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  Ez a történet csak kitaláció. A történet szereplői kitaláltak,
és semmi közük Oborín valódi lakóihoz. A nevek

hasonlósága Ez csak véletlen. 

A történet célja az olvasók 18 éves kortól.
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        Az egész azon a napon kezdődött,  amikor a 16 éves
Vanesa kiosont a házból 14:00-kor, és a Labor régi válla felé
vette  az  eszét  állóvízzel,  körülbelül  tíz  percre  gyalog.  2019
volt,  június  17-e.  A hőhullám akkoriban  már  elviselhetetlen
volt, ezért Oborín falu néhány lakosának alvászavara volt.

 Néha kijönnek a vedomiába,  és csak ülnek és nézik a
csillagokat.  Egy  John  nevű  idős  férfi,  aki  szintén  kint  ült,
észrevett  egy  alakot  éjjel  2  óra  körül,  amikor  elsétált,  és
megközelített  egy  fából  készült  sétányt,  amely  átszaladt  a
mocsáron. Mivel ez egy gyönyörű havi éjszaka és egy hónap
teliholdkor,  egyértelmű  volt,  hogy  egy  nő  volt.  Elején  a  fa
sétány,  megállt,  mintha  figyelembe  véve,  hogy  lépni.  Nem
sokkal később felsétált a járdára, és szem elől tévesztette.

 Semmi mást nem látta, John. Nincs mozgás vagy más
alak közeledik a járdához. Volt egy nyikorgás a békák és néha
néhány  madár  a  mocsárból.  Azonban  nem  volt  szokatlan,
Oborín lakói már hozzászokott, és senki sem fordít rá különös
figyelmet. De ezúttal az éjszakai lények szorítása megzavarta a
nő sikolyait. Csak egyszer hangzott meg, és utána csend volt.
John volt az egyetlen tanú, aki látta a nőt, és hallotta a sikolyt.

 Azonnal a falu felé rohant, és elmondta a legközelebbi
embereknek, akiket látott odakint, amit látott. Az egész Oborín
falut felpörgette, és amint növekedni kezdett, lakói és Vanesa
szülei  a helyszínen, amely jelölt  jan.  Már világos volt,  hogy
Vanese biztos azért történt, mert még nem jött haza. Mindenki
arra  várt,  hogy  John  megvitassa  Vanesa  eltűnését.  8:00-.m,
amikor  a  rendőrség  megjelent  John  háza  előtt.  A nyomozó
megkérdezte a szomszédok John és más polgárok köré John
háza, ha valaki látott valamit. De senki sem tudott semmit, és
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nem láttam semmit januárig. Így a nyomozó elment a házához,
és megkongatta a régi harangot, ami a sekély kapuhoz ragadt.

 Hamarosan kinyílt az ajtó, és egy álmos János jelent meg
benne. Belefáradt,  hogy a kapujára támaszkodik,  és arra vár,
hogy mi fog történni. 

"Helló.  Állítólag  látott  egy  nőt  tegnap  este,  amikor
elsétált  mellette.  Hova megy? A fa  járdára  sétált?  Hány óra
volt?" – kérdezte a nyomozó. 

John gyorsan próbált válaszolni: "Nem, éjszaka 2 körül
volt. Nem tudtam aludni abban a hőségben, ezért kisétáltam az
udvarra.  Láttam  egy  női  karaktert  elsétálni.  A mocsár  felé
tartott, és a járdára sétált. Egy idő után hallottam egy szörnyű
női  sikolyt.  Ezután  csend  volt.  Semmi  sem hallatszott,  csak
békák squeas." 

A nyomozónak  gúnyos  volt  az  arckifejezése.  Egy  idő
után Johnt megkérdezték:

"És  azonosítani  tudnád  azt  a  nőt?  Kire  hasonlított?
Szükségünk  van  valamilyen  nyomra,  amiből  továbbléphet,
hogy megállapítsuk, ki az." 

John azt gondolta, és bizonytalanul válaszolt: "Nos, ez a
Vanesa a falunkból ..." 

A nyomozó  vállat  vont  a  szemöldökét,  és  kérte,  hogy
nézd meg John. 
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"Nem mondtam, hogy Vanesa az. Nem látta azt a nőt az
arcán, és nem volt a közelében. Azt mondtad, este 2 körül volt.
Akkor még sötét volt, bár igen, telihold és tiszta éjszaka volt.
De  még  ha  a  házadból  is  a  járdára  nézünk  az  összegyűlt
emberek felé, nem látjuk tisztán senki arcát. És ez egy fehér
nap!" 

      John bólintott,  és nem volt mit hozzátenni. A nyomozó
véget  vetett  a  beszélgetés  John  és  ment  egy  fából  készült
oktatási  nyomvonal,  hogy fut  át  a  mocsárban.  Remélhetőleg
talál  egy nyomot,  és azonosítani tudja a nőt, akit John látott
tegnap este.

          Tényleg Vanesa volt az, aki eltévedt? A falu lakói nagyon
kíváncsiak  voltak,  de  ezúttal  egyikük  sem  merte  követni  a
nyomozót.  A  tisztek  figyelmeztették  őket,  hogy
figyelmetlenségük miatt megsemmisíthetik a nyomokat, ezzel
meghiúsítva a nyomozást. A vezető nyomozó az 50.  Sétált egy
fából  készült  sétányon,  és  néha  megállt,  körülnézett,  mert
keresett valamit, ami jelzi egy szerencsétlen éjszakai esemény
lezúdulását. De a legcsekélyebb nyomot sem ütötte meg.

       Amikor  a  felénél  volt,  megállt,  és  egy kötélerősítésű
korlátoszlopnak  támaszkodott.  Megnézte  a  szarvasvíz  benőtt
felszínét,  és  azon  tűnődött,  miért  hallatszott  éjszaka  egy  nő
sikolya. Lehet, hogy a nőt rajtaütötte egy kóbor kutya, vagy félt
valamitől a sötétben, és ezért kiabált? Elveszett Vanesa volt?

           Talán egyáltalán nem veszett el, csak elszökött az erdőbe
félelemből.  Vagy  valahol  egy  mezőn  van,  arra  várva,  hogy
valaki  elhozsa.  Ebben  az  esetben  sok  lehetőség  volt.  A
nyomozó az alacsony és sovány alak lassan átlépte az egész
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útvonalat,  de  nem talált  semmit.  Felmászott  a  fából  készült
kilátótoronyra  is,  ahonnan  minden  oldalt  láthatott.  Azonban
sehol sem bukkant rá a fiatal Vanese legcsekélyebb nyomára
sem. Délután egy kutyafogantyús rendőrautó érkezett a faluba.

         Abban az időben nem volt több élő lélek a parkolóban,
mielőtt belépett a fából készült tanösvényre. Egy fiatal rendőr
kutyakezelő kijött az autó bejárati ajtaján, és kinyitotta a hátsó
ajtót,  ahonnan  Rendy  darázsa  azonnal  kiugrott.  A  fiatal
rendőrkutya-kezelő még csak fél  éve van a  gyakorlatban, de
nagyon  jól  teljesített.  Ez  az  ügy  volt  az  egyik  legnagyobb,
amikor  egy  ember  nyomtalanul  eltévedt.  A  kutyakezelő
megveregette  Rendyt,  egy vezetőre tűzte,  és  együtt  lépett  ki
egy fából készült sétányra. Először semmi különös nem történt.
 

  Lassan sétáltak és körülnéztek a környezetben.

 Körülbelül  a  felénél,  Rendy  kezdett  lassulni,  és  még
elkezdett nyafogni. A kutyafogantyú megpróbálta bátorítani, de
semmi értelme. Rendy rendőrkutya teljesen megállt, lehajolt, és
félelemmel  bámult  elé.  Aztán  a  gazdáját  gazdája.  A
kutyakezelők nem tudták, mit jelent, minden irányba nézett, de
semmi különöset  nem vett  észre.  Rendy a  járdán  feküdt,  és
sikoltozott.  Egy  idő  után  lassan  elkezdett  visszamászni  oda,
ahonnan jöttek.  A kutyafogantyú megpróbálta megállítani,  de
Rendy  elkezdett  dörömbölni  rajta.  Egy  idegenvezetővel  volt
elkeseredve, amíg ki nem tépte a gazdáját a kezéből, és vissza
nem kezdett rohanni a parkolóba. A kutyakezelő kiabált vele,
de Rendy egyáltalán nem reagált rá. A kutyakezelő nem értette,
mi  történt,  ami  annyira  felzaklatta  Rendyt.  Visszament
Rendyhez is. Amikor visszatért a parkolóba, Rendy ott ült, és
ijesztően bámulta a gazdáját. Megpróbálta lenyugtatni. Beszélt
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hozzá,  megveregette,  lesújtóan  kaparta  a  füle  mögött,  és
kisimítja a nyakát. Egyértelmű volt, hogy Rendy már nem lesz
jó  ebben  az  ügyben.  Nem  segít  tisztázni,  mi  történt.  Így  a
kutyakezelő bepakolták a rendőrautó hátsójába, és visszatért a
rendőrségre,  ahol  fel  kellett  jelentenie  a  történteket.  Ezen  a
napon a helyszíni  vizsgálat  már nem volt  folyamatban.  A fa
sétány nyitva maradt, és nyitva maradt a nyilvánosság számára,
mintha  semmi  sem  történt  volna  ott  egyáltalán.  Két  nappal
később,  a  turisták  egy  cseh  rendszámmal  az  autó  érkezett  a
faluba.  Egy  két  óvodás  gyermeket  felnő  család  tanult  az  új
figyelemre méltó oktatási nyomvonal. Minden családtag várta
az  előttük  lévő  túrát.  A  parkolóban  landoltak,  és  a  fehér
Suzukijukat az oktatási nyomvonal előtt hagyták. Csak egy kis
kézipoggyát vettek magukkal, és vidám hangulatban sétáltak a
járdára.  A  gyerekek  futottak  először,  mind  elszomjadtak  a
szabadságtól. Az útból, egy sleogging alak lehetett látni, és egy
örömteli baba dzsinn lehetett hallani. Annak ellenére, hogy már
vacsora  volt,  még  mindig  nagyon  meleg  volt.  A következő
napokban senki sem vette észre először, hogy egy cseh márkájú
fehér autó még mindig a parkolóban áll. Egy hét múlva Oborín
lakói észrevették és hívták a rendőrséget. Bejelentették, hogy
még mindig van egy külföldi rendszámú autó a parkolóban, és
furcsa,  hogy  senki  sem jött  érte.  Péntek  délután,  egy másik
forró  júniusi  napon,  az  állami  rendőrség  megérkezett  a
helyszínre. Két rendőr odalépett a fehér Suzukihoz, és az egész
utcára rá nézett. De nem találtak semmi különlegeset, semmit,
hogy  elmondják  nekik,  mi  történhetett  a  fehér  autó
tulajdonosaival.  Eközben  kíváncsi  emberek  kezdtek
csoportosulni  a  parkolóban  -  néhány  turista  és  a  helyiek
egyaránt. Körülbelül két óra múlva egy nyomozó megállította
az autóját a parkolóban. Beszélt a zsarukkal valamiről, aztán az
egyikük kivette a sárga nyomtatott szalagot - a rendőrséget -

8



egy rendőrautó csomagtartójából. Átadta a nyomozónak. Álló
emberek csoportjaihoz fordult, hogy elmondja nekik, mit kell
tenni.

"Srácok, nyomozó vagyok a michalovce-i  rendőrségtől.
Könyörgöm, ha valaki látott valami gyanúsat, vagy ha valaki
látta az eltűnt turistákat a Cseh Köztársaságból, kérem, álljon
meg a  részlegünknél,  hogy vallomást  tátonjon.  Most  be  kell
zárnunk az oktatási nyomvonalat. Le lesz zárva, amíg fel nem
követjük, mi történt azokkal, akik itt elvesztek. A két rendőrünk
most az egész utat választja." 

Amikor  a  nyomozó  és  a  rendőrök  az  egyik  végről  a
másikra sárga szalagot  húztak,  hogy megakadályozzák,  hogy
belépjenek a járdára, két rendőr átment a szalagon, bementek a
járdára, és eltűntek a távolban. Az emberek kíváncsiak voltak,
de amikor semmi sem történt a következő két órában, lassan
szakítottak.  Amikor  mindkét  rendőr  visszatért  a  keresésből,
elmagyarázták a nyomozóknak, hogy egyáltalán nem találtak
semmit. Az egész út végén sárga szalagot is húztak, hogy senki
ne lépjen be a járdára a másik végből. Azóta az este óta a fa
tanösvény zárt  hely lett.  Másnap reggel rendőrautók jelentek
meg  a  parkolóban.  Négy  különleges  ruhás  és  magas
gumicsizmában készült rendőr bukkant fel a rendőrautóból.

 Egyértelmű  volt,  hogy  bementek  a  terepre,  és  azt
tervezték, hogy belépnek a mocsárba, ami nagyon kockázatos
lépés volt.

  Reggelre már elviselhetetlenül meleg volt, és a rendőrök
magas  csizmában  csóváltak  egy  mocsárban,  egy  fa  járda
közelében.  Hosszú rudakat  kutattak  át  a  mocsárban  valamit,
hogy segítsen megtalálni az eltűnt embereket. De nem mertek
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két méternél messzebb sétálni a járdától. Senki sem segítene
nekik,  ha  beleesnek a  mocsár  sárába.  Az egész  eseménynek
azonban  kevés  esélye  volt  a  sikerre,  és  sok  érintett  azt
feltételezte,  hogy ebben az  esetben az  eltűnteket  soha  többé
nem  fogják  találni.  Talán  elütötte  őket  egy  állat,  talán
megfulladtak, talán a mocsári sár vonszolta őket... 

Délben a keresési művelet nem ért véget. Délután Oborín
lakóinak találkozója volt a művelődési házban. Sokan gyűltek
össze ott, beleértve a közeli falvakat is, mert az ilyen üzenetek
villámgyorsan terjednek. Sok kíváncsi ember, aki jött a közeli
területeken ment a mocsárba a találkozó előtt, hogy képeket a
hely  a  horror  hallottak.  De nem tudtak feljutni  a  fa  járdára,
mert  rendőrségi  szalaggal  lezárták.  Amikor  visszatértek  a
művelődési házba, a találkozó már teljes lendülettel tartott, és a
falu polgármestere a jelen lévők előtt beszélt. 

"Kedvesem,  ma  el  kell  mondanunk  magunknak,  mi
történt  a  nyár  első napjaiban.  Más dolgokra számítottam, de
nem ilyen természetűre.  Június közepén a gimnazista Vanesa
eltűnt valahol a mocsárban. Ő is nagyon népszerű, mert néha
segített ki a különböző óvodai munkák és nagyon megbízható.
Senki  sem  tudja,  mi  történhetett  vele.  Az  egész  csak  a
nyomozás  elején  van.  Nem  sokkal  később  egy  csehországi
család  eltűnt,  hogy  elment  nyaralni  túrázás  a  mi  oktatási
nyomvonal. Le kellett zárnunk ezt az utat a rendőrséggel, mert
nem kockáztathatunk több áldozatot. Amint tudjuk, mi történt
valójában az eltűnt személyekkel, azonnal értesítjük mindenről.
Kérjük, ne lépjen be a fa sétányra, ügyeljen arra, hogy ne térjen
el  gyermekeitől,  és  kerülje  el  az  egész  helyet,  amíg  minden
meg nem oldódik." 

10



Aztán heves vita alakult ki az emberek között, és észre
sem  ették,  hogy  időközben  eltűnt  a  polgármester.  Egyfajta
öntalálkozó folytatódott,  az  egyik kiabált  másokkal.  Egy idő
után, egy középkorú nő felvette, utalt arra, hogy mindenkinek
el kell mennie, és azt mondta: 

"Srácok,  hallottátok,  nem  szabad  közelebb  kerülnünk!
Meg kell várnunk, mit hoz a nyomozás. Kizárt, hogy bárki is
így eltűnne nyom nélkül,  és van egy négyes család. Ez nem
normális. Egész életünkben itt éltünk, és még semmi ilyesmi
nem történt. Nem tudjuk, mivel van dolgunk, ezért türelmesnek
kell  lennünk,  és  meg  kell  hallgatnunk,  amit  mondanak
nekünk!"

 Aztán  volt  egy  idősebb  férfi,  akinek  a  megjelenése
nagyon ideges volt: 

"Vanesa  apja  vagyok.  És  nem fogok csak  otthon  ülni,
vagy előtte ülni  és nem csinálni semmit.  Ez elfogadhatatlan.
Nem aludtam, mióta a vanesánk eltűnt. Meg kell találnom, még
ha az is lenne!" 

Volt egy újrahasználása a mondás az egész szobában, de
néhányan  már  elhagyták,  amikor  megértették,  hogy  nem
fognak  megoldani  semmit.  Ebben  a  helyzetben  semmit  sem
lehet megoldani, és az egész már a rendőrség kezében van. A
következő néhány nap úgy ment tovább, mintha mi sem történt
volna. Július közepéig nem volt az az éjszaka, amikor egy éjjel
egy éjjeliőr volt, aki éppen a 20.

 Miután  jóval  korábban  befejezte  a  műszakját,  gyalog
elindult  a  házához,  bár  a  falu  végén  élt.  Jó  volt  a  látási
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viszonyok,  mivel  nem  volt  felhős,  és  a  hazaút  teliholdkor
megvilágította a Holdat teliholdkor. Mindenhol csend volt, így
az őr minden mozdulatát hallotta. Amikor a fa járda közelében
volt,  fellángolást  vagy  inkább  siránkot  hallott.  Felkeltette  a
figyelmét, és nyugva maradt. A siránkozás egyre hangosabb és
szívszorítóbb volt. Az őr nem tudta, mit tegyen, ezért csak állt,
hallgatott  és  gondolkodott.  Mi  van,  ha  Vanes  az?!  Vagy  az
egyik elveszett cseh turista. Így fog állni? Jelentse? Elengedni
és  elmenni?  Menekülés?  Biztos  vagyok  benne,  hogy  nem!
Amikor  a  siránkozás  nem  szűnt  meg,  odalépett  a  sárga
szalaghoz, és elkente. Lassú lépésben elég bizonytalanul sétált
egy fából készült sétányra. Átsétált a sötétségen, és odament,
ahonnan a szánalmas siránkozott. Sötét sötétség volt a fák alatt,
a holdfény nem ment oda. Az őr megállt a járda közepén, és
megpróbált látni valamit a sötétben. 

De nem látta semmit. Hallott néhány fröccsenést, mintha
valaki a mocsárban csóválna. 

"Helló, van ott valaki?! Kérem, jöjjön be, és hallottam,
hogy sír az útból!" 

Csend volt, és nem reagált. De a fröccsenő lépéseket még
mindig lehetett hallani. A rendőr emlékezett rá, hogy egy kis
zseblámpa volt  az oldalán a táskájában, amit alkalmanként a
munkahelyén  használ  az  éjszakai  terepi  keresések  során.
Felvette és meggyújtotta előtte a mocsárban. Amikor kiszedte a
látását,  látott  egy  fiatal  lányt,  körülbelül  három  méterre
egymástól deréknál a mocsárban. Azt hitte, ha Vanesa lesz az.
Amikor zseblámpát gyújtott  rá, a lány a kezével takarta el  a
szemét, miközben a zseblámpa fénye elvakította. Szóval az őr
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kikapcsolta a zseblámpát, és azon tűnődött, mit tegyen. A lány
így hívta: 

"Kérlek! Jöjjön el hozzám! Nem tudok megmozdulni, és
nem tudom, meddig fogok még tartani. Kérem, segítsen nekem,
attól tartok, nem jutok ki többé!"

 Az  őrt  elkeserítette  a  félelem,  de  ugyanakkor
kötelességének érezte a mentést. De belépni a mocsárba nagy
kockázat  volt,  mert  senki  sem tudta  pontosan,  hogy a  sáros
fenék  hol  olyan  veszélyes,  hogy  egy  személy  könnyen
elakadhat benne, és segítség nélkül nincs esélye kijutni belőle.
Egyes  helyeken  még  olyan  sűrű  sártömegek  is  kialakultak,
hogy mindent összehoznak. A rendőr átmászott a korláton, és
lassan  leengedte  a  lábát  a  járdáról.  A  lábait  a  nedvesbe
kardosodták sár. Ő tette meg az első lépést előre. Nagyon nehéz
volt. Eközben a lány tovább sírt:

 "Kérlek! Siess, lehúz, nem tudok elmenekülni!" 

A tiszt  újabb és  újabb nehéz lépést  tett  a lány felé,  és
nagyon megerőltető volt.  A lányt ismét meggyújtotta egy kis
zseblámpával,  és  neki  is  oltotta.  Aztán  megint  kikapcsolta  a
zseblámpát,  hogy ne vakítsa meg a lányt.  Közel került,  csak
három lépésre volt a lánytól, majdnem hozzá tudott érni…

 Abban a pillanatban azonban a tiszt annyira mocskos lett
a sárban, hogy egyetlen lábat sem tudott  kihúzni. Itt maradt.
Nem tudta, mit tegyen. Széttépte az egész testet, de semmi sem
segített,  hogy  legalább  egy  lépést  megtehet.  Éppen
ellenkezőleg,  a  mítosz  nem  segített  neki,  egy  idő  után  úgy
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érezte, lassan húzza a mocsárban a sötétségbe. Bepánikolt és
kiabálni kezdett: 

"Ségítsek! Hol vagy te, aki? Itt vagyok... a mocsárban!
Ségitsék!" 

Ebben  a  lány  elkezdett  nevetni  a  teljes  torkán,  és
nevetése szélesre visszhangzott. 

"Hahaha!  De  egy  segg  vagy!  Így  kaptalak  el!  Velem
jössz!" 

A rendőr levegőért kapkodott, és még mindig segítségért
kiáltott. Egyre jobban bepánikolt. Az utolsó erők megpróbálta
ellazítani a lábát a myching, de a hatás éppen az ellenkezője
volt, ő lenyűgözte egyre mélyebbre. Előtte látott egy lányt, aki
elég  könnyen  kihúzta  magát  a  mocsárból,  és  közel  bámult
hozzá. Grimasz volt, amikor a szemébe nézett. A tiszt már nem
tudta  logikusan  beletenni  a  szavakat  egy  mondatba,  ezért
inkoherensen azt kiabálta: 

"Ki vagy te?! A fenébe is! Ki vagy?! Segítsenek! Kifelé!
Kérem!" 

A lány nevetett, és elkezdett ismétlődni utána, és kiabált a
világnak: 

"Ki  vagy  te?!  Ki  vagy?!  Ki  vagy?!  Kérem!  Kérem!
Kérem! Hahaha!" 

14



A tiszt már megduzzadt a vállán egy mocsárban, és úgy
érezte,  a  nedvesség  a  nyaka  körül.  Mud  könyörtelenül
berángatta. A lány elég közel állt az őrhez, és kinőtte a tüdejét. 

"Ki vagy te!  Ki vagy! Blééé!  Kérem! Ki vagy!  Blééé!
Vanesa vagyok!!!" 

Ezután a sáros jobb lábát a tiszt fejébe tette, és teljesen a
sárba lökte. Csend volt. Nem lehetett több sikolyt vagy lépcsőt
fröccsenni a mocsár körül. Vanes elsétált onnan, ahol segített az
őrnek a másik világba, és eltévedt a sötétben a fák között. A
legcsekélyebb nyoma sincs  az őrnek.  Eddig nincs  szemtanú,
aki leírja Vanesu-t, hogy néz ki, vagy hogy van rajta. De ő úgy
vélik, hogy rajta néhány nyári ruhát, vagy egy hálóing, ahogy
elment  egy  "séta"  a  mocsárban  éjjel.  Másnap  házkutatást
indítottak  az  eltűnt  rendőr  után,  és  a  rendőr  családja
szabadságot vett ki, hogy segítse a rendőrséget a keresésben.
Amikor  az őr  nem jött  haza a  munkából,  mindenki  számára
világos volt, hogy valami rossz történhetett vele. Az intenzív
keresés ellenére nem kaptak semmit, a legcsekélyebb nyomot
sem  találtak.  És  így  elismerték,  hogy  valami  történt  vele,
amikor átsétált a mocsáron. Ha valaki Oborínban nyomtalanul
eltűnt,  valószínűleg  valahol  a  mocsárban  halt  meg.  De  a
zsaruknak  nem volt  bizonyítékuk,  hogy  ez  történt.  Azt  sem
értették,  hogy  ki  vagy  mi  öl  embereket  a  környéken.  És
különösen miért?  Hasonló keresések a korábbi az áldozatok a
mocsarakban,  valamint  a  keresést  egy  őr,  nyitva  maradt,  és
megoldatlan. Oborín polgármesterének már így is túl sok lett.

 Titkos  találkozót  hívott  össze  a  közeli  falvak
polgármestereivel és a rendőrségi nyomozókkal. Azt próbálták
kitalálni, hogyan előzzék meg a további eltűnéseket az őslakos

15



mocsárban. A találkozó három órán át tartott, amíg végül úgy
döntöttek,  hogy a faburkolat  bejáratát  elölről és hátulról kell
őrizni.  Egy  ideig  felügyelet  mellett  kell  majd  beérni  a
mocsárba.  És  hogy  ezt  megtenjük,  képzett  rendőrkutyákat
fognak használni, akik egy hosszabb láncon ragadnak éjszakára
a bejárati pontokon, hogy senki ne kerüljön közel a járdához.

 Kutyákat  kell  használniuk,  nem  engedhetik  meg
maguknak, hogy őröket helyezzenek oda, hogy ne tűnjenek el
újra.  Így  szombat  reggel  ismét  a  helyszínre  érkezett  egy
rendőrautó két rendőrkutyával. Ez két német juhászkutya volt,
akiket kiképeztek a terület őrzére, azaz pontosan ilyen célokra.

 Az első őrkutyát a rendőrök egy földbe töltött fémrúdhoz
kötözték.  A járda  szélén  menedéket  is  felállítottak,  hogy  a
kutya  elbújjon  a  rossz  idő  vagy  a  nap  elől.  Aztán  fogták  a
másik kutyát,  és átkeltek az egész járdán a túloldalra.  Ott  is
megismételték  az  egész  folyamatot.  Végül,  egy  rúd  volt
kalapált a földbe egy asztal rajta - Nincs belépés! A faluban a
mocsárhoz közeli ház egyik melléképületét rendőrségi célokra
félretették, hogy a bázis az emberek eltűnések kivizsgálásának
területére összpontosítson. 

 Naponta  kétszer  a  kutyákról  kellett  gondoskodniuk  a
rendőröknek kutya kezelő, azaz, etetni őket, cserélje ki a tiszta
vizet, és így tovább. Ha szükséges, a kezelőnek éjszaka kellett
volna jönnie. Így a keresés még intenzívebben kezdődött. Éjjel-
nappal a kutyákat lekötötték, de soha nem ugattak csak úgy a
szélben.  Hacsak  nem  érdekli  őket  valami  szokatlan.  Július
véget ért, és semmi különös nem történt az elmúlt napokban. A
kutyák  járőröztek  az  egész  területen,  és  a  vizsgálatok  és
keresések folyamatban voltak. A nap folyamán a rendőrök és az
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önkéntesek  fel-le  sétáltak  egy  fa  járdán,  és  hosszú  botokkal
megszúrták magukat a mocsárban, abban a reményben, hogy
találnak  valamit.  A járda  közelében  magas  csizmában  is  be
mertek  lépni  a  mocsárba,  és  egy  fémrúddal  a  kezükben
küzdöttek,  hogy átgázoljanak  a  terepen.  De  ez  sem segített.
Senki sem tudja, milyen mély a mocsár alja. Ha egyáltalán van
alja. Este senki sem mert a mocsárba. Mindig másnapig várt.

 Bár a keresési  műveletet  részletesen átgondolták,  még
nem hozott  eredményt.  Augusztus  kezdődött,  és  a  hőhullám
volt igazán elviselhetetlen. 2019 augusztusának első napja egy
csendes  nyári  este  volt.  Éjfél  körül,  a  lakosok  a  házak
közelében egy fából készült járda felébredt egy hangos bumm a
kutyák. A falu többi kutyáját viszonozták az őrkutyák.

 Néhányan elmentek megnézni a parkolót a fából készült
tanösvény mellett, hogy megnézik, mi folyik itt. Ahogy sétáltak
a parkolóba, egy rendőr őr kutya feküdt a földön, és pisilt. A
másik kutya hangos bumm jött a másik végén a járdán. Valaki
azonnal értesítette a rendőrséget.   Körülbelül 10 perc múlva,
egy rendőrautó figyelmeztető fények és a swing jelent meg.

 Két  fekete  egyenruhás  rendőr  kijutott  a  kocsiból.
Egyikük odament  a  kutyához,  és  megvizsgálta.  A kutya már
nem  mutatott  életjelet.  Mozdulatlanul  feküdt  a  földön,  és
egyértelmű volt, hogy már halott. A rendőr felemelte a földről,
és  egy  rendőrautó  hátuljához  vitte  a  kezén.  Az  emberek
elkezdtek  összejönni  a  parkolóban.  A  Curiosity  még  a
legnagyobb alvókat is vezette, akik akkor sem keltek fel, ha a
szállítógépük  a  házukba  zuhant.  Sárga  rendőrségi  felvétel  is
eltűnt  a  járdáról.  A rendőrök  konzultáltak  valamiről,  majd
egyikük  beülött  a  kocsiba,  és  a  járdára  hajtott.  Az  autó
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sorompóként szolgált, így senki sem tudott a járdára jutni. Egy
másik  rendőr  elmagyarázta  az  embereknek,  hogy  mind
hazajönnek.  Nincs  rájuk  szükség  a  nyomozásban,  mert  úgy
semmiben sem segítenek. Néhányan azonnal elmentek, mások
viszont fokozatosan elsétáltak. 

6:30.m-kor  csak  két  rendőr  maradt  a  helyszínen.  Egy
második kutya még mindig hallható dörömböl a másik oldalon
a járdán. Egy idő után a két rendőr zseblámpával együtt lépett
be a járdára, és lassan besétált a sötétségbe. Fegyverük volt és
óvatosan mozogtak.  Még a sötétben is kerestek valamit,  ami
megmagyarázza, mi történt két órával ezelőtt. Amikor a felénél
voltak,  a  dörömbölés  felerősödött.  Az  egyik  rendőr  a  bal
kezében  tartott  egy  rendőrségi  rádiót,  és  folyamatosan
jelentette be a rendőrségnek, hogy hol voltak akkor, és az egész
helyzet ment.

 Lassan a megközelítette a végén a járdán, és a sötétben
már látni a sziluettje a kutya, ahogy mérték. Különben is, dea
dea  halálosan dörömböl.  A rendőrök odamentek hozzá,  de a
kutya  teljesen  érzéketlen  volt.  Oda-vissza  vetette  magát,  és
minden áron megpróbált megszabadulni a gallértól. A zsaruk le
akarták nyugtatni, de nem működött. Egyenletes a kutya mosott
fogak -on őket mint ők próbált -hoz nyugtalan neki -ból fém
rúd. Nem tudták, mit tegyenek. Hirtelen, a kutya kezelt -hoz
kopasztás -ból egy fém rúd szögezték a földre. Nyakörvvel a
nyakán a fa kilátó felé is elindult. Az egyik rendőr odaszaladt
mögötte egy zseblámpával. A kutya elszaladt a torony mellett,
és  eltévedt  a  mezőn.  A rendőr  feladta,  és  visszament  egy
kollégájához. Mindketten azon gondolkodtak, hogy mi lesz a
következő lépésük. Az egyik kutya halott, a másik menekül. De
mi előtt?
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    Egy  lány  sírt  távolról.  Mindkét  rendőr  észrevette  és
megtudta, honnan jött. Felgyújtották az elemeket a mocsár felé,
de  nem  láttak  senkit.  Felmérték,  hogy  a  sírás  távolról
visszhangzik. Ezért visszamentek a járdára. Lassan és óvatosan
haladtak a mocsár közepére. A lány sírása eszkalálódott. Nem
sokkal később megtalálták azt a helyet, ahonnan a sírás terjedt.

 Az  egész  mocsárban  visszhangzik.  A mocsár  melletti
házakban  biztosan  hallották.  A  zsaruk  megálltak  a  járda
közepén.  Zseblámpákat  gyújtottak  az  egész  környéken,  és
észrevettek némi mozgást a mocsarakban a bokrok között.

 Amikor jobban megnézték, volt egy lány hálóingben és
térdig érő a sárban. Először is, a csodálkozástól és nézték ezt a
furcsa  jelenetet.  Amikor  egy  kicsit  felépültek,  egyikük
felkiáltott a síró lányra: 

"Hogy került oda?! Mit csinálsz ott, boldogtalan lány?!"

 A  lány  síró  hangon  elmagyarázta,  mi  történt  vele,
miközben megpróbált kijutni a sárból, de nem jött össze.

"Éjjel  idehívtak,  aztán  a  sárba  dobtak.  Nem  én
választottam, haza akarok menni, de nem akarnak elengedni. A
zsaruk hallották a furcsa magyarázatát, de nem értették, mire
gondol. Még abban sem voltak biztosak, hogy amit látnak és
hallanak, az valóban valóságos. "És ki hívott ide? Miért dobtak
ide, és ki tette?" – kérdezte az egyik rendőr a lányt. 

A lány integetett, és megismételte újra és újra: 
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"Azok a lények a mocsárból hívott ide, majd dobtak be.
haza  akarok  menni.  Kérem!  ments  meg!  Segíts  nekem!
Egyedül  nem  tudok  kijutni  innen.  Fogják  a  lábam,  és  nem
engednek el."

"Egyébként  is,  hogy  is  hívják?  Hány  éves  vagy?"  -
kérdezte egy másik rendőr. 

A lány  sírt  és  sírt,  és  megpróbált  mondani  valamit  k
kettük között: 

"16 éves vagyok. Vanesa vagyok."

 Ezek után a szavak után egy walkie-talkie-t tartó rendőr
azt mondta a rendőrségi bázisnak: 

"Egy  fából  készült  tanösvény  közepén  állunk.
Megtaláltuk Vanesát. El van havazva a lábával a mocsárban, és
egyedül  nem tud  kijutni  onnan.  Segítenünk  kell  neki.  Fehér
hálóinget visel, piszkos a sárból. Mit kellene tennünk?" 

Először csend volt a bázison, és egy idő után kollégájuk
hangját hallották a rádióban. 

"Vanesa?!  Az  nem  lehetséges.  Már  több  mint  egy
hónapja, hogy eltűnt. Nem élte volna túl olyan sokáig valahol a
mocsárban élelem és segítség nélkül...  Nem lehet ő! Még ne
csinálj semmit! Várja meg a további utasításokat!" 

A rádió egyik munkatársa ismét visszatartotta őket, így a
rendőrök tovább beszélgettek a lánnyal. Egyikük azt hitte, hogy
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olyan  dolgokról  fogja  megkérdezni  a  lányt,  amikről  csak
Vanesa tudhat. 

"Ha te vagy Vanes, mondd el, hova mentél a brigádokba,
és nevezel meg pár embert, ahová együtt dolgoztál." 

A lány megállt, hogy fellángol, és elkezdte mondani: 

"Én vagyok igazán Vanes. Óvodába jártam, és ezekkel a
kollégákkal dolgoztam..." 

Elkezdik  kinevezni  a  munkatársakat,  és  részletesebben
ismertetik  az  őket  űzésben  részt  vevő  tevékenységeket.
Minden, ami azt mondta, hogy egyetértett az adatokkal, amit a
rendőrség beírt az aktájában. Ez a megállapítás arra ösztönözte
az egyik tisztet, hogy menjen és mentse meg Vanesát. De egy
másik rendőr visszatartotta: 

"Meg kell várnunk az utasításokat a főhadiszállásról, ne
tegyünk semmit egyedül! Lehet, hogy csapda!" 

De a második rendőr gúnyolódott az első: 

"Van-e  csapda,  kérem?!  Van  egy  16  éves  lány
hálóingben,  akinek  szüksége  van  a  segítségünkre.
Cselekednünk kell, ha meg kell mentenünk! Mert hamarosan a
nedves sár lehúzhatja, és többé nem mentjük meg!" 

A  zsaruk  már  egy  ideje  vitatkoznak  arról,  hogy
megmentsék-e Vanesát. Ugyanakkor megpróbálták folytatni a
beszélgetést  Vanesával.  Ebben  a  kollégájuk  hangját  ismét
meghallják a rádióban: 
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"Hallgassátok  mindkettőtöket!  Nem hiány lehet  Vanesa
Oborínból. Egyáltalán nem illik rá, mert sokszor átkutattuk a
terepet, és soha nem találtunk semmit. Még egy darab szövetet
sem  a  ruháiból.  Kizárt,  hogy  ilyen  közel  kerül  a  járdához.
Azonnal  megtaláljuk  a  keresés  során!  Ez  hülyeség.  Kizárt,
hogy a járdáról a mocsárba mész, mert lehet, hogy csapda!" 

A rendőrök, akiket érdekelnek a rádió utasításai, már nem
űzték  fel  a  lányt.  De  amikor  egy  kolléga  elmondta  nekik,
megdöbbentek. Meglepte őket a hihetetlen dolog, így azonnal
csatlakoztak a bázishoz a rádión keresztül.

 "Még mindig itt  vagyunk a járdán, de Vanesa elment.
Már  nincs  ott,  ahol  lelőtték.  Nem  látjuk.  Talán  elnyelte  a
mocsár iszapja. Ez furcsa." 

 "Itt van megint a bázis. Ne menj sehová. Álljon a helyén.
Egy perc múlva még több utasítást adunk." 

Mindkét rendőr már ideges volt az egész helyzet miatt.
Megértették,  hogy  valami  rossz  történik.  Az  akció
középpontjában  találták  magukat.  Hirtelen  hallottak  egy
csobbanást  és  egyfajta  lassú,  nehézkes  sétát  a  mocsárban.  A
fröccsenő lépcsők úgy tűnt, hogy folyamatosan közeledik, és
bár  a  zsaruk  ragyogtak  körülöttük,  nem  láttak  senkit  sehol.
Mindketten  megnyerték  és  riadókészültségbe  helyezték  őket
egy rossz megérzéstől. Hirtelen, a lábuk alatt, úgy érezték, egy
erős csapást,  hogy jött  a fa járda alatt.  Észre sem jöttek,  mi
folyik itt, és valahogy biztosítani kell őket, és egy újabb csapás
jött,  erősebben.  Mindkettejüket  a  járdára  dobta,  és  a
zseblámpák  kirepültek  a  kezükből.  Sötét  van.  Amikor  újabb
ütés  jött,  az  egyik  rendőr,  aki  megpróbált  felállni,  leesett  a
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járdáról egy mocsárba. Penész hallatszott a sárban. Egy másik
rendőr sikerült clamber ellen kötél korlátok és tartott rá erősen,
mint több ütés jött az alján a fa járda. Sikerült a sötétben találni
walkie-talkie.  Felvette  és  összekapcsolta  a  bázissal.  Teljesen
magára volt ásva, hogy elmagyarázza, mi folyik itt. 

"Valami  a  járdára  csapódott!  Egy  kollégát  bedobtak  a
mocsárba! Nem tudom, hol esett el! Nem látom, elvesztettem a
zseblámpámat. És egyáltalán nem hall vissza!" 

"Itt  a  bázis!  Hívja  fel!  Nem  hagyhatjuk  ott!  Erősítést
küldünk  önnek.  És  ragaszkodj  a  kötélhez,  ha  még  mindig
lehetséges!" 

"Igen,  egyelőre  kitartok.  De  nem  tudom,  hol  van  a
kollégám." 

Nem sokkal  később  szörnyű  dübörgés  volt,  és  a  fából
készült  hídos  rész,  amelyen  egy  második  rendőr  is  volt,
középen  összeomlott.  Ő  is  becsúszott  a  mocsárba,  de  még
mindig kapaszkodott a kötélbe. A walkie-talkie épen maradt a
járdán. Hallotta egy rendőr hangját a bázisról: 

"Gyere be! Mi folyik odabent? Hol vagy! Hallani? Jöjjön
be!" 

De nem kapta meg a választ. Csak a sikolyai voltak egy
sötét  mocsári  éjszakára.  A bázison  az  összes  zsaru,  akinek
éjszakai műszakja volt, a rádióban ült. 
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"10 perc  múlva  a  futárnak  a  helyszínen  kell  lennie"  -
jelentette  be egyikük a rádióban,  bár  fogalma sem volt  róla,
hogy a rendőrség járőrei hallják-e őt a mocsárban. 

"Remélhetőleg  még  mindig  meg  tudják  menteni,  amit
tudnak" - mondta kollégáinak." 

Távoli  zajokat  hallottak  a  rádióban,  amelyek  az
omladozó járda szélén feküdtek, és még a mentők hangját is
lehetett hallani. Aztán volt egy rendőr a bázisról. 

"Helló! Őrjárat, jöjjön be! A miénk bármelyik percben ott
lehet. A segítségedre sietettek. Ne mozduljon el a lakásából! ott
vagy? gyere be! Nem lesz semmi baj! gyere be! Mi történt?!"

 Először  nem kaptak  választ  a  bázison,  de  hamarosan
meghallják egy lány hangját: 

"Ott  vagy?! gyere be! gyere be! gyere be! Hívd fel  az
ááááá-t!" 

A rendőrök a bázison nagyon meglepődtek, és egy ideig
hallgattak. Aztán egyikük újra elkezdte mondani: 

"Ki  vagy  te,  kislány?  Miért  ismételsz  el  mindent
utánam?" 

A lány ismét csikorgó hangon hangzott a rádióban: 

"Ki vagy te? Ki vagy? Ki vagy? Blééé!!! Vanesa vagyok,
Vanes  vagyok,  és  itt  várlak!  Gyere,  ments  meg!  Annyira
egyedül  vagyok  itt,  és  nincs  kivel  játszanom.  Tudom?
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Hahahahaa!  Gyere  bújócskázni,  gyerünk...  Mint  az  óvoda!
Blééé...! Nem fogsz elkapni, nem fogsz elkapni! Soha!!!" 

A rendőrt megdöbbentették, és nem tudta, mit mondjon
neki. Azonban azonnal felvette a kapcsolatot a mentő őrjárattal,
aki rohant oda, ahol a kollégák találhatók.

"Itt a bázis! Vigyázz, van benne valaki, valami nő, aki
lapátok  eltűnésének  adja  ki  magát.  Menj  végig  az  egész
útvonalon,  és  figyelje  meg  az  egyes  mozgásokat.  De kizárt,
hogy lejössz a fa járdáról! Lehet, hogy valamiféle csapda!" 

A rendőrök gyorsan megközelítették a mocsár központját,
ahol a tragédia történt. Már közel voltak. A mentőőrség négy
rendőrből állt. Az egyiken egy pisztoly volt a kezében, ami az
elején  állt,  hogy őrizze a  járda bejáratát.  Egy másik kamera
lefilmezte  az  egész  eseményt,  hogy  legyen  bizonyítékuk.  A
rendőrök  feladata  az  volt,  hogy  kollégákat  találjanak,  vagy
legalábbis valamit a kollégáik után, amíg a mocsár el nem nyelt
mindent,  és  a  mélybe  húzta.  Mind  puskával  voltak
felfegyverkezve.  Amikor  megérkeztek  a  helyszínre,  a
zseblámpák kigyulladtak. Az omladozó járda vége felé álltak,
és gondosan megnézték minden irányban. Először nem láttak
senkit,  de  aztán  az  omladozó  járda  másik  oldalán,  egyfajta
alakot elsodort a sötétben. Amikor az egyik rendőr kigyulladt a
másik oldalon, egy fiatal  lányt láttak ülni a járdán egy fehér
hálóingben, és piszkos a sárból. Elkezdett sírni. A sírás nagyon
erős volt egy pillanat alatt, és elterjedt messze. Az egyik tiszt
egy  beugróval  reagált,  és  megpróbált  átugrani  egy  rést  az
omladozó  járdán,  hogy  átjuss  a  túloldalra,  és  nem  kell  a
mocsárba ugrani. Meg akarta menteni a lányt. De egy másik
őrizetbe vette. Nem hitte el,  hogy amit látnak, az valódi, azt
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hitte, hogy ez egy éjszakai kísértet.  Egy rendőr egy mutatott
egy puskát egy lány, és ragyogott jobbra rá. A lány eltakarta a
szemét a kezével, és szárnyalt. 

"Ki a fene vagy te!", kérdezte az egyik tiszt."

Vanesa vagyok, és itt várok rád. Nem tudok kijutni innen,
mert  a  járda középen megsemmisült,  és félek leereszkedni  a
mocsárba.

 "Hogy kerültél ide az éjszaka közepén, miért jöttél ide?
Biztos  vagyok benne,  hogy láttál  valamit...  És  mit  látsz  itt?
Hogy történhetett mindez?" – kérdezte a vanesui rendőr. 

"De akkor történt, amikor nagyon sötét volt. Nem sokat
láttam. Meg akartak menteni, de a mocsár megviselte." 

"De nekem ez nem tűnik... És hogy élted túl, és mi sem
történt  veled?"  Ebben  lövést  hallottak  a  parkolóból,  majd  a
második...  Egy puskával  felfegyverzett  rendőr rohant  a járda
elejére,  ahonnan  lövéseket  hallottak.  Egy  kamerás  rendőr  is
mögé futott.  Már csak egy rendőr maradt  a járdán a mocsár
közepén.  Megragadta  a  készlet  egy  puska  a  kezében,  és
folyamatosan  célja  a  lány  előtte.  Magabiztos  volt,  és  nem
pánikolt. "Hol van mindenki, Vanesa? mondd. Biztosan tudsz
róla  valamit,  nem fogsz szeretni!  A lány eltakarta az arcát  a
tenyerével, és újra fellángolt.

"Annyira  egyedül  vagyok  itt,  hogy  mindenki  eltéved
valahol, és még senkivel sem beszélhetek. Jöjjön értem, kérem,
kérem! ments meg! Kérem! Egyedül nem megy. Félek itt…"
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 Könyörögj egy lányért. A rendőr habozott egy darabig,
de nem hagyta magát eltenni az útból. 

"Oké, nos, most eljövök érted, és magammal elviszlek az
őrsre, mert te biztosan mindent tudsz" - mondta határozottan a
tiszt. 

"Megmentem,  és  maga  segít  nekünk  a  nyomozásban.
Megértetted!?" 

 A lány  felállt  az  ülésről,  és  abbahagyta  a  sírást.  Egy
rendőr lassan lehajtott a romok széléről egy elpusztult fa járda
szélén. Megpróbált átkelni egy rövid szakaszon a mocsárban,
hogy eljuss a lányhoz. Ebben egy kutya dörömbölést hallott a
háta  mögött,  ami nagyon gyorsan közeledett.  Amint  a  kutya
utolérte, leugrott a járdáról egyenesen a rendőrre, és belökte a
mocsárba.  Egy  rendőrt  kilőtt  a  kezéből  egy  puska  és  egy
zseblámpa, belecsúszott a vízbe és a sárba esett. A rendőr sáros
volt  a  mocsárban,  és  mindent  megtett,  hogy  kijutjon  a
mocsárból. Amikor sikerült találnia egy szilárd fenéket, hogy
felemelkedhet és egyensúlyba hozva, le kellett törölnie a sarat
az  arcáról,  mert  nem  látta  semmit.  Amikor  eltávolította,
megpróbált  koncentrálni,  hogy  felmérje  a  helyzetet.  Nagy
meglepetéssel talál egy lányt, aki szemtől szemben áll vele, és
a torkán nevet: 

"Hahahááá!  Szóval  értem  jöttél?!  Itt  is  vagyok!  Itt  is
vagyok! Itt is vagyok! Vanesááá vagyok!!!"

  8.m-kor újságírók, különböző rádiók és helyi televíziók
riporterei  már  a  helyszínen  voltak  a  fa  járda  mellett.  De  a
rendőrség embargót vezetett be az egész ügyre, így a médiában
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senki  sem  tudott  semmi  konkrétumot.  A  riporterek  csak
pletykákat publikáltak, és azt, amit elképzeltek és gondoltak,
téveszméket és különböző elméleteket alkotva arról, hogy mi
történhetett volna. Mint kiderült, az egész ügy egyáltalán nincs
lezárva,  és  a  felbomlása  a  láthatáron van.  Senki  sem ismeri
Vanesa eltűnésének valós eseményeit. Még információja sincs
egy lány eltűnéséről,  aki azt  állítja,  hogy eltűnt Vanesa. Egy
fehér napon senki sem jelent veszélyt, amíg be nem sötétedik.
Éjszaka kevesen mernek belépni a mocsárra néző fa sétányra.
És ezen a nyáron senki sem csinálja. Egy érzés egy titokzatos
és  veszélyes  lányról,  aki  egy  hatalmas  mocsárban  él,
villámgyorsan  terjedt.  Mind a  felfedezők,  mind az  újságírók
gyakran látogatják ezt a turisztikai célpontot a nap folyamán.
Megpróbálnak kideríteni  valami  fontosat,  és  amikor  nem jól
vannak, különböző elméleteket találnak ki a mocsárban történt
eseményekről,  csak  azért,  hogy a  legérdekesebb  jelentéseket
hozzák a környékre tett látogatásaikból. 

Néhányan  közülük  a  közösségi  médiában  is
büszkélkedhet,  hogy ők személyesen látott  vagy foltos  véres
Vanesa  egy darabig.  Persze,  csak  kitalálták,  és  egyikük sem
látta  még,  mert  ez  a  kísértet  csak  éjszaka  látható.  De  nem
mindig  ez  a  helyzet.  Senki  sem tudja  pontosan,  mikor  sétál
Vanesa a mocsárban, és hol várja az új áldozatait. Az őslakos
mocsarat  homály  fedi,  és  mivel  egy  Vanesa  nevű  veszélyes
lény jelenik meg ott, örökre el van átkozva.

Oborín faluban is volt egy hírnév nevű - Vanesin sír. Még
a legkisebb gyerekek is tudják, hogy amikor este vagy éjszaka
sírni  kezdenek,  vagy  inkább  sírnak  a  mocsárból,  a  lehető
legszebb kell menekülniük. Ez az, amikor Vanesa becsalogatja
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az áldozatait  a mocsárba.  Még a fa  járda előtt  álló  táblán is
egyértelmű figyelmeztetés van: 

"Ne lépj be a járdára sem este, sem éjszaka, ha hangos
lány sírását hallod. Ez életveszélyes!"

         Szerző: 2020. november elején látogattam meg először
ezt a túraútvonalat oboríni falu régi laborca karja közelében.
Még a felét sem sétáltam ennek a fából készült sétánynak, és
született bennem egy történet, amit a lehető leghamarabb meg
kellett írnom. Szokatlan nooks és söpredék a területen hozzon
létre  légkört  a  sötétség  és  a  rejtély.  Legalábbis  az  én
szempontból, mint író. Egyszer ott voltam, és éjszaka után nem
adott indítékot a történetre. Fokozatosan, más és egyéb részeket
gyűjtöttek bennem, ami engem írni. Számomra az Óriás mocsár
egy titokzatos hely, ahol bármi megtörténhet, még egy UFO-t is
nézni, ha szükséges. Ez egy démoni hely, nagyon ideális egy
titokzatos  lény  vagy  téveszme  létrehozásához,  amely  ide
vonzza az áldozatait,  majd elpusztítja  őket.  Se ok,  se  ok,  se
logika.  Csak  horror  szempontból.  Érdekelt  létre  ezt  a
mysteracy, és remélem, nagyon tetszett az én horror történet a
Giant Swamp - mivel van, hogy ezen az oldalon. Köszönöm a
támogatást és az érdeklődést a munkám iránt.
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          Abari mocsár 

Abari   mocsár  egy  figyelemre  méltó  hely  a  dél-kelet-
szlovákiai  falu  Oborín.  Ez  a  falu  a  Michalovce  kerülethez
tartozik. A nyári estéken, de különösen éjszaka, meg lehet fogni
egy pillantást a kísértetre, amely az eltűnt Vanesa-nak adja ki
magát.  Egy  Oborín  faluból  származó  lány  volt,  nagyon
népszerű, gyakran segített a gyermekek gyermekfelügyeletében
nemcsak a  családoknak,  hanem a helyi  óvodának is.  Vanesa
2019  forró  nyarán  tűnt  el  otthonról  éjszaka,  és  egy  fából
készült sétány felé vette az utat, amely a mocsárban halad át.
Nem tért haza, és senki sem tudja, miért tűnt el, hová ment, mi
történt  valójában.  Nagyszabású  rendőrségi  házkutatást  is
indítottak,  amely  egész  nyáron  tartott.  De  nem  hozott
eredményt.  Családja  kétségbeesett  keresés  folytatódott,  néha
volt néhány ígéretes nyomokat vagy nyomokat, hogy ő reméli,
de végül kiderült, hogy hamis. Vanesát eddig nem találták meg
élve  vagy  holtan.  Vanesa  eltűnésének  szomorú  története
azonban egy titokzatos dimenzióba került. A falu lakói szerint
egy  Vanesa  nevű  kísértet  jelenik  meg  itt  a  mocsárban,
letelepszik benne, és nem szándékozik elhagyni. És azok, akik
éjszaka kapcsolatba léptek Vanes  kísértetével,  már nincsenek
velünk.

37


