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Soul Eater – Hóemberépítés
// Naylee

Halálvárosra egy éjszaka alatt 
mindent befedő hóréteg hullott. Ha-
lálisten-mester akadémiája is a fehér 
paplan takarása alá került.
- Nem hiszem el, hogy ezt kell csinál

nom. Ez egy cseppet sem cool
 – morgott az orra alatt Soul, és

 egy nagy lapát havat dobott
 el.

- Ez a feladat – válaszolta Maka, 
aki a hólapátjára támaszkod-

va, elmélyülten olvasott.
- Na persze. Erre a „feladat-

ra” alkalmasabb lenne Black 
Star és Tsubaki. De persze 

senki nem tudja hová lettek 
az elmúlt napokban.

- Black Star hatalmassága
 úgysem fog havat lapá-

tolni – szólalt meg Maka af-
fektálva, miközben egyet la-

pozott a könyvében.
- Pontosan, jól mondod, 

Maka – kiáltott 
Black Star, ahogy

 kivágódott 
eléjük a 

semmiből

– Az én hatalmasságommal, ez csep-
pet sem összeegyeztethető. Örvend-
jetek, mert igazán nagy hatalmas-
ságom visszatért hozzátok, hogy 
nagysága fényével beragyogja napo-
tokat – mondta vigyorogva és csípőre 
tette a kezeit.
- Sziasztok – sétált eléjük szégyenlősen 
mosolyogva Tsubaki is, és a kezében 
fogott egy lila kalapos fekete macs-
kát, aki felugrott a levegőbe, és egy 
pukkanás kíséretében fiatal lánnyá 
változott.
- Blair – sóhajtotta Maka, aki fél sze-
mét a könyvön tartotta, 
a másikkal pedig Balirt figyelte. Egy 
piros miniszoknya fehér bolyhos, 
prémes szegéllyel, és ugyanolyan 
piros felső, ami szabadon hagyta a 
hasát, és a dekoltázsát is jócskán kie-
melte. Maka csak fújt egyet.

Vele ellentétben Soulnak ab-
ban a mp-ben vér spriccelt az orrából, 
hogy meglátta a lányt, majd aléltan 
hullott alá a hóba.
- Építsünk hóembert – kiáltott fel 
lelkesen Blair. És, mint aki jó példával 
akar előállni, leguggolt és gyúrt egy 
hógolyót, amit elkezdett görgetni, 
hogy minél nagyobb legyen.
- Király! – kiáltott fel Black Star és a 
levegőbe bokszolt. Tsubaki csak mo-
solyogva bólintott. – Meglátjátok, 
hatalmasságom olyan hóembert épít, 
amilyet még soha nem láttatok!

- Felőlem – vonta meg a vállát Maka 
és összecsukta a kezében tartott 
könyvet, de előtte még gondosan be-
hajtotta a lapot, ahol tartott.

Épp indult volna a többiek felé, 
amikor hirtelen egy elérzékenyült 
szemű, vörös hajú alak ugrott ki elé.
- Maka, kislányom! A papa épít neked 
hóembert! – kiáltott fel Spirit, és nagy 
vehemenciával keblére akarta ölelni 
Makát, de az még idejében megállí-
totta a szeretetrohamot, és jól kupán 
vágta a könyve gerincével. Spirit nyek-
kenve csapódott a hóba, jó adagot 
felcsapva belőle.
- Nem kell – válaszolta nyugodt 
hangon Maka, rángó szemöldökkel. 
– Amúgy is, nem kellene most egy 
csinos nő után nyálcsorgatnod? – ez-
zel elfordult és a készülő hóemberre 
fordította minden figyelmét.

Black Star felturbózva ro-
hangált, és mire a többiek észbe kap-
tak, már kész volt a hóember.
- Black Star – szólalt meg halkan Tsu-
baki, aki odalépdelt a művét cso-
dáló Black Star mellé. – Nem gon-
dolod, hogy egy kicsit túlzásba estél?
- Egyáltalán nem! Nagyságomhoz ek-
kora hóember illik – jelentette ki egy 
bólintás kíséretében.
- Ez totál úgy néz ki mint te, Black Star 
– szólalt meg Soul.
- Hát, ja – tért észhez Maka is. – És leg-
alább vagy tíz méter magas.
- Még a haja is ugyanúgy áll… totál 
ugyanolyan.
- Látjátok! Megmintáztam magam, 
hogy mindig gyönyörködhessetek 
nagyságomban! Igazán nem kell 
meghálálni!
- Mi ez a förmedvény! – hallották Kid 
hangját. – Én még életemben nem lát-
tam ilyen asszimetrikus tákolmányt! 
Förtelmes… és ez a forma! – Kid 
teljesen összeomlott idegileg és 
összekucorodva a földre hullt. 

– Ez egyáltalán nem szimmetrikus – 
motyogta magában megsemmisülve. 
Liz és Petty ugrott mellé és minden 
erejükkel próbálták vigasztalni.
- Legalább a hó egy helyen van – rán-
tott egyet a vállán Soul.
- Azt nem mondták, hogy hová 
hányjuk – értett egyet Maka is. – Fe-
ladatot elvégeztük.
- Ez az izé tényleg nagyon durván oc-
smány.
- Hogy mondhattok ilyet, kihívlak pár-
bajra itt és most, azonnal elintézzük! 
– kiáltotta Black Star.
Soul és Maka hangtalanul, egy 
könnyed vállrándítás kíséretében 
elvonult, Blair a hóemberre rakott 
még néhány széndarabot, Tsubaki, 
csak Black Start csitította, Kid pedig 
még nem heverte ki a sokkot.
Így végződött a hóemberépítés Ha-
lálvárosban.

Megjegyzés: Miután Kid magához tért 
és végérvényesen összeszedte magát, 
szétlőtte a hóembert.
Ezután a hólapátolás Black Star fe-
ladata lett.
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