� végigsöpört egy óriási kéz – melyen az ujjak olyanok

voltak, mint egy-egy acélgerenda –, és felmarkolta a menekülő dolgokat.
Jack �sztán hallo�a, hogyan sikoltoznak a szerencsétlenek, akiket a
Veszejtő felemelt a magasba, hogy könyörtelen szemének fényében
megvizsgálja őket.

– Jack, gyere már! – A karácsonyi malac megragadta a kezét, és rángatni
kezdte.

A Veszejtő közben megint lehajolt, újra lendült a keze, és ezú�al olyan
közel suhant el Jack melle�, hogy a fiú �sztán lá�a az ujjak üveg- és
acélkéreggel boríto�, érdes hegyét.



Hagyta, hogy a karácsonyi malac elvonszolja, de a lába valósággal
lebénult a re�egéstől, ezért újra meg újra elbotlo�.

A Veszejtő reflektorszemének fénykörei úgy cikáztak és villogtak körbe-
körbe, hogy elszédült bele, émelyge�, és teljesen elveszíte�e az
irányérzékét. Biztosra ve�e, hogy a hatalmas fémkéz pillanatokon belül
foglyul ej�, és a magasba emeli őt.

 

– Hol van Kompasz? – kiálto�a a karácsonyi malac mögö� botorkálva.



– Nem tudom! – kiabált vissza a malac. – De gyere, fuss, búvóhelyet kell
találnunk!
A Veszejtő újra üvöltö�, és szemének pásztázó fénycsóvája súrolta Jack

könyökét. Aztán Holly hangja csendült fel valahol a sötétben:
– Könyörgök, ne! Ne… Áááá!
– Gyere már, Jack, siess! – dühöngö� a karácsonyi malac, a fiú ugyanis

megtorpant, és megpróbálta kiszabadítani a kezét.
– Holly! – kiálto�a. – Elkapta Hollyt!
– Az nem Holly, tudod jól! – A malac most már mindkét mellső

csülkével húzta Jacket. – Az Holly rossz szokása volt! Örülj neki, hogy
nincs többé!
Akárhogy is, a fiúnak elszorult a szíve a�ól a kétségbeeséstől és

re�egéstől, ami Holly hangjában csenge�, és csak az tudta kizökkenteni,
amikor megpillanto�a Sérült Angyalt, aki nem messze tőlük szintén
menekülni igyekeze�, de folyton beleakadt a lába a szakadt ruhájába, és
mivel csak egy szeme maradt, nem is láto� rendesen.

– Fogd meg a kezem! – nyúlt felé Jack.
– Jaj, köszönöm! – pillanto� rá hálásan az angyal.

Ám alighogy felemelte sértetlen karját, hogy a fiú felé nyújtsa, a Veszejtő
szemének fénycsóvája rátalált, és megállapodo� rajta.

Sérült Angyal megbotlo�, elese�, a rém pedig lecsapo�. A fényes
fémujjak az angyal köré zárultak, és elragadták.

– Semmit se tehetünk érte! – kiabálta kétségbeese�en a malac,
mertJack próbálta visszafelé húzni őt. – Fussunk, fussunk, vagy mi is az ő
sorsára jutunk!



Bokorban
– Feküdj hasra! – parancsolt rá a karácsonyi malac Jackre, miután

behúzta egy nagyobb bogáncscsomó mögé, ami elég sűrűnek tűnt ahhoz,
hogy eltakarja őket.
Összebújva lapultak a havas földön, úgy lestek ki a tüskés levelek közö�.

A Veszejtőnek már mindkét keze megtelt zsákmányolt dolgokkal, így hát
elfordult, és öles léptekkel távozo�. Acéltüskés lába ala� meg-
megremege� a föld.

– Szegény, szegény angyal! – préselte ki zsibbadt ajka közö� Jack.
Hasikerül gyorsabban elkapnia a kezét, talán megmenekült volna. – Mi
lesz a többiek sorsa? Mit csinál velük a Veszejtő? Talán még
megmenthetjük őket!

– Biztos, hogy nem – felelte csendesen a karácsonyi malac. – A Veszejtő
a tanyájára megy velük. O� szé�épi őket, és kiszippantja a megéledt
részüket. Aztán amelyiknek a teste megtetszik neki, azt beépí� a
páncéljába.

– És mi lenne, ha most megtalálnák őket odafent? – kérdezte Jack.
– Akkor megmenekülnének – válaszolta a malac. – De senki nem

keresiőket. A tulajdonosaik nem bánják, hogy elvesztek, sőt még örülnek
is neki. Kinek kellene egy csonka karácsonyi angyal? Ki akarna magának
olyan gusztustalan szokást, mint az orrpiszkálás?

– De miután a Veszejtő kiszívta a megéledt részt, és a szétszede� testet
beépíte�e a saját testébe, mi történik a dologgal odafent? – erősködö�
Jack. – Az angyal még mindig a karácsonyfa ágai közö� van, nem?

– Már nem sokáig. – A malac szomorúan rázta a fejét. – Amikor a
Veszejtő idelent kiszívja a megéledt részét, ő eltűnik odafent. Olyan
dolognak, akit felfalt a Veszejtő, nincs visszaút. Örökre odalesz. Ezt
nevezik az emberek halálnak.
Jack kimerült volt, fázo�, félt, fájdalmasan vágyakozo� Püsmac után, és

furdalta a lelkiismeret az angyal sorsa mia�. Mindez elég volt hozzá, hogy
ne tudja tovább visszatartani a könnyeit. Sírva fakadt, és bár próbált némán
zokogni, a karácsonyi malacot nem tudta megtéveszteni. Csülkével
átkarolta, és magához húzta a fiút.



– Muszáj egymáshoz bújnunk, különben megfagyunk – dörmögte
magyarázkodva. – I� maradunk, esetleg alszunk pár órát, és ha már
világos lesz, megkeressük a Hiányoltak Honába vezető utat.

– De hát hogy találunk oda Kompasz nélkül? – te�e fel a kérdést Jack.–
Azt nem tudom – vallo�a be a malac. – De majd kitalálunk valamit.
Így aztán Jack összegömbölyödö� a karácsonyi malac melle�, az pedig

szorosan hozzásimult, és a fiú lassan elkezde� átmelegedni. Félelme és
gyásza nem múlt el, de legalább már nem fázo� annyira.

– Köszönöm, Karácsonyi Malac – mondta hosszú hallgatás után.
– Nincs mit – felelte kissé meglepe�en a malac.

Megint hallga�ak egy darabig, aztán Jack így szólt:
– Nem jó név.
– Micsoda?
– Az, hogy Karácsonyi Malac. Túl hosszú. Én nem úgy neveztelek volna,

ha az enyém maradsz. Ez nem névnek való név.
– Hát hogy hívtál volna? – kérdezte a karácsonyi malac.

Jack elgondolkodo�.
– Mondjuk, Kalacnak – mondta végül. – Karácsonyi Malac, csak

rövidebben.
– Kalac – ízlelge�e a karácsonyi malac. – Tetszik.
– Ha akarod, megkérem Hollyt, hogy hívjon így – ásíto�a Jack.
– Mikor kéred meg?
– Hát amikor majd odaadlak neki.
– Nem értelek – pislogo� a karácsonyi malac.
– Megígértem, hogy Hollynak adlak, miután hazatértünk az Elvesze�ek

Birodalmából. Nem emlékszel?
– Ja, persze. Tényleg.

Egy időre megint kifogytak a szóból, de Jack biztos volt benne, hogy a
karácsonyi malac ébren van.

– Azért találkozhatunk majd – mondta álmosan. – O�hon, ha
hazamentünk. Játszhatunk is együ�. Szeretni fogod Püsmacot.

– Bizonyára – hagyta rá a malac. – Elvégre testvérek vagyunk.
– Igen – motyogta Jack. – Először azt hi�em, hogy nem, de igazából

nagyon hasonlítotok. Ugye… – Nagyot ásíto�. – Ugye most már hamar
megtaláljuk Püsmacot?



– Biztos vagyok benne – felelte határozo�an a malac. – Nagyon-nagyon
hiányzik neked, úgyhogy Hiányoltak Honában kell lennie, nem lehet
máshol. És nincs is már más hely, ahol kereshetnénk.

– Hát igen – su�ogta Jack.
Így, félálomban majdhogynem el tudta hitetni magával, hogy Püsmaccal

bújik össze. A karácsonyi malacnak már nem volt újszaga: elveszte�e a
büdös uzsonnásdobozban fekve, meg a pusztába vezető dohos alagútban
te� hosszú séta során.

– Alig várom, hogy viszontlássam Püsmacot – dünnyögte a fiú. – Biztos
csodálkozni fog, hogy egész idáig eljö�em megmenteni őt.

– Ámuldozni fog – érte� egyet a karácsonyi malac. – Amióta világ a
világ, még egyetlen gyerek sem te�e meg ezt egy játékért.
Jacket már majdnem elnyomta az álom, de még épp hallo�a, hogy a

karácsonyi malacnak megzördülnek a pocakbogyói.
– Jön a Veszejtő? – su�ogta.
– Nem jön – felelte a malac. – Nem kell félned. Aludj…A fiú mintha

szipogást hallo� volna.
– Jól vagy, Kalac?
– Persze hogy jól vagyok.

Jack megkönnyebbült, mert egy pillana�g szinte biztosra ve�e, hogy a
karácsonyi malac sír.



Sínek

A nap felfelé kúszo� a magas deszkamennyezeten, ami az Elvesze�ek
Birodalmában az égboltot helye�esíte�e. Bár csak feste� nap volt, elég
fényt áraszto� ahhoz, hogy felébressze a bogáncs tövében
összegömbölyödve fekvő Jacket.

A havazás elállt, de változatlanul nagyon hideg volt. Minden irányban,
ameddig a szem elláto�, a Siratatlanok Pusztájának végtelen, hófödte síkja
nyújtózo�, benne i�-o� a fagyos szélben lengő bogáncsokkal. Jack közel s
távol nem láto� senkit. A karácsonyi malacot se.

E�ől aztán úgy megrémült, hogy nyomban talpra szökkent.
– Kalac! – kiálto�a. – Merre vagy, Kalac?
– Nyugalom, i� vagyok – jö� a felelet, és Jack nyomban meg is pillanto�a

az előbukkanó karácsonyi malacot. – Gyere, találtam valamit! – Néhány
lépéssel odébb veze�e a fiút, majd csülkével muta�a, mit fedeze� fel. –
Nézd! Vasú� sínek.

– Azok biztosan Hiányoltak Honába vezetnek!
– Úgy bizony – bólinto� a malac. – Csak az a baj, hogy Kompasz nélkül

nem tudjuk, jobbra vagy balra kell-e mennünk.
Mindkét irányban végigpillanto�ak a sínek mentén, de semmi nem árulta

el, merre van Baj-Hogy-Nincs-Meg, és merre Hiányoltak Hona.
Ekkor zajt hallo�ak a hátuk mögül. Ijedten rezzentek össze, de mikor

megfordultak, a kék nyuszit pillanto�ák meg. Ugyanolyan szutykos volt,
mint annak elő�e, csak a szeme ala� mosták le a sarat a szőréről a könnyei.

– Nahát! – kiálto� fel örvendezve. – Jaj de örülök, hogy a Veszejtő
nemkapo� el �teket! – Odaugrált hozzájuk, és megölelte Jacket, majd a
karácsonyi malacot, amivel mindke�őjüket alaposan összemaszatolta.

– Mi is örülünk, hogy megmenekültél – mondta Jack.
– Hol van Kompasz? – kérdezte Kék Nyuszi.
– Nem tudjuk – válaszolta a karácsonyi malac. – Elgurult, eltűnt a

sötétben, és már nem értük utol.
– Remélem, őt se kapták el – sóhajto� a nyuszi. – És Sérült Angyalért is

nagyon aggódom. Azt mondta, fussak, ahogy csak a lábam bírja, aztán mire
hátranéztem, már nem lá�am sehol. Egész éjjel kerestem. Ő a legjobb
barátom. Nem találkoztatok vele?



– Nem – felelte a karácsonyi malac, és figyelmeztető pillantást
küldö�Jack felé. – Kék Nyuszi, nem tudod véletlenül, hova vezet ez a vasú�
sín?

– Sajnos nem – rázta a fejét a nyuszi. – De megfigyeltem valami furcsát.
Mikor a vonat abba az irányba megy – i� a horizont még sötét része felé
mutato� –, akkor a rajta utazó dolgok mind szomorúnak tűnnek. Ám
amikor a vonat abba az irányba halad – most arrafelé mutato�, amerre a
feste� nap felkelt, s ahol izzó piros és aranyló volt az ég alja –, akkor az
utasok mind jókedvűek.

Jack a karácsonyi malacra néze�, és lá�a rajta, hogy ugyanarra gondol,
amire ő: hogy ez nem jelenthet mást, csak azt, hogy a napkelet felé utazó
dolgok Hiányoltak Honába, nem pedig Baj-Hogy-Nincs-Megbe tartanak.

– Azt hiszem, mi elsétálunk abba az irányba – mondta a karácsonyimalac,
azzal el is indult a sínek melle� az egyre világosodó horizont felé. –
Megengeditek, hogy veletek menjek? – kérdezte Kék Nyuszi.

– Hát persze – felelte barátságosan Jack, s így a nyuszi a nyomukba
szegődö�.



A városkapu

Hosszú órákon át gyalogoltak a horizont felé úgy, hogy nem lá�ak egyebet,
csak végtelenbe futó síneket és üres, behavazo� pusztaságot.

Jack időről időre felpillanto� a feste� égboltra. A karácsonyi malac
korábban azt mondta, hogy ami idelent egy nap, az fent, az Élők
Birodalmában egy óra. Poéma pedig figyelmezte�e, hogy el kell hagyniuk
az Elvesze�ek Birodalmát, mielő� a szenteste véget ér. Még a gondolat is
re�enetes volt, hogy örökre idelent rekedhet, és egy lehet azok közül, akik
előbb vagy utóbb a Veszejtő prédái lesznek. De biztosra ve�e, hogy ha
megtalálja Püsmacot, ő mindent rendbe hoz, ahogy mindig is te�e. Így
aztán elszántan gyalogolt tovább a sínek mentén a karácsonyi malac
nyomában.

Odafent a feste� nap túljuto� a deszka égbolt közepén, és a sötét felhők
közé ereszkede�. Újra havazni kezde�.

Végül a karácsonyi malac megállt, és csülkét árnyékolóan apró, fekete
szeme fölé tarto�a.

– Jack, te is látod? – su�ogta. – O� valami… ragyog.
A fiú a látóhatár felé mereszte�e a szemét. És valóban, a messzeségben

csillogást vélt látni.
– Az a tenger? – kérdezte.
Továbbindultak, és hamarosan egy gyönyörű, fallal körülve� város

körvonalai bontakoztak ki a hópelyhek ködéből. Megannyi kisebb-nagyobb
torony rajzolódo� ki, meg egy palotának tűnő épület aranyló teteje.

Mikor még közelebb értek, kétszárnyú aranykaput pillanto�ak meg a
városfalon. A kaput ugyanolyan kacskaringós indák meg virágok díszíte�ék,
mint amilyeneket Jack a kallódóbeli aranyajtón láto�. A vasú� sínek i�
összefuto�ak egy más irányból érkező sínpárral, amiről a fiú úgy sejte�e,
hogy azon a Kallódóból induló vonat szállítja ide azokat a dolgokat, akiket
az aranyajtón küldenek át.

A karácsonyi malac figyelmeztetően felemelte a csülkét.
– Kárbecslők! – su�ogta.
És valóban, az aranykapu elő� egy tőr, egy körömreszelő meg egy ádáz

külsejű diótörő sétált fel és alá. Ezek a kárbecslők a leghivalkodóbb fekete



fejfedőt viselték, amit Jack mindaddig láto�: magas sisakot, amin
színaranyból volt a V betű, és amiből hosszú, fekete tollak álltak ki.

A kis csapat lekuporodo� egy bogáncscsomó takarásában, s miközben
folyamatosan hulltak rájuk a hópelyhek, a kaput bámulva törték a fejüket
valami épkézláb terven.

– Lehetne például – su�ogta Jack –, hogy megvárjuk, amíg jön a vonat, és
felkapaszkodunk rá.

– A vonat túl gyorsan megy – rázta a fejét a malac. – És te könnyen
megsérülsz.

– Várjatok csak… Ti be akartok jutni? – kérdezte elképedve a kéknyuszi,
mire Jack bólinto�. – De hát ide nem fognak beengedni! Mi feleslegesek
vagyunk. Semmi keresnivalónk ezen az előkelő helyen! Ide csak azok
jöhetnek, akik nagyon-nagyon hiányoznak valakinek.

A karácsonyi malac válaszra se mélta�a.
– A kapuban nincs semmi különleges – állapíto�a meg. – Úgy nézem,

közönséges kapu. A problémát a kárbecslők jelen�k. Kellene valami, ami
eltereli a figyelmüket. Valami csali.

– Csak szép helyen akartok lakni, vagy más okotok is van rá, hogy
bemenjetek? – kérdezte Kék Nyuszi.

– Más okunk is van – felelte Jack, mielő� a karácsonyi malac rászólhato�
volna. – Lakik odabent valaki, akit meg kell találnom. Püsmacnak hívják, és
ő a kedvenc plüssjátékom.

Jack és Kék Nyuszi egy hosszú pillana�g egymás szemébe néze�, aztán a
nyuszi akkora levegőt ve�, amekkorát csak határtalan ámulatunkban
veszünk.

– Te igazi vagy – su�ogta. – Igazi élő gyerek.
– Dehogyis! – vágta rá rémülten a karácsonyi malac. – Ő egy akciófigura.

Úgy hívják, hogy…
– Nyugodj meg, Malac – vágo� a szavába a nyuszi. – Nem mondom

elsenkinek, ígérem. Te tényleg lejö�él az Elvesze�ek Birodalmába, hogy
megkeresd a kedvenc játékodat? – fordult Jackhez, aki bólinto�. – Akkor én
leszek a csalitok – jelente�e ki. – Meg�szteltetés számomra.

És mielő� a fiú vagy a karácsonyi malac megakadályozha�a volna, Kék
Nyuszi kiugro� a bogáncs mögül, és egyenesen odanyargalt a
kárbecslőkhöz. Azok nyomban megálltak, és rábámultak.



– Jó napot! – köszönt a nyuszi. – Szeretnék beköltözni a városotokba, ha
szabad.

– Ne bolondozz, te! – förmedt rá a tőr, és felé bökö�.
A nyuszi erre kicsit távolabb ugro�, aztán újra próbálkozo�.

– Kérlek, engedjetek be! Jó kis mutatványokat tudok.
Megpróbált egy szaltót ugrani, de fejre ese�, és összegyűrődö� a füle. A

kárbecslők röhögtek rajta, de arra se ve�ék a fáradságot, hogy elkergessék.
Ekkor visszhangzó dobbanás hallatszo� felülről, amit további

dobbanások sora követe�. Mindenki – a kárbecslők, Jack, a karácsonyi
malac és Kék Nyuszi – az ég felé kapta a tekintetét. A zaj olyan volt, mintha
egy hatalmas labda pa�ogna a feste� mennyezeten. Jack most először
hallo� idelent az Élők Birodalmából érkező zajt. A Siratatlanok Pusztájának
egén nagyon kevés találólyukat lehete� látni, de az egyik történetesen épp
fölö�ük volt.

Aztán valahol nagyon-nagyon messze egy kislány hangja csendült:
– A labdám átpa�ant a sövény fölö�! Átment a szomszéd kertbe.
– Akkor mássz át, és hozd vissza, Jeanie – felelte valószínűleg az

anyukája.
Jack, a karácsonyi malac, a kárbecslők és Kék Nyuszi megbabonázva

bámulta a deszkaégen tátongó nagy lyukat, amin át most léptek zaja
szűrődö� le. Aztán megint a kislány hangját hallo�ák, az előbbinél
hangosabban és �sztábban.

– A virágágyásba ese�! Még jó, hogy nincsenek i�hon!
A következő pillanatban aranyló fényoszlop szállt le egyenesen a nyuszira,

aki eltáto� szájjal, dermedten állt, és a szemében hitetlenkedő reménység
csillogo�.

– Anya! – hallatszo� le a kislány hangja. – Találtam egy nyuszit! Egy kék
nyuszi fekszik a virágágyásban.

A szutykos kék nyuszi pár cen�re elemelkede� a talajtól, ahogy húzni
kezdte felfelé az aranyló fényoszlop. Ámulva néze� körül, nyilván el se
merte hinni, hogy ez történik vele.

– Hagyd o�, ahol van, Jeanie! – kiálto�a odafent az édesanya. – Biztosaz
egyik fiúé.

– De már nagyon régóta i� heverhet! Csupa sár!
Kék Nyuszi most emeletnyi magasra emelkede� a fényoszlopban, majd

o� megállt, és csak lebege�. A három kárbecslőt, akiknek a kaput kelle�



volna őrizniük, szemlátomást elképeszte�e ez a váratlan fordulat. Közelebb
is mentek, hogy jobban lássák a lyukat a mennyezeten, és esetleg
vethessenek egy pillantást a fura kislányra, aki képes így rajongani egy
szutykos plüssnyusziért.

– Anya, ha hetek óta hagyták i� heverni, akkor biztos nem kell már
nekik! Kérlek, hadd…

– Nem, Jeanie, nem hozhatod el, ha egyszer a fiúké.
A diótörő, a tőr és a körömreszelő most o� állt közvetlenül a lebegő

nyuszi ala�. Látszo� rajtuk, hogy nem érik fel ésszel, hogyan érhet ekkora
szerencse egy ilyen piszkos és rossz minőségű dolgot.

– Most, Jack! – su�ogta a karácsonyi malac. – Futás!
– De…
– Ennél jobb alkalom nem lesz! Amíg ők a nyuszit figyelik, be tudunk

szökni a kapun!
Így hát Jack előbb óvatosan felállt, aztán megiramodo� a ragyogó kapu

felé, a karácsonyi malac pedig a pocakját fogva köve�e.
A nyuszi eközben még mindig o� lebege� az Élők Birodalma és az

Elvesze�eké köz� utat jelentő fényoszlopban, a kárbecslők pedig ala�a
álltak, és táto� szájjal bámulták.

– Kérlek, anya! – hallatszo� megint a kislány hangja. – Kérlek szépen,
hadd hozzam el! Kimossuk, aztán megmutatjuk a fiúknak, és ha visszakérik,
akkor odaadom nekik.

– Nem fognak visszakérni! – kiabálta kétségbeese�en a nyuszi. – Jaj,
vigyél magaddal, vigyél magaddal, hadd legyek a �éd!

Persze se a kislány, se az édesanyja nem hallo�a a rimánkodását.
– Nézd, milyen édes pofija van! – próbálkozo� tovább a lány.
Jack halk ka�anást hallo� a háta mögö�. A karácsonyi malac kinyito�a az

aranykaput. Behátrált rajta, de nem ve�e le a szemét a nyusziról.
– Jó, nem bánom, hozd el – mondta odafent az édesanya

beletörődőhangon. – Csak aztán el ne duguljon nekem tőle a mosógép!
Kék Nyuszi abban a szempillantásban meglódult a mennyeze� lyuk felé,

de mielő� a boldogságtól átszellemült arccal elhagyta volna az Elvesze�ek
Birodalmát, még felemelte sáros mancsát, és búcsút inte� Jacknek.



HATODIK RÉSZ 
Hiányoltak Hona



Hiányoltak Hona

A kapu túloldalán nem voltak utcák, csak egy csatorna, amit szép magas,
kovácsoltvas erkélyekkel ékes házak szegélyeztek. A csatorna vizén jó
néhány gondola ringatózo� a zöld vízből kiálló csíkos oszlophoz kikötve. A
csónakokat és a vízfelszínt is hópelyhek pö�yözték. A legközelebbi gondola
ülésén összehajtogato�, sötétkék bársonypokróc feküdt.

– Indulj! – utasíto�a a karácsonyi malac su�ogva Jacket. – Szállj be a
csónakba, és rejtőzz el a takaró ala�!

A fiú szót fogado�, befeküdt a csónakba, és magára húzta a vastag
pokrócot, amit nyilván a fázósabb utasok számára készíte�ek oda. Aztán a
gondola billege� egy kicsit, mert a karácsonyi malac is belehuppant, és
bebújt Jack mellé, a takaró alá. Utána csak feküdtek mozdulatlanul, és
remélték, hogy senkinek nem tűnik fel a kupac a pokróc ala�.

– A mindenit! – hallo�a Jack az egyik kárbecslő hangját.
– Vannak még csodák – mondta egy másik.
– Hogy egy ilyen koszos kis vacakot megtaláljanak! – így egy harmadik.
– Mikor lá�atok utoljára fölöslegest megmenekülni?
– Hát sok éve annak, az biztos.
– Ahogy azt mindig mondani szoktam – szólalt meg megint az

elsőkárbecslő –, a fene se ismeri ki magát a gyerekeken. Hát mit eszik az a
kislány egy sáros kacaton, ami hetek óta egy virágágyásban hever? – Ekkor
távoli fü�yszó hasíto� a levegőbe. – I� is van, percre pontosan! A kallódói
járat.

Jack mozdulatlanul feküdt a karácsonyi malac melle�, és csak fülelt. A
szerelvény zakatolva közelede�, zaja nemsokára fülsike�tővé erősödö�.
Aztán hangos szusszanás és fékcsikorgás következe�, vagyis a vonat
megállt. Előbb kinyíltak a vagonok ajtajai, aztán a városkapu is, majd
kisvártatva álmélkodó hangok jelezték, hogy az utasok meglá�ák a
gyönyörű gondolákat, amelyek a város szívébe szállítják majd őket.

– Isten hozta a hölgyeket és urakat! – hallatszo� a kárbecslők hangja.–
Erre tessék, uram… Vigyázzon eminenciád, el ne botoljék… Felségednek
külön gondolát biztosítunk…

Jack még sose hallo� kárbecslőket ennyi �sztele�el szólni elvesze�
dolgokhoz. A gondola, amiben feküdtek, most billegéssel jelezte, hogy



valaki beszállt, és elhelyezkede� az ülésen. A pokróc egyszerre
á�orrósodo�, mintha hősugárzót irányíto�ak volna rá, vagy mintha a
dolog, ami beült a csónakba, izzana. Jack el se tudta képzelni, mi lehet az.

– Kéri ezt, felséged? – hallatszo� a diótörő hangja közvetlen közelről.
Jack és a karácsonyi malac összekapaszkodo� rémületében, mert arra

számíto�ak, hogy a következő pillanatban szó szerint lerántják róluk a
leplet.

– Nem, köszönöm, nem vagyok érzékeny a hidegre – csendült egyelőkelő
női hang.

Jö� még némi csónaknyikorgás meg néhány „óvatosan, kegyelmes
asszony”, aztán az egyik kárbecslő – Jack úgy �ppelt, hogy a sorban legelöl
álló gondolából – megszólíto�a a társaságot:

– Felség, eminenciás uram, kegyelmes asszony, méltóságos urak,
hölgyeim és uraim! Hiányoltak Hona köszön� új lakóit! Egy rövid
csónakázást követően haladéktalanul új o�honotokba vezetünk
benneteket.

– Ki kell találnunk, hogy mászunk ki észrevétlenül a gondolából, ha
beértünk a városközpontba – su�ogta a karácsonyi malac, és turcsi orra
Jack arcának nyomódo�, mikor a csónak mozgásba lendült.

– Mi lenne, ha becsobbannánk a vízbe, amikor nem figyel senki?
– De hát i�, ebben a gondolában is ül valami dolog. Az biztos észrevenne

minket, és lármát csapna.
– Nem tudom, mi lehet ez, de nagyon forró – su�ogta Jack.
– Az bizony – erősíte�e meg a malac. – Mintha egy vödör parázs lenne.

Csodálom, hogy nem gyújto�a fel a…
Ekkor valaki minden előzetes figyelmeztetés nélkül lehúzta róluk a

bársonytakarót. Jack egy rémisztő pillana�g semmit se láto�, mert a
gondola alját vakító fény áraszto�a el. Olyan volt, mintha maga a nap ülne
fölö�ük.

– Nem vagyok vödör parázs. – Az előkelő női hang, amit korábban is
hallo�ak, a ragyogás közepéből szólt. A fiúnak be kelle� csuknia a szemét,
de a dolog fénye a szemhéján is áthatolt. – Boldogság vagyok.

– Boldogság? – visszhangozta Jack.
– Igen. Most pedig üljetek fel, és gyönyörködjetek a látványban! Annyira

szép ez a város!



– Nem bújhatunk elő – su�ogta Jack, és újra megpróbált Boldogságra
nézni, de könnyezni kezde� a szeme. – Nekünk… nem lenne szabad i�
lennünk.

– Erre magamtól is rájö�em – felelte a hölgy. – De senki nem fog
meglátni �teket, amíg ilyen közel vagytok hozzám. A ragyogásom eltakar.
Üljetek már fel, és élvezzük együ� a csónakázást!

Jack és a karácsonyi malac erre felkapaszkodo� a Boldogságéval
szemköz� ülésre. A havas pusztaságban eltöltö� sok-sok óra után nagyon
jólese� nekik a meleg, ami a hölgyből áradt, és ha nem néztek egyenesen
rá, a fényénél még jobban is lá�ak mindent, ami körülve�e őket.

Hiányoltak Hona merőben más volt, mint bármelyik hely, ahol addig az
Elvesze�ek Birodalmában megfordultak. A csatorna melle� kétoldalt
sorakozó villák lépcsői lefuto�ak egészen a partot nyaldosó hullámokig.
Már estelede�, és a vízen ezüstös fényű karácsonyi lámpafüzérek
tükörképe táncolt. Valahol messze egy kórus karácsonyi dalokat énekelt. A
Hiányoltak Hona fölö� égen sokkal, de sokkal több találólyuk volt, mint
ahányat Jack a Siratatlanok Pusztáját járva láto�, és ez örömmel töltö�e el.
Arra gondolt, ha megtalálják Püsmacot, innen könnyűszerrel visszajutnak
majd az Élők Birodalmába.

A gondolák átsiklo�ak egy kőhíd ala�, amin épp egy kövér ezüst zsebóra
gurult át. Lent a tükörképe olyan volt, mintha a telihold a vízbe hullo�
volna. Egy emele� ablakból csillogó smaragdköves nyaklánc integete� a
kapcsával az újonnan érkeze�eknek, egy ajtóból pedig fényes arany
pénzérme kacsinto� rájuk. Jack a nyakát nyújtogatva nézelődö�, de nem
láto� se régi játékokat, se egyebet, ami Püsmac nyomára vezethe�e volna
őket. Láto� viszont nem egy olyan dolgot, ami majdnem annyira sajátos és
�szteletet parancsoló volt, mint Boldogság.

– Ők micsodák? – fordult a karácsonyi malachoz, amikor elhaladtak egy
szembejövő gondola melle�, amiben egy számokkal teleírt és félig
feltekert, hosszú papírlap meg egy arany trónszék ült. A két különös dolog
fojto� hangú beszélgetésbe mélyedt.

– A papír egy elvesze� vagyon – magyarázta Boldogság, miután
szemügyre ve�e a másik csónak utasait. – Odafent egy gazdag ember
elveszte�e az összes pénzét. És akivel Vagyon beszélget, az egy elvesze�
királyság. Valamikor régen az Élők Birodalmában egy uralkodó elveszte�e a
trónját.



Jack szeme lassan kezde� hozzászokni Boldogság fényéhez. Észreve�e,
hogy ha a szeme sarkából hunyorít oda, a ragyogás közepén ki tudja venni
egy mosolygó nő alakját.

– És te hogyan vesztél el? – érdeklődö� óvatosan.
– Könnyelműség mia� – sóhajto� Boldogság. – Egy színésznőé vagyok,

aki bájos és tehetséges, de nem úgy viselkede� azokkal, akik közel álltak
hozzá, ahogyan kelle� volna. És bár nagyon szere�e a munkáját, hiányzo�
belőle a kellő szorgalom és alázat. A tehetsége kezdetben barátokat és
sikert szerze� neki, de ezek a lustasága és az önzése mia� lassan
elpártoltak tőle, és most sajnos engem is elveszíte�.

– És hogyan fog visszaszerezni? – kérdezte a karácsonyi malac.
– Nagyon nehezen, mert újra meg újra rossz helyen keres. És mivel nem

szokta elismerni a hibáit, a�ól tartok, sokáig Hiányoltak Honában
maradok… Ha nem épp örökre. No de eláruljátok, hogy �teket mi szél
hozo� ide? – válto� témát Boldogság. – Vagy az �tok?

– Titok – vágta rá a karácsonyi malac, mielő� Jack felelhete� volna.
– Sejte�em. Ebben az esetben – a hölgy halkabbra fogta a hangját – azt

javaslom, szálljatok ki i�. Úgy látom, lassítunk, de majd fényesebben
ragyogok, hogy ne láthassanak meg benneteket.

Jackék körülnéztek. Boldogság nem tévede�: a gondolák tényleg lassítani
kezdtek.

– Gyerünk – súgta a fiú a malacnak, és lélekben felkészült a
megmártózásra a jeges vízben. – Másszunk ki a csónakból!

– Sok szerencsét! – búcsúzo� Boldogság.
Jack és a karácsonyi malac felkapaszkodo� a gondola peremére,

beereszkedtek a zsibbasztóan hideg vízbe, majd elengedték a csónakot, s az
lassan tovasiklo� a benne ülő Boldogsággal együ�, aki most az addiginál is
vakítóbban ragyogo�, hogy senki ne láthassa meg a távozó potyautasokat.

Jack kapkodva szedte a levegőt a jéghideg vízben, de sikerült a partra
kivezető lépcsőhöz úsznia. Hanem amikor hátranéze�, a karácsonyi
malacból csak a turcsi orrát lá�a, és már az is a vízfelszín ala�
bugyborékolt. A malac fuldoklo�.



Követve

Jack gyorsan visszaúszo�, és még épp sikerült elkapnia a karácsonyi
malacot, mielő� az örökre a mélybe süllyedt volna. Ezután fél kézzel
evickélve és két lábbal hajtva magát megint elvergődö� a lépcsőig, majd
kimászo� az ázo� plüssel a partra.

– Köszönöm, Jack – zihálta a karácsonyi malac, aki a zöld vizet beszívva
maga is zöldesre színeződö�. – Nagyon jó úszó vagy! Ez bizony nem volt
valami kellemes – szögezte le, miközben kifacsart magából egy kisebb
tócsára való vizet.

– Miért nem szóltál, hogy nem tudsz úszni? – vonta kérdőre Jack, aki
most csuromvizesen, minden ízében reszketve állt a havazásban.

– Mert csak akkor jö�em rá, amikor süllyedni kezdtem – magyarázta a
karácsonyi malac. – Aztán meg telement a szám vízzel, és már nem tudtam
szólni neked. – A malac kifacsarta a fülét is, amitől az kicsit csálé le�, majd
kihúzta magát. – Na gyerünk! Keressük meg Püsmacot!

Annyi előnye mindenesetre volt a jeges fürdőnek, hogy a karácsonyi
malac pocakbogyói összeragadtak a nedvességtől, így nem zizegtek olyan
hangosan, mikor útnak indult Jackkel Hiányoltak Honának keskeny,
macskaköves utcáin.

Az utcákban ugyanolyan pompás villák sorakoztak, mint a csatorna
mentén. Az ajtókon színes karácsonyi koszorúk ékeskedtek, az ablakokon
feldíszíte� karácsonyfák gyertyáinak fénye világlo� ki. Ahogy a hólepte
utcákat és terecskéket járták, Jack és a karácsonyi malac összetalálkozo�
ugyan néhány dologgal, de egy se néze� rájuk furcsán, és nem bámulta
meg őket. Egy egyszarvú alakú, szép gyémántos melltű udvariasan
biccente� nekik, mielő� bement a villájába, egy gyönyörű, aranyozo� és
dombornyomo� borítójú könyv pedig elhaladtában könnyedén
meglibbente�e a lapjait. De ahogy Baj-Hogy-Nincs-Megben, úgy i� is
nyugtalaníto�a Jacket a játékok hiánya.

– Nem lehet, hogy a plüssállatok a város egy másik részében laknak? –
te�e fel a kérdést a karácsonyi malacnak.

– De, lehet. Ez a város se tűnik nagyobbnak, mint a többi. Viszont úgy
hallom, hogy közeledünk ahhoz a helyhez, ahol énekelnek…



– Igen. – Jack még mindig vadul diderge� a téli fürdőzésnek
köszönhetően. – Mi lehet o�, ünnepség?

– Talán – felelte a karácsonyi malac. Hátrasandíto� a válla fölö�, majd
úgy tűnt, mintha mondani akarna valamit, de aztán meggondolta magát. –
Menjünk, próbáljuk meg kideríteni, hol laknak a játékok.

Továbbindultak, ám Jackben minden lépéssel erősödö� az érzés, hogy
figyelik őket. Kétszer is hátranéze�, de nem ve� észre semmit, harmadjára
viszont mintha valami feketét láto� volna gyorsan besurranni egy
mellékutcába.

– Te is lá�ad, Kalac? – kérdezte.
– Igen – felelte a karácsonyi malac, aki ugyanabban a pillanatban néze�

hátra. – Nekem is az volt az érzésem, hogy valaki követ minket. Lehet, hogy
jobban járunk, ha elvegyülünk valahol, ahol sokan vannak… Nézzük meg
azokat az énekeseket. Gyere, szedd a lábad!



A mutatványosok

Elsie�ek abba az irányba, amerről az énekszót hallo�ák, és pár perc múlva
egy bol�ves átjárónál találták magukat. Az átjáró egy tágas és szépséges
térre vezete�, amit a csatornához hasonlóan ezüstös fényű karácsonyi
lámpafüzérek hálóztak be. A tér egyik sarkában hangszerekből álló kórus
énekelt. Valamennyi hangszer – a franciakürtöktől a hegedűkön és a fu vo
lákon át a tubákig – emberi hangon szólt, és olyan gyönyörűen adták elő a
karácsonyi énekeket, ahogyan Jack még sose hallo�a. Pár másodpercre el is
felejte�e, mennyire fázik ázo� pizsamájában, és teljesen átadta magát a
látvány és a hangok nyújto�a élvezetnek.

A tér egy hatalmas fehér palota elő� terült el, aminek ragyogó
aranyteteje és bol�ves ablakai voltak. A palota bejárata elő� ké�elől egy-
egy kárbecslő strázsált: egy ceruzahegyező meg egy gumikalapács, akik,
akárcsak a városkapu őrei, tollas fekete sisakot viseltek.

A palotának hosszú, az épület egyik szélétől a másikig érő erkélye volt.
Ember alakú dolgok egy csoportja onnan hallga�a a hangszerek kórusát.
Boldogsághoz hasonlóan ezek a dolgok is fényt sugároztak: az egyik pirosat,
egy másik zöldet, és többen világoskéket. Jack túlságosan távol volt tőlük,
így nem tudta kivenni a fénykörbe zárt alakok vonásait, de kikövetkezte�e,
hogy ha az aranytetejű palotában laknak, akkor csak nagyon fontos dolgok
lehetnek.

Nem túl messze Jacktől és a karácsonyi malactól népes csoportosulás
állt. A nyuga� horizontról sugárzó es� fényben alakjuk hosszú árnyékot
vete� a tér kövezetére. Úgy tűnt, az egybegyűltek valamiféle
mutatványosokat állnak körül.

– Rejtőzzünk el közö�ük! – súgta a malac, majd lopva körülnéze�. – És
tartsd nyitva a szemed, Püsmac bármikor felbukkanhat!

Elindultak hát a téren át. Jack meztelen lábával talpnyomokat, a
karácsonyi malac pedig csöpögő csülkével sötét, vizes foltokat hagyo�
maga után a hóban. Egyikük se ve�e észre a fekete köpenyes alakot, aki
ekkor egy márványoszlop mögül előbújva a nyomukba szegődö�.

A csoportosulás tagjainak fel se tűnt, hogy ke�en befurakodtak közéjük.
Aztán mikor Jack és a karácsonyi malac meglá�a, hogy kiket néznek a



többiek, ők is megálltak, és csak bámultak.
A mutatványosok ember alakúak és ugyanolyan á�etszőek voltak, mint

Te�etés. Egy csörgősipkás alak zsonglőrködö� és bukfenceze�, melle�e
egy hosszú bajszú kis emberke hosszú pálcákon tányérokat pörgete�. Egy
séf palacsintát dobált fel, és mindig sikerült elkapnia, egy balerina pedig
végtelen pirue�ekben pörgö�. Egy öregember egy hosszú kötélre
bonyolult csomókat kötö�, míg egy másik öreg kártyatrükköket mutato�
be.

– Mik ezek? – érdeklődö� Jack a melle�e álló vadonatúj okostelefontól.
– Elvesze� kunsztok – felelte a telefon. – Ügyes kis trükkök, amiket

azemberek valaha tudtak, de aztán öregség, sérülés, feledékenység vagy a
gyakorlás hiánya mia� elveszte�ek mint képességet.

– De azért visszakaphatják őket? – kérdezte Jack.
– Előfordul – bólinto� a telefon. – Tegnap például egy nagyon

ügyesbűvésztrükk a szemünk lá�ára röppent vissza az Élők Birodalmába.
Bosszantó volt, mert nem tudtuk végignézni. Mindig sajnáljuk, ha
elvesztünk kunsztokat, mert ők minden este fellépnek i�, hogy
szórakoztassanak bennünket. No de az ő produkciójuk csak a bemelegítés.
Mindjárt következik a mai tehetség!

Valóban, az elvesze� kunsztok kisvártatva meghajoltak – meg is kapták
megérdemelt tapsukat –, majd futva, bukfencezve, szökdelve, illetve
pirue�ezve elhagyták a kört, és eltűntek.

Ekkor egy csillámló estélyi ruhát viselő, igencsak terebélyes hölgy vonult
be a tér közepére. Az összegyűlt nézők közül sokan éljeneztek, a telefon
viszont bosszúsan legyinte�.

– Nincs szerencséd. Azt reméltem, valamelyik sztori lép fel, azok mindig
nagyon szórakoztatóak. De ez egy hang.

Hang ve� egy nagy levegőt, aztán énekelni kezde� egy olyan nyelven,
amit Jack nem érte�. Dala visszaverődö� a kő bol�vekről és a palota
faláról, és a fiúnak csengeni kezde� tőle a füle. Úgy gondolta, Hang biztos
nagyon tehetséges, mert az ékszerek és a szép könyvek nem győztek
ámuldozni tőle, de a telefon odahajolt hozzá, és azt dörmögte:

– Őt egy operaénekes veszte�e el odafent. Az opera nem az én műfajom.
Inkább hazamegyek.

Azzal Telefon elbillege�. Jackben felmerült, hogy vele tart, mert kezde�
megfájdulni a feje Hang dalától, de ekkor egy másik dolog ezt su�ogta a



fülébe:
– Elnézést, nem � vagytok azok, akik egy játék malacot keresnek?



A király meghívása

Az alak, aki megszólíto�a Jacket, a hangja alapján nő lehete�. Tetőtől talpig
fekete köpenybe burkolózo�, de a csuklya résén és a köpeny alsó szegélye
ala� ibolyakék fény szűrődö� ki.

A karácsonyi malac, amikor észreve�e, hogy Jack hátrafordul, szintén úgy
te�, de a köpenyes alak lá�án lekapta két csülkét a füléről, és menekülésre
készen megragadta a fiú karját.

– Nem kell félnetek – hallatszo� a csuklya alól. – Egy jóakarótok küldö�
értetek.

– Talán Boldogság? – �ppelt Jack.
– Igen, ő, de ha nem akarjátok bajba keverni, erről egy szót se! A

legsúlyosabb büntetést kockáztatja, aki segít nektek. Nagyon sok gondot
okoztatok. Gyertek velem, és mindent elmondok.

A karácsonyi malac gyanakvó képet vágo�, de azért ő is köve�e az alakot.
Hangtól eltávolodva kiváltak a tömegből, és behúzódtak egy bol�ves átjáró
sötétjébe. O� aztán a �tokzatos idegen hátravete�e a fejéről a csuklyát. Ő
is ragyogo�, akárcsak Boldogság, csak nem aranyszínű, hanem ibolyakék
fénnyel, és nem sugárzo� meleget. Az arca öregebb és jóval kevésbé
barátságos volt, mint Boldogságé.

– Te tudod, hol van Püsmac? – kérdezte Jack.
– Sajnos nem – válaszolta a hölgy. – De a király tudja. Őfelsége

mindke�őtöket elvár vacsorára a palotába. O� választ kaptok minden
kérdésetekre.

– Miféle királyról beszélsz? – A karácsonyi malac hangja bizalmatlanul
csenge�. – Idelent a Veszejtő uralkodik. Ezt mindenki tudja.

– Valóban a Veszejtő az Elvesze�ek Birodalmának legfőbb ura, de van
nekünk egy királyi családunk i�, Hiányoltak Honában – magyarázta az
ibolyakék hölgy. – Én őfelsége követe vagyok. Ha valóban meg akarjátok
találni azt a malacot, egyedül a király segíthet nektek. És hát úgy hi�em, ha
másnak nem, egy meleg szobának biztosan örülnétek – te�e hozzá, mivel
Jacknek vacogo� a foga, a karácsonyi malacból pedig még mindig zöld víz
szivárgo�.

– Jó volna átmelegedni – ismerte el a fiú, a malacban viszont a gyanakvás
kerekede� felül.



– Megbocsátasz nekünk egy percre? – fordult az ibolyakék hölgyhöz.
– Természetesen – felelte az kelletlenül.
– Jó, nem valami barátságos, de ha Boldogság küldte, biztosan jóindulatú

– érvelt fojto� hangon Jack, miután a karácsonyi malaccal néhány lépést
odébb mentek. Nem volt könnyű beszélgetniük, mert Hang mindent
betöltö�, de így legalább az ibolyakék hölgy se hallgatha�a ki őket. – Lehet,
hogy Püsmac a palotában van. Talán o� kapo� szállást, mert annyira
nagyon hiányzik nekem. Lehet, hogy befogadták a királyi családba!

– Azt nem hinném – mondta a karácsonyi malac, akinek nedves orra
lassan deresre fagyo� az es� hidegben. – Sose hallo�am, hogy volna
idelent más uralkodó, mint a Veszejtő. És honnan tudja ez a hölgy, hogy kit
keresünk? Nem mondtuk el Boldogságnak, hogy Püsmacért jö�ünk.

– Gondolom, elterjedt a híre – vont vállat Jack. – Beszéltem róla Brilla
seriffnek meg a sakkfigurának is.

– Akkor se tetszik nekem ez a dolog – csóválta a fejét a karácsonyimalac.
– Csapdaszaga van.

– De most először hallo�unk valami biztatót! – Jack kezde� dühbe
gurulni. – Emlékezz, mit mondo� Poéma: végeznünk kell, mielő� eljön az
éjfél, különben i� ragadok, és soha többet nem jutok haza Püsmaccal!
Biztos nincs már sok időnk. – Mivel a karácsonyi malac erre nem mondo�
semmit, Jack elszánta magát. – Jól van, akkor ne gyere… De én megyek!

Azzal o�hagyta a malacot, és elindult vissza az ibolyakék hölgyhöz, aki
úgy világíto� a sötét átjáróban, mint egy lila fáklya. Aztán meghallo�a a
pocakbogyók zörgését a háta mögö�, és ebből tudta, hogy a malac köve�
őt.



A palota

Hallva a döntést, hogy vele tartanak, az ibolyakék hölgy villanto� egy
mosolyt – ami látni engedte hegyes fogait –, és rögtön el is indult a palota
felé. Fekete köpenye lobogo� az es� szélben.

– Hogy jutunk át az őrségen? – te�e fel a kérdést Jack az arany
bejára�ajtó felé sandítva.

– Ó, mia�uk ne aggódjatok! – A hölgy fensőbbségesen mosolygo�. –
Hiányoltak Honában a király parancsol a kárbecslőknek, és én őfelségét
képviselem. Jó estét nektek! – köszönt leereszkedően a ceruzahegyezőnek
és a gumikalapácsnak, akik erre mély meghajlással kinyito�ák elő�ük a
kétszárnyú ajtót.

A gumikalapácsnak olyan nehéz volt a feje, hogy ha nem fogja a kilincset,
felbuko� volna.

– Jó estét, excellenciás asszony! – üdvözölte kórusban a két kárbecslő.
Az ajtón belül mennyei meleg fogadta Jacket és a karácsonyi malacot.

Vastag, skarlátvörös szőnyegen álltak, ami lágyan simoga�a a fiú sebes és
á�agyo� talpát. Lobogó tűz ége� két márványkandallóban, amelyek egy
fényűző aranykorlátos lépcsőt fogtak közre. A lépcső aljában o� állt az a két
gyémántos fülbevaló, akiket Jack még a Kallódóban láto�. A palotában
nyilván szolgálóként foglalkozta�ák őket, mert most lesegíte�ék az
ibolyakék hölgyről a köpenyt, majd meghajoltak, és kihátráltak egy
oldalajtón.

– Jöjjetek! – szólt a király követe, és elindult felfelé a lépcsőn.
Jack és a karácsonyi malac a nyomában lépkede�.

– Megtudhatnánk a neved, excellenciás asszony? – kérdezte a malac,
azt a megszólítást használva, amit a kárbecslőktől hallo�.
Kísérőjük magas volt és sovány, s így, hogy már nem takarta köpeny,

ibolyakék fénye betöltö�e az előcsarnokot. Lepillanto� Jackékre, úgy
válaszolt:

– Becsvágy vagyok.
– Hogy veszíthe� el valaki a becsvágyát? – tűnődö� hangosan Jack.
– Úgy, hogy bolond – felelte fagyosan új ismerősük. – Úrnőmmel

nagyszerű dolgokat értünk el együ�. Ő poli�kus. Vagyis csak poli�kus
volt. Érte egy kisebb kudarc, leszavazták valami csip-csup kérdésben. De



miért csinált ebből ekkora ügyet?! – fakadt ki hirtelen Becsvágy, és meg is
torpant, úgyhogy Jack kis híján nekiment. – Ha megtart, együ�
kimásztunk volna a gödörből, és még sokkal többre vi�ük volna! De
nem… Az az akaratgyenge bolond elveszte� engem! – kiabálta, és az öklét
rázta a mennyeze� találólyuk felé. Szavai hosszan visszhangzo�ak a
márványfalak közö�, amitől észbe kapo�. Mélyeket lélegze�, hogy
megnyugodjon. – Bocsánat, hogy elragadta�am magam – szabadkozo�. –
Immár sok-sok éve élek i�, arra várva, hogy úrnőm megtaláljon. Néha
a�ól félek, erre sose fog sor kerülni… De ennek semmi köze hozzátok és a
játékotokhoz.
Becsvágy továbbindult a lépcsőn, Jack és a karácsonyi malac pedig

összenéze�, majd köve�e. A fiú biztosra ve�e, hogy a malac ezek után még
kevésbé bízik az ibolyakék nőben, és mi tagadás, őbenne is nyugtalanító
kétségek támadtak. De mivel most már nem akart visszafordulni, igyekeze�
leplezni aggodalmát, és bizakodó képet vágo�.

A lépcső tetején újabb kétszárnyú ajtó várta őket, amelyet azonnal fel is
tárt elő�ük egy pár tömör aranyból készült halkés.

– Excellenciás asszony… – köszöntek �sztele�udóan a csillogó kések,
mikor Becsvágy áthaladt közö�ük, és belépe� az ajtón túli helyiségbe.

Jack és a karácsonyi malac köszöntés helye� csak kíváncsi pillantásokat
kapo�.



A királyi család

A terem, ahová beléptek, aranyozo� oszlopaival és tükrei vel még az
előcsarnoknál is fényűzőbb volt. A boltozatos mennyezetet az Elvesze�ek
Birodalmának három városát ábrázoló freskók díszíte�ék: o� voltak
Pótolható fakalyibái, Baj-Hogy-Nincs-Meg csinos, hófödte házikói és
Hiányoltak Honának szépséges villái meg csatornái. A terem közepén
hosszú, gyertyákkal megvilágíto� asztal terpeszkede�, amit �zenöt főre
teríte�ek meg aranytányérokkal és kristálypoharakkal. Az asztalfőn jókora
aranytrónus állt, egyelőre üresen.

I� is volt egy kandalló, s elő�e – smaragdzöld fénygömbbe burkolózva –
egy feltűnően szép arcú fiatalember nézege�e magát a kandallópárkány
fölö� tükörben. Minden jel szerint elégede� volt azzal, amit láto�.

– Jó estét – köszönt, de nem ve�e le a tekintetét a tükörképéről, sőt
jobbra-balra forga�a a fejét, hogy a profilját is megcsodálhassa.

– Ő Szépség – muta�a be Becsvágy, majd egy narancsszínű fénygömb felé
mutato�, amiben mosolygós, kerek arcú fiatalember állt. – Ő pedig
Derűlátás. Rájuk bízlak benneteket, amíg jelentem őfelségének, hogy
megérkeztek a vendégei.

Azzal kisiete� a teremből. Jack és a karácsonyi malac igencsak zavarban
volt, és még piszkosabbnak érezték magukat most, hogy ilyen fényűző
környezetbe csöppentek. Azonban alighogy az arany halkések becsukták az
ajtót Becsvágy után, Derűlátás fülig érő szájjal odasiete� hozzájuk. Nagy,
ártatlan bociszeme volt, és Boldogsághoz hasonlóan kellemes meleget
áraszto�. Megrázta Jack kezét, aztán a karácsonyi malac csülkét is, és
közben dőlt belőle a szó:

– Nagyon örülök a szerencsének! Hogy � milyen csodálatos dolgok
vagytok! Úgy érzem, mintha ezer éve ismernélek �teket! Legyünk jó
barátok!

– Szervusz – köszönt bátortalanul Jack.
– Jól hallo�am, hogy egy régi játék malacot kerestek? – kérdezte

Derűlátás, és közben izgato�an hintázo� a talpán.
– Igen – felelte a fiú.
– Nos, biztos vagyok benne, hogy megtaláljátok. Minden a lehető

legjobban alakul majd! És imádni fogjátok a királyt! Ő egy nagyon jóságos



dolog… – Derűlátás mosolya most egy másodpercre elhalványult, de aztán
még sugárzóbb le�, mint annak elő�e. – A szíve mélyén! – bökte ki végül.

– Engem senki nem óhajt csodálni? – méltatlankodo� Szépség.
Most végre leve�e a pillantását a tükörképéről, és szembefordult

Jackékkel.
– Oh… de… hogyne – hebegte zavartan a karácsonyi malac. – Nagyon

szép vagy.
– Rólatok ez nem mondható el – jegyezte meg gúnyos mosollyal Szépség,

miután alaposan végigmérte az összepiszkolódo� és csálé fülű karácsonyi
malacot meg a mezítlábas Jacket a sáros pizsamájában. – Bizonyára valahol
idelent van a � szépségetek is. Vagy nem veszíthe�étek el, mert sose volt?

Ezzel a goromba megjegyzéssel le is zárta a beszélgetést, és újra a tükör
felé fordult.

Ekkor a terem túlsó végében kinyílt egy ajtó, és beúszo� rajta egy
indigókék fénygömb. Jack először azt hi�e, a király érkeze� meg, de mikor
a fénygömb közelebb ért, lá�a, hogy egy vénséges vén hölgy �peg benne.

– Jó estét! – köszönt az ismeretlen magas, vékony hangon.
– Jó estét! – köszönt vissza a karácsonyi malac.
– Ő Emlékezet – muta�a be az öregasszonyt Derűlátás.
Emlékezet pár pillana�g tűnődve néze� a karácsonyi malacra, aztán így

szólt:
– Nyolcvanöt évvel ezelő� volt az úrnőmnek egy malaca, de az

porcelánból készült, és perselyként szolgált. Kis kék virágok voltak az
oldalára festve, és úrnőm abban gyűjtö�e a zsebpénzét. Aztán egyszer,
nyolcvannégy esztendeje, egy vasárnap délután úrnőm húga, Amelia
Louise…

– Emlékezet – szakíto�a félbe ásítva Szépség –, ez senkit se érdekel. Ne
untass minket!

– Jaj, biztosra veszem, hogy nagyon szórakoztató történet kerekedik
belőle! – lelkendeze� Derűlátás.

Jack csodálkozo�, hogy nem zsibbad el az arca a folyamatos
mosolygástól.

– …összetörte a malacperselyt, aminek az oldalára kis kék virágok voltak
festve…

– Ezerszer hallo�uk már ezt a történetet! – bosszankodo� Szépség, de
Emlékezet nem zavarta�a magát, és motyogva tovább mesélte az emléket.



A terem túlsó végében újra kinyílt az ajtó, és ezú�al hat kék fénygömb
jö� be rajta. Ezek hajszálra egyforma férfiakat rejte�ek: mindegyik
alacsony, ápolt külsejű és komoly arcú volt. Jack arra gondolt, hogy nem
lehet mindegyik a király, és most már egészen összezavarodo�.

– Jó estét! – köszönt a hat kék férfi kórusban, elnyomva
Emlékezetmotyogását, aki még mindig a malacperselyes történetet
mesélte. – Elvek vagyunk.

Egy emberként meghajoltak, Jack pedig, jobb ötlete nem lévén,
viszonozta a gesztust. Így te� a karácsonyi malac is, akinek már újra
zörögtek a pocakbogyói, mert megszáradt a melegben.

– Nem megmondta a király, hogy maradjatok a szobátokban? –
ripakodo� rá az elvek tükörképére Szépség.

– Miután alaposan mérlegeltük őfelsége kívánságát – felelték megint csak
kórusban a csoport tagjai –, arra az álláspontra helyezkedtünk, hogy
önmagunk ellen való volna, ha most távol maradnánk.

– Elvek miféle dolgok? – kérdezte su�ogva Jack a karácsonyi malactól.
A kék fénygömbök nyilván meghallo�ák a kérdést, mert nyomban

válaszoltak rá:
– Mi késztetjük rá az embereket, hogy becsületesen és �sztességesen

viselkedjenek. Sajnos a gazdánk, aki üzletember, az anyagi javakat
hajhászva sorban elveszíte� minket. Gazdag csaló le� belőle. Örül a
vagyonának, mégis boldogtalan, mert tudja, hogy több �szteletet és
szeretetet kapo�, amíg megvoltunk neki. Mivel az elvesze� elveket a
legnehezebb megtalálni minden dolog közül, valószínűleg sosem
távozhatunk innen. Ezért új munkát kerestünk magunknak. Igyekszünk
elérni, hogy a király ne térjen le az igazságosság ösvényéről.

– És gyakran kell segítenetek neki ebben? – kérdezte a karácsonyimalac.
Ám mielő� az elvek válaszolha�ak volna, fanfár zenge� fel, és kinyílt a

hátuk mögö� ajtó.



A király

Az ebédlőtermet egyik pillanatról a másikra skarlátszínű fény töltö�e be:
o� csillogo� a kristálypoharakon, és vérvörösre feste�e a tányérokat. Az
ajtón belépő alak ragyogása még a nyomában érkező Becsvágy fényét is
elhomályosíto�a.

Szépség, Derűlátás és az elvek meghajoltak, Jack és a karácsonyi malac
pedig köve�ék a példájukat. Emlékezet pukedlize�, és végre-valahára
csöndben maradt.

– Bemutatom Hatalmat, a királyunkat – szólt büszkén Becs vágy. – Felség,
íme a két dolog, akiket látni kívántál: ők keresik az elvesze� malacot.

Jack hunyoríto�, és így már ki tudta venni az alakot, aki a skarlátvörös
fényt áraszto�a: nagydarab, komor képű férfi volt, szögletes, előreugró
állkapoccsal.

– Üdvözöllek benneteket! – szólalt meg dörgő hangon. – Mit szóltok a
városomhoz? Tetszik nektek?

– Nagyon szép város, felség – válaszolt udvariasan a karácsonyi
malacke�ejük helye�, mert Jack úgy félt, hogy meg se bírt szólalni.

– Szép? – Hatalomnak szemlátomást nem tetsze� a válasz. – Szép
városból rengeteg van. Az én városom gyönyörű! Pazar. Pompás. Fenséges!
– Az utolsó szót egyenesen bömbölte, össze is rezzent mindenki.

– Igen, pazar, pompás és fenséges is! – cincogta a karácsonyi malac.
Hatalom most az elvekhez fordult.
– Úgy emlékszem – kiabálta –, hogy azt parancsoltam, maradjatok a

szobátokban!
– Önmagunk ellen való le� volna távol maradnunk – ismételték

megérvüket kórusban a kék fénygömbök.
Hatalom ökölbe szoríto�a lapátnyi kezét, és a fogát csikorga�a. Jack és a

karácsonyi malac félelmében hátrált egy lépést.
– Felség… – Becsvágy a király vaskos karjára te�e a kezét. – Kérlek, ne

feledkezz meg kitűzö� célunkról!
Hatalom hallgato� a figyelmeztetésre, és lemondo� róla, hogy tovább

üvöltözzön az elvekkel.
– Igazad van, Becsvágy. Mindenki üljön le! – bömbölte, majd az

asztalfőhöz vonult, és elfoglalta helyét az arany trónuson.



Jack leült a karácsonyi malac és Szépség közé, aki most egy tükörfényes
kanálban nézege�e magát. Derűlátás, aki az asztal másik oldalán, Jackkel
szemben kapo� helyet, rendíthetetlenül mosolygo�.

– Aggodalomra semmi ok! – rikkanto�a. – A kalandotok jó véget ér,
ebben biztos vagyok!

– Remek – dörmögte Hatalom válaszul valamire, amit Becsvágy a fülébe
súgo�. Amikor nem kiabált, akkor is olyan hangosan beszélt, hogy
megcsörrent tőle a teríték az asztalon. – És zárva van az ajtó?

– Bezárjuk, amint a szolgák megbizonyosodtak róla, hogy lefeküdt aludni
– felelte Becsvágy. – Ami a másikat ille�… sajnos őt nem sikerült megtalálni.
Jól tudod, felség, hogy olyan mocskos zugokba jár el, ahova �sztességes
dolog be nem tenné a lábát. Utasíto�am a kárbecslőket, hogy ejtsék…
akarom mondani, hogy kutassák fel – helyesbíte� Jackre sandítva –, de
nem jártak sikerrel.

A fiú kikövetkezte�e, hogy Hatalom és Becsvágy azokról a dolgokról
beszél, akiknek a két üresen maradt széken kellene ülniük, de nem volt
bátorsága rákérdezni.

Hatalom most felemelte irdatlan kezét, és hangosan ke�őt tapsolt.
Azon nyomban kinyílt a személyze� ajtó, és csapatnyi dolog siete� be

rajta a vacsorával, ami meglehetősen furcsa fogásokból állt.
Terítékre került egy mentolos drazsé, ami akkora volt, mint Jack feje,

néhány palacsinta nagyságú burgonyaszirom, egy nagypárnát idéző, fehér
mázas tortaszelet, több karfiol méretű pa�ogato� kukorica és – ez volt a
legnagyobb mind közül – egy színes alufóliába csomagolt, karácsonyfadísz
csokimikulás. A cukorfogó, aki cipelte, nagy üggyel-bajjal tudta az asztalra
emelni.

– Idelent természetesen csak elvesze� ételek vannak – harsogta Jackhez
fordulva a király, miközben a felszolgálók sietve távoztak. – Nekünk,
dolgoknak nincs szükségünk ételre, de te biztosan megéheztél – Hatalom
villámló szemeket mereszte� a rémült fiúra –, hiszen te, mint tudjuk, élő
gyerek vagy!



Hatalom terve

Abban a pillanatban, amikor Hatalom elbömbölte, hogy „élő gyerek”, fémes
ka�anás hallatszo� minden ajtó felől. Jacknek nem volt nehéz kitalálnia,
hogy a szolgák kívülről rájuk zárták az ebédlőtermet.

– Valami ilyesmitől tarto�unk… – motyogták kórusban az elvek.
– Ő nem élő gyerek – cincogta rémülten a karácsonyi malac. – Hanem

akciófigura!
– I-gen – hebegte kiszáradt szájjal Jack. – Pizsamás Fiú vagyok, azálmok

és az alvás ura.
– Saját képregénye is van! – tódíto�a a karácsonyi malac.
– Helytelenítjük a hazugságot – hangzo� fel az elvek szigorú kórusa.
– Nyolcvan esztendővel ezelő� – nyikorogta Emlékezet – úrnőm húgát,

Amelia Louise-t hazugságon kapták…
– Csend legyen! – bömbölte Hatalom, és öklével az asztalra csapo�.

Az egyik talpas kristálypohár felborult, és eltört. Emlékezet elhallgato�.
A király felállt, s közben ragyogása mélyebb és sötétebb vörösre válto�.

Az asztalnál ülők mind nyugtalanul pislogtak, kivéve Becsvágyat, aki
szélesen vigyorgo� – kivillantva hegyes fogait –, és csak úgy szikrázo� a
szeme.

– Tudod-e – harsogta Jackre meredve Hatalom –, hogy miért vagyok i�,
az Elvesze�ek Birodalmában?

– Nem – su�ogta megszeppenten a fiú.
A karácsonyi malac az asztal ala� megszoríto�a a kezét.
Hatalom ellépe� az asztaltól, és miközben beszélt, fel-alá járkált a

teremben.
– Azért, mert a gazdám elveszíte�, amikor nem sújto� le elég keményen

– a király i� hatalmas öklével a tenyerébe csapo� – az ellenségeire! Mi
ke�en egy egész ország fölö� uralkodtunk. A gazdám azért tudo�
megtartani, mert a nép – undor és gyűlölet torzíto�a el Hatalom arcát,
mikor ezt a szót harsogta – tudta, hol a helye, és térdepelt elő�ünk! De
aztán egy ilyen gyerek, mint te – vörös szeme eszelősen villogo� –,
nyilvánosan bírálni merészelte a gazdámat! És ezzel az a gyerek bátorságot
öntö� a népbe! És a nép fellázadt! – A király most már magából kikelve
üvöltö�. – Én pedig lezuhantam ide, az Elvesze�ek Birodalmába!



– Kedves felség – szólalt meg Szépség –, nagyon kérlek, ne ordibálj!
Egyrészt szörnyen fülsértő, másrészt borzasztóan elcsú�t téged.

– Szóval azért csaltál ide minket, hogy bosszút állj egy élő gyereken? –
kérdezte a karácsonyi malac, még mindig Jack kezét szorongatva az asztal
ala�.

– Szó sincs róla! – csa�ant fel Becsvágy. – Távol áll tőlünk a
kicsinyesbosszúvágy! Minden te�ünk azt szolgálja, hogy még nagyobbak
legyünk, még sikeresebbek, még tekintélyesebbek…

– Még hatalmasabbak! – bömbölte a király. – Tudjuk, kit kerestek: azt a
Püsmac nevűt…

– Hol van? – buko� ki Jackből a kérdés. – Tudod, hol van?
– Igen, tudom! – üvöltö�e Hatalom. – De nem fogjátok megtalálni, mert

átadlak �teket a Veszejtőnek! Megjutalmaz érte, és akkor királynőmmel,
Becsvággyal még nagyobb terület fele� uralkodunk majd, és hatalmam a
Veszejtőéhez lesz mérhető!

– Csak higgadtan, felség, csak higgadtan! – csi�to�a Becsvágy, és csontos
kezét megint a király karjára te�e. – Ne feledd, előbb szavaznunk kell a
kérdésről… És most jól figyeljetek mindnyájan – folyta�a, immár
Szépséghez, Derűlátáshoz, Emlékezethez és az elvekhez intézve szavait. –
Ha átadjuk őket a Veszejtőnek, esetleg kapunk cserébe dolgokat. Talán egy
nagyobb palotát még több tükörrel – vete� egy pillantást Szépségre –, vagy
garanciát arra, hogy a Veszejtő soha nem lép be a városunkba. Akár még
abba is beleszólást kaphatunk, hogy kik jöhetnek Hiányoltak Honába. Hisz
tudjátok, esetenként olyan dolgok is idekerülnek, akik nem felelnek meg az
elvárásainknak… Emlékezzetek csak vissza arra a szede�-vede� Poémára
meg arra a borzasztóan közönséges Te�etésre. Szépség, te mire szavazol?

– Sajnos a�ól tartok, hogy ez a vita te�legességig fajul – állt fel Szépség. –
Én pedig sosem verekszem. Kócos leszek tőle, és legrosszabb esetben még
a fogamat is kiverhe�k. Inkább megyek, és lefekszem. Szavazzatok
nélkülem!

– Nem mész sehova! – mordult rá Hatalom. – Az ajtók zárva vannak!
Szavazz, vagy én verem ki a fogadat! Akarod, hogy átadjuk őket a
Veszejtőnek? Igen vagy nem?

Szépség sóhajto�, és visszazu�yant a székére.
– Jól van, ha a�ól több tükrünk lesz, akkor igen – mondta, azzal fogta a

kanalát, és újra elmélyedt önmaga csodálatában.



– Emlékezet, kedvesem – fordult az öreg hölgyhöz Becsvágy –, bizonyára
te is azt tartanád jónak, ha átadnánk ezeket a szökevényeket a Veszejtőnek.
Így van?

Már csendült is Emlékezet cérnavékony hangja:
– Hatvankilenc évvel ezelő� úrnőm és a húga, Amelia Louise megnéze� a

moziban egy Szökevény című filmet…
– Emlékezet, ne kalandozz el! – szólt rá Becsvágy. – Szavazás van. Az a

kérdés, átadjuk-e ezeket a Veszejtőnek. Igen vagy nem?
Az indigókék fényű öregasszony Jackre és a karácsonyi malacra fordíto�a

pillantását. Hosszan hallgato�, majd így felelt:
– Nem. Ők legalább nem fojtják belém az emlékeket. Kedvelem őket.
– Köszönjük, Emlékezet – su�ogta a karácsonyi malac, aki még ekkor is

Jack kezét szoronga�a az asztal ala�.
– Szavazz, Derűlátás! – parancsolta Hatalom.
– Azt mondtam nekik, hogy jó véget ér a kalandjuk. – Derűlátásnak kicsit

remege� a szája széle. – Azt is mondtam, hogy jóságos király vagy,
Hatalom.

– Szavazz! – mennydörögte a király.
– Én nemmel szavazok. – Derűlátás csuklo� egyet. – És biztosra veszem,

hogy a szíved mélyén, a legeslegmélyén van egy icipici jóság, és ha
alaposan megfontolod a dolgot, végül úgy döntesz majd, hogy befogadod
őket a palotába!

– Ne fecsegj! – bömbölte Hatalom. – Na és �, Elvek? Belátjátok, hogy
ezek ke�en megszegték az Elvesze�ek Birodalmának törvényeit? Élőknek
�los lejönni ide!

– Így igaz – felelték szokásuk szerint kórusban a kék férfiak. –
Helytelenítjük a törvényszegést.

– Akkor igennel szavaztok? – kérdezte mohón Becsvágy, de mielő�
feleletet kaphato� volna, megint fémes ka�anások hallatszo�ak, és a
terem végében ismerős hang csendült:

– Miért zártatok be a szobámba?
Az ebédlőtermet ekkor aranyló fény töltö�e be: belépe� Boldogság.



Az utolsó két vendég
– Öhm… azt hi�em, pihenni kívánsz a hosszú utazás után, felség –

magyarázkodo� zavartan Becsvágy, és pukedlize� egyet a belépő
Boldogság elő�, aki mindent aranyfénybe vont maga körül. –
Feltételeztem, hogy nem kívánsz az érkezésed estéjén egy ilyen
jelentéktelen üggyel foglalkozni.

– Hogy tudtál kijutni?! – dühöngö� Hatalom. – És ha már i� tartunk:
hogy juto�ál be ide?!

– Én engedtem ki és be – hallatszo� most egy másik hang. – Jól tudod,
Hatalom, hogy zárak nem állhatják utamat.

Jacket pár pillanatra elvakíto�a Boldogság ragyogása, így eddig észre se
ve�e, hogy egy másik dolog is belépe� a terembe. Most viszont
megpillanto� egy Becsvággyal egyforma magas, de nála jóval erősebb
testalkatú nőt. Gyönyörű szép hölgy volt, rózsaszín derengés ve�e körül, de
a fénye halványabban világíto�, mint a többi jelen lévő dologé, és – a
királyi családban egyedül – szárnyat viselt. Nem merev, égnek álló,
aranyozo� műanyag szárnyat, mint Sérült Angyal, hanem nagy, tollas,
színeiben a fehér és a sötétpink közö� minden árnyalatot felvonultató,
igazi szárnyat, ami a földet súrolta, mint egy szép ruha uszálya.

– Nagyon örülök, hogy újra találkozunk. – Boldogság sugárzó mosolyt
küldö� Jack és a karácsonyi malac felé, s nyomban bemuta�a nekik a
kísérőjét: – Ő a barátnőm, Remény.

A rózsaszín hölgy is rámosolygo� Jackékre, ők pedig, bár dermedtek
voltak a félelemtől, halványan visszamosolyogtak.

Remény és Boldogság ezután helyet foglalt a két üres széken.
– Úgy hallo�uk, szavazásra bocsátjátok a vendégeink sorsát – szólt

Boldogság. – Folytassátok csak bátran! Ez minket is nagyon érdekel.
– Ahogy kívánod – bólinto� udvariasan Becsvágy. – Ez az élő gyermek és

a malaca, hogy képtelen céljukat elérjék, megszegték a törvényt. Elvesze�
dolog csak úgy térhet vissza az Élők Birodalmába, ha odafent megtalálják,
márpedig Püsmacot semmiképp sem találhatják meg… – De miért? – vágo�
közbe Jack.

– Mert átment rajta egy teherautó – felelte gonosz mosollyal Becsvágy.–
Püsmacból az Élők Birodalmában csak szétszóródo� bogyók és rongyok



maradtak. Nem lehet megtalálni, így hát i� marad nálunk örökre.
– Nem! – kiálto�a Jack kétségbeese�en. – Ez nem lehet igaz. Nem hiszem

el!
Csakhogy hirtelen maga elő� lá�a a jelenetet, ahogy papa, miután

elment megkeresni a kidobo� plüsst, az autóhoz visszatérve ránéze�
nagyira, és némán a fejét rázta.

– Akkor is visszakaphatod őt – mondta makacs meggyőződéssel a
karácsonyi malac. – Hidd el, Jack, megmentheted Püsmacot!

– Jól beszélsz, Malac – bólinto� Remény. – Becsvágy elfeledkezik róla,
milyen nap van ma odafent, az Élők Birodalmában. – A királyhoz fordult,
úgy folyta�a: – Ők ke�en bátran lemerészkedtek az Elvesze�ek
Birodalmába, abban a reményben, hogy véghez vihe�k a lehetetlent, és
most, a csodák estéjén van is rá esélyük, hogy sikerül.

– És megérdemelnék, hogy sikerüljön – jelente�e ki Boldogság. – Én arra
szavazok, hogy ne adjuk át őket a Veszejtőnek.

– Úgyszintén – bólinto� Remény.
– Akkor hát – szólt Becsvágy, és ismét Hatalom karjára te�e a kezét, mert

a király egy készülő újabb dühroham jeleit muta�a – eddig hárman
szavaztak melle�e, és négyen ellene. Az elvek dön�k el a kérdést. – A hat
egyforma kis kék férfihoz fordult. – Egyetértetek azzal, hogy ezek ke�en
megszegték a törvényt?

– Igen – felelte az elvek szokásos kórusa.
– De egy élő gyereket a Veszejtőnek adni gyilkosság, ami a

legförtelmesebb bűn! – vete�e közbe a karácsonyi malac.
– Ez is igaz – bólinto�ak az elvek.
– Én csak vissza akarom kapni Püsmacot! – fakadt ki Jack. – Senkinek nem

akartam rosszat!
– Hogyan szavaztok, Elvek? – sürge�e a döntést Becsvágy, válaszra se

méltatva a fiút. – Milyen sorsra jussanak a hazug szabályszegők, akik
semmibe veszik az Elvesze�ek Birodalmának ősi törvényét? Úgy véliteke,
hogy bármi volt is az indítékuk, a Veszejtőnek kell döntenie a
büntetésükről?

– Igen – felelte három Elv, de a másik három azt mondta: – Nem.
– Hét-hat. Nyertünk! – súgta Jack a karácsonyi malacnak, ám ekkor

Hatalom felpa�ant a trónjáról.
– Én pedig arra szavazok, hogy ne legyen szavazás! – bömbölte, a

nyomaték kedvéért pedig a földhöz vágta az óriási mentolos drazsét, a



fogát csikorga�a, és rázta az öklét.
Szépség lassan lecsúszo� a székén, és eltűnt az asztal ala�, de a fényes

kanalát magával vi�e. Emlékezet motyogni kezde� valamit Amelia Louise-
ról, amit senki nem érte�, mert a hangját elnyomta Hatalom üvöltése:

– Kárbecslők! Vigyétek őket a Veszejtőhöz!



Menekülés

Amint a parancs elhangzo�, kitárultak a terem két végén az ajtók, és nagy
csörömpölés közepe�e annyi kárbecslő ronto� be rajtuk, ahányat együ�
Jack csak a Kallódóban láto�. Voltak köztük borotvák, ollók, harapófogók,
drótvágók meg vésők, sőt a nehézfejű gumikalapács is, és valamennyien a
palotaőrök tollas fekete sisakját viselték. Jack és a karácsonyi malac
felpa�ant a helyéről. A fiú felkapo� pár pa�ogato� kukoricát, hogy ha kell,
fegyvernek használhassa, a karácsonyi malac pedig az óriási mentolos
drazsét ve�e magához.

– Fogjátok le őket! – ordíto�a Hatalom, és Jack egy pillana�g biztosra
ve�e, hogy i� a vég: a túlerő legyűri őket, a Veszejtő tanyájára kerülnek, és
már soha nem látja viszont se anyát, se Püsmacot.

Ám ekkor, legnagyobb meglepetésére, egy meleg, erős kar fonódo� a
teste köré. Nagy szárnyak suhogását hallo�a, és valami felemelte a
magasba, a zsibongó és csörömpölő fémdolgok fölé. Remény volt a
megmentő: Jacket az egyik karjába fogta, a karácsonyi malacot a másikba,
és széles szárnyát kitárva végigsuhant a termen, mit sem törődve a dühtől
tomboló Hatalommal. Boldogság a megszoko�nál is szemkápráztatóbban
ragyogo�, hogy elvakítsa az üldözőket, Remény pedig kiröppent az egyik
kétszárnyú ajtón, ami egy sötét folyosóra vezete�.

– Hova megyünk? – kiabálta Jack a mögö�ük loholó kárbecslők
csörömpölését túlharsogva, s közben kétségbeese�en kapaszkodo�
megmentője erős karjába.

– Püsmachoz – felelte Remény. – A lakhelyére nem mehetek be, oda az
Elvesze�ek Birodalmának legbecsesebb lakói tehe�k csak be a lábukat.
Viszlek �teket, ameddig vihetlek, aztán egyedül kell célba érnetek. Szedd le
azt a faliszőnyeget!

Jack habozás nélkül engedelmeskede�: megmarkolta a gobelint, és
ránto� egyet rajta. A vastag szövet levált a falról, és hullámozva repült
utánuk. Olyan nehéz volt, hogy alig bírta megtartani, és le is lassíto�a őket
egy kicsit. Jack úgy vélte, veszítenek az előnyükből, mert egyre közelebbről
hallo�a az üldözők csa�ogását és kiáltásait, de Remény ekkor felrepült egy
csigalépcsőn, ami egy elreteszelt ajtóhoz vezete�.



Jack egy pillana�g a�ól félt, csapdába estek, de a rózsaszín hölgy
közeledtére a retesz elmozdult, az ajtó kinyílt, és ők kirepültek a hóesésbe.

– Gyorsan! – Remény leszállt a palota aranytetejére, és óvatosan lete�e
utasait. – Burkolózzatok a faliszőnyegbe, úgy könnyebben tudlak vinni
�teket. Hideg is lesz útközben, és eleget fagyoskodtatok már.

Jack és a karácsonyi malac ráfeküdt a gobelinre, és ké�elől magára húzta.
Remény akkor ismét kitárta erős szárnyát, összefogta a kárpit két szélét, és
újra a levegőbe emelkede�. Jackék most úgy utaztak, mint valami
függőágyban.

A fiú a vastag szöveten át is hallo�a a nyomukban a tetőre sereglő
kárbecslők dühös kiáltásait és Hatalom üvöltését:

– Gyertek vissza! Hozzátok vissza őket!
Ők azonban repültek tovább, a kiáltások pedig elhalkultak, majd a

távolba vesztek, és a�ól fogva nem hallatszo� más, csak Remény nagy, erős
szárnyának suhogása.



 



Remény története

A faliszőnyeg kicsit porszagú volt ugyan, de Jack jól érezte magát benne,
mert összebújhato� a karácsonyi malaccal. A Hatalom palotájában átélt
ijesztő kaland után megnyugtató volt számára a puha érintés. Még az állo�
csatornavízszag se zavarta, amit a malac áraszto�.

Most, hogy biztonságban voltak, tudatosult benne, hogy végre úton van
egyenesen Püsmachoz. Örömében megszoronga�a a karácsonyi malacot.

– Már annyira közel járunk! – mondta izgato�an. – Én nagyon féltem a
palotában. Te nem?

– De, én is nagyon féltem – ismerte be a malac. – Köszöne�el tartozunk
Reménynek. Ha ő nincs, már úton lennénk a Veszejtő tanyájára.

– Az biztos – bólinto� Jack. – Köszönjük szépen, Remény! – mondta
hangosan.

– Igazán nincs mit – jö� felülről a válasz. – Kényelmesen vagytok?
– Igen, nagyon.
– Nem vagyunk túl nehezek? – aggodalmaskodo� a karácsonyi malac.
– Dehogy – felelte Remény. – Cipeltem én már sokkal súlyosabb terhet is.
– Te hogyan vesztél el? – érdeklődö� Jack.
– Hát az szomorú történet. – Remény hangja elnyomta szárnycsapásainak

zaját. – Az úrnőm börtönben van.
– Börtönben? – döbbent meg Jack. – De miért? Rosszat csinált?
– Nem te� semmi rosszat. Épp ellenkezőleg, nagyon is jó dolgot te�:

felemelte a szavát egy Hatalomhoz hasonló zsarnok ellen. A zsarnok
haragra gerjedt, megvádolta őt törvényszegéssel, az ítélkező bíró pedig
nem mert ellentmondani az államelnöknek, így úrnőm börtönbe került.
Nem kap eleget enni, és �z sorstársával osztozik egyetlen szűk cellán, ahol
lefeküdni is alig van helyük.

– De hát ez borzalmas! – szörnyülködö� Jack.
– Igen, az – erősíte�e meg Remény. – Úrnőm most el se tudja képzelni,

hogyan fordulhatna jobbra a sorsa, mert azt mondták, húsz évig kell
raboskodnia. Akkor veszte� el engem, amikor ezt az ítéletet meghallo�a,
de újra rám fog találni, előbb is, mint hinné.

– Honnan tudod? – kérdezte Jack.



– Van egy szerető családja és sok-sok barátja, akik nem mondtak le róla.
Mikor megtudja, mennyien küzdenek azért, hogy visszanyerje a
szabadságát, újra rám talál, én pedig segítek majd neki elviselni ezt a
mostani borzasztó helyzetét. Nem világítok olyan fényesen, mint Boldogság
barátnőm, de az én lángomat nehezebb kioltani.

Repülés közben Jack és a karácsonyi malac faliszőnyegágya lágyan
hintázo� előre-hátra. A fiú kezde� nagyon álmos lenni. Aztán egyszer csak
új zajt hallo�, olyasformát, mint egy hatalmas, alvó szörnyeteg szuszogása,
és valami ismerős illat csapta meg az orrát. Addig izge�-mozgo�, amíg ki
nem tudo� lesni a faliszőnyeg szélén. Odalent megpillanto�a az óceánt,
ami éppolyan sötét volt, mint fent az éjszakai ég. Még mindig hullo� a hó,
és Remény nagy, halvány fényű szárnya visszatükröződö� a hullámokon.

– Hova megyünk? – kérdezte Jack.
– A Szerete�ek Szigetéhez – jö� a felelet. – Idelent csak nagyon

kevésdolog tud a létezéséről. A szívből szerete�ek sose kerülnek el a
szigetről, így a városokban lakó dolgok nem találkoznak velük. De én tudok
róla, mert repültem már át fölö�e. Most jobb lesz, ha alszol, mert hosszú
még az út. Majd felébresztelek, amikor eljön az ideje, hogy nélkülem menj
tovább. Nagyon ügyes voltál, sikerülni fog még szenteste napján célba
érned. Ha jól sejtem, éjfél elő� egy órával hazaérsz.

Így hát Jack visszakúszo� a faliszőnyeg mélyére, behunyta a szemét, és
arcát a karácsonyi malacnak nyomta.

– Milyen hazug volt Becsvágy! Azt mondta, nem kaphatom vissza
Püsmacot! – motyogta a malac nedves fülébe. – Nagyon hálás vagyok
neked, Kalac. Nélküled nem tudtam volna megkeresni Püsmacot.

– Szóra sem érdemes – felelte furcsán tompa hangon a karácsonyimalac.
– Most aludj! Remény azt mondta, hosszú út áll még elő�ünk.

Jack behunyta a szemét, és még egyszer magához szoríto�a a karácsonyi
malacot. Kitapinto�a az ismerős pocakbogyóit, és beszívta jóleső, piszkos
szagát. Már félálomban volt, amikor sós nedvességet érze� az ajkán. Arra
gondolt, biztos a messze ala�uk elterülő, végtelen tengerről álmodik.



HETEDIK RÉSZ
A Szerete�ek Szigete



A Szerete�ek Szigete

Órákkal később Remény hangja ébreszte�e Jacket:
– I� az idő! Készülődj! Sajnos megint vizes leszel, de nincs mit tenni, nem

vihetlek tovább.
Jack csak nehezen tudta kinyitni a szemét, mert a faliszőnyeg két végén

beáradó fény éppolyan vakító volt, mint Boldogság ragyogása. A vastag
szövetet forrónak érezte, a pizsamája teljesen megszáradt, és a lába is
átmelegede�. Biztos olyan helyre értek, ahol hét ágra süt a nap.

– Készen állsz? – kérdezte Remény. – Lábbal előre mássz ki. Nem fogsz
nagyot zuhanni, mert alacsonyan repülök – amilyen alacsonyan csak
merek.
– Gyere, Kalac! – szólt Jack.
– Te ugorj előbb! – mondta a malac.
A fiú arra gondolt, ú�társa biztosan fél belevetni magát a tengerbe, hisz

nem tud úszni.
– Semmi gond, Kalac – bizta�a –, o� leszek melle�ed, mikor a vízbe érsz.
A gobelin széléhez mászo�, és kidugta a lábát. Most nagyon erősen

érezte a tenger sós illatát, csupasz lábfején pedig a nap meleg sugarait. Ve�
egy nagy levegőt, és kicsusszant a falikárpitból.

Úgy le�, ahogy Remény mondta: egy-két másodpercig volt csak a
levegőben, aztán jö� a csobbanás, és térdig érő, kristály�szta, langymeleg
vízben találta magát. A feje fölö� a felhőtlen kék eget megannyi találólyuk
pö�yözte. Mikor körülnéze�, egy gyönyörű trópusi sziget pálmafáit
pillanto�a meg, és hófehér homokkal boríto� strandot, amin – kíváncsian
odasereglő régi játékok népes csapatának élén – Püsmac futo� felé.

– Püsmac! – kiálto�a Jack, és egyszerre kezde� nevetni meg sírni. –
Püsmac, én vagyok az!

A szürke, csálé fülű és ruhagomb szemű malac boldogságtól sugárzó
arccal rohant le a parton, be a tengerbe. Jack kitárt karral gázolt a vízben,
Püsmac gombszeméből könnyek potyogtak, és mikor találkoztak, úgy
ölelték egymást, ahogy gyerek és játéka még soha. A fiú mélyen beszívta
Püsmac illatát, amiben o� volt az ágy, a kert és halványan – a jóéjszakát-
puszik mia� – anya parfümjének illata.



– Megtaláltalak, Püsmac, megtaláltalak! – kiabálta zokogva Jack,
miközben a megszürkült malac mögö� száz más kopo� régi játék ujjongo�
és tapsolt kézzel, manccsal vagy épp patával, egy kis pingvin pedig ugro�
egy szaltót. – Most már megint jó minden! Holly kidobo� téged, és nagyon
mérges voltam, tudtam, hogy o� fekszel egyedül az autópályán, és az
nagyon szörnyű volt, és ordibáltam, és szétromboltam a szobámat…

– Tudom, Jack, tudom. – Püsmac megsimoga�a gazdája hátát. – De már
nincs semmi baj. Megtaláltál! Gyere, menjünk be a házamba!

Kopo� csülkével átkarolta Jack vállát, úgy kísérte ki a vízből a partra,
miközben a sok szerete� dolog, aki nézte őket, egyre csak ujjongo� és
tapsolt.

– I� lakom – mutato� Püsmac egy sárgára feste�, tengerpar� kisházra. –
És a lakótársamat is ismered.

Jack nagy meglepetésére a házikó ablakán, szakállas arcán széles
mosollyal a régi gurigaangyal néze� ki rájuk.

A kis tengerpar� ház világos, szellős és lakályos volt, s az ablakain át
csodás kilátás nyílt a tengerre meg a pálma fákra.

Jack nem győzö� ámuldozni.
– Milyen szép ez a hely, Püsmac!
– Ugye? – mosolygo� a malac. – És régi barátunkra, Gurigaangyalra

emlékszel még?
– Persze! – felelte a fiú. – De azt hi�em… Azt hi�em, hogy téged

szétrágo� Toby kutya.
– Úgy is van – mondta Gurigaangyal, akinek kellemes éneklős hangja volt.

– Cafatokra tépe�. Odafent nem maradt belőlem, csak egy kis va�a, amit
ha akarsz, megtalálsz a második legnagyobb ajándékod ala�.

– Ezt nem értem – rázta a fejét Jack. – Hiszen i� vagy.
– Igen, a megéledt részem i� van – felelte Gurigaangyal. – Anya annyira

szerete�, hogy örök életet kaptam a Szerete�ek Szigetén.
– De akkor… – fordult Püsmachoz Jack, mert szörnyű gondolata támadt. –

Akkor te… Becsvágy azt mondta, átment rajtad egy teherautó!
– Ez sajnos igaz, Jack – felelte csendesen Püsmac. – Papa súlyos veszélyt

vállalt, hogy megpróbáljon visszaszerezni, de jö� egy kamion, és átment
rajtam. Papa lá�a, ahogy szétszakadok. Az Élők Birodalmában csak
szétszóródo� bogyók és rongyok maradtak belőlem.

– De hát i� vagy! – ellenkeze� Jack. – Meg tudlak fogni! Érzem a
szagodat!



– Igen. – Püsmac egy csíkos kanapéhoz veze�e a fiút, és leült vele együ�.
– Azért van így, mert nagyon szere�él engem. Ez a sziget régóta ismerős
hely nekem, Jack. Akiket szívből szeretnek, azok valahányszor elvesznek,
egyenesen a Szerete�ek Szigetére po�yannak. Még a Kallódót se kell
megjárnunk. Évek óta vannak i� barátaim, hiszen – Püsmac hunyoríto�
kopo� gombszemével – lássuk be, hogy jó néhányszor elveszte�él.

– És a Veszejtő soha nem jön ide? – kérdezte Jack.
– Soha – felelte Püsmac. – Nem léphet a szigetre, de ha idejönne, akkor

se árthatna nekünk. A tulajdonosunk szeretete halhatatlanná te� minket.
– De ha szétszakadtál a kamion mia�, akkor hogy tudlak hazavinni?

Kalac azt mondta, visszakaphatlak téged!
Püsmac és Gurigaangyal most nagyon komoly pillantást válto�.
– Hát… a testvérem igazat mondo� – szólalt meg végül Püsmac. – Ma

este, ha tényleg akarsz, vissza tudsz vinni az Élők Birodalmába. Odafent
még szenteste, a csodák estéje van. Csakhogy…

– Sikerült, Kalac! – szakíto�a félbe izgato�an Jack, és a
karácsonyimalachoz fordult.

De a karácsonyi malac nem volt o�.



Az igazság
– Kalac! Karácsonyi Malac! Hova tűnt? – Jack körülnéze� a szobában,

aztán felpa�ant a kanapéról, és az ablakhoz siete�. – Rögtön utánam ő is a
tengerbe ugro�, igaz? Jaj ne… – rémült meg. – Ugye nem fulladt meg?
Olyan sekély volt o� a víz, hogy azt hi�em, nincs veszélyben.

Visszagondolva be kelle� látnia, hogy nem hallo�a a vízbe érkezni a
karácsonyi malacot, de nem is figyelt rá, mert meglá�a a parton Püsmacot,
és a�ól kezdve csak vele foglalkozo�. Most, hogy kinéze� az ablakon,
megpillanto� az égen távolodni valamit, ami leginkább hatalmas madárnak
tűnt. Rájö�, hogy a hazafelé induló Remény az, és a szárnyas hölgy még
mindig cipelte a faliszőnyegbatyut.

– A karácsonyi malac nem léphete� a szigetre, Jack – magyarázta éneklős
hangján Gurigaangyal. – Ide csak olyan dolgok jöhetnek, akiket szívből
szeretnek az Élők Birodalmában.

– De miért repül el? – Jacket rémület fogta el. – Őt is haza kell vinnem!
Megígértem, hogy Hollynak adom!

– Jack… – Püsmac odalépe� mellé, és megint átkarolta a vállát. – A
testvérem mindvégig tudta, hogy nem térhet vissza veled az élők közé. Így,
hogy odafent megsemmisült a testem, csak akkor hagyhatom el az
Elvesze�ek Birodalmát, ha egy hozzám hasonló játék i� marad, és
kárpótolja a Veszejtőt. A karácsonyi malac elhatározta, hogy átveszi a
helyem. Mindenki tudja, hogy ez a szabály, de nem hallo�am még olyan
dologról, aki ezt önként vállalta volna.

– De hát miért te�e? – su�ogta Jack. – Miért?
– Mert azt akarta, hogy boldog légy – felelte Püsmac.
– Az nem lehet – motyogta Jack. – Nekidobtam a szekrénynek. Meg is

tapostam. Le akartam… le akartam szakítani a fejét!
– Ő érte�e, hogy miért teszed ezt vele – mondta szelíden Püsmac. –

Pótlék volt, és a pótlékok, ha megélednek, kezde�ől fogva mindent tudnak
a gazdájukról. Amit én tudok rólad, azt ő is, és végig éppen úgy szerete�
téged, ahogyan én szeretlek.

– De… miért nem mondta? – Jack szeme megtelt könnyel. – Végig úgy
csinált, mintha visszajöhetne velem! Meg kelle� ígérnem, hogy Hollynak
adom!



– Azért füllente�, mert nem akarta, hogy rossz érzésed legyen amia�,
amit tenni készül – magyarázta türelmesen Püsmac. – Kalac szerény játék.
Kezde�ől a szívedbe láto�, és úgy gondolta, ő sose jelenthetne neked
annyit, mint én. Úgy döntö� hát, hogy feláldozza magát, mert a te
boldogságod fontosabb neki, mint a saját sorsa.

– De mondania kelle� volna! – Jack olyan kemény gombócot érze� a
torkában, mint egy barackmag. – Azt hi�em, mindhárman hazamegyünk.
Azt hi�em, együ� lehetünk odafent! Mit fog csinálni, miután Remény
visszaviszi?

– Kimegy a pusztába – felelte csendesen Püsmac. – Az én
szabadságomnak az az ára, hogy a karácsonyi malac átvegye a helyemet i�,
az Elvesze�ek Birodalmában. És mivel megszegte a törvényt, nem is
egyszer, aki segíteni mer neki, azt biztosan felfalják. Kalac mindvégig tudta,
hogy ha megment engem, a Veszejtő martaléka lesz. Félek, hogy… Félek,
hogy nincs sok ideje hátra.

Jack könnyes szemmel fordult újra az ablak felé. A távolodó Remény már
csak egy apró pont volt a horizont fölö�.

– De el kelle� volna mondania! – ismételte kétségbeese�en. Kicsorduló
könnyei végigfolytak az arcán. – Ez így nem ér, hogy nem mondta el nekem!

Maga elő� lá�a a Veszejtő reflektorszemét, ahogy a pusztát pásztázza, és
eszébe juto� a karácsonyi malac rémisztő beszámolója arról, hogyan szívja
ki a Veszejtő az áldozatául ese� dolgok megéledt részét. „Ezt nevezik az
emberek halálnak.”

Jack visszabotorkált Püsmac csíkos kis kanapéjához, leroskadt rá, és csak
sírt és sírt.

– Én ezt nem akartam! – zokogta. – Nem akartam, hogy felfalja őt a
Veszejtő!

– Tudom, hogy nem akartad. – Püsmac leült mellé, és átkarolta a
csülkével.

Gurigaangyal is odatelepede� Jack másik oldalára. Ő nem tudta átölelni a
fiút, mert nem volt karja, de helye�e szomorúan sóhajto�.

Jacknek egyre csak az járt a fejében, hogy a karácsonyi malaccal mi
mindenen mentek keresztül. Eszébe juto�, hogy Kalac kezdetben úgy
csinált, mintha nem szeretné őt, és hirtelen rájö�, azért te�e, hogy neki,
Jacknek most ne legyen lelkifurdalása. Felidézte, hogyan mente�e meg
őket Kalac lélekjelenléte Zúzótól, és hogyan merült el a malac turcsi kis orra



a csatorna zöld vizében, mielő� visszaúszo� érte. Most döbbent rá, hogy a
sós nedvesség, amit a falikárpit-batyuban elalvás elő� érze�, Kalac könnye
volt. Amíg ő, Jack izgato�an és boldogan várta, hogy a Szerete�ek Szigetére
érjenek, a karácsonyi malac sírt, mert tudta, hogy utoljára látják egymást,
és hogy a szigethez érve örökre el kell válniuk.

Jack mindvégig azt hi�e, ha megtalálja Püsmacot, újra boldog lesz, de
most egyáltalán nem érezte boldognak magát. Most, mikor már késő volt,
rádöbbent, hogy a bátorsága és a jósága mia� megszere�e Kalacot. Nem
Püsmac helye�, hanem tőle függetlenül. Ebben a pillanatban megérte�e,
mit érez egy dolog, amikor megéled, mert egyszerre tudta, mit kell tennie.

– Püsmac… Muszáj megmentenem Kalacot.
Barátja elmosolyodo�, amitől ugyanúgy ráncolódo� a turcsi orra, ahogy

Kalacnak szoko�.
– Reméltem, hogy így döntesz, Jack. Örülök neki.
– Eljössz… eljössz velem?
– Jól tudod, hogy nem mehetek – felelte csendesen Püsmac, és

kopo�szürke csülkét Jack kezére te�e. – Csak egyikünket viheted haza. De
ha megmented Kalacot, én örökké biztonságban élhetek i�, ezen a szép
szigeten. Csodálatos hely ez, és mindennap gondolok majd rád, és mindig
hálás leszek, hogy úgy szere�él engem.

Jack átölelte legrégebbi barátját. Olyan sokáig és olyan nagyon hiányzo�
neki Püsmac, hogy lehetetlennek érze� egy újabb elválást. De aztán eszébe
juto� Kalac, és hogy neki milyen nagy szüksége van most rá, így aztán
elengedte Püsmacot, és a könnyein át kérdezte:

– Hogy jutok vissza innen a pusztába? Remény már elment.
Egy hosszú pillana�g csend volt. Aztán megszólalt Gurigaangyal:
– Én tudok valakit, aki segíthet. Gyertek velem!



Egy híres barát

Jack és Püsmac Gurigaangyal vezetésével kiment a tengerre néző házból, és
elindult a sziget belsejében fekvő város felé. A Szerete�ek Szigetén minden
házat valamilyen fagylaltszínre feste�ek, az utcák ragyogóan �szták voltak,
és az arra járó régi játékok – úgy tűnt, másféle dolgok nincsenek is o� –
mind mosolyogva ráköszöntek Jackékre. Látszo�, hogy Püsmacnak
rengeteg barátja van, és a szigeten tényleg nem voltak kárbecslők.

Elhaladtak kagylókkal és tengericsillagokkal feldíszíte� karácsonyfák
melle�, lá�ak vödröket és ásókat kínáló boltokat, meg egy kis piacot, ahol
strandlabdát és napszemüveget lehete� venni. Még javítószalon is
működö�, ahol orvosnak öltözö� babák és játék mackók kérésre
összevarrták a régi játékok szakadásait, meg pótolták az elvesze� szemüket.

– Megérkeztünk – szólt végül Gurigaangyal, és egy hatalmas faházra
mutato�, ami a város kellős közepén állt.

Az ajtó fölö� egy táblán ez állt: „A Barlang”. Mivel Jack akkorára
zsugorodo�, mint Püsmac, az ajtót pedig embernek való méretűre
tervezték, esélye se volt rá, hogy elérje a csengőt.

– Ki lakik i�? – kérdezte.
– Majd meglátod – felelte Gurigaangyal. – Nektek kell kopognotok,

nekem nincs kezem.
– Igen, tudom. Ne haragudj, de csak négyéves voltam, amikor csináltalak

– mentegetőzö� Jack.
Így aztán Püsmaccal együ� dörömbölni kezdtek az ajtó alján, bár ezt

igazából csak Jack esetében lehete� dörömbölésnek nevezni, mert Püsmac
puha csülke nemigen kelte� zajt.

Léptek hallatszo�ak odabentről – nagyon hangos léptek, mintha egy
óriás közeledne. Aztán nyikorogva kinyílt az ajtó.

Egy hófehér szakállú, fehér mellényt és piros nadrágot viselő öregember
tornyosult elő�ük.

– Mikulás?! – hüledeze� Jack. – Te meg hogy kerülsz ide?
– Hát… – A szakállas öregember habozo�, egy pillana�g nem tudta, mit

feleljen. – Szóval… a dolgok is megérdemlik a karácsonyt, ugyebár, így hát…
fenntartok i� egy nyaralót. De egy élő gyerek az Elvesze�ek Birodalmában?



Sose gondoltam volna, hogy… Megmondom őszintén, azt hi�em, ez nem is
lehetséges.

– Csak ma este az – mondta Jack. – Ha még szenteste van odafent…
Mikulás az órájára néze�.

– Igen, van még egy óra éjfélig.
– Hála az égnek! – könnyebbült meg Jack. – Mondd, segítenél megkeresni

a karácsonyi malacot, hogy hazavihessem? Elment a Siratatlanok
Pusztájába, és muszáj megmentenem őt a Veszejtőtől!

– Hmmm… – Mikulás pár pillana�g elgondolkozva simoga�a a szakállát,
aztán sóhajto�, és így felelt: – Sajnos a�ól tartok, ezt nem ígérhetem meg.

– Ó! – nyösszent Jack, és az ajkába harapo�, nehogy megint sírva
fakadjon.

– Az a helyzet – magyarázta Mikulás –, hogy �los belépnem az
Elvesze�ek Birodalmának szárazföldi részére. A Veszejtő meg én… nos, ez
bonyolult. Én adok, ő pedig elvesz. Odafent többé-kevésbé úgy mennek a
dolgok, ahogy én akarom. De idelent az van, amit ő akar. Elvihetlek a
szánnal a pusztába – repülnöm szabad o�, csak le nem szállhatok –, aztán
viszont magadra kell hogy hagyjalak. Biztos nem akarsz inkább hazamenni
az ágyadba? Az biztonságosabb, és könnyedén el tudnám intézni.

– Nem – rázta a fejét Jack. – Meg kell mentenem a karácsonyi malacot.
– Akkor nagyon bátor gyerek vagy – bólinto� Mikulás. – Megyek, és

készítem a szánt. Várjatok meg i�!
Azzal visszament a házba, és becsukta az ajtót. Jack, Püsmac és

Gurigaangyal csak állt a napsütésben, és várt rá. Furcsa hangulat uralkodo�
köztük. Jack még mindig a könnyeivel küszködö�. Annyi mindent el akart
mondani Püsmacnak, de most nem találta a szavakat.

Végül patadobogás és csilingelés hangzo� fel, s a ház mögül előbukkant
Mikulás, immár sapkában, kabátban és csizmában. Gyalog veze�e a nyolc
rénszarvast, akik az ajándékokkal megrako� szánt húzták. Az arra járó
játékok, mikor meglá�ák a Mikulást sapkában csizmában, kíváncsian
odagyűltek a szán köré, hogy szemtanúi lehessenek a felszállásnak. A sok
bámészkodó közö� pedig Jacknek még inkább nehezére ese� szavakba
önteni mindazt, amit Püsmacnak mondani akart.

– Készen állsz, fiam? – kérdezte Mikulás.
– Igen. Csak még szeretnék elbúcsúzni. – Gurigaangyalhoz fordult. –

Hiányozni fogsz a karácsonyfánk csúcsáról.



– Kedves vagy – felelte éneklős hangján az angyal. – Nekem is hiányozni
fog a karácsonyfátok csúcsa.

Jack most Püsmachoz fordult.
– Bárcsak hazajöhetnél velem… – su�ogta.
Püsmac még egyszer utoljára átkarolta csülkével Jack nyakát, és a fiú

beszívta az illatát, amiben o� volt a búvóhelyek szaga, meg a takaró ala�
meleg barlangé, meg halványan anya parfümjéé is a jóéjszakátpuszik mia�.

– A veszteség az élet része – súgta a fülébe a malac, miközben orrával
Jack hajába túrt. – De vannak dolgok, akik elvesznek, mégis élhetnek. Erre
képes a szeretet. Én mindig i� leszek a Szerete�ek Szigetén, és
valahányszor megöleled Kalacot, engem is megölelsz, mert mi ikertestvérek
vagyunk, és mindent, amit ő érez, én is érzek. De ha meg szeretnéd
menteni őt, akkor sietned kell. A Veszejtőnek az összes dolog közül, akik a
pusztában kóborolnak, a legjobban a karácsonyi malacra fáj a foga, mert
úgy meg akarja büntetni, hogy soha többet egyetlen pótlék se merje
kijátszani őt.

– Ég veled, Püsmac – búcsúzo� Jack, és elengedte legrégebbi barátját.
Olyan kicsi volt, hogy Mikulásnak kelle� feltennie a szánra. – Örülök, hogy
látha�am, hol élsz – kiálto� még le, és letörölte kicsorduló könnyeit. –
Mindig tudtam, hogy imádod a tengerpartot!

– Imádom bizony! – felelte Püsmac, és a szeme – a két ruhagomb –most
ugyanolyan könnyes volt, mint a fiúé. – Sok szerencsét, Jack, és add át
üdvözletemet a testvéremnek! Köszönd meg neki a nevemben, amit tenni
akart. Mondd meg neki, hogy ő a legderekabb és legbátrabb malac a
világon!



A repülő szánon

Mikor a szán mozgásba lendült, még több játék szaladt ki a házából, hogy
nézze a felszállást. A rénszarvasok vágtatni kezdtek, és meleg szél
lobogta�a Jack haját. Hátranéze�: Püsmac és Gurigaangyal egyre
zsugorodo�, majd megcsörrent a hám, és a szán egy rándulással
felemelkede�. Jack csak nézte és nézte a Szerete�ek Szigetét, ami mind
kisebbnek és kisebbnek tűnt, s egy perc múlva már nem volt több aranyló
pö�ynél a széles, kék tengerben.

Mikulás nemcsak hogy óriásnak tűnt a még mindig játék méretű Jackhez
képest, hanem a leghíresebb ember volt, akivel a fiú életében találkozo�,
így eléggé megszeppent a társaságában, és mukkanni se mert. Szerencsére
Mikulás magától is beszélt, nem várt biztatásra:

– Miután lete�elek, suhanok is föntre, leszállítani az ajándékokat –
mosolygo� Jackre.

– Hogy tudod az egész világot bejárni, és ilyen sok ajándékot kiosztani
egyetlen éjszaka ala�? – kérdezte a fiú, mert ezen már sokszor töprenge�.

– Na igen… – hunyorgo� Mikulás. – Ezt sajnos nem árulhatom el,
mer�tok, de varázslat van a dologban, mint azt bizonyára sejted.

– Igen, gondoltam – bólinto� Jack.
– Te, ugyebár, új biciklit kértél.
– Igen. De már egyáltalán nem fontos a bicikli, csak Kalacot akarom

visszakapni.
– Ha sikerül megmentened, akkor azért majd vidd el egy körre – mondta

Mikulás. – Ő olyan malac, aki imád biciklizni, bár még nem volt alkalma
rájönni erre, mert túlságosan új.

– Hát igen. – Jack elképzelte magát, ahogy az utcájukban bringázik a
karácsonyi malaccal, aki a pulcsija nyakán kukucskál ki. – Mondhatjuk rá,
hogy merész malac, nem?

– Nagyon merész – érte� egyet Mikulás. – Hiszen dacolni mert a
Veszejtővel.

– A Veszejtő honnan származik? – kérdezte Jack.
Mikulás arcáról eltűnt a mosoly.
– Látod, ez nagyon jó kérdés. Senki nem tudja biztosan. Vannak, akik

szerint az emberek mia� jö� létre, mert annyi a kapzsiság és a



kegyetlenség odafent, hogy egy része ide is leszivárgo�, és i� elkezde�
vadászni a dolgokra, hogy belőlük alkosson testet magának. Mások szerint
a Veszejtő idelent él az idők kezdete óta. Olyan szörnyeteg, aki irigyli az
embereket meg a sok okos dolgot, amit alkotnak, és ellop, amit csak tud. A
legjobban azok után sóvárog, amiket az emberek leginkább becsülnek és
szeretnek. Olyanok után, mint akik a Szerete�ek Szigetén laknak, de őket
nem bánthatja, és ez re�entően dühí�. Túrj be az ajándékok közé, fiam, és
keress magadnak valami meleget, amit felvehetsz.

Jack befúrta a kezét az ajándékhalomba, és tapogatózni kezde� valami
ígéretesen puha holmi után. Végül sikerült előhúznia egy felöltöztete�
játék mackót, aminek a pulcsija pont ille� rá. Örült is, hogy szót fogado�
Mikulásnak, mert pár perccel később a levegő hűlni kezde�. Fölö�ük a
feste� égbolt világoskékből szürkébe válto�, a nap felhők mögé bújt, és
hamarosan újra hópelyhek csapódtak az arcába.

Egyre csak repültek. A rénszarvasok csengős hámja csörgö� és csilingelt,
és Jack arca elzsibbadt a fagyos széltől. A gondolatai visszatértek a
karácsonyi malachoz: már biztosan megérkeze� a Siratatlanok Pusztájába.
Most o� kóborol, hiányzik neki Jack, akit szeret, de azt gondolja, ő már
visszatért az Élők Birodalmába, és annyira örül a megkerült Püsmacnak,
hogy eszébe se jut azon tűnődni, milyen sorsra juthato� a pótlék, akit
helye�e kapo�.



Újra a pusztában

Végül aztán, mikor az ég már szürkéből feketébe válto�, és olyan sűrűn
hullo� a hó, hogy vastagon belepte Mikulás szakállát meg Jack
szemöldökét, megpillanto�ák odalent Hiányoltak Honának fényeit.
Átrepültek Hatalom aranytetejű palotája fölö�, a csatornák vizében lá�ák a
szán és a repülő rénszarvasok tükörképét, és hamarosan már a
messzeségbe nyúló, sötét puszta fölö� suhantak.

Mikulás most előve� egy aranylámpást, és kampóval a szánra akaszto�a,
hogy egy kicsit többet lássanak a len� vidékből. Jack forgolódo�, és a
szemét meresztge�e, hátha megpillantja Kalacot. A szán árnyéka
hullámozva futo� a behavazo�, köves talajon, de nyoma se látszo�
semmiféle dolognak odalent. Az első, amin megakadt a szemük, egy
vándorló vörös fényfolt volt.

– Rossz szokások – magyarázta Mikulásnak Jack, és rámutato� a
kiscsapatnyi kóborló testrészre, akik közö� most is o� baktato� egy
cigare�ázó száj. – Nem valami kedvesek… Úgy nézem, a Veszejtő elkapo�
párat közülük. A múltkor még sokkal többen voltak.

Olyan alacsonyan repültek, amilyen alacsonyan Mikulás csak mert, úgy
pásztázták a kietlen tájat, de Jack sehol sem lá�a a karácsonyi malacot.
Elszorult a szíve a félelemtől. Lehet, hogy elkése�? A Veszejtő talán már el
is kapta Kalacot?

– Kompasz! – kiálto� fel, amikor a lámpa ingó fénye egyszer csak
egysebesen guruló, kerek réztárgyra ese�. – Mikulás, hadd kérdezzem meg
Kompaszt, nem lá�a-e Kalacot!

Mikulás éles kanyart írt le a szánnal, és visszavi�e őket az iránytűhöz, aki
a lá�ukra megállt, és csak bámult.

– Mikulás! – kiálto� fel aztán álmélkodva.
– Én vagyok bizony! – mosolygo� a hófehér szakállú öregember. –

Örömmel látom, hogy még köztünk vagy, Kompasz!
– Jaj, hát tudod, mennyire szeretem a kergetőzést! – felelte nevetve

aziránytű, miközben folyamatosan körbeforgo�, hogy mindig az arcát
mutassa a körülö�e repülő szán felé. – De � hogy kerültök ide?

– Visszajö�em megkeresni a karácsonyi malacot – magyarázta Jack. –
Nem lá�ad véletlenül?



– Hát… de, Pizsamás Fiú, lá�am őt.
– És hol van? – kérdezte Jack, aki kezde� elszédülni, mert a szánnagyon

kis körben repült.
– Sajnos elkapták – felelte Kompasz. – Fél órával ezelő�. Meg sem

próbált menekülni. Kiabáltam neki, hogy iszkoljon, de csak állt, és hagyta,
hogy a Veszejtő felkapja.

– Jaj ne… – su�ogta Jack.
Az első gondolata az volt, hogy ő tehet erről. Hamarabb kelle� volna

ideérnie. De tépelődésre fecsérelte az időt, így most…
– Akkor a Veszejtő tanyáján van? – kérdezte Mikulás.
– Ha valahol, akkor o� – bólinto� Kompasz. – De könnyen lehet, hogy

már felfalták. A Veszejtő nagyon örült, hogy sikerült megkaparintania.
Még sose lá�am ilyen elégede�nek!

– Kompasz, te tudod, hol van a Veszejtő tanyája? – kiálto� le Jack.
– Persze hogy tudom.
– És elviszel oda?
– El akarsz menni a Veszejtő tanyájára? – hüledeze� az iránytű.
– Igen. Kalac az én játékom, és ha még életben van, haza fogom vinni!
– Jack – szólt Mikulás, amikor lá�a, hogy a fiú le akar ugrani a szánról–,

később, ha tudok, segítek még majd neked. Lehet, hogy tehetek érted
valamit odafent. Addig is légy nagyon óvatos! A Veszejtő semmire se vágyik
jobban, mint hogy a markába kaparintson egy élő gyereket!

– Óvatos leszek – ígérte Jack. – Szia, Mikulás, és nagyon köszönök
mindent!

Azzal elrugaszkodo� a szán bakjáról, és ugro�.
Egy bogáncscsomóra ese�, amit a sötétben nem ve� észre, de a

kellemetlenül szúrós földet érés még mindig jobb volt, mint ha a talpa az
éles kövekhez csapódo� volna.

– Ég veled, Jack! Sok szerencsét! – búcsúzo� Mikulás, és már suhant is
szánján az ég felé.

Az aranylámpás egyre zsugorodo�, és fénye hamarosan belevesze� az
éjszakába.

Kompasz eközben ámulva meredt Jackre.
– Mit mondo� rólad Mikulás? – Kicsit közelebb gördült a fiúhoz. –Hogy

élő gyerek vagy?



– Igen, ember vagyok. Lejö�em, hogy felkutassam Püsmacot, de kiderült,
hogy ő boldogan él a Szerete�ek Szigetén. Most meg akarom menteni a
karácsonyi malacot. Kérlek, ha tudod az utat a Veszejtő tanyájára, vigyél
oda!

Kompasz még egy pillana�g némán bámulta Jacket, aztán megjö� a
hangja:

– Erről évszázadokig fognak beszélni! Az élő gyerek, aki besétált a
Veszejtő tanyájára, hogy megmentse a malacát, és… Hát azt, ugyebár, még
nem tudjuk, mi a történet vége.

– Így van, nem tudjuk, de kérlek, ha ismered az utat, induljunk!
Kompasz nem kére�e tovább magát, sebesen gurulni kezde�, Jack pedig

futo� utána a puszta fagyos földjén a sűrűn hulló hópelyhek közö�.



 

NYOLCADIK RÉSZ
A Veszejtő tanyája





A kráter
– Ne félj, nincs messze! – kiálto� hátra Kompasz, miközben réztokja a

köveken kopogo�.
Jacknek hamar újra szúrni kezde� az oldala, és fájós lába is á�agyo�, de

nem törődö� vele. Minden gondolata szegény Kalac körül forgo�, aki csak
állt, és hagyta, hogy a Veszejtő elragadja, mert azt hi�e, a fiú nem szere�
őt.

Még csak rövid ideje futo�ak, amikor tűzvörös izzás tűnt fel elő�ük a
láthatáron. A fénye egyre nagyobb és erősebb le�, ahogy közeledtek felé.

– O� van elő�ünk – szólt Kompasz. – Látod azt a tüzet? A Veszejtő
egymély gödörben lakik, ami egy kráter közepén van, és egész évben tüzel.
Miután kiszívta egy dolog megéledt részét, és elve�e a testéből, ami kell
neki, a maradékot a lángok közé dobja.

Jack megborzongo� a félelemtől, de nem lassíto�. Tudta, hogy már nincs
visszaút: ha csak tehe�, meg kell mentenie Kalacot.

Minél közelebb értek a Veszejtő tanyájához, annál nagyobb és ragyogóbb
le� a tűzvörös izzás, és mikor végül lejteni kezde� a talaj, a fiú
megpillanto�a a kráter közepén a gödör széles száját, amiből, mint valami
vulkánból, maró szagú, fekete füst gomolygo� fel.

Jack felnéze� a Veszejtő tanyája fölö� égre. Egyetlen találólyukat sem
láto�.

– Várj, Kompasz! – állt meg zihálva. – Innen egyedül megyek tovább.
– Szó se lehet róla! – vágta rá izgato�an az iránytű. – Még sose jártama

Veszejtő tanyáján. Micsoda kaland! Micsoda gyönyör! Tudod, mi a
jelmondatom?

– Nem valami retek van benne? – �ppelt Jack, mert nem
emlékeze�pontosan.

– Az egy tanulság volt – pontosíto� Kompasz. – Arra gondolok, hogy:
„Balra zokniban menj, jobbra ernyővel indulj, de ha utad rosszra fordul,
vigyél egy barátot!” Nem nézhetsz szembe egyedül a Veszejtővel!

– De igen – jelente�e ki Jack. – Úgy kell lennie. Te túl fontos vagy, nem
veszhetsz oda. A dolgoknak i� a pusztán szükségük van egy hősre, és te
vagy az egyetlen, akinek elég esze és bátorsága van a túléléshez.



– Hát ez… Ez nagyon kedves tőled – hatódo� meg Kompasz. – A dolgok
sose mondanak ilyen szépeket nekem. Hanya�-homlok elrohannak, aztán
elfelejtenek.

– Én nem felejtelek el – ígérte Jack. – Ég veled, Kompasz, és köszönöm a
segítségedet!

Azzal futni kezde� az üreg nyílása felé, és csak egyszer fordult hátra, hogy
búcsút intsen az iránytűnek, amíg az még látja őt.

A kisebb-nagyobb köveken csúszkálva-botladozva haladt lefelé a mind
meredekebb lejtőn. Siete�, amennyire bírt, de óvatosnak kelle� lennie,
mert alig láto� a tűz fényétől és a nyílásból feltörő füs�ől. Olyan meleg
volt, hogy egyke�őre teljesen megszáradt a pizsamája. Köhögni kezde� a
sűrű, fekete füs�ől, aminek nem olyan szaga volt, mint a száraz fából rako�
tábortűz füstjének, hanem égő műanyag, szövet és habszivacs bűzét
hordozta.

Aztán mikor a forró morzsalék már ége�e a talpát, és épp arra gondolt,
vajon milyen messze lehet még a céltól, megcsúszo� a laza kavicsokon, s a
következő pillanatban érezte, hogy beesik az üreg száján. Másodpercekig
zuhant lefelé a füstben, és végig biztosra ve�e, hogy a tűzbe esik, és soha
többet nem látja se anyát, se Kalacot.



A Veszejtő tanyája

Hatalmas szerencséjére nem a lángok közé ese�, hanem egy forró,
rugalmas, lágy kupacra, közvetlenül a tűz melle�. Beletelt pár
másodpercbe, mire rájö�, hogy töltelékanyagokon meg rongyokon fekszik,
amiket a felfalt dolgokból tépe� ki és dobo� félre a Veszejtő. A kupac azért
füstölgö� és izzo�, mert nagyon közel volt a lángokhoz.

Jack amilyen gyorsan csak tudo�, kúszni kezde� egy távoli kőfal irányába,
s miután átkecmerge� jó néhány rakásnyi bolyhos anyagon meg ége�
maradványon, sikerült is eljutnia a föld ala� üreg falához.

Ekkor ütö�ék meg a fülét a panaszos nyöszörgések és sikolyok, amiket a
hatalmas, zúgó-pa�ogó tűz melle� fekve nem hallhato�. Összehúzta a
szemét, és körülnéze�.

A Veszejtő tanyája egy óriási föld ala� barlang volt, és a hatalmas tűz a
közepén ége�. Körben a falakon ketrecek lógtak, valamennyi tele azokkal a
dolgokkal, akiket a Veszejtő elkapo�, de még nem eve� meg. Jack ezeknek
a foglyoknak a panaszos hangjait hallo�a, bár korántsem mindegyik
jajveszékelt. Sokan magukba roskadva, némán kuporogtak, mert már
beletörődtek az elkerülhetetlenbe. Többségük olcsó, hitvány dolog volt:
olyasmi, ami milliószámra készül és vész el, nem hiányolt, nem szerete�
tárgyak, akik csak a helyet foglalják egy darabig, hogy aztán egyszer s
mindenkorra elnyelje őket az Elvesze�ek Birodalma.

És o� volt a Veszejtő is.
Olyan iszonyatosan nagy volt, hogy Jack, aki a ketrecekre figyelt, az első

pillanatokban fel sem ismerte, hatalmas testét jókora rakás szemétnek
nézte. A Veszejtő a tűz átellenes oldalán guggolt, és rémisztő feje a barlang
mennyezetét súrolta, pont úgy, ahogy a pusztában felért egészen a deszka
égbol�g. Reflektorszeme most ki volt kapcsolva – i� nem kelle� világítania
a lobogó tűz mia�, ami reszkető árnyékokkal rajzolta tele a barlang falait. A
táncoló lángnyelvek tükröződtek a Veszejtő üres üvegszemén, és
megvilágíto�ák teste csillogó burkolatát. Látszo�, hogy a szörnyeteg csak a
halo� dolgok legkeményebb részeit tartja meg – a fémből, műanyagból,
üvegből vagy kőből készült alkatrészeket –, s azoktól néz úgy ki, mint egy
szörnyűséges robot. Ekkor épp egy maréknyi régi villát csemegéze�, apró



töredékeik záporoztak a szájából, ahogy elropogta�a őket villogó fogai
közö�, amelyek olyan kemények lehe�ek, mint a gyémánt.

A Veszejtőnek nem tűnt fel, hogy Jack beese� a barlangjába, mert a fiú a
tűz túlsó oldalán ért földet, zuhanás közben pedig eltakarta a sűrű, fekete
füst. Jack most kétségbeese�en kapkodta a pillantását ketrecről ketrecre,
hátha meglátja valamelyikben Kalacot, és a reménytelenségben is remélte,
hogy még nem tépték cafatokra őt, nem kerültek valamelyik kupacra a
pocakbogyói és puha testének többi, felismerhetetlenné vált része.

De nem láto� sehol egyetlen plüssállatot se, mindenhol csak apró
műanyag játékok voltak, amiket ingyen adnak gyors é�ermi menük mellé,
meg régi magazinok és tönkrement kütyük töltői – csupa olyan dolog, akik
mia� senki sem bánkódik, akiket senki sem hiányol. Jack szívében
másodpercről másodpercre erősödö� a félelem, hogy elkése�.

És akkor egyszer csak meglá�a őt. Kalac az egyik legmagasabban lógó
ketrecben állt, kis csülkével a rácsot markolta, és nézte a Veszejtőt, ahogy a
régi villákat eszi. O� volt vele Sérült Angyal is, aki a ketrec sarkában
kuporgo�, és megmaradt kezébe teme�e csonka arcát. Kalac külsején
nyomot hagytak a Jackkel együ� átélt kalandok: egykor rózsaszín és
bársonyos teste mocskos volt, zöldesre színeződö�, és csálén állt a füle.

– Megyek, Kalac – su�ogta a fiú, és feltápászkodo�.
Ekkor a Veszejtő, miután elrágta az utolsó görbe fémdarabot is,

megszólalt, és hangja bezengte a barlangot:
– Most már félsz, Malac?

A legrémisztőbb hang volt ez, amit Jack valaha halo�.
Fékcsikorgáshoz hasonlíto�, éles volt, fájdalmas, és az juto� róla az eszébe,
hogy a Veszejtő majdnem annyira szenvedhet, mint a barlangban a
halálukra váró dolgok.

Kalac a jól ismert és szerete� hangján válaszolt:
– Nem félek. Hiszen megmondtam: nincs vesztenivalóm, és egy

dolognak ez bátorságot ad. Falj fel, amikor csak akarsz. Már nem érdekel.
– Azt hiszed, a fiú elvesztése rosszabb, mint ha szé�épnek? – kérdezte

csikorgó hangján a Veszejtő. – Rosszabb, mint visszatérni a nemlétbe,
semmit se érezni, semminek lenni?

– Semmit se érezni jobb lenne, mint amit most érzek – felelte a malac.
– Ne mondd ezt – su�ogta Jack, bár tudta, hogy Kalac nem hallja őt.

A Veszejtő felállt a fémtüskékre, amiket lábfej helye� használt.



– Félni fogsz tőlem, mielő� meghalsz – jelente�e ki, majd letépte a
lakatot a karácsonyi malacéval szomszédos, zsúfolt ketrecről.

Benyúlt, és kive� belőle vagy ötven élénk színű, csavaros műanyag
szívószálat, egy rossz minőségű, olcsó papírsárkányt meg egy csúnya
üvegvázát, amit csupa cikornyás minta díszíte�.

Jack hallo�a a halálraítéltek rémült sikolyait, a Veszejtő pedig lustán
visszaült a földre, kitáto�a széles fémszáját, és elkezdte egyenként
beledobálni a dolgokat.

Jack kétségbeese�en néze� körül, próbálta kitalálni, hogyan juthatna el
barátja ketrecéhez. A barlang kőfala durva és egyenetlen volt, így arra
gondolt, megpróbál felmászni rajta, hátha talál elég kapaszkodót a kezének,
és támasztékot a lábának. Felnyúlt, kitapogato� egy rést, amibe bele tudta
akasztani az ujjait, és elkezdte húzni magát felfelé.

Lassan haladt. A szikla ége�e a kezét meg a lábujjait, s a háta mögül
végig hallo�a a tűz ropogását és a Veszejtő állkapcsának csikorgását, amely
malom módjára morzsolta a műanyagot és az üveget.

Végül sikerült elérnie a legfelső ketrecsor tetejének szintjét. O� fent még
nehezebben tudo� megkapaszkodni a forró sziklában, és a�ól is tarto�,
hogy ha a bezárt szerencsétlenek észreveszik őt, felkiáltanak
meglepetésükben, és így akaratlanul felhívják rá a Veszejtő figyelmét.
Azonban a legtöbb dolog eltakarta a szemét, hogy ne kelljen látnia a
Veszejtőt, aki most hegyes üvegszilánkokat piszkált ki a fogai közül, hogy
aztán azok közül többet a burkolatába illesszen. Ezt úgy csinálta, hogy
megnyalta az új dolgokat undok, fekete guminyelvével, amit bizonyára
valami ragasztószerű anyag boríto�, majd rányomta őket fogaskerekekkel
és megannyi mással boríto� testére.

Jack az á�orrósodo� ketrecek tetején folyta�a útját, egyikről a másikra
ugro�. A rácsok ége�ék a talpát, de miközben közelede� Kalac felé, aki
még mindig a Veszejtőre szegezte apró fekete szemét, más gonddal is
szembesült. Mindegyik ketrecen súlyos lakat lógo�, és épp a karácsonyi
malacén volt az összes lakat közül a legnagyobb.

Nem telt bele sok idő, és egy utolsó ugrással megérkeze� két barátja
ketrecére.

– Kalac! – su�ogta. – Én vagyok az, Kalac. Nézz felfelé!



A karácsonyi malac felpillanto�, aztán csak bámult dermedten, a
meglepetéstől elkerekede� szemmel. Sérült Angyal is leve�e a kezét
megharapo� arcáról, és a fiúra meredt.

– Jack! – szakadt ki a szó Kalacból. – Mit… Hogyhogy…
– Eljö�em, hogy megmentselek. Mindke�őtöket – súgta a fiú, és közben

előrekúszo� a ketrec tetején, hogy elérje a hatalmas lakatot. – Az enyémek
vagytok, és hazaviszlek �teket!

– De hát… mi lesz Püsmaccal?
– Most már rendesen elbúcsúztunk egymástól. – Jack rángatni kezdte a

lakatot, ám az nem nyílt ki. – Ő is azt akarta, hogy szabadítsalak ki.
Csakhogy a lakatot nem tudta kinyitni.
– Nem értelek. Hisz annyira vágytál Püsmacra!
– Úgy gondoltam, szükségem van rá. De neked nagyobb szükséged van

énrám.
– El kell menekülnöd innen! A Veszejtő semmire se vágyik jobban, mint

hogy felfalhasson egy élő gyereket. Te lennél a valaha volt legértékesebb
zsákmánya!

– Nélkületek nem megyek sehova – jelente�e ki a fiú, s közben kitartóan
ránga�a a lakatot, de az nem engede�.

– Már késő, Jack! – A karácsonyi malac arcán könnycseppek gördültek le.
– Szentestéből csak percek vannak hátra, be kell állnod egy találólyuk alá.
Nekünk megpecsételődö� a sorsunk, de te még megmenekülhetsz!

Azonban mielő� a fiú válaszolhato� volna, a Veszejtő egy minden
addiginál rémisztőbb, rikoltásszerű hangot hallato�. Szeme újra kigyúlt,
acéltüskéit a talajba szúrta, és felegyenesede�.

Jack, a karácsonyi malac és Sérült Angyal kővé dermedve állt a
reflektorok fénykörében.

A Veszejtő meglá�a az élő gyereket.



Az utolsó remény
– Mit látnak szemeim? – szólt fülsértő, csikorgó hangján a Veszejtő. –Egy

felesleges, akihez hasonlót még soha nem fogtam!
Jack bedugta a kezét a ketrec rácsán, és megfogta Kalac egyik csülkét.

Sérült Angyal köve�e a példáját, ő a malac másik csülkét fogta meg, s így
összekapaszkodva várták a Veszejtőt, aki lassan lépkede� feléjük a
barlangon át, acéltüske lábával utat szántva a halo� dolgok maradványai
közö�. A falak felől minden irányból sajnálkozó és döbbent hangok
hallatszo�ak, mert a ketrecekbe zárt dolgok rájö�ek, mi történik, és hogy
Jack, a karácsonyi malac meg Sérült Angyal hamarosan a Veszejtő szájában
végzi.
– Tudtam, hogy eljössz – csikorogta a szörnyeteg. – Áruld el nekem,

gyermek: mi készte� az embereket arra, hogy ennyire szeressék a
dolgokat?

A Veszejtő lehelete forró, büdös szélként csapo� Jack arcába. Az ember
alko�a dolgok pusztulásának szagát hordozta, mintha egy nagy
szemé�elep volna a szörny gyomra mélyén: por, bomlás, rothadó szövet,
kifolyt akkumulátorsav és égő gumi bűze keverede� benne.

– Nem minden dolgot szeretünk – rázta a fejét Jack. – Csak azokat, amik
igazán fontosak nekünk.

– És mondd… – A Veszejtő egyre közelede�, szeme olyan
vakítóanvilágíto�, hogy a fiú alig bírt ránézni. – Mivel érdemli ki egy koszos,
vacak malac, hogy szeressék?

– Azzal, hogy ő a legderekabb és legbátrabb malac a világon! – felelte
nekihevülten Jack.

– Te… szeretsz engem? – su�ogta a karácsonyi malac.
Jack még jobban megszoríto�a Kalac csülkét, úgy válaszolt:
– Igen, szeretlek!
– És… és Püsmac?
– Több dolgot is lehet szeretni egyszerre – mondta Jack, majd ismét a

Veszejtőhöz fordult: – Engedd szabadon Kalacot és Sérült Angyalt! Nem
szolgáltak rá, hogy felfald őket. Nem bánto�ak soha senkit, nem csináltak
semmi rosszat. Hadd vigyem őket haza!



A Veszejtő kinyito�a re�enetes száját – láthatóvá vált két villogó fogsora
és közte a kövér fekete kígyóként fészkelő hatalmas guminyelv –,
hátravete�e a fejét, és nagyot nevete�. Aztán újra Jackre fordíto�a vakító
reflektorszemét, és ezt csikorogta:

– Hát senki nem mondta el neked, mi vagyok én, fiú? Én csak elveszek,
elveszek, és újra elveszek! Szenteste lassan véget ér… – Még közelebb
hajolt a ketrechez, re�enetes gyémán�ogai vörösen villogtak a tűz
fényében, bűzös lehelete forró szélként áradt. – És ha a harangok elütö�ék
az éjfélt, örökre i� ragadsz, reményed se lesz a hazatérésre. Én pedig le
foglak nyelni, és akkor talán én is úgy szeretem majd a dolgokat, mint �,
emberek!

Körös-körül a falak mentén felhangzo� a fogságba ese�, olcsó és
szeretetet sose ismert dolgok szörnyülködő kórusa:

– A gyereket ne! A gyereket ne!
– Könyörögtök érte? Éppen érte? – dühöngö� a Veszejtő, és

reflektorszemének fénysugara végigsöpört a ketrecekben kuporgó
szerencsétlen, hitvány dolgokon. – Az emberek megcsináltak �teket, aztán
eldobtak és elfelejte�ek. Ők tehetnek róla, hogy a pusztába kerültetek!
Olcsók vagytok, rútak, és a tulajdonosaitok értéktelennek ítéltek
benneteket. Örüljetek inkább, hogy látha�ok egy embert meghalni, mielő�
a fogaim közé kerültök!

Hanem Jacknek most támadt egy ötlete. Tudta, hogy az utolsó utáni
pillanatban vannak, amikor talán már semmi nem segíthet rajtuk, de úgy
érezte, ezt az egyet még meg kell próbálnia.

Kalac csülkét szorongatva felemelte a fejét, és megszólíto�a a ketrecekbe
zárt dolgokat:

– Figyeljetek! – kiabálta. – Én ember vagyok, és � fontosak vagytok
nekem! Nem tartalak szemétnek, és tudom, hogyan szabadíthatlak ki
�teket innen!

Amint ezek a szavak elhangzo�ak, a karácsonyi malac ketrecén lógó óriási
lakat darabokra hullo�. A bezárt foglyok felkiálto�ak a meglepetéstől.
Ezután széthullo� egy másik lakat is, majd még egy és még egy – szerte a
barlangban egymás után nyíltak meg a ketrecek.

A Veszejtő üvöltö� dühében és döbbenetében, de Jack pontosan tudta,
mi történt: reményt ado� a dolgoknak, a reménynek pedig semmilyen zár
nem állhatja útját. Páran a legbátrabbak közül már ki is másztak a



ketrecükből, és – fejveszte� menekülés helye� – igyekeztek segíteni a
társaiknak.

– Van kiút innen, mindnyájatoknak! – kiálto�a oda Jack azoknak a
reszkető dolgoknak, akik még féltek elhagyni börtönüket. – Csak hinnetek
kell benne!

– Vissza! – ordíto�a magából kikelve a Veszejtő. – Hazudik! Vissza a
ketrecbe! Vissza! Felfalok mindenkit, aki kimászik!

– Nem hazudok! – kiabálta Jack. – Ha mindenki hisz és remél…
És ekkor valami egészen rendkívüli történt, egy sosem láto�, fenséges

dolog. Soha máskor, csak most, a csodák estéjén történhete� meg, és
ekkor is csak azért, mert Jack nem adta fel a reményt, és hi�e, hogy amíg a
remény él, semmi nem vész el örökre…

A Veszejtő tanyája fölö� sötét deszka égbolt, amin nem volt soha
egyetlen találólyuk sem, recsegve megnyílt. A szörny felkapta a fejét a
zajra, és mikor lá�a, mi történik, felordíto� tehetetlen dühében.

Az égen megjelent egy lyuk, de nem olyan sötét, mint a közönséges
találólyukak. Szikrázó fény örvényle� benne, mint valami varázslatos
forgószél, és Jack rögtön tudta, miféle varázslat az, mert egyszer régen,
mikor még csak hároméves volt, elképzelte, amint Püsmacot egy pontosan
ilyen varázsszél röpte� körbe-körbe.

– O� az út, amin visszatérhe�ek az Élők Birodalmába! – kiálto�a. –
Reménykedjetek!

A lyuk nő� és nő�, aranyló fénye egyre erősödö�, s mikor már
hatalmasra nyílt, bekövetkeze� az igazi csoda: nem egyetlen fényoszlop
hullo� alá belőle, hogy felemeljen egy kiválaszto� dolgot, hanem leszállt a
szikrázó fényörvény, és százával ragadta magával az ámuló dolgokat.
Kiröppentek mocskos ketrecükből a fém-, fa- papír- és műanyag tárgyak, és
boldogan hagyták, hogy magával ragadja őket a szikrázó-kavargó ciklon.

A dühös és összezavarodo� Veszejtő nem érte�e, mi történik, ide-oda
fordulva kapkodo� a szökevények után, de azok átsiklo�ak hosszú fémujjai
közö�, és felröppentek az új találólyuk felé, amit a reményük nyito� a
mennyezeten.

– Újrahasznosítják őket! – kiabálta Jack az összevissza kapkodó
szörnyetegnek. – Új dolgok lesznek belőlük odafent, és újra élni fognak!

– Nem! – bömbölte a Veszejtő. – Nem kaphatják meg őket az emberek!
Ezek mind az enyémek, csak az enyémek, az enyémek…



 

Ekkor valahol messze, még a megmente� dolgokat beszippantó lyuknál is
magasabban megszólalt egy távoli toronyóra harangja. Az Élők
Birodalmában eljö� az éjfél. A szenteste véget ért.

– Ha őket el is veszítem – csikorogta a Veszejtő –, te i� maradsz nekem!
Azzal felemelte irtózatos kezét, kitárta hosszú ujjait, melyek olyanok

voltak, mint egy-egy acélgerenda, Jack pedig a harangszót hallva tudta,
hogy már a reménykedés sem segíthet rajta. Megszoríto�a a karácsonyi



malac csülkét, hogy még utoljára vigaszt merítsen belőle, s mikor már
amúgy sem láto� semmi mást, csak a közeledő reflektorok vakító fényét,
behunyta a szemét.

Aztán érezte, hogy zuhanni kezd. És csak zuhant és zuhant…



KILENCEDIK RÉSZ 
O�hon



Megtalálva

Már nem érződö� a Veszejtő leheletének bűze. Jack még mindig zuhant, a
szemét se nyito�a ki, csak markolta a karácsonyi malac csülkét. Aztán
szúrós, fenyőillatú ágak karmolták a testét, de ő zuhant tovább, majd
egyszerre érezte, hogy padló van ala�a.

Egy távoli hang a nevén szólíto�a, egy hang, amit ismert.
– Remény? – motyogta.
Kinyílt egy ajtó.
– Jack? – hallo�a ismét a hangot. – Jack! Hogy kerülsz a fa alá? Már

mindenü� kerestünk!
Kinyito�a a szemét. O�hon volt, összegömbölyödve feküdt a karácsonyfa

tövében, a sok tűlevél és ajándék közö�, s fölö�e a sötétben csillagokként
világíto�ak a fa fényfüzérének apró lámpái. A teste újra rendes méretű
volt, a játék mackótól kölcsönzö� pulóver leszakadt róla, és melle�e
hevert. Még mindig fogta a karácsonyi malac csülkét, és odébb – sértetlen
kezével a malac másik csülkéhez érve – o� feküdt a padlón Sérült Angyal.

– Megtaláltam, Brendan! – kiálto�a anya, és letérdelt az ágak ala�
megbúvó Jack mellé. – Hogy kerülsz a fa alá, kicsim? Bementem a
szobádba, hogy adjak egy puszit, és nem voltál sehol. Halálra ijeszte�él!

A fiú – egyik kezében Kalaccal, a másikban Sérült Angyallal –
kikászálódo� a karácsonyfa alól, anya pedig magához vonta és megölelte.
Jack viszonozta az ölelést. Nagyon-nagyon örült, hogy újra o�hon van.

– Borzasztó, ami Püsmaccal történt – su�ogta anya. – Papa elmesélte.
Mikor nem találtalak az ágyadban, azt hi�em, kiszöktél a házból, hogy
megpróbáld megkeresni őt…

– El is mentem megkeresni Püsmacot! – felelte lelkesen Jack. – És
majdnem felfalt a Veszejtő, de megmenekültem, nem tudom, hogyan…

Ekkor megakadt a szeme egy szép új biciklin, amire piros szalag volt
kötve. O� állt a karácsonyfa melle�, a falnak támasztva, a kormánya
hozzáért az ágakhoz.

Elengedte az anyukáját, és rámutato�:
– Hát így! Mikulás megmondta, hogy később majd még megpróbál

segíteni. Kiszabadíto�a az angyalt az ágak közül!
– Micsoda? – értetlenkede� anya.



Jack megmuta�a neki a megrágo� és elgörbült szárnyú angyalt.
– Fennakadt az ágak közö�, a fa hátsó oldalán. De Mikulás, amikor

ideállíto�a az új biciklimet, direkt meglökte a fát, hogy az angyal
kiszabaduljon, és leessen. Így már nem volt elveszve, visszajö� az Élők
Birodalmába, és mivel fogtuk egymás kezét, magával hozo� engem meg a
karácsonyi malacot is!

– Miket beszélsz, Jack? – kérdezte nevetve anya, de egy kis aggodalom is
csendült a hangjában.

Brendan siete� be a szobába.
– Hála az égnek! – szólt a szívéhez kapva. – Már azt hi�ük, elvesztél,

kispajtás!
– El is vesztem – felelte Jack, épp mikor Brendan nyomában Holly is

belépe� az ajtón.
A lány szeme még mindig dagadt volt, mert nagyon sokat sírt, de amint

meglá�a Jacket a karácsonyfa melle�, nagyot sóhajto�
megkönnyebbülésében.

– Lent voltam az Elvesze�ek Birodalmában! – mesélte mindhármuknak a
fiú. – Kalaccal együ� lementünk. Meg is találtam Püsmacot, és boldog o� –
én tudtam, mindig tudtam, hogy imádja a tengerpartot! –, és csomóféle
dologgal találkoztam. És különböző városok vannak o�. És majdnem felfalt
a Veszejtő, de Sérült Angyal megmente� minket. Meg kell tartanunk őt! –
Azzal anya orra alá dugta a marcangolást elszenvede� karácsonyfadíszt.

– Hát – nevete� az anyukája, miután átve�e és megszemlélte az angyalt
– ebben az állapotban most már tényleg a családunkba való. Jó, hogy Toby
kutya elintézte, mert épen egy kicsit túl csicsás lenne nekünk.

– De be tudod kötözni, ugye? Úgy, ahogy Püsmacot is bekötözted, amikor
megkapta az új szemét.

– Persze – felelte anya, majd szimatolt egyet. – Miért van füstszagod? És
mitől le� sáros a pizsamád?

– Ja, a Veszejtő tüzétől le�em büdös, és Kék Nyuszi össze sározo�, amikor
megölelt – magyarázta Jack. – Az Elvesze�ek Birodalmában nehéz �sztának
maradni.

– Hát azt nem tudom, de azt igen, hogy erre a malacra ráfér egymosás.
– Még ne mosd ki! – rázta a fejét Jack, és magához ölelte a

karácsonyimalacot. – Nagyon fél a víztől, mert nem tud úszni. Azért is le�
zöld. Majdnem belefulladt egy csatornába. El kell magyaráznom neki, mire
való a mosógép, mielő� belerakod, különben halálra rémülne. És elő�e



még el akarom vinni egy körre az új bicajommal. Nagyon szeret bringázni,
ezt Mikulástól tudom.

– Neked aztán cifra álmod volt – csóválta a fejét anya. – A biciklit pedig
nem le� volna szabad meglátnod, mert még nincs karácsony napja.

– Ami azt ille� – néze� az órájára Brendan –, már karácsony napjavan.
Egy perccel múlt éjfél.

– Éhes vagyok – mondta Jack. – Három egész napig voltam úton, és
azElvesze�ek Birodalmában nem ehe�em, mert azzal elárultam volna,
hogy élő gyerek vagyok. Nem hisztek nekem… – Anyára, aztán Brendanre
néze�.

Mindke�en mosolyogtak, de olyan bosszantó módon, ahogy a felnő�ek
akkor szoktak, ha azt hiszik, jobban tudják, mi történt, mint te, aki pedig o�
voltál, és a saját szemeddel lá�ál mindent.

– Csinálok egy kis forró csokit, jó? – szólt még mindig mosolyogva anya,
és Sérült Angyallal a kezében kiment a szobából.

Brendan bekapcsolta az elektromos kandallót, aztán ő is kiment, hogy
segítsen anyának a konyhában.

Holly és Jack magára maradt.
– Én elhiszem, hogy jártál az Elvesze�ek Birodalmában – mondta

rekedten a lány. – Tényleg elhiszem, Jack. És örülök, hogy találkoztál
Püsmaccal, és örülök, hogy boldog. És bocsánatot kérek… Nagyon-nagyon-
nagyon sajnálom, hogy kidobtam őt a kocsi ablakán.

– Hát… semmi baj – felelte Jack. – Egy szép kis tengerpar� házban él, és
o� lakik vele Gurigaangyal is. Nekem meg i� van Kalac. Püsmac szerint ő a
legderekabb és legbátrabb malac a világon, és ez tényleg így van.

– És mik történtek még veled az Elvesze�ek Birodalmában? – kérdezte
Holly.

Letelepedtek a kandalló elé – Kalac o� ült Jack térdén, hogy ő is
melegedhessen a tűznél –, és a fiú töviről hegyire elmondo� mindent.

Mesélt Pótolhatóról és Brilla seriffről, Uzsiról és Haliról, Baj-Hogy-Nincs-
Megről, Cimiről és Poémáról, a hosszú gyaloglásról a Siratatlanok Pusztáján
át, Kompaszról, Kék Nyusziról, a különös dolgokról, akikkel Hiányoltak
Honában találkozo�, és a megmenekülésükről a Veszejtő karmai közül.

– Tudom, hogy nagyon undok voltam veled – mondta Holly, mikor Jack
végre tarto� egy szusszanásnyi szünetet. – Ígérem, hogy soha többet nem
bántalak.



– Elhiszem – bólinto� a fiú, mert eszébe juto� Utálatos, akit még
nememlíte� Hollynak. – De szerintem hagyd abba a tornázást. Tudom,
hogy már egyáltalán nem élvezed, és inkább zenélni szeretnél.

– Ezt… Ezt meg honnan tudod? – kérdezte elképedve a lány. – Senkinek
nem mondtam el!

– Az Elvesze�ek Birodalmában megtud az ember dolgokat – felelte
�tokzatoskodva Jack.

Holly a tűzbe bámult.
– Régen azt hi�em, nem lehet más célom, mint eljutni az olimpiára. De

most már nem vágyom rá. Hétvégenként a barátaimmal szeretnék
találkozni, nem akarom minden időmet edzésekkel meg versenyekkel
tölteni.

– Nem baj, ha az ember lemond a régi becsvágyáról – bölcselkede�Jack.
– Tudod, találkoztam odalent egy elvesze� becs vággyal, és ő nagyon
kegyetlen volt. Biztos rájössz majd, mit csinálnál szívesen.

– Gitározni szeretnék tanulni – vallo�a be Holly.
– Ezt örömmel hallom – mondta Brendan, aki épp ekkor tért vissza a

szobába két bögre forró csokival. – Judyval megbeszéltük, hogy mindke�en
kibontha�ok egy-egy ajándékot lefekvés elő�. Holly, szerintem te azt a
nagy, aranysárga csomagot nézd meg.

Jack leve�e a piros szalagot az új biciklijéről, és sorra megmuta�a rajta
Kalacnak, mitől szuperjó az a járgány. Közben Holly kibonto�a a legnagyobb
ajándékát, egy gyönyörű, fényes, fekete gitárt. Aztán amíg a lány az első
akkorddal próbálkozo�, Brendan segíte� Jacknek beállítani az új bicikli
ülését, majd kisvártatva anya is visszatért, Sérült Angyallal a kezében.

Az angyal arcán vékony gézcsík takarta el a hiányzó részt, a szárnya újra
egyenesen állt, és kapo� egy csinos kötést a csonka karjára. Mivel Brendan
volt a legmagasabb, ő te�e fel méltó helyére, a karácsonyfa csúcsára,
ahonnan az angyal olyan büszkén mosolygo� le a családra, mintha világ
életében sérült és bekötözö� angyal akart volna lenni.

– Tetszik – jelente�e ki anya. – Nagyon kedves és barátságos. Jól van,
gyerekek, ha megi�átok a csokit, irány az ágy! Egyke�őre i� a reggel.

Így hát Jack és Holly felbaktato� a lépcsőn, majd odafent kedvesen jó
éjszakát kívántak egymásnak. Aztán a lány mögö� becsukódo� a
vendégszoba ajtaja, anya pedig bekísérte Jacket a szobájába, hogy
jóéjszakát-puszit adjon neki.



Odabent a tárgyak ekkor már nem beszéltek, nem is mozogtak, és csak
azoknak volt közülük szeme meg keze, akiknek mindig is volt. Jack
bemászo� a paplan alá, anya pedig megpuszilta előbb őt, aztán a
karácsonyi malacot. Utána elolto�a a lámpát, kiment, és becsukta az ajtót.

Jack összegömbölyödö�, és beszívta Kalac szagát, amiben csatornavíz és
füstszag keverede�, de már halványan érződö� benne anya parfümje is.
Kalacnak hamarosan a mosógépbe kell mennie, de Jack tudta, hogy utána
egyke�őre átveszi az o�hon és a takaró ala� meleg barlang illatát.

– Jó éjszakát, Kalac! – motyogta álmosan. – Boldog karácsonyt…És a
kimerültségtől azonnal elnyomta az álom.

Már nem volt szenteste, a csodák estéje, két kicsi csülök mégis átölelte az
alvó fiút a sötétben.

– Jó éjszakát, Jack! – su�ogta a malac, és fekete szeméből
örömkönnygördült. – Neked is boldog karácsonyt!





 

Köszönetnyilvánítás

A karácsonyi malac, amelynek megírása évekig tarto�, nagyon kedves a
szívemnek. Örömteli és katar�kus érzés, hogy végre útjára bocsáthatom a
történetet.

Nagy hálával tartozom Aine Kielynek, egyik legrégebbi és legkedvesebb
barátnőmnek, aki Kompaszként segíte�, mikor reménytelenségemben
emlékeztete� rá, hogy a karácsony minden évben eljön, és ezzel sikerült
megmentenie az ép elmémet. Aine-nek köszönhetem, hogy ennyire
szere�em írni ezt a könyvet.

Ruth All�mes tökéletes szerkesztőnek bizonyult. Éleslátása, lelkesedése
és empá�ája kimondo�an élvezetessé te�e a szerkesztés folyamatát.
Szintúgy végtelenül hálás vagyok a Scholas�cnál dolgozó Emily Clementnek
a javaslataiért, amelyek mind jobbá te�ék a történetet.

Ezú�al is köszönetet mondok barátomnak és ügynökömnek, Neil
Blairnek, valamint mindenkinek a The Blair Partnershipnél, aki dolgozo� A
karácsonyi malaccal.

Nagy-nagy köszönet nélkülözhetetlen menedzsmentcsapatomnak, Nicky
Stonehillnek, Rebecca Saltnak és Mark Hutchinsonnak, amiért ebéd közben
elmonda�ák velem az egész mesét. Legközelebb ne adjatok két pohárnál
többet!

Fiona Shapco�, Di Brooks, Angela Milne és Simon Brown nélkül
valószínűleg még mindig az előző könyvemet írnám. Köszönet mindazért,
amivel segítetek.

Jim Fieldnél alkalmasabb embert nem is találha�unk volna a könyv
illusztrációinak elkészítéséhez. Annyira hálás vagyok, amiért sikerült ilyen
tökéletesen megragadnia Jacket, a két malacot és az Elvesze�ek
Birodalmát. A rajzai lá�án sokszor elakadt a lélegzetem, mert pont úgy
ábrázolt mindent, ahogy a képzeletemben élt.

Végezetül és elsősorban: köszönet a családomnak. A karácsonyi malac
akkor „éledt meg”, amikor öt Murray egy homokos strandon üldögélt, és
meséltem nektek az Elvesze�ek Birodalmáról. Lelkesedésetek,



érdeklődésetek és logikus kérdéseitek (Dec) a munka folytatására
ösztönöztek. Nincs más hátra, mint leszögeznem, hogy mindenfajta
hasonlóság a könyvben szereplő és a családom által elveszte� vagy
megtalált dolgok közö� egészen biztosan nem a véletlen műve.
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