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1. 
A macska 

– Még itt van – mondta Jack. 
– Úgy tűnik, üres – tette hozzá An-

nie. 
Jack és hétéves kishúga felbámult a 

hatalmas tölgyfára. A fa tetején egy 
fakunyhó gubbasztott. 

A kora délelőtti napsugár átvilágított 
a fák ágai között. Lassan közeledett az 
ebédidő. 

– Pszt! – mondta Jack. – Mi volt ez a 
zaj? 

– Milyen zaj? 
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– Úgy hangzott, mintha valaki köhö-
gött volna – suttogta Jack és körülné-
zett. 

– Én nem hallottam semmit – vála-
szolta Annie. – Gyere, másszunk fel! 

A kislány megragadta a kötélhág-
csót, és nekiindult. 

Bátyja óvatosan átlépett egy sűrű 
bokron. Eltolt maga elől egy gallyat. 

– Hahó! – mondta. – Van ott valaki? 
Semmi. 
– Gyere! – szólt le Annie. – A házi-

kó ugyanolyannak látszik, mint tegnap. 
De Jack egyre csak fülelt. Talán az 

bujkál itt, aki azt a sok könyvet a házi-
kóba tette… 

– Ja-ack! 
A fiú felnézett a fára. 
Vajon a titokzatos egyén most is fi-

gyeli őt? Az, akinek a neve M-mel 
kezdődik. 

Talán vissza akarja kapni az arany-
medált. Azt, amelyet Jack a dinoszau-
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ruszkaland során talált. De az is lehet, 
hogy a bőr könyvjelző hiányzik neki, 
ami a kastélyról szóló könyvben volt. 
Egy M betű volt mindkét holmin. Va-
jon ki lehet a titokzatos M? 

– Holnap mindent visszahozok! – 
mondta hangosan Jack. 

Enyhe fuvallat söpört végig a fák 
között, a levelek megzizzentek. 

– Gyere! – hívta Annie. 
Jack visszament a hatalmas tölgyfá-

hoz. Belekapaszkodott a kötélhágcsó-
ba, és felmászott. Felérve átcsusszant a 
padlón levő nyíláson. Letette hátizsák-
ját, és megigazította a szemüvegét. 

– Hmm. Melyik könyv legyen ma? – 
kérdezte Annie, és a házikóban szana-
szét heverő könyveket nézegette. Fel-
vette a kastélyosat. 

– Jé, már nem is nedves! – kiáltotta. 
– Hadd nézzem csak! – Jack elvette 

tőle a könyvet. Meglepően jó állapot-
ban volt ahhoz képest, hogy tegnap 
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még a várárok vizétől csöpögött. A 
könyv ugyanis előző nap visszarepítet-
te a testvérpárt a lovagkorba. Jack ma-
gában újra köszönetet mondott a titok-
zatos lovagnak, aki ott megmentette 
őket. 

– Nézd! – örült meg Annie, és Jack 
felé lengette a dinoszauruszokról szóló 
könyvet. 

– Tedd le! – utasította Jack. 
Tegnapelőtt ez a könyv vitte őket 

vissza a dinoszauruszok korába. Jack 
hálásan gondolt a Pteranodonra, aki 
megmentette őket a Tyrannosaurus 
rextől. 

Annie visszatette a könyvet a többi 
közé, és egy másik felé nyúlt. 

– Hű! Ezt nézd! – suttogta lelkesen. 
Az ókori Egyiptom. 

Jack visszatartotta lélegzetét, miköz-
ben átvette húgától a könyvet. Zöld, 
selyem könyvjelző kandikált ki belőle. 
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Odalapozott. Azon az oldalon egy pi-
ramis képe látszott. A hozzá vezető 
úton díszmenet haladt. Négy nagy, 
hosszú szarvú ökör vontatott fatalpa-
kon egy aranyládát. Sok egyiptomi kö-
vette őket. A sort egy csillogó, fekete 
szőrű macska zárta. 

– Menjünk oda! – suttogta Annie. – 
Most! 

– Várj! – intette le Jack. Még egy ki-
csit bele akart lapozni a könyvbe. 

– Piramisok, Jack! – ujjongott a kis-
lány. – Te imádod a piramisokat! 

Ez igaz. A piramisok az elsők között 
álltak Jack kedvenceinek listáján. Kö-
rülbelül a lovagok után, és jóval meg-
előzve a dinoszauruszokat. A pirami-
sok esetében nem kell attól tartani, 
hogy az egyik meg akarja őket enni. 

– Rendben van! – mondta. – De fogd 
erősen a mi könyvünket, már ha te is 
pontosan ide szeretnél visszatérni. 
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Annie magához szorította azt a 
könyvet, amelyben szülővárosuk képe 
is benne volt. 

Aztán Jack rámutatott az előtte fekvő 
kötetben a piramisos képre, majd meg-
köszörülte a torkát: 

– Azt kívánom, hogy ott legyünk! 
– Miau! 
– Mi volt ez? – nézett ki Jack a házi-

kó ablakán. 
Egy fekete macska ücsörgött az 

ágon, közvetlen az ablak előtt. A két 
gyereket nézte. 

Ez volt a legkülönösebb macska, 
amit Jack valaha is látott. Csillogó, fe-
kete szőre volt, élénk, sárga szeme és 
széles, arany nyakörvet viselt. 

– Ez az a macska, amelyik a sor vé-
gén megy a képen! – suttogta Annie. 

Hirtelen elkezdett fújni a szél. A le-
velek megmozdultak… 

– Indulunk! – kiáltotta Annie. 
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A szél egyre hangosabb lett. A leve-
lek remegték a fán. Jack becsukta a 
szemét, amikor a kunyhó forogni kez-
dett. Egyre gyorsabban, gyorsabban, 
gyorsabban! 

Aztán hirtelen minden elcsendese-
dett. Még egy pisszenés sem hallat-
szott! 

Jack kinyitotta a szemét. Az éles, tű-
ző napfény majdnem megvakította. 

– Miau! – hallatszott. 
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2. 
Ó, anyáin! Múmiák! 

Jack és Annie kinézett az ablakon. A 
kunyhó egy pálmaligetben, pontosab-
ban egy pálmafa tetején landolt. Amer-
re a szem ellátott, mindenütt sivatag. 

– Miauu! – hallatszott megint. 
A gyerekek lepislantottak. A fekete 

macska a pálmafa tövében ült, és sárga 
szemével őket nézte. 

– Szervusz! – kiáltott le neki Annie. 
– Pszt! Még valaki meghallja! – in-

tette csendre Jack. 
– Itt, a sivatag közepén? 
A fekete macska felállt és a fa körül 

kezdett körözni. 
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– Gyere vissza! – hívta Annie. Kiha-
jolt az ablakon, hogy megnézze, hova 
megy a macska. 

– Tyű! – álmélkodott. – Nézd, Jack! 
Jack is kihajolt, hogy megnézze, mi 

történt. 
A macska, megunva a körözést, 

egyenesen a sivatagban álló hatalmas 
piramis felé iramodott. 
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Egy karaván vonult a piramis felé. 
Ugyanolyan karaván, mint amilyet az 
egyiptomos könyvben láttak. 

– Pont olyan, mint a kép! – állapítot-
ta meg Jack. 

– Mit csinálnak ezek az emberek? – 
érdeklődött Annie. 

Jack belenézett a könyvbe. Elolvasta 
a kép alatti feliratot: 

Amikor az uralkodócsaládból  
meghalt valaki, fényes temetési  

ceremóniát rendeztek. Családtagok,  
szolgák és gyászolók hada kísérte a  

koporsót, amit szarkofágnak  
hívnak. Négy ökör vontatta 

 fatalpakon. 

– Ez egy egyiptomi temetés – mond-
ta. – Azt a valamit úgy hívják, hogy 
szakro… szarko… á, nem érdekes. 
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Újra kinézett az ablakon. Ökrök, fa-
talp, egyiptomiak, fekete macska. A 
menet lassan, álmatagon haladt. 

– Fel kéne ezt írnom – gondolta a 
fiú. Belenyúlt a hátizsákjába, és elővet-
te a füzetét. Jack szeretett jegyzetelni. 

– Várj! – szólt, és írni kezdett. 

A koporsót szarkofágnak hívják. 

– Sietnünk kéne – sürgette Annie –, 
ha látni akarjuk a múmiát. – És már 
indult is lefelé a hágcsón. 

Jack felnézett a füzetből. 
– Múmiát? – kérdezte; 
– Valószínűleg egy múmia van ab-

ban az aranyládában – mondta Annie. 
– Ne feledd, az ősi Egyiptomban va-
gyunk! 

Jack odavolt a múmiákért. Letette a 
ceruzát. 

– Na szia, Jack! – szólt Annie. 
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– Várj! 
– Múmiák! – kiáltotta újra a kislány, 

mert tudta, mivel lehet hatni a bátyjára. 
Jack visszatette a jegyzetfüzetet a 

hátizsákba, mellé csúsztatta az Egyip-
tomról szóló könyvet, és ő is elindult 
lefelé a kötéllétrán. Amikor leértek, 
futva indultak a menet irányába. És 
ekkor különös dolog történt! Hiába kö-
zeledtek a menethez, egyre kevésbé 
látták. Aztán egyszer csak teljesen el-
tűnt! Felszívódott! De a hatalmas kő-
piramis továbbra is ott tornyosult fölöt-
tük. 

„Festmény!” – gondolta Jack, és kö-
rülnézett. – Vajon mi történt? Hova 
lettek az emberek? Az ökrök. Az 
aranyláda. Hova tűnt a macska? 

– Eltűntek! – állapította meg Annie. 
– Hova mehettek? – kérdezte Jack. 
– Talán kísértetek voltak – jegyezte 

meg Annie. 
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– Ne butáskodj! Nincsenek is kísér-
tetek! – hűtötte le Jack. – Biztosan egy 
délibáb volt. 

– Egy mi?! 
– Délibáb. A sivatagban gyakran elő-

fordul. Olyan, mintha valóban ott len-
ne valami, de valójában csak a napfény 
és a hőség hatására látod úgy. 

– Hogy nézhet ki úgy a napfény, 
mint egy ember, egy múmia vagy egy 
aranyláda?! – tiltakozott Annie. 

Jack megvonta a vállát. 
– Szerintem kísértetek! – makacsko-

dott a kislány. 
– Lehetetlen! – jelentette ki Jack. 
– Nézd! – mutatott Annie a piramis-

ra. Az építmény tövében ott állt a feke-
te macska. Egyedül volt. A két gyere-
ket nézte. 

– Ő nem egy délibáb! – szólt Annie. 
A macska odadörgölőzött a piramis fa-
lához, majd a sarkához osont. 

– Hová megy? – kérdezte Jack. 
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– Gyere, nézzük meg! – javasolta 
Annie. 

Odarohantak a piramis sarkához, 
még éppen időben, hogy lássák a feke-
te macskát eltűnni egy nyílásban. 
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3. 
Ez él! 

– Hova tűnt? – Annie és Jack beku-
kucskáltak a lyukon. Egy sötét, hosszú 
folyosót láttak. A falak mentén égő 
fáklyák világítottak, a falakon fekete 
árnyak mozogtak. 

– Menjünk be! – indult el Annie. 
– Várj! – szólt Jack, és előhúzta háti-

zsákjából a könyvet, és kinyitotta a pi-
ramisokról szóló fejezetnél. 

Hangosan felolvasta a bekezdést: 

A piramist néha a Halottak  
Házának nevezték. Kemény kőből  
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épült, kivéve a mélyen, alul  
elhelyezkedő sírkamrákat. 

– Tyű! Menjünk oda! Nézzük meg a 
sírkamrákat! Fogadjunk, hogy ott van 
a múmia! – lelkendezett Annie. 

Jack vett egy mély levegőt. Aztán a 
meleg, szikrázó napsütésből belépett a 
hűvös, sötét piramisba. Az alagútban 
mély csend honolt. A padló, a meny-
nyezet, a falak, mind-mind kőből ké-
szültek. A föld meredeken lejtett alat-
tuk. 

– Beljebb kell mennünk! – hívta An-
nie. 

– Rendben van – válaszolta Jack. – 
De maradj szorosan mögöttem! És ma-
radj csendben! És ne… 

– Indulj már! – lökte meg Annie. 
Jack elindult a lejtős folyosón. „De 

hova tűnt a macska?” – tűnődött. Az út 
igen hosszúnak tűnt előttük, vége elve-
szett a homályban. 
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– Várj! – szólalt meg Jack. – Megné-
zem a könyvet. 

Kinyitotta egy képnél, ami a piramis 
belsejét ábrázolta, és közelebb állt vele 
a fáklya fényéhez. 

– A temetkezési kamra a piramis kö-
zepén van. Látod? – mutatta húgának. 
– Tovább kell mennünk. 

Jack a hóna alá csapta a könyvet, és 
folytatták útjukat a piramis belseje fe-
lé. Hirtelen a talaj egyenes lett. A le-
vegő megváltozott. Dohos lett, és ápo-
rodott. Jack ismét felütötte a most tér-
képül szolgáló könyvet. 

– Azt hiszem, már majdnem a sír-
kamránál vagyunk. Látod a képen? A 
folyosó emelkedik. Aztán egyenes 
lesz. Aztán odaérkezel a sírkamrához. 
Nézd… – kezdte, de szavait hirtelen 
egy különös sikoly szakította félbe. 

Jack eldobta a könyvet. Az árnyék-
ból egy fehér figura bontakozott ki. 
Egyenesen feléjük tartott! 
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Egy múmia! 
– Ez él! – suttogta Annie. 
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4. 
A feltámadt múmia 

Jack lerántotta Annie-t a földre. A fe-
hér alak gyorsan közeledett feléjük, 
majd irányt változtatva eltűnt a félho-
mályban. 

– Egy múmia! Egy élő múmia! – 
nyögte Annie. 

– Fe-felejtsd el! – dadogta Jack. – A 
múmiák nem élnek. 

Felkapta a könyvet. 
– Mi ez? – kérdezte Annie, felemel-

ve valamit a földről. – Nézd! A múmia 
ejtette el. 

Egy aranypálca volt. Körülbelül 
harminc centi hosszú, egyik végén egy 
faragott kutyafej. 
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– Úgy néz ki, mint egy jogar – álla-
pította meg Jack. 

– Az mi? – érdeklődött Annie. 
– Az a pálca, amit a királyok és ki-

rálynők tartanak a kezükben. A hatal-
mat és erőt jelképezi. 

– Gyere vissza, múmia! Hahó! Meg-
találtuk a jogarodat! Segíteni akarunk 
neked! – kiabált a kislány. 

– Pszt! Megőrültél? – hurrogta le 
Jack. 

– De a múmia… – tiltakozott Annie. 
– Nem volt semmiféle múmia! Egy 

igazi, élő ember volt! 
– Hogy lehetne élő ember a piramis-

ban? – torkolta le Annie. 
– Nem tudom. Talán a könyvben ta-

lálunk magyarázatot – válaszolt a báty-
ja, és lapozgatni kezdett. Végezetül ta-
lált egy képet, amelyen volt valaki a 
piramis belsejében. Elolvasta: 
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Gyakran előfordult, hogy sírrablók  
hatoltak be a piramisokba.  

Kifosztották a sírokat, elvitték a  
múmiákkal eltemetett kincseket.  

Megtévesztésükre mellékfolyosókat  
építettek. 

Jack becsukta a könyvet. 
– Nincs itt semmiféle élő múmia – 

erősítette meg, amit az előbb mondott. 
Csak sírrablók. 

– Tyű! Sírrabló! – lelkendezett An-
nie. 

– Igen, sírrabló, aki ellopja a múmi-
ák kincseit. 

– Szerintem jobb, ha megyünk, mie-
lőtt visszajön – aggódott Annie. 

– Jó, csak egy pillanat – Jack eltette 
a könyvet, elővette jegyzetfüzetét, és 
beleírta: 

A sírrabló 
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– Jack! – bökte meg Annie. 
– Mindjárt na! – mondta Jack, és 

folytatta az írást. 

A sírrabló megpróbálta ellopni 

– Jack! Nézd! – szólongatta Annie. 
Jack hűvös fuvallatot érzett. Felné-

zett. Rémület hulláma suhant át rajta. 
Egy újabb figura közeledett feléjük az 
árnyékból. Nem sírrabló volt. Nem. 
Egy hölgy. Egy gyönyörű, egyiptomi 
hölgy. Fekete hajában virágot viselt. 
Redőzött, fehér ruhája a földig ért. 
Arany ékszerein megcsillant a fáklyák 
fénye. 

– Gyerünk, Jack! Add neki oda! – 
suttogta Annie, és Jack kezébe nyomta 
az aranyjogart. 

A hölgy megállt előttük. Jack kinyúj-
totta a jogart. Keze remegett. Csodál-
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kozva látta, hogy a jogar átsiklik az 
alak kezén. A hölgy testetlen volt! 
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5. 
A kísértetkirálynő 

– Egy kísértet! – suttogta Annie. 
Jacknek elakadt a szava a rémülettől. 

Aztán a kísértet megszólalt. Hangja 
visszhangot vert a folyosón: 

– Hutepi vagyok, a Nílus királynője. 
Tényleg azért jöttetek, hogy segítse-
tek? 

– Hát persze! – válaszolta Annie. 
Jack még mindig hallgatott. 
– Évezredek óta várom, hogy segít-

sen valaki. 
Jack szíve olyan hevesen dobogott, 

hogy úgy érezte, menten elájul. 
– Valakinek meg kell találnia a Hol-

tak Könyvét – folytatta a kísértet. – 
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Szükségem van rá, hogy tovább tudjak 
menni egy új életbe. 

– Hogy érted ezt? – kérdezte Annie. 
Egyáltalán nem tűnt rémültnek. 

– Megtalálom benne azt a varázsigét, 
amely segít lemennem az alvilágba – 
felelte a kísértetkirálynő. 

– Az alvilágba? – csodálkozott An-
nie. 

– Mielőtt megkezdem az új életet, ki 
kell állnom az alvilág próbáit. 

– Milyen próbákat? 
– Mérges kígyók – válaszolta a kí-

sértetkirálynő. – A tűztó. Szörnyete-
gek. Démonok. 

– Ó! – rettent meg Annie, és köze-
lebb lépett Jackhez. 

– A fivérem elrejtette a Holtak 
Könyvét – folytatta az alak. – Azért, 
hogy a sírrablók ne találják meg. Aztán 
a falra véste ezt a titkos üzenetet, 
amelynek segítségével megtalálhatom 
a könyvet – rámutatott a falra. 
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Jack még mindig a történtek hatása 
alatt állt. Meg sem tudott mozdulni. 

– Hol? – érdeklődött Annie. – Ez az? 
– és a fal felé fordulva bogarászni kez-
dett valamit. – Mit jelentenek ezek a 
kis képek? 

A kísértetkirálynő szomorúan elmo-
solyodott: 

– Nos, a fivérem megfeledkezett az 
én különleges problémámról. Nem lá-
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tom tisztán, ami közvetlenül előttem 
van. Ezért nem tudtam elolvasni évez-
redek óta az üzenetet. 

– Ó, ez nem nagy baj! – válaszolta 
Annie. – Jack sem lát közelre. Ezért 
hord szemüveget. 

A kísértetkirálynő csodálkozva né-
zett Jackre. 

– Jack! Add kölcsön a szemüveged! 
– kérte Annie. 
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A fiú levette a szemüvegét. Odanyúj-
totta a királynőnek. 

A királynő hátrább lépett. 
– Attól tartok, Jack, nem tudom 

használni a szemüveged. Mivel nincs 
testem. 

– Ó! Elfelejtettem! – sóhajtott Annie. 
– De talán tudtok segíteni. Elmond-

hatnátok, milyen hieroglifák vannak a 
falon. 

– Hiero…mik? 
– Hieroglifák! – Jack hirtelen megta-

lálta a hangját. – Ősi egyiptomi írás-
mód. Olyan, mint a képírás. 

A kísértetkirálynő rámosolygott. 
– Köszönöm, Jack. 
Jack feltette a szemüvegét, és visz-

szamosolygott rá. Aztán a falhoz lé-
pett. Hosszú ideig tanulmányozta. 

– Ó! – suttogta. 
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6. 
A falba vésett üzenet 

Jack és Annie a különös képek soroza-
tát nézte a falon. 

 

– Négy kép van itt – mondta Jack. 
– Mondd el nekem, mit ábrázolnak! 

– kérte a királynő. – Egyszerre csak 
egyet! 

Jack tanulmányozta az első képet. 
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– Igen – szólt. – Az első valami 
ilyesmi – kezével cikcakkot rajzolt a 
levegőbe. 

– Mintha lépcső lenne? – kérdezte a 
királynő. 

– Igen, lépcső – helyeselt a fiú. 
A királynő bólintott. Jack rátért a 

második képre. 

 

– A második képnek az alján egy 
doboz van. 

A királynő kissé értetlenül állt. 
– Három valami van a dobozon – 

folytatta Annie. Villámokat rajzolt a 
levegőbe. 

A királynő még most sem értette. 
– Mint egy kalap – próbálkozott 

Jack. 
– Kalap? – kérdezte tanácstalanul a 

királynő. 
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– Nem, inkább, mint egy csónak. – 
vélte Annie. 

– Csónak? – A királynő izgatottnak 
tűnt. – Csónak? – kérdezte újra. 

Jack újra megnézte a rajzot. 
– Igen. Akár csónak is lehet. 
A kísértetkirálynő nagyon boldognak 

látszott. 
– Igen. Hát persze – mosolygott. 
A gyerekek most a harmadik képet 

szemlélték. 

 

– Ezen egy olyan edényszerű van, 
amibe virágot lehet tenni – közölte 
Annie. 

– Vagy inkább vizet – folytatta Jack. 
– Mint egy kancsó? – kérdezte a ki-

rálynő. 
– Pontosan – értett egyet Jack. 
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– Igen, egy kancsó – erősítette meg 
Annie is. 

Mindketten az utolsó képre fordítot-
ták a figyelmüket. 

 

– Ez pedig olyan, mint egy lekonyult 
szár – közölte Annie. 

– Vagy egy meghajlított pálca – egé-
szítette ki Jack. 

A kísértetkirálynő értetlenül nézett. 
– Várj! Lerajzolom a füzetembe. 

Nagyban, hogy lásd. 
Jack letette a jogart, és elővette a ce-

ruzáját. Lerajzolta a hieroglifát. 
– Összehajtott anyag – mondta a 

szellemalak. 
– Nem egészen – válaszolt Jack. 

Megnézte, mit rajzolt. 
– De ez az összehajtott anyag jele – 

mondta a királynő. 
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– Ja, akkor jól van – felelte Jack. 
Ismét megnézte a negyedik hierogli-

fét. Nem nagyon sikerült belelátnia az 
összehajtott ruhát. Inkább olyan volt, 
mint egy fogas. 

– Szóval, ez minden – mondta Annie. 
Rámutatott egyenként minden képre. – 
Lépcsők. Csónak. Kancsó. Összehaj-
tott anyag. 

Jack fogta a jegyzetfüzetét, lerajzolta 
a hieroglifákat, és mellé írta a szavakat. 

 

– Szóval, mit jelent ez az üzenet? – 
kérdezte a királynőt. 

– Gyertek! – hívta a testvéreket az, 
kezével mutatva az irányt. – Gyertek a 
sírkamrámba. 

Azzal tovalibbent. 
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7. 
A pergamentekercs 

Jack betette a jogart a jegyzetfüzettel 
és a ceruzával együtt a hátizsákba. 

A két gyerek követte a kísértetki-
rálynőt mélyen be a piramis belsejébe, 
egész addig, míg egy lépcsőhöz nem 
értek. 

– A LÉPCSŐK! – suttogták. 
A királynő fellibegett a lépcsőkön. 

Jack és Annie követte. A királynő át-
suhant egy faajtón. A gyerekek meg-
lökték az ajtót, mire az lassan kinyílt. 
Egy sötét, huzatos kamrába jutottak. 
De a kísértetkirálynőt nem látták sehol. 
Halvány fáklyafény világította be a te-
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remnek is beillő kamrát. Az egyik fal 
mellett asztalok, székek és hangszerek 
álltak. A szoba másik felében egy kis, 
fából készült csónak állt. 

– A CSÓNAK! – álmélkodott Jack. 
– Mit keres ilyesmi Hutepi királynő 

piramisának a belsejében? – csodálko-
zott Annie. 

– Biztos ez viszi át az új életébe – ta-
lálgatta Jack. 

Jack és Annie odamentek a csónak-
hoz. Bekukucskáltak a belsejébe. Te-
lis-tele volt mindenfélével. Aranytá-
nyérokkal, festett csészékkel, aranyo-
zott poharakkal, vesszőből font kosa-
rakkal, kékköves ékszerekkel, kis fa-
szobrokkal. 

– Nézd! – hívta húgát Jack. Kiemelt 
egy agyagkorsót a csónakból. 

– A KANCSÓ! – álmélkodott a kis-
lány. 

Jack belenézett a kancsóba. 
– Van benne valami! – mondta. 
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– Mi az? – kérdezte Annie. 
Jack megtapogatta a kancsó alján le-

vő csomagocskát. 
– Olyan, mintha egy szalvéta lenne – 

mondta. 
– AZ ÖSSZEHAJTOGATOTT 

ANYAG! – kiáltott fel Annie. 
Jack újra belenyúlt, és kivette az ösz-

szehajtogatott anyagot. Egy ősinek lát-
szó pergamentekercs volt belecsoma-
golva. Jack óvatosan kitekerte a per-
gament. Gyönyörű hieroglifákkal volt 
telerajzolva. 

– A Holtak Könyve! – suttogta An-
nie. – Megtaláltuk! Megtaláltuk a ki-
rálynő könyvét! 

– Ó, Istenem! – suttogta Jack, és óva-
tosan végighúzta kezét a tekercsen. Ta-
pintásra olyan volt, mint egy régi papír. 

– Hutepi királynő! – szólt hangosan 
Annie. – Megtaláltuk! Megtaláltuk a 
Holtak Könyvét! 

Csend volt. 
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– Hutepi királynő! – kiáltotta Annie. 
Hirtelen a kamra másik oldalán egy aj-
tó nyikorogva kitárult. 
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– Talán ott van bent! – mondta Annie. 
Jack szíve kalapált. Hűvös levegő 

áradt a nyitott ajtón keresztül. 
– Gyerünk! – hívta a húga. 
– Várj! – tétovázott Jack. 
– Nem! – ellenkezett a kislány. – 

Szegény királynő több mint ezer éve 
vár erre a könyvre! Ne várakoztassuk 
tovább! 

Jack beletette az ősi tekercset a háti-
zsákjába. Aztán mindketten lassan a 
huzatos szoba felé lopakodtak. Elérték 
a nyitott ajtót. Annie lépett be először. 

– Siess, Jack! 
A fiú is belépett az ajtón. A szoba 

majdnem teljesen üres volt. Csak egy 
hosszú aranyláda volt benne. Nyitva 
állt, a teteje a földön hevert. 

– Hutepi királynő! – szólongatta An-
nie. 

Csend. 
– Megtaláltuk a Holtak Könyvét – 

folytatta a kislány. 
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Még most sem jött válasz. Az arany-
láda fényesen ragyogott. Jack alig mert 
levegőt venni. 

– Hagyjuk itt a tekercset a földön, és 
menjünk! – javasolta. 

– Ne! Azt hiszem, jobb lenne, ha be-
letennénk – mutatott Annie az aranylá-
dára. 

– Nem! – tiltakozott Jack. 
– Ne félj! Gyere! – biztatta Annie, és 

kézen fogta. Együtt mentek át a szobán 
a fényesen ragyogó ládáig. Megálltak 
előtte és kíváncsian belekukucskáltak. 
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8. 
A múmia 

Egy igazi múmia! 
Teste pólyával körbetekerve. A feje is 

bebugyolálva, de az összeaszalódott arc 
egy része kilátszott a kötés alól. Hutepi 
volt az, a Nílus királynője. Kilátszottak 
törött fogai, kicsi, gyűrött füle. Lapos 
orra. Az üres szemüregek. A málladozó 
gyolcs látni engedte csontjait. 

– Jaj, ne! – sikította Annie. – Men-
jünk innen! 

– Ne csináld! – mondta Jack. – Na-
gyon érdekes. 

De Annie már indult is kifelé a szo-
bából. 
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– Várj, Annie! 
– Gyere, Jack! Siess! – kiabált An-

nie. Már az ajtónál állt. 
Jack előhúzta az Egyiptomról szóló 

könyvet, és egy múmiát ábrázoló kép-
hez lapozott. Hangosan olvasta: 

Az ősi egyiptomiak megpróbálták  
a holtak testét hosszú időre  
tartósítani. Először sóval  

kiszárították. 

– Pfuj, hagyd abba! – utálkozott a 
húga. 

– Figyelj! – folytatta Jack. 

Aztán olajjal bekenték, majd  
gyolccsal szorosan betekerték.  

Az agyvelőt eltávolították… 

– Undorító! Hagyd abba! – sikoltotta 
Annie, és kirohant a szobából. 
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– Annie! Gyere vissza! Oda kell neki 
adnunk a tekercset! 

De a kislány eltűnt. Jack belenyúlt a 
hátizsákjába, és kivette a tekercset meg 
a jogart. Odatette őket a múmia feje 
mellé. Csak a képzelet játéka volt? 
Vagy tényleg egy mély sóhaj szállt át a 
szobán? A múmia arcán valóban meg-
könnyebbülés látszott? Jack visszatar-
tott lélegzettel indult vissza. Ki a mú-
mia szobájából. Ki a csónakos szobá-
ból. Le a lépcsőn. A lépcső alján ha-
talmas megkönnyebbüléssel engedte ki 
a levegőt. Lenézett a folyosóra. Üres 
volt. 

– Hé! Hol vagy? – szólította testvér-
ét. Nem kapott választ. „Hol a csudá-
ban lehet?” – tűnődött. Elindult a fo-
lyosón. 

– Annie! – hívta újra. „Kiszaladt 
volna a piramisból?” 

– Hahóó! – kiabált. 
– Jack! Segíts! – hallotta hirtelen. 
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A hang messziről jött. Annie volt. 
De hol lehet? 

– Jack! Segíts! – Annie hívása egyre 
halkult. 

A fiú megállt. 
Úgy érezte, egyre távolabb kerül 

Annie hangjától. 
– Annie! – szólította újra, és vissza-

indult a sírkamra felé. 
– Jack! – A hang most erősebb volt. 
– Jack! – Még hangosabb. 
A fiú felment a lépcsőn. Visszament 

abba a kamrába, ahol a csónak volt. 
Alaposan körülnézett. Megvizsgálta a 
bútorokat. A hangszereket. Belenézett 
a csónakba. Aztán hirtelen meglátta. 
Még egy ajtó! Épp a mellett, amin be-
jött. Nyitva volt. Jack belökte. Egy 
lépcső tetején találta magát. Épp olyan 
volt, mint az előző. Lement rajta. A fo-
lyosót itt is a falakon elhelyezett fák-
lyák fénye világította be. 

– Annie! – kiabálta. 
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– Itt vagyok! – jött a válasz. 
– Annie! 
– Jack! – Annie futva közeledett a 

folyosón. 
– Eltévedtem! – zokogta. 
– Azt hiszem, ez egyike a mellékfo-

lyosóknak – válaszolta Jack –, ame-
lyeket azért építettek, hogy megtévesz-
szék a sírrablókat. 

– Egy mellékfolyosó? – kérdezte 
Annie reszketve. 

– Igen. Pontosan ugyanúgy néz ki, 
mint az igazi. Vissza kell mennünk a 
csónakhoz. És a jó ajtón vissza a fo-
lyosóra. 

Hirtelen nyikorgás hallatszott. Meg-
pördültek. Felnéztek a lépcső tetejére. 
Megdöbbenve látták, hogy az ajtó 
hangos csikorgással becsapódik. A 
hang végigvisszhangzott a folyosón. A 
fáklyák kialudtak. 
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9. 
A különös vezető 

Koromsötét volt. 
– Mi történt? – suttogta Annie. 
– Nem tudom – válaszolta Jack. – De 

minél gyorsabban ki kell jutnunk in-
nen! Nyomd az ajtót! 

– Jó ötlet – válaszolta Annie cérna-
vékony hangon. Sötétben tapogatóztak 
fel a lépcső tetejére. 

– Ne izgulj! Minden rendben lesz! – 
nyugtatta húgát Jack, aki maga is ne-
hezen tudta megőrizni higgadtságát. 
Nekiveselkedtek a faajtónak, és meg-
lökték. Nem mozdult. Nekiveselkedtek 
még egyszer, erősebben. Semmi. Jack 

57 



 

vett egy mély levegőt. Pedig mintha 
egyre nehezebb lett volna lélegezni. Es 
nyugodtnak maradni. 

– Most mit csináljunk? – kérdezte 
Annie. 

– Pi… pihenjünk egy kicsit – taná-
csolta Jack. Szíve egyre hevesebben 
dobogott. Megpróbált tájékozódni a 
sötétben. „Lehet, hogy lent kéne kez-
deni. Lehet, hogy találunk egy kijára-
tot.” 

– Gyerünk! – mondta. – Tapogassuk 
körbe a falat! – És elkezdett lefelé 
ereszkedni a lépcsőn, kezével végig a 
falat követve. Annie a nyomában. 
Olyan sötét volt, hogy lehetetlen volt 
bármit is kivenni. De Jack csak ment 
tovább, kis lépésekkel, kezével végig a 
falat tapogatva. Befordult egy sarkon. 
Majd egy másikon. Talált egy lépcsőt. 
Felment rajta. Ott volt egy ajtó. Meg-
lökte. Annie is segített. De ez az ajtó 
sem mozdult. 
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Vajon ez ugyanaz az ajtó, ahonnan 
elindultak? Nem sikerült. Csapdába 
kerültek! Annie szorosan megfogta 
testvére kezét a sötétben. Fent álltak a 
lépcső tetején. Hallgatóztak. 
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– Miauu! 
– Óh, Istenem! – suttogta megköny-

nyebbülten Jack. 
– A macska! Visszajött! – örvende-

zett Annie. 
– Miau! – hallatszott újra. 

60 



 

– Gyere, kövessük! Kivezet minket! 
– mondta Jack. 

Elindultak a sötétben a macska hang-
ját követve. A fal mentén tapogatózva 
botorkáltak. A nyávogás folyosók so-
rán vezette végig őket. Egyik sarok a 
másik után. Még egy kereszteződés és 
még egy… S akkor végre-valahára 
fényt láttak a folyosó végén. Futásnak 
eredtek, egyenesen ki a ragyogó nap-
fényre. 

– Jaj de jó! – kiabált Annie, de Jack 
nem figyelt rá. 

– Annie! Hogyan sikerülhetett kijut-
nunk a mellékfolyosóról? – kérdezte. 

– A macska segített. 
– Azt tudom. De hogy talált ki onnan 

a macska? 
– Varázslattal! 
– Ugyan! – tiltakozott Jack. 
– Nézd! – mondta Annie a távolba 

mutatva. A macska ott szökellt a ho-
mokon. 
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– Köszönjük! – kiabált utána Annie. 
– Köszönjük! – csatlakozott Jack is. 
A macska fekete farka üdvözlően 

meglibbent, aztán az állat eltűnt a hő-
ségtől remegő látóhatáron… Jack a 
pálmafák felé nézett. Az egyik fa tete-
jén ott csücsült a kunyhó, mint egy 
madárfészek. 

– Ideje hazamennünk! – szólalt meg. 
Elindultak a pálmaliget felé. Fárasztó 

volt a gyaloglás ebben a nagy hőség-
ben. Annie megragadta a kötélhágcsót, 
bátyja követte. Végre bent voltak a 
kunyhó belsejében. Jack épp elővette a 
saját otthonukról szóló könyvet, ami-
kor morajló hangot hallottak. 

– Nézd! – mutatott ki Annie az abla-
kon. 

Jack kinézett. Egy csónakot látott a 
piramis mellett. Úgy siklott a homo-
kon, mintha a tengeren lenne. Aztán 
beleveszett a távolba… 
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Csak a képzelet játszott velük? Vagy 
valóban a kísértetkirálynő indult el egy 
új élet felé? 

– Menjünk haza, Jack! – suttogta 
Annie. 

Jack kinyitotta a könyvet. Rámuta-
tott városuk képére. 

– Azt kívánom, bárcsak otthon len-
nénk! – mormolta. 
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Enyhe szellő lebbent. Megremegtek 
a levelek. A szél egyre érősebben fújt. 
Egyre jobban fütyült. 

A kunyhó forogni kezdett. Egyre 
gyorsabban és gyorsabban forgott. Az-
tán hirtelen minden elcsendesedett. 
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10. 
Rendrakás 

Kora délelőtti napfény sütött be a 
kunyhó ablakán. Árnyék táncolt a fa-
lakon és a mennyezeten. 

Jack mélyet lélegzett. A kunyhó pad-
lóján feküdt. 

– Kíváncsi vagyok, mit ad anyu 
ebédre – tanakodott Annie, kibámulva 
az ablakon. 

Jack elmosolyodott. Ebéd. Anya. 
Otthon. Minden olyan valósnak tűnt. 
Nyugodtnak és biztonságosnak. 

– Remélem, lesz mogyorókrémes és 
lekváros kenyér is – ábrándozott. 
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Jack becsukta a szemét. Fázott a hi-
deg padlón. 

– Szörnyű rendetlenség van itt! – 
szólalt meg Annie. – Csináljunk ren-
det! Mi van, ha M visszajön! 

Jack kis híján megfeledkezett M-ről. 
Pedig övé az összes könyv. 

– Tegyük a mait a kupac aljára! – ja-
vasolta Annie. 

– Nem rossz ötlet! – egyezett bele 
Jack. Szüksége volt egy kis pihenésre, 
nem akart egyhamar újabb ősi síremlé-
ket látogatni. 

– És tegyük a dinoszauruszosat az 
egyiptomis tetejére! – folytatta Annie. 

– Rendben van – válaszolta a fiú. 
Különösen ráér az újabb találkozás a 
Tyrannosaurus rexszel. 

– És a kastélyos könyvet a legtetejé-
re – folytatta Annie. 

Jack mosolygott, és egyetértően bó-
logatott. Szeretett a lovagkorról ábrán-
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dozni, és úgy érezte, mintha a borítón 
lévő lovag a barátja lenne. 

– Jack! Nézd! – hallotta Annie hang-
ját. 

Jack kinyitotta a szemét. 
– Mi az? – kérdezte. 
– Nézd meg magad! – válaszolta 

Annie a padlóra mutatva. 
Jack morogva kászálódott fel. Köz-

vetlenül húga mellett állt, de nem látott 
semmit. 

– Fordítsd el a fejed egy kicsit! – ta-
nácsolta Annie. – Úgy másképp esik a 
fény! 

Jack így is tett. Egy betűt látott. Egy 
M betűt! Ragyogott a napfényben. 

Újabb bizonyíték, hogy a kunyhó M-
é. Teljesen biztos. Semmi kétség. 

Jack ujjával megérintette az M-et. 
Ujja megbizsergett. Hirtelen megre-

megtek a levelek. Fölkelt a szél. 
– Menjünk le! – szólt Jack. 
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Megragadta a hátizsákját, és mind-
ketten lemásztak. Lent a fa tövében 
Jack kicsit hallgatózott. 

– Ki van ott? – kérdezte, mert hallani 
vélt valamit. 

Mély csend honolt az erdőben. 
– Nemsokára visszahozom a medált! 

– ígérte Jack hangosan. – És a könyv-
jelzőt is. Mindkettőt! Holnap! 

– Kihez beszélsz? – érdeklődött An-
nie. 

– Úgy érzem, mintha M itt lenne a 
közelben. 

Annie szeme elkerekedett. 
– Keressük meg! 
Ám hirtelen édesanyjuk hívó hangja 

hallatszott a távolból: 
– Jack! Annie! 
A gyerekek összenéztek. 
– Holnap! – mondták egyszerre. 
És elkezdtek szaladni hazafelé. 
Végigszaladtak az utcán. 
Keresztül a kerten. 
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Berontottak a házba. 
Be a konyhába. Egyenesen édesany-

jukhoz, aki mogyorókrémes és lekvá-
ros kenyérrel várta őket.  
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