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Ynev csodálatos és legendákkal teli világából ér-
keztek novelláink a Lavarhionban. Számról számra 
újabbak, még inkább kiszínezve ezt a fantasztikus 
helyet. Az antológia egy csokorba gyűjtötte az ed-
dig megjelent történeteket. Jó szórakozást kívánok 
hozzá!

Előszó



4

Iwola

Te lépsz, bátyám! - Az elefántcsontból faragott 
sakkbábut lehelet finom női kéz eresztette el.

Gazdája csodálatos, fiatal hölgy volt. Bőre akár az
óarany, lágyan omlottak alá kecses vállairól a hó-
fehér dreggis redői. Kecses nyakán zafírköves lánc 
szikrázott, hófehér haját míves aranypánt fogta hát-
ra, tengerzöld szemeit fivérére függesztette. A férfi
vonásai zordabbak és markánsabbak voltak, hiszen 
ő harcos volt, sőt, tábornok. De a szeme mosolygott, 
ahogy körülnézett. Volt is látnivaló bőven! Kar- 
csú hajón utaztak, a hatalmas Quironon át, hogy 
Őszentsége, a Császár Zighroat tartományából a 
messzi Freiglundba térjenek. A nap izzó aranyrög-
ként függött felettük, a víz nyugodt volt, és olyan 
káprázatosan kék, amelyet Enrawell festői sem ál-
modhattak volna. A nyílt tengert már maguk mögött 
hagyták, előttük apró szigetek látszódtak. 
- Nézd, húgom! Hát nem nagyszerű látvány? - kér-
dezte a tábornok, és kristálypohárból könnyű fehér-
bort kortyolt. Széles mosolyra húzta a száját, fogai 
gyöngyökként villantak. Világoskék dreggisének 
mélyére tűzve tőrt hordott, pengéje az oole’mayo-i 
kristálypók azonnal ölő mérgével bekenve, de ez a 
mesébe illő látvány feledtette vele a tényt: a világ 
veszélyes, és Kyria ellenségei közel lehetnek.
- Nohát, lépnél végre? - A lány dacosan csak a táblát 
nézte, ügyet sem vetve a tájra. Fivére elkomorult.
- Mi bánt? Innál valami finomat? Nyittassak egy
palack  Óhazait? Hívassam fel a dalnokokat, vagy a 
Fénybűvölőt? Vagy betegnek érzed magad?
- Nem... csak...
- Akkor...?
- Tudod te, mi bánt! - A nő felszegte a fejét, és a tá-
bornok szemébe nézett.
- Nézd... atyánk óhaja ez. De nem értem, miért ag-
gódsz! Muchrimm An-Zriddh’uun igen befolyásos 
ember Freiglundban. Mondhatjuk, hogy a második 
ember a tartomány élén, Őszentsége, a Császár uno-
kaöccse... - hamiskás mosoly villant az arcán - ...és 
nagyszerű szerető.
- Hahh! - Húga nagyot fújt, és elkapta tekintetét 
bátyjáéról. - Muchrimm egy vén, bolond kecs-
ke! Négy feleséget üldözött halálba, ráadásul... eh, 
mindegy!
- Nagy ember pedig, higgy nekem! Egyedül az ő 
bátorságának köszönhető, hogy hatvan éve nem 
semmisült meg Freiglund. Az ő taktikai zseniének 
köszönhetjük, hogy a Tengeri Birodalom véres fej-

jel menekült valahova arra... - intett keleti irányba. 
Húga összeszorította ajkait.
- Na igen. Hatvan éve. Még hogy jó szerető! Kedves 
bátyám, ahhoz szerelem kell! A szerelemhez pedig 
kettő. Mindig kettő.
- Akkor majd tartasz szeretőt! Meg ágyast, akár egy 
tucatot! Atyánk, a dom, már megkötötte a szerződést 
az öreggel. Hivatalosan máris a felesége vagy.
- A dom, a dom... Fontosabb neki a család valami 
gyengeteg kapcsolata, mint egyszem lányának bol-
dogsága. Ó, Igere! A leánymesékben erről miért nem 
esik szó?! - Bátyja odalépett hozzá, és átkarolta.
- Kérlek, ne sírj. Inkább nézz körül! Freiglund bővel-
kedik az ilyen part menti szigetekben... Lefogadom, 
hogy a vénségnek több palotája is van a ragyogó lagú-
nák mellett. Méghozzá, a kifinomult ízlését ismerve,
bizonyára enrawelli stílusban...

Az ezt követő eseményekre nehezen akart emlé-
kezni. A mocskos tengeri orkok, ocsmány hajóikon, 
meg a szigetekről támadva... Bátyja, amint üvöltve 
kéreti csatavértezetét; az alakzatba fejlődő légiósok... 
Aztán a durva hajítódárdák, amiket a támadók hasz-
náltak... A iatiatorok, akik nyílzáporral feleltek, és 
a magitor tűzbogarai... Ork lábak tapossák a kecses 
hajó fedélzetét, félállatok diadalordítása nyomja el a 
kyrek parancsszavait. Sikolyok, menekülés; ó, Weila, 
nincs szörnyűbb, mint csapdába esni, és beletörődni a 
végbe. Aztán a orkok bűze, a pofájukból lógó otrom-
ba agyarak, közvetlen közelről röhögnek az arcába, 
röfögnek és morognak a nyelvükön; tisztán érezni a 
gúnyt belőle. Kötelek szorítása, terelik őket, mint az 
állatokat, az összes nőt, meg néhány férfit, át a maguk
bárkáira. Bátyja levágott fejét szutykos rongyokba 
bugyolálja az egyik aljas, és magával viszi. 
A guttarok pokla olyasfajta hely lehet, mint egy ork 
kalózhajó fedélköze. Bűz, piszok; nyers haldögök és 
hínár étel gyanánt. Az időnek nem volt túlzott je-
lentősége, hisz egyfelől kínszenvedés volt megérni 
minden újabb szívdobbanást, másfelől ki se lehetett 
látni, hogy milyen napszak van éppen. Iwola - mert 
így hívták a kyr lányt - csak imádkozott megállás 
nélkül. Már-már rögeszmésen ismételgette Weila és 
Igere nevét, és zokogott rendületlenül. El sem tudta 
képzelni, milyen sors várhat rá.

- Miért mentettél meg?
A szabadság váratlanul érkezett, és pont úgy, mint a 
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mesékben. Iwolát felrángatták a fedélzetre. Épp új 
nap virradt, a lány szemébe fájdalmas késszúrásként 
hatolt a napfény. A fedélzetet sok helyütt vér lepte, 
és erről eszébe jutott, hogy rabtársai sorsáról mit sem 
tud. Az ork főnök hadart valamit ocsmány, vartyo-
gó nyelvén, és szemmel láthatóan választ várt. Iwola 
kétségbeesetten nézett körbe, és amikor ismét meg-
látta a vért, keservesen zokogni kezdett. Igere nevét 
hajtogatta magában.
 A váratlan reménysugár rendkívül meglepte. Elő-
ször nem látott semmit, csak hogy meggyullad a vi-
torla, meg valami kátrányos hordó a tat körül. Aztán 
két ork elzuhant, átvágott torkukból vér spriccelt, 
majd sorban még néhány. A túlélők kétségbe estek, 
ordítoztak, fegyvereiket rázták. És akkor, közvet-
lenül a lány előtt, hirtelen tovaszállt a megmentőt 
leplező mágia.
A legdélcegebb férfi volt, akit Iwola valaha látott.
Magas, erős; széles mellkasán keselyűmintás vért, 
bronzszínű acél lehetett. Fején sisak, hasonló anyag-
ból, fölötte tűzvörös tollkorona. Jobbjában hosszú, 
nehéz kard, baljában kerek pajzs. Királyi jelenség 
volt. Mintha csak táncra hívná, könnyedén megha-
jolt a lány felé, és csak annyit mondott, “messiriach”, 
azaz “úrnőm”, méghozzá a bálokon szokásos hang-
súlyokkal. Iwola döbbenten lépett oda hozzá, az ide-
gen átkarolta, hogy pajzsával őt is óvja, majd a korlát 
felé lépett, levágott egy túl közel merészkedő orkot, 
és beleugrott a vízbe.
A lány kétségbeesetten sikoltott: az idegen nehéz 
fémvértet viselt. De aggodalomra nem volt oka: egy 
kecses delfin vette őket hátára, és úszott el velük
kelet felé. Ez már sok volt Iwolának. Elájult. Önkí-
vülete előtt még látta, hogy a kalózhajó fáklyaként 
lángol.

Egy gyönyörű öbölben tért magához. Puha homokon 
feküdt, mellette az idegen ült. A tenger hihetetlenül 
kék volt, a nap már magasan járt az égen, és a közeli 
dús erdőből édes virágillat szállt a tenger felé. A lány 
a férfi felé fordult:
- Miért mentettél meg?
- Pihenj. Hamarosan gyalog indulunk be a száraz-
földre.
- Nem vagy kyr. - Valóban. A férfi most nem viselt
sem sisakot, sem mellvértet. Tulajdonképpen egy 
szál ágyékkötőben üldögélt. Sötét, majdnem fekete 
haja volt, hold-lunír csattal hátrafogva. Gondosan 
ápolt, rövid szakállat viselt. Bőre napbarnított volt, 

szőrzete dús, és rendkívül izmos volt. Ujján ezüstgyű-
rű csillant, benne mélytüzű rubinkő.
- Jól látod. Nem vagyok kyr.
- De a nyelvünket mégis...
- ...beszélem. Na és? Te talán csak kyrül értesz? - Vé-
gigmérte a lányt. Iwola most jött rá, hogy hajdan szép 
dreggise cafatokban lóg róla, alig takarja tökéletes tes-
tét. A férfi hirtelen megérintette a csuklóját, és va-
lami virágport hintett a kötél dörzsölte sebre. Iwola 
döbbenten tapasztalta, hogy jól esik neki az idegen 
érintése.
- Derék idegen, tudom, hogy ostoba és idétlen kérés, 
de valami ruhád nem volna számomra?
- Nem. - Az idegen elmosolyodott, kedvesen és meg-
értőn. - De nem kell, hogy előttem szégyenkezz. Tő-
lem nem kell tartanod.
- Nem kell tartanom tőled? Miért, talán eunuch vagy? 
- mérte végig a lány évődve. A férfi visszamosoly-
gott.
- Szólíts csak Amtukhnak. 
- Én pedig Iwola vagyok.
- Tudom - felelte a férfi, és a lány majdnem hanyatt
esett a megdöbbenéstől.
- Honnan tudod a nevemet?
- Én téged kerestelek. Az a feladatom, hogy magam-
mal vigyelek a Pentagramma területére.
- Miért, ki vagy te? – lépett hátrébb a lány. Hangja 
riadt volt. 
- Amtukh vagyok, a Tengeri Birodalom magasságos és 
tökéletes Istenkirályának szentelt Áldott Gárda tiszt-
je. 
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A lány felsikoltott, és futásnak eredt volna, ha a fér-
fi nem rántja le a földre. Mellékuporodott, és, kezét
nyugtatóan Iwola vállára tette, majd folytatta. 
- Szépen kérlek, ne légy bolond. Az őserdőben meg-
halsz. Nem rabláncra fűzött vad vagy, hanem feje-
delmi vendég hazám legerősebb tartományában, a 
Pentagramma területén.
- Az ilyesmit túsznak hívják... - mondta a lány dur-
cásan. Amtukh felnevetett.
- Fejedelmi túsz, akit azonban úgy tartunk, ahogy 
megérdemli. Rangjának kĳáró ellátást biztosítunk
egy császári unokaöcs feleségének, még ha ellensé-
ges nép szép leánya is.
- Csak apám akarata, egy aljas szerződés révén va-
gyok a felesége. Még sosem láttam. - A lány kedv-
telve nézett végig a harcos meglepett arcán. - Veled 
megyek, mert itt pusztulnék máskülönben. Azon 
kívül... megmentetted az életemet... - ezt már egész 
közelről suttogta, búgó hangon. Szemét behunyta, 
száját kicsit kitátotta; a csók azonban elmaradt. Csa-
lódottan nézett a férfira, aki a távolba figyelt.
- Lassan induljunk. Napokba telik, míg innen civili-
zált vidékre érünk.

Két napba telt, mire átkeltek az erdőn. Közben 
Iwola megtudta, hogy a rubinköves gyűrű tette lát-
hatatlanná a harcost, és hogy az állatok némelyike 
önként segít neki. Váratlan kalandokból is bőven 
kĳutott a lánynak. Hatalmas szitakötők zúgtak el a
feje felett, olykor csak a harcos figyelmeztetésére
került el futóhomok-csapdákat, és egyszer Amtukh 
komoly harcot vívott egy két ember hosszú százlá-
búval, aki fel akarta őket falni. Rengeteget beszél-
gettek, és a lánynak egyre jobban tetszett a harcos. 
A veszélyes helyzetek után jól esett az erős és biz-
tonságot jelentő karok mögé bújni, vagy éjjel a férfit
maga mellett tudni. Sajnos azonban érzelmei nem 
találtak viszonzásra, legalábbis a férfi kőszoborként
viselkedett a társaságában. Pedig Iwola járatos volt 
a bálok forgatagában; tudta, hogy Igere és Morgena 
gyönyörű alakkal ajándékozták meg, és még soha 
nem akadt férfi, legyen akár fiatal tiszt, vagy koroso-
dó nemes, akit ne tudott volna meghódítani. Illetve, 
igazság szerint, kifejezetten hódítania sosem kellett, 
mert nem akadt férfi, ki visszautasította volna köze-
ledését.
A második nap végére jött rá, hogy szerelmes 
Amtukhba, és hogy kerül amibe kerül, de megszerzi 
a férfit.

A második nap végén hagyták el az erdőt, és értek 
ki a szántókkal és tanyákkal tarkított szelíd dombok 
közé. Besétáltak egy településre, ami a kyr szemnek 
teljesen szokatlan volt: oszlopkörök, boltívek, lépcsős 
piramisok. Az emberek Amtukhoz voltak hasonlóak, 
bár egy sem volt olyan magas vagy izmos, mint a har-
cos. Amerre csak ment, az emberek rámosolyogtak, 
és furcsa nyelvükön kiáltoztak neki, Iwolát viszont 
megbámulták. A legnagyobb piramis árnyékában egy 
kortalan arcú, mélyzöld köntöst és türkizköves gyű-
rűt viselő férfival hosszan beszélgettek. Az ruhákat
adott a lánynak, illetve egy gyaloghintót bocsátott 
rendelkezésükre, meg néhány harcost, akik nagy 
tisztelettel hódoltak Amtukh előtt. A férfi amúgy
zöld-lunír karpereccel és - saját elmondása szerint - 
inoccha’rrkü-kagylóból készített fülbevalókkal lepte 
meg a lányt. Iwola a nyakába borult, és meg akarta 
csókolni, a férfi azonban nem engedett fel. Egy éjsza-
kát töltöttek a városban, finom ételeket vacsoráztak,
és éjszakára a lány külön szobát kapott, kényelmes 
heverővel és őrrel az ajtaja előtt.
- Miért örülnek neked ennyire? Mit kiabálnak neked 
folyton az emberek?

Másnap napkelte és egy kiadós reggeli után indultak. 
A gyaloghintót tizenkét rabszolga cipelte, meg még 
hat volt váltásban. Előttük, mögöttük, körülöttük 
szintén tizenkét katona, dárdával és karddal felfegy-
verezve, vékony bőrvértben. A gyaloghintó kényel-
mes volt, nyitható ernyővel a napfény és az eső ellen. 
Egyikre sem volt még szükség, az idő kellemes volt, 
lágy szellő fújdogált, virágillatot hozott. Iwola boldog 
volt. Nem bánta, hogy túsz: legalább megmentet-
ték egy ostoba érdekházasságból. No és itt volt vele 
Amtukh, a tökéletes férfi, akiről mindig álmodott.
Akit szeretett...
- Azért örülnek, mert látják a vértemen és a paj-
zsomon a keselyűt és a három napot. Az Istenkirály 
Őszentségének Áldott Gárdája viseli e jeleket, és én 
az ő tisztjük vagyok. Ezért dicsérnek, hálálkodnak, 
vagy kívánnak jószerencsét.
- Mikor érünk a Pentagrammához? 
- Ha minden jól megy, holnap este. Ott te palotát 
kapsz, én pedig visszamegyek a körletbe. De ígérem, 
hogy meglátogatlak majd: minden szabadidőmet mel-
letted töltöm. 
A lány felvidult, és az út menti kőrakást nézte. Hosz-
szú csíkban voltak lerakva sziklák, amíg a szem ellá-
tott, párhuzamosan az úttal.
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- Mi ez a vonal, ami mellett megyünk? A város óta 
halad az út mellett...
- Igen, és még fog is a Pentagrammáig.
- Miért, mire való ez?
- Nem tudom. Én nem vagyok máguspap... Egyszerű 
harcos vagyok, még ha a legjobbak közül való is.

Éjjelre egy csöndes kis fogadóban húzták meg magu-
kat. A tenger és az erdő gyümölcseiből készült vacso-
ra kiadós és remek volt. Szobát azonban csak egyet 
kaptak, egy – bár tiszta és kényelmes – heverővel. 
A katonák és a rabszolgák kint éjszakáztak. Amtukh 
azonnal felajánlotta, hogy csatlakozik hozzájuk, 
Iwola azonban ragaszkodott ahhoz, hogy együtt ma-
radjanak. A férfi így vonakodva, de befeküdt az ágy-
ba a lány mellé, annak nem kis örömére.
Közeledése azonban ismét hasztalan volt, akármivel 
is próbálkozott. Amtukh csak feküdt, mint egy fa-
törzs. Se simogatás, se más nem vezetett eredmény-
re. Úgyhogy csak odabújt a harcoshoz, átölelte, és 
csalódottan elaludt. 
Másnap megszúrta az ujját a kagylódíszes fülbevaló-
val. Kis sikkantással le is ejtette az ékszert. Amtukh 
felvette, a lány mögé lépett, és óvatosan a fülébe il-
lesztette. Közelsége,  az érintése ismét perzselő vá-
gyat ébresztett Iwolában. Hátranyúlt, kezével végig-
simított a férfi hátán. És ekkor Amtukh viszonozta a
gesztust: kezét a lány vállára tette, és finoman meg-
szorította.
Iwola csodálkozott. Bátyjai tesznek így a katonáik-
kal, ha bátorítani akarják őket, vagy apja, ha meg 
kívánta nyugtatni egy felzaklatott rangbélĳét. A
Cuhh’uar-tó partján emelt palotájukban, a vadszőlő-
vel futtatott márványoszlopok hűvösében, kristály-
pohárból bort kortyolva gyakran elgyönyörködött 
a Hősök Csarnokában látható freskókban: marcona 
kyrek, akik a csatatéren fogadnak bosszút testvéreik 
haláláért. Ott, ősapja és annak testvére között látható 
e mozdulat, bátorító, nyugtató - de legkevésbé sem 
szerelmes.
- Még sosem volt dolgod nővel? – Kérdezte csaló-
dottan.
- Kérlek… ne! – Amtukh lehajtotta a fejét. A lány 
szembefordult vele, és gyöngéden elmosolyodott:
- Nem baj. Ha gyakran meglátogatsz, mint ígérted… 
- A férfi azonban sarkon fordult, és az ajtó felé in-
dult.
- Indulunk, készülj! – A hangját szenvtelennek szán-
ta, de Iwola érezte benne a feszültséget.

- Elkészültem.
- Akkor gyere, kérlek. Enni a gyaloghintóban fogunk  
Odakint még sötét volt, de kelet felől fény kúszott az 
égre.

Dél után nem sokkal egy hatalmas város bontakozott 
ki szemük előtt, az egyik nagyobbacska domb mögül. 
Valóban gigászi és lenyűgöző volt: fehér márvány és 
barna agyag, kecses oszlopsorok és égbetörő pirami-
sok. Középen folyó osztotta ketté. Iwola nem tartotta 
lehetetlennek, hogy legalább kétszázezer ember lakja. 
Rákérdezett, hogy ez-e a Pentagramma.
-Ez a Pentagramma középpontja. A főváros után a 
második legnagyobb településünk. A három hadúr-
szent egyikének parancsolata alatt – válaszolta kész-
ségesen a harcos.
A nap már lejjebb szállt, ahogy átléptek a kapun. Szé-
les vizesárok felett masszív kőhíd ívelt, agyagtéglák-
ból rakott falak határolták a várost. A kaputorony ár-
nyékában a fegyveresek bárdjukat emelve tisztelegtek 
Amtukhnak, aki szívélyesen visszabólogatott. 
Hosszú idő telt el, mire elhagyták az alacsony, sze-
gényesebbnek tűnő házakat, és kiértek a folyópart-
ra. Iwola kikötőket látott, szurokfőzőket, kötélverő-
ket, ácsokat, óriás raktárakat. Ezen a parton is akadt 
néhány piramis, valószínűleg afféle templom, de a 
túloldal volt az igazi csoda. Lankás domboldalon so-
rakoztak a márványpaloták; árnyas ligetek, kis csator-
nák tagolták az előkelők lakrészét. És itt aztán voltak 
piramisok is! Akkorák, hogy a kyr lány olyan nagyot 
addig elképzelni sem tudott volna.
Amtukh kisegítette a “túszt” a gyaloghintóból, aki 
átkarolta a férfi derekát. A harcos szelíden eltolta
magától, és néhány szót váltott az idáig őket kísérő 
katonákkal. A gyaloghintó, és az egész kíséret vissza-
fordult, oda, ahonnan jöttek. Amtukh intésére kis la-
dik siklott a parthoz; idősödő, egy szál kék ágyékkötőt 
viselő férfi evezett. Hamarosan átértek a túloldalra.
Néhány alázatos tekintetű nő várta őket, színes ru-
hákban. A harcos kiszállás közben rájuk mutatott:
- Ők a rabszolgáid. Elvezetnek a palotádhoz. Nekem 
most sajnos mennem kell, a körletem vár. De még 
este, vagy legkésőbb holnap reggel meglátogatlak! 
– Szélesen elmosolyodott. A lány megcsókolta és át-
ölelte volna búcsú gyanánt, de a férfi hátat fordított,
és hamarosan eltűnt egy márvány keselyűszobor mö-
gött.
- Messiriach…! – hajolt földig egy gyanúsan fehér 
hajú rabnő. Iwola megütközve nézett rá:
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- Kyr vagy?!
- Igen, úrnőm… Katonaözvegy, most rabnő. Immár 
két éve. – A nő óvakodott felnézni.
- Ne hajlongj előttem, mint egy rabszolga! Bőven 
elég az a tisztelet, amit amúgy is adnál nekem. – A 
lányban most tudatosult a tény, hogy egy ellensé-
ges birodalom foglya. A Pentagramma középpontjá-
ban…! Lehet, hogy a férfi azért volt ilyen hideg vele
szemben, mert jól tudta, hogy emberáldozat lesz 
csupán a lány… Ó, Weila, ne add! Hiszen azt állítot-
ta, hogy előkelő palotát kap, mint előkelő túsz…
Sötét gondolatok környékezték, ahogy a kavicsos 
úton egy gyönyörű palotához kísérték. A rabnők kö-
zül csak a kyr hölgy beszélt vele, semmiségekről. A 
neve amúgy Myrm volt. A többi nő csak a saját nyel-
vén értett volna. A palotát látva azonban felderült 
Iwola lelke. Hófehér, zöld erezetű márvány falak, 
oszlopsorok, rózsakert, szökőkút, kis patak, dísztó. 
Bent tágas csarnokok és kis fülkék, ében és br’tn-fa 
bútorok, ritka vadak prémjei. Boldogan járta körbe a 
pompás lakóhelyet, amihez gazdag ruhatár és szám-
talan ékszer is tartozott. Bár a Tengeri Birodalom 
ízlése furcsa volt és idegen, a kínált fényt és gazdag-
ságot Enrawellével is össze lehetett volna mérni.
Egyre csak Amtukh járt a fejében, és az, hogy igazi 
hercegnőként fogadja majd a tágas csarnokokban; 
helyi, ám vonzóan barbár ruhákat visel majd, meg 
igazgyöngy és smaragd ékszereket. Körbevezeti a 
férfit a dísztermeken, behúzódnak a kíváncsi szemek
elől a kis fülkékbe, a pazar hálók valamelyikében 
pedig beavatja a szerelem művészetébe. Amtukhot, 
a tökéletes férfit, aki úgy jött érte a pokolba, ahogy
a leánymesékben szokás, és egyenesen a mennyor-
szágba repítette.

Amtukh ezalatt az Áldott Gárda körlete felé indult. 
Jó érzéssel töltötte el, hogy hazaérkezett. Teleszívta 
mellkasát a virágok édes illatával, és mosolyogva lé-
pett ki a körlet piramis-gigásza elé. 
Ez a piramis egyike volt azon irdatlan építmé-
nyeknek, amit Iwola megcsodált. Olyan magasra 
tornyosult, hogy csúcsán a teraszt a legjobb íj sem 
érhette volna el. Falait keselyű és három nap képe 
díszítette, a trapéz alakú bejárat oldalain zászlók és 
örökégő lángok lobogtak. A harcos láttán boldogan 
hajoltak meg a kapuőrök. Ők még nem voltak az Ál-
dott Gárda tagjai, csak kiképzés alatt álló fiatal fiúk.
Könnyű posztóvértjükre így csak a három nap ke-
rült, pajzsuk pedig teljesen dísztelen volt.

A legalsó szinten sok ilyen ifjonc szaladt a harcoshoz, 
lesegítették és elvitték vértjét, kardját, pajzsát, sisak-
ját. Vászonnadrágját már maga vetette le, mikor az 
alsó szinti fürdőbe lépett. A melegvizes és hidegvizes 
medencékből azonnal kiugráltak a gárdisták, és köré 
gyűltek:
- Amtukh! Itt van Amtukh! Itt van a parancsnok! 
– Hallatszott mindenfelől.
- Szépséges Ulkwut – lépett oda egyikükhöz a har-
cos, és kedvtelve végigsimította a nevezett csupasz 
mellkasát. – És jó Huwíeth-em! – mondta kedvesen 
egy másiknak, és gyöngéden végigsimította szakállas 
arcát.
- Mesélj nekünk, Amtukh! Merre jártál?
- Előbb hadd fürödjem! – nevetett a parancsnok. A 
forróvizes medencéhez lépett, és kéjes nyögéssel 
ereszkedett bele.
Lehunyta a szemét, és bort kért. Egy rabszolga azon-
nal ónkupát adott a kezébe. Libbent a bejáratot taka-
ró hasított elefántbőr, és egy fiatal gárdista lépett be.
Amikor észrevette Amtukhot, felderült a képe. Siet-
ve ledobálta ruháit, és vidáman gázolt a forró vízbe. 
Útközben többen végigsimították válláthátát, rájuk 
azonban egy kedves mosolynál többet most nem pa-
zarolt:
- Szerelmem! – Kiáltotta boldogan.
- Íowar, drágám! – Amtukh átölelte, és szenvedélye-
sen megcsókolta a másik férfit. Példájukat több más
páros vagy hármas is követte…

- Messiriach, rendkívül sajnálom, de Amtukh pa-
rancsnok lemondta a ma esti találkozót. A hadúr-
szent őszentsége hívatta magához, az éjszakát pedig 
a körletben töltené… - Myrm készségesen fordította 
az ágyékkötős, zöld-sárga testfestést viselő rabszolga 
szavait. A hírnök a porban hasalt, arcát is a talajnak 
szegezve; fel nem nézett volna az úrnőre. – De a pa-
rancsnok holnap reggel tiszteletét tenné önnél, ha 
alkalmas…
- Természetesen! – Iwola úrrá lett csalódottságán, 
amikor a rabszolga a másnapot említette. – Reggelire 
várom a parancsnokot. 
Szóval parancsnok… gondolta magában a lány. Ezt 
eddig nem mondta. Nem baj. Szerette a szerény fér-
fiakat.

Amtukh kilépett a piramisból, és egy másik, még na-
gyobb felé vette az irányt. A főpapok és a hadúrszent 
lakóhelye, illetve a legfőbb templom gyanánt működő 
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gigászi agyaggúlát ápolt kertek vették körül. A mesz-
szi Dél esőerdeiből hozatott fákon a világ minden 
tájáról való madarak ültek, és szüntelen énekükkel 
szórakoztatták a pihenni vágyó papokat. Az árnyas 
ligetecskék márvány- és fapavilonokat rejtettek, kis 
patakokban csobogott a víz, mesterséges vízesések 
torkolltak dísztavakba, csendes rabszolgák siettek 
a kavicsos ösvényeken, a papok lenge ruhás rabnői 
összesúgtak a harcos mögött.
A parancsnokot kitépett nyelvű eunuch rabszolga-
testőr vezette az egyik márványpavilonba. A hadúr-
szent elé. A birodalom három legfőbb máguspapjai-
nak egyike ráncos arcú, hollófekete hajú férfi volt.
Türkizkék szemeiben évszázados bölcsesség csillo-
gott, vékony teste elveszett a világosszürke, arannyal 
hímzett köntösben. Nyaka körül korall és igazgyöngy 
pihent, ujjain smaragd és gyémánt szikrázott. A pa-
rancsnokot látva kissé felemelkedett trónusáról.
Amtukh a pavilonba lépve azonnal térdre borult, 
fejét lehajtotta, pajzsa alját a csiszolt gránitlapokkal 
fedett padlóhoz érintette. A nap nyugodni készült, 
aranyszínű sugarak szűrődtek át a növényritkaságok 
levelei közt. A hadúrszent trónusa mellett szintén 
aranyszín bundájú tigris ásított lustán. A rabszolga-
testőr kihátrált, és eltűnt a fák között.
- Olyan szép ez a délután… - kezdte a hadúrszent. 
Rendkívül mély és bársonyos hangja volt. – Úgy vél-
tem, ez a naplemente megérdemli, hogy innen szem-
léljük meg. 
- Szentségednek szabadságában áll fogadásom mi-
kéntjéről dönteni – Amtukh még mindig a vörös-
arany erezetű gránitlapokat nézte.
- Jó parancsnokom… Tedd le a fegyvereidet, és ülj 
le! – Amtukh a földre fektette pajzsát, rárakta kardját 
és sisakját, majd helyet foglalt a br’tn-fa zsámolyok 
egyikén. Végre ránézett a hadúrszentre:
- Szentséged jónak látott hívatni…
- Igen.
A város mindenható ura mézbe áztatott gyökeret 
rágcsált, mélyen elgondolkozva. Aztán hirtelen szin-
te feljajdult: 
- Fáradt vagyok! Nagyon fáradt, én is, és mind a fő-
papok. A kyrek erősek. Elképzelni sem tudod, meny-
nyire erősek! – Amtukh óvakodott közbeszólni, de 
szemét nem vette le a beszélőről. – Nap mint nap 
élethalálharcot vívunk velük, és, barátom, be kell 
látnunk, hogy a mágiánk riasztóan gyenge az övé-
kéhez képest. Bizony. Ha nem a Pentagramma kö-
zéppontjából gerjesztenénk a védőerőket és irányíta-

nánk a határainkra, már réges-régen elsöpörtek volna 
minket. Egyelőre még tartjuk magunkat, de már nem 
sokáig. Akár már holnap is átszakadhat a védőburok, 
és seregeik ellepik birodalmunkat. Azért hívattalak, 
hogy erre felkészülj, úgy is mint harcos, és mint az 
Istenkirály Őszentsége Áldott Gárdájának parancsno-
ka.
- Szentséged biztos lehet abban, hogy a Gárda bármi-
kor bevethető.
- Igen… Nos, és volna még valami. Ugyan súlyos ha-
dititok, de talán fontos tudnod. A Pentagramma nem 
pusztán mágikus fókuszpont. Kétségtelenül hasznát 
vesszük ekként is, de fő feladata egészen más. Évszá-
zadokkal ezelőtt építettük, hogy aztán számtalan, ön-
célúnak tűnő szertartást végezzünk itt. Hamarosan, a 
főpap szerint belátható időn belül, e szertartások célt 
érnek: megnyílik az Istenek Völgye. Ezzel egy csa-
pásra olyan fegyvert szerzünk, amivel pillanatok alatt 
megsemmisítjük Freiglundot, de még Zighroatra is 
olyan erővel sújtunk, hogy évezredekre békét köthe-
tünk utána.
A hadúrszent már mosolygott, diadalittasan, mintha 
az Istenek Völgye nyitva állna, és belőle isteni lények 
és démonok lépnének elő, hogy csatát nyerjenek a 
kyrek ellen. Amtukh megköszörülte torkát:
- Szentséged szavaiból egy valami világos számomra: 
ha a kyrek támadnak, sereggel, akár holnap, akár más-
kor, a hadsereg és az Áldott Gárda célja nem a győze-
lem lesz. Hanem hogy időt nyerjünk szentségednek és 
a főpapoknak a szertartás befejezéséhez és a győzel-
met hozó fegyver elkészítéséhez.
- Okos meglátás, jó parancsnokom. – A hadúrszent 
mosolyogva simította meg aranyszőrű tigrise nyakát. 
A nap már csaknem teljesen lenyugodott. – Most tá-
vozhatsz.
Amtukh felkapta fegyvereit, és kihátrált a pavilon-
ból.

Nem sokkal később már egy kőlapon feküdt, a körlet 
alsó szintjén, a medencék közt. Szerelme, Íowar gyen-
géden dörzsölte bőrébe az értékes olajat. A mellette 
fekvő lapon Ulkwut hevert, őt párja, a sebhelyes vállú 
Estr’hann masszírozta. Amtukh beszámolt a hadúr-
szentnél tett látogatásáról, de az Istenek Völgyét nem 
említette; szerelmeinek ugyan nem hazudott, közölte 
viszont, hogy haditikokról van szó. Amikor aztán az 
útjáról kérdezték, elkomorult és elcsöndesedett. Az-
tán halkan csak ennyit kérdezett:
- Gondolkodtatok már azon, hogy mi is a szerelem?
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A gárdisták művelt emberek voltak, ismerték a bi-
rodalom jelentősebb gondolkodóinak munkásságát, 
így nem siették el a választ. Leghamarabb Íowar állt 
elő a válasszal. Végigsimította ujjbegyeivel Amtukh 
nyakát, majd így szólt:
- Például ez szerelem. Nem?
- A szerelem csak testi kapcsolat lenne? – vágott 
közbe azonnal Ulkwut. - Kétlem! Hiszen mi mind 
szoktunk egymással szerelmeskedni, olykor többen 
is egyszerre, de én személy szerint a legmélyebb ér-
zelmeket Estr’hann irányában táplálom… - Neve-
zett gyengéden végigsimította bajtársa hátát. Aztán 
átvette a szót:
- Igen, Íowar, a szerelem testi és lelki közösség. 
Többen vannak köztünk, akik csak a testi örömöket 
hajszolják, és nincs komoly érzelmük senki irányá-
ba… Főleg azok a szerencsétlenek vigasztalódnak 
így, akik szerelme elesett, és az idő még nem gyó-
gyította be sebeiket.
- Ezt én is így gondolom, drágám – mondta Amtukh. 
Aztán kis idő múlva hozzátette: - De vajon meddig 
bírja egy szerelem testi kapcsolat nélkül…? – Ezen 
hosszan filozofálgattak, lírákból idéztek, meg a böl-
cselők munkáiból. Aztán, mikor megunták, hálófül-
kéikbe vonultak, párosával.

Iwolát a másnap reggel egy hatalmas, ember magas 
ezüsttükör előtt találta. Már jó ideje fenn volt, láza-
san készülődött Amtukh fogadására. Teste fürdőtől 
illatozott, haját szorosan hátrafogta. Rövid és me-
rész szabású fehér selyemruhácskát húzott, nyaká-
ba smaragdköves láncot akasztott. Myrm javaslatára 
kontyába még virágot is tűzött. Kedvtelve illegette 
magát a tükör előtt: akár egy igazi barbár hercegnő.
A reggeli színhelyéül egy kis teraszt szemelt ki. Fe-
hér márványoszlopok határolták, amikre kúszórózsa 
fonódott. Iwola ide állíttatott egy apró, br’tn-fából 
készült asztalkát, és köré két ülővánkost. Finom ezüst 
étkészletet rendelt. Csodálkozott, hogy a barbárok 
nem ismerik a kristálypoharakat, de azt készséggel 
elismerte, hogy az ezüstművességük kifinomultabb
a kyrekénél. A szolgák egy nagy tálat is behoztak, 
aminek anyagában Iwola döbbenten ismerte fel az 
emberi csontokat. A látvány szíven ütötte, emlékez-
tette fogoly-mivoltára, és a barbárok szörnyű mági-
ájára, amiről annyit hallott. Azonnal kiparancsolta 
a szörnyű edényt, mondván, hogy csonttárgyakat 
többé nem kíván látni.
A készülődés izgalma azonban csakhamar erőt vett 

iszonyatán, és ismét mosolyogva rendezkedett: az 
asztalra friss virág került, remek borokat választott. 
Az étrend összeállítását Myrmre hagyta, aki kyr gyo-
mornak is elfogadható helyi fogásokat válogatott ösz-
sze. 
Iwola reggeli utánra a legmeghittebb hálót szemelte 
ki. Puha prémeket tetetett az ágyra, vágyfokozó füs-
tölőket gyújtott meg, és már alig várta a férfit. A fér-
fit, akit szeretett, akiért majd’ elepedt. Végül kiment
a teraszra, és leült a terített asztal mellé.

Amtukh kevéssel napkelte után érkezett. A kapus 
rabszolga azonnal berohant, és megrázott egy csen-
gettyűt. A harcos elé más szolgák siettek, és úrnőjük 
elé vezették, egy kis teraszra. Iwola sugárzó boldog-
sággal kelt fel, és kecsesen a férfihez lépett. Átölelte a
nyakát, és a fülébe suttogott:
- Drágám, Amtukh! Úgy örülök… - A férfi végigsi-
mította a hátát.
- Ajándékot hoztam. – Azzal átnyújtott egy díszes 
csomagot. 
Elefántcsont és obszidián bábukból álló sakk-készlet 
volt, Iwola kimondhatatlan örömére. Leültek egy-
mással szembe, és a szolgák megkezdték az ételek fel-
hordását. Számos, finomabbnál finomabb fogás, ha-
lak, rákok, kagylók, friss gyümölcsök, hozzá könnyű 
bor. Reggeli után sakkoztak, illetve a lány tanítgatta 
a parancsnokot. Nagyokat nevettek, aztán a lány fel-
kelt, kézen fogta a férfit, és a háló felé húzta. Amtukh
zavarba jött, amint a szobába lépett. Iwola az ágyra 
hevert, és hívogatta. A parancsnok nagy nehezen, vo-
nakodva leült. A lány átölelte, és bontogatni kezdte a 
mellvért tartószíjait.
- Segíts már, kérlek! Nem tudom kicsatolni…
- Mit szeretnél? – kérdezte Amtukh.
- Hát… - sóhajtotta a lány, és a férfi nyakába borult.
Kezével végigsimított annak combján. Amtukh hirte-
len és erőteljes mozdulattal felkelt, és szembefordult 
az ágyon pihegő lánnyal.
- Ne tedd, kérlek!
- De hát miért?! – Iwola dühöt és csalódottságot ér-
zett. – Talán nem találsz elég szépnek?
- Kérlek, ne vágyakozz utánam! Mindkettőnket tönk-
re teszel vele. – Azzal elfordult. Iwola meg mert vol-
na esküdni, hogy előtte könnycseppet látott a szemé-
ben. Dühe azonnal elpárolgott, kicsit el is szégyellte 
magát.
- Bocsáss meg, drágám… - Amtukh leakasztott a nya-
kából valami láncot.
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- Tessék. Valamikor keress fel a körletben… ha 
úgy akarod! – Még mindig nem fordult meg. A lány 
elvette a láncot, rajta a keselyűs-napos medállal. 
– Holnap ugyanekkor meglátogatlak… Most… kér-
lek… mennem… kell…
 Elcsuklott a hangja, és kilépett a szobából. 
Iwola visszahanyatlott az ágyra, és pityeregni kez-
dett. Morgenához és Igeréhez fohászkodott. A sze-
relmi csalódás miatt kicsivel később már hangosan 
zokogott. Aztán abbahagyta. Rájött, hogy semmi 
sincs veszve, hiszen nem is történt semmi rossz. Ő 
szereti Amtukhot, és a férfi talán leplezi csak a vi-
szonzást. Szép lassan megnyugodott. Aztán hivatta 
Myrmet, és sakkoztak. Szolgálója remek játékosnak 
bizonyult; nem túl logikus, ám zavarbaejtően haté-
kony stílusa igazi szellemi csemegét kínált a lány-
nak, aki azért rendre győzött. Dél után járt már az 
idő javában, amikor elfogyasztott egy kis gyümöl-
csöt, és előkereste a medált.

Iwola nem sokkal később az Áldott Gárda körlete 
előtt állt. A piramis fenyegetően tornyosult fölé. A 
két kapuőr gyanakodva figyelte a lányt, mire meg-
mutatta nekik a medált. Egyikük erre füttyentett, és 
hamarosan egy gárdista érkezett oda. Összeráncolt 
homlokkal magyarázott a lánynak, rendkívül csú-
nyán ejtve a kyr szavakat:
- Amtukh van ki… ööö… túl. Van ide… ööö… 
majd…
A lány bólintott, hogy érti, majd belépett a férfivel.
Akadály nélkül jutott fel a második szintre a har-
cos mögött, egy kis teraszfélére. A gárdista rábökött, 
majd a padlóra, és valamit hadart. A lány bólintott, 
mire a férfi elment.
- Tehát itt kell várnom – gondolta a lány. Lenézett a 
teraszról, ami egy nagy csarnok fölé lógott ki, afféle 
galéria gyanánt. 
Lent férfiak vívtak, életlen fegyverekkel, egy szál
ágyékkötőben. Iwola valamit nagyon gyanúsnak 
talált a mozgásukban, a viselkedésükben; ahogy a 
földre taglózott bajtársat felsegítették, amilyen pil-
lantásokat váltottak. Aztán letették a kardokat, és 
birkózni kezdtek, mindig ketten egy ellen. Itt né-
melyik gárdista már hangosan nevetett, és Iwola 
iszonyodva vette észre, ahogy az egyik szájon csó-
kolt egy másikat. Arca elé kapta finom kis kezét, és
tágra nyílt szemekkel meredt a lentiekre. Egyikük 
feldagadt könyökét két másik kenegette valami bal-
zsammal, sokkal gyöngédebb mozdulatokkal, mint 

indokolt lett volna. A sebesült később hálás csókkal 
köszönte meg a gondoskodást, előbb az egyiknek, az-
tán a másiknak.
Aztán belépett Amtukh. Iwola nagyot nyelt. A ve-
zénylő gárdista kiáltott, mire a gyakorlatozók mind 
odagyűltek. A vezénylő és a parancsnok szenvedé-
lyes csókot váltottak… Iwola iszonyodva rohant ki, 
és meg sem állt a palotájáig.

Amtukh szenvedélyes csókja után Estr’hann az egyen-
súlyát is alig tudta visszanyerni:
- Amtukh, drágám… Micsoda kellemes meglepetés 
volt ez a csók… Ritkán van részem ilyen szenvedély-
ben.
- Hagyd el… Örömmel adok… - Hangja fátyolos 
volt.
- Csak nincs valami baj?
- Napokon belül háború lesz! – A többiek azonnal 
hangos és izgatott kiáltozásba kezdtek. – Most jövök 
a hadúrszent őszentségétől, számmal most az ő szája 
szól: készüljetek, gárdisták, a kyrek hamarosan ránk 
törnek!
- Készen állunk!! Jöjjenek csak! – hallatszott minden-
felől.
- A többi csapatot is fegyverbe szólították, a másik két 
tartomány ideküldi seregeit, szövetségeseink szintén 
készülődnek… - Amtukh elmosolyodott, reggel óta 
először: - De most fürödjünk! 
Üdvrivalgás volt a felelet.

Amtukh másnap is megállt Iwola palotája előtt. A 
szolgák most kisebb lelkesedéssel vezették be, mint 
előző nap. A lányt egy belső szobában találta meg. 
Iwola halkan szipogott, meg sem fordult a férfi jöt-
tére. A parancsnok zavartan letette aznapi ajándékát: 
messze délről, az őserdőből hozott színpompás ma-
darat, drága kalitkában. A papagáj halkan kurrogott, 
Amtukh zavartan köhécselt:
- Tegnap ellátogattál a körletbe, igaz? – Csak fájdal-
mas sóhaj volt a válasz. – És gyanítom, valami olyat 
láttál, ami nem volt ínyedre…
- El… el sem tudtam… képzelni, - szipogta a lány - 
hogy ez a magyarázat. Hogy ezért vagy ilyen hideg, 
ilyen visszautasító… Persze csak velem szemben.
- Nézd… A világ legjobb serege vagyunk. Tökéletes 
csapat.
- Tökéletes?! Hát miféle férfiak az ilyenek?! – csattant
fel a lány, sírva. Amtukh lehajtotta a fejét.
- Tökéletes csapat. Sosem mutatjuk, hogy félünk, 
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mert szégyenben maradnánk. Vonakodás nélkül en-
gedelmeskedünk, mert szeretjük egymást. És sosem 
hátrálunk, amíg szerelmünk ott van. Sőt, vadállati 
dühvel védelmezzük egymást. Te talán hátrálnál, ha 
ezzel engem hagynál az ellenség kezén?
- Nem… - Iwola felállt, szembe fordult a férfival.
– Miért pont beléd szerettem?
- Kértem, hogy ne tedd… - Amtukh szemét is könny 
futotta el. Lassan átölelte a lányt. Gyengéd mozdu-
lattal kisöpörte haját az arcából, és puhán megcsó-
kolta. Iwola becsukta a szemét, végigsimított a fér-
fin. – Őrültség… ostobaság… lehetetlen… - suttogta
a parancsnok, de egyre csak csókolta a lányt. Aztán 
vértezete a földre hullt, övét lecsatolta, átölelte a 
lány derekát… A többi szinte magától ment.
Hosszú idő telt el. Egymásba gabalyodva feküdtek 
az ágyon, egyszerre lélegeztek, simogatták egymást. 
Iwola megnyugodott. Amtukhtól olyan szerelmet 
kapott, amilyet még soha életében. Odahaza a kyr 
nők egymást tépték volna egy ilyen szeretőért. Mel-
lette meg itt fekszik egy; és még mindig szerelmes 
belé. Amtukh lassan felült. Végigsimított a lány ha-
sán, és megszólalt:
- Tulajdonképpen rossz hírt hoztam.
- Rossz hírt? – A lány is felült. Fázósan tekert maga 
köré egy puha pokrócot.
- A férjed… Nos, meghalt.
A lány derűsen nézett a férfire:
- És…? Mondtam már, hogy sosem láttam. Tehát 
nem is szerettem.
- A hadúrszent orgyilkosai végeztek vele… és ágya-
sával.
A lány elkomorult. Kevésen múlt, hogy nem ő fe-
küdt a vén kecskével. A parancsnok folytatta: - Rá-
adásul… ööö… nem is mondtad, hogy van még egy 
bátyád. 
Iwola rémülten nézett a férfire:
- Pedig van… A Zighroati Második Légió főparancs-
noka. Mi van vele…?
- Hm… Hamarosan a birodalmunkra tör… hatalmas 
kyr sereggel.
- Háború lesz?
- Háború van. És lehet, hogy nem éljük túl.
Talányos fogalmazásából nem derült ki, kikre is 
gondol pontosan.

Amtukh aztán elköszönt, Iwola pedig magára ma-
radt. A háborúra gondolt. Ahogy fivére és szerelme
leölik egymást a harcmezőn… Igyekezte elhesseget-

ni a rémképeket.
Amtukhra gondolt. És mosolygott. Szerelmes volt 
belé, akkor is, ha a józan esze tiltakozott ellene. Cso-
dálatosan nyugodt volt. A délelőtt folyamán gyö-
nyörű bizonyítékot kapott arról, hogy a férfi a maga
módján viszontszereti őt, csak talán magának sem 
meri bevallani.

Amtukh nyugtalanul hevert cellájában. Íowar kö-
zeledni próbált hozzá, de csak elutasító dünnyögést 
kapott válaszul. Aztán felvirradt a reggel. Amtukh 
megint eltűnt, és csak késő délután került vissza a 
körletbe. Párja ismét vele tartott a hálócellába. Végig-
simította a parancsnok hátát, mire az összerándult.
- Szerelmem, valami baj van?
- Nem, csak fáradt vagyok. Aludnék.
- Aludni? Sem tegnap, sem ma nem vettünk részt a 
közös vacsorán és a fürdésen.
- Csak menj, ha annyira akarsz… - Amtukh a fal felé 
fordult.
- Mi bajod van?! – csattant fel Íowar. – Sem ma, sem 
tegnap hozzám sem nyúlsz. Egy kedves szavad sincs 
hozzám!
Amtukh válaszra sem méltatta. Párja dohogott magá-
ban, szuszogott, mintha futna. Aztán kivágta: 
- Az a kyr rabszolga, mi? Akiért a tengerre mentél… 
Tudom, bizony, jól tudom! Hát nem hihetetlen?! Egy 
nőre vagyok féltékeny! Mondd, mit tud a szerelem-
ről, amit én nem?
- Na jól van, ebből itt elegem lett! – Amtukh felpat-
tant a széles ágyról. – Békén hagysz végre, vagy mi 
lesz?
- Csak gyere, hadd tegyelek boldoggá…! – Íowar most 
szinte sírt. – Már alig bírok magammal… Bezzeg ez 
előtt a nő előtt, napjában többször is… - Amtukh or-
dítva közbevágott: 
- Ha neked csak ez számít, akkor menj, és kéredzkedj 
be Ulkwut cellájába… 
- Ulkwut?! De hát… miért dobsz el magadtól? Egy 
mocskos kyr ribanc miatt, akin az orkok tettek erőz-
szakot…
- Ebből elég! – üvöltötte Amtukh. Majd jéghideg han-
gon, halkan folytatta: - Kifelé a cellámból.
- A te celládból?!
- Jól érted! Vagy adjam parancsba?
Íowar zokogva rohant ki.
Amtukh másnap is rosszkedvű volt. Iwola társasá-
gában mogorva volt és zárkózott. A lány ösztönösen 
érezte, hogy valami nyomasztja a férfit, de az nem volt
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hajlandó megnyílni. Rövid és kínos találkozó volt, a 
parancsnok hamar elköszönt. Visszament a körletbe, 
ahol Ulkwuttal találkozott. Néhány szót váltottak az 
előző estéről és Íowarról; kiderült, hogy az éjszakát 
Ulkwutnál töltötte, nem is épp eseménytelenül. Ez 
azonban megszokott dolog volt. A parancsnok kér-
te a másikat, hogy adja át Íowarnak, hogy bármikor 
visszatérhet, és nincs harag. Ulkwut elment, Amtukh 
pedig a vívóterembe ment. Egyszerre négy ellenfél 
ellen vívott, majd birkózott, lándzsát dobott célba; 
szabályosan önkívületig edzett. Este a fürdőben érte 
a hír, hogy a hadúrszent hivatja.
A hadúrszent ezúttal a piramisában várta. A pa-
rancsnok feláldozott - kitépett szívű vagy megnyú-
zott - rabszolgák hekatombáin lépdelt keresztül, míg 
a fogadóterembe ért. A legfőbb máguspap ezúttal is 
trónuson ült, kezében koponyából faragott serleg. 
Amtukh térdre borult.
- Bölcs parancsnokom… Rossz hírem van. – A korta-
lan férfi kivárt. – A mágikus védelmünk alkonyatkor
összeomlott. Kyria csapatai most indulnak ellenünk. 
A seregek indulásra készen állnak, készen áll-e az 
Áldott Gárda?
- Mindig készen áll, szentséges úr. Hajnalban indu-
lunk.
- Úgy, úgy. Nyerjetek időt… Ha el is bukunk… en-
gem hegyikristály vár, mélyen a város alatt… Hogy 
egyszer majd talán visszatérjek…
Szeme a semmibe révedt. Amtukh kihátrált.

Késő éjjel Iwola arra ébredt, hogy erős kéz fogja be 
a száját. Sikoltani akart volna, rúgkapálni, de kezeit 
is fogta valaki. Ez a valaki szép lassan kihámozta őt 
ruhácskájából, és akkor elengedte a száját és a kezét. 
A lány megismerte. Amtukh volt. Félig szomorkásan 
a lányra mosolygott. Aztán szerelmeskedtek, olyan 
szenvedéllyel, amit Iwola addig soha nem élt át. Da-
rab idő múltán Amtukh ránézett, és végre megszó-
lalt:
- Menj el. Menekülj. Pillanatnyilag hatalmamban áll 
a szabadságot ajándékozni neked.
- De hát… fogoly vagyok, nem? Afféle túsz. – A lány 
zavarba jött.  – Mi lesz veled, ha megszököm?
- Semmi. – Amtukh elkeseredve nézett rá. – Mondd, 
hát nem érted? A bátyád sereggel tör ellenünk, a 
mágikus védelem összeomlott! Holnap ilyenkorra 
halott leszek; és ha itt maradsz, te is.
- Kyr nemeskisasszonyként…
- A mágusaitokat egyáltalán nem érdekli, hogy hány 

kyr pusztul el a földrengésben és a tűzviharban, amit 
ránk küldenek.
Amtukh torka kiszáradt; nagyot nyelt. Iwola rémül-
ten bámult maga elé. Aztán lassan felemelte a fejét, 
és a férfi szemébe nézett:
- Szeretlek. – Szemeit könny futotta el. – És itt mara-
dok. Meghalni, veled együtt.
Amtukh hallgatott, időnként megrázta a fejét.
- Most olyan könnyű minden! Azt mondani, hogy 
szeretlek… pedig… Ej, hiszen én sem vagyok tisz-
tában a saját érzelmeimmel! – kiáltott végül. Majd 
hosszú hallgatás után folytatta: - Békében bocsánatot 
kérnék szerelmemtől, akit megbántottam, miattad. 
Téged pedig elfelednélek. Kivernélek a gondolataim, 
az álmaim közül! Hiszen én nem szerethetlek téged! 
Az én helyem a körletben van; és holnap a drága sze-
relmeimmel állok csatasorba, és velük együtt halok 
meg!
- És én eldobom magamtól az életet, mert nélküled 
nem tudom tovább élni! – Iwola hangja kemény volt, 
száját dacosan összeszorította. – Magadnak sem kell 
bevallanod, én úgyis tudom, hogy szeretsz.
Amtukh fájdalmasan felnevetett:
- Megkértelek, hogy ne vágyakozz utánam! Mert 
tönkre teszel mindkettőnket. Hát tessék, itt van! 
Megcsináltad. Tessék, bevallom: szeretlek. De folyta-
tom a vallomást: nem csak téged szeretlek. Szerelmet 
táplálok három gárdista bajtársam iránt is. Szívem-
nek a legkedvesebbel, Íowarral összevesztem, miat-
tad. A másik kettő azóta úgy kezel, mint egy beteget: 
szánakozva méregetnek. Így nem halhatok meg! Ma 
éjjel kibékülök velük! Ez minden, amit nyújtani tu-
dok…
- Nekem bőven elég – suttogta Iwola, és megcsókolta 
a férfi tarkóját. – És ezek a napok, amióta ismerlek,
életem legszebb napjai voltak. Nem bánom a halált. 
A hátralévő élet ennél csak keserűbb lehet úgyis.
Aztán Amtukh elment, Iwola pedig énekelni kez-
dett. Ősei halálba induló dalát énekelte, ahogy szép 
ruhát és ékszereket húzott. A falon díszes, gyöngy-
ház nyelű tőrt talált, ami azonban veszedelmesen 
éles és hegyes volt. Mosolyogva dúdolt, és magához 
vette. Aztán kiült az oszlopok határolta teraszra, és 
várta a napfelkeltét.

Amtukh benyitott Ulkwut cellájába. Íowar is ott 
volt. A parancsnok térdre vetette magát előttük, és 
zokogni kezdett. Könnyek közt, szinte fuldokolva 
kért bocsánatot. Szerelmei gyöngéden rámosoy-
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lyogtak, és megvigasztalták. Hajnalhasadáskor már 
együtt énekelték a Halálba menő hősök dalát. Ar-
cukra őrült vigyor ült ki, szemük tágra nyílt, szívük 
könnyű volt: mind így jár, aki biztos halála napjá-
ban, de biztos abban is, hogy szerelmei oldalán jó 
halál jön érte.
- Gárdisták, készüljetek! Csata napja virrad! – ezt ki-
áltozva vonultak végig a folyosókon. A hadba hívó 
rigmus ősi volt, talán a várossal egyidős. A gárdisták 
közösen imádkoztak, rituális fürdőt vettek, reggeli 
gyanánt csak egy csésze pálinkát ittak. Mind együtt 
daloltak.
A szolgák vérteket hordtak be, sisakokat, kardokat, 
dárdákat, pajzsokat. Miután felöltöztek, a három-
száz férfi párosával kivonult a piramis elé. Amtukh
előrelépett, és kibontotta az Áldott Gárda zászlaját. 
Vörös selyem volt, keselyű és három nap ráhímezve, 
leheletfinom aranyfonalakkal. A harcosok üdvrival-
gásban törtek ki. A zászlótartó, akinek a parancsnok 
átadta a lobogót, még nem volt gárdista. Fiatal újonc 
volt, fegyver és vért nélkül, egyetlenként a csapat-
ban. A gárdisták dalolva indultak nyugat felé. A csa-
ta felé, a haláluk felé. 
A legnagyobb piramis csúcsáról a hadúrszent fátyo-
los szemekkel nézte a vonuló seregeket.   

A kyr hadseregnek meggyűlt a baja az ellenséges 
területre lépve. Darazsak és szúnyogok felhői tá-
madtak rájuk, és szörnyen kínozták a harcosokat. 
A Hatalmasok mindent megtettek a rovarok ellen, 
mégis újabb és újabb hullámok érkeztek. Ebből azt a 
következtetést vonták le, hogy a Tengeri Birodalom 
varázstudói is okozhatnak meglepetést. Így eldön-
tötték, hogy minden erejükkel a leendő csatatér ki-
szipolyozásán lesznek. Hogy sem ők, sem az ellenfél 
ne nyúlhasson varázslatokhoz.
Végtelennek tetsző kígyóként hömpölygött a sereg. 
Zászlaikon mantikorok, kimérák, unikornisok, páva, 
griff és baziliszkusz. Szálas termetű kyr légiósok, kyr 
iatiatorok a hosszú íjaikkal, tengernyi segédcsapat 
az alávetett népekből, gyalogosok, lovasok, lup’aar 
parittyások, dolaminn pikások, megannyi furcsa ha-
dĳelvény alatt. A sereg magvát pedig a Lunir Queton
alkotta: kétszázegy Pusztító, nehézvértben, nehéz 
fegyverekkel. Élükön a sereg főparancsnoka maga, 
aki nem más, mint Iwola bátyja volt. Magas, erős 
férfi, nehéz kéklunír vértezetben, oldalán drágakö-
ves markolatú kard.
A Tengeri Birodalom serege is hasonlóan nagy volt, 

bár talán kicsit kevesebb harcosból állt. Tengery-
nyi gyalogos, hosszú kardokkal és bárdokkal, illetve 
középen a belső területek nehézlovassága. Súlyos 
pikkelyvértbe öltöztetett lovasok és lovak, nehéz 
döfőlándzsák, roppant handzsárok. A fővárosból ér-
kezett harci szekerek, kaszapengével a kerekükön. 
Oole’mayo papkirálya szövetsége és barátsága jele-
ként nyolc harci elefántot küldött, rajtuk anyaszült 
meztelen, tetovált testű harcosok, mérgezett dárdák-
kal és nyilakkal. A bal szárnyon tengeri ork zsoldosok 
álltak, jobboldalt Ktun Kule lovas íjászai, mögöttük a 
K’Hurlu-fennsík dárdahajítói. A zászlókon keselyűk, 
rákok, medúzák, pókok, darazsak; Ktun Kule ember-
bőr csatajelvényei, az orkok farkaskoponyás lándzsái, 
Oole’mayo levelekből és tollakból álló hadĳelvényei.
Ezer kürt és síp, tompán duhogó dobok, tucatnyi 
nyelvű ima és dal. És hátul Őszentsége, az Istenkirály 
Áldott Gárdája, fegyelmezett négyszögben.
A nap delelőre hágott, mikor a két sereg találkozott. 
A Pentagramma fővárosa a keleti láthatáron deren-
gett. A csatatér talaja kemény volt, növényzete ritkás: 
tökéletes helyszín. A két sereg minden különösebb 
ceremónia nélkül rontott egymásnak. Üvöltve roha-
moztak, és a sorok hamarosan egymásba gabalyodtak. 
A tengeri orkok valódi mészárlást rendeztek a lup’arr 
parittyások közt, míg pikások és vértes gyalogosok ol-
dalba nem kapták őket. A Tengeri Birodalom nehéz-
lovassága elsöpörte a kyr könnyűlovasokat, nekihajt-
va őket a dolamin lándzsásoknak. Ktun Kule nyilai 
elsötétítették a napot. A harci szekerek, de főleg az 
elefántok megállíthatatlannak bizonyultak. Áttörtek 
a kyr légiósok vonalán, de egy idő után elakadtak. 
Átláthatatlan, véres kavargás kezdődött, erőlködő, 
taszigáló állóháború.
Jócskán eltelt a délután, mire a csata heve alábbha-
gyott. Mindkét sereg döntő többsége holtan vagy 
sebesülten feküdt már, a maradék a visszavonulást 
fontolgatta – azaz a menekülést. Ekkor indultak előre 
az elit alakulatok, hogy összemérjék erejüket: a Lunír 
Queton az Áldott Gárdával. A fáradt csapatok kitér-
tek a pihentek elől. 
- Először megszórjuk őket a dárdákkal, aztán össze-
zárjuk a pajzsokat, és rohamozunk! – Amtukh feltette 
a sisakját. – Drága szerelmeim, a birodalomért, ma-
gunkért, és egymásért; készüljetek! – Kicsit halkab-
ban tette hozzá: - Ma mind itt halunk meg. – A gár-
disták lassú, ütemes kántálásba kezdtek:
- Nem hát-rá-lunk! Nem hát-rá-lunk! – Az egymás 
mellett állók csókot váltottak, majd dobásra készen, 
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fejük fölé emelték a dárdákat.
A kyr oldalon is parancsszavak röppentek:
- Sorokat kiigazítani, Mantikor-alakzatba felfejlőd-
ni! – A generális kivonta kardját. Aranyszínű rúnák 
fénylettek fel sorban egymás után a pengén, áttetsző 
köd szitált elő belőlük. – Őszentsége, a Császár nevé-
ben! Kyriáért! – A Pusztítók kardot rántottak:
- Kyriáért! – Süvöltött elő kétszázegy torokból. Egy-
szerre lépve elindultak az ellenség felé.
- Előre! Győzelem! QUICCHÚRR! – Rohantak, 
üvöltve, vértezetük csörömpölt. Egyszer csak há-
romszáz dárda zuhant közéjük, sokan kihullottak.
- Sorokat kiigazítani! Zárkózz! – A gárdisták is ro-
hamra indultak, összezárt pajzsokkal, kivont kar-
dokkal.
Fülsiketítő csattanással robbant egymásba a két 
csapat. Tébolyult dühvel estek egymásnak, a földet 
csakhamar levágott végtagok és holtestek borították. 
A Pusztítók képesek voltak egy vágásból derékban 
kettészelni valakit, a Gárdisták őrült dühvel álltak 
bosszút az elesettekért.
Aztán eljött a pillanat, amikor Amtukh szemtől 
szembe került a Generálissal. A kyr rúnakardja zöld 
szikrákat hányt, amikor a parancsnok hold-lunír 
pengéjével összecsapott. Ravasz és cseles vágások 
sorozatát vitték be egymásnak, több sebből vérez-
tek már. Aztán Amtukh egyszer csak dűlőre vitte a 
dolgot: szándékosan védtelenül hagyta az oldalát, és 
az azonnal betámadó kyr jobb karját tőből levágta, 
majd folytatva az ívet, torkon is szúrta. A Generális 
elesett, sebéből ömlött a vér. A gárdisták örömujjon-
gásban törtek ki, néhány pillanat alatt számos kyrt 
vágtak le, akik megdöbbentek vezérük halálán.
Amtukh csak állt. Majd egyszer csak leejtette kardját, 
és egy szívdobbanás múlva térdre esett. Szándéko-
san védtelenül hagyott oldalán mély vágás terpesz-
kedett; a rúnapenge szinte akadálytalanul harapott 
át vértet és bordát. A parancsnok szeme a távolba 
révedt, és lassan leroskadt. Íowar hangosat üvöltött, 
vállával félretaszította, majd agyonszúrta ellenfelét, 
és szerelméhez ugrott. Gyöngéden felemelte a fejét, 
és a szemébe nézett:
- Ne félj, drágám, itt vagyok! – Amtukh nehezen for-
gó nyelvvel dünnyögött:
- Iwola… Iwola…
A Pusztítók rangidőse lefejezett egy gárdistát, és az 
ellenség parancsnokára nézett, aki szerelme karjában 
pihent. A tiszt szívét különös béke járta át, olyasfajta 
melegség, ami a Tökéletes Szépség meglátóit éri csak 

el. Ajka szinte magától formálta a szavakat:
- Badar Cayah… - Azaz “jó halál”.
De a pillanat tovaszállt, és ő elindult új ellenfelet ke-
resni.
- Iwola… - lehelte Amtukh. Íowar arcát a féltékeny 
gyűlölet pírja öntötte el:
- Miért ő?! – Gyöngéden lezárta szerelme szemét, és 
fölkelt. – Miért ő?! Az a kyr ribanc! Mindig csak ő! 
Hát halál az összes kyrre!! – Kardját markolatig döfte 
egy Pusztító hátába.
- Iwola… - sóhajtotta Amtukh, és örökre elcsende-
sedett.

Az istenek kifürkészhetetlen titka, hogy pontosan 
hogy történt, mindenesetre tény, hogy a parancsnok 
utolsó gondolata utat talált Iwola elméjébe. A lány 
keresztbe tett lábakkal ült a kis teraszon. Egész napját 
így töltötte, szemét a nyugati láthatárra függesztette, 
amit eltakart előle egy oszlopkör. Könnyeit rég kisír-
ta. Ölében a gyöngyház nyelű dísztőr pihent, hüvely 
nélkül.
Most lassan felkapta a fejét. Amtukh halott, tudta 
immár mindennél biztosabban. Szeme sem rebbent. 
Előre látta; tudta, hogy úgyis ez lesz. Keze, markában 
a tőrrel, szinte magától mozdult a torka felé. Hófehér 
ruháját élénkpiros vér borította be; teste lassan bukott 
előre.
Ajkán tisztán látszott a mosoly, amíg szeméből ki-
apadt az élet; és látható is maradt, angyali szépséget 
kölcsönözve arcának.
Percek óta halott volt, mikor a kyr mágusok táma-
dócsapása elérte a várost. Pokoli földrengés ölt meg 
tízezreket, tűzvihar csapott le az égből. A szörnyűség 
másnap reggelig tartott, végeztével nem maradt ott 
sem város, sem eleven lélek. És a határt újabb kyr se-
reg lépte át. A Tengeri Birodalom elbukott.
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A harcos útja

A ronin csendesen közelített a falu felé. Ügyelt 
rá, hogy a széllel szemben mozogjon. Ami-

óta ezek a bestiák megölték urát, élete a bosszúról 
szól. Nem volt lehetősége megvédeni a gazdáját, és a 
seppuku-t is csak menekülésnek tartotta, amíg nem 
állt bosszút. Ennek már lassan tíz éve, és még mindig 
hű csatlósként szolgálta halott mesterét. Katanáját 
kicsit kĳjebb lökte hüvelykujjával a saiából. A ronin
előlépett az egyik ház takarásából, és elindult az ork 
csapat felé, amely épp távozni készült a kifosztott és 
felégetésre váró faluból. Heiminek - földművesek -  
kivérzett testei hevertek a sárban. A gazdátlan sza-
muráj nyugodt léptekkel haladt a tetemek között, 
arcán elszántság tükröződött. Több, mint két tucat 
ork fenevad figyelt fel rá, amik azonnal körbezárták,
és fegyvereikkel csörögve, farkasüvöltések kísére-
tében méregették új ellenfelüket. Bár a fenevadak 
gondolkozás nélkül lemészároltak egy falut, a har-
cot mindennél jobban tisztelték, ezért nem rontot-
tak neki a roninnak, aki az évek során már jól kita-
pasztalta ezt. A férfi végigmérte a köré gyűlt hordát,
és várt. Pár másodperc telt el, és kilépett az első a 
körből. A ronin pengéjét az emberi szem képtelen 
lett volna követni. A katana kecses ívben szelte a 
levegőt, és könnyedén végzett ellenfelével. Aztán 
jött a következő ork, és egy újabb csapás. A szamu-
ráj pengéje villámként sújtott le a démonokra. Ami-
kor a kör közepén már hat élettelen test hevert, az 
orkok hirtelen megfutamodtak, és menekülni kezd-
tek. Csak néhány maradt hátra, akik harcra éhesen 
várták, hogy végezhessenek a roninnal, aki tudta 
jól, hogy a megfutamodás több szamurájt jelent, ami 
nem csak az orkokra, hanem rá is fenyegetést jelent. 
Lerázta a vért a katanáról, és visszacsúsztatta hüvey-
lyébe. Meghajolt az orkok felé, akik hörögve ron-
tottak felé, de ő pillanatok alatt keresztülvágott egy 
házon és eltűnt. Ekkor érkezett meg a helyi daimjó 
őrjárata.

Maitsuda Hirotomo lerázta pengéjéről a vért. Lába 
előtt egy a saját vérében ázó ork tetem feküdt. A 
szörnyeteg mellett egy félbevágott markolatú csata-
bárd hevert a földön. A szamuráj arca nem mutatott 
semmilyen érzelmet, de lelke mélyén mérhetetlen 
dühvel küzdött. Egy niarei harcos csak a legszűkebb 
családi körben mutathatta ki érzelmeit, és Hirotomo 
eddigi tizennyolc éve alatt sohasem tanúsított sem 

félelmet, sem dühöt, de a tehetetlenség próbára tette 
képességeit. A holtan talált orkok rejtélye sem segí-
tett nyugalmának megőrzésében.
Maitsuda Hirotomo néhány fős szamuráj csapatát 
egy kisebb, fosztogató, ork banda ellen vezette. A 
népe démonoknak, oniknak nevezte a szörnyetege-
ket, és azok nem kevés gondot okoztak a délkeleti 
határterületeken. 
Egy idősebb szamuráj lépett a gunso mellé. Meghaj-
lással üdvözölte, amit a tiszt viszonzott,  bár kevésbé 
mélyen, feljebbvalóságát jelezve.
- Hirotomo-sama, négy onit vágtunk le, és hárman 
estek el közülünk. Az onik dél felé haladtak tovább. 
A nyomokból ítélve egyenesen Kitába. Ezen kívül 
még hat oni holtteste van a falu közepén. Katana 
végzett velük, de a mi szamurájainkon kívül senki 
teste nincs itt. Aki végzett velük, még él. – A hú-
szas éveiben járó szamuráj a nemesek által használt 
parancsoló hangnemet használta a jelentése során, 
ahogy azt a hagyományok megkövetelik. 
- Azonnal továbbindulunk. A Tűz Ünnepére ké-
szülnek a falvakban, így készenlétben lesz néhány 
ashigaru, aki feltarthatja őket egy rövid időre. Nem 
hagyhatjuk, hogy ezek a lények a földjeinken pusz-
títsanak, és megzavarják a szellemek tiszteletére ren-
dezett ünnepséget. Mori-san, add ki a parancsot az 
indulásra!
- Hai! – válaszolt a szamuráj, majd a guntai maradék 
tizenhat emberének intézte szavait. – Indulás! Kitáig 
nem állunk meg!
A föld saras volt a kora őszi esőzésektől, és ez nem 
könnyítette meg a csapat útját. Hirotomo fiatal kora
ellenére a Maitsuda klán egyik legkiválóbb straté-
gájának bizonyult. Már egy teljes hete üldözte azt a 
két-három tucat oniból álló csapatot, ami eddig há-
rom falut rombolt porig. Ekkor került először szem-
től szembe a démonfattyakkal, és azok rögtön három 
emberével is végeztek, ráadásul van egy ismeretlen 
szamuráj, aki úgyszint az onikra vadászik.
Kita alig kétszáz földművesnek adott otthont. Mind-
össze egy szakéfőzője, és egy fogadója volt. A falut 
egy kis fasánc övezte, ami némi védelmet nyújtott 
a fosztogatóktól. Hirotomo csapatának meglepe-
tésére a falu érintetlen volt, és a lakói már javában 
készültek a Tűz Ünnepére. A környező kisebb fal-
vakból rengeteg heimin érkezett, tűzifával és egyéb, 
már használhatatlan fahulladékkal, hogy az ünnep-
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ség során feláldozzák a tűz kamĳának. A falut őrző
yarisok mélyen meghajoltak a szamurájok előtt. Az 
utcákon a heiminek is hasonlóképp tettek, míg né-
hány koszosabb ruházatú eta, akiket emberszámba 
se vesznek, a földre vetette magát, és homlokát a ta-
lajhoz érintette, és addig nem emelték fel fejüket, 
míg a guntai el nem vonult. A Kék Hold fogadó előtt 
álltak meg a szamurájok, és Hirotomo kiosztotta a 
parancsokat.
- Mori-san, a Kék Holdban töltjük az éjszakát, és 
holnap felderítjük a környéket. A városban egyszer-
re öten járőrözzenek közülünk, és figyelmeztesd a
helyi szamurájokat is a veszélyre.
- Hai sama! – hangzott a válasz Moritól, majd gyor-
san az utasítások továbbításába és az őrség megszer-
vezésébe kezdett.
Hirotomo a karo háza felé indult. Bár tudta, hogy a 
tisztviselő szinte semmit se sejt az onikról, de nem 
árthat, ha ellenőrzi, hogy jól végzi-e munkáját. A 
karo háza kiemelkedett a többi heimin otthona kö-
zül. Két emelet magas volt, és a teraszán díszesen 
festett lampionok mögül pislákolt a mécsesek fénye. 
A bejárat elé érve Hirotomo levette getáját, majd be-
lépett az előtérbe. Itt egy fiatal nő hajolt meg mélyen
felé.
- Üdvözletem, Maitsuda-sama! Engedelmével 
Hachiro-sama elé vezetem.
- Yosh. 
A heimin letérdelt, a fuszuma panel elé, és 
arrébbcsúsztatta azt a szamuráj előtt, aki belépett 
a feltáruló terembe. A helyiség közepén egy hosz-
szú asztal mellett térdelt a karo virágokkal hímzett 
sötét kimonójában. A padlót tatami matracok fed-
ték, kivéve a középen kialakított aprócska tűzhelyet, 
mely fölött egy kis kannában vizet melegítettek. A 
szoba négy sarkában egy-egy parázstartó állt, mely a 
zord időben biztosította a meleget a lakók számára. 
A tisztviselő azonnal felállt, és mélyen meghajolt az 
érkező felé. Hirotomo szokásos udvariassággal üdvö-
zölte az előtte álló férfit. A karo - bár heimin volt
- nagy tiszteletnek örvendett, hiszen kiváltképp fon-
tos feladatokat látott el.
- Örömömre szolgál, hogy házamban fogadhatom, 
Hirotomo-sama. Kérem, foglaljon helyet asztalom-
nál. 
- Domo arigato, Hachiro-san! – A szamuráj seizába 
helyezkedett az asztal mellett, majd a karo is helyet 
foglalt az asztalfőnél. Intett egy heiminnek, aki mé-
lyen meghajolt, és az asztaltól pár méterre térdelt le. 

Ölébe vette samisenjét, és lassú játékba kezdett raj-
ta. A húrok tisztán pendültek a zenész ujjai nyomán. 
Hirotomoval a játék pár pillanatra elfeledtette a rá 
váró feladat súlyát. A karo újabb intésére, egy idős 
férfi lépett közelebb az asztalhoz, aki mély meghaj-
lással tisztelgett urai előtt. Az asztalnál ülő két férfi is
meghajlással köszöntötte a teaceremónia mesterét. 
- Genmaichat készítsen! – szólt az idős heiminnek 
a tisztviselő, majd a szamurájhoz fordulva folytatta. 
– Hallottam a hírt az onik betöréséről. Talán ennek 
köszönhetem megtisztelő látogatását?
- Hai, valóban az onikat üldözöm, és úgy tűnik ezen 
az úton haladtak tovább, de még az is lehet, hogy itt 
készülnek megütközni velünk. 
- Ez borzasztó hír! A mi gyönyörű földjeinken Jigoku 
förtelmes fattyai! – A karo arcára düh és félelem ült 
ki, de a szamuráj érzelemmentes arckifejezéssel, nyu-
godt hangon válaszolt.
- Hai, valóban. Éppen ezért vagyunk itt. Az alám 
rendelt guntaiból három remek szamuráj halt dicső 
halált az onik ellen folytatott küzdelemben, és egy 
ismeretlen szamuráj végzett párral az onik közül.
- Sokat hallani a környéken egy titokzatos szamuráj-
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ról, akinek nincs ura. A mesék szerint egy a halálból 
visszatért harcos lelke, aki életén túl is teljesíti a rá-
bízott feladatot… 
Ezalatt a heiminek szorgos munkája nyomán az asz-
tal megtelt remekebbnél-remekebb ételekkel. Négy 
különféle sushi, rák és halételek, fehérrizs, valamint 
hat különféle mártás az ételekhez. Hirotomo először 
belekortyolt a teába, aztán a karoval együtt hozzálá-
tott a vacsora elfogyasztásához, és közben megvitat-
ták az onik megtalálásának tervét. Biztosra vették, 
hogy a környéken rejtőzködnek a bestiák. Hiszen 
innen délre az utóbbi időben négy nagy őrjárat is 
folyamatosan járja a vidéket, és ők mostanra egytől 
egyig levágták az utukba kerülő orkokat. A többi 
valószínűleg a környéken húzta meg magát, és csak 
az alkalomra várnak, hogy visszatérhessenek pokoli 
lakhelyükre. Hachiro a nélkülözhető ashigarukat a 
gunso mellé rendelte, így megnövelve a guntai szá-
mát további húsz fővel. Habár az ashigaruk, csak 
lándzsa használatára kiképzett, egyszerű felszere-
léssel ellátott heiminek voltak, mégis nagy hasznot 
jelenthettek az orkok ellen vívott küzdelemben.
 
A ronin a hold fényénél figyelte, ahogy az oni csapat
beveszi magát a mocsárba, és pillanatok alatt eltű-
nik a nádrengetegben. Elkerülte Kitát, tudta hogy az 
orkok nem olyan ostobák, hogy egy jól védett hely-
nek értelmetlenül nekirontsanak. Sejtette, hogy a 
daimjo harcosai késlekedni fognak, ezért ha ő téved, 
akkor is védve van a falu. Gyanúja tehát beigazoló-
dott, és a portyázó csapat a saját földjére akar visz-
szajutni. Tehát felderítők. Akkor egy sem maradhat 
élve… - apró mosoly jelent meg arcán, majd ismét 
eltűnt róla minden érzelem, ahogy futásnak eredt a 
nádas irányába. A bosszú tüze hajtotta előre, vagy 
beteljesíti küldetését, vagy meghal a feladat közben. 
Mindkettő dicsőséges tett, és nem kell becsületvesz-
tetten meghalnia. A szamurájnak nagyobb szégyen 
a be nem teljesített bosszú, mintha utolérné halál, 
míg megpróbálja. 

Másnap hajnalhasadtával Hirotomo keletnek in-
dult az embereivel, mivel úgy sejtette, az onik a pár 
mérföldre lévő mocsárban húzták meg magukat. Az 
egyik ashigaru, aki a szamurájok mellé szegődött, jól 
ismerte a környéket, mert már hat éve kíséri a fővá-
rosba az adót, és szinte egész életét katonáskodással 
töltötte. Isamu óriási megtiszteltetésnek érezte, hogy 
a szamurájok oldalán vehet részt egy harcban, amit 

kivételesen nem útszéli fosztogatókkal, roninokkal 
kell megvívni. A többi yaris arcán tükröződött a féle-
lem, de mégis örömmel vonultak ők is az onik ellen. 
Már négy órája meneteltek pihenés nélkül, amikor 
Hirotomo megálljt parancsolt. Az ashigaruk tüzet 
raktak, és rizs főzésébe kezdtek, míg a szamurájok, és 
a maradék yaris felállította az őrséget a pihenő időre. 
A síkság jól belátható volt, és a távolban már feltűnt 
a mocsár cseppet sem hívogató látványa. A nap ma-
gasan járt, de a hideg őszi szél még így is igen kelle-
metlen volt. A lándzsások a tűz mellett tébláboltak. 
A szamurájok száját egy zokszó sem hagyta el, és nem 
is keresték a tűz melegét. Egytől-egyig éberen fi- 
gyeltek, és a vérükben forró csatát várták. Hirotomo 
magányosan meditált a tábor mellett. Szeme előtt 
többször lepergett az eljövendő küzdelem. Érezte a 
húsába hatoló acél tüzét, ahogy a vére a földet öntözi, 
és az élete utolsó szikrája is elillan. 
A szamuráj élete a szolgálat, és örömmel hal meg a 
gazdájáért. Ez a legnagyobb dicsőség egy hozzá ha-
sonló csatlós számára. A haláltól nem félt, hiszen 
gyerek kora óta minden nap meghal gondolataiban. 
Ám a lehető legjobban akarja szolgálni az urát, és 
nyugtalanította, hogy ez talán nem fog sikerülni. 
Miután leszállt az éj, tovább indultak a telihold fé-
nyénél. Hirotomo tudta, hogy az onik tökéletesen lát-
nak a sötétben, és a szaglásuk is kiváló. Úgy gondolta, 
hogy a könnyű préda szerepében tetszelegve köny-
nyebb előcsalni a rejtőző szörnyeket. Az ashigarukon 
látszott a félelem, yarĳukkal a félhomályos sötétséget
döfködték, és minden árnyban ellenséget láttak. Két 
óra alatt érték el a mocsár szélét. Hirotomo Isamu 
segítségével megkereste a hatalmas nádason átveze-
tő vékony földutat. Az ösvényen két ember fért el 
egymás mellett. A gunso parancsára a yarisok ket-
tesével haladtak, és lándzsáikat az ösvény két oldala 
felé szegezték, nehogy váratlanul oldalba támadják 
őket.. A sor elején a szamurájok haladtak egyesével, 
egymástól két méterre, gondosan ügyelve rá, hogyha 
rájuk rontanak, ne zavarják egymást harc közben. A 
sűrű mocsári növényzetnek köszönhetően csak néha 
bukkant elő a csillogó víztükör. A második óra után 
kénytelenek voltak fáklyákat gyújtani, mivel a hold 
halvány fényét is eltakarta a magasba törő nádas. A 
rossz látási viszonyok tovább fokozták a feszültséget 
az elcsigázott emberekben. Mikor a hold már lejjebb 
szállt, kiértek a mocsár túlsó végén. Az emberek né-
mileg megnyugodtak, amíg meg nem pillantották az 
alig kétszáz méterre várakozó onikat. Hatan voltak, 
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és sokkal tapasztaltabbnak tűntek, mint az eddig el-
esett társaik. Sebhelyek tarkították a bőrüket, és te-
kintetükben mérhetetlen vérszomj tükröződött. 
- Támadás! – kiáltott Hirotomo, amire a pengék 
sziszegése volt a válasz. Az orkok farkasüvöltést 
hallattak, majd rohamra indultak a szamurájok, és 
ashigaruk vegyes csoportja ellen. Az első hat szamu-
ráj gyors, halálos vágásokkal támadta az orkokat, akik 
nem foglalkoztak az apróbb sérülésekkel, és egy-egy 
démoni erejű csapással ölték meg ellenfeleiket. Min-
den elesett szamuráj helyébe egy újabb lépett, aki 
folytatta az onival a párbajt. A yarisok ezalatt széles 
kört alkottak a küzdőfelek körül, amiben az ellen-
fél nélkül maradt szamurájok is beálltak. Várták a 
pillanatot, hogy elesett társuk helyébe léphessenek. 
Hirotomo keményen harcolt, könnyedén elhajolt az 
oni halálos, de lomha csapásai elől, majd egy pontos 
vágással átmetszette annak torkát. Aztán az orkok 
legnagyobb harcosa elé lépett, aki éppen ekkor zúz-
ta össze az egyik szamuráj koponyáját. A hatalmas 
fenevadon három mély vágást ejtett már egy katana, 
de az mit sem törődött a fájdalommal. Amint meglát-
ta az eléálló gunsot, rárontott. Méretes tetsubójával 
lesújtott a szamurájra, aki félreugrott a csapás elől, és 
egy mélyet vágott a fenevad hasába, akit látszólag ez 
cseppet sem zavart. Újra felemelte a súlyos tetsubót, 
és Hirotomo bal vállára csapott vele. A szamuráj kar-
ja hangosat reccsent az ütéstől, ő maga pedig hátra-
zuhant a sáros talajra. Azonnal arrébbgurult az újabb 
támadás elől, és egy lendületes vágással lecsapta a 
fenevad egyik lábát. Amint az oni elterült mellet-
te, feltérdelt, és lefejezte az újabb támadásra ké- 
szülő őrjöngő bestiát. A földön hét szamuráj és há-
rom ashigaru élettelen teste hevert az orkoké mel-
lett. Mori lépett oda Hirotomo mellé, és segített neki 
a talpraállásban. A gunso karjába iszonyatos fájda-
lom hasított, most tudatosult benne, hogy felkar-
csontja kettétört a hatalmas erejű csapástól. Fogait 
erősen összeszorította: nem mutathatta a fájdalom 
jeleit. Mori segítségével rögzítette balját. 
- Maitsuda-sama, pár száz méterre megtaláltuk az 
onik nyomait. Egy közeli kis falu irányába vezetnek 
– jelentette Isamu egy mély meghajlást követően. Ő 
szintén kivette a részét a harcból,  több orkkal  vég-
zett, kezén hosszú vágás futott végig.
- Értem. Indulás! – üvöltötte Hirotomo, és Isamut 
követve a közeli falu irányába indult. A yarisok ar-
cára kiült a félelem, és néhányuk kezében láthatóan 
remegett a lándzsa is. 

Újabb egy órányi kimerítő menetelés után felbuk-
kant előttük a lángoló falu képe, és fegyverek csör-
gésének a zaja jutott el hozzájuk. Gyorsítottak a már 
így is kimerítő tempón, és hamarosan a falu legszél-
ső, lángoló házait is közelebbről szemügyre vehették. 
Heiminek tetemei szegélyezték a falu főutcáját, és 
néhányuk mellett egy-egy yari is hevert a földön. A 
mostanra teljesen kiégett épületek teteje hangos rop-
panással szakadt le. A cserepek csörömpölése minden 
zajt elnyomott. A falu túloldaláról hallatszott néhány 
reményvesztett kiáltás. Az egyik épület shojĳát egy
ork élettelen teste törte ki. Feje még három méterre 
gurult a testtől, majd a faajtón keletkezett résen egy 
feketeruhás szamuráj lépett ki válogatott káromko-
dások közepette. 
- Nem is olyan lassú az észjárásuk…. – mormolta 
maga elé, amikor megpillantotta a Maitsuda klán sza-
murájait.
- Ronin, fogd a kardod, és kövess! – adta gyorsan 
parancsba Hirotomo, és emberei élén elindult a falu 
túlsó oldala felé. Az orkok épp az utolsó embereket 
ölték meg, amikor megérkeztek. A szörnyek közül 
előlépett egy tetoválásokkal, és hegekkel tarkított 
testű, és rosszul artikulálva ordított a szamurájok 
felé. 
- Ti puhány férgek, egytől egyig halottak vagytok, 
mint ezek itt! – bökött csatabárdjával az egyik, még 
rángatózó tetem felé.
- Chikusho! – hagyta el a káromkodás a ronin szá-
ját. Kiköpött oldalra, és elővonta katanáját, majd bal 
kezébe vette wakizashĳát is. A többi szamuráj nem
kis megdöbbenéssel figyelte, ahogy a ronin elővon-
ja a daisho rövidebbik kardját is. Néhány szamuráj 
szemében megvetés, míg másokéban a tisztelet jelent 
meg. A két penge használata hatalmas előnyt jelen-
tett mások ellen, és hihetetlenül nehéz volt elsajátíta-
ni a technikát. Ám pont emiatt, korántsem tartozott 
a legbecsületesebb küzdőformák közé. A ronin nem 
várta meg a parancsot, hanem azonnal megrohanta 
a tetovált orkot. Hirotomo sem késlekedett sokat, és 
parancsot adott a támadásra, majd jómaga is nekiron-
tott egy fenevadnak. A harc gyors volt. Az orkok erős 
csapásai nyomán pillanatok alatt elhullott jónéhány 
ashigaru és három szamuráj, mindeközben a többiek 
gyors pengéikkel ejtettek halálos, precíz vágásokat az 
orkokon. A ronin hihetetlen gyorsasággal és erővel 
indította támadásait. Kardjait szemmel alig lehetett 
követni, és az oninak még csak ideje sem volt meg-
emelni a fegyverét. Teste heves rángatózás közepette 
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terül el. A ronin újabb ellenségre rontott rá, amíg 
Hirotomo és Mori vállt vállnak vetve harcoltak két 
őrjöngő bestia ellen. Hirotomo vágásai mesterien 
pontosak voltak, de nem elég mélyek ahhoz, hogy 
halálos sebet okozhasson ellenfelének. A szörny ha-
talmas kardjának csapásai elől igen kimerítő volt a 
kitérés, saját katanájával sem tudott kellően véde-
kezni, hiszen bal karja súlyosan megsérült. Az ork 
egyik nagy lendületű csapása elől kitérve - kihasz-
nálva annak pillanatnyi védtelenségét - katanájával 
az ork fejére sújtott. Nem kis meglepetésére a penge 
beleszorult a kemény és vastag koponyába, de egy 
pillanatnyi tétovázás nélkül már el is engedte fegy-
verét, és wakizashĳát döfte a szörnyeteg hasába. Egy
erős vágással rántotta ki a pengét, és az ork zsigerei 
kitüremkedtek a sérült hasfalon, majd az oni erőt-
lenül eldőlt. Hirotomo lerázta pengéjéről a vért, és 
a hosszabbik kardot kihúzta a lény koponyájából. 
Körülötte holtak tömkelege feküdt, és csak hat sza-
muráj állt, köztük Mori és a ronin is, aki elégedet-
ten figyelte utolsó áldozatának haláltusáját, majd
egy gyors vágással véget vetett a szenvedéseinek. A 
yarisok közül csupán Isamu volt még talpon két má-
sik társával, és ők sem voltak túl jó bőrben.
- Maitsuda-san – szólt a ronin Hirotomohoz, akit 
nagyon meglepett annak arcátlansága, amiért azonos 
rangúként szólította meg őt. – engedelmével most 
távozom. – A ronin nem várta meg a választ, csak 
biccentett, és elindult az éjszakába. Hirotomonak 
nem volt ideje szólni, és nem is tudta, mit mondhat-
na. A gazdátlan szamuráj illetlensége dühítette, de 
nem futamodott meg a harctól, és ő volt az egyet-
len, aki sérülés nélkül úszta meg az egészet. A fiatal
gunso sokáig követte tekintetével a távolban eltűnő 
ronint. Gondolataiból Mori zökkentette ki.
- Hirotomo-sama, úgy tűnik, minden oni halott, a 
feladatot teljesítettük.
- Hai, induljunk vissza Kitába. Még leróhatjuk áldo-
zatunkat a tűz kamĳa előtt.

A ronin folytatta útját. Amíg Hirotomo elismerést 
kapott tettéért, addig ő továbbra is csak egy bosszú-
ját teljesítő szamuráj. Bár nevét rég elvetette, és rajta 
kívül már senki sem emlékszik az egykoron dicső 
szamurájra, feladatát nem feledte el. Egy szamuráj 
urának tett esküjét a halál sem oldja fel.
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Az alku

Az Égi Fény 3479. évében, Arel kvartjába lép-
vén, Doran falai közt…

Cyrjad némán álldogált a városrészeket elválasztó 
falösvény egyik szélesebb részén, amit a bátrabbak 
bástyának, a kevésbé merészek kiszögellésnek ne-
veztek. Háta mögött a Szarvtorony sziluettje tűnt 
elő az alkonyat fényjátéka gyanánt, előtte pedig 
Doran Külsővárosának mozgalmas élete folyt ren-
dületlen.
Hosszasan bámulta az alant elterülő házakat, utcá-
kat, majd figyelmét újra a távolba, a városfalakon
kívül feltűnő karavánra összpontosította. A hosszas 
kiképzésnek, s no persze a mágusok által bevetett 
kondicionálásnak hála, néhány lélegzetvételnyi 
összpontosítás elég volt, hogy kizárja tudatából a 
zavaró ingereket, s csupán a kívánt látványra kon-
centrálhasson. Eképp vált az elé táruló kép mind 
élesebbé, eképp tűnt elő újabb és újabb részlet a 
mozaikszerű látomásból.
Három nyikorgó-zörgő tákolmány, mindegyik ha-
talmas ketreceket cipelve, leponyvázva, a hátasok 
lépteinek ütemében vánszorgott Északfölde szíve 
felé. Mellettük délceg harcosok helyett megfáradt 
hajcsárokat látott csak, akik az időről időre rácsa-
iknak rontó fenevadakat sem méltatták már túlzott 
figyelemre, nemhogy az első szekér bakján ülő, idő-
södő dzsad parancsait.
Cyrjad lehunyta szemeit, s akárcsak korábban, most 
is elég volt számára néhány szívdobbanásnyi idő, 
hogy túlerőltetett érzékeit visszarángassa a saját va-
lóságába. Elméjének tekervényei közt gondolatok 
fogantak meg, melyek az előtte álló éjszakát moz-
galmasabbá tették, nem csak saját maga számára.
Ajkai néma szavakat formáltak, a Szellem sokak 
számára érthetetlen nyelvén adta lovagjai tudtára, 
hogy mit is vár el tőlük, és miként fogadják a rég 
várt vándorokat. Még pár pillanatig érezte gondo-
latfoszlányaikat, amint válasz gyanánt a feltétlen 
hűség asztrálképét sugallták felé, de végül mozgás-
ba lendült a gépezet utolsó apró fogaskereke is, és a 
tudatuk visszatért önnön valójuk korlátai közé.
Végigtekintett magán, a vésetekkel áttört páncél-
zaton, mely szinte körbeömlött vállas alakja körül. 
Hiába, Dorant szolgálta már, idestova hetedik évti-
zede, s bár nem folyt ereiben ősi fajzatok véréből, a 
mágustanács nagyjainak módszerei legalább olyan 

hatásosnak tűntek, mint a teremtés idejéből valók. 
Egyedül neve utalt a régmúlt időkre, amikor még 
kyrek védték eme falakat, s ők álmodtak egy szebb, 
merészebb jövőt maguknak.
Száznagy volt, vagy ahogy a Vigyázó rendi lovagok 
emlegették feljebbvalóikat, dy’nalhda, aki feltétlen 
hűséggel szolgálta Dorant, a mágusokat és ez által 
egész Észak érdekeit. Sietve mozdult hát maga is, nem 
tétovázhatott tovább, neki is el kell foglalni a saját 
maga számára kĳelölt posztot a kyr sakkra emlékez-
tető játszmában.
Ereiben jóleső érzéssel áradt szét az izgalom újabb és 
újabb hulláma, de tudta, fékeznie kell indulatait, mert 
a kapkodás hibákat szül, és a hiba olyasmi, amit sem 
ő, sem társai nem engedhetnek meg maguknak ezen 
az éjjelen. Számtalanszor végigjátszotta már gondo-
latban, miként is alakulhat majd mindez, de a lehet-
séges megoldások közül kevés volt, ami ténylegesen 
elnyerte tetszését. S vészesen közeledett a pillanat, 
ahonnan már kevés valódi rálátása lehet a dolgok ala-
kulására, s még kevesebb a beavatkozásra, ezért hát 
elszánta magát, amíg lehet, kézben tartja a sors ala-
kulását.
Mire Bern’thalwac magiszter titoknoka és a karaván 
a találka helyszínére ér, mindennek és mindenkinek 
készen kell állnia.
Doran pergamenillatú alkonyatában alig hallható zaj-
jal nyíltak meg a kapuk, sorban egymás után. A kara-
ván és a féltucat kísérő láttán a lovagok és városőrök 
előzékenyen félretekintettek, aminek az első batár 
bakján ülő, kivénhedt bahrada kifejezetten örült. 
Szayb al Mukharaff évtizedekkel korábban az Ibara 
ünnepelt viadora volt, ám idővel nimbusza megcsap-
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pant, és néhány közeli ismerőse jobb belátásra bírta 
őt: örökre búcsút intett a végtelen homok birodal-
mának.
Beszélik, ebben az is közrejátszott, hogy világ éle-
tében Doldzsahnak tetsző életet élt, és őrültebbnél 
őrültebb dolgokba keveredett az arénák világán kí-
vül is. Épp ezért, ellenségeket épp eleget szerzett, s 
mint a magafajta, magányos hősökkel ez lenni szo-
kott, barátja sokkalta kevesebb akadt.
Ezért is indult hát minél messzebb, előbb Erionba 
tért meg, utóbb viszont továbbállt onnan is, s a 
Quironeia fogadta magába. Kardját bérbe adva élte 
napjait, mígnem egy északra szervezett karavánban 
össze nem találkozott egy fiatal dorani varázslóval,
aki felettébb érdeklődött a különböző nagyvadak 
iránt. Hogy miért is, azt nem tudatta Szaybbal, de 
busás jutalmat helyezett kilátásba, ha a nap barní-
totta viador megfelelő utánpótlást biztosít számára, 
hogy kísérleteit folytathassa.
Évek teltek el, mire az első karaván útnak indult, 
de a csengő aranyak, s no persze a kihívás minden-
nél jobban kárpótolta az egykori bahradát. Tudása 
legjavával válogatta össze társait és felszerelését, és 
mostanra ez volt a kilencedik alkalom, hogy Doran 
falai alá térve ismerősként pillanthatott a városőrök 
és Vigyázó-rendiek felé. Egy-egy biccentés a megfe-
lelő helyen, és mindenféle kérdezés nélkül engedték 
tovább őt és csapatát. Hisz tudták jól, a Belső Város 
falai alá igyekeznek, és a mágusok egyik legelismer-
tebbjével, a Szarvtorony beavatottjával, Bern’thal-
wac magiszterrel üzletelnek, aki híressé vált arról, 
hogy sem a késlekedést, sem az ebből adódó felesle-
ges várakozást nem szívlelhette.
Háta mögött dühösen vonyított fel az egyik be-
fogott állat, de Szayb még annyira sem méltatta, 
hogy ösztökével hátrasuhintson a ponyvák árnyé-
kában rejlő ketrec felé. Inkább a bakról kihajolva a 
jobbján lovagló félvér, Eynohrr pillantását kereste. 
Amaz, mintha csak apjától, az elf világcsavargótól 
örökölt érzékei súgták volna meg számára, a néhai 
bahradára emelte gleccserkék szemeit, és aprót bic-
centett csupán.
„Tehát a különleges áruval semmi gond…Remek!”
- Akkor rendben, irány tovább a Tintaházhoz! Gye-
rünk, lusta banda, holnap ilyen korra a város leg-
szebb leányai tartanak karjukban bennünket, és 
dwoon harmatborral locsoljuk meg száraz torkun-
kat!
Társai elégedetten kurjantottak fel, ahogy valahol 

távol, nyugat pusztái közt alábukott a nap, és ők meg-
érdemelt pihenőjükre gondolva csupán erőteljesebb 
iramra ösztökélték hátasaikat. Szayb mellett előbb 
saját fiának alakja bukkant fel, ahogy széles, kissé fél-
oldalas mosolyával apja felé intett tisztelgés gyanánt, 
majd nem sokkal utána másik keze felől a fiú cimbo-
rája, az aszisz Ferrukh villantotta rá farkasvicsorát.
- Iflah, Ferrukh, ti ketten, igyekezetek előre, és bizto-
sítsátok, hogy a magiszter emberei legyenek készen. 
A félvér már nem sokáig tudja tán féken tartani a vad-
orzókat, főleg azt a dögöt ott hátul, és ugye, egyikőtök 
sem szeretné, ha egy ostoba hiba miatt esnénk el attól 
a másfél-száz ezüsttől, amit csak az oroszlánokért meg 
a wargokért kaphatunk, és ha még a ráadást is hozzá-
vesszük…
A két fiatal összepillantott a szekér két oldalán, majd
mindenféle jelzés nélkül megugratták lovaikat. Szayb 
lemondó sóhajjal pillantott utánuk, fejét rázva már ő 
is megengedett magának egy aprócska kis kacajt. Fe-
szültsége, mely az út utolsó harmadában telepedet rá, 
egyre csak nyomasztotta, és csak Doran falainak meg-
pillantásakor kezdett el felengedni. Mióta elveszítette 
csapatának felét, valahol a Kermir-puszták határán, 
bajossá vált a szállítmány védelme. Mindig is kerülte 
a kapkodást, mert megbocsáthatatlan hibának vélte, 
ami az ő szakmájában végzetes lehet, végül mégiscsak 
kalandor-zsoldosokat fogadott karavánjába. Az első 
párost, aki útjukba akadt a haramiák támadása után.
Utólag jó döntésnek bizonyult, de ezt akkor és ott, 
az isten háta mögötti városka fogadójában, megannyi 
szúrós pillantás kereszttüzében nem tudhatta még. 
Abban sem volt biztos, vajon a két, magukat sinog-
kuli zsoldosoknak valló férfi akart-e mihamarabb tá-
vozni onnan, vagy ő maga, miután látta, hogy amazok 
tetemes adósságot halmoztak már fel a kockázás so-
rán. 
Kettős őrséget rendelt el éjszakára, minden váltásban 
két megbízható embere és egy gianagi szerepelt, de 
az elővigyázatosság feleslegesnek bizonyult. Dehtron 
és Ta’iraq remekül forgatták fegyvereiket, és nélkü-
lük, a segítségük nélkül talán el sem jutottak volna 
Doranig.
Jókedvét még az alkudozás várható eredménye sem 
tudta lelohasztani. A magiszter, ha akart, dzsad kufá-
rokat megszégyenítően tudott pörölni az állatok vélt, 
vagy éppen valós sérülései miatt. Mindegyiken talált 
kivetnivalót, az egyik túlontúl testes, a másik meg 
csenevész, amannak fél lábát bárddal kurtították meg, 
vagy épp szeme világát vesztette a befogás során.
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Ismerték már egymást, s évek, lassan évtizedek óta 
ugyanazt a játékot játszották el minden találkozá-
sukkor. A dzsad megértette, amit ő az anyatejjel szí-
vott magába, azt Bern’thalwac kínkeserves tapasz-
talatok során tanulta el az Ibara népétől. Hol egyik, 
hol másik győzedelmeskedett szópárbajaik során, de 
ezúttal elszánta magát, nem enged az áraiból, főleg 
nem az utolsó batáron rejtőző bestia esetében.
Baljával végigsimított szakállas állkapcsán, majd jó-
korát csettintett a levegőbe.
- A mindenségit, gazdagok leszünk mind!

Besötétedett, mire végre mind a hét megfáradt fér-
fi megérkezett a Tintaháznak címzett fogadó előtti
térre. Néhány fegyveres várt rájuk, az ő feladatuk 
volt, hogy vigyázzák a karaván és a szállítmány ép-
ségét, míg a magiszter és a néhai bahrada megállapo-
dást kötnek az áruról.
Szayb fiát kereste tekintetével. Iflah egy ismerős férfi
mellett állt, és kedélyesen elcsevegett vele, mígnem 
apja és társai érkezése félbe nem szakította. Apja jó-
kedve rögtön alábbhagyott, amikor közelebb lépett, 
és felismerte a férfit.
- Üdvözöllek Doranban, Szayb al Mukharaff! Örü-
lök, hogy épségben láthatlak újra városunkban, és 
amint látom, tetemes mennyiségű rakománnyal 
tértél meg falaink alá ezúttal is. Dicséretes teljesít-
mény!
Szayb aprót biccentett. Baljával az övébe tűzött 
ostor markolatával bíbelődött, míg megpróbálta 
előadni magát a legnyájasabb modorában, noha az 
előtte álló férfitól a hideg rázta ki, ahogy végigmérte
tekintetével. Hosszú, csattal hátrafogott, fekete haj, 
ovális arc, mélyen ülő szemek, kiszámíthatatlan pil-
lantás és vonások. Igazi diplomata, akinek minden 
mozdulata valami mást sugall, akinek mimikájából 
képtelenség következtetni a valódi szándékaira. 
Legszívesebben a csizmája hegyére sercintett volna, 
hogy mélyről jövő tiszteletét kifejezze iránta, de vé-
gül megfékezte indulatait.
- Én is köszöntelek Gendlarh cwa Zel’affey titoknok. 
Örvend a szívem, hogy újra láthatlak! Doldzsah ve-
zessen utadon, és Dzsah adjon neked kellő bölcses-
séget, hogy jól szolgálhasd uradat, a jó Bern’thalwac 
magisztert. Azt reméltem, vele személyesen tárgyal-
hatok majd ajándékaim értékéről, mert oly ritkaság 
is lapul ezúttal a ketrecek egyikében, mely úgy hi-
szem, párját ritkítja még a világnak ezen a részén is.
Gendlarh titoknok érdeklődve vonta fel szemöldö-

két.
- Valóban? Sajnos, úgy alakult, hogy a magiszter je-
lenleg nagyon is elfoglalt, a Nagytanács megbízatásá-
ban jár el éppen, ezért kért meg engem, hogy a tőlem 
telhető legjobb módon lássam el feladatomat hiányá-
ban. Higgye el, titoknoka és segédje lévén, van oly 
rálátásom a dolgokra, hogy megítélhessem, egy-egy 
fenevad, bocsásson meg, tehát egy-egy ajándék meny-
nyit is érhet.
Szayb széles mosollyal ajkain rajzolta a tisztelet jelét 
maga elé. Nem volt ostoba, megértette, ezúttal még 
keményebb csatára számíthat, mint korábban bármi-
kor. Nem egyszer volt jelen a titoknok az alkukötések 
alkalmával, és ismerhette már a dzsad minden apró 
trükkjét, amit csak a magiszterrel szemben valaha 
is bevetett. Megigazította hát még egyszer az övére 
akasztott ostort, majd ugyanezzel a mozdulattal a túl-
só oldalán a jatagánt is, és intett övéinek.
- Ta’iraq, rántsd le a leplet a hátsó kocsiról, a titoknok 
uraság látni kívánja az árut! Eynohrr, állj készenlét-
ben!
A gianagi megvárta, míg a félelf felajzza reflexíját,
fura, zöldesen csillanó hegyű nyílvesszőt helyez az 
idegre, majd a dorani fáklyák fényében kicsit köze-
lebb lép a batárhoz. A zsoldos csak ekkor, az ellen-
kező oldalra sietve rántotta le a jókora szövetdarabot, 
mely a tágas ketrecet rejtette.
Gendlarh felhördült, akárcsak néhány katonája, de a 
karaván tagjai csendesen figyelték tovább a láncainak
feszülő bestiát. A lény hatalmas volt, kitines vázán 
fura visszfénnyel járt táncot a lángnyelvek világa. 
Négy karjából egy hiányzott, a másik hármat, lába-
it és nyakát a ketrec rácsaihoz láncolták, hogy éles 
csáprágójával semmiképp se tehessen kárt sem őrző-
iben, sem saját magában. Kidülledő kristályszemeibe 
pillantva, mintha csak egy másik létsík vándorával 
nézett volna szemet, a titoknok sokáig képtelen volt 
megszólalni .
Ta’iraq sétált a félelf mellé, aki feszülten figyelte az
aun minden mozdulatát, és a gianagi nevetve rázta 
meg a fejét a diplomata zavarát látva.
- Azt se tuggya, mifene lényt hoztunk nekĳe!
Szayb rosszalló pillantással fojtotta belé a szót, majd 
maga is Gendlarh-hoz fordult.
- Nos? Mit gondol, egy aun harcos, törzsének baj-
noka, elfeknek gyilkosa megfelelő meglepetés lesz a 
mestere számára?
Gendlarh oldalra billentett fejjel gondolkodott egy 
pillanatig, majd a bahrada felé fordulva nyájas mo-
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solyt villantott felé, ami még a kemény alkukhoz 
szokott dzsadot is meglepte. Mintha csak azt üzen-
te volna gesztusával, hogy a riposzt nem várat már 
magára soká.
- Gratulálok Szayb, minden elismerésem. Nem hit-
tem volna, hogy képesek lesznek a hegyi oroszlá-
nok és wargok mellett mást is leszállítani ezúttal, 
de kellemeset csalódtam önökben. Bár úgy látom, 
kevesebben tértek meg, mint ahányan legutóbb el-
indultak.
- Valóban mirac, adódtak nehézségek, de végül 
könnyedén túltettük magunkat rajtuk. Most pedig, 
itt vagyunk, és javaslom, az alkudozást folytassuk le 
inkább odabent, hogy kegyelmességed is kényelem-
be helyezhesse magát, s megízlelhessük a Tintaház 
zamatos borainak valamelyikét.
Gendlarh nem azonnal válaszolt. Elsétált az aun 
ketrecéig, majd farkasszemet nézett előbb a gianagi 
zsoldossal, majd, miután az megérezvén a hely-
zet súlyát, félrefordított fejjel somfordált arrébb, 
az aunra emelte tekintetét. Pár pillanatig bámulta 
a szörnyeteget, majd, mint a lecsapni kész vércse, 
indult el vissza a dzsad felé. A fogságba esett lény 
láncainak feszülve megpróbált volna a merész ha-
landó felé kapni, de a félvér magasabbra emelte íját, 
és nyugalomra kárhoztatta foglyát. 
- Rendben, folytassuk odabent.
A titoknok egyetlen intéssel parancsolta embereit 
őrségbe, majd hátra sem pillantva elindult befelé. 
Szayb rosszalló pillantással mérte végig az ajtónyí-
lásban eltűnő alakot, majd gyorsan társai mellé lé-
pett. Hogy Gendlarh viselkedése zavarta, vagy csak 
a fáradtság tette ingerülté, nem tudhatta biztosan, 
de ilyen közel a célhoz már nem akart ostoba hibá-
kat véteni.
- Iflah velem jön, akárcsak Ta’iraq. – A gianagi
mellkasára bökött, nyomatékosítva előbbi kĳelen-
tését, mire annak borostás arcán lapos, bárgyú vi- 
gyor terült szét. - A megállapodásunk úgy szólt, a 
kialkudott összeg egytizede a tiétek, így legalább 
láthatod, nem akarlak megrövidíteni egy rézgarassal 
sem. A többiek idekint maradnak, és figyelnek a
doraniakra, nehogy valami ügyeskedés legyen a do-
logban. Te, félvér barátom, te keresel egy megfelelő 
helyet, ahol nem leszel szem előtt. Nem szeretem 
ezt a titoknokot, tudálékos és merészen alkuszik, és 
hát, mégiscsak Északfölde megátalkodott gazfickó-
ival üzletelünk. Ha bármi gyanúsát láttok, jelezze-
tek. Megértettétek? Akkor jó, indulás!

Cyrjad megigazította fegyverövét, ahogy a szekerek 
mellett sétált. Az aun látványa nem hatotta meg kü-
lönösebben, ahogy felmérte, a karaván vezetője gon-
doskodott róla, hogy kellően bódult legyen, mire ide-
érnek, akárcsak a többi, rabsorsa jutott bestia.
Már nem a rúnadíszes vértjét viselte, mellkasát a 
dorani városőrök egyszerű szabású mellénye, és az 
alatta viselt hétköznapi láncing takarta. A gárdisták 
alkották az utánpótlást, legjobbjaiknak jutott a meg-
tiszteltetés, hogy egy Vigyázó-rendi halálakor próba 
alá vethessék magukat. Persze, ilyesmire ritkán volt 
példa, lévén a Belső Város mágusai ragaszkodtak hű-
séges társaikhoz, s a lovagok közt nem egy akadt, aki a 
legendák szerint nem csak fegyverzetet, de tiszta kyr 
vonásokat és ősi nevet is örökölt eleitől.
Cyrjad hetven-egynehány tavasszal korábban cibálta 
magára utoljára a gárdisták öltözetét, de nem hagyhat-
ta, hogy rég eltemetett emlékek rohanják meg. Arcát 
orrvédővel ellátott sisak védte, hírhedt abbitkardját 
tok rejtette, így a saját emberein kívül kevesen is-
merték volna fel a láncvértes doraniban a lovagok 
dy’nalhdáját. 
És ez így volt rendjén.
Amikor a dzsad kiosztotta parancsait, magában felne-
vetett. Mint a fenevad, aki megérezte, hogy a csapda 
bezárulni készül. Sokat hallott már az ibarai viador-
ról, és ezúttal kénytelen volt beismerni, elismeréssel 
pillantott a Tintaház félhomályába vesző alak után.
Egyetlen intésével átrendezte a dorani felvigyázók 
sorait. Amint a félvér és a másik gianagi letakarták 
az aun ketrecét, Cyrjad néma parancsára két harcosa 
szegődött a környék sötétjébe vesző félelf nyomába, 
míg megmaradt hét lovagja erős biztosítás alá vonta 
a batárok láncát. Végül, mikor minden harcosa a szá-
mára kiosztott helyen posztolt, a dy’nalhda elindult 
az épület oldala felé.
Félfülű Grigor már türelmetlenül várta. Az udvari ork 
arcából erőteljes cefreszag áradt ugyan, de tekintete 
tiszta volt, amint szélesre tárta az ajtószárnyakat a lo-
vag előtt. Valaha fegyvernök volt egy Vigyázó-rendi 
mellett, és a comtur parancsára adományozták neki 
a Tintaház felügyeletét. Hisz Doranban még a város 
urai szabták meg a játékszabályokat, bárki is kezdjen 
hatalmi játszmába a falak védelmében, ezzel számol-
nia kellett.
- Mirac, a vendégek már elhelyezkedtek odafent. Két 
ember biztosítja a lépcsőt, neked pedig szabad feljárá-
sod van az emeletre, a megszokott útvonalon.
Cyrjad bólintott, vállon veregette az udvari orkot, 



25

majd sietve nekivágott, hogy a raktárból minél ha-
marabb az emeletre vezető, titkos lépcsősor végére 
érhessen. Lépteit csak ott fékezte meg kissé, rutin-
szerűen megigazította hüvelyében kardját, majd 
résnyire megnyitotta a keskeny járatot lezáró rej-
tekajtót, hogy kiléphessen rajta..
A szoba, ahova jutott, üres volt, csupán a bútorokon 
lerakódott finom porréteg jelezte, Grigor jól végez-
te a dolgát, és tartotta magát a dy’nalhdától kapott 
parancsokhoz, melyek értelmében senkinek sem 
adhatta ki ezt, s másik három hálótermet. A lovag 
halkan a szemközti falhoz lépett, tudatával óvato-
san kinyúlva, harmadik szemét a hús valóságán túlra 
nyitva mozdulatlanná dermedt, és figyelni kezdett.
A titoknoktól és a kalandoroktól csupán egy vékony 
falrészlet választotta el, ezért lélegzetét is visszafoj-
totta, ahogy óvatosan elmerült az érzések és csapon-
gó gondolatok értelmezésében. Egy dolgot keresett, 
egy árulkodó jelet, mely minden gyilkos elméjében 
megfogan, mielőtt lecsapna…

Szayb egy gyors mozdulattal megtörölte gyöngyöző 
homlokát, míg a titoknok félrefordult, hogy az asztal 
mellé helyezett ládikót magasabbra emelje. A dzsad 
torkában sűrű epe nyomakodott egyre feljebb, bal 
keze pedig ökölbe szorult az asztallap takarásában. 
Ám arcán, bármilyen ideges is volt, csupán csalóka, 
népére oly jellemző félmosoly derengett.
- Másfélszáz ezüstöt kérünk az állatokért mirac, egy 
petákkal sem kevesebbet. Váratlan kiadásaim voltak 
útközben, és fényestekintetű barátom bizonnyal be-
látja, hogy mindezek tükrében nem adhatom alább 
az áraimat.
Gendlarh rosszalló, szúrós pillantást vetett az asztal 
túlsó felén elhelyezkedő viadorra. Jobbjával a ládán 
simított végig ingerlően, baljával kupájáért nyúlt, 
majd egy aprót kortyolva hagyta, hogy a kellemes 
gyümölcsíz szétáradjon a szájában. Gondolatait 
gyors gyakorlattal terelte egy bizonyos mederbe, és 
intett, hogy a dzsad folytathatja érveinek felsorolá-
sait. Élvezettel hallgatta a beszámolót, amit Szayb, 
ez a megátalkodott szukafattya elétárt, és megpró-
bált vele minél több, jófajta, dorani veretű ezüstöt 
kicsikarni belőle.
Ő persze tudta jól, meddig is terjednek határai. 
Amikor nem várt támadásokról hallott, aunokról 
és haramiákról, akik megtizedelték Szayb csapatát, 
majdnem felkacagott. Nem jókedvében, nem is szá-
nakozva, csupán a vénülő bahrada stílusa mulattat-

ta. Hisz a szavak jelentésére mit sem figyelt, inkább
azok zöngéjében olvasott a másik férfi szándékai után.
Nem egy tárgyaláson megfordult már, a magiszter pe-
dig megbízott képességeiben, jobban, mint azt vala-
ha is remélhette. Így olyan helyekre is bejárása nyílt, 
ahova korábban, hozzá hasonlónak sohasem. Titkok 
őrzője, csendes ügyletek lebonyolítója volt, és ezúttal 
sem szándékozott kudarcot vallani.
- Legyen hát. Másfélszáz ezüst a vadakért, csak a tiéd, 
Ibara bajnoka!
Nem véletlen alkalmazta ezt a megszólítást, mely 
évtizedekkel korábban valóban megillette a dzsadot. 
Még a hangjából sütő enyhe gúnyt sem rejtette véka 
alá, és a láda fedelét felcsapva sietősen apró tornyokat 
helyezett a viador elé. Látta a szemében a csillanást, 
amit a jól megérdemelt fizetség visszfénye keltett, és
elégedett volt, mert végül mégiscsak ő, Doran megbí-
zott titoknoka irányította az alku folyását.
Szayb intett fiának, aki egy szütyőt elővéve nekilá-
tott, hogy a tornyokba halmozott ezüstöt belesöpörje. 
A néhai viador nagyot sóhajtott, ahogy belekezdtek 
a vágyak és akaratok harcának második felvonásába. 
A Közös nyelv szavai egy pillanatig akadozva nyo-
makodtak csak nyelvére, de megemberelte magát, és 
folytatta mondandóját. Ha fáradtnak, sebezhetőnek 
tűnik, csak veszíthet alkupozíciójából, és ezúttal nem 
akarta elszalasztani a nagy nyereség lehetőségét.
- Mirac, engedje meg, hogy visszautasíthatatlan aján-
latot tegyek önnek az aun életére. Dzsah éles elmével 
áldotta meg kegyelmedet, beláthatja hát, ez a fogás 
egymagában többet ér, mint az összes többi bestia 
együttvéve. Sőt! Kétszerte, vagy talán még annál is 
nagyobb az értéke. Hisz ritkán adódik lehetőség, hogy 
egy efféle teremtmény élve eljusson idáig, ráadásul a 
mi foglyunk állapota majdhogynem tökéletes, sebei, 
ha voltak is, a karját leszámítva behegedtek, hála a 
gondos etetésnek és ápolásnak. Igaz, három legjobb 
emberem áldozta életét a harcok során, s főleg miat-
ta kellett gianagi zsoldosokkal kiegészítenem a meg-
fogyatkozott kíséretemet, de úgy hiszem, négyszáz 
ezüstpénz megfelelőképpen feledtetné társaimmal is 
az út megpróbáltatásait.
Szayb apró mosolyt látott átvillanni a titoknok ajkain, 
ahogy végigmérte a dzsad háta mögött álló, ez idáig 
meglepően csendben várakozó Ta’iraqot. A bahrada 
nem akart hátrafordulni, pedig kíváncsi volt, mit 
is olvashatott ki a gianagi vonásaiból a dorani öleb. 
Mindenesetre a mosoly újra megjelent Gendlarh aj-
kain, amikor tekintetét a karavánvezetőre vetette.
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- Három karja maradt csak, és láthatóan elbódítot-
ták. Ha nincs az a félvér idomárja, talán képtelen 
lett volna életben tartani egészen idáig. És mi van a 
fegyvereivel? Azokat is magukkal hozták? Úgy ol-
vastam a Geofrámia lapjai közt, hogy a fajtája külön-
leges kristályokból készíti el tárgyait. Bizonyos va-
gyok benne, hogy a magiszter örömmel vetne rájuk 
egy pillantást, ha majd egyszer visszatér Doranba.
A dzsad fejet hajtott, ültében is tisztelegve a titok-
nok felé, elismervén annak mérhetetlen tudását. El-
méjében megannyi szitkot zúdított már a doranira, 
amiért láthatóan sikerült a maga kedvére alakítania 
a beszélgetés folyását, Szayb pedig mit sem tehetett 
ellene immár.
- Különös dárdáit és kristálytőreit a karaván egy 
tagja őrzi, de ha megkapjuk az ötszáz ezüstünket, 
bizony mondom mirac, örömmel lemondunk róluk 
mind a magiszter és az ön örömére.
A titoknok arcán semmi sem mutatta, hogy meglep-
te az újabb, merész ajánlat.
- Négyszázat emlegetett korábban, én azt mondom, 
adok maguknak háromszázötvenet, és átadják a 
fegyvereket is…
Ekkor harsant az első kiáltás odakint, majd rögtön 
egy újabb követte. Szayb Iflahra pillantott, aki elér-
tette célzását, és fegyvert vonva kilépett a tárgyaló-
teremből, hogy a karaván mellé siethessen. Ta’iraq 
azonban habozott. Az épület előtt fura, éles sivítás 
kélt életre, majd láncszemek elpattanó hangja hal-
latszott.
- Úgy tűnik, mégsem volt annyira elbódítva, mint 
azt hitte, ó Doldzsahnak dicső harcosa. Menjen, és 
tegyen rendet az embereivel, addig átgondolom az 
ajánlatát, és ha visszatér, megkapja a válaszát.
A titoknok hangjában semmiféle érzelem nem tük-
röződött, csupán azután csillant némi elégedettség a 
pillantásában, hogy az öregedő dzsad kirúgta maga 
alól a széket, és a tétlen ácsorgó gianagi mellett ki-
sietett a szobából. Ketten maradtak csak a tárgya-
lóasztal két felén, a bárgyú tekintetű Ta’iraq és a 
dorani Gendlarh.
Cyrjad elméjében vészharangként kondult meg egy 
lovagjának figyelmeztetése. Fura meditációjából
azonnal kizökkent, ahogy az események újabb, nem 
várt fordulatot vettek körülötte. Lehunyt pillái mö-
gött még a külső síkok idegen látványa villódzott 
kaotikus táncát járva, amikor az üzenet már formát 
is öltött agyának egy eldugott zugában.
„Az aun elszabadult, és majdnem megölte az egyik 

hajcsárt, aki óvatlanul túl közel merészkedett a ketre-
céhez, és a láncaival játszadozva felhergelte.”
A Szellemnyelven eljuttatott üzenetet időbe tellett 
felfognia, de a válasz már ösztönösen született meg 
elméjében, és a pillanat törtrésze alatt talált utat a má-
sik, érezhetően izgatott tudathoz.
„Melyik volt az? A gianagi?”
A lovag válasza szinte azonnal megérkezett. Cyrjadnak 
azonban nem volt igazán szüksége rá, hogy megbi-
zonyosodjon róla, ami eddig csak feltételezésként élt 
benne.
„Igen!”
A gondolatnyúlvány megszakadt, ahogy odalent 
újabb sikoly harsant, ezúttal egy halálba menő férfi
hangján. A dy’nalhda egy pillanatig habozott csak, 
míg hátralépve a keskeny válaszfaltól, kardját elővon-
va felkészült, hogy a mágusok által testébe plántált 
erőket szabadjára engedje. Ha a két gianagi valóban 
csak közel akart jutni a titoknokhoz, eleddig minden 
terveik szerint alakult.
Cyrjad izmai megfeszültek, ahogy az abbitból ko-
vácsolt kard súlyát megérezte jobb karjában. Har-
cos volt, és amikor nem maradt más megoldás, csak 
a küzdelem, készen ált rá, hogy azt tudása szerint a 
legjobban tegye. Harmadik szemét újra a párhuza-
mos létsíkokra nyitva erélyesebben nyúlt ki ismét a 
szomszédos szobában rejlő elmék felé, követelőzően 
törve utat a zsoldos emlékei közt. De ezúttal a felszí-
nes gondolatok helyett biztos alapokra emelt falakba 
ütközött, és sejtette, ténykedése most már nem ma-
radhat felfedezetlen.
Nem tétovázhatott tovább, cselekednie kellett. Elő-
relendült, és bal öklébe koncentrált erőit szabad-
jára engedve utat tört magának a keskeny válaszfa-
lon. Erigowi fenyő hasadó hangja rebbentette meg 
a titoknokot, aki oldalra dőlt székéről, hogy az arcát 
védhesse a rázúduló törmeléktől. Ta’iraq gyorsabban 
mozdult, tapasztalt harcos módjára tért ki a tárgyaló-
terembe rontó alak első, majd második vágása elől is, a 
harmadikat pedig már a jobbjában tartott, középhosz-
szú pengéjével hárította.
Oldalt lendült, a Vigyázó-rendi jobbja felé cselezett, 
míg baljával a markába rejtett apró tárgyat lendítette 
meg és egyenesen a felemelkedő Grendalh felé ha-
jította, gyilkos erővel és dühvel. Talán ha nem egy 
dy’nalhdával hozza össze őt Igere, sikerrel járhatott 
volna, ám a levegőbe lendülő abbit penge csengve 
ütötte félre az kicsiny, hegyes tárgyat. A gianagi, felis-
mervén, hogy a küzdelemből csak vesztesen kerülhet 
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ki, a nyitva felejtett ajtó felé vetette magát. Igyeke-
zett hárítani egy újabb vágást, és istenei ezúttal is 
megóvták. A kard hegye, ami a mellkasát célozta, s 
csak a bal karját szántott végig.
Cyrjad újra csak habozott, a titoknok felé pillantott, 
majd a tárgyra, mely a feje felett szúródott a tartó-
gerendák egyikébe. Egy apró kristálytű meredt elő 
az száraz fa rostozatából. Mivel Grendalh láthatólag 
jól volt, és döbbenetén kívül más aggasztó  nem mu-
tatkozott arcán, egy biccentést követően a lovag a 
támadó után vetette magát, megkésve.
A lépcső aljából már felhallatszott a fegyverek csör-
gése, majd egy kiáltás, egy ismerős hang jutott el 
Cyrjadhoz.
- A támadó halott mirac!
A dy’nalhda gyomrában felengedett a jeges szorí-
tás, amikor megértette, még pontosan időben lépett 
közbe, megmentvén a titoknok életét. Visszafordult 
hát, leeresztvén vér mocskolta pengéjét Grendalh 
mellé lépett, hogy fejet hajthasson előtte. A kevéske 
erőt, mit még elméje magában hordozott, parancsa-
inak kiosztására használta fel.
„Fékezzétek meg az aunt, és fogjátok el a gianagit. A 
többieknek nem eshet bántódásuk, ártatlanok, ma-
gam akarom kifaggatni őket!”
Mire felpillantott, a fegyvercsörgés már odakint, az 
épület előtt is elhalt. A dorani diplomata zavartnak 
tűnt, arcán mintha csalódottság és kétségbeesés látz-
szódott volna.
- Mirac Zel’affey, a nevem Cyrjad en Aymaress, a 
Vigyázók rendjéből. A merénylő halott, és amint lá-
tom, ön is épségben átvészelte a támadást. Bocsásson 
meg, de arra kérném, hogy jöjjön velem, minél ha-
marabb biztonságba szeretném önt juttatni.
Grendalh kezét tördelve biccentett, korábbi ma-
gabiztossága tovatűnt egy pillanat leforgás alatt. A 
dy’naldha azt remélte, a férfi hamarosan kiheveri
mindezt, mert a magiszter érkezésének idejére sze-
rette volna végleg felgöngyölíteni ennek a merény-
letnek a szálait. Mindezt pedig a titoknok hathatós 
segítsége nélkül nem lesz képes megtenni.
A két dorani sietve lefelé tartott az emeletről, és 
Grendalh járása lépésről lépésre vált egyre biztosab-
bá, tartása, arckifejezése apránként korábbi önmagát 
idézte már. A lépcső aljában a gianagi hasra fordított 
holtteste mellet várakozó lovagokba és Grigorba, 
a Tintaház tulajába botlottak. Az udvari ork lépett 
előre, hogy elsőnek jelenthessen az elé érkezőknek. 
Kezében széles pengéjű kardja pihent, arcán elége-

dett vicsor terült szét, megmutatván arasznyi szem-
fogait.
- Mirac, jelentem, a férfi testén több helyütt is toroni
bilogokat találtunk, a ruházata pedig megannyi fegy-
vert rejtett. Úgy vélekedünk mind, hogy Iker lehetett 
a szentem!
Cyrjad bólintott, elismerő pillantást vetve lovagjaira, 
majd egyetlen intéssel rendelte őket a titoknok mel-
lé.
- Ti ketten vigyázzátok mirac Zel’affeyt eztán, és 
Grigor vezet benneteket az előkészített menedékbe. 
Indulás!
Grendalh mondott volna valamit, de az orvvédő két 
oldaláról arcára szegeződő pillantás meggyőzte róla, 
ezúttal nem érdemes szembeszállnia a Vigyázó aka-
ratával, főleg, hogy az életét köszönheti neki. Cyrjad 
sietve az épület elé indult, hogy felmérhesse, miféle 
pusztítást vitt végbe az aun emberei és a hajcsárok 
közt.
A Tintaház előtt meglepő kép fogadta. Szayb véres 
bal karját szorongatta, miközben a fiatalabbig dzsad a
másik északi zsoldos, Dehtron holttestéből rántotta ki 
jatagánját. Lovagjai szélesebb kört vontak a ketrecek 
és a sebesültek köré, de láthatóan nem bocsátkoztak 
harcba a hajcsárokkal. Szinte egyszerre pillantottak a 
fogadóból kilépő, gárdistaruhát viselő dy’nahlda felé.
A Vigyázó-rendi lovag, sisakjától megszabadulva, 
jobbjában a véres pengével közelebb lépett, hogy a 
szekerek takarásában rejtőző kép is elé tárulhasson. 
A harmadik, óriási ketrec mögött az aun teteme pi-
hent, megannyi sebéből zöldes lé bugyogott elő, pán-
célzatán jókora sebeket téptek a várost védőinek és 
a karaván kísérőinek fegyverei. Ám a legfeltűnőbb a 
két, kristálylencseként csillanó szemből előmeredő 
nyílvessző volt, mely bizonyossá tette, hogy ezúttal 
is a félvér hajcsárra volt szükség, hogy a megvadult 
bestiát leteríthessék.
A két dzsad mellé lépve keskeny mosolyra húzta aj-
kait.
- Köszönet a segítségetekért, Ibara gyermekei. Amint 
látom, magatoktól is rájöttetek, hogy kígyót melen-
gettetek kebleteken. Ne aggódj, Szayb mester, nem 
érhették el céljukat: a másik odabent lelte halálát, és a 
titoknokot már biztonságba helyeztük.
A viador halkan felnevetett, talán a helyzet iróniáját 
végiggondolva, majd kiegyenesedett, és véres karjá-
val az aunra mutatott, melynek teteme mellett ek-
kor tűnt fel az íját szorongató félelf, és a nyomában 
siető két lovag. Hangja vádlón, élesen csattant, de a 
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dy’naldhát, aki szinte az egész alku alatt figyelte őt
az asztrálsíkon, nem tudta megtéveszteni.
- Amazért a fényestekintetű uraság hatszáz ezüst-
pénzt kínált nekünk, erre az emberei lekaszabolták! 
Mit kezdjek most vele? Még a wargok és az oroszlá-
nok után csak megkaptam a jussomat, de Galradzsa 
vezesse futóhomokba a fajtájukat, két kutya északi 
miatt nem fogom ingyen megszámítani ezt a dögöt 
maguknak!
Cyrjad megrázta fejét, majd elismerően biccentett a 
feléjük pillantó Eynohrrnak, és halkan, hogy csak a 
két dzsad hallhassa tisztán, tisztességes alkut aján-
lott, megpróbálván minél pontosabban idézni azt, 
amit a keskeny falon át kihallott az alkuból.
- Csak mert a magiszter lelkemre kötötte, hogy 
tisztességgel bánjunk magukkal, engedje meg hogy 
visszautasíthatatlan ajánlatot tegyek önnek. Dzsah 
bizonnyal éles elmével áldotta meg, ha még mindig 
életben van idefent, Északfölde vidékein is. Remé-
lem, hallgatni fog a józan eszére. Adják át az összes 
kristályfegyvert, amit az auntól szereztek, valamint 
a többi állatot, amit leszállítottak, és én felajánlok 
ellenérték gyanánt ötven aranydukátot, hogy kiadá-
saikat is fedezni tudják. Úgy hiszem, ez megfelelő-
képp feledtetné önnel és társaival az út fáradalmait, 
és az alku…kellemetlenségeit.
Az idősödő bahrada egy pillanatig elkerekedett sze-
mekkel bámult a lovagra, majd újabb, ezúttal őszin-
tébb mosolyt villantva kezét nyújtotta.
- Doldzsah látja lelkem mirac, őszinte a beszéde, de 
remélem, nem bánja, ha minél előbb sort kerítünk 
végre a cserére. A fegyvereket azonnal idehozza a 
fiam.
Iflah ismét csak elértvén atyja célzását, sietve meg-
indult az elöl álló szekérhez, melyen jónéhány 
oroszlán aludta édesded álmát, köszönhetően a 
félelf bódító főzeteinek. Szayb végül csak elengedte 
a dorani kezét, arcáról azonban nem sikerült letö-
rölni az elégedett mosolyt.
- Három dárdát és fél tucat, apró kristálycsillagot 
zsákmányoltunk tőle, mirac, örömmel adom át 
mindet önnek, amint az aranyat is elénk helyezi.
Cyrjad intett, hogy kövesse őt a dzsad, a fegyverek 
átvételét pedig egyik lovagjára bízta. Visszafelé in-
dult, a magányosan hagyott Tintaházba, mely talán 
sosem volt még ennyire elhagyatott az évnek ebben 
a szakában. Hiába, Doran nagyjainak kérését egyet-
len vándor sem veheti félvállról a városfalakon be-
lül. A tárgyalóterembe érve elsőnek a gerenda felé 

pillantott, melybe a toroni kristálytűje fúródott ko-
rábban. Rossz érzés kerítette hatalmába, amikor rá-
döbbent, a fegyvernek vált eszköz eltűnt.
Zavarát Szayb is észrevette, és nem hagyta szó nél-
kül, miután végigmérte a pusztítást, meg a falon ütött 
nyílást.
- Mirac, a dukátokat rejtő ládikó az asztalon áll, amott 
nincs fent semmi sem.
A dorani lovag fejében meglódultak a gondolatok, de 
hiába koncentrált, elméje üres volt, akár a nyárközép 
tájékára kiszáradt kutak legtöbbje. Képtelen volt össz-
pontosítani figyelmét, hogy kinyúlhasson a titoknok
védelmére kirendelt lovagjaink tudata után. Így hát a 
dzsad felé fordult, tőle várva megerősítést.
- Az aun fegyverei közt akadt kisujjnyi méretű kris-
tálytű, vagy ehhez a formához hasonlító szilánk?
Szayb csodálkozva rázta meg a fejét, nemleges vála-
szát egyértelművé téve.
Cyrjad fáradt, elgyötört szelleme kapkodva próbál-
ta összerakni a meghasadt valóság szilánkjait. A bo-
londját járatták velük, toron ügynökei kĳátszották őt
is, meg a dzsadot is, s hogy célukat elérhessék, nem 
haboztak feltűnést kelteni sem, csak hogy eltereljék 
a figyelmüket. Hogy a titoknok magára maradjon
Ta’iraqal, és amaz bevégezhesse a küldetését. Hogy 
megölhesse a magiszter segédjét…
Nem! Nem akarta megölni, hisz fegyvert is csak akkor 
rántott, amikor ő rájuk rontott. A kristályt már koráb-
ban kezében szorongatta. Tehát, talán át akarta adni. 
Nem gyilkos volt, és amit a titoknok felé hajított, az 
sem fegyver volt. Küldemény inkább, ajándék…egy 
barátnak, vagy épp bajtársnak. Ezért nem érezte a 
gyilkos dühöt egyik emberen sem odabent, ezért volt 
hát a toroni annyira izgatott, és Grendalh olyan nyu-
godt. Az ő érkeztéig minden úgy alakult, ahogyan azt 
a magiszter segédje eltervezte.
Mirac Zel’affey tehát ügynök volt, akrácsak a két 
fejvadász, aki gianagi zsoldosnak adta ki magát, csak 
hogy a titoknok közelébe férkőzhessen. A kristály 
volt a kulcs, a küldemény, amit el kellett juttatniuk 
idáig, és mindehhez tökéletes keretet alkotott a kara-
vánnal érkező aun és fegyverzete. Tehát, áruló járkált 
szabadon Doran falai közt, és oly rangot vívott ki ma-
gának, mellyel a Nagytanács legféltettebb titkaiba is 
bepillanthatott.
A felismerés fájdalmasan született meg, és legszíve-
sebben kardjával hasította volna ketté a tarini fából 
ácsolt tárgyalóasztalt. Tehetetlen dühe cselekvésre 
késztette, a tökéletes megoldáshoz szokott elme és 
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akarat nem viselhette el, hogy ennyire nyilvánvaló-
an kĳátszották. A vadászból préda lett, a csapdából,
mit a toroniak számára állított, keserű felismerés.
Szaybra pillantott, majd félrelökte őt útjából, ahogy 
nekilendült, hogy a titoknok nyomába szegődhes-
sen. Válla felett kiáltott vissza csupán az értetlen 
bahradának, mielőtt öles lépteivel maga mögött 
hagyta volna a földszintre vezető grádicsokat.
- Vigye a ládát! Amit benne talál, az a maguké!

Szayb bal a kezén fehérlő kötést bámulta, míg Iflah
jókorát sercintve tempósabb haladásra ösztökélte a 
batárt vontató, termetes lovakat. Még mindig mo-
solygott, pedig az őrült éjszakát már három, nyugo-
dalmasabb társa követte. Mégsem múlt jókedve. A 
csatát nyert tábornokok büszkeségével fordult ol-
dalra, hogy az Arwin-hegység lankáin felépített vá-
rosnak még egyszer búcsút inthessen, ezúttal évekre 
tán, de nem utoljára.
Eynohrr ugratott előre, felzárkózva a két dzsad 
mellé. Hátasa engedelmesen igazította lépteinek 
ritmusát a batáréhoz, hogy aztán a félelf is megbá-
mulhassa a néhai bahrada gyorsan hírhedté vált arc-
kifejezését.
- Mond csak Szayb, tényleg igaz, amit az a kis cafka 
súgott a fülembe múlt éjjel?
- Honnan tudjam én, hogy miket sugdos az ágyasod 
neked, miközben férfinek képzeled magad az ölének
közelében, he?
A félelf, mintha csak meg sem hallotta volna a Szayb 
hangjában bujkáló rosszállást, tovább próbálkozott.
- Tudom, hogy te is hallottad a hírt. Igaz lehet? Va-
lóság, hogy Észak embervadászainak újabb játszmá-
jába keveredtünk?
- Bolond vagy te, édes fiam! – Vágta rá szinte azon-
nal, de ajkainak remegése egy pillanatra árulkodó 
jelként villant fel Eynohrr fürkésző szemei előtt. 
– Sokat képzelsz magadról, és ha azt hiszed, hogy 
valamiféle árulót lepleztünk le, hát verd ki a fejed-
ből ezt az ostobaságot. Szajmah il ramillah! Tégy 
meg mindent, hogy felfigyeljenek rád, hogy valóban
értékes vagy, és beszállhatsz a játékaikba magad is. 
Úgy hallottam, a magadféle, lelkes kalandorok előtt 
mindig nyitva áll Doran kapuja, hogy szolgálattal 
bizonyíthassák rátermettségüket, és elnyerhessék a 
Titkok Kincstárának kulcsait.
Eynohrr dühösen rántotta meg a kantárt, és fordí-
totta meg hátasát. Iflah nem tudta eldönteni, a félelf,
vagy a ló fújtatott idegesebben a hirtelen mozdulat-

sort követően. Szayb legyintett egyet, mosolyogva fia
felé fordult. Élvezettel ejtett ki minden szót, ami az 
Ibara nyelvén kelt életre ajkain.
- Hagyd, majd megbékél és rájön, hogy nálunknál 
jobb társakra odafent, a hegynyi falak árnyékában 
sem találna.
- De lehet, hogy igaza van. Láttam, amit láttam apám. 
Denthur és Ta’iraq hátán is ugyanazokat a billogo-
kat tetoválták, és Doldzsah a megmondhatója, azok 
toroni jelek voltak!
- Honnan tudhatnád te azt, iblik? Sosem találkoztál 
még valódi Ikerrel, és adják az égiek, hogy ne is le-
gyen rá alkalmad!
- És a pletyka, hogy két Vigyázó-rendi lovagot, meg a 
Tintaház tulaját holtan találták még azon az éjjelen? 
Hisz évtizedek óta nem hullott el senki Doran őrei 
közül! Meg hogy a titoknok, az a lóarcú, kötekedő ba-
rom, az ő teste az óta sem került elő?
Szayb elgondolkodva pillantott fiára. Hagyta, hogy a
közéjük telepedő csend kellőképp fokozza Iflah fe-
szültségét, és csak némi töprengés után szólalt meg.
- Ha így is van, ez már nem a mi gondunk. Majd az a 
Cyrjad nevű, na az megoldja, ha akarja. Ami minket 
illet, sohasem kötöttünk még ennyire jó alkut. Tehát, 
egy dologban biztos vagyok! Jövőre is eljövünk, ha az 
a hóbortos magiszter újra üzenne értünk…
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Egy varázsló botja

A fényességes Alborne hónapjának negyedik 
napja az unalom hetedik bugyrában talál-

ta az ifjú Mirent. A madarak dallamos csicsergése 
csattogó lódobogásba fulladt, ahogy a két daliás mén 
szakadatlan húzta maga után terhét. A lenyugvó nap 
vörösre festette a hepehupás agyagutat. Elastastól 
Pyarron egy végtelenségig tartó hétre volt. Erdõ 
erdõt követett, falu falvat – a hintó, amiben Miren 
utazott, habár rangjához méltó kényelemmel bírt, 
napról napra bársonnyal díszített kalitkának tet-
szett. A harmadik elátkozott nap délutánra fordult, 
mialatt a zötykölõdés kimosott Miren fejébõl már 
mindent. Útitársai a két kocsis és Miren négy testõre 
a maguk dolgával törõdtek, amiért a férfi nagyon há-
lás volt. 
Még hat nap, és megházasodom, gondolta fásultan. 
A lány bizonyára okos lesz, ha nem, az se baj, leg-
alább nem üti bele az orrát mindenbe. Talán szép is, 
ha nem, hát nem kell aggódni, hogy fûvel-fával ösz-
szefekszik majd. ényegtelen. Születik majd egy örö-
kös, aki varázsló lesz, akár az apja, és onnantól végre 
a mágiának szentelhetem az életem. A batár hirtelen 
megállt, és ez kizökkentette az ifjút a gondolataiból. 
Beszédet, majd kiáltást hallott... és halálsikolyt. Mire 
felocsúdott, egy fekete ruhás, maszkos alak feltépte a 
kocsi ajtaját. Az elsõ eszébe jutott varázslatot szinte  
öntudatlanul mormolta el, az utolsó mágikus szónál 
szorosra zárta a szemét. Fény. Megvakult ellenfelét 
erõtlenül gyomorszájon rúgta, aki ettõl hátratánto-
rodott. Miren kilépett a hintóból. Az úton elszántan 
küzdõ emberek viaskodtak az életükért. Fegyverek 
feszültek egymásnak, a pengék csendülve ütköztek 
meg. Az õ emberei. Az õ életéért. A nyolc támadó 
közül az egyik egy hirtelen mozdulattal felrántot-
ta a kardját, elmetszve az ezer sebbõl vérzõ kocsis 
gégéjét. 
– Ne! – kiáltotta Miren, de a hangja megcsuklott, 
amikor égetõ fájdalom mart a vállába. Vak ellenfe-
lének vértõl mocskos kardja visszarántotta egy pil-
lanat erejéig a valóságba... majd hátulról egy tompa 
ütés a sötétségbe taszította.

Délutánra fordulva az idõ érezhetõen lehûlt. A két 
utazót hideg éjszaka várta, akárcsak tegnap. Nem 
mintha nagyon törõdtek volna vele: az évek során 
megtanultak a természetet kĳátszva azzal együtt élni.
Amolyan se veled, se nélküled kapcsolat volt ez a két 
utazó és az idõjárás között: vihar idején haragosok, 
lágy szellõben, napsütésben legjobb barátok. Hogy 
mióta utazgattak együtt, talán õk sem tudták. A barna 
hajú, sötétszemû, megteremett férfi volt az idõsebb.
A nõ barna köpenybe burkolózott, hogy óvja a testét 
a hidegtõl. Szürke lovát kisebb-nagyobb szütyõkkel 
terhelte meg, amitõl az állat inkább öszvérre emlé-
keztetett. Társa is alaposan fel volt pakolva, legnehe-
zebb és legfélelmetesebb súlya egy faragásokkal és vé-
setekkel díszített csatabárd volt. Az úticél az újjáépült 
Pyarron volt, a béke városa. Nem sok dolguk akadt 
itt, de akárcsak Eriont Pyarront is látni kell egyszer 
az életben. Az agyagtól vöröslõ utat a csend és az erdõ 
szegélyezte. A csend volt a gyanúsabb. 
– Valami itt készülõdik – mondta társának halkan a 
férfi.
– Ott elõttünk... nézd csak! – mutatott a távolba egy 
fekete foltra a nõ. A férfi gyorsabb ütemre serkentet-
te megfáradt lovát, aki tiltakozásként élesen nyerített 
egyet. Egy elõkelõ batár állt ott, körülötte fekete ru-
hás, maszkos emberek harcoltak néhány mindenre 
elszánt bõrvértes fickóval.
– Szerinted? – állította meg a férfi a lovát tisztes távol-
ban a csetepatétól.
– Szerintem egyedül is fel tudják szabdalni egymást 
– fintorgott egyet a lány.
Az egyik támadó feltépte a batár ajtaját, ahonnan 
szinte azonnal vakító fény ömlött ki. Egy fiatal, fekete
és vörös ruhába öltözött férfi lépett ki belõle, kezében
díszes bottal. Azonban ahelyett, hogy menekülésre 
fogta volna dolgot, megkövülten állt a kocsi mellett. 
Ellenfele nem volt rest, néhány bizonytalan csapás 
után a férfi baljába döfte kardját. – Szerintem az a fiú
ott bajban van – mutatott rá varázslóra a lány.
– Gyerünk! – válaszolta a férfi. Leszállt a lováról, egy
gyors mozdulattal magához vette bárdját, és a batárt 
védõk segítségére indult. Elsõ támadását az ifjú ellen-
felének fejére mérte, akinek az ütéstõl beszakadt a 
koponyája. Ám már nem tudta megakadályozni, hogy 
egy újabb érkezõ le ne üsse a védtelen fiút – de ha-
mar átsegítette a túlvilágra amazt is. Kiszabadította a 
bárdját a második hullából, majd felmérte a helyzetet. 
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A batár védõi szinte kivétel nélkül meghaltak vagy 
haldoklottak, a támadók közül az utolsó életben ma-
radt kettõ menekülésre fogta a dolgot. Útitársa a föl-
dön fekvõket vizsgálta.
– Van köztük menthetõ, Katrina? – kérdezte.
– Nincs – csóválta meg a fejét nõ, majd a tõrét egy 
haldokló szívébe mártotta, megkönnyítve ezzel az 
útját istenéhez.
– Utálom ezt, Edden – tette hozzá aztán szomorú-
an.
– Õ itt még él – mutatott a fejbe vert varázslóra a 
férfi.
Katrina odalépett az ájult ifjúhoz, és megvizsgálta 
sérüléseit. Elõször a fejét, hogy van-e értelme egy-
általán vele foglalkozni. Majd a lováról leakasztott  
néhány bõrzacskót, és visszasietett. Ezenközben tár-
sa az elesetteket kutatta alaposan át, hátha valamit 
kiderít a küzdõ felekrõl. A varázsló fekete nadrágot, 
hímzett inget viselt és vörös-fekete talárt. A fejen 
ejtett seb csak egy fejfájásra volt elég, és a vállán lévõ 
se látszott túl komolynak. Katrina levette a talárt a 
sebesültrõl, de még így se fért hozzá a sérüléshez.
– Kár ezért az ingért – mormolta, miközben elõvette 
tõrét, hogy szabaddá tegye a sebet.

Az ébrenlét hasogató fájdalommal üdvözölte a va-
rázslót. Valaki bizonyára leütötte. Résnyire kinyi-
totta a szemét, hogy körülnézzen – és szinte ön-
tudatlanul, ösztönbõl védekezett, mikor meglátta, 
hogy egy tõr közeledik felé. Katrina hirtelen hátra 
repült; egy útját keresztezõ fa állította csak meg. 
Miren megpróbált felállni, de csak ügyetlen pró-
bálkozásra tellett tõle. Fenyegetõen elõvette saját 
tõrét, és a megmaradt férfira fogta – sosem tanulta
meg használni, de mindig ott lógott az oldalán, és 
remélte, hogy elég fenyegetõ lesz. Edden azonban 
nem törõdött a fiúval:
Katrinához rohant.
– Kik vagytok? Mit akartok? – kérdezte dühösen a 
varázsló.
– Leginkább lábra állni – nyögte a nõ.
– Jól vagy? – kérdezte azonnal Edden.
– Nem, de úgy látszik, itt már nincs szükség ránk...
– Mi történt? – bizonytalanodott el Miren körülnéz-
ve.
– Hirtelen szembejött egy fa – válaszolta dühösen a 
Katrina.
– Nem, nem úgy értem... Mindenki meghalt?
– Igen, és te is meg fogsz, ha valaki nem látja el a 

sebed – válaszolta Edden még mindig Katrina mellett 
állva.
– Mit akartok tõlem? Miért támadtatok meg?
– Szívesen – vetette oda foghegyrõl a nõ, majd meg-
próbált felállni. A lovához botorkált.
– Nem akarunk tõled semmit, és nem mi támadtunk 
meg – közölte Edden türelmesen. – A többiek meg-
haltak, két támadód elmenekült. Katrina el akarta 
látni a sebedet, mikor... valahogy... hátralökted. 
Miren egy pillanatra elgondolkodott. Mellette né-
hány  bõrzacskó hevert, talárja a földön. Körülöttük 
halottak. Õt is megölhették volna már. Talán igazat 
mond a fickó...
– Értem. Nos, szükségem lenne kíséretre Pyarronig – 
váltott diplomatikus hangnemre. Katrina megvetõen 
fújt egyet.
– Elõször a sebsüléseddel kéne törõdni – fi-
gyelmezette Edden. A varázsló valóban gyengének 
érezte magát, és a válla is lüktetett, ezért megadóan 
bólintott.
– Kisasszony, folytatná a sebem ellátását?
– Nem.
– Katrina – szólt rá a nõre Edden.
– Rendben. Mennyit fizetsz? – nézett Mirenre a
lány.
– Gondolom, az a húsz ezüst, amit testõreimnél talál-
tatok, elég lesz a sebkötözésért és hat nap kíséretért.
A varázsló tisztában volt vele, hogy ha akarják, meg-
tartják a pénzt és faképnél hagyják, de remélte, hogy 
jól számított. Katrina keletlenül leszállt a lováról, 
majd egészen közel lépett a férfihez. Hosszan a sze-
mébe nézett, aztán bólintott.
– Csak semmi trükk – figyelmeztette a varázslót. – És
most feküdj vissza.
Miren szélesen elvigyorodott. Mindig is mulatatta az 
egyszerû emberek viszonya a mágiához és varázslók-
hoz. Katrina ott folytatta a munkát, ahol abbahagyta. 
Széles tõrével levágta Miren ingét, majd egy kis mo-
zsárba a varázsló számára ismeretlen, sûrû folyadékot 
öntött, és száraz növényi morzsalékot kevert, amíg 
kenhetõ masszát nem kapott belõle. Az út szélén 
növõ csalitosban keresett egy nagyobb lapulevelet, 
és rákente a krémet. Végül széles gyolcscsal a sebre 
erõsítette. Majd a ruhái közül elõtúrt egy kendõt, és 
felkötötte vele a férfi karját. Edden közben tovább
vizsgálódott.
– Sikerült megtalálni a botomat? – kérdezte Miren a 
férfit egyre sürgetõbben.
– Nem.
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Miren kétségbeesett, bár igyekezett nem mutatni. 
Hol lehet a botja? Megpróbált felpattanni, de az 
egyensúlya ismét cserbenhagyta. Katrina tartotta 
meg, nehogy elessen. Miren azonban túl zaklatott 
volt már: a lány kezét arrébb lökte, és nagy nehezen 
lábra állt.
– Meg kell lennie! Muszáj! – siránkozta, és tanácsta-
lanul forgott körbe-körbe.
– Hosszú lesz ez a néhány nap – súgta oda Eddennek  
a lány.
– Húsz ezüst az húsz ezüst...
– Van itt az erdõben elég bot, majd találunk mási-
kat – tréfált hangosan Katrina a lázasan keresgélõ 
Mirennek. Az azonban rá se hederített.
– A varázsló botja nagyon fontos a számára – mor-
molta félhangosan. – Nélküle félember. Akinek 
nincs botja, az nem is számít igazi varázslónak.
– Akkor faragj másikat – ütötte tovább a vasat Edden, 
és már elõre mosolygott a válaszon.
– Ez nem olyan egyszerû! És nem is faragni kell! He-
tek, hónapok hosszas meditációja szükséges hozzá.
Ráadásul veszélyes, ha valaki megkaparintja...
– Még a végén felhasználják seprûnyélnek? – gúy-
nyolódott a lány.
– Még a gondolat is sértõ! – botránkozott meg Miren. 
– Eh, ezt te úgyse értenéd...
A két újdonsült kísérõ csak tovább vigyorgott a va-
rázslón.
– Jól van. Kénytelen vagyok a mágia erejéhez folya-
modni – váltott gõgösebb hangnemre Miren. – Eh-
hez nyugalomra van szükségem. Amíg én meditáció 
segítségével megkeresem a botom, addig készítsétek 
fel a hintómat. És véletlenül se zavarjatok meg  köz-
ben!
– Nem tudunk kocsit hajtani, és rajtunk az este... 
– közölte Edden.
Igaza volt. A szürkület lopva behálózta már a tájat, 
mint a pók tehetetlen áldozatát. Mindannyiuknak  
szükségük volt a pihenésre. Miren végül bólintott; 
keresett a közelben egy mohával párnázott gyöke-
ret, amelyen ülve zavartalanul tudott koncentrálni. 
Edden és Katrina megadták az elesetteknek a vég-
tisztességet, Dartonnak, a holtak urának ajánlva az 
elhunyt lelkeket. Majd a csalitoson átvágva beve-
zették egy kisebb tisztásra a megtépázott hintót, le-
szerszámozták és megetették a lovakat. Napnyugtára 
felállították sátraikat, tapló, kovakõ és némi száraz 
gally segítségével hamar tüzet élesztettek. Mire visz-
szatért a varázsló, leszállt a csillagarcú este. A két 

kalandozó a vacsoráját fogyasztotta. Katrina átnyúj-
tott egy étellel teli ibriket a fáradt ifjúnak. 
– A botom néhány órányi járóföldre van bent az erdõ 
mélyén, arra – mutatott északkeletre Miren.
– Arra menekültek el a támadóid – mondta Edden. 
– Nem lenne okos utánuk menni.
– A botomat akkor is vissza kell szereznünk! – for-
tyant fel Miren.
- Valószínûleg azért vitték el, hogy utána menj. Ki 
vagy te, hogy ilyen fontos vagy ezeknek a fickóknak?
 – Ezek csak koszos útonállók – javította ki a férfit a
varázsló. – A nevem gróf Miren Ymeon Haellonis, a 
Haellonis grófság örököse. Nincsen senki, aki szembe 
merne szállni a családommal. 
– Teljesen igazad van. Megölöd az örököst és szétkap-
kodják a vagyont. Megszûnik egy potenciális ellenfél 
– vetette fel az ötletet gúnyolódva Katrina.
– Van egy öcsém. 
– Lehet, hogy neki állsz az útjában – találgatott a lány, 
ám Miren tekintete láttán inkább nem tréfált ezzel 
többet.
– Az öcsém Dreina felszentelt papja!
– Ne vedd magadra, Katrina csak tréfálni próbált. De 
tény, hogy ez összeszedett banda volt, kiváló fegy-
verekkel, jó minõségû bõr vértezetben, és elõre  át-
gondolt taktikát alkalmaztak. Ez nem jellemzõ útszéli 
tolvajokra – magyarázta Edden.
Miren lenyugodott; belekóstolt az ételbe és elfintoro-
dott. A hús kemény és száraz volt, ráadásnak ehetet-
lenül sós, akárcsak a köretként szolgáló bab. 
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– Kora hajnalban rajtuk ütünk – jelentette ki 
tesséklássék az ételbe piszkálva.
– Ezt... hogy is gondoltad? – kérdezte azonnal a 
lány.
– Odamegyünk, ti belopóztok, visszahozzátok a  bo-
tom, és ha olyan ügyetlenek lennétek, hogy a táma-
dóim felébrednének... hát megölitek õket.
– Jó terv – fintorodott el Katrina. – De nekem van
egy jobb. Odamész, elhozod a botod, és ha olyan 
ügyetlen lennél, hogy valaki felébred, hát békává 
változtatod õket.
– Nem hagynátok abba? – fojtotta az epés választ 
a varázslóba Edden. – Miren, nem tudjuk, hányan 
vannak, pontosan hol, és mire számíthatunk. Vala-
mint nem vagyunk bérgyilkosok.
–  Nem is...
–  Mindazonáltal lehet, hogy vissza tudjuk szerezni a 
botodat, de szükségünk lesz a segítségedre. Nyilván-
való, hogy ez csapda, ezért jól fel kell készülnünk 
rá. 
Miren megkövülten hallgatta a férfit.
– Holnap hajnalban elvezetsz a botodhoz, mi 
Katrinával alaposan körülnézünk, utána pedig meg-
látjuk mi lesz. Estére pedig õrséget állítunk. Katrina, 
te kezded, Miren, te folytatod. Én majd hajnalban 
kerülök sorra.
Mire a nagydarab férfi befejezte a mondandóját,
a varázsló egész új szemmel tekintett rá. Az este 
csöndben telt, nem volt sok mondanivalójuk egy-
másnak. 

Miren vacsorájának felét otthagyva a hintójával fog-
lalatoskodott. A bársonyüléseket csakúgy, mint ed-
dig minden este, kényelmes fekhelyé alakította át. A 
csomagjai közül gazdagon hímzett párnát vett elõ, és 
meleg, nehéz takarót. A vállán ejtett seb még mindig 
fájt, azonban fáradtság hamar álomba ringatta. 
Edden az ízletes vacsora után még ellenõrizte a lova-
kat és a tábort, majd õ is aludni tért. Katrina a tûzre 
vigyázott, míg a két férfi el nem aludt, aztán beleme-
rült az éjszakába. Ostobaság lenne azt gondolni, hogy 
mikor az emberek elszenderednek, megáll minden. 
Az éjszaka holdfényes fekete arca sokak számára a 
rémekkel és gonoszsággal teli idõ eljövetelének hír-
nöke. Pedig csupán egy új világ ébred, mikor a nap 
utolsó sugarai a sötétségbe fulladnak. Az erdõ az éj-
szaka állataitól zajos ilyenkor. A reccsenõ ág, a zizegõ 
avar, a lágy szárnycsapások mind egy-egy éber lény 
árulkodó hangjai. Az álom kerülgette õrnek min-

den moccanásra fel kell figyelnie, hogy eldönthesse:
zsákmánya vagy csak puszta szemlélõje egy esti va-
dászatnak. Az éjszaka akárcsak elõzõ nap, felhõs volt 
és hideg. A kék hold sápadt arcát nagy ritkán mutatta 
csak meg, inkább koromszínû felhõk mögé rejtette. 
A tavaszi égbolt legszikrázóbb csillagképei is bujkálni 
látszottak. Nyálkás köd költözött a fák közé. Katrina 
mindig is szerette az éjszakát, a békét és a csillagokat. 
Közben azt találgatta, hogy a zajok mihez tartoznak 
megtalálta õt is az ólomsúlyú fáradtság. Elérkezetnek 
érezte hát az idõt ahhoz, hogy felébressze a mágust. 
Miren azonban félálomban motyogva tiltakozott; 
nem akarta otthagyni kényelmes ágyának lágy ölelé-
sét. Így miután a szép szó nem használt, Katrina a fü-
lénél fogva rángatta ki  újdonsült társát. Miren a tûz 
mellé kuporodott, és pokrócába burkolózva morgott 
tovább. Õt nem nyûgözte le az éjszaka, se vöröslõ 
hold fénye, amely egész éjszaka ragyogott a még 
mindig felhõs égbolton. Minden bokorban orgyilko-
sokat látott vagy szörnyeket. De ami még inkább fog-
lalkoztatta, hogy vajon mekkora hatalomra lenne ah-
hoz szüksége, hogy a rosszindulatú némbert valami 
ocsmánysággá változtassa. Edden frissen és pihenten 
ébredt kora hajnalban, elõkészítette a felderítéshez 
szükséges holmikat, majd megtisztálkodott. Miután 
végzett, a reggelihez fogott hozzá, hogy mire társai 
felkelnek, hamarjában egyenek és indulhassanak. 
Akárcsak a tavaszi reggelek, a hajnal hûvös ujjai kö-
szöntötték az ébredõket. Miren álmosan és nyûgösen 
vette tudomásul, hogy ismét fel kell kelnie. Katrina 
frissen kelt, õt nem zavarta sem a hideg, sem a haj-
nali óra. Egy fertályóra múlva már útnak is indultak. 
Miren magabiztosan mutatta az irányt, Katrina és 
Edden pedig megtalálta a megfelelõ ösvényeket. Az 
erdõ harmattól nedves levelei és ágai nem árulták el 
közeledtüket. Gyorsan haladtak, így alig néhány óra 
múlva intett a mágus, hogy a botja a közelben van. 
Katrina elindult felderíteni a környezõ tájat, eggyé 
válva az erdõ hangjaival és a fákkal. A többiek addig 
hátramaradva várakoztak. 
– Most hova tûnt? – kérdezte idegesen Miren.
– Körülnéz. Ha baj van, hármat füttyent és segítünk 
neki. Ha nem, akkor békésen hazamegyünk és kita-
láljuk, hogy szerezzük vissza a botodat – válaszolta 
nyugodtan társa.
– Csak úgy bemegy? Nem fogják észrevenni? 
– Ne aggódj, nem fogják. Eddig csak keveseknek si-
került.
– Katrina egy egyszerû besurranó tolvaj? Hány or-
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szágban körözik?
– Nem az – háborodott fel Edden. Tekintetétõl Miren 
is rábredt, hogy mit kérdezett az imént és kitõl. 
Edden nem törõdött többet a varázslóval; vett egy 
nagy levegõt, és tájra koncentrált, szokatlan hang 
után kutatva, nehogy meglepjék õket, miközben vá-
rakoznak. Ám csak a vidáman csivitelõ madarakat, 
és az avar rejtekében szorgoskodó rovarokat és rág-
csálókat hallotta. Minden végtelennek tûnõ perc-
ben eldöntötte, hogy elindul Katrina után, ám józan 
eszére hallgatva megadóan várt, hogy a lány vissza-
érkezzen. Ha utána megy, biztosan bajba keveri. Jól 
megtanulta ezt a leckét évekkel ezelõtt, mikor egy-
szer aggodalma majdnem megölte mindkettõjüket. 

A nap aranyló fénypászmái hamar felmelegítették a 
levegõt. Felhõnek nyoma sem maradt, de a hideg, 
pajkos szél téliessé hûtötte a reggelt. Katrina pirosló, 
gondterhelt arccal tért vissza majd egy óra múlva.
– Legalább másfél tucat ember van a táborban. Négy 
õr a fákon és hat a táborban. A többi csak lézeng – 
hadarta miközben visszaindultak. – Csak az õröknél 
van fegyver. Öt szedett-vedett viskót építettek fel 
ágakból, kéregbõl és avarból. Az egyikében van a 
botod. Ha jól vettem ki ez a vezetõjük szálláshe-
lye. A szél miatt behúzódtak a viskókba. Fáradtak és 
haza akarnak menni. De akkor is túl sokan vannak.
– Talán ha felgyújtanánk a viskókat, azzal a rablók 
is meghalnak, és nekünk se lesz sok gondunk – java-
solta a varázsló.
– És mi is benn égünk az erdõben – világosította fel 
a nõ. – És a botod is.
- A botom nem ég el közönséges tûzben!
- Szállj le a fellegekbõl! Más megoldást kell talál-
nunk – szólt rá Edden. Mirennek torkán akadtak a 
szavak.
– Tényleg csapda. Tudják, hogy itt vagyunk, és csak 
arra várnak, mikor támadunk – mondta Katrina le-
mondóan.
Hallgatagon baktattak vissza a táborukig, megoldást 
keresve. Megérkezvén Katrina alaposan áttúrta cso-
magját, különbözõ bõrzacskókat kerítve elõ. Tüze-
tesen átvizsgálta tartalmukat.
– Jó lenne valahogy elterelni a figyelmüket. – pró-
bálkozott egy ötlettel Edden. A nõ zacskóiban tur-
kálva válaszolt neki:
– Tudok némi kábító füstöt alkalmazni ellenük, de 
ez még kevés. Viszont láttam a csalitosban erestát, 
zöldagalt és messurit. Az út pedig agyagos rettapor 

– közölte tudálékosan, azonban ezt senki se értette.
– Ez miért jó nekünk? – kérdezte lenézõen Miren.
– Ha elegendõt találok, egy kis fõzõcskézéssel meg 
tudjuk õket ĳeszteni, sok füst lesz és hangos dörrené-
sek. Okozunk egy kis felfordulást. Neked van valami 
hasonló varázslatod? – kérdezett vissza a lány.
– A felfordulásban el tudom hozni a botom, ha meg-
mutatod, hol tartják.
– De hiszen tudod, hol van. És azért nem lesz akkora 
füstfelhõ, hogy csak úgy besétálj...
– Könnyebb, ha tudom, honnan kell elhozni. A többit 
bízzátok rám.
– Ha nem avatsz a tervedbe, elbukhat az egész csapat 
– figyelmeztette Edden.
Miren sóhajtott.
– Rendben. Láthatatlan leszek.
A másik kettõ egy pillanatra megdöbbent. 
 – Minket nem tudnál láthatatlanná tenni? – kérdezte 
a lány.
– Talán téged igen – gondolkodott el a varázsló –de 
Eddent biztosan nem és téged is csak igen rövid 
idõre.
– Jó, akkor ezt hagyjuk – legyintett a férfi. – Mennyi
idõre van szükséged az elõkészületekhez, Katrina?
– Körülbelül fél napra.
– Addig készítünk néhány csapdát, biztosítva a 
menekülõ utat...

Ez a nap hosszúra nyúlt. Miren folytonos veszeke-
dései Katrinával megnehezítették mindenki dolgát. 
Edden csak ezért nem hagyta õket egymásnak esni, 
mert féltette a lányt. Miren teljesen kétségbe esett, 
mikor kiderült, hogy csomagjai nagy részét és szere-
tett hintóját hátrahagyva utaznak tovább, azonban 
bele kellett nyugodnia, mivel õ se tudta hajtani azt. 
Némi felderítés után Katrina pontosan megtervezte a 
csapdákat, majd hagyta társait dolgozni. Fõzetei gon-
dos elõkészületeket igényeltek, hiszen nem mindegy, 
melyik virágot szakajtja le tõrõl, hogyan és mivel 
tisztítja meg, mennyi ideig fõzi õket. Az út porának 
is nagy hasznát vette, tervük e nélkül talán nem is 
valósult volna meg. Katrina mindent úgy csinált, 
ahogy anyjától látta, õt pedig az õ anyja tanította. A 
falu orvosai voltak idõtlen idõk óta, ezért jó módban 
éltek, ám senki se tudta róla, hogy mennyi minden 
máshoz is ért. Talán boszorkánynak tartották volna, 
ám sosem volt az. A mágiához semmit nem konyí-
tott. Vitákkal teli napnyugta után minden készen állt. 
Hajnalra össze is csomagoltak. Ám ez a reggel se volt 
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csendes, társai a legtöbb ráaggatott holmitól meg-
szabadították Miren lovát, amiért szegény pára na-
gyon hálás volt, ám gazdája igencsak megorrolt. A 
varázsló láthatatlanul, Katrinával az ellenséges tábor 
széléhez lopakodott. Felhõs, ködös idõnek ígérke-
zett, az õrök álmosak voltak és nyûgösek. A táborla-
kók lassan ébredeztek. A lány elõvette a kiszárított 
gömböket, és ügyes célzással a tûzbe vetette õket. 
Az õrök, ha észrevették is, nem törõdtek vele. Né-
hány pillanat múlva a tábortûz kék és zöld lángokat 
okádott magából, sûrû, nehéz, kábító füsttel árasztva 
el a helyet. Katrina kis hatótávolságú számszeríjával 
pontos lövéseket adott le, melynek hatására a fán 
gubbasztó õrök lezuhantak. A varázsló elérkezetnek 
látta az idõt, és elindult a botjáért, miközben Edden 
az azt õrzõ viskót közelítette meg az erdõ szélérõl. 
Szerencsére a kunyhó lakója is kiment megnézni, mi 
okozza a csetepatét, így a harcosnak nem kellett fél-
reállítani õt az útból. Katrina még vaktában leadott 
néhány lövést, így fokozva a zûrzavart. Mirenben 
egy pillanatra túlcsordult a boldogság, mikor az ujjai 
ráfonódtak rég nélkülözött varázslóbotjára... aztán 
megadta az elõre megbeszélt jelet, és mindhárman 
futásnak eredtek lovaikhoz. Ügyesen kikerülték a 
veremcsapdát, a lombokból köteleken aláhulló fa-
törzset, és a kötélcsapdát is, melyeket õk állítottak. 
Ellenfeleik nem voltak ilyen szerencsések. A tucat-
nyi üldözõ közül csupán kettõ tudta tartani velük 
az iramot. Az utánuk küldött nyílvesszõk közül 
azonban egy célba ért. Katrina hátába éles fájdalom 
csapott, ami majdnem lelökte vágtató lováról. Miren 
hátrafordulva egy kisebb tûzrobbanást idézett a lo-
vak arcába – arra nem volt elég, hogy a harmatos 
erdõt felgyújtsa, de az állatok páni félelemmel for-
dultak vissza és vetették le lovasaikat hátukról. Az 
utolsó üldözõktõl is megszabadultak hát. 
– Tudok erre egy kis házat a közelben! – kiáltotta 
társának a mágus, aki megragadta a sebesült lovát, 
így irányítva azt. Katrinának csak annyi dolga volt 
hogy megülje hátasát, ám ez is rengeteg erejét fel-
emésztette. Egy örökkévalóságig tartó vágtázás után 
megérkeztek egy nagyobbacska erdészlakhoz. A tá-
gasnak tûnõ ház elhagyatottnak tûnt, de utolsó gaz-
dája rendezetten hagyta maga mögött. Csak a rozs-
dásodó lakat jelezte a természet áldatlan munkáját. 
Miren elõtúrta kulcsát, és kinyitotta a zárat, addig 
Edden lesegítette a félájult nõt a lováról, majd be-
vitte a házba. A varázsló bevezette õket a hálóba, 
ahova Katrinát lefektették. Az erdészlak nem ha-

zudtolta meg külsejét: hatalmas volt belül is. A fala-
kat teliaggatták vadak képeivel hímzett falvédõkkel, 
trófeákkal és vadászfegyverekkel. A földön prémek 
szolgáltak szõnyegként. Kényelmes vetett ágy és ha-
lomba rakott tûzifa várta az ide érkezõket. Miren 
bizonytalanul a kandalló felé indult, hogy hasznossá 
tegye magát; a sebgyógyításhoz nem értett, és nem 
jól tûrte a vér látványát. Edden a tõrével felhasította 
a lány hátán a ruhát. A nyílvesszõ mélyen belefúró-
dott a húsba, azonban a férfinek fogalma sem volt,
hogy távolítsa el onnan. A seb azonban nem vérzett.
– Hogy szedjem ki, kicsim? – kérdezte a lányt.
– Erõsen meg kell húznod, de vigyázz, ne szakíts ki
belõlem sok húst...
– Te olyan szépen ki tudod venni. Mégis, hogy kell? 
– kérdezte aggodalmaskodva Edden. – Nem akarok 
fájdalmat okozni.
– Mindenképp fájni fog... Ezt most nem tudom neked 
megtanítani. Csak csináld. Majd ordítok...
– Hozz vizet – utasította Edden a tûzzel foglalkozó 
varázslót, aki szó nélkül engedelmeskedett. A férfi
megtisztította lány a hátát, majd ahogy amaz mond-
ta, egy óvatos, ámde erõteljes rántással kitépte a 
nyílvesszõt a sebbõl. Katrina felordított fájdalmában, 
ahogy ígérte. A sérülést ettõl elöntötte a vér, végig-
folyt a halovány bõrön, bemocskolt mindent. Edden 
kétségbeesetten törölgette letépett ingje ujjával, ám 
ez semmit se segített.
– Égesd ki a sebet – nyögte a mellette álló varázsló-
nak a lány. Miren gondolkozás nélkül felhevítette az 
ágyon heverõ tõrt, majd Edden tiltakozása ellenére 
belenyomta a sebbe. Katrina azonban fel sem jajdult. 
A vérzés elállt.
– Él még? – kérdezte Eddent a mágus egészen vékony 
hangon. Amaz bólintott.
– Elájult.

Edden vizet forralt, megmosdatta a lányt, kötést tett a 
csúnya sebre, majd tiszta ruhát adott a rá. Miren ész-
revette, hogy a lány a hátán egy különös anyajegyet 
visel. A szabályos köralakot középen egy fehér folt 
törte meg. Majd, hogy ne lábatlankodjon lepakolta a 
lovakat és kényelmesen berendezkedett. 
– Honnan tudtad, hogy itt van ez a ház? – törte meg 
a hosszúra nyúlt csendet Edden.
– Apám birtokaival szomszédos ez a környék, a gróf-
fal néha kĳövünk ide vadászni. Szerencsékre nem-
rég jártunk itt, ezért a van élelem és tiszta ágynemû 
– magyarázta Miren. 
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– Kedvesed hogy van? – érdeklõdött aztán.
– A húgom – javította ki társa. – És csak õ tudná 
megmondani.
A nap hátralévõ része szokatlanul nyugodtan telt. 
Habár furcsállta, a varázsló kicsit hiányolta, hogy 
nincsen senki, akivel civódna. Ostoba módon már-
már megszokta. Másnap reggel Katrina ébresztette 
bátyját, aki az ágyához támaszkodva szunyókált.
– Hogy vagy?
– Mint akit lelõttek – mosolygott a lány. – Pokolian 
fáj mindenem.
– A varázsló beléd döfött egy izzó tõrt!
– Helyesen tette. Különben elvéreztem volna – ma-
gyarázta Katrina. – Hol vagyunk?
– Miren egyik rokonának vadászházában.
– Sose gondoltam volna, hogy valaha is hasznát 
vesszük...
– Látom már nem is vagy olyan rosszul... – válaszol-
ta szúrós szemmel Edden.
Katrina elvigyorodott, és megölelte a testvérét. Ám 
rá kellett jönnie, hogy nem is olyan egyszerû az élet 
sebesülten: majd’ minden mozdulatnál éles fájdalom 
hasított a hátába, Edden segítsége nélkül nem tu-
dott felülni, és a füstölt húsból és zöldségekbõl álló 
reggeli kifogott rajta. Bátyja hiába könyörgött neki, 
csak a felét tudta megenni. Végül elõkerült Miren 
is, ám a szokásos azonnali veszekedés elmaradt. A 
lány még túlságosan beteg volt, és ezért a varázsló is 
visszafogta epés megjegyzéseit.
– Mikor indulhatunk? – kérdezte végül Miren.
– Holnap, talán holnapután. De én csak lassítani 
foglak titeket – válaszolta a nõ.
– Holnapután már Pyarronban kell lennem – vetette 
fel Miren. – Különben elkezdenek keresni.
– Legalább lesz segítségünk – zárta rövidre a vitát 
Katrina.

A lány szinte az egész napot átaludta, és a következõn 
is inkább pihent. Érdekes módon mintha Miren meg-
enyhült volna, kedvesen bánt vele. Az összetûzések 
csak akkor folytatódtak, mikor végre harmadik nap 
elindultak. Katrina felélénkült, és lassú haladásukat 
folytonos piszkálódásokkal töltötte, amit Miren ne-
hezen tûrt. Hiessin nem egészen egy napi járóföldre 
volt Pyarrontól. Poros, kavicsos útja egykedvûen 
hallgatta az idegenek végeláthatatlan marakodását. 
A mezõn dolgozó emberek szótlanul megcsóvál-
ták fejüket, és ökröket ösztökélve folytatták mun-
kájukat. A varázslónak nem nagyon volt kedve itt 

vesztegelni, pyaroni rezidenciája kényelmére vágyott 
– de be kellett látnia, hogy Katrina nem képes tovább 
utazni. A falu fogadójának ágya megváltás volt a lány 
számára.  Legyengítette az út és a fájdalom, és Edden 
bármennyire is igyekezett, nem tudta megkönnyíteni 
húga gyógyulását. A vacsorát ugyan együtt költötték 
el, ám a varázsló fejfájásra hivatkozva hamar otthagy-
ta a testvéreket egy séta kedvéért. A testvérpár a fo-
gadó ivójában költötte el szerény vacsoráját. A sült 
végéhez érve Katrina egy ismerõs arcot vett észre a 
tömegben.
– Nézd csak! Balra annál az asztalnál, az a férfi – bö-
kött a fejével egy középkorú alak felé.– Egy kedves 
ismerõs a táborból. Még jó, hogy itt vannak a fegy-
vereink...
Edden is felismerte a fickót. Mind a ketten befejezték
az étkezést, és feltûnés nélkül a fogadó hátsó kĳárata
felé vették útjukat. Ám a kĳáratnál már várták õket.
Edden gondolkozás nélkül védte ki a rázúduló ütése-
ket, míg társa háta mögött felajzotta számszeríját. Az 
egyik ellenfél szívét vette célba, s már lõtt is. Amíg 
bátya egy csapással fegyvertelenné tette ellenfelét, 
Katrina újabb vesszõt helyezett halálos szerszámára. 
Ám tudta, ahogy Edden is: túl sokan voltak, ennyi-
vel nem tudnak elbánni. A következõ lövés testvére 
egyik támadóját érte. Az hátrahanyatlott, és magával 
sodorta két másik társát. A háttérben ekkor egy vé-
kony, magas alak tûnt fel. Hirtelen a két testvér elõtt 
fél méter magasan csapkodni kezdtek a semmibõl 
elõtörõ lángok. A testvérek a falhoz hátráltak, míg 
ellenfeleik megpróbáltak kiugrálni a tûzbõl. Katrina 
számszeríjával újra támadt, mialatt Miren a fogadót 
megkerülve csatlakozott hozzájuk. 
– Tûnj el! – ordított rá a lány haragosan. Ám a varázs-
ló ehelyett embermagas tûz félgömböt varázsolt az 
újfent támadókra. A lány is lõtt, míg Edden élõ falat 
vont a két csapat közé.
–  Bele kell egyeznetek, hogy megvédjelek benne-
teket – kiáltotta Miren, mire a két testvér egyszerre 
válaszolt:
– Csináld!
Miközben a varázsló számukra ismeretlen nyelven 
megszólalva jeleket rajzolt a levegõbe, Edden  fo-
gást váltva kardján hasba döfte ellenfelét, Katrina 
pedig kilõtte az utolsó vesszõt. Õ nem talált, Miren 
varázslata viszont hatott. Edden hitetlenkedve látta, 
hogy ellenfele kardja megakad a teste elõtt. A hely-
zet azonban hamarosan kilátástalanná vált. Miren is 
elhasználta minden hatalmát, csupán Edden tartotta 
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fel a még mindig féltucatnyi ellenfelet, de az õ ereje 
is egyre lankadt. Akárha az istenek küldték volna 
õket, ekkor pár felvértezett lovas érkezett a fogadó 
háta mögötti utcácskába. Pillanatok alatt szétkerget-
ték a megmaradt támadókat.
– Kicsit lassú volt, kapitány – mosolyodott el Miren 
fáradtan. Az élen lovagló férfit azonban komolyan
vette a szavait.
– Elnézését kérem uram, de a kölyökbõl, akit kül-
dött, alig tudtam kiszedni, hogy pontosan mi és hol 
történt.
– Ez kicsoda? – kérdezte csodálkozva Katrina a va-
rázslót.
– Pyarroni rezidenciánk õrparancsnoka, Aleris 
Winer kapitány. Mondtam, hogy küldenek utánam 
valakit. 
– Köszönjük a segítségét, kapitány – fordult Edden a 
lovashoz, hogy megakadályozza a készülõ szócsatát.
– Igazán nincs mit – válaszolt a lovag. – Azonban 
most már sietnünk kell. Kegyes apja és az esküvõ 
várja, Miren úr.
A varázsló olyan savanyú képet vágott, mintha ece-
tet ivott volna. Aztán megköszörülte a torkát:
– Velük folytatom az utamat Pyarronig. Ti pedig 
menjetek elõre, hírt vinni apámnak, hogy jól va-
gyunk.
– Nem hagyhatom magára, Miren úr.
– Nem figyelt, uram – szólalt meg Katrina fáradtan
az elõzõ csatától. – Miren úr nem kért, hanem pa-
rancsolt.
– Katrina... – hökkent meg Edden a húgán.
– Minden rendben lesz, kapitány – folytatta Miren, 
és kezével furcsa mozdulatot tett. – Menjenek nyu-
godtan, holnapra én is ott leszek.
– Igen, uram. Ha így gondolja...
Azzal a kapitány megfordította a lovát, és meghök-
kent katonái társaságában elvágtatott a fõváros felé. 
– Nem értelek, varázsló – ingatta a fejét Edden, 
ahogy visszatértek a fogadóba.
– Ostoba vagy, Edden – mondta Katrina. – Termé-
szetesen megmentjük a társunkat az esküvõ elõl...
– Már ha veletek tarthatok... – tette hozzá a varázsló 
szégyenlõsen.
– Azt még meggondolom – felelte a lány, és megis-
merkedésük óta elõször Mirenre mosolygott.
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Egy varázsló kastélya

A szürkület láthatatlanul lopódzott a ranalyi 
sörsátrak közé. A tavasz eljöttét ünneplő 

emberek észre se vették. A kupákat Ellana tisztele-
tére ürítették. A fiatalok vándormuzsikusok zenéjé-
re ropták a táncot.
A mulatság késő délelőtt kezdődött. Ellana leányai 
megáldották a földeket és az emberekkel együtt, 
énekelve köszöntötték a tavaszt. A közös lakoma 
után a dalnokok játszani kezdtek. 
Edden, Miren és Katrina a egy nappal az ünnepség 
előtt érkeztek a városkába, több hétre hagyva a há-
tuk mögött Hiessint és egy nem kívánt házasságot. 
Miren életét és sorsát. A testvérpár hetekkel ezelőtt 
rablók gyűrűjéből mentette ki a varázslót, akinek 
elvitték a botját. A nyilvánvaló csapdából sikeresen 
szerezte vissza mágikus eszközt a magára maradt 
gróf és újdonsült őrsége. Ám Katrina sebesülése 
lelassította a Pyarronba tartó, házasodni készülő 
Mirent. Így az őket könnyedén beérő banditáknak 
egyszerű dolguk lett volna. Ekkor érkezett a gró-
fi család őrsége, akik megmentették a bajba jutott
hármast. A varázsló mégsem tért vissza otthonába, 
új barátaival elindultak a vándorok hosszú útján. 
Ám az ifjú Miren nem bánta ezt. Szabadnak érezte 
magát és társai mellett biztonságban. A hosszú út 
során megtanulta tisztelni őket, és rá kellett jönnie, 
varázslói tudása nem mindenható. Katrinával is las-
san megbékélt, pedig sok szócsatát vívtak - évődé-
sük két egymástól oly különböző elme szórakoztató 
időtöltésévé vált. 
A három vándor is részt vett a szertartáson és ala-
posan kivették a részüket dínomdánomból. Edden 
sorra szépséges ifjú hölgyekkel táncolt, vagy szóra-
koztatta őket. Katrinának is akadt néhány udvarló-
ja, akiktől nem sajnálta kedves mosolyát. Ám Miren 
nem találta a helyét a vidám forgatagban. A kirako-
dó vásárok egy darabig lekötötték a figyelmét, ám
egy idő után csak a boros kupájával volt elfoglalva.
- Ti nemesek sohasem mulattok? – kérdezte kipirult 
arccal Katrina a varázsló mellé huppanva. Töltött 
magának egy kupa bort, és megpróbálta eligazítani 
rakoncátlan fürtjeit.
- Mi, nemesek – kezdte gúnyolódva a férfi – bálo-
kat szoktunk tartani. – A világért se vallotta volna 
be, hogy örült annak, hogy a lány megjelent. Végre 
nincs egyedül.
- Habár nem sok fogalmam van az illemről, de ha 
jól tudom nálatok is a férfiak feladata táncba vinni a

hölgyeket. Miért nem kérsz fel valakit?- érdeklődött 
kedvesen a lány.
- Ez a harsány zenebona túlságosan is különbözik az 
udvari muzsikától- tért ki válasz elöl a férfi. Katrina
azonnal rájött mi a baj. Felkacagott.
- Te nem tudsz táncolni? – kérdezte hitetlenkedve, 
a férfi savanyú arca válasz volt a kérdésre –Te nem
tudsz táncolni! - nevetett tovább a lány.
- Merre tartunk valójában ? – váltott témát mogorván 
Miren.
- Amerre az út a visz. Minél távolabb a szülői háztól 
– utalt Miren szökésére a lány. - Esetleg van valami 
ötleted?
A varázsló elgondolkodott. Álmaiban számtalanszor 
bejárta Ynevet, ősöreg romokat kutatott fel, és elfe-
ledett ereklyéket talált meg. Most rájött, hogy ezek 
vágyak valóra válhatnak. Ám oly sok úticél rohanta 
meg, hogy egy percig csak csöndben hallgatott.
- Kailan Dellan varázslómester kastélyát szeretném 
meglátogatni – mondta végül.
- És az merre található? Kicsoda ez a Kailan Dellan 
varázslómester? – kérdezte a lány. 
Miren erre a kérdésre hosszasan sorolni kezdte Kailan 
Dellan mester nagyszerű tetteit. Habár Katrina nem 
sokat értet a rengeteg, számára idegen szó miatt, any-
nyit felfogott az unalmas, ám annál lelkesebb előadás-
ból, hogy Kailan Dellan mester maga idejében igen 
nagy tudású felfedező és kiváló tanító volt. Vára pedig 
valahol a környéken, néhány napra Ranalytól lehet. 
Ám mivel a mester már két emberöltővel korábban 
visszatért az örök körforgásba, nem lehetett tudni, 
hogy valójában áll-e még. A zavaros elbeszélésből 
világossá vált, hogy valójában Miren az, aki rajong a 
mesterért, társai szerint nem lehet ennyire zseniális, 
hiszen akkor e várat a réges rég felkutatták volna má-
sok. A lányok gyűrűjében hahotázó Eddenre nézett, 
aki véletlenül sem szerette volna kimenteni testvérét 
ebből a beszélgetésből.
- Szerintem holnap után akár indulhatnánk is – vágott 
Miren szavába Katrina, habár hogy pontosan merre is 
kéne menniük, arról fogalma sem volt. Ám ez sosem 
volt probléma.
- Miért olyan későn? – kérdezte csalódottan a va-
rázsló, legszívesebben már most lóra kapott volna. 
Katrina a fejével Edden felé intett, aki épp egy lányt 
vitt újfent táncba.
- Hidd el nekem, holnap még nem megyünk mi se-
hova, de aztán majd sietősen fogunk távozni – mo-
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solygott a lány. Jól ismerte bátyát. Imádta a nőket, 
ám eszébe sem jutott elkötelezni magát. Ez pedig egy 
ideig nem is fog megváltozni, annak ellenére, hogy 
folyton bajba sodorta őket.

Miren mindig is utálta, hogy Katrinának oly sok dol-
got illetően igaza volt. Ranalyból az ünnepség után 
két napra távoztak, meglehetős sietséggel. Addigra 
persze a lány már intézkedett, pótolták az elhasznált 
élelmet, az abrakot az állatok számára. Mindent, ami 
az útjuk során feléltek. 
A varázsló nagyon nehezen szokott hozzá a vándo-
rok életéhez. A napi több óra lovaglás után kemény 
földön kényszerült éjszakázni, és az ételt, amit a 
testvérpár főzött, továbbra is ehetetlennek tartotta. 
Megváltás volt számára egy újabb városi vagy útszéli 
fogadó. Az időjárás viszontagságait is nehezen tűrte: 
a tavasz ugyan már rég beköszöntött, azért az éjsza-
kák dermesztően hidegek voltak. Az esőt pedig egye-
nesen gyűlölte. Tisztálkodásra is kevés alkalma nyílt, 
a jeges vizű patakok nem vonzották. Habár egyszer 
eldöntötte, hogy mégiscsak kipróbálja, ám ekkor is 
dühösen hessegette el Katrina, aki dideregve próbált 
pont ugyanott megfürödni. Fogalma sem volt arról, 
hogy ott volt a lány. Megállapíthatta viszont, hogy 
igazán formás testel áldották meg Katrinát az iste-
nek. Persze ezt Eddennek nem említette egy szóval 
sem. A húgát egyébként is oroszlánként védelmező 
férfi hatalmas pofonokkal jutalmazta volna a dicsérő
szavakat.
Lassan Mirennek is lett saját motyója. Szerzett sátrat, 
takarókat, edényeket. Edden és Katrina sokat segí-
tettek neki a válogatásban, habár sok dolgot el is ko-
boztak tőle. Pedig a puha párnák és a díszes felöltők 
garmadája Miren szerint ugyanolyan alapvető tarto-
zékai voltak a vándor életnek, mint egy serpenyő.
Ranalyt Boran követte. E kicsinyke, ám annál gaz-
dagabb város néhány napra elszállásolta az utazókat. 
Boran a térképeiről volt híres, a tartomány összes te-
lepülését számon tartotta. Minden évben új térkép 
készült. Sok kereskedő és kalandor kereste hát föl a 
várost, hogy csengő ezüstökért megvegyen egy-egy 
földabroszt. 
Miren, ismeretei alapján, majd egy napos munká-
val betájolta, hol is lehetett az öreg mester kasté-
lya. Katrina és Edden csak remélhette, hogy helyes 
útirány talált a varázsló. Ők is ismerték a térképek 
ábráit, de nem annyira, mint Miren, így inkább meg-
bíztak a gróf útmutatásában.

A kastélyhoz vezető úton többször is eltévedtek. 
Habár a varázsló kiválóan értett a térképolvasáshoz, 
szemernyi fogalma se volt a tájékozódásról. Termé-
szetesen ezt nem hitte el a testvérpárnak, így napokat 
tévelyegtek rossz irányban. Végül Edden úgy döntött, 
ő vezeti tovább a csapatot, ahogy eddig is. Majd két 
nap leforgása alatt megtalálták az öreg várat. Nem 
volt olyan romos, mint ahogyan várták. Az odaveze-
tő utat sűrű bozót nőtte be, amin nehezen vereked-
ték át magukat. Közelebb érve láthatták, hogy a vár 
homlokzatát elemésztette az idő, az ablakok helyén 
hatalmas lyukak tátongtak. Ennek ellenére az épület 
összességében meglehetősen jó állapotban volt, a vár 
egyetlen tornya tekintélyesen magasodott a belső ud-
vart közrefogó két bástya mellett.
Miren hatalmasat csalódott, amikor belépett az elős-
csarnokba. A tíz méter magas kupolás termet koszlott 
pókhálócsipke szőtte be. A tárgyakon ujjnyi vastagon 
ült a por, melyet az itt tanyázó, megriasztott galambok 
távoztukban felvertek. A csillár kristályai szennytől 
vakultan lógtak. A nemes vakolat több helyen is le-
pergett, gyarapítva a kopott fényű márványlapokat 
borító porréteget. A szobrok törött tagjaikkal tartot-
ták a súlyos kupolát. Miren undorodott a mocsoktól. 
A hely megalázta álmait a csillogó fényes kastélyról, 
melyet a mesternek álmodott. A testvéreket viszont 
lenyűgözte a hely. Edden, ugyan látott már életében 
néhány romvárat, de egyiket sem kímélte meg ennyi-
re a természet. Katrina nem látta a töréseket a szobro-
kon, vagy a madárürüléket a lépcsőn. Képzeletében a 
maga teljes pompájában létezett a kastély. 
- Ez egyszerűen gyönyörű! – tört ki a lányból.
- Az – ironizált a varázsló.
- Tökéletes lesz éjszakára. – vettette közbe gyakor-
latiasan Edden és már el is indult kifelé a holmikért. 
Katrina legszívesebben azonnal bejárta volna az épü-
let összes helyiségét, ám sötétedett - igazat kellett ad-
nia Eddennek, egy ilyen romos várban bizony veszé-
lyes éjszaka bóklászni. 

Másnap reggel csillogó porszemcsékkel járt táncot a 
fény. Az ablakok nyílásain ömlött be, szőnyegként 
elterülve a lépcsőn, felébresztette a hármast. Különös 
álmot szakított félbe Katrinában. Látta az öreg kas-
télyt régi fényében, amiben különös kísérője – egy 
kislány - vezette körbe. Mégis volt valami rémisztő 
az egészben. 
Hamarjában megreggeliztek és elindultak felderíteni 
a romot. Bent a kastélyban összetört, poros bútorok 
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fogadták őket a szobákban. Az egyik lépcsőfordu-
lóban egy csontváz darabjaira leltek. Hiányzott a 
koponya egy része, az alkarcsontok méterekkel 
arrébb feküdtek, a bordakosár szilánkosra tört. A 
testet takaró ruha véres és szurtos volt, szakadtan 
lógott a csontokon. Mást személyes holmit, ami 
elárulta volna a szerencsétlen kilétét, nem találtak 
mellette.
A padlózat mindenhol biztonságos volt. Ám 
Mirennek mégsem volt szerencséje. Hol egy egy 
cserép vagy súlyos vakolatdarab hullott majdnem 
a fejére, vagy a lépcső foka mállott el a lába alatt, 
hiába kapaszkodott a korhadt korlátba. Ám barátai 
mindig megvédték a vén romtól. Katrina pedig va-
lahogyan – maga sem értette, miért - jól kiismerte 
magát itt. Talán az álom miatt…
A várat megszámlálhatatlan kőbe vésett vízköpő 
védte. A három emeletet a belső udvarra néző kör-
folyosó mellett még két lépcsőház is összekötötte. 
A bástyákat két–két embernagyságú kőoroszlán 
strázsálta, a négy emeletnyi építményen kiváló 
stratégiai pontok is voltak, lakószobákat fogadott 
magába. Innen be lehetett látni az egész környéket. 
Edden és Katrina ezért, Miren pedig elveszett ira-
tok reményében vette az irányt a középső, legma-
gasabb torony felé. A kopott lépcsőkőn a második 
emeleti teremhez értek, melynek furcsa mód zárva 
volt az ajtaja. Ám Edden könnyűszerrel zúzta be a 
korhadt zárszerkezetet, az ajtó visszhangzó döndü-
léssel dőlt ki.
Mögötte emberi tetemek feküdtek szanaszét, ám a 
megtört testeken nem fogott az idő. Nem bomlot-
tak szét és nem kísérte őket a rothadás jellegzetes 
szaga sem. Üveges tekintettel bámultak a semmibe, 
mintha csak órákkal korábban pusztultak volna el, 
szörnyű kínok között. A testeket váladéktól mocs-
kos kifakadt kelések csúfitották el. Katrina elhány-
ta magát, Edden is megkövülten állt a borzalom 
előtt. Miren Katrina példáját követte - és amikor 
felpillantott, egy vicsorgó pofával nézett farkas- 
szemet. A bástyák egyik oroszlánja vetődött felé, 
Edden az utolsó pillanatban rántotta el a lecsapó 
mancs elől a varázslót, Katrina pedig védelmezőn 
eléje állt. Megjelent egy másik oroszlán is, a két 
kőszörnyeteg az ajtó előtt körözött, hogy szétmar-
cangolhassák az idegeneket. Az állatok megzava-
rodtak, amikor Katrina Miren elé állt, Eddennel 
nem is igazán foglalkoztak. Láthatóan a varázslót 
szerették volna levadászni. Egy pillanatig a két fe-

nevad farkasszemet nézett a testvérekkel, majd egy 
villámgyors mozdulattal Eddenen keresztül próbálták 
elérni a mágust. Ám mielőtt lecsaphattak volna a har-
cosra, Katrina felkiáltott:
- Ahne! – mire a szobrok megmerevedtek a mozdu-
latban, a pengényi karmok Edden arcától hüvelyk- 
nyire remegtek, tehetetlenül. 
- Oen! Lann! – folytatta a lány remegő hangon, mire a 
két fenevad még tett egy kört az ajtó előtt, majd rosz-
szalló morgással elsomfordáltak a keleti bástya elé. A 
bénult csendet Miren törte meg végül.
- Ezt hogy csináltad?
- Ma nagyon különös álmom volt. Azt hiszem, jobb 
lesz, ha elmesélem – felelte a lány. Kiment a szobából 
és leült a kőpárkányra, a két férfi követte.

A kastély régi fényében tündökölt. A színezett üveg-
ablakok előtt bársony függönyök lógtak.  A mennye-
zetet tartó szobrok hófehér vállaikon hordozták ter-
hüket, a kupolára az eget festették. Egy szőke, göndör 
hajú kislány állt Katrina előtt, fodros, fehér ruhában. 
Mellette állt a két kőoroszlán. A lányka mindössze az 
állatok marjáig ért.
- Gyere, megmutatom a várat! – mondta a kislány és 
az egyik oroszlány méteres hátára mutatott. Katrina, 
akárcsak a lányka, felült a szobor hátára, így járták 
végig a várat. A kislány közben mesélt. Nagyon sze-
retett itt élni, a borostyánokkal befuttatott falak tö-
vében játszott mindig a szakácsné fiával és a belső
udvar szőlőlugasaiban uzsonázta a friss, nagy szemű 
szőlőt. Sokat bújócskázott és kedvenc babáját mind-
egyik vízköpővel megismertette. Néha meglátogatta 
a mestert egy hideg tekintettű nemes, akit senki se 
kedvelt. Katrina nem kérdezett semmit, figyelmesen
hallgatta a gyermek történetét. A kislány megmutatta 
a kedvenc búvóhelyeit és a szobáját is. Végül a belső 
kertbe értek.
- Ahne – parancsolta az állatnak a lányka és az orosz-
lán megállt.
- Oen! Lann! – mondta és a két állat elkullogott. A kis 
hölgy egy veretes ajtóra mutatott.
– Kérlek, engedj ki innen! – esdekelt. Katrina nem 
értette. Hiszen itt állt előtte, miért engedné ki? Kö-
rülnézett, de társait sehol se látta. Pedig bejárták az 
egész várat.
- Hol vannak a társaim? – kérdezte Katrina. A kislány 
arca elkomorult.
- A varázsló romlást hozott ránk, vérét vesszük tetté-
ért! – hörögte. 
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- Erre ébredtem fel – fejezte be a történetet Katrina.
- Akkor ezért történt a sok baleset. Bárkik is kísért-
senek itt, a vesztedet akarják – vonta le az következ-
tetést Edden.
- Vajon mért? – kérdezte Katrinát a mágus. A nő a 
fejét rázta. Maga se tudta.
- Miren, ettől a pillanattól fogva valaki mindig lesz 
melletted. Bár úgy tűnik, a húgom képes hatni ezek-
re lényekre, tartok tőle, hogy nem tud megvédeni 
mindentől.
- Érdemes lenne együtt maradnunk – mondta a lány. 
Edden bólintott.
- Először is adjuk meg a végtisztességet a holtaknak 
– intett a fejével a szoba felé. Majd a varázslóhoz for-
dult:
- Nincs valami ráolvasásod, hogy kitaláld mi történt; 
miért akarnak megölni téged?
- Sajnos nincs. Hallottakkal csak az északi iskola fog-
lalkozik. Meg a pökhendi toroniak – magyarázta a 
nemes. Nem sokra juthattak így.
Majd egy napos munkájukba telt, mire sikerült min-
den tetemet elhantolni. A sír felett aztán egy rövid 
imát mondtak Dartonhoz. Mind Katrina, mind a va-
rázsló megvizsgálta a furcsa testeket, hátha rájönnek, 
mi történhetett. A háládatlan feladat egyiküknek se 
volt ínyére és nem is jutottak sokra. A lány kevés-
ke gyógyító tudománya nem volt elég ahhoz, hogy 
megállapíthassa, mi történt az emberekkel, miféle 
betegség végzett velük. És Miren is csak annyira ju-
tott, hogy a testek mágiát sugároznak, valószínűleg 
valamilyen átok miatt nem bomlottak el. Mindez 
persze puszta spekuláció volt. 
Edden a biztonságuk érdekében úgy döntött, hogy a 
váron kívül éjszakáznak. Néhány bokrot kivágtak
és ott pihentek meg. Enni ugyan senkinek se volt ked-
ve, Edden mégis mindenkibe beletömött egy adag va- 
csorát. Sokat dolgoztak aznap és a másnap sem ígér-
kezett könnyűnek. Miközben vacsoráztak, Edden 
folyamatosan rajzolgatott földbe. Majd eltörölte és 
újabba fogott. Közben hevesen csóválta a fejét.
- Mi az? – érdeklődött a varázsló és odaült a férfi mel-
lé, hogy lássa a firkát.
- Egyszerűen nem értem. – rázta meg a fejét a férfi.
Katrina is közelebb húzódott. 
- A második emeleten mintha hiányozna egy szoba. 
– magyarázta a harcos. – Ez itt a folyosó, ez a belső 
kert, ez itt pedig nyolc szoba. - mutogatta a görön-
gyös ábrán. 
- Ez a szoba egyszerűen túl kicsi – bökött rá az egyik-

re.
- Ezek itt lakosztályok lehettek – mondta Miren az 
egybe nyíló szobákra bökve. – Szerintem csak rossz a 
rajz – találgatott a férfi. Edden kérdőn nézett rá.
- Ez a szoba itt akkor is túl kicsi – ismételte. Biztos 
volt benne.
- Hiszen még ablak is volt rajta – vetette ellen a lány. 
- Holnap azért nézzük meg azt a szobát. – ajánlotta 
aztán. Edden sosem tévedett az ilyesmiben. Mindig is 
jó volt a szimata.

Másnap reggel Katrina beszámolt álmáról, ami nem 
sokban  különbözött  az előző éjszakaitól. Folyama-
tosan ugyanazok a képsorok peregtek a szeme előtt, 
melyben a kislány egyre erőszakosabban követelőz-
dzött, hogy szabadítsák ki őket és hogy a varázslónak 
halnia kell. Már-már Katrina is elhitte, hogy Mirennek 
jobb lenne a föld alatt. Elő is vette tőrét, hogy teljesítse 
a kislány akaratát, de szerencsére Edden észre térítet-
te egy hatalmas pofonnal. Katrina maga sem értette, 
mit csinált és sűrű bocsánatkérések közepette adta át 
rövid pengéjű fegyverét. Miren ekkor úgy döntött, itt 
az ideje némi védelemmel felruházni barátai elméjét. 
Először is Katrinát először megszabadította a ráható 
erőtől, megszüntetve az elmét befolyásoló varázs-
latot, majd mentális védelmével ruházta fel. A lány 
testvérére nem hatott mágia, de azért a védelmet ő is 
megkapta. Barátainak fogalmuk sem volt arról, hogy 
mit csinál a varázsló – Edden hallott valami mende-
mondát ilyesmiről, de sosem hitt benne –, azonban 
megbíztak társukban. 
Késő délelőtt tértek vissza a várba. Minden apró kis 
mozgásra felkapták a fejüket. Nem akarták, hogy a 
varázslónak valami baja essen. Mirent most sem ke-
rülték el a véletlen balesetek, de a többiek megóvták.
Az épületbe az éjszaka folyamán mintha sötét go-
noszság költözött volna. Az árnyékok megnőttek, 
furcsán nyikorogtak lépcsőfokok. Kint is beborult, 
lassan cseperegni kezdett az eső. Félhomály uralko-
dott mindenhol. 
A második emeleten lévő szoba viszont mit sem vál-
tozott. A mellette lévőket is átvizsgálták. Edden igaza 
volt, a szobának sokkal nagyobbnak kellett volna len-
nie. Az ablakról Miren megállapította, hogy valójá-
ban csak egy illúzió. Gyorsan megszüntette hát a va-
rázslatot. Az ablak helyén egy besüllyesztett ajtó állt. 
Ennek feltörésével a testvérek hiába is próbálkoztak 
volna, a varázsló érezte a járatot lezáró rúnákba zárt 
mágiát is. Nem kis erőfeszítésébe került, mire végre 



42

sikerült kinyitnia az ajtót. Még mielőtt beléptek 
volna, leült visszaszerezni hatalmát, ha netán va-
lami kellemetlen meglepetésben várná őket az ajtó 
mögött. Edden és Katrina csöndben megvárták, míg 
a varázsló végzett.
A rejtett szobában Miren végre megtalálta, amit 
olyannyira keresett. A mester titkos laborjába lépve 
megannyi tekercsre és kódexre leltek. Furcsa rajzo-
latokkal telerótt tárgyak sorakoztak a polcokon. So-
kukról a testvérek nem tudták megmondani, mire 
is lehetet azokat használni. Ezt a szobát se kímélte 
az idő. Ujjnyi por telepedett mindenre, darabokban 
hevertek a könyvek. A labor bal sarkában egy le-
szakadt polc maradványai mellett egy furamód ép 
üvegszobor hevert. Katrina érdeklődve vette fel a 
földről.
- Ez miért nem tört össze? - mutatta a varázslónak 
a pegazust formázó szobrot. Miren a kezébe vette, 
hogy megvizsgálhassa az unikornist.
- Mágikus rajzoltatott véstek a szoborra – ma-
gyarázta a lánynak.
Katrina levett egy vázát, melyen számára ismeretlen 
minták sorakoztak. Remélve, hogy ő is egy mágikus 
rajzolatra bukkant, megmutatta a varázslónak
- Olyan minták, mint ezek itt? – mutatott egy kör-
befutó jelre. A varázsló kivette a kezéből és meg-
nézte. 
- Nem – válaszolta, majd a repülő hátas talpán lévő 
rúnára mutatott – Hanem ezek. 
Mirent lenyűgözték a látottak. Próbálta magába 
szívni az eléje táruló látványt, megjegyezni minden 
egyes kis részletét. Kailan Dellan mester valaha itt 
munkálkodott, ahol ő most áll. A kitört lábú széken 
ülve dolgozhatta ki elméletit a megroggyant asztal-
nál. A földön heverő tollal írhatta tanulmányait.
Katrina úgy viselkedett, mint egy gyerek az édes-
ségárusnál. Mindent megnézett, kézbevett, meg-
forgatott, megvizsgálta a tárgyakat. Elvarázsolta ez 
furcsa idegen hatalom, aminek a jelenlétét szinte 
érezte a szobában. A mágiáról csak a mesékben hal-
lott, varázstárgyak pedig csak elfeledett és elrejtett 
barlangok legendáiban léteztek számára - és most 
itt tartott egyet a kezében. Mintha álmai világába 
érkezett volna. Az elméjébe véste a váza talpán 
lévő jelet, hogy később, ha találkozna ilyennel, fel-
ismerje. A tekercsek idegen szövege számára is is-
meretlen volt, ám szorgosan átnézte azokat, logikát 
keresve bennük. 
Edent nem igazán érdekelték az érthetetlen szö-

vegű könyvek és ismeretlen varázslatot hordozó tár-
gyak. Kilépett a külső szobába és azt nézte meg tü-
zetesebben. Volt itt néhány dolog, ami nem tetszett 
neki. A titkos ajtó mellett két oldalt bársony függöny 
szakadozott darabjai lógtak. A falak mellett korhadt 
szekrények darabjai hevertek. A titkos ajtó előtt egy 
tölgyfa íróasztal roskadozott, mellette egy törött 
szék hevert a hátán. A rojtos szőnyeg a falig húzó-
dott, a bal sarkában egy tarisznya várakozott. A durva 
bőr kevésbé volt koszlott, mint a szoba többi része. 
Edden óvatosan kinyitotta a táskát, majd kiborította 
a tartalmát. Penészes szárított  hús és kemény ke-
nyérdarabok hullottak a padlóra. Egy üveg beszáradt 
tinta, írótoll és egy vaskos bőrbe tekert könyvecske 
volt a tarisznya összes tartalma.. Edden kicsomagolta 
a megkeményedett anyagból a könyvet. Belelapozva 
különös szimbólumokat talált, melyek mellé érthe-
tetlen nyelvű jegyzeteket írtak. A férfi megtalálta a
vár tervrajzát is. Úgy döntött, megmutatja a varázs-
lónak is mit talált, hátha ő meg tudja fejteni az írások 
tartalmát. Miren ép egy tekercset mutogatott bőszen 
Katrinának, mikor Edden odalépett melléjük.
- Találtam egy könyvet. – mondta. Miren felhúzta 
a szemöldökét, magyarázatott várva, hogy ez miért 
olyan különleges, hiszen az egész szoba tele volt ve-
lük.
- Kint – tette hozzá a harcos – Szerintem ez nem tar-
tozik a többi közé. – A gróf elvette a a vaskos könyvet 
és elkezdte olvasni.
- Érted mi van benne? – érdeklődött Edden.
- Ühüm – dünnyögte amaz. Majd hatalmas mosoly-
lyal az arcán felpillantott – Ez egy napló. A könyv 
szerzője Lanal Kalheioan, azért jött, amiért mi. Hogy 
megismerje a várat.
- Remélhetőleg ebből kiderül majd, mi is történt itt 
– bizakodott Katrina. Ám a varázsló ezt már nem hal-
lotta. Teljesen belemerült a napló olvasásába.

A hajnal ébren találta a varázslót, aki egész éjszaka 
Lanal naplóját olvasta. Miután megtalálták, Miren 
visszatért éjszakai szállásukhoz. A testvérpár ezalatt 
végigsétált Katrina álombéli útján, minden egyes szo-
bát és folyosót átvizsgálva. A lány elmesélte, mi hol 
állt, hogyan is nézett ki a szoba. Próbáltak összefüg-
géseket keresni az álom és valóság között, de nem ta-
láltak semmit. Az átriumba érve a rendezett lugasok 
és gondozott kerti teraszok helyett ember nagyságú 
gaz és elburjánzott szőlő várta őket. A szökőkutat és 
a kertet őrző angyalokat borostyán és moha borította 
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el. Az elvadult belső kertben kiválóan tájékozódott a 
lány, Edden pedig utat vágott maguknak az álombéli 
ajtó felé. Nem kellett sokáig keresgélniük. A díszes 
ajtón nem fogott az idő. Fekete vaspántok és rajzok 
kacskaringóztak a kemény tölgyfán. 
- Úgy tűnik, ezek is rúnák – állapította meg a lány. 
Végig simította a kezét a véseteken. - Ehhez a varázs-
lóra van szükségünk.
- Biztos vagy benne? – csodálkozott a férfi. A lány
bólintott. A jelek hasonlítottak arra, amit a varázsló 
mutatott neki. Még ha tévedett is, akkor sem lett vol-
na bölcs dolog betörni az ajtót. Túl jó állapotban volt 
a várban lévő társaihoz képest. 
Mirent nem érdekelte az ajtó, ő a naplót bújta. Lanal 
Kalheioan, akárcsak az ifjú varázsló, mélyen tisztel-
te Kailan Delan varázslómestert és munkáját. Hogy 
hogyan és mikor jutott el a várhoz az nem derült ki. 
A napló a várról szólt és a mester munkásságáról, éle-
téről. Olyan titkokat tartalmazott melyről Mirennek 
fogalma sem volt. Mikor a többiek reggel felébred-
tek, már pontosan tudta, mi történt. Kailan Dellan 
mester hosszú élete és kalandos utazásai során nem 
csak barátokat, hanem ellenségeket is szerzett. Még-
sem ők hozták rá balsorsát. Egyetlen tanítványa, kit 
fiaként szeretett, elfordult tőle és szembe szállt vele.
Az ifjú Challen mágikus tudását hatalom és vagyon 
szerzésre akarta használni. Átlépve szabályokon, tör-
vényeken és embereken, olyan mágia formákhoz is 
lealacsonyodott, mint a boszorkánymesterek átkai 
vagy a sámánok szellemtánca. Furcsa tanná ötvözte 
megszerzett tudását - de a mester ezt nem hagyhat-
ta. Saját magát tette felelőssé elvadult diákja önzé-
séért és gátlástalanságáért. Először csak szép szóval 
próbálta jobb belátásra bírni Challent, de az nem 
hallgatott rá. Később a fiú nem hagyott más módot,
mágiával volt kénytelen szembeszállni vele. Challen 
rájött, csak úgy teljesítheti tervét, ha megszabadul 
öreg mesterétől, akit addigra már szívéből gyűlölt. 
Azt akarta, hogy Kailan szenvedjen. Jól ismerte ta-
nárát, tudta jól, hogy a várnép a családja, és sosem 
volt képes nézni mások szenvedését. Átkot bocsátott 
hát a várra és lakóira. Hogy mifélét, azt sajnos még 
a varázslómester sem tudta kideríteni. Szerettei - és 
ő maga is - kínok között vergődtek. Különös, sárgán 
folyó kelések és férgek jelentek meg testükben, me-
lyek néhány nap múlva, szétfeszítve húst és bőrt, 
a felszínre törtek. Az átkot  Lanal jól ismerte ezért 
pontosan tudta, hogy Kailan mester segítséget hiába 
hívott, Pyarron túlságosan messze feküdt a kis vártól. 

Mire a követek odaérnek, addigra már végzett volna 
velük az átok. Dellan pedig, mikor rájött, mi is folyik 
itt, feltehetően már nem tudott pszit használni. Súlyos 
döntést kellett hát hoznia. Véget vet a szenvedésnek 
és megszabadítva őket a test fájdalmától, visszaküldi 
a lelkeket az örök körforgásba. Körültekintőnek kel-
lett lennie, nehogy áruló tanítványa rájöjjön, mire is 
készül. A vár építésekor hatalmas rajzott készített a 
mester, mely több apróbb varázstárgy elhelyezésével 
áll össze egyetlen hatalmas eszközzé. Ez képes volt 
elpusztítani a várat, az itt élőket és az összes mági-
kus, élő és holt testet. Lanal feltételezése szerint, ezt 
a szörnyű ábrát akarhatta az öreg varázsló összerakni. 
Ám az állítólagos jelet még nem találta meg. 

- Hát ennyi a történet – fejezte be a mondandóját 
Miren. – Valószínűleg Challen észrevette, min ügy-
ködik a mestere és megpróbálta megakadályozni. Az 
eredményét pedig már láttuk.
A testvérek letaglózva ültek a tűz mellett. Sosem gon-
dolták volna, hogy ilyen szörnyűségeket lehet tenni 
varázslattal.
- Szóval a mester és tanítványa egymásnak esett, vé-
gül pedig a várnép járt pórul – összegezte a számára 
hihetetlen történetet Katrina.
- De miért haragszanak rád a szellemek? Honnan jöt-
tek egyáltalán? – kérdezte a lány. 
- Miren varázsló. Mint akik megölték a lakókat – ma-
gyarázta Edden.
- A szellemek pedig feltehetőleg a holtak lelkei. Ha 
valaki sokat szenved halálakor vagy előtte, annak a 
lelke sokszor nem tud visszatérni az örök körforgásba 
- magyarázta Miren. – Sajnos egyáltalán nem értek a 
nekromanciához, így semmiféle varázslattal nem tu-
dom megnyugtatni őket – magyarázta lemondóan.
- És az ajtó? Arról volt valami a naplóban?– kérdezte 
Katrina.
- Nem – rázta fejét Miren. - Biztos vagy benne, hogy 
rúnákat láttál rajta? – A lány erre a homokba lerajzol-
ta az ajtón látott jeleket.
- Talán ha azt kinyitjuk ezt ajtót, vissza tudnak térni 
– találgatott rajzolás közben Katrina. Miren szemei 
elkerekedtek nézve a földön lévő vésetekben. Neki 
hónapokba tellett megtanulnia egy egy különös jelet, 
Katrina pedig egyetlen egyszer látta azokat és máris le 
tudta őket rajzolni. A rajzolatokban sok hiba volt, ám 
igen pontosak voltak egy tanulatlan kézhez képest. 
Mindegyik jelre Miren könnyedén ráismert.
- Volt a családotokban varázshasználó? – kérdezte 
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őket. Ám a testvérek csak a fejüket rázták.
- Katrina mindig is jól tudott rajzolni. És bármit 
meg tud jegyezni pillanatok alatt. Sokszor volt már 
ez a képessége a segítségünkre - magyarázta büsz-
kén Edden. 
 Miren csak a homlokát ráncolta.
- Értem – mondta lenyűgözve. 
- Ha jól láttam, ez a jel szerepelt a Dellan mester tit-
kos szobájának ajtaján is. Amit te itt karcoltál meg... 
valahogy így - törte meg az egyik rúnát az ajtó ho-
mokba karcolt másán.
- Őööööö...- nyögte ki végül a varázsló bólogatva. - 
Biztos? – hitetlenkedett tovább. Kizártnak tartotta, 
hogy valaki ennyire fogékony legyen a rúnák tudo-
mányára.
- Hát... nem tudom, te vagy a varázsló. – bizony-
talanodott el Katrina. Azt hitte, a rosszul rajzolta 
jeleket.
- Sem pap, sem varázsló vagy más, mágiával bíró 
gonosz fajzat nem volt a családunkban – mondta 
Edden. Ő értette, mire vonatkozik a kérdést. Miren 
végre összeszedte magát.
- Akkor menjünk, nézzük meg ezt az ajtót. – hatá-
rozta el.
- Mond Katrina, téged érdekelnek a mágikus tudo-
mányok? – tudakolta aztán.
- Igen, persze! Nagyon is! – volt a buzgó válasz. 
Miren bólintott. Aztán elindult a vár felé.

Órákba telt, mire sikerült az összes varázsjelet meg-
törni a belső kert ajtaján. Katrina végig ott állt a 
varázsló mögött és figyelt. Nem kérdezett semmit,
nem akarta megzavarni a munkát. Habár Miren 
tudta, hogy Katrina nagyon is fogékony, nem akart 
Dellan mester hibájába esni. Ráadásnak még neki is 
sokat kell tanulnia. Az eső most nem esett, csak a 
levelekről csöpögött a víz. A reggeli köd is felszállt, 
a szürke fellegeken csak néhány fénypászma tudott 
áttörni. 
Mikor kinyitották az ajtót, sűrű sötétség fogadta 
őket. Mintha a szoba elnyelte volna fényt. Katrina 
és a varázsló szinte egyszerre léptek be. Miren sem-
mit se látott, mert Edden ugyan fáklyát gyújtott, 
de hasztalan. Katrina előtt a sötétben egy lebegő, 
fekete gömb bontakozott ki. A lány megfogta a va-
rázsló karját, majd egy cirádás tőrrel megsebezte 
azt. Fogalma sem volt róla, hogyan került a kezé-
be a fegyver. A varázsló a fájdalomtól felordított. 
Próbált szabadulni, de a lány nem engedte. Edden 

még mindig nem látott semmit, hiába kereste társait. 
Katrina a varázsló vérét a gömbre csorgatta, ami ma-
gába itta azt. Majd felizzott, egyetlen fényforrásként, 
és kilebegett az ajtón. Katrina elengedte a varázslót 
és követte a tárgyat. Edden és Miren is úgy döntöt-
tek, jobb innen távozni. A kinti világosság elvakította 
a három utazót. Mikor végre ki tudták nyitni a sze-
müket, a várnépét pillantották meg. Férfiak, nők és
gyerekek áttetsző, vibráló teste vette őket körül. A 
gömb eltűnt. A kislány ránézett Katrinára és elmo-
solyodott.
- Szabadság! – nézett fel az égre. Majd a kedves ala-
kok egy pillanat leforgása alatt. szürke, karmos bőrz-
szárnyakat növesztettek. Arcuk eltorzult, megmaga-
sodtak a homlokok és megnőttek az orrok, pengeéles 
agyarak vicsorogtak a világra. Fülük kihegyesedett, 
akárcsak az elfeké, hátuk meggörbült, bőrüket feke-
te pikkelyek borították. A durva kezek és lábak kar-
mokba végződtek. A kislány fekete gombszemeivel 
még egyszer rápillantott Katrinára. Majd felröppent 
az égre. A többiek követték.
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