
20

DEBRECENI BOGLÁRKA

Bűnös város

Raven sokkolta az embereket. Szemtelenül fi atal volt, reggelente késett, 
idétlenül, fátyolos tekintettel vigyorgott a kiégett pszichomókusokra, 
tegeződött a portásokkal, a főorvosokkal, a takarítókkal és a betegekkel, 
gumicsizmában meg foltos vakondnadrágban járt dolgozni, rongyos 
fl anelingben várta pácienseit az SZTK rendelőintézet dilirészlegén. Mint a 
Gyermek- és Mentálhigiénés gondozó egyetlen férfi pszichológusát, mégis 
mindenki komolyan vette, a bipoláris lányok bizalommal fordultak hozzá, 
kérés nélkül is megosztották vele legbensőbb titkaikat, félelmeiket. Raven 
ismerte a vágyaikat, az álmaikat, a gyengeségeiket és az őszinteségi rohamok 
során begyűjtött információkat felhasználta ellenük. Rákattant a gimis 
kiscsajokra, kiváló érzékkel tapintott rá gyenge pontjaikra, kísérleti alanyként 
kezelte, manipulálta őket. Bujkált benne valami emberfelettien alattomos. 
Mágikus erővel rendelkezett, szuperhős volt, az ellenség számára láthatatlan 
igazságosztó, aki átruházva hatalmát elérte, hogy hívei fellázadjanak és 
bosszút álljanak ellenségeiken. Az ellenségeket persze ő teremtette. A 
völgyváros rövid időn belül bűnös várossá vált, szadisták, korrupt zsaruk, 
politikusok, szajhák és bérgyilkosok uralták az éjszakát. BASIN CITY sötét 
rengetegében az alvilág mellett a démoni lélekmetsző, Soulless uralkodott. 
Lidércnyomás nehezedett a minimetropoliszra, polgárait rémálmok 
gyötörték. A toronyházak hollófekete fellegekbe burkolóztak, megkezdődött 
a leszámolás. Wonder Woman, Black Widow, Storm, Harley Quinn, Catgirl 
és Elektra hűségesen követték teremtőjüket, gonosztevők után kutattak, 
füstös kocsmákban, szórakozóhelyeken kényeztették, bebarangolták vele 
kokóval stimulált agytekervényeit. A drilleket napközben tartotta. Sétát 
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javasolt és smárolt velük a lerobbant, szemetes parkok nyíllal átlőtt szívekkel, 
„I LOVE YOU NIKI”, „Szeretlek Stevie!” feliratokkal telekarcolt, lepattogzott 
festékű, korhadt padjain. A heroinák olyankor nem viseltek fantáziaruhákat, 
iskolatáskáikat a bokrok mögé rejtették. Raven azzal hülyítette őket, ha 
véget ér a háború, a végső küzdelem után megszöknek és piros Corvette-
kabrióval repesztenek a szélben az Antarktisz felé, végig, az Atlanti-óceán 
partján. Egyre jobban elszállt az anyagtól, mígnem egy óvatlan pillanatban, 
önteltségében felfedte valódi szándékát Poison Ivy előtt. Azzal hencegett, 
hogy miután megtöri a szupernők látszaturalmát, kecskéket fog tenyészteni 
egy kis faluban, gödölyéket dug seggbe a templommal szemben lévő 
dombon, hadd vessék a kereszteket az álszent, varjútestű vénasszonyok. A 
suták nyakába akasztott kolompok hangja, mondta, miközben teli tüdővel 
nevetett, elnyomja majd a misére hívó harang mélabús kongását. Ivy 
aznap délután visszakísérte a rendelőbe. Lelökte asztaláról a kartonokat, az 
ölébe ült és megkóstoltatott vele egy cirmos tulipánt. Kacarászva adogatta 
hatalmas, kéjsóvár szöcskeszájába az ízletes, lédús szirmokat, tudván, hogy 
az ápolók hallgatóznak és rövid idő múltán benyitnak a vizsgáló ajtaján. A 
következő héten elégedetten nyugtázta, hogy a pedofi l, szodomita Holló 
köddé vált. Mintha soha nem létezett volna. Méregcsók elűzte a démonokat. 
Helyreállította a kisváros békéjét és megtörte a tini titánok átkát.
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