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A Dorani Titkosszolgálat jelentései

A  feltárt Dorani Könyvtár mélyében újabb szek-
ciót találtunk. Itt korok rövidke híreit, feljegy-

zéseit találtuk. Hogy ezek miért voltak fontosak a 
doraniaknak és hogy kik írták, nem tudni. De talán a 
tekercsek elárulhatják, miért is épült a könyvtár, illetve 
miért rejtették el, zárták be. 

Psz. 3503. Darton tercének 13. napján, második Ylan 
Bathew Nahor, Erigow hercege Erionba látogatott. A 
küldöttség alig öt főt számolt, és éjközépkor indult, 
lóháton. Erionban elveszítettük a nyomát, csak a távo-
zásakor bukkantunk újra rá. Így jövetelének célja nem 
tisztázott. Habár az ifjú herceg kalandvágyó természete
megmagyarázná az utazás furcsa módját, ám szokásá-
tól eltérően egyetlen hősies cselekedetet sem említett 
a rövidke útról barátainak és várnépének. Ám egy ti-
tokzatos gyűrűt hozott magával, amit azóta sosem vett 
le. Az ékszer biztosan mágikus, ám mást nem sikerült 
kideríteni róla. Nahor herceget hasonmása helyettesí-
tette mindvégig. 

Psz. 3503. a Pengék hónapjában különös fényeket lát-
tak a Sheral lábánál. Mind az északi mind a déli lejtö-
kön észlelték a jelenséget. A fények pontosan éjközép-
kor villantak fel. Egymást pontosan egy, kettő, három, 
öt, hét, tizenegy, tizenhárom illetve tizenhét nappal 
követve. A fényjelenség az északi oldalon kezdődött és 
Montsho falujában látta egy dorani ügynökünk - Tau 
Laion - csapatával Uwel tercének második napján, aki 
egy ősi átok nyomát kutatta erre. Habár a szóbeszédek 
eltéréseket mutatnak, minden esetben valamiféle jelet 
formált a fény. Összesen öt esetben ismerjük a pon-
tos képet. Nem mutat hasonlóságot az ismert népek 
egyetlen írásával sem, legyen az jelenkori vagy ősi. Tau 
Laiont megbíztuk a furcsa jelenség kivizsgálásával.

Egy kalandozó csapat felfedező útra indult a Tajték-
mocsarak mélyére. A Tinolok hegyei mellett fekvő lá-
pon az Elátkozott Vidék gyenge hatása is észlelhető. A 
száz mérföldnyi mocsárvidék különös flórát és faunát
tudhat magáénak. A legendák szerint a legkiválóbb 
mérgek és gyógyító főzeteihez szükséges hozzávalók 
csak itt találhatóak. A vidéken nem ismerünk értelmes 
élőlényeket, ámbár a nagysága miatt ezt nem állíthat-
juk teljes bizonyossággal. 

A kalandozó csapatban egy toroni boszorkánymester, 
egy lovag, egy erioni gladiátor és keleti harcos található. 
Psz. 3503 Álmok hónapjában indultak útnak, megra-
kódva jelentős mennyiségű élelemmel, és mocsár- illetve 
barlangjáráshoz szükséges felszereléssel. Tudomásunk 
szerint egy térkép vezeti őket útjukon, melyet crantai 
romok mélyéről ástak elő.

Psz. 3503. Adron Kvartjának huszadik napján megnyi-
totta kapuit az al Kadir bankház, az ifini kereskedőne-
gyedben. A hamedi származású család első pénzintézete 
az északi államban. Az al Kadir-család igen jó hírnév-
nek örvend mind az Ibarában, mind pedig Erionban. 
Bankjai megbízhatóak és diszkrétek. Biztonsági rend-
szere nevezetes. Kalandorok szívesen tartják nálunk a 
nehezen megszerzett kincseiket. Északon ez a második 
bankházuk, délen pedig három található. Nyitása óta 
különösen nagy forgalomnak örvend, annak ellenére, 
hogy csak különleges személyek léphetnek be.

Psz. 3503. Krad kvartjának második napján Toroni kül-
döttség kötött ki a Quiron-tenger nyugati partjainál. 
Az ediomadi Szurok-öbölben horgonyoztak le. Össze-
sen három hajó érkezett, mindegyik fedélzetén utazott 
mágiahasználó. 
A Quiron-tengerben itt kétéltű ragadozók élnek, me-
lyek bizonyos mágikus képességekkel is bírnak. Civi-
lizáció vagy értelmes lény errefelé nem található. Több 
expedíció is indult a földnyelv belseje felé, illetve kuta-
tásokat végeztek az itt élő fajokkal.
A hajók pontosan három hónappal később indultak 
vissza, két gályát hátrahagyva. A visszatérő hajó szál-
lítmánya igen értékes lehetett, hiszen az indulástól szá-
mított negyedik napon öt toroni hadihajó szegődött 
kíséretébe.

Psz. 3503. Dreina tercének huszonnegyedik napján el-
fogták Abracas Zamyrt Pyarronban. Az Ynev-szerte 
körözött gyilkost Anas Uilon gróf házában kapták el. 
Zamyr a gróf életére tört, ám ő felkészülten várta, és 
kalandozókat fogadott védelmére. A kalandozók kiléte 
még ismeretlen. 
Zamyr élvezettel ölt, áldozatait Ranagolnak ajánlotta. 
A szerencsétleneket elhurcolta és saját maga kialakított 
oltáron végzett velük. Eddig száztizenkét gyilkossá-
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got bizonyíthatóan ő követett el. Ám valószínűleg ez 
a szám sokkal nagyobb. A gyilkos céljai ismeretlenek, 
az esetek nagy százalékában nem pénzért, megbízásos 
küldetésből ölt. Áldozatai semmilyen szállal nem köt-
hetők hozzá.

Psz. 3503. Dreina tercének harmincötödik napján hol-
tan találták Morowa Gwilherm törpe kovácsmestert. 
Morowa mágikus fémeket is képes volt megformázni.
Holtteste tarini otthonától távol, Erenben feküdt. Tel-
jesen ki volt száradva, össze volt aszalódva. A testtar-
tásából ítélve a törpét különösen kegyetlen módszerrel 
kivégezték.
Mindeközben az ereni ügynökök elfogtak egy Ikert, ki-
nek társa megszökött. Az Ikernél abbittömböt találtak.

Psz. 3503. Arel kvartjának ötödik napján vérfürdőt ren-
dezett néhány külhoni a tiadlani Fei Yen fogadóban. Az 
állítólag fehér hajú idegenek három napja érkeztek Aito 
városába, majd az Éjközép utáni első órában berúgták 
a fogadó ajtaját. Módszeresen végeztek a vendégház la-
kóival, és felgyújtották azt. A feljegyzések szerint két 
dorani varázsló is ott szállt meg, akkor éjszaka – ők is az 
áldozatok között voltak. A hatóságok a bűnözőket nem 
találták meg. A tetemeket még nem azonosították. A 
szóbeszéd szerint a levegőben megjelenő kéken irizáló 
kapun át távoztak szörnyűséges tettük után.

Psz. 3503. Arel kvartjának tizedik napjára porig égett 
egy argardi raktárház. A tarini kikötőváros raktára va-
lójában öt épületből állt. A vízi kereskedők mellett a 
katonaság is gyakran igénybe vette az épület szolgálta-
tásait, mágikus tárgyak rövid ideig való tárolására. Meg-
említeném, hogy Psz. 3503. Adron Kvartjában Doran is 
kibérelte három hónapra. 
Az épületeket detonációk sorozata döntötte romba, és 
még a pincék is megsemmisültek. A raktári nyilvántar-
tás szerint tengeri halfélék, amforák és lábasjószágok 
várakoztak a továbbszállításra a tragédia napján. Sze-
mélyi sérülés nem történt.

Psz. 3503 Arel kvartjának huszadik napján a Faud 
Gahiri karaván El Eiselbe indult. A két hetes útnak 
húsz szekérrel vágtak neki. Élelmiszer- és ivóvízkész-
letük valóban két hétre elég, ámbátor a kijelölt út során 
négyszer is fel tudják tölteni azokat. A karaván öt utast, 
kézi szövésű szőnyegeket, fűszereket és faragott - szőtt 
bútorokat szállított. Az öt utas az indulás hajnalán csat-
lakozott, kilétük ismeretlen.

4
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Elf ösvény
II.

Arra tértem magamhoz, hogy Nirol pofozgatott 
és rázogatott. Kérdésemre, hogy mennyi ide-

ig nem voltam magamnál, megnyugtatott, hogy csak 
egy pár percig. Próbáltam belőle kiszedni, mi történt 
pontosan, de csak annyit látott, amennyit magamtól is 
tudtam.
Az elfek beszédéből arra következtettem, hogy bármi is 
okozta néhányuk vesztét, találok rá utaló nyomot a bar-
langban. Arra vettük hát utunkat. Bár már nem kellett 
azzal küszködnünk, hogy az érzékeinkkel elfogadtassuk 
az erdőt annak puszta valójában, azért még mindig buj-
kált bennük valami megmagyarázhatatlan nyomasztó 
érzés. Olyan, mint mikor az ember találkozik egy nála 
jóval hatalmasabb lénnyel, és szembesül vele, hogy az ő 
léte milyen jelentéktelen és hiábavaló. Ez motoszkált 
bennem, saját hiábavalóságom és létem értelmetlensé-
ge annyira eltöltött, hogy már nyúltam is Nirol kardja 
felé, de ő megelőzött. Kirántotta, és megpróbálta tes-
tébe mártani a pengét, de szerencsére az élet szeretete 
és védelme oly mélyen gyökerezett bennem, hogy nem 
voltam képes tétlenül nézni, ahogyan elpusztítja magát. 
Nem tudom, mily emerfeletti erő szállt meg, de oda-
ugrottam hozzá, és kicsavartam a nálam jóval erősebb, 
edzettebb fiatalember kezéből a kardot és eldobtam jó
messzire. Bár éreztem, hogy egy kicsit megkönnyebbül, 
szemébe tekintve olyan szikrákat láttam benne, amitől 
megrettentem.
Már nem voltunk messze a barlangtól. Nyílegyene-
sen előttünk volt, a bejárata alig húsz lépésre lehetett 
– Kradhoz fohászkodva összeszedtük hát lelkünk min-
den erejét, hogy átléphessünk a baljós nyíláson. Eddig-
re nagy nehezen leküzdöttük az öngyilkos késztetést is 
– de azonnal egy újabb rémség szakadt ránk: olybá tűnt, 
hogy megszűnt a külvilág, bezárult az egyetlen kiút. 
Mégsem mertünk hátratekinteni, féltünk, hogy mind-
ez igaz lehet. Reszkető kézzel fáklyát gyújtottunk, de 
még a fény is mintha felszívódott volna a szurokfekete 
falakban. Majdnem vakon botorkáltunk előre, biztosak 
lévén, hogy valamely rettenet vár odalent. Vissza sem 
fordulhattunk, a bezártság réme űzött egyre tovább, 
mélyebbre.
Nem tudok számot adni arról, mennyi ideig tartott 
utunk, s hogy milyen messzire jutottunk. Csak azt 
éreztem, hogy a kísérteties alagút fittyet hány a józan
ész, sőt a valóság törvényeinek is. Lépteink visszhangja 
hol elöl, hol hátul hangzott, olykor pedig körülöttünk 

suhogott, akár egy incselkedő madár. A sötét falak nyir-
kosan csillogóvá lettek, kő helyett valamiféle fekete kris-
tályból voltak immár. Fáklyánk haldokló fénye nem tük-
röződött ezen a csillogó anyagon, sőt még árnyékunkat 
sem bűvölte mögénk. Ám saját magunkat tisztán láttuk a 
falon – bár ne így lett volna. Másaink borzongatóan üres 
tekintettel, haraggal vagy éppen nevetve meredtek ránk, 
kezükben fáklya helyett pennát, kardot és más szerszá-
mokat tartva. Aztán, mikor tükörképem hangtalan üvöl-
téssel rohamra indult ellenem, ráébredtem, hogy mindez 
már megtörtént: én magam is így kiáltottam Krad nevét 
pár éve, mikor egy istentelen boszorkánymesterrel keve-
redtem harcba. Tehát a kristály a múltat jelenítette meg 
valamilyen módon (nem sokkal később rá is ébredtem, 
valóban ez a helyzet).
Végül megérkeztünk – és a látványtól földbe gyökerez-
dzett a lábunk. Sem akkor, sem azóta nem találom a 
szavakat, hogy pontosan leírhassam e helyet. Mintha 
egy gigantikus állkapocs belsejében álltunk volna, mely 
minden irányból ránk akart zárulni, hogy halálra mar-
cangoljon. Ám ez az állkapocs egy barlang volt, agyarai 
pedig borotvaéles, lándzsahosszúságú fekete kristálypen-
gék, melyek ezerszámra meredtek mindenfelé, padlón, 
falon és mennyezeten egyaránt. Furcsa zajok ekhóztak 
a halálos erdőben, mintha tömegek kiáltoztak volna ir-
datlan távolságokban, és valahonnan (talán magukból 
a kristályokból) hátborzongató fény szivárgott, mely 
ugyan betöltötte az egész barlangot, de világosságot nem 
adott. Hirtelen egy hatalmas tömeg mozdult felém, mire 
rémült ordítással ugrottam hátra, egy penge majdnem 
fel is nyársalt. De aztán ráébredtem, hogy ismét a fekete 
anyag játszik velem: egy képet vehettem ki, de ez már 
nem én voltam, hanem egy borzalmas, lebegő szörnye-
teg, mely egy vérző elffel vívott öldöklő küzdelmet. De
nem bámulhattam sokáig, mert Nirol reszkető keze fáj-
dalmasan markolt vállamba. És feltekintve láttam, hogy 
újabb és újabb jelenetek bukkantak elő minden kristály-
penge mélyéről: sosem látott, förtelmes lények vagy épp 
elfek küzdelmei (de olyan sok képen, mintha csak egy 
csatamező közepén álltunk volna), régmúlt szerelmek, 
elfeledett szónoklatok, és más, hihetetlenül ősi csodák 
sorjáztak szemünk előtt. Esküszöm Krad szent nevére, 
még egy repülő hajót is láttam, mely nagyobb volt, mint 
féltucat toroni karakka együttvéve.
Hogy meddig álltunk szólni, mozdulni képtelenül, nem 
tudom. De hirtelen új, tiszta hang keveredett a régmúlt 
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neszei közé és megmozdult valami odabent az árnyék-
ban. Fekete színű csápok vonaglottak elő, amit valami 
puha, nyálkás test követett. A testen egy ember-szerű 
fej volt, de olyan torz, hogy leírni nem is igen tudom. 
Csak egyetlen füle volt, az is felénk nézett - arról a 
helyről, ahol másnak az orra van. Szeme a halántékából 
nyúlt elő és két kocsányon lógott, amit tetszése szerint 
tudott mozgatni. De a legfélelmetesebb a szája volt - 
vagy inkább a szájak. Ezek a fején rendezetlen össze-
visszaságban sorakoztak, legalább egy tucat. Az egész 
förmedvény nem volt magasabb, mint egy fél ember. 
A csápjain tapadókorongok lehettek, mint a tintaha-
laknak, mert azt lerakta maga elé, és úgy húzta magát 
valamiféle kocsonyás anyagon, mint a csiga.
Nirol, mikor meglátta, szörnyű üvöltést hallatott, majd 
olyan magas és vékony hangú kacajba kezdett, ami- 
lyet én még életemben nem hallottam. Hirtelen nem 
is tudtam eldönteni mi a félelmetesebb: a felém köze-
ledő lény látványa, vagy társam és tanítványom hangja. 
Nirol hangja egyre vékonyabb lett, majd fejéhez kapott, 
megint felüvöltött és legnagyobb megdöbbenésemre 
elkezdett a lény felé rohanni, miközben azt üvöltötte, 
hogy „Takarodj!”, „Kifelé!”, „Megöllek!”, „Nem aka-
rom!”, és ehhez hasonlókat. Láthatóan puszta kéz-
zel akarta rávetni magát, és már azt hittem, sikerül is 
neki, amikor az a valami megszólalt. Nem értettem 
mit mond, de egész testem és lelkem is belerázkódott, 
létezésem minden aspektusában remegtem a félelem-
től. Tudtam, ha még egyszer meghallom ezt a hangot, 
önkezemmel vetek véget életemnek, mert nem fogom 
tudni elviselni. Akármit is mondott, Nirol felrepült a 
levegőbe, mint egy rongybábu, amit felkap a forgószél, 
majd olyan erővel vágódott neki a kristályoknak, hogy 
azok menten darabokra szaggatták. Patakokban folyt a 
vére, a barlang szürkés fénye hátborzongató mintákban 
tükröződött a tócsákon.
Akkor már tudtam, mivel állok szemben. Egy olyan 
lénnyel, amiről eddig csak a legendákban hallottam, és 
azt hittem, nem is létezik. Úgy gondoltam, hogy a törté-
nelemórákon Godon vesztéről mesélő öregek, valamint 
az elf historikusok csak kitalálták őket, mint a sivatagi 
népek a dzsinneket és a máridokat, hogy legyen mivel 
riogatni a rossz gyerekeket. De rá kellett ébrednem a 
szomorú valóságra: egy aquir előtt állok, akinek - ha a 
legendáknak csak a tizede igaz - az életem annyit sem 
ér, mint földműves számára a földben élő kártevőé.
Ekkor hallottam meg a hangot a fejemben. Ugyanaz a 
hang volt, mint amit az előbb hallottam tőle, de most 
értettem, és nem is volt olyan megrázó, mint első alka-

lommal.
- Rajta már nem lehetett segíteni, csak megszabadítani 
a szenvedéseitől.
- Kiről beszélsz? – hangosan kérdeztem, de feltételezem, 
hogy nem a szavaimat, hanem a gondolataimat értette 
meg.
- A társadról! – Megvoltam győződve, hogy ingerült a 
hang, mint mikor egy felnőtt akar valamit megmagya-
rázni egy gyereknek, de az még csak arra sem hajlandó, 
hogy odafigyeljen.
- Meg... akartad menteni?
- Nem. Ő már elveszett. 
- Miért?
- Az emlékezés veszélyes. Nem kellett volna így lennie. 
De gyenge volt. Halála értelmetlen.
Fogalmam sem volt, milyen lehet az „értelmes halál”, de 
nem mertem akadékoskodni. Inkább mást kérdeztem, 
aminek úgy gondoltam, még hasznát vehetem.
- Mi van a barlangban?
- Holtak és emlékek – keserű volt a válasz, akár a gyer-
mekeit temető apa mosolya.
- Kiknek a halottjai?
- A mieink és az övék.
Bár félelmemben nem tudtam gondolkodni sem, azt 
hiszem, az egész beszélgetés alatt ez volt a legértelme-
sebb kérdésem.
- Elf és aquir holtakról beszélsz?
- Aquir? Furcsa kifejezés... de értem mire gondolsz. 
Igen, az ősök halottjai.
- Elmondod, hogyan és miért haltak meg?
- Ezért vagyok itt. Ezért építettem a csarnokot. Me-
mentóul az utókornak, hogy megtudják azt, mit a Föld 
Feletti Nép oly nagyon próbál eltitkolni. Elmondom ne-
ked most mindet sorra.
Rettegve, mégis lenyűgözve ittam szavait, bár nem tud-
hattam, valósat szól-e, vagy hazudik, miként az a legen-
dák szörnyeinek szokása.
- Tévedsz – zendült a hang az elmémben. – A hazugság 
oly értelmetlen, mint a társad halála. Nincs már semmi, 
amiért kiállhatnék. Csak az emlékek. Megőriztem őket, 
hogy ha eljön az idő, visszaadjam a napfény világának 
azt, amit megpróbált elfeledni. A krónikákat a vesztesek 
vérével írják, de én emlékszem mindenre, miriádnyi tör-
ténetre. Arra is, amelyet te keresel. Íme hát, neked adom 
az igazságot és annak keserűségét.
A Keresők népének egyik törzsét a grashratok úgy-
nevezett „hőse” vezette át a hegyeken – és át a mi ha-
zánkon. Hősnek nevezték, bár nem volt más, csak egy 
ártány, mely tönkretesz mindent, mi elébe kerül. Hogy 
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mi vezette ilyen messzire erdőitől, máig sem értem. A 
csaták korokkal azelőtt véget értek. Nyugalom honolt a 
napfény országaiban és a mélységek birodalmában egy-
aránt. Nem gondoltunk a nyüzsgő véglényekkel, csak 
élni akartunk a magunk honában. Reménykedni, hogy 
egykoron majd ismét nagy néppé leszünk. Tudtuk, hogy 
újabb korok telnek el addig, de türelemmel vártunk.
És akkor jött a vezér, ki tévútra vitte népét. Vakító 
fényt és szisszenő nyilakat hozott a csendes homályba, 
szörnynek gyalázta népünk nagyjait. Magának s nép-
ének követelte a mi hazánkat, bár hogy mi célból, azt 
nem árulta el sosem. Így hát újra kitört a háború. És az 
idegen mészáros, kinek neve...

A leírás sajnálatos módon itt véget ér. Úgy tűnik va-
laki szánt szándékkal csonkította meg. Tépés és égés 
nyomai fedezhetőek fel rajta. Az utolsó sorokat már 
magam is csak hosszas gondolkodás – talán helyesebb 
találgatásnak mondani – árán tudtam kisilabizálni. 
Egyértelműen látszik, hogy a fóliáns, melyre írták, nem 
az eredeti, egy másolat. Hosszas munkával sikerült rá-
bukkanunk az eredeti nyomaira. Megtudtuk, hogy az a 
példány tényleg eljutott a Papi Szék kezébe, azt indexre 
tétette, birtoklásáért fő és jószág vesztés jár a pyarroni 
pantheon isteneit tisztelő országokban. Nekünk elárul-
ták a nemhivatalos csatornákon keresztül, hogy a Papi 
Szék könyvtárában őriznek egy teljes, egész példányt 
belőle, de nem sikerült hozzáférnünk, és ma már nem 
létezik olyan élő személy, aki ismerné a történet befeje-
zését. Krad papjai erre azt mondják, hogy nem minden 
tudás teremtetett halandó elmék számára. Én erre azt 
mondom, hogy az a tudás, mit egy halandó elméje el 
tud viselni, igenis számára teremtetett. Márpedig ne-
kem úgy tűnik, hogy eme névtelen Krad-pap, igenis 
fel tudta dolgozni. Szóval várva várom azt a pillanatot, 
mikor újra a gondolkodó lények sokaságát fogja szol-
gálni.

Quaendos Sirdan, a térmágia beavatottjának kiegészí-
tése Krad papjának beszámolójához

Kelt.: P.Sz. 3512.
Doran
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Erume Heron naplója
VI. Elátkozott Vidék

P.sz. 3522. Kyel két párja, Szándék havának hu-
szadik napja

Glaer ma megszólaltatta a Nerissát. Sokáig kellett neki 
könyörögni, de azután mégis beadta a derekát. A her-
ceg még mindig nem fogadott bennünket, de vendég-
látónk figyelmessége és Glaer játéka eltereli borús gon-
dolatainkat. Elrévedve figyeltem, ahogy lassan pengeti
a húrokat. Az andalító zene betöltötte a Zöld Szalont, 
és lassan álomba ringatott. 
Smaragdszín erdőben találtam magam, körülöttem ha-
talmas ágak fonták körbe egymást. Páfrányok és liánok 
fojtogatták a fákat, hogy alig tudtam lépni tőlük. Az 
apró levéltőr gyermekjáték volt csupán a kezemben, 
és tökéletesen alkalmatlan arra, hogy utat vágjak vele 
a sűrűben. A kezemmel hajtottam hát szét őket, mi-
közben elgyönyörködtem a madarak csivitelésében és a 
távolban zúgó patak hangjában. 
Ösvényeket nem találtam, a fák eltakarták az eget és a 
napot, csak sűrű koronájuk zöldellett fenn a magasban, 
ezért azt sem tudtam, délnek vagy északnak indultam-
e. A patakot szerettem volna megtalálni, mert teljesen 
kiszáradt a szám, és furcsán fojtogató volt a hőség. A 
fák között lilás köd ült meg, de a színét betudtam an-
nak, hogy a szomjúságtól látom ilyennek. Ahogy lassan 
haladtam előre, egy pillanatra dermesztő hideg futott 
végig a gerincemen; olyan növényeket fedeztem fel, 
amilyeneket még sosem láttam azelőtt. Csontvázsze-
rű fákat, amelyeket teljesen benőtt a bársonyos moha. 
Koromfeketék voltak, mintha tűzvész emésztette volna 
el őket. Közöttük apró, fehér virágok telepedtek meg, 
de ocsmány bűzt árasztottak magukból illat helyett. A 
szag beette magát a bőröm alá, az orromba, az elmém-
be.
Fuldokolva haladtam előre, amerre a patakot sejtettem, 
de a táj egyre furcsább lett: hirtelen szürkekérgű fák 
vettek körbe. Aranyszín leveleik között utat talált ma-
gának a sápadt napfény, de szürke homály nyelte el a 
törzsek magasságában. Ez a nyirkos köd befurakodott 
a ruhám alá, teljesen átizzadtam. Úgy éreztem, mintha 
a torkomon akadt volna, a szomjúságot azonnal elfelej-
tettem. Vakon tapogatóztam előre, többször felbuktam 
a kiálló gyökerekben – legalábbis reméltem, hogy gyö-
kerek voltak. 
A különös erdőt tisztás váltotta ugyan fel nemsokára, 
de ugyanaz a tejfehér köd itt is megmaradt. Megpihen-

tem egy kis időre, majd folytattam a botorkálást előre. A 
patak hangja egyre erősödött, sőt, sejteni véltem, hogy 
vízesés is lehet a közelben. Ezernyi sebet szereztem, 
mire elértem a partjáig, a bokám is erősen sajgott. Nem 
törődtem vele, boldogan merítettem a kezem a hűs víz-
be, majd undorodva köptem ki. Keserű volt. 
Az este váratlanul és csillagtalanul szakadt rá az erdőre. 
Bármennyire erőltettem is a szememet, a holdakat sem 
láttam, koromfekete volt az ég. Sokáig ültem ott a víz-
parton, üres gyomorral, valamely kísértet-madár visítását 
hallgatva. Odahaza hozzászoktam az erdő neszeihez, de 
itt teljesen más volt minden. Az állatok ahelyett, hogy 
nyugovóra tértek volna, csak most ébredeztek. A különös 
köd is felszállt, de nem telt sok örömöm a látványban: 
vakító, lilás villámok cikáztak át az égen, és nehéz felhők 
ígértek jéghideg záport. Közel s távol nem láttam alkal-
mas helyet, ahol meghúzhatnám magamat, ezért jobb 
híján a köpenyemet húztam a fejemre. 
Szívem félelemtől hangos dobogása még nem csillapo-
dott, amikor dió nagyságú jégdarabok kezdtek el pattog-
ni a földön és a fejemen, ezért menedék után néztem. A 
fa, amely alá behúzódtam, nem nyújtott védelmet elő-
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lük, ezért újra kénytelen voltam nekiindulni a különös 
rengetegnek. Be kell vallanom, rettegtem, ami ezelőtt 
soha nem történt meg velem, hiszen az erdő volt az 
otthonom. Sosem látott állatok – melyeknek a nevét 
talán maga Narmiraen sem tudta – meredtek rám a sö-
tétből, szemük éhesen csillogott. Futásnak eredtem, bár 
tudtam, ha bármelyik szét akar marcangolni, a futással 
nem sokat érek. Szinte éreztem, hogy ott loholnak a 
nyomomban, az arcomat megcsapta vérszagú lehele-
tük. 
Alattomos inda nyúlt ki utánam, és elrántotta a boká-
mat. Bevertem a fejemet egy kőbe, de a jéghideg eső 
hamar magamhoz térített. Éreztem, ahogy lemossa a 
vért a homlokomról. Egész testemen heves remegés 
futott végig; a fenevadak már nem voltak a közelem-
ben. Kitapogattam a sebet, jó öt ujjnyi hosszúságú volt, 
már amennyire meg tudtam ítélni. Egy különös villám 
sikítva hasította ketté az eget, útját velőt rázó menny-
dörgés kísérte. Egy pillanatra világította csak meg az 
erdőt, de ennyi is elég volt ahhoz, hogy észrevegyem: 
nem messze tőlem valamilyen romos épület feketél-
lik. Nagysága alapján templomnak vagy egy alaposan 
lerombolt vadászkúriának gondoltam. Futva indultam 
el felé, nyomomban a riasztóan villogó szempárok és 
annak a madárnak a sikító hangja – ha madár volt egy-
általán. 
A csupa kő épület közelebbről sem volt bizalomger-
jesztőbb, mint távolról, de az eső elől mindenképpen 
védelmet kínált. A hatalmas vaskaput kidöntötték, az 
eső pedig aranybarna rozsdával fedte be. Túloldalán 
végtelen száj ásított az erdőre, de még mindig biztonsá-
gosabbnak látszott, mint odakint. Érzékeltem ugyan az 
erős mágiát, ami körülötte vibrált, de nem találtam ve- 
szélyesnek. Valaha talán valaki az épülethez kötötte, de 
mostanra megkoptak a varázsjelek és a mana nagy része 
távozott belőlük. A fal mentén, tapogatózva haladtam 
egyre beljebb. Magamnak sem tudtam megmagyarázni 
miért, de ebben az erdőben nem működött a másik lá-
tásom, ami a segítségemre lehetett volna. A fal teljesen 
száraz volt, és helyenként mozaikok nyomait fedeztem 
fel. Több lábnyit mentem befelé, amikor olyasmire 
bukkantam, amitől még ma is kiráz a hideg. Hűvös 
emberi és állati koponyákat tapintottam ki. A falra rög-
zítették őket háromszög alakban, több száz vagy akár 
ezer darabot is. A „szentély” mélységét nem tudtam 
megítélni, mert nem merészkedtem beljebb. Irtózva 
fordultam vissza az ajtó felé, és már majdnem elértem 
a rozsdarágta vaskaput, amikor hatalmas mennydörgés 
lökött vissza. A falak is beleremegtek, néhol a súlyos 

kőkockák magatehetetlenül zuhantak a földre. Mintegy 
válaszul, szembántóan, narancsszín villám csapott bele a 
közeli fákba és felsírt Glaer nerissájának hangja. 
Először csak távolról lehetett hallani, és egészen halkan, 
majd egyre közelebbről, hogy szinte elnyomott minden 
más zajt. A haonwelli muzsikus tépte a húrokat, játéka 
minden harmóniának és szépségnek híján volt. Mintha 
egy őrült kezében jajdult volna fel a hangszer, és nem 
evilági dallamot játszott volna. Azután megnyílt az ég: 
ott, ahol a narancsszín villám született, meghasadt min-
den. Az istenek vérvörös lángokat és pusztulást köptek 
az erdőre. A fák koronája azonnal meggyulladt, majd 
a tűz végigfutott a gerincükön egészen a földig és ott 
terjedt tovább. Iszonyodva húzódtam beljebb kísérteties 
menedékembe, de a hőség így is elért. Égette az arco-
mat, a testemet, hogy minden pillanatban attól féltem, 
hogy egyszerűen meggyullad rajtam a ruha.
Kínlódva törölgettem a homlokomat, de nem sok ér-
telme volt. Odakint a fehérhajú nép tűzistene villám-
mal és lánggal tombolt, alá Gaer narissája festett ördögi 
zenét. Nem tudom, meddig álltam ott a falak mögött 
tehetetlenül nézve, hogy pusztul az erdő, amikor furcsa 
érzésem támadt, mintha lett volna még valaki kísérteties 
menedékemben, és egészen közel állt hozzám. Beleka-
paszkodtam a levéltőrbe, és lassan megfordultam. A sö-
tétben nem láttam senkit, de éreztem annak a másiknak 
a jelenlétét. Nem nagyon akaródzott beljebb menni a 
csontszentély felé, de ki akartam deríteni, hogy ki lehet 
az. A fal mellett tapogatózva indultam el, a lábam úgy 
remegett, mint még soha. A koponyákhoz nem mertem 
hozzáérni, csak haladtam rendületlenül előre. A folyo-
só, amely a valaha volt templom oldalhajója lehetett, 
rohamosan szűkült, és, mintha a kinti tűz ereje ide is 
elért volna, egyre melegebb lett. Talán egy jó fertály órát 
mehettem így, amikor fényt pillantottam meg végre. 
Egy kisebb terembe torkollott valahol a föld alatt jó pár 
lábnyira. Hangok szűrödtek ki, elfúló nyögések és kán-
tálás a fehérhajúak kemény nyelvén. Érteni persze nem 
értettem, de úgy láttam jónak, ha nem megyek hozzájuk 
túl közel. 
A teremben háromágú gyertyatartók égtek mindenhol, 
középen egy alacsonyabb asztal állt. Feketekámzsás ala-
kok vették körbe, mindegyikük kezében fáklya égett. 
Az asztalon kifeszítve egy csontsovány elf feküdt. Arcát 
eltorzította a szenvedés, testén megannyi áldozótőrrel 
vágott és tűz égette, elgennyesedett seb. Tehetetlenül és 
iszonyodva néztem, ahogy a kámzsások újra meg újra 
felé emelik a fáklyát. Legszívesebben a tőrrel a kezem-
ben odarohantam volna, de aligha tudtam volna segíteni 
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rajta. Kétségbeesetten támasztottam a homlokomat a 
falnak, miközben hallgattam, ahogy egy testvérem az 
életért vagy a megváltó halálért küzd odabent. Nem 
tudom, meddig állhattam ott, a fehérhajúak diadalittas 
kiáltása térített magamhoz. Egészen közel a szívhez 
ejtettek sebet, a kicsorduló vért pedig egy ezüst ser-
legbe fogták fel. Az elf teste megfeszült, majd lassan 
felemelte a fejét, és rám mosolygott. Vérfagyasztóan 
nyugodtan, mint aki fel sem fogja, hogy mi történik 
körülötte és vele, mint aki nem tudja, hogy talán örökre 
elveszíti a lehetőséget, hogy visszatérjen az örök kör-
forgásba. Akkor határoztam el, hogy amint mostani 
küldetésemet befejezem, és a jelentésemet a rehynnek 
jóváhagyják, visszatérek ebbe a templomba, és elhozom 
innen a testét. Sirenarba ugyan nem térhet vissza, de a 
haonwelliek majd megadják a lelkének a végső meg-
nyugvást.
Az elf visszahanyatlott, nem volt már benne élet. A 
feketekámzsások pedig magasba emelték a vérrel teli 
serleget, mint valami győzelmi trófeát. Olyan gyűlölet 
szállta meg a lelkemet, hogy elhajítottam a levéltőrt. 
De az ahelyett, hogy remegve beleállt volna a legköze-
lebb álló szívébe, átsiklott rajta, és csörömpölve hullott 
le a padlóra. Rémülten fordultam meg, és rohantam 
a kijárat felé. Nem hallottam a lépteiket, de éreztem, 
hogy szellemtestük a nyomomban van. Nem tudom, 
hogy jutottam el a kijáratig a vaksötétben. Odakint 
még mindig tombolt a tűz, a lángnyelvek a templom 
falait nyaldosták. Vajon mi a rosszabb halál: hosszas 
kínszenvedés a feketekámzsások asztalán, vagy a fe-
hérhajúak kobraistenének bosszúja? Szembefordultam 
a szellemekkel, és magabiztosan elmosolyodtam. Már 
tudtam a választ. A feketekámzsások Orwella mocskos 
szimbólumát viselték, kezükben fáklya és áldozótőr.
Csak egy pillanatig éreztem azt a pokoli forróságot, 
amikor belevetettem magam a vörös lángokba. Csak 
egy pillanatra hallottam Gaer narissájának megnyug-
tató hangjait. Csak egy pillanatra láttam utoljára a lán-
goló erdőt.
Mellettem mintha halkan beszélgettek volna. A han-
gok ismerősek voltak, de idő kellett hozzá, míg felis-
mertem őket. Nemsokára kemény kezek markolták 
meg a vállaimat, és először gyengéden, majd egyre erő-
sebben rázták.
- Genna!! Uram, ébredj!!!
Nehézkesen nyitottam ki a szemem. Amarthan állt 
előttem aggódó arccal, mögötte Gaer üldögélt ölében 
a nerissaval. A tekintete egészen furcsa volt, mintha 
mindent tudott volna arról, hogy jártam álmomban. 

Muindor egy pohár vizet nyújtott felém, amit örömmel 
fogadtam.
- Jól érzed magad, uram? – kérdezte, mire én fáradtan 
bólintottam.
- Magyarázattal tartozol – vetettem oda Gaernek.
- Az övé volt a nerissa – válaszolta a muzsikus, majd fel-
állt. – Az övé is. Népünk szenvedéseit meséli el. Amit te 
láttál, csak egy volt a sok közül. Most már tudod, miért 
olyan értékes.
Vállat vont, majd elindult kifelé.
- Talán meg tudod menteni… talán! – fordult még visz-
sza az ajtóból szomorkás mosollyal az ajkán. Soha többet 
nem találkoztam vele, még aznap elhagyta Erigowot, és 
csak a kalahorák a megmondhatói, merre indult.
Úgy éreztem, pihenésre van szükségem. Muindor se-
gítségével felálltam a kényelmes fotelből és elindultam 
a szobám felé. Arcmosás közben, az óriási falitükörben 
vettem észre csak az öt ujjnyi behegedt sebet a homlo-
kom.
Nem tudom, hogy jól teszem-e, hogy mindezt leírom 
ebben a naplóban. Akár veszélyes is lehet, ha illetéktelen 
kezekbe jut, másrészről, ha nem sikerül megmentenem 
azt az elfet, talán lesznek mások, akik megpróbálkoznak 
vele.

Adrin Heron
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Vallatási jegyzőkönyv

A következő vallatásról szóló jelentést az ügynöki 
leveleket őrző polcon találtuk.

2612. Alborn havának tizedik napja. Erigow, Kyel 
Öklének börtöne. A kihallgatást végzi A’an Rhahon, 
palotaőr. A kínpadon Alexia Rien, más néven Reinna 
Olr, a vád boszorkányság és kémkedés. A boszorkány a 
hercegnő egyik udvarhölgye volt eddig. A jegyző Leis 
Hork.

Alexia félve pillant körbe, nem igazán érti, miért a bör-
tön és a kínpad.
- Üdvözöllek titeket, uraim! –próbál udvariaskodni fé-
lénken.
- Alexia, megtisztelsz figyelmeddel. – viszonozza A’an
is. –Ha már ilyen szépen összegyűltünk akár beszélget-
hetnénk is. Ennek természetesen két módja van. – vá-
zolja a tényeket a férfi.
- Szívesen elmondok mindent – hadarja a bo-
szorkány. 
- Remek! – bólint A’an. – Tudod miért hoztunk ide?
- Nem – feleli nagy ártatlan szemekkel.
- Alexia Rien. Persze sok álneved is van, ha jól tudom, 
most éppen Reinna Olrt használtad. 
- Alexia?  
- Nem cseng ismerősen? – tudakolja A’an. A nő csak a 
fejét rázza. A vallató most elővesz a parázsból egy izzó 
fém bélyegzőt.
- Igen, néha szoktak így is hívni – feleli Alexia gyor-
san.
- Jól van, helyes. 
- Látom, nem vagy jártas a boszorkányperekben – üti 
tovább a vasat A’an.
- Nem – adja a nő az ártatlant. 
- Mit kerestél a hercegi udvarban?  
- Reméltem, találok magamnak egy érdemes férjet. 
– próbál hazudni a nő, de A’an újra előveszi a tűzforró 
bélyegzőt.
- Bizonyára tisztában vagy azzal, hogy a gárda parancs-
nokának új felesége egy toroni hölgy. – közli erre hal-
kan a boszorkány.
- Nem – jön válasz.
- És azt tudod, hogy kamarás titkon Tharr-szertatáso-
kat látogat? – folytatja a nő.
- Nem.
- És hogy az őrök és a palota szolgáinak szinte felét 

ebben félévben lecserélték?
- Ezt természetesen én is tudom. 
- És bizonyára ismered a palota alatt húzódó kazamata-
rendszer titkos hálózatát? – kérdezi csendesen, de nem 
jön rá válasz. - Akkor mindent tudsz – fejezi be a nő.
- Elcsábítottad a herceg fiát, és boszorkány vagy – feleli
a férfi.
- Nos, A’an Rhahon! Ha már ilyen ügyesen lelepleztél, 
jelentsd ezt minél előbb a feletteseidnek! Ó, és ne felejts 
el szólni a titkosszolgálatnak is - akik alkalmazásában 
állok már egy éve -, hogy a herceg ellen toroni merénylet 
várható! Erről mindenképpen szólj a hercegnek is! – kéri 
furán kedvesen nő.
- Na de…- akarta volna mondani a férfi, de elhallga-
tott. 
- Valószínűleg Alborn tercének tizenhetedik napján vár-
ható a merénylet, éjközép után három órával. Ez igazán 
szerencsés nap és óra a kyr kutyáknál.  
A’an ekkor odafordult hozzám.
- A kihallgatásnak vége. Vigyétek vissza a cellájába, de 
ne bántsátok. – parancsolja. Majd elrohant.
A vallatás véget ért.
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Haragosok

Zerba izgatottan sietett végig a Cileo vár északi szár-
nyán. Máskor talán lenyűgözték volna a hatalmas, 
aranyszegélyes szőnyegek, vagy a falon csüggő, büszke 
ősöket ábrázoló festmények, amelyek végigkísérték a 
lépteit a folyosón, most azonban képtelen lett volna 
erre figyelni. Gondolatai a Breda Cileo-val való talál-
kozás körül forogtak. A család elsőszülött leánya soha 
nem mutatkozott a városban, egyesek tudni vélték, 
hogy rossz egészségi állapota miatt bezárkózott az 
északi toronyba, mások arról pusmogtak, hogy talán 
már nem is él. Mindenkit meglepett a hír, hogy ha-
marosan frigyre lép a rivális família örökösével, Saperi 
Accanzuval. Az esküvőt a Lángok havának első napjá-
ra tervezték, és Febéa történelmében példa nélkül álló 
eseménynek számított, hogy a két család lépéseket tett 
a békülésre.
A Zerbát kísérő szolga halkan kopogott az egyik tölgy-
faajtón, majd kinyitotta a lány előtt. Odabent vidám 
tűz pattogott a kandallóban finom meleget árasztva a
belépők felé. Zerba döbbenten nézte a kényelmes ka-
rosszékben kézimunkázó lányt: mintha eleven tükör-
képét látná. Breda Cileo hosszú, sötétbarna haját míves 
fésűvel tűzte kontyba, szomorú-barna szemei fáradtan 
követték a tű mozgását. Csak egy pillanatra tekintett 
fel, majd hümmögve folytatta az öltögetést. Zerba kö-
rülnézett az egyszerűen berendezett szobában: jobb 
oldalt átjáró nyílt a szomszédos hálóba, vele szemben 
sötét ablak ásított a M’Lor hegyre, melynek teraszaira 
a város felépült. A mennyezetről súlyos vascsillár csüg-
gött alá, a gyertyáiról lecsöppenő viasz fehér pöttyök-
kel szórta tele a sötétkék bársonyszőnyeget.
Zerba elunta a nézelődést, toporogva várta, hogy Breda 
Cileo végre elmondja, miért kérette őt ilyen váratlanul 
ide. Amaz észrevehette a türelmetlenségét, mert ölébe 
ejtette a hímzést, és közelebb intette magához.
- Részt kell venned helyettem a tavaszköszöntő bálon 
– kezdte minden bevezetés nélkül.
Zerba nem mert megszólalni, de miután a másik nem 
mondott többet, felbátorodott.
- Miért?
Breda Cileo arcán árnyék suhant át, amit Zerba nem 
tudott mire vélni. Mintha gondolkodott volna a vála-
szon.
-  A vőlegényem nem láthat meg az esküvő előtt – bök-
te ki végül.
Mély csend telepedett közéjük. Zerba ismerte Saperi 

Accanzut – néhány hónappal ezelőtt együtt is hált vele 
–, hiszen mosólányként dolgozott az Accanzu-kastély-
ban. A jóvágású férfiról köztudott volt, hogy előnybe
részesíti a szegényebb sorból származó lányokat – egy-
egy éjszakára persze. A városi bálokon ritkán vett részt, 
nem úgy, mint két fivére, Jornu és Fauri.
- Nem tehetem. Saperi… – Zerba fülig vörösödve foly-
tatta – az úr azonnal felismerne.
Breda szeme villámokat szórt. Zerba zavartan bámulta a 
kandallóban lobogó tüzet, nem mert a másikra nézni.
- Szereted őt? – hangzott a kérdés, mely késként hasítot-
ta el a hirtelen beállt csendet.
Zerba nem mert felnézni, ezért bizonytalanul bólintott. 
Barna szemét könny futotta el, mérgesen törölte le őket 
az öklével. Tudta, hogy Saperinek ő semmi és senki, a 
férfi iránta érzett szerelme egy éjszaka alatt született és
halt meg. Zerba azonban nem adta fel: megfogadta, hogy 
visszahódítja kedvese szívét. Félretett pénzéből kenőcsöt 
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vásárolt, hogy a gazdag dámákhoz hasonlóan, az ő arca 
is hófehér legyen. Összeadta magát a tengerentúlra in-
duló egyik matrózzal, aki ajándékba a kezét bársonyossá 
tévő olajat hozott neki. Az életét kockáztatva beszökött 
a város keleti határán húzódó kertek egyikébe, ahonnan 
egy kosárkára való jázmint lopott. Hónapokig keresték 
a tolvajt, de Zerbára senki sem gyanakodott. Ő pedig 
illatos főzetet készített a hófehér szirmokból, melyből 
alkalmanként a nyakára és a mellére cseppentett pár 
cseppet. Azonban minden igyekezete hiábavalónak bi-
zonyult. Saperi rá sem nézett, ha véletlenül összefutot-
tak a városban, amikor új szeretőjéhez igyekezett, vagy 
a kastélyban, ha a gyorsan cserélődő mosólányok vala-
melyikének tette a szépet. Zerba nem tekintette őket 
ellenfélnek, abban bízott, hogy Saperi előbb-utóbb 
rájuk un, és visszatér hozzá. De most harag lobbant a 
szívében: ha a férfi elveszi Breda Cileot, örökre elveszíti
őt. Nem engedheti – idáig jutott gondolatban, mikor 
meghallotta Breda parancsoló hangját:
- A ruhámat is te fogod varrni! Itt van hozzá a csip-
kehímzés – dobta Zerba felé az eddig ölében tartott 
rámát. – Úgy igyekezz, hogy a tavaszköszöntő bálon is 
ezt fogod viselni!
- Kívánságod szerint – hajolt meg Zerba, és már hátrált 
volna kifelé a szobából, mikor beleütközött egy cingár, 
menyétarcú férfiba. Zavartan kereste a bocsánatkérő
szavakat, de a ház örököse rá sem hederített. Sipító 
hangon üdvözölte a húgát és csókot nyomott az ajká-
ra.
Zerba behúzta maga mögött az ajtót és megállt a fo-
lyóson. Nem emlékezett rá, honnan érkezett, és túlsá-
gosan feldúlt volt ahhoz, hogy tisztán tudjon gondol-
kodni. Kezét égette az ezüst fonállal hímzett csipke. 
Gyűlölködve nézegette, legszívesebben eltépte volna, 
hogy nyoma se maradjon a Bredával folytatott be-
szélgetésnek. Az örökösnő parancsoló hangját hallotta 
a fejében, és ugyanez a hang kiabált most az ajtón túl 
Ozzirri Cileoval is. Amaz sírósan-sipítozva válaszolga-
tott a húgának. Zerba azonban már nem foglalkozott 
velük. Találomra elindult a folyosón, bízott benne, hogy 
előbb-utóbb találkozik valakivel, aki kivezeti ebből az 
átkozott várból, messze a Cileo-família összes tagjától. 
Úgy számította, maradék pénze elég lesz arra, hogy 
felkeresse Febéa híres kertészét. Az öreg visszahúzód-
va élt a narancsligetek szomszédságában. Zerba tudta, 
hogy a kertészkedés csupán álca, a férfi valójában min-
denféle mérgeket állít elő kicsiny műhelyében. Egyszer 
kileste, hogy Accanzu asszony valami tégelyért ment 
hozzá, melyben gyanúsan sárgásszínű folyadékot vitt 

haza. A férje aznap állítólag olyan rosszul érezte magát, 
hogy nem ment el az egyik kereskedő által adott bálra, 
mélyen megsértve ezzel a hiúságát. Az asszony viszont 
ott volt, és csak valamikor a hajnali órákban tért haza, 
mindenkinek mesélve, hogy járvány terjedhet a város-
ban, mert a kereskedő feleségét is ugyanaz a betegség 
vette le a lábáról, mint a férjét.
Zerba terve készen állt: a gyönyörű ruhát, melyben részt 
vesz a tavaszköszöntő bálon, kínzó méreggel itatja át, mi-
előtt visszaadja Breda Cileonak. Az üvegcsét gondosan 
elrejtette a szobájában, majd nekifogott a ruha megvar-
rásának. A Cileo-várból cselédek hozták át neki a finom
anyagot és az aranyos fonalat, melyből a ruha készült. 

Zerba büszke volt a munkájára: még a nagyvárosi dámák 
is megirigyelhetnék! Két hónapot dolgozott rajta, mire 
teljesen elkészült. Akkorra már csak egy nap volt hátra 
az ünnepségig, melyet Arel tiszteletére rendeztek meg 
minden évben Febéaban, így könyörögve hozzá, hogy 
jó termést és áldást hozzon az idén is. Viszolyogva tért 
vissza Breda Cileohoz, hogy megmutassa neki a ruhát. A 
szolga be sem engedte ezúttal, csak némán átvette tőle, 
majd eltűnt a tölgyfaajtó mögött. Zerba sokáig várt, las-
san vánszorogtak a percek. A nagyteremben álló kahrei 
csodaóra, melyet valamelyik Cileo-ős hozatott még szá-
zadokkal ezelőtt, kétszer kondult meg vészjóslóan, mire 
újra kinyílt az ajtó. Ugyanaz a szolga jelent meg, aki el-
vette tőle a ruhát.
- Holnap reggel gyere el újra, a kisasszony még igazít 
rajta – mondta, majd kikísérte a lányt.
Másnap újra megjelent a várban. Breda Cileo ezút-
tal hajlandó volt fogadni őt, de nem szólt hozzá, amíg 
készülődött az ünnepségre. Az örökösnő komornái fel-
segítették rá a ruhát, és ékes gyöngysort akasztottak a 
nyakába. Zerba kedvtelve nézegette magát a nagytü-
körben, amíg meg nem látta a háta mögött Breda bosz-
szúsan összeszorított ajkait. Széket tolt Zerba mögé, aki 
engedelmesen leült, majd megfésülte a haját. Saját fésű-
jével fogta kontyba, ahogy ő is mindig hordta. Az egyik 
komorna álarcot igazított rá, ahogy azt a hagyományok 
megkövetelték.
- Az ünnepségig itt maradsz, nehogy valaki gyanút fog-
jon – vetette neki oda Breda, aztán magára hagyták.
Zerba eljátszott a gondolattal, hogy bejárja a kastélyt, 
ebben a maskarában senki nem ismerné fel, de végül 
mégis a szobában maradt. Odaült az ablakhoz és a házak 
fölött elnézve bámulta az Accanzu palota égrecsavarodó 
tornyait. Mintha megmozdultak volna a távolban, spi-
rálszerűen kavarogtak a felhők felé. Zerba megrázta a fe-
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jét, ujjait a halántékára szorította. Szemét becsukta, de 
csak rosszabb lett így: apró fekete pontok keltek táncra 
előtte, és idegesítően egybeolvadtak majd újra elváltak. 
Kért egy pohár vizet, és egy hajtásra kiitta az egészet.
Késő délután szolgák jöttek érte, hogy a főtérre kísér-
jék. Az Arel szobor mögött várta szótlanul, hogy a két 
Rossz Szellem és a Halál megérkezzenek. Homlokát a 
kőóriás hűvös talapzatához nyomta – szinte fojtogatta 
a hőség. Végre felhangzott a zene a tér másik oldalán, 
és az ujjongó tömeg zsibaját mintha elvágták volna. A 
háta mögötti keskeny utcácskából három fiatal férfi
tűnt fel: mindegyikük álarcot viselt, de Zerba így is fel-
ismerte a legelöl haladót. A sárga bundákba öltözött, 
magas alak Saperi Accanzu, a két vörös-fekete örvény 
mögötte a fivérei: Jornu és Fauri. Nem félt attól, hogy
a másik felismeri. A Halál és két Rossz Szellem tova-
suhantak a térre, és megkezdték pörgő-forgó táncukat. 
Zerba már nem figyelt rájuk. Lángoló homlokát újra
a szobornak nyomta, selyem kesztyűs ujjai a nyaklán-
cot feszegették. Úgy érezte, megfullad, ha nem veszi le 
azonnal a fekete gyöngyökből fűzött ékszert. Ameny-
nyire bő, merevített szoknyája engedte, lecsusszant a 
szobor mellett, hogy legalább állnia ne kelljen, míg sor 
kerül rá. 
Felnézett az égre. Lassan mozgó, kövér felhők takarták 
el szeme elől a Napot, de esőt nem ígértek. A tenger 
felől állandóan fújó, máskor kellemesen hűvös szellőt 
most melegnek érezte. A teret betöltő zene vadul do-
bogott a fülében, mintha a fejében verték volna a nehéz 
dobokat. Eleinte zavarta, majd elnyomta minden gon-
dolatát. Szórakozottan húzta elő a combjához erősített, 
keskeny pengéjű tőrt. A fegyvert az Arel papok őrizték 
a Csillagvizsgálóval átellenben felépült templomban. 
Évente egyszer láthatta a nép: ezen az ünnepen. „Meg 
is ölhetném vele” – ötlött fel Zerbában a gondolat, de 
csak egy pillanatig tartott. Odakint az emberek énekel-
ni kezdtek, hogy előcsalogassák Arelt, aki elűzi a Rossz 
Szellemeket és a Halált. 
Zerba nehézkesen tápászkodott fel. Szédelegve ka-
paszkodott bele a szobor talapzatába, ajka teljesen 
kiszáradt. Megmarkolta a tőrt, és minden erejét ösz-
szeszedve kilibbent a három másik szereplő mellé. Ön-
tudatlanul járta a táncot a többiekkel. Magasra emelte 
a karját, majd lesújtott előbb az egyik, majd a másik 
Rossz Szellemet alakító férfira. Megpördült és a Halál-
ra meredt. Saperi haragos tekintete nem sok jót ígért. 
„Talán mégis sejti, hogy nem Bredával áll szemközt” 
– ez volt az utolsó gondolata. Felemelte a tőrt, de nem 

maradt rá ideje, hogy döfjön vele. A tömeg felhördült,
a két Rossz Szellem azonnal felpattant, hogy segítsen 
rajta. De Zerba már halott volt.

Breda Cileo-t a szobájában ült és kézimunkázott. Hátat 
fordított a mennyezetről elcsüngő vascsillárnak, sápadt 
arcát csak a kandallóban lobogó tűz világította meg. 
Szerette ezt a szobát, napjának nagy részét itt töltötte 
egyedül. Ritkán egy-egy komorna jött, segített felöltöz-
ni, vagy a szolgálók hozták az ételt, de ez volt minden 
kapcsolata a külvilággal. Az apró ablakot befedő súlyos 
brokátfüggönyt csak egyszer-egyszer húzta szét, hogy 
meglesse az alant nyüzsgő várost, ahova félt kitenni a lá-
bát. Arelre, hányszor próbálta pedig! A szorongás görcs-
be rántotta a gyomrát, ahányszor megérezte a biztonsá-
got nyújtó tölgyfaajtó közelségét, és lenyomta a nyikorgó 
kilincset. Erőtlenül hanyatlott le ilyenkor a karja, és ök-
lével hatalmasat vágott az ajtóra. Hiába, nem használt 
semmit. Néha úgy érezte, megőrül, ha nem hagyhatja 
el a szobáját, de amint elszánta rá magát, képtelen volt 
megtenni. A hímzésbe menekült, az egyetlen dologba, 
ami nem emlékeztette arra, hogy saját maga rabja lett.
A festményt néhány héttel ezelőtt mutatták meg neki. 
A kép szemtelenül jóképű, határozott arcú férfit ábrá-
zolt, Saperi Accanzut, a vőlegényét. Breda először nem 
merte hinni, hogy ilyen szerencséje lehet. A festményt a 
hálószobájában állítatta fel, és nem telt el nap, hogy ne 
nézegette volna órákig. Néhányszor el is határozta, hogy 
erőt vesz magán, és kicsinosítva elmegy valamelyik váro-
si bálra, hátha találkozik vele, de bátyja mindannyiszor 
olyan hevesen tiltakozott ellene, hogy végül letett róla. 
Ozzirri ilyenkor nyugtatóan simogatta a haját, és félhan-
gosan ismételgette, hogy „szegény húgocskám, mennyire 
szeretlek”.
Breda úgy döntött, kideríti, miért tiltakozik ennyire a 
testvére az ellen, hogy találkozzon a vőlegényével. Szol-
gákat küldött hát Saperi nyomába, és nem győzte hall-
gatni a hihetetlen történeteket a szerelmi kalandokról 
a közönséges mosólányokkal, cselédekkel és parasztlá-
nyokkal. Ilyenkor elhúzta a függönyt, és szemével ostro-
molta az Accanzu-kastély hófehér tornyait, vagy a szűk 
utcákban kereste a férfit, hátha megláthatja akár csak egy
pillanatra is.
A szolgálólány riadtan csukta be maga mögött az ajtót, 
miközben Breda a dührohammal küszködött. Eltán-
torgott az ablakig, és már emelte az öklét, hogy nagyot 
csap a falba, mikor meglátta Saperit egy lánnyal karöltve. 
Hitetlenkedve nézte a csinos arcot, a vállakra omló sö-
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tétbarna hajat. A lány megszólalásig hasonlított rá. A 
pár vígan kacarászva tűnt el az egyik sikátorban. Breda 
sápadtan fordult el az ablakból, szinte érezte, amint a 
féltékenység folyékony méregként kúszik fel az ereiben 
egyenesen a szívébe. A hálószobába sietett, és teljes ere-
jéből rázni kezdte a csengettyűt. A szolgálólány riadtan 
nyitott ajtót.
- Eredj, derítsd ki, ki Saperi Accanzu új szeretője – uta-
sította, majd a testvéréért küldetett, hátha a megnyug-
tató szavak és a forró ölelés elterelik a figyelmét.
Az öreg kertészt sem maga kereste fel, hanem a da-
dáját bízta meg vele. Az átlátszóan csillogó folyadék 
nem látszott veszélyesnek – „a fehér ruhán meg sem 
fog látszani” – gondolta Breda és a párnája alá rejtette 
az üvegcsét.
Zerbát a tavaszköszöntő bál előtt két hónappal hívatta 
magához. A lány magabiztosan lépett be a szobába, de 
Breda úgy tett, mintha észre sem vette volna. Ráhajolt 
a hímzésére, amelyet akkor kezdett el készíteni, amikor 
menyasszony lett. A gyönyörű esküvői ruhára szánta. 
Arra, amelyben nemcsak szerelme teljesedik majd ki 
Saperi Accanzuval, hanem a gyűlölt szerető sírja is lesz. 
A gondolatra összeszorította az ajkait, majd felnézett. 
Zerba ott toporgott, látszólag fel sem érte ésszel, mi-
lyen megtiszteltetés érte, hogy fogadták a Cileo-vár-
ban. Breda úgy döntött, hogy ez a fennhéjázó, romlott 
teremtés nem érdemel udvarias bánásmódot, ezért 
egyszerűen, minden bevezetés nélkül odavetette neki:
- Részt kell venned helyettem a tavaszköszöntő bálon. 
Nem érte el a kívánt hatást. Zerba várakozásteljesen 
nézett rá, pedig Breda nem kívánt vele több szót váltani 
a szükségesnél. Amaz elunhatta, hogy nem szól.
- Miért? – kérdezte.
Breda levegő után kapott: „Hogy mer egyáltalán hoz-
zám szólni, ez a közönséges kis szajha?!”. Hihető vála-
szon gondolkodott.
- A vőlegényem nem láthat meg az esküvő előtt – nem 
jutott hirtelen jobb az eszébe, de megnyugodva állapí-
totta meg, hogy Zerba nem furcsállja a dolgot.
Újra csend telepedett közéjük. Breda jól megnézte 
magának a lányt: „még a haja színe is teljesen olyan, 
mint az enyém, bár nem olyan selymes… sőt, jobban 
belegondolva, egyáltalán nem selymes. Hisz ez csak egy 
cselédlány. Az arcfestéket is biztosan lopta Accanzu 
asszonytól”. Újra Zerba törte meg a csendet:
- Nem tehetem. Saperi… az úr azonnal felismerne.
Breda szava elakadt ekkora modortalanság hallatán. 
Hogy ez a lány egyáltalán ki merte mondani a férfi ne-
vét előtte. Érezte, hogy elönti a düh, de nem hagyta 

magán eluralkodni. „Megölöm, megölöm” – hajtogatta 
magában, amíg sikerült elnyugodnia.
- Szereted? – tette fel a kérdést, mire a másik csak bó-
lintott. Breda befelé mosolygott: -„nem mer rám nézni. 
Fél tőlem, tudja, hogy Saperi úgyis az enyém lesz”. Látta, 
hogy Zerba mérgesen törli le a könnyeit, és úgy döntött, 
még egyszer megforgatja benne a kést.
- A ruhámat is te fogod varrni! Itt van hozzá a csipke-
hímzés – dobta oda neki az ölében tartott hímzett csip-
két. – Úgy igyekezz, hogy a tavaszköszöntő bálon is ezt 
fogod viselni!
- Kívánságod szerint – hajolt meg Zerba és elkezdett 
kifelé hátrálni. 
Az ajtó nyílásában azonban megjelent Ozzirri, és a lány 
egyenesen nekiment. A bátyja félretolta, majd a húgához 
sietett. Breda megnyugodva hajtotta a fejét a mellkasára, 
és feltört belőle az elfojtott zokogás. Ozzirri megértette, 
és bármit megtett volna érte. A lányt néha elszórakoz-
tatta vak dühe és féltékenysége, ami rendszeresen előtört 
belőle, ha a közelgő esküvőt megemlítette. Ilyenkor sikí-
tó hangon üvöltette, hogy soha nem engedi, hogy férjhez 
menjen, és Breda magában kuncogott rajta. Most azon-
ban előtört belőle az elfojtott méreg, és annyira össze-
veszett Ozzirrivel, hogy az feléje sem nézett a tavaszkö-
szöntő napjáig.
Breda nem is bánta. Idejét az üvegcse és Saperi képmá-
sának nézegetésével töltötte. Egyre számolta a napokat 
az esküvőig, virágokból koszorút font, kiválogatta az 
ékszereket. A különleges, fekete gyöngyökből fűzött 
nyaklánc nem illett ugyan a fehér menyasszonyi ruhá-
hoz, de Breda nem tudott ellenállni neki. Az ünnepség 
előtti napon egy Arel-pap elhozta neki a szent tőrt, ami-
vel el tudja űzni majd a Rossz Szellemeket és a Halált 
Febéa városából. És megjelent Zerba is. Breda utasította 
a szolgálókat, hogy ne engedjék be a szobába, és fitymál-
va kezdte nézegetni a ruhát.
- Sokat kell még igazítani rajta! – vetette oda az egyik-
nek – Hiába, egy cseléd varrta.
Megbontotta a csipkét tartó cérnát, majd újraöltögette, 
csak hogy gyorsabban teljen az idő. Az öreg azt mond-
ta, hogy pár órával az ünnepség előtt tegye rá a mérget, 
ha azt akarja, hogy a megfelelő pillanatban fejtse ki a 
hatását.
Másnap reggel megjelent Ozzirri. Breda el akarta külde-
ni, de a bátyja ügyet sem vetett a felhozott kifogásokra. 
Azt mondta, hogy bocsánatot kell kérnie tőle, és még 
egyszer szeretni akarja, mielőtt férjhez megy. Kora dél-
után pedig megérkezett Zerba. A komornák felsegítet-
ték rá a ruhát – mintha ráöntötték volna. Úgy illegette 
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magát a nagytükör előtt, mint az udvarban hangosko-
dó pávakakasok. Breda bosszúsan szorította össze az 
ajkait, és a másik alá tolta a széket. Kezébe kapta a fé-
sűt, és maga kezdte el kibontani azt a gubancot, amit 
a kis cselédlány hajnak mert nevezni. Kontyba fogta 
és elégedetten állapította meg, hogy tökéletes munkát 
végzett. Intett az egyik szolgálólánynak, aki az álarcot 
igazította a helyére. Az utolsó pillanatban jutott eszé-
be, hogy a gyöngysort és a pap tőrét is odaadja.
- Az ünnepségig itt maradsz, nehogy valaki gyanút 
fogjon – utasította Zerbát, majd bezárkózott a háló-
szobába.
A párnája alatt hosszan keresgélte a mérget tartalmazó 
üvegcsét, de nem találta. Azután eszébe jutott, hogy 
a dadája talán már rá is löttyentette a tartalmát a ru-
hára, hiszen ő volt az egyetlen, aki tudott a tervéről. 
Bizonytalanul tapasztotta a fülét az ajtóra, de a másik 
szobából semmit nem lehetett hallani. Csak gyanúba 
keverné magát, ha most visszamenne Zerbához, és a 
hogyléte felől érdeklődne. Dühösen járkált fel-alá, de a 
percek lassan vánszorogtak előre. Most nem nyugtat-
ta meg a festmény nézegetése, és a készülő hímzést is 
bosszankodva dobta félre. Mégis eltelt a délután. Hal-
lotta, hogy szolgák jönnek Zerbáért, hogy a főtéren 
álló nagy Arel szoborhoz kísérjék. Breda még sosem 
látta az istennő képmását, mint ahogy szülővárosának 
is csak azt a kicsiny szeletét ismerte, amelyet látott az 
ablakból. Odakintről felhangzott az ünneplők kurjon-
gatása, amivel a Rossz Szellemeket és a Halált a főtérre 
csalogatták. Breda egy percre látta csak Saperit és két 
maskarába öltözött öccsét, akik táncolva-ugrálva kö-
vették a tömeget a kicsiny utcácskákban. Az ajtóhoz 
sietett. „A vár keleti szárnyából láthatnám az egészet”, 
de a keze megremegett a kilincsen. Becsukta a szemét, 
és lassan lenyomta. Fejében élesen csikorgott az ajtó, 
ahogy kinyitotta. Nagy levegőt vett, és lépett egyet ki-
felé. Majd még egyet. Bizonytalanul, a fal mentén in-
dult el arra, amerre a keleti szárnyat sejtette. Csukott 
szemhéja minden lépésnél megrebbent, többször is meg 
kellett állnia. A félelem összeszorította a szívét, ahogy 
a falat tapogatva haladt előre. Majdnem felbukott va-
lamiben, kezével rémülten kapott fogódzó után. Egy 
kutya dörgölőzött a karjához, majd finoman megnyalta
a tenyerét. Breda kinyitotta a szemét, és nagyot sikítva 
rohant vissza a szobájába. Bevágta maga mögött a ne-
héz tölgyfaajtót, majd lerogyott a karosszékbe. A szíve 
olyan gyorsan vert, hogy a kezét a mellére szorította és 
levegő után kapkodott. Rémülten csukta be a szemét, 

mikor a háta mögött nagyot nyikordult az ajtó. Jéghideg 
kéz fonódott a nyakára.
- Nyugodj meg… Zerba meghalt! – hallotta a suttogást 
egészen közelről.

Elgondolkodva forgattam az üvegcsét, amely a teljesen 
átlátszó folyadékot tartalmazta. A méreg lassan csordo-
gált benne, egészen sűrű volt. Csak tegnap fedeztem fel 
a létezését, de egészen új értelmet adott az életemnek. 
Jobbra billentettem az üveget – mindent. Aztán balra 
– vagy semmit. Visszatehetném oda, ahonnan elvettem, 
senki nem tudná, hogy egyáltalán tudok róla. Vagy fel-
használhatom magam is. Lecsavartam a tetejét, és mé-
lyet szippantottam belőle. Egészen kellemes, édeskés 
illata volt. Egyszer már találkoztam ezzel az illattal, az 
öreg kertésznél. Anyámmal jártunk nála évekkel ezelőtt, 
és egyszer egyedül is elmerészkedtem arra a környékre. 
Ott láttam meg azt a lányt. Teljesen úgy nézett ki, mint 
Breda, bár a sok mosás kiszárította a kezét. Igyekezett 
eltakarni a nyomait, és az arcát is kifestette. Megdöb-
bentő volt a hasonlóság, de akkor még nem gondoltam 
fontosnak. Néhány napja azonban az a lány elhozta a ru-
hát Bredának. Egész ügyes, már amennyire meg tudtam 
állapítani. Vert csipke díszíti, melyet ezüstszínű fonál-
lal hímeztek ki. Elképzeltem, ahogy Breda ott áll Arel 
szobra mögött a többi szereplőre várva, akik közül az 
egyikhez egy hónapon belül férjhez is megy. Döntöttem. 
Az üveg teljes tartalmát a ruhára löttyintettem. A finom
anyag szinte azonnal beszívta a nedvességet, pár percen 
belül nem látszott ott semmi. Senki nem vette észre, 
hogy elhagytam a szobát.
A keleti szárnyból látni lehetett az egész ünnepséget. 
Emberek tolongtak az utcákon, a hangjuk idáig felhal-
latszott. Ismerős alak ácsorgott az Arel szobor mögött, 
majd nehézkesen leült a talapzatnak dőlve. Mindjárt 
vége… és akkor soha nem lesz az övé! Az emberek el-
hallgattak odalent, amikor feltűnt Saperi Accanzu és 
két fivére a sikátorban. Az az öntelt, beképzelt hólyag
úgy ugrándozott, mint egy majom, kéjsóvár arcát sárga 
maszk fedte el. Breda is előbújt a szobor mögül, és együtt 
táncolt a többiekkel. Tőrével lesújtott Jornura és Faurira 
– adnák az istenek, hogy fel se kelljenek többé! –, majd 
Saperire emelte a fegyvert. Egy pillanattal később az 
emberek ordítozva és jajveszékelve vették őt körül. Ki-
áltozásukba egy éles sikoly vegyült, ami egészen közelről 
jött. Breda! – ismertem fel azonnal a hangot. Hitetlen-
kedve meredtem a téren fekvő testre. Az ajtóhoz rohan-
tam, és olyan erővel téptem fel, hogy a folyosón békésen 
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álldogáló kutya riadtan nézett felém. Breda alakja ak-
kor tűnt el a kanyarban. Csendesen eredtem a nyomá-
ba, a puha szőnyeg elnyelte lépteim neszét. Hallottam, 
ahogy az ajtó bevágódik mögötte. Az a hisztis szuka, 
már rég meg kellett volna halnia! Mérgesen nyomtam 
le a kilincset, a kísérteties nyikorgásra megremegett a 
teste, de nem mert rám nézni. Jobb is így! Az ember 
szívesebben emlékszik arra az arcra, amelyet a gyönyör 
hullámai festenek pirosra.



18

A vadász

Az abradói tartományi corga vezetője és nagy-
mestere vagyok. Még Kránból érkeztem ide 

Shackallor utasítására, hogy megtanítsam a gyarló 
emberi népet, akik Ranagol hitére tértek, a vadászat 
mikéntjére. Azt hiszem, a nyilvánvalót közlöm, ha azt 
mondom, egy cseppet sem örültem neki.
Otthon saját rendem volt, akiket taníthattam, de min-
denekfelett hatalmas erdők, végeérhetetlen, kiismerhe-
tetlen barlangrendszerek a hegyekben, amikben veszé-
lyesebbnél veszélyesebb, izgalmakban és kihívásokban 
gazdag prédák tenyésztek számolatlanul. Ezzel szem-
ben mit találtam itt? Erdőket, amelyeket legfeljebb két, 
vagy három nap alatt bejárok. És minden tele van szá-
nalmas emberekkel. Sehol egy igazi, méltó trófea!
Az utolsó remekbe szabott hajszára már szinte nem 
is emlékszem. Talán a Terdt Tanács idejében szóra-
koztam igazán jól, mikor még elfekre és sárkányokra 
vadásztunk, akik nem csak, hogy ellent tudtak állni a 
szavainknak, de még nekik is megvoltak a sajátjaik.
Unatkozom itt! Ez egyértelmű. Ilyen férgekkel kell 
foglalkoznom! Mi értelme ezeket tanítani, hiszen mire 
elkezdhetnék érteni, értékelni, élvezni a vadászatot, ad-
digra vagy régen kiöregszenek és használhatatlanokká 
válnak, vagy pedig elpusztulnak valami kis küldetésen, 
ami szinte említésre sem méltó. Még a nyelvüket is 
meg kellett tanulnom, mert ők az enyémet nem csak 
hogy nem képesek elsajátítani, de sokan már attól is 
rosszul lesznek, ha hatalom nélkül használom a szava-
imat, és még haszontalanabbá válnak, mint amilyenek 
egyébként.
Végül pár irritálóan egyhangú évtized után, mikor az 
egyik küldetéssel a corga több tagja is kudarcot val-
lott, úgy döntöttem, magam veszem kézbe a dolgokat. 
Tudtam, hogy ha Shakallor megtudná, szembe kellene 
néznem a haragjával. Persze ő is gondolhatta, hogy az 
obszidián elfeket nem arra teremtették, hogy sokáig 
egy helyben üljenek.
A préda a tőlünk északra lévő sivatagba szólított, amit 
az itteniek Taba-el Ibara néven emlegetnek. Nekem 
a Szent Erdő elnevezés jobban tetszett, de meg kell 
vallani, a mostani tájra a lehető legkevésbé sem lenne 
találó.

Yasir ibn Usaim Abdurahman vagyok, az oly színes és 
megfoghatatlan asztrálmágia beavatottja. Megannyi év 
óta udvari varázsló a fényességes sejk szolgálatában. 

A remekbe szabott építészeti megoldásokkal tarkított 
palota az egymással véresen acsarkodó emírségek mi-
att sűrűn áll ostrom alatt, így gyakran vagyok kényte-
len szembe nézni hadiállapottal. Ha eleinte nem is, de 
a palotán belüli tökéletesen felépített, veszélyesebbnél 
veszélyesebb mágikus védművek és agyafúrt csapdák 
kiépítése és tökéletesítése óta a nagyrabecsült uralko-
dócsalád tagjai mellett jómagam is célpontja vagyok az 
alattomos merényleteknek. Mindezidáig az isteneknek 
hála, sikerült megúsznom életveszélyes sérülések nél-
kül.
A dolgozószobámban ülök éppen. A védelmi változ-
tatásokon, fejlesztéseken dolgozom, amikor rám tör 
valami különös érzés. Keserű nyál gyűlik a számba, 
felkavarodik a gyomrom, szédülök, és olyan érzésem 
támad, mintha a mágikus energiák különleges szöve-
dékébe valami hatalmas, sötét mancs karmolna bele, 
és tépné apró darabokra. Az évek során annyira hozzá-
szoktam környezetem mágikus telítettségéhez, hogy ez 
a jelenség sokként hat rám, mintha elvesztettem volna 
egyik végtagomat. Eleinte nem tudok mit kezdeni ez-
zel a ténnyel, de miközben asztalomra borulva a testem 
feletti uralmat próbálom visszanyerni, végiggondolom 
a lehetőségeket. Tény: a palotát mágikus támadás érte. 
Tény: nem mindennapi energiák szabadultak el. Aho-
gyan az ajtó felé botorkálok, belém hasít a felismerés: 
ősenergia szabadult fel, méghozzá a sötétebbik, gono-
szabbik fajtából.
Fejem kérlelhetetlen zúgását és gyomrom remegését 
legyűrve a palota nagyterme felé botorkálok. Az egész 
úgy fest most, mint egy felzúdult, kaotikus hangyaboly, 
amikor véletlenül rálép valaki. Próbálok összpontosíta-
ni, meditációs nyugalmat elérni, hogy tudati energiái-
mat kiterjesztve telepatikus kapcsolatba lépjek a nagy-
vezírrel.
- Mi történt?
- Behatoló a főkapunál.
- Nagyon veszélyes. Ne álljon senki az útjába! Az íjá-
szok tereljék a nagyterem felé.

Egyetlen szavamra a nagy rácsos fém kapu és az előtte 
álló őrök úgy repültek szanaszét, mint a homokszemek 
a sivatagi szélben. A palota udvaron hárman rohantak 
felém kivont jatagánnal, a többi élőlény mind léleksza-
kadva menekült.  Mindegyikre elég volt egyetlen nyíl-
vessző, hogy elejtsem őket.
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Mielőtt a palotába léptem, láthatatlanná váltam a vég-
lények számára. Hiába vártak íjászok jobbról. Megle-
pődni sem volt idejük. Nem pazaroltam rájuk lövést, 
pillanatok alatt vágtam el mindegyik torkát. A láthatat-
lanságot sok energiába került volna huzamosabb ideig 
fenntartani, ezért újra szemmel érzékelhetővé váltam. 
Felderítőim már régen megszerezték a palota alap-
rajzát. Az irányt egyenesen a lakótorony felé vettem. 
Néhányszor hallottam falak túloldalán, illetve folyosók 
végén motozó katonákat, de az utamba nem került egy 
sem. Nyilvánvalóvá vált számomra, hogy egy csapda 
felé igyekszem. Nem gondoltam, hogy ezen szánalmas 
sivataglakók csapdái különösebb veszélyt rejthetnek a 
számomra, de egy vadásznak soha nem szabad hagynia, 
hogy a préda irányítson.
Ezért hát egy szavammal testemet anyagtalanná vál-
toztattam és átléptem a jobb oldali falon, hogy a nagy-
termet elkerülve egyenes úton jussak a lakószobák felé. 
Ahogyan sejtettem, a fal mögül négy palotaőr rohant 
el, mint csótányok a közeledő bakancstalp elől.

- Elvesztettük, nagyhatalmú uram. – szólt a nagyvezír 
hangja a fejemben.
- Ne küldj rá embereket! Magam megyek elé!
A baloldali ébenfa ajtón lépek ki, az aranyozott fa-
szobrokkal, drága kelmékkel és faliszőnyegekkel díszí-
tett délkeleti szárnyba jutok. Az ajtóban, amikor jobbra 
fordulok, azonnal kővé is dermedek. Mintha a sötétség-
től mocskos karom most a gyomromba marna. Hideg 
rémület hasít belém, hogy a lény itt lehet a közelben. 
Harmadik szememmel a tündöklő mana szövedékén át 
megpróbálom a körülöttem lévő bonyolult világot ér-
zékelni. A sarkon túl egy ősi faj alakja bontakozik ki, 
melyet csak titkos fóliánsok elbeszéléseiből ismertem 
eddig. Testalkata, külseje, majdnem, mint egy elfé, de 
bőre fekete, haja, pedig fehér - és a körülötte őrjöngő 
mágikus, ősi energia teljesen idegen benyomást kelt.
Csak az zökkent ki a látvány okozta letaglózó sokkból, 
hogy a rendíthetetlen, magabiztos léptekkel felém kö-
zeledő sötételf rám emeli szörnyű nyílpuskáját. Vissza-
vetődök az óriási terembe. Hallom a nyílvesszőt mö-
göttem becsapódni az ajtóba. Talpra ugrok, és amilyen 
gyorsan csak tudok, a közeli falban lévő ügyesen álcá-
zott titkos ajtóhoz rohanok. A kacskaringózó mintájú 
fáklyatartót elfordítva a fal egy márvány fehér darabja 
hangtalanul félrecsúszik. Belépek, és egy ezüst fogan-
tyú meghúzásával élesítek egy halálos mágikus csapdát, 
amit kérésemre egy nagyra becsült varázsló barátom 
szerelt be, egy régi adósság törlesztéseként.

Beléptem a nagyterembe az áldozatom után. Ez is csak 
olyan volt, mint a többi préda. Amint meglátott, me-
nekülésbe fogott. Ám furcsa, hogy észrevett. Az emberi 
lények kimondottan könnyű áldozatok - talán ez még-
sem okoz majd csalódást.
Még éppen láttam, amint az egyik oldalsó falon egy rej-
tett nyílás bezárul. Szavamra darabokra zúzódtak a tég-
lák, vakolat és porfelhő terítette be a terem nagy részét. 
A lehulló törmelékek közül a túloldalon megéreztem egy 
felém süvítő nyílvesszőt. Valaki nagyon kontár módon 
időzítette, a mechanizmus meg sem várta, amíg a tör-
melékek lehullnak, már tüzelt is. Tisztán láttam, hogy a 
vesszőnek meg kell akadnia az egyik zuhanó tégladarab-
ban - azonban legnagyobb meglepetésemre könnyedén 
keresztülsuhant rajta! Már nem volt időm reagálni, ami-
kor a fal innenső oldalán materializálódott. A magam 
elé tartott nyílpuskába fúródott bele, használhatatlanná 
téve azt. Miközben kivontam a kardomat, elismerően 
bólintottam. A csapda nem is volt olyan rosszul időzít-
ve: kevesebb szerencsével akár komolyabb problémákat 
is okozhatott volna.

Testemet nem kímélve rohanok, ahogyan csak lábam 
bírja. Tudom, az ajtónál lévő furmányos csapda nem ál-
líthatja meg. Nem is az volt a célom. Elég, ha csak egy 
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kis időt nyerek vele.
Jobbra nyílik egy szoba. Ezt a helyet vészhelyzet ese-
tére tartom előkészítve. Eljött a szörnyű alkalom, hogy 
használjam. Bent már előkészítve vár az apró helyiség 
közepén egy díszesen faragott asztal, rajta egy kisebb 
jade edény, benne egy fényesen ragyogó drágakővel, 
mellette pedig egy kecsesen ívelt pengéjű tőr. A külső 
élét végighúzom a bal tenyeremen. Felszisszenek, de 
nem törődve az éles fájdalommal, hagyom, hogy a vér 
rácsorogjon a becses kőre. Amint az teljesen alámerül, 
a vörös, folyékony életenergia eltűnik. Furcsa, nem várt 
gyengeség fog el, megszédülök. Ennyi vért vesztettem 
volna? Mire kitisztul a látásom, egy magas, áttetsző 
alak áll mellettem, kékes fénnyel szikrázó szeméből 
szinte tapintható gyűlölet süt felém. Újabb lény az öreg 
mesemondók történeteiből - egy ifrit. Tudom, ha nem 
kötnék nálánál hatalmasabb erők, már halott lennék. 
Szavak nélkül, gyűlölködve szól hozzám:
- Miért idéztél meg? Mit akarsz?
Hasonló módon, elmém erejével válaszolok.
- A folyosón balról közelít egy fekete bőrű, parázssze-
mű elf. Végezz vele!
Egy élethosszig tartó pillanatig merőn bámul, mintha 
azt lesné, hogyan forgathatja ki szavaimat, ám végül 
bólint, és anélkül, hogy a lába a padlót érintené, elsu-
han.

Magabiztos léptekkel haladtam a kanyargós, de elága-
zás nélküli, keskeny folyosón. Először azt hittem, rosz-
szul látok, amikor hirtelen egy áttetsző embert láttam 
felém repülni a félhomályban, de gyorsan rá kellett 
jönnöm, hogy nem csalnak meg az érzékeim. Valamint 
az is gyorsan eszembe ötlött, hogy ez nem lehet em-
ber. Az alak két kezét maga elé tartva közeledett, majd 
egyszerre oly fényesség tört elő belőle, mint a Gorvik 
kikötőinek közelében lévő fároszokból. Karomat arcom 
elé kaptam, de félig még így is el kellett fordulnom, 
hogy el ne veszítsem szemem világát. Ezek után még 
sokáig csak táncoló, sötét és világos foltokat láttam ma-
gam előtt.
Hirtelen olyan érzés kerített hatalmába, mintha egy 
ló rúgott volna mellkason, egy pillanatra megállt ere-
imben a vér. Bal karom teljesen elzsibbadt, fegyverem 
nem volt a kezemben. Pár pillanattal később égett hús 
bűze csapta meg az orromat. Nem láttam semmit, de 
az égető fájdalomból tudtam: bal vállam füstöl. Még 
mielőtt kitisztíthattam volna érzékeimet, két erős ma-
rok kulcsolódott a nyakamra. Tüdőmből kiszökött az a 
kevés levegő, amit nehezen összekapkodtam az elmúlt 

pillanatokban. A semmibe öklöztem, próbáltam eltalálni 
valamit. Ahol a veséjét sejtettem, ott csak az ürességbe 
kaptam. Nem tudtam mást tenni, kapálózva ráakadtam 
a csuklójára. Megpróbáltam lefejteni az ujjait a nyakam-
ról, miközben felültem. Fizikai erőben enyém lett volna 
a fölény, hiszen fektemből a fojtogatás ellenére is ülő 
helyzetbe tudtam kerülni, de kezei így is acélbilincsként 
fonták körbe torkomat. Hirtelen ötlettől vezérelve hát-
ravetettem magam és átfordultam a vállamon. Ez vég-
re használt. Újra kaptam levegőt. Fél térden, homályos 
foltokat látva krákogtam kettőt, majd mikor rátaláltam 
hangomra, ősi hatalmamat használva rákiáltottam.
Ez mindig működni szokott. Kétségem sem volt afelől, 
hogy most is végzetes a szavam. Oly régen volt, hogy 
nem e világi lénnyel küzdöttem, hogy eddig a pillanatig 
nem is emlékeztem rá, milyen nehéz őket hatalomigék-
kel elpusztítani. Tévedésemre pár pillanattal később egy 
arcomba csapódó ököl súlya figyelmeztetett. Nem fájt
kimondottan, sőt tulajdonképpen meglehetősen gyenge 
ütés volt, de arra éppen elég, hogy észhez térjek. Gondo-
lataim villámgyorsan cikáztak. Fegyver nélkül, érinthe-
tetlen ellenfél ellen, akire a szavak nem hatnak, mit te-
hetnék? De várjunk csak! Miért is nem hatott rá? Mert 
nem evilági lény. Akkor honnan származhat? Átsiklanak 
rajta a tárgyak és az ütés, valamint áttetsző. Valószínű-
leg a levegő őselemi síkjáról származhat. És ha rá nem 
hatnak a szavak, attól még saját magamra igen… Amíg 
mindezt végig gondoltam, kaptam ugyan még kettőt, de 
a nyakamat már nem hagytam elmarkolni. Kimondtam 
a szót.
Sötét porvihar homályosította el a folyosót, lábam alatt 
megroppant a padló. Éreztem, hogy testem egyre nehe-
zebb lesz, fejem átszakította a plafont, bőröm sziklake-
ményé vált. Sőt, nem csak olyan kemény, de testem tulaj-
donképpen maga lett a szikla. Éreztem, hogy a sötétség 
ereje végig száguld rajtam, majd annyira eláraszt, hogy 
a környezetemet is átláthatatlan burokba vonja. Fel-
emeltem a karom. A puszta lendületemtől felszabaduló 
törmelék és finom homok beterítette az alakot. Hallot-
tam földöntúli sikolyát, amint a föld síkjáról származó 
kövek belemartak légies húsába és maró porköpenyem 
teljesen betakarta. Szinte rögtön elenyészett, de siko- 
lya még sokáig együtt kavargott a körülöttem dühöngő 
forgataggal.
Nem sokkal később visszaváltoztam, ám kardomat nem 
találtam, így tőrt húzva folytattam az utamat.

Több életmentő trükk nincs a tarsolyomban, már csak 
mágiámban bízhatok. A rejtekfolyosó a dolgozószo-
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bámba vezet, ahol transzba merülök, és nekiállok a 
rajzolatok elkészítésének. Meg sem érzem, amikor az 
egész épületet megrázza valami kimondhatatlan erő. 
Koncentrációmat semmi nem tudja megtörni. Sietek, 
de nem kapkodok. A rejtett átjáró előtti varázskört 
határozott mozdulatokkal befejezem, majd nekilátok 
energiával feltölteni azt.
Mire végzek vele, arra eszmélek, hogy a csatazaj telje-
sen elült - nincs sok időm hátra. A szemközti fal elé 
kuporodok meditációs ülésben és várok a végső, sors-
döntő összecsapásra.

A járatban csak egy áldozati kamrára emlékeztető he-
lyiséget találtam, de az is üres volt. A továbbvezető utat 
egy fal zárta le, ezen is anyagtalanul hatoltam át. A 
préda velem szemben gunnyasztott a földön. Úgy tűnt, 
feladta a menekülést és megbékélt a sorsával.
Két lépést tettem felé. A harmadiknál a lábam meg-
akadt a levegőben. Alattam mágikus rajzolatok villan-
tak fel. Egy varázskör! És külső vonalát nem léphettem 
át! Az átkozott ezért húzta annyira az időt…
A kuporgó alak felnézett, tekintetét egyenesen az 
enyémbe mélyesztette, ahogyan próbáltam kiszabadul-
ni börtönömből. Hangja szavak nélkül hatolt a kopo-
nyámba.
- Hasztalan próbálkozni. A kört nem lépheted át.
- Engem benntarthat, de a hangomat nem – válaszol-
tam én is némán.
A padlót vettem célba. Szavam nyomán repedések fu-
tottak végig a szoba közepétől egyenesen a körig, le is 
szakadt belőle egy darab. A gerendák a talpam alatt 
lazulni kezdtek. A préda azt hívén, hogy ellene irá-
nyítom szavam, fedezékbe ugrott az asztal mögé. Téve-
dett. Először ki akartam szabadulni. Egy deszka végre 
megadta magát. Megbillent, majd zuhanni kezdett az 
alsóbb szint felé. Magával vitte a rajzolat egy darabját. 
Amikor a rúnák folytonossága megszakadt, vakító fe-
hér fény tört elő belőlük, a felszabaduló nyers mágikus 
energia minden oldalról körbevett. Tépte, szaggatta 
testemet, ahogy körülöttem örvénylett. Nem volt ér-
kezésem szólni, hogy védjem magam. Minden erőmet 
össze kellett szednem, hogy egyáltalán túléljem. Csak 
üvöltöttem…
A kavargó fényesség hirtelen eloszlott, én, pedig térdre 
estem. Több sebből véreztem, majdnem az egész tes-
tem összeégett az áramló energiáktól. Haragomba ka-
paszkodva talpra tornáztam magam. Elindultam, hogy 
pontot tegyek a vadászat végére.

A szörnyeteg elf megkerüli az asztalt. Bár szólni akar, 
mégsem ő az első, akinek ajkáról ősi, rég elfeledett nyelv 
teremtő, alkotóerővel felruházott hangzatai törnek elő. 
Én is ismerem, és most ellene használom a dzsennek 
népének ritkán hallott szavait. A vadászt készületlenül 
éri támadásom, csak annyit tud tenni, hogy saját erejét 
ösztönösen használva semlegesíti igéimet. Nem tud tá-
madni, mert egyre csak hullanak rá ép elméjét felmor-
zsolni kész átkaim. Régen lehetett már, mikor hatalom-
igéket használó ellenfél támadásait kellett állnia, harctól 
és mágikus robbanásoktól meggyötört teste mozdulni 
sem képes a rá zúduló erők kavalkádjában. Nemsokára 
azonban eljön a pillanat, mikor mindketten határaink 
végére érünk. De nincs megadás, nincs választás, zenge-
nem kell őseim szavait, mert a sötét gyilkos még mindig 
mozog, araszolva kúszik felém, és már nem tudok hová 
hátrálni. Az orromból és szememből vérpatak indul 
meg, ahogyan saját képességeimet túlerőltetve próbálom 
túlszárnyalni ellenfelemet.

Éreztem, hogy lábam teljesen elgyengül, féltérdre estem. 
Tudtam, hogy hamar véget kell vetnem ennek, mert ha 
tovább is bírnám, elképzelhető, hogy maradandó káro-
sodásokat szenvedek a megerőltetéstől. Tőrt szorító ke-
zemet mintha nehéz vas béklyó húzta volna le, mégis 
felemeltem. Fel kellett emelnem! Előre tartottam, majd 
egy utolsó, elkeseredett mozdulattal előre dőltem. Egy 
pillanatra elhomályosodott előttem minden…
Pár pillanatra veszthettem csak el az eszméletemet. 
Amikor magamhoz tértem, ott feküdtem a varázsló 
mellett. Még élt, hasából kiálló tőrömet markolta, és 
homályosodó tekintettel nézett rám. Mellétérdeltem, 
hogy kihúzzam belőle a pengémet és megadjam neki a 
kegyelemdöfést, de fejemben visszhangot verő hangja 
megállított.
- Hogy hívnak? Mondd meg az igazi neved!
Elgondolkodtatott. Már eónok óta nem kérdezték a ne-
vem. Mindenkinek csak „sötételf ” voltam…
- Quarhstaq.
- Jelent valamit?
- Vérkönny szülötte.
- Anyádat hívták Vérkönnynek?
- Nem. Apám megtámadta anyámat szülés közben. Vé-
gezni akart vele. Anyám addig erőltette szavai hatalmát, 
hogy vérpatak indult meg a szeméből.
- Igazán figyelemre méltó tett volt…
Aztán nem hallottam tovább a hangját. Szeme végleg 
homályba borult. A préda végül a vadászé lett, ahogy 
lennie kellett, ám a mai napon is született egy figyelem-
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re méltó tett...

Gond nélkül tértem vissza Gorvikba. Senki sem látott 
a palotából kifelé jövet. 
A varázsló nevét koponyacsontba vésettem, és a barlan-
gom falára tűztem. Több tízezer év után az első, aki ál-
dozat helyett ellenfél volt számomra… Yasir ibn Usaim 
Abdurahman. A történtek után gorviki tartózkodásom 
már nem is tűnt olyan szörnyűnek…

 Quito Mirado



M.A.G.U.S. lapozgatós 
könyv?!

Szeptember végén új sorozat lát napvilágot: a Ka-
landorkrónikák. Az első kötetet Indira Myles 

jegyzi, a gerincen egy sokat sugalló egyes szám látható. 
Olvasás híján kritikát még nem tudok adni, ám lássuk 
magát az ötletet.
A M* lapozgatós könyv ideája jóval korábbról, még az 
I betűs kiadó korszakából származik. Lelkesedés híján 
elsikkadt, de a szerzők ismét felvetették nemrégiben. 
De miért jó ez, miért van szükség lapozgatós könyvekre 
manapság?
A 90-es évek elején-közepén csőstül jöttek a Kaland-
Játék-Kockázat könyvek a boltokba, sőt, magyar kez-
deményezések is születtek a Kard és Mágia fedőnév 
alatt. Egy egész generáció nőtt fel rajtuk, akiknek az 
ízlését jelentősen befolyásolta. A fantasy, a sci-fi, eset-
leg a szerepjáték felé terelgetve őket. Steve Jackson és 
Ian Livingstone világa színes, elbűvölő és gazdag. De 
emlékszünk időgépes-dinoszauruszos, sőt, még matri-
caragasztós könyvekre is…
A fiatalok nem szeretnek olvasni. Ha mégis, akkor
általában nem hosszan (tisztelet a kivételnek). A la-
pozgatós könyv ezt az ellenérzést szünteti meg: belső 
illusztrációkkal bontja a szövegtestet, az olvasót a dön-
téshelyzetekkel bevonja, részesévé teszi a történetnek. 
És hipp-hopp elillan az a kétszáz oldal. Ha nem tanul-
tuk meg a tízujjas technikát, vagy neadjisten becsülete-
sen akarjuk végigjátszani, és nem sikerül elsőre, újra és 
újra nekiveselkedhetünk. Utána pedig kölcsönadhatjuk 
iskolatársainknak.
És ebben rejlik a lapozgatós könyv ereje.
A mai világban, amikor valóban egyre kevesebb az ol-
vasó, a könyvpiac nincs túl jó helyzetben. A M* köny-
veknek ugyan akad tábora, de az a kiadónak is jó, ha 
tágul a vásárlói kör. Ami pedig jó a kiadónak, az talán, 
végső soron jó az olvasónak is, hiszen több, gondozot-
tabb, szebb, stb. könyvek jelenhetnek meg.
Tehát, amennyiben jól sejtem, a Kalandorkrónikák so-
rozat elsősorban nem nekünk, Ynev-ismerőknek szól, 
bár remélhetőleg a szerző gondolt ránk is. A fontos 
az lenne, hogy eljusson a mai tizenévesekhez, a M* 
könyvek leendő olvasóihoz. Ha jól van megírva, ha egy 
Ynevhez semmit nem értő fiatal is talál benne érde-
kességet, ha ezáltal megszereti az olvasást… akkor azt 
mondom, ez az utóbbi idők legjobb kezdeményezése.
Túl sok a „ha”, de remélem, a kiadó megtalálja a módját, 
hogy eljusson az iskolákba. Persze lehet, hogy rajtunk is 

múlik. Adjuk az unokatestvérek, keresztgyerekek, isme-
rősök és tanítványok kezébe! Baj nem lehet belőle.
És hátha tetszik nekik.

Jones
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