
1. fejezet

A rubint gyűrű

Lucas fel-alá járkált a szalonban. Néha megállt az ablaknál, vállát a sárga tapétás falnak 

vetette. és pPróbálta magát lekötni magát az őszi napsütésben pöfékelő automobilok, az arrajáró 

ember és automatonok által hajtott konflisok, vagy a hosszú kabátokba burkolózott járókelők 

látványával, de az óra unott ketyegését még így sem tudta kizárni. Kisvártatva megint ellökte 

magát és újabb kört írt le a barna kárpitos fotelek körül. Ujjával hevesen dobolt maga előtt 

összefont karjain.

A fényesre lakkozott asztalnál Lauren bosszúsan igazította meg szemüvegét. mMakacs 

némasággal hajolt a darabjaira szedett ansho doboz fölé., Próbált minden idegszálával az apró 

rugókra, csavarokra és faelemekre koncentrálniva. Fivére Ikerbátyja ideges jelenlétét azonban - 

akárcsak a szoba egyébként is zavaró pacsulibűzébe illatába vegyült, jellegzetes macskaszagot - 

nem tudta teljesen kizárni. Mikor Lucas már harmadjára haladt el mögötte, Lauren száját egy jól 

ismert, lassú sóhaj hagyta el, majd egy nyomatékosanított megköszörülte a torkátokköszörülés.

– Mi az? – Lucas megállt és értetlenül nézett önnön szemüveges tükörképéreikeröccsére.

Lauren a kezében tartott hosszúcsipesszel mutatott ikerbátyja fivére fejére mutatott , ahol a 

rövid, fekete tincsek közül két, barna macskafül kandikált ki.

– Nem érdekel – legyintett Lucas, ahogy kitapogatta új testrészeit és szemrevételezte a fekete 

ujjain megnőtt karmokat. Tudta, hogy inge alatt, könyöktől felfelé, már egy kezdetleges, foltos 

bunda kezdett sűrűsödni. –  Eudora néni a barátnőjéhez ment, nem fogja zavarni, te meg úgyis 

lLáttad már elégszer.

Commented [sz1]:   Lejjebb kiderül, hogy ő a 
nézőpontkaraktered, viszont a narráció itt nagyon 
távoli, kívülről mutatod az idegességét. Nehezíti a 
szöveg követését, hogy eleinte nehezen eldönthető, ki 
a nézőpontkaraktered, ráadásul az ikrek neve és 
külseje is hasonló. Érdemes már az elején közelebb 
hozni a narrációt, és belülről megmutatni a karakter 
érzéseit.

Commented [sz2]:  A jelenetben kapunk információkat a 
szalonról (kárpitozott bútorok, lakkozott asztal, stb), de hiányzik a 
„nagytotál”, nincs egy (akár hangulati) összképünk a helyről. 
Érdemes egy ahhoz hasonló hangulati helyleírást hozzáírni az első 
fél oldalon valahol, mint amivel a második jelenet kezdődik.

Commented [sz3]:   Beékelésként bonyolult: 
önmagában a mondat is összetett, a világról adagolt 
infók pedig tovább nehezítik a megértést.

Commented [sz4]:  Páros szervek egyes szám, pl. az 
ujjával fentebb helyes. Ugyanezen elv alapján dobolt a 
karján.

Commented [sz5]:  Járás közben nehezen tudom 
elképzelni, a falhoz dőléses részhez pedig sok.

Commented [sz6]:  Nekem ez üti a makacs 
némaságot, túl sok gesztus tartozik a karakterhez. 
Kicsit olyan, mintha ez azért lenne benne, hogy tudjuk, 
Lauren szemüveges.

Commented [sz7]:  Túlmagyarázó, a pacsuli szóban 
benne van, hogy zavaró. A szag jobban illene ide, de a 
macskaszagnál már szerepelt.

Commented [sz8]:   Ebben a részben Lauren belső 
gondolatairól, szándékairól beszélsz – nagyjából 
annyira mész bele a fejébe, mint Lucaséba a legelején. 
Ebből úgy tűnik, mintha távoli E/3-at használnál.

Commented [sz9]:  Feleslegesen bonyolult. 
Ráadásul, ha nincs feljebb az információ, hogy ikrek, 
összezavaró is, hiszen Lucasról nem tudjuk, 
szemüveges-e, és a szalonban biztosan van tükör.Commented [sz10]:  ide jobb lenne valami erősebb 
ige, kihangsúlyozná az információt.

Commented [sz11]:  Egyrészt a karakter kimondja, 
hogy nem érdekli, de nem látjuk belülről: miért lenne 
fontos? Miért nem érdekli? Tényleg nem érdekli, vagy 
csak mondja? Később Lauren figyelmezteti valamiféle 
kockázatokra, de nem értjük igazán a helyzetet.
Commented [sz12]:  Ha a füle és a keze kezd először 
változni, miért a felkarja/felsőteste folytatja? Miért 
nem az alkarja vagy a lábkörmei?

Commented [sz13]:  Ha fontos, hogy az olvasó tudjon róla, 
akkor az ilyen mindkét fél által tudott információkat jobb narrációba 
beletenni. Az „Igen, ahogy egy hónapja a Kísértetház összes 
szellemvérűje.” lejjebb is határeset, de ott jobban érthető, miért 
ismétli el a testvér újra az információt.



– Igen, ahogy egy hónapja a Kísértetház összes szellemvérűje. Szerinted mi lesz a mostani 

parti vége, ha észre sem veszed a változásokat?

Lauren nyugodt kijelentése kérdése szinte megfagyasztotta a levegőt. Lucas elméjében az utca 

zajai lassan elhaltak. Emlékezett a karmaira tapadt vér illatára, a zsetonok csilingelésére és az 

állatias morgásokra, aminek a tulaj egyetlen, erővel átitatott parancsa vetett véget. Akkor úgy 

határoztak; csak egy feltétellel teheti be a lábát ismét a Kísértetházba. a szellemvérűek 

legbefolyásosabb klubjába. Ma volt az a nap, amikor mindent jóvá tehetett.

– Azzal, hogy fel-alá járkálsz nem segítesz magadon – folytatta Lauren.

– Inkább ez, minthogy állandóan egy vacakot boncoljak.

– Még mindig nem boncolok, hanem építek. Én ezzel tartom kontroll alatt az érzelmeimet, 

hogy ne járjak úgy, mint te.

– Érzelmek! – Lucas nemes egyszerűséggel ledobta le magát az asztalhoz közeli székre. A 

karfára könyökölt, jobb bokáját a bal térdére fektette. – Te még sose vesztettél kártyán, honnan is 

tudhatnád, milyen az, ha ultimátumot adnak.

– Bárhogy nézem, megküzdöttél azért az ultimátumért. Az, hogy Mr. Fergusson 

szórakoztatónak talált és elintézett egy visszavágót, miután rátámadtál, az a csodával egyenlő.

Lucas nem felelt. Lauren ismét a doboz fölé hajolt és folytatta a munkát. A megfontolt 

mozdulatok hangjai, ahogy a tizenegy titkos rekesszel bíró kis ládika alkatrészei fokozatosan 

zörögtek, lassan elcsendesítette Lucas zakatoló elméjét.

A ládika darabjai sajátos rendszer szerint hevertek az asztal különböző pontjain, elszeparált kis 

csoportokban. Lucas-t ez a felállás mindig is egy géptest boncolására emlékeztette, míg Lauren 

egy miniatűr, mechanikus kertet látott benne. Csak abban értettek egyet, hogy minden egyes elem 

hatással van a másikra és ha minden a helyére kerül, a mechanika zavartalanul fog működni.

Commented [sz14]:  Feljebb tudta, hol szőrösödik 
éppen.

Commented [sz15]:  Valóban fontos lenne tudnunk 
olvasóként, mi a kísértetház, viszont ha a szereplő 
éppen újraél egy traumatikus emléket, majd 
összeszedi magát, akkor nem hiteles ez a fajta 
megfogalmazás. 

Commented [sz16]:  Kiszólásnak hat. Erősebb lenne 
narrációval, olyasmire gondolok, mint „Nem akarok 
úgy járni, mint te – bök Lucas macskafüle felé”. És 
Lucas kitörésében átadni az információt, hogy az 
érzelmek kontroll alatt tartása a cél.

Commented [sz17]:  Megint kívülről mutatod. 
Erősebb lenne, ha az érzelmeit látnánk.

Commented [sz18]:  El tudom hinni, hogy ezt ebben a 
lelkiállapotban a karakter kimondja, de jobban működne, ha a 
karakter gondolataiban látnánk az emléket.

Commented [sz19]:  Ez viszont már inkább hat 
kibeszélésnek.

Commented [sz20]:  A géptest képéből ez valóban 
kiesik, de a kerthez nem illik. Furcsa, hogy pont a 
logikusabb iker látja kertként.



Az asztal végén állt ennek a példaképe, ami nélkül Lauren lassan létezni sem tudott. Azóta 

kötődött a festett oldalú ansho ládához, hogy elhagyták a leégett, családi házat és Eudora néni 

gyámságába alá kerültek.

 Ennek már nyolc éve, de a doboz oldalaira festett képek örök mementóként őriztéke a 

történteket. Az imadobozra a Bölcs Viharmadár tanításainak részleteit festették, ahogy csodás 

utazást tesz a Hegyi Királyságba. Lauren imádta ezt a tanmesét, mely a türelemről és az 

önfegyelemről szólt, Lucas meg már annyiszor hallotta, hogy lassan az összes benne foglalt 

bölcseletet megszegte. Mégis, ez a talpas fakockára emlékeztető tárgy, a maga titkos, rejtett 

rekeszeivel, a ráfestett tanmeséjével mindkettejük életét meghatározta.

– Zavar, hogy Mr. Redsmith-re bíztalak?

Lauren kérdése szelíden olvadt a megfontolt bütykölés zajáaiba.

– Már nem.  – Garett jó ember és rendőr létére igen jól kártyázik. Az viszont jobban zavarta 

Lucast, hogy arra kérte, nyerjem el neki Fergusson gyűrűjét. Értem, hogyAzt mondta, egy 

valószínű döntőbizonyíték, de szinte lehetetlen, amit kér! - Amúgy is,Szerinted mi köze van 

Fergussonnak egy fiatal lány halálához?

– Rendőrként nem oszthat meg veled minden információt, te is tudod.

– Tudom – fújta ki morcosan a levegőt Lucas. – Számíthattam volna rá, hogy kihasználja a 

helyzetet. Minden ember ilyen.

Lauren nem szólt. Az idő lassan telt, mégis elég gyorsan ahhoz, hogy a ház egyetlen szolgálója 

hamarosan bejelentse; Mr. Garett Redsmith rendőrnyomozó érkezett látogatóba. Eddigre Lucas 

macskaszerű nyomai eltűntek, sárgás fényű szeme ismét kéken csillogott, a gyomrát szorító 

idegesség azonban sehogy sem akart enyhülni.

A szalon ajtajában Mr. Redsmith  katonás főhajtással köszöntötte az ifjakat. Vidám mosolyától 

elmélyültek a szarkalábai, zöld szeme fürkészőn vizslatta környezetét.

Commented [sz21]:  Ez inkább Lauren nézőpontja.

Commented [sz22]:  Ez egy elég fontos 
információnak tűnik. Érthető, viszont érzelmileg 
erősebb lenne a szöveg, ha megjelenne itt még egy-
két erős mondat érzelmekről, esetleg egy konkrétabb 
utalás, mi történt.
Az „Ennek már nyolc éve” is egy hosszabb szöveg 
utáni visszazökkenésnek hat nekem a következő rész 
elején.

Commented [sz23]:  Maga a doboz tűnik emléknek. 
Ha konkrétan a képek emlékeztetnek a tűzvészre (pl 
türelmetlenség vagy önfegyelem hiánya miatt gyulladt 
ki a ház), azt az előző bekezdésben érdemes 
egyértelműsíteni.

Commented [sz24]:  Ezen jót nevettem 😊

Commented [sz25]:  (A végén a magyarázathoz 
példa lesz) Itt behozol egy nevet, egyelőre kontextus 
nélkül. A „bíztalak” elég semleges, nem tudni, mire 
gondol a karakter.

Commented [sz26]:  Ilyet elég ritkán mondanak 
(vagy gondolnak) emberek

Commented [sz27]:  (A végén a magyarázathoz 
példa lesz) Itt kitalálhatóvá válik, hogy Mr. Redsmith 
keresztneve Garett, és rendőr – de az olvasó nem 
feltétlenül rakja össze, hiszen egy másik név, egy 
gyűrű, egy bűnügy és az áldozat neme és kora is 
elhangzik a következő három sorban.

Commented [sz28]:  Ez a frázis inkább egy 
nyomozóhoz illik.

Commented [sz29]:  Megint olyan információk 
hangzanak el párbeszédben, amit mindkét fél tud, 
ezért áttettem egy részét narrációba. A vége nem 
pontosan illeszkedik az utána jövő válaszhoz, de a 
lényeg itt, hogy mi az a rész, amit nem hiteles, hogy 
kimond a karakter, és mi az, ami már erőltetettnek 
hathat.

Commented [sz30]:  Kívülről mutatod az érzelmeit.

Commented [sz31]:  (A végén a magyarázathoz 
példa lesz) Itt megadod egyben a fentebb töredékesen 
elhangzott információkat.

Commented [sz32]:  Ez például tök jól átadja a 
karakter érzéseit.

Commented [sz33]:  Ez mintha Mr. Redsmith 
nézőpontja lenne.



– Uraim! Köszönöm, hogy fogadtak!

Lucas-nak azonnal feltűnt, hogy mentora a sötétkék rendőrgúnyát ezúttal fekete öltönyre, 

aranyszálas barna mellényre és gombolt cipőre cserélte, bajuszát kifésülte és waxolta, sötétszőke, 

ősz szálakkal tarkított haját a divat szerint simította hátra. Egyedül férfias kiállását nem tudta 

kicserélni.

Lauren épp ekkor végzett az ansho doboz összecsomagolásával. Sok kicsi bőrzsákocska került 

egy nagyobb, fekete bársonyba, mintha csak Lucas sok kicsi ellenérvét csomagolta volna össze, 

hogy aztán elrejtse azokat a kötelesség fekete zsákjában.

– Örülök, hogy láthatom, Mr. Redsmith – lépett közelebb hozzá a rendőrhöz Lauren, 

szívélyesen szorítva meg a felé nyújtott kezet.

– Hasonlóképpen. Talán mondhatom, hogy végre eljött a nagy nap, amire annyit készültünk.

– Önben csak úgy lobog a lelkesedés, uram. Ennyire várja az esti színdarabot? – Lucas egy 

halálraítélt lelkesedésével vett erőt magán, hogy szavait ne itassa át a gúny és kézfogása se 

tükrözze, mennyire nincs ínyére a jelenlegi helyzet. Bár a nyugtalanság marta a torkát,  nem 

akarta, hogy állatias jegyei ismét felszínre törjenek.

Lauren egy figyelmeztető pillantást küldött felé.

– De még mennyire! Meg kell mondanom nagy rajongója vagyok a most színpadra lépő 

Chickering Társulatnak – felelt könnyedén Redsmith, vagy az illemnek, vagy a figyelmességnek 

téve ezzel eleget. – Kár, hogy ön nem tart velem Lauren, kíváncsi lennék a véleményére a 

mostani darabjukkal kapcsolatban.

– Köszönöm, de ön is tudja, hogy nekem a díszletek a gyengéim.

– Áh, igen, hallottam, hogy most egy bizonyos Zebulon Lawrence rendezte a színpadképet. 

Ezek szerint nem tartja sokra?

Commented [sz34]:  (A végén a magyarázathoz 
példa lesz) Itt megmutatod, amit korábban elmondtál 
Mr. Redsmithről. Az olvasó nagy eséllyel itt jegyzi meg 
a férfit és a szakmáját.

Commented [sz35]:  Ez a kép nagyon kifejező.

Commented [sz36]:  A kettős jelentés (az ő partija, 
mint színdarab, és egy tényleges színdarab) nagyon 
szép. Mindemellett felhívja a figyelmet arra, mennyire 
keveset tudunk: Milyen színdarab? Mit kell csinálnia 
Lucasnak, kikkel és miért? Mi a tétje?

Commented [sz37]:  Ha jól értem, ez a mondat azt 
jelentené, hogy Lucas nem erőlködik, hogy ne 
látszódjon rajta, hogy nem örül a helyzetnek. Tehát 
kelletlenül fog kezet? Ha jól sejtem, ez humor lenne, 
viszont annak kacifántos, illetve tartalmilag ütközik a 
mondat a következővel (ami tényleges szorongásról és 
önkontrollról szól).

Commented [sz38]:  Ha nincs kitéve alany, az előző 
mondat alanya érvényesül, ami jelen esetben Lauren 
lenne.



Lucas torokköszörülésbe fojtotta feltörő nevetését, ahogy testvéréről leolvasta az őszinte, 

nyomdafestéket nem tűrő véleményt. Redsmith azonban félreértette Lucas reakcióját.

– Igaza van, Mr. Wyndeal, ezt egy nyugodtabb órában kellene megbeszélnünk. Ó, és amíg el 

nem felejtem! Ezt egy kollégánk küldi önnek, hátha hasznára lesz.

A rendőrtiszt öltönye belső zsebéből egy borítékot vett elő, majd azt Lucas felé nyújtotta. 

Gyengéd zsálya illat töltötte meg a levegőt, amitől a fiúk tarkóján felállt a szőr. Lucas kíváncsian 

nyitotta fel a borítékot, de amint meglátta miről van szó, szinte azonnal vissza is zárta.

– Köszönöm, de ezt sajnos nem használhatjuk. Nem tudom kitől szerezte, de az illető vagy 

nem szellemvérű, vagy sosem mozgott a köreinkben. Ha ezt most magammal viszem, még a 

visszafogadás esélyét is elbukom.

– Ez érdekes – hümmögött Redsmith, legyőzve hirtelen döbbenetét. – A csomagot az őrs 

szellemvérű kollégája állította össze. Azt mondta, a zsályatalizmán megmutatja egy szellemvérű 

korábbi varázslatának nyomait, így a gyűrűt is megjelölhette volna, ha érintkezik az adott 

személlyel.

– A kolléga feltehetően nem tagja a Kísértetháznak, így nem ismeri annak szabályait – húzta 

össze a szemét Lauren, karjait összefonva maga előtt. – Lucas-nak a Szellem Órájában kell 

kiállnia Mr. Fergusson ellen, amikor a szellemvérűek amúgy is nehezen tartják kordában az 

állatias énüket. Ebben a felfokozott időben egy ennyire erős talizmán beláthatatlan 

következményeket indítana el, amit a Ház már nem tudna kordában tartani. Mr. Fergusson ezért 

is adta meg ezt az időpontot, hogy Lucas-nak esélye se legyen csalni és ezzel ő is bizonyítsa a 

sportszerűségét.

Mr. Redsmith csalódottan rejtette el kabátjában a borítékot.

– Ha ez így van, akkor nehezen fogjuk bebizonyítani, hogy Fergussonnak köze van Ms. 

Linsdale meggyilkolásához. Márpedig az a gyűrű egy elengedhetetlen nyom...

Commented [sz39]:  Miért nevet, ha épp ideges, 
szorong és izgul? Nem áll össze a viselkedése.

Commented [sz40]:  Eddig azt hittem, a díszletek 
jelen esetben kifogás, hogy a testvére mellett 
maradhasson. 

Commented [sz41]:  Ha Lucas korábban Garettként 
hivatkozott rá (míg Lauren Redsmithként, tehát nem 
arról van szó, hogy maguk közt informálisak, hanem 
Lucas érezheti magát ennyire közel hozzá), Redsmith 
miért a vezetéknevén szólítja?

Commented [sz42]:  Ezek szerint kitagadták?

Commented [sz43]:  Ez inkább Redsmith 
nézőpontja.

Commented [sz44]:  A gyűrűvel kapcsolatban milyen 
varázslatot gyanítanak? És az ikrek ezen miért nem 
lepődnek meg? 

Commented [sz45]:  pontosabban?

Commented [sz46]:  hogy függ össze a talizmán a 
csalással? Pont, hogy a (mágiával) csalást tudja 
lebuktatni, nem? Akkor miért ugyanaz a kategória a 
kettő?

Commented [sz47]:  Miből gyanakodnak pont erre?



Lucas hirtelen csettintett. Redsmith meglepetten hallgatott el és figyelte, ahogy az ikrek 

egymásra néztek. Bár a férfi nem látott változást a néma arcokon, néhány pillanat múltán Lauren 

megadóan leengedte a karjait és halk, illetlen ciccegés hagyta el a száját.

– Van  egy ötletünk, hogyan szerezzük meg a gyűrűt – mosolygott Lucas.

* * * *

Aetherfall városának Kísértetháza, ami a szellemvérűek tudomány és vallás klubjaának volt 

mondható, mitikus árnydémonként emelkedett Lucas fölé.

A fekete márványoszlopok között indásan faragott kapuív, mint éhes száj tárult elé, miközben 

sötétvörös falaiból sárga szemekként világítottak a fekete keretes ablakok. Vasszerkezetes, 

üvegkupolás tornyai fekete ujjakként emelkedtek az esőre álló, éjszakai égbolt felé. A tornyokat 

összekötő, üveggel fedett folyosók némelyikét növények kusza, érszerű hálója fedte be, 

bennükamikben olykor lámpások szentjánosbogárfénye imbolygott.

Lauren kifizette az automata vezette konflisukat, majd egy vérbeli mechanikus 

vágyakozásával figyelte, ahogy a motorikus jármű lassan tovagurul a lámpafényben. Lemondóan 

sétált Lucas mellé.

– Minden készen áll, igaz? – kérdezte Lucas.

– Továbbra sem vagy normális – simított végig lábhoz és derékhoz csatolható oldaltáskáján 

Lauren, benne az ansho dobozzal.

– Pontosan ebben bízom.

Ahogy beléptek, a külső komorság vendégszerető eleganciává változott. A porta melegbarna 

színeit fehér, indás stukkós falak ölelték körbe, akár egy meghitt fészket., ahová eEmber ide 

sosem teheti be a lábát. Miután aláírásukkal nyomatékosították, hogy elfogadták a Szellem 
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Órájában érvényes szabályokat, miszerint "Teljes átváltozás csak a Kísértetház mögötti 

Sírkertben engedélyezett, saját felelősségre, és a Házon belüli bármilyen atrocitás azonnali 

kizárást von maga után", hosszúkabátjaikat, kesztyűiket és keménykalapjaikat az eddig 

türelmesen várakozó, kecskelábú inasoknak adták. Lucas-t meglepte a halk, bizalmas hangon 

elsuttogott szerencsekívánásuk és a menyétszerű portás izgatott kijelentése: Mr. Fergusson már 

megérkezett.

Lucas Laurenre pillantott, majd némán előre indult az emeleti, nyitott kerengőre, mereven 

követve a falakra festett, kacskaringós mintákat.

Egy érdekes regénykezdést olvashattam. Már ebben a pár oldalban megjelenik egy krimi írói 

ígéret; a megoldandó ügy, és felkelti a várakozást, hogyan fogja az ügyet bonyolítani a fantasy 

háttérvilág.

 A krimiben kulcsfontosságú az információ széttördelése, elrejtése. Lényeges, hogy minden 

nyom benne legyen, de a pontos értelme csak utólag álljon össze. Egyszóval tudni kell lényeges 

információkról elterelni a figyelmet. Az érem másik oldala, hogy az olvasó figyelmét a megfelelő 

helyekre kell fókuszálni, érthetően átadni az aktuális álláshoz szükséges információkat. A 

szövegben jelenleg előbbi megy az utóbbi rovására: alapvető információk derülnek ki később, 

mint amikor szükség lenne rájuk a szituáció megértéséhez.

Önmagában a szituáció izgalmas és feszült: Lucas hatalmas megmérettetés előtt áll, a 

szellemvérűek világa érdekes és érezhetően kidolgozott, és adott egy bonyolultnak ígérkező 

nyomozás is. Azonban az elején nem igazán érthető, miért ideges Lucas, milyen megmérettetésre 

készül. A részlet vége felé sejthető, hogy az emlegetett ultimátum a klubból való kitiltás, de hogy 

ez miért ennyire fontos, azt a végére sem tudjuk meg. Lucas macskajegyei elsőre átoknak tűnnek, 

és mivel sokáig semmi nem derül ki a Kísértetházban történtekről, könnyen úgy állhat össze, 
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hogy ott átkozták el. Nyomozás terén pedig nem tudjuk meg, miért fontos a gyűrű (vagy a rendőr 

mit mondott, miért az), annyit tudunk, hogy valamiért bizonyíték, és egy fiatal lányt megöltek.

A regény elején arra lenne szükség, hogy tisztán értsük, miért ideges Lucas, milyen 

ultimátumot kapott (és miért), és hogyan, milyen ponton került a képbe a rendőr. Így viszont nem 

von be a regény eleje, nem azonosulunk a szereplőkkel, nem értjük a téteket. Ha kap egy erős 

érzelmi élményt, ami bevonja, az olvasó egy ideig elnézi, hogy nem érti az alapvető dolgokat – 

krimisebb vonalon erre jó példa a Végtelen térségek örök hallgatása, de általánosságban a 

legtöbb misztikus-romantikus prológusra is igaz ez. Viszont a fenti nyitás nem ad hasonlóan erős 

érzelmi élményt, így arra lenne szükség, hogy teljesen érthetően benne legyenek az információk 

ott, ahol először utalsz rá.

Erre kicsiben kiváló példa a fentebb kommentben kiemelt rendőr-bemutatás. Ha Lauren 

kérdése előtt („– Zavar, hogy Mr. Redsmith-re bíztalak?”) kiderülne, hogy Mr. Garett Redsmith 

rendőr, akkor jobban értenénk a beszélgetést. Közvetlenül utána, narrációba is berakható. A 

szövegben ezt az információt már az utána következő mondatban megkapjuk, viszont csak 

utalásként. Egyértelműen, egyben csak egy-három bekezdéssel később derül ki, megmutatva 

pedig még később látjuk.

A szöveg érthetőségét tovább nehezíti a nézőpontkezelés. Én feljebb közeli E/3-ba 

szerkesztettem Lucas nézőpontjába, ahhoz képest jeleztem a váltásokat, viszont igazából az E/3 

több fajtája keveredik a szövegben. Igazán közel csak Lucashoz megy a narráció (emlékek, 

testérzetek), viszont felvillanó gondolatot (pl. hogy értelmeztek valamit) mindhárom megjelenő 

szereplőtől látunk – mindent tudó narrátornak viszont nem nevezném, ugyanis leginkább kívülről, 

filmszerűen látszanak a dolgok, mintha nem lenne hozzáférésünk semelyik karakterhez 

„belülről”.



Ennek folyományaként a karakterek az ismereteiket, a véleményüket, érzéseiket kimondják – 

akár úgy is, hogy mindannyian tisztában vannak az elhangzott dolgokkal. A párbeszédek ennek 

folyományaként gyakran az olvasónak magyarázások, olyan információk hangzanak el bennük, 

amiket narrációban lehetne jól átadni.

Nagyon fontos téma még a karakterábrázolás. Nagyrészt kívülről, gesztusokon át látjuk a 

karakterek reakcióit, de Lucas részéről a félelemmel kapcsolatban meg-megjelennek a zsigeri 

testérzetek is. Emiatt nagy lesz a távolság olvasó és karakter között.

Már rögtön a legelején jobban működne Lucas idegességének egy közeli ábrázolása, ahol a 

narrációból egyértelműen kiderül a tét. Később is segítene egy közelebbi narráció, átérezhetőbbé 

tenné a karaktereket.

Érdemes végiggondolni maguknak a karaktereknek az érzelemvilágát, jellemét is. Önállóan az 

ábrázolt gesztusok nem lógnak ki a kontextusból, külső mutatáshoz képest jól átadják az 

idegességet, erősítik a humort; összképileg viszont nem állnak össze koherens személyiséggé a 

szereplők. Lucas ideges, de azért nevet a vicceken, és nyomozással kapcsolatos dolgokat találgat. 

Lauren nem örül a Lucas által kitalált tervnek, mégis az automata vezette konflissal foglalkozik a 

testvére és a küldetésük helyett. Mr. Redsmith-től pedig furcsán hat, hogy udvariaskodik, ha elég 

egyenes jellem ahhoz, hogy elmondja nekik, ki ellen, milyen ügy miatt kell a gyűrű. A részlet 

alapján nehezen eldönthető, hogy karakter- vagy nyomozásfókuszú lesz inkább a történet. Ha 

inkább a nyomozás lesz a lényeg, akkor ez egy kevésbé hangsúlyos probléma, elég lehet a 

főszereplőkkel foglalkozni ilyen téren; viszont ha maga a karakterek jelleme lényeges része a 

történetnek, akkor szükség lehet a többi szereplőnél is egy egységesebb karakterábrázolásra.



Pár szót még érdemes szólni a stílusról. A szöveg fogalmazásmódja cirkalmas, gyakoriak 

benne a dupla jelzők vagy határozók, illetve a régebbi szavak. Ez alapvetően illeszkedik a 

zsánerhez és a világhoz, teremt egy hangulatot, de nagyon könnyen művivé, feleslegesen 

bonyolulttá válhat, és alapból nehezíti a szöveg megértését – ezekre érdemes figyelni. Az 

alanyokat bekezdés elején érdemes kitenni, illetve párbeszédnél jelezni, ki beszél, ezek többször 

hiányoztak a szövegből.

Összességében a regény nyitásában nagyon sok a potenciál; a főszereplő próbatétele, a 

szellemvérű vonal és ennek kapcsán a forrófejűség, mint bonyodalom, a felvillanó nyomozás 

mind érdekes horgok; a szövege jelenleg azonban nem érthető. Érdemes tisztábban átadni a világ 

alapjait, hogy az olvasót beránthassák ezek a horgok.

További jó írást!

Kunos Anna


