
Molnár Kincső Enikő: Halál labirintus 

(ég veled) 

Liza vagyok, és a legfurcsább barátságom az általános iskolában kezdődött. Körülbelül hatodikos lehettem, éppen 

ebédelni mentem, mikor meghallottam, hogy az osztálytársaim valamiféle halálesetről beszélgetnek. Gondoltam, 

hallgatózom egy kicsit: 

- Szia, hallottad a hírt?-kérdezte Mia Lilitől. 

- Szia, nem. Milyen hírt? 

- Azt beszélik, hogy egy új horror labirintus nyílt a plázában. Egy nő kipróbálta, amikor már túl sok ideig volt bent, egy 

alkalmazott utána ment, hogy megnézze, jól van e. Meg is találta a nőt holtan, de nem normálisan halt meg. Valaki 

vagy valami nagyon kegyetlenül végzett vele. Pár óra múlva bezárták a helyet. Sokan azt mondják, hogy most is van 

ott egy kísértet, ami a következő áldozatára vár. Erről beszél mindenki. 

Én nagyon megijedtem, de a többiek nem. Ők csak ültek és röhögtek rajta. Nem gondoltak bele, hogy ott tényleg 

meghalt valaki. Másnap Lili osztogatta a szülinapi bulijára a meghívókat. Nagy örömmel elfogadtam, szeretek a 

barátaimmal ünnepelni. De mikor megláttam a helyszínválasztását, furcsállottam és odamentem Lilihez:  

- Lili, ezt a helyet nem úgy volt, hogy bezáratták mert itt meghalt valaki?-kérdeztem aggódva. 

- De, de újra megnyitották. Ugyaaan, ne félj!- legyintett. 

- Én, nem félek!- mondtam, mert nem mertem bevallani, az igazat. 

Valójában rettegtem, nem akartam menni. Azt gondoltam: na jó elmegyek a bulira, de nem megyek be abba a 

labirintusba. Veszek neki egy múmiás babát, hogy elég ijesztő legyen, ha ezt szereti. Elérkezett a szülinapi buli ideje, 

rettegve keltem föl az ágyból. Amint a labirintushoz értem, odaszaladt hozzám Lili: 

- Jaj Liza, olyan jó, hogy itt vagy! A többieket nem engedték el - mondta szomorúan. 

- Ó, hát ez annyira nem jó. Sajnálom. 

- De te legalább itt vagy és bejössz velem. Így mégse megy tönkre a bulim - lelkesedett. 

Mondtam magamban, én oda be nem megyek, az kizárt. Eközben Lili megfogta a csuklóm és berángatott a pályára. 

Aztán hírtelen eltűnt. Elővettem a zsebemből egy zseblámpát, amit hoztam magammal, mert gondoltam, hogy jól 

jöhet még az. Körülnéztem odabent, elindultam az utakon. Nem is volt annyira ijesztő, legalábbis amíg meg nem 

találtam Lilit.  

Ott feküt a földön, úszott a vérben. Azt harákolta:                                                                                                                            

- Me-ne-külj!                                                                                                                                                                                                     

Nagyon megrémültem! Könnyezve futottam el. Nagy fájdalommal hagytam ott Lilit, de nem volt más választásom. 

Mikor már majdnem kint voltam, hirtelen lezáródott a pálya összes ajtaja. Majd láttam valamit a sötétben mozogni, 

odairányítottam rá a fényt. Majdnem sokkot kaptam, mikor megláttam, hogy mi van a sötétben. Egy kísértet volt az 

és csak folyt a vér a szájából, de nem az övé. Később kiköpött egy fülbevalót, majd rájöttem, hogy az Lilié. Ész nélkül 

futni kezdtem, a testem magától mozdult. Mígnem egy zsákutcába kerültem. Utolért a szellem, nagyon gyorsan. A 

falhoz bújtam, közeledett, a borotvaéles fogait a karomba mélyesztette. Ekkor láttam meg a lehetőséget, hogy 

elmeneküljek, egy kis cafatot tépett ki a karomból. Miközben futottam, megláttam valamit.                                                                                                                                                                                 

- A gépház!- gondoltam- annak a segítségével kijuthatok.                                                                                                                                                                                                                                     

Odasiettem, aztán felnyílt a szemem.                                                                                                                                                                                                                                 

- Neeeee. Miért?                                                                                                                                                      



Össze volt törve. Ott rögtön elsírtam magam.                                                                                                     

- Hol vagy?- huhogta egy hang.                                                                                                                                                                                                                              

Ez a kísértet volt, amint meghallottam ezt a furcsa hangot, futni kezdtem megint. Rettegve futottam, de folyton csak 

zsákutcákba tévedtem. Persze a szellem utolért. Elegem volt a menekülésből, átcsúsztam alatta és visszaszaladtam a 

gépházhoz. Gondolkodtam egy kicsit. Közben a szellem már közeledett. Majd hirtelen valaki vagy valami megfogta a 

csuklóm és berántott egy sötét helyre, egyik kezével lefogott, a másikkal befogta a szám. Megpróbáltam 

kiszabadulni, de nem tudtam, aztán mikor elhaladt előttünk a kísértet, abbahagytam a kapálózást. Szerencsére nem 

vett minket észre. Már nem fogott le semmi. Felálltam. Hátranéztem: egy fiú volt az.                                                                                                                                                                                                                                                    

- Jó erősen tudsz kapálózni.-mondta.                                                                                                                                                                                      

- Ki vagy te és mit keresel itt?!-kérdeztem kicsit remegő hangon.                                                                                                                                                                   

- Így kell megköszönni, hogy ha valaki megmentett?- kérdezte sértődötten.                                                                                                                                                                                                           

- Mégis, hogy jöttél be a pályára? Már legalább egy órája le van zárva! Hogy hívnak?-ömlöttek belőlem a kérdések.                                                                                                                                                  

- Én is éppen kipróbáltam ezt a pályát, amikor egyszer csak hirtelen lezáródott minden. Balázsnak hívnak.                                                                                                                                                                                                       

- Én Liza vagyok. Van ötleted, hogy jussunk ki innen?                                                                                                                                                                  

- Hát, mikor futottam a kísértett elől, láttam egy szellőzőnyílást a plafonon, talán azon kijuthatnánk - állt elő az 

ötlettel Balázs.                                                                                                                                                                                             

- Szuper! Akkor keressük meg azt a szellőzőt és jussunk ki! Nem is rossz ez a terv - gondoltam.                                                                                                                                                                                                             

- Jó, de nehéz lesz, a pálya közepén van és a kísértet bárhol lehet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

- Attól még meg kell próbálnunk!                                                                                                                                                                

Miközben beszélgettünk, nem figyeltünk a kísértetre, aki ránk talált:                                                                                                                        

- Megvagytok!-mondta halk de félelmetes hangon.                                                                                                                                                                                                                 

Futásnak eredtünk és nagy szerencsénkre a szellőzőnyílás alá kerültünk. De nem állhattunk meg  most, hiszen 

üldözött a kísértet.                                                                                                                            

 - Liza gyere most tovább!- parancsolta Balázs.                                                                                                                          

- Jövök!- mondtam felháborodott hangon.                                                                                                                                                                                                                                                                          

Csak futottunk, ahogy bírtunk, később rájöttem, hogy ez így nem fog sokáig menni. Ezért úgy döntöttem, hogy a 

kísértettel szemben futok és elcsalogatom. Közben megtaláltam a raktárt, találtam ott egy zsákot meg szikszalagot. 

Az jutott eszembe, hogy csapdát állítok neki, de előbb meg keresem Balázst, mert együtt erősebbek vagyunk. 

Leráztam a kísértetet.                                                                                                                                                                                                                                                                

– Balázs, végre megvagy!-örültem meg neki.                                                                                                                                                           

– Liza, mégis hova tűntél?                                                                                                                                                                                              

- Az most mindegy. Van egy tervem, hogy jussunk ki!                                                                                                                                                       

- Hallgatlak.                                                                                                                                                                                                 

- Miközben elcsalogattam előbb a szellemet, megtaláltam a raktárt. Elvettem onnan egy szikszalagot és egy zsákot. 

Úgy gondolom, csapdába csalhatnánk és elkaphatnánk velük a kísértetet. Akkor lenne időnk kimenekülni a szellőzőn 

át a pályáról!                                                                                                                       

- Huh. Merész terv. Nem szívesen egyezek bele, de legyen. Hogy tervezed csapdába csalni?-kérdezte, miközben 

figyelte a terepet.                                                                                                                        

- Én leszek a csali, mikor már a közelembe ér befordulok az egyik zsákutcába, amit előre megbeszélünk. Te ott fogsz 

várni, és mikor a kísértet utánam jön, te elkapod a zsákkal. Én hozom a szikszalagot és bezárom a zsáknak a nyílását 

vele. Benne vagy?- kérdeztem.                                                                                                                                                                                                                          

– Legyen - egyezett bele Balázs.                                                                                                                                                                                                                                         

A terv működött volna, csak annyi volt a baj, hogy nem tudtuk előre, hogy a kísértet át tud menni tárgyakon. Így 

amikor én elcsaltam a kísértetet a kijelölt zsákutcába, hogy Balázs elkapja a zsákkal, az átment a falán. Így 

ottragadtunk a zsákutcában a rémisztő kísértettel együtt tehetetlenül. 



 Balázs azt mondta: Itt a vége! Nincs tovább, nincs hova menekülnünk. Most mi lesz?- remegett a hangja a 

félelemtől.                                                                                                                                                                                                                               

Szorosan a falhoz bújtunk, de ekkor elegem lett, felálltam és zokogva azt mondtam:                                                                                                  

- Elég!! Miért csinálod ezt mindenkivel? Ettől jobb lesz, neked? Annyi minden mást csinálhatnál. Akkor miért jó ez 

neked?!- csuklott el a hangom.                                                                                                                                                    

A kísértet bámulva csak szótlanul lebegett. Odamentem hozzá és megöleltem. Nagyon megdöbbent. Sírva fakadt.                                                                                                                                                                                                                           

- Nincsenek barátaid, eltaláltam?- kérdeztem halkan tőle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- N-nincs. Próbáltam barátkozni az emberekkel, de csak sikítva menekültek előlem és megalkottak a tökéletes 

szörnynek, így hát úgy is kezdtem viselkedni - mondta szomorúan a kísértet.                                                                                                                                                  

- Mit szólnál, ha én a barátod lennék?-kérdeztem. De akkor nem bánthatod az embereket, mert kénytelenek leszünk 

megvédeni magunkat. Oké?                                                                                                                                                                                                                

Mosolyogva mondott igent.                                                                                                                                                                                   

- Én Liza vagyok. Mi a te neved?                                                                                                                                                                                                                               

- Levente, de jobban szeretem, ha Levinek hívnak.                                                                                                                                                        

- Értem, akkor üdvözöllek Levi.                                                                                                                                                                                               

- Most már csak ki kellene jutnunk innen. Te is velünk jössz!- mondtam.                                                                                                                                   

- Tényleg? Veletek mehetek? Annak ellenére is, hogy bántottam az embereket? -kérdezte.                                                                                                                                                                                                                                   

- Persze, hiszen most már van barátod, nem leszel soha egyedül. Nem fog félni tőled senk,i így te se bántasz senkit. 

De a gépházat, mivel össze van törve, nem tudjuk használni ajtónyitásra. Csak a szellőzőnyílás maradt, ahol ki kell 

mászni.                                                                                             

-Igazából a gépház nincs összetörve, az csak egy álcázó hologram volt, hogy átverjem az embereket vele. Ne tudják 

feloldani a biztonsági rendszert, kinyitni az ajtókat és kimenekülni a pályáról - árulta el Levi.                                                                                                                                                                               

Balázs ekkor félrehívott:                                                                                                                                                                       

- Liza, biztos jó ötlet megbízni egy gyilkos kísértetben, aki embereket ölt?- kérdezte.                                                                                                                               

- Nem, nem jó ötlet, de mindenkinek jár egy második esély. Én bízom benne!                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Te megőrültél.                                                                                                                                                                                                                   

Odamentem hozzá és megráztam a vállánál fogva Balázst.                                                                                                                   

- Hogy lehetsz ilyen érzéketlen? Ő most már a barátunk, ha egy embernek is árt, jól tudja, hogy bezárjuk majd érte. 

De amíg nem bánt senkit, addig nem lesz baj. Én a barátja maradok, és te is megpróbálhatnál a barátja lenni. Ezzel 

még több okot adunk arra, hogy soha ne bántson többé senkit.                                                                                                                                                                          

- Jó, de a fél szememet mindig rajta tartom - dörmögte Balázs.                                                                                                                                                      

- Szuper, akkor keressük meg azt gépházat és menjünk haza végre - mondtam kimerülten.                                                                                                                                          

A nap többi része nyugodtan telt. Kiderült, hogy Balázzsal egy iskolába járunk és kis idő múlva több lett mint 

barátság, összejöttünk, de a többi már csak ránk tartozik, titok. Levivel összebarátkoztunk és kiderült, hogy tök jó fej. 

Később Balázs is összebarátkozott Levivel.  

Ennyi lenne az én kis horror történetem, remélem nem volt annyira ijesztő.                 


