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- Jonathan, keljen fel! 

- K-készülök, tíz perc és kész vagyok, nem kell megvárnia. 

- Maga mondta. 

Azzal Minerva elengedte a füle mellet az ásítást. Minerva volt a legidősebb cselédlány a háznál – 

bár ez nem látszott meg rajta. Ahogy sietett, úgy nézett ki, mintha a festmények mozognának, de 

Ő nem reagált. Miután elhaladt az egyik mellett, amibe egy idősebb férfi üldögélt egymagába. 

- Jó reggelt, Minerva! 

- Jó reggelt Kingsley Úr. Hogy telt az éjszakája? 

- Remekül, remekül. De maga asszonyom, hogy van? Ugye nem dolgoztatják túl magát? 

- Aggodalomra semmi ok, uram. Elizabeth Úrnő nagyon igazságos, mint mindig. De most mennem 

kell, vár a munka. 

Avval elsietett. Az egyik ablakon keresztül látta, hogy a rózsák épp tökéletesek, szedett párat 

gondolván, hogy nem árthat néhány illatos virág a reggeli asztalon. Utána már komolyan sietni 

kellett a konyhába, túlságosan elidőzött a virágokkal, ez pedig nem volt épp a legjobb ötlet. 

Majdnem hogy futva ért el az alagsorhoz, végigsétált rajta, és egy nagy olajfestmény állt az 

útjának végén. Egy gyümölcsös tál, már majdnem, hogy igazi, olyan élethűen néztek ki a 

gyümölcsök. Odanyúlt és megcsiklandozta a körtét, ami bal oldalon volt található. Egy vékony kis 

nevetést lehetett hallani a kép felől, ami kitárult. Minerva maga biztosan belépett a konyhába, 

ami patyolat tiszta volt, de ez magától értetődő az Audrey háznál. Ahogy sétált, felkapott egy 

kosarat, amiben tojás volt, és lerakta az egyik pultra. A pult mellett hangos pukkanással megjelent 

egy apró teremtmény. Alacsony volt, a bőre világos barna színű, nagy denevér-féle fülei és 

kampós orra lelógtak, ég-kék szemei majdnemhogy almaméretűek voltak, hímes párnahuzat 

helyettesítette a ruháját, és nagy mosoly ült az arcán. 

- Winky, mit keres maga itt ilyen korán? 

- Gondoltam, segítek magának, tudom, hogy maga mindig az első a konyhában. De sajnos a 

gazdám nem kért meg rá, szóval nem tehetem. 



- Ezt sajnálattal hallom, mindig is kedveltem a maga társaságát. Legyünk egy kicsit okosak! Szeret 

sétálni? – Winky heves bólogatásba kezdett. – Remek. Sétáljon körbe a kastélyban, és ha meglátja 

Jonathant, mondja meg neki, hogy hozza le az ételt, ami a hallban van, rendben? 

- Igenis, bízhat bennem! – Evvel hangos pukkanással Winky eltűnt. 

- Ez is meglenne. 

Minerva bólintott egyet, és elővett a kötényéből valamit, ami úgy nézett ki, mintha egy pálca 

lenne. Minerva gyengéden legyintett a pálcájával, és sokfajta finomság repült felé lassan. Ahogy 

a cselédlány elkezdett dúdolni, az ételek a ritmusra billegtek jobbra-balra, mintha táncolnának. 

Utána mintha a lábosok és a fakanalak életre keltek volna, a fakanalak elkezdtek dobolni a 

lábosokon a dallamra. Minerva kecsesen táncolt, amíg a tojások felverték magukat. Hallani 

lehetett, ahogy a festmény kinyílik Minerva mögött, egy láda jött be - amiben friss kenyér és más 

ételek voltak találhatóak. Volt ott friss tej, sajt, túró, füstölt szallona, ami mosolyt csalt a cseléd 

arcára. Egy üzenet is volt a dobozban. 

„A folyósón találkoztam Maggie-vel, a segítségemet kérte a kertben. Gondoltam, hogy neki 

jobban kell segítség, mert maga annyira tapasztalt. Én bízok magában, hogy sikerülni fog egyedül 

is! Mély tisztelettel, Jonathan” 

Minerva erre akaratlanul is felnevetett, ezek a fiatalok - gondolta. A reggeli majdnem kész volt, 

nem is kellett Jonathan segítsége végül. Minerva tapsolt egyet, és Winky jelent meg mellete, a 

megszokott pukkanással. 

- Segít felvinni a reggelit? 

- Természetesen! - felelte nagy mosollyal az arcán. 

Mindketten csettintettek, és az étel lassan felemelkedett a pultokról, és követte őket a 

festményen át. Felsiettek a lépcsőn, át a folyosón, be az ebédlőbe. 

- Jó reggelt, Minerva. 

-Maga már itt, Asszonyom? 

- Kicsit korábban keltem, semmi más. 

Elizabeth Minerva felé nézett, és egy gyengéd mosolyt küldött neki, Minerva viszonozta a kedves 

gesztust. Winky felszolgálta az ételt, de Elizabeth nem nyúlt hozzá. Pár csendes másodperc múlva 

Elizabeth Minerva felé fordult újra, mosollyal az arcán. 



- Behívnád Davis-t és Annabeth-t, kérlek? 

- Természetesen, Asszonyom. 

- Köszönöm. 

Minerva meghajolt, és kisétált az ebédlőből. Kinyitotta a nagy gesztenyefaajtót és kiszólt. 

- Davis Úrfi, az édesanyja hívatja, jöjjön reggelizni! 

- Minerva! Minerva! Nézd, elkaptam! Elkaptam! 

- Mit kapott el, Úrfi? 

- Hát ezt, nézd! Végre elkaptam! 

Davis kinyitotta a kezét, és egy kis arany, dió méretű golyó kis szárnyakkal feküdt a kezén. A 

szárnyak lassan csapkodni kezdtek, de Davis rácsapta a másik kezét, hogy ne tudjon elrepülni. 

Nagy mosollyal nézett vissza Minervára. 

- Ez remek Úrfi, a szülei biztosan nagyon büszkék lesznek magára! 

-Te is büszke vagy rám? 

- Ezt ne kérdőjelezze meg újra, természetes, hogy büszke vagyok magára! 

Davis kuncogott egyet, és bement az ajtón. Beküldte az ebédlőbe az ifjút, és felment a lépcsőn, 

sétált, amíg nem ért egy rózsaszínű ajtóhóz. 

- Anabeth Kisasszony, az édesanya hívatja a reggelihez. 

- Egy pillanatot, Minerva. Mindjárt kész vagyok. – szólt a kislány. A hangja vékony volt, de 

magabiztos, mintha nem is egy nyolc éves kislánnyal beszélt volna. Az ajtó kinyílt, egy szőke hajú 

kislány, világos rózsaszínű ruhában, ezüst diadémmal a fején. 

- Jó reggelt Minerva. – pukedlizett egyet a kislány. 

- Jó reggelt, Kisasszony. 

- Mehetünk? 

- Csak maga után, Kisasszony. 

Avval elindultak a folyósón, le a lépcsőn, be az ebédlőbe. 

- ... és akkor olyan gyorsan mentem, hogy be kellett csuknom a szemem, mert csípte a szél! De 

még csukott szemmel is elkaptam! – Mondta Davis édesapjának, aki őszinte átéléssel hallgatta 

végig fia beszámolóját. 

- Jó reggelt mindenkinek. – mondta Anabeth. 



- Jó reggelt pici kincsem! Jó reggelt, Minerva. 

- Uram. 

-Kezdhetjük akkor? – kérdezte Elizabeth kicsit izgatottan. Minerva, a serlegeket, kérlek. 

- Természetesen, Asszonyom. 

Minerva hátra fordult és a kezébe kulcsolt két nagyon öreg serleget. Az egyiken egy holló volt 

látható, és kékes drágakővel volt kidíszítve – talán zafírok, de nem biztos. A másik majdnem 

ugyanolyan öreg serleg, ezen egy borz volt, és a serleg széle citrinnel és ónixxal volt kirakva. A 

hollós Adam  – a ház ura – elé lett rakva, a borzos Elizabeth elé. Minerva tapsára friss narancslé 

ömlött bele lágyan a két serlegbe, a két gyerek elé meg már megtelt serlegek repültek. Nem 

nagyon sokáig élvezték a család egybejövetelét, mert megjött a postabagoly, Adam felállt, és 

átvette az aznapi újságot és egy levelet, ami minden bizonnyal neki jött, mert rögtön kibontotta 

és olvasni kezdte. Az arca egy pillanat alatt gondterhelt lett. Minerva szeme letévedt a Reggeli 

Profétára.  

„EGY CSOPORT, AKIK MAGUKAT HALÁLFALÓKNAK HIVJÁK, MEGTÁMADTAK TÖBB ARANYVÉRŰ 

CSALÁDOT” 

Az alatta lévő képen egy koponya formálódott a felhőkből, szájában egy kígyóval. 

- Drágám, minden rendben? – Kérdezte Elizabeth, miközben minden erejét arra használta, hogy 

valamit kivegyen férje arckifejezéséből. 

- Mennem kell a Minisztériumba, sokáig bent leszek. 

- Vigyázz magadra, édesem. 

Adam csak bólintott egyet, kisietett a bejárati ajtón, hangos pukkanással távozott. 

- Anya, mi a baj? – kérdezte Davis. 

- Semmi, drágám. Egyél tovább. 

Hideg szél fújt és heves eső esett Londonban. Egy újságot vitt magával a szél. 

„ÚJABB TÁMADÁST KÖVETTEK EL A HALÁLFALÓK” 

Ez alkalommal, egy jól ismert aranyvérű családot vesztettünk el a Halálfalók keze által. A ház ura, 

Adam Audrey (36) ,  a Rejtély- és Misztériumügyi Főosztályon dolgozott. Őt és feleségét – 

Elizabeth Audrey (35) – Cruciatus átokkal kínozták, utána Avada Kedavra-val ölték meg. A ház 

többi lakóját egyszerűen megölték az Avada Kedavra átokkal. Úgy néz ki, hogy a házvezetőnő 



próbált ellenálni, mert több seb volt a testén, amikor megtalálták. A Mágiaügyi Minisztérium 

nem... 

 


