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VölgyeföldI  PANAsZdAl

Míg én a másik utat fürkésztem, a zsarát kihunyt,
Itt hagytál engem a hamuval a porban
Mily hiábavaló csoda voltál

Míg éltem tüze ég, megvetés övez majd
Míg éltem tüze ég, bánatunk övez majd
Míg kegyvesztett éltem végleg véget ér
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L
árk gyakran gondolt arra, hogy ha nem lett volna ott új-
szülött fia, nem élte volna túl a felesége, Mikra halálát. 
Részben azért sikerült életben maradnia, mert a csecse-

mőnek élő, tevékeny apára volt szüksége, aki reggelenként felkel, és 
keményen dolgozik egész nap; részben pedig maga a gyermek mi-
att. Milyen jó természetű kisbaba volt, milyen nyugodt! Gügyögé-
se és kacagása zene volt, a szeme pedig gesztenyebarna, mint halott 
édesanyjáé.

Lárk vadőr volt egy alacsonyabb rangú földesúr folyóparti birto-
kán a délkeleti királyságban, Hegyvízföldén. Mikor Lárk visszatért 
szállására egy-egy nyeregben töltött nap után, szinte féltékenyen 
vette ki a kisbabát a dada karjából. Porosan, izzadság- és lószagot 
árasztva magához ölelte a kisfiút, leült felesége régi hintaszékébe, és 
lehunyta a szemét. Néha sírt, s a könnyek tiszta csíkokat festettek 
maszatos arcára, de ezt mindig némán tette, hogy ne mulassza el a 
gyermek hangját. A csecsemő figyelte őt. Tekintete megnyugtatta 
Lárkot. A dada azt mondta, szokatlan, hogy egy ilyen kisbaba eny-
nyire figyelmesen nézzen. 

– Nem jó hír – figyelmeztette Lárkot –, ha egy gyermeknek kü-
lönös szemei vannak. 

De Lárk képtelen volt aggódni. A dada kettejük helyett is eleget 
aggodalmaskodott. Minden reggel megvizsgálta a kisbaba szemeit, 
ami az újdonsült szülők kimondatlan szokása volt a hét királyságban,  
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és minden reggel könnyebben vette a levegőt, miután meggyőződött 
róla, hogy nem változott semmi. Mert az a csecsemő, akinek elal-
váskor még mindkét szeme ugyanolyan színű, ébredéskor viszont 
már felemás, az garabonc; és Hegyvízföldén, mint a legtöbb király-
ságban, a garabonc kisbabák azonnal a király tulajdonába kerülnek. 
Családjuk ritkán látja őket újra.

Mikor Lárk fia születésének első évfordulója elérkezett, és el is 
múlt anélkül, hogy a gyermek szemének barna színe megváltozott 
volna, a dada még mindig nem hagyta abba a dünnyögést. Hallott 
olyan garaboncszemekről, amik több mint egy év után alakulnak 
ki, és akár garabonc a gyermek, akár nem, az biztos, hogy nem hét-
köznapi. Még csak egy éve bújt elő az anyja méhéből, és Immiker 
már képes volt kimondani a saját nevét. Tizenöt hónapos korában 
egyszerű mondatokban beszélt; másfél éves korában maga mögött 
hagyta kisbabás beszédmódját. Amikor Lárknál kezdett kisegíteni, 
a dada abban reménykedett, hogy gondoskodásának jutalma egy 
férj és egy erős, egészséges fiúgyermek lesz. Ehelyett most olyan ba-
bája volt, aki miniatűr felnőtt gyanánt társalgott, miközben az em-
lőjéből táplálkozott, és hibátlan megfogalmazással jelentette be, ha 
ki kellett cserélni a pelenkáját. Az asszony ezt határozottan hátbor-
zongatónak találta, úgyhogy fel is mondott. 

Lárk örült, hogy megszabadult a savanyú nőtől. Készített egy 
hordozót, amivel a gyermeket a mellén tudta vinni, míg dolgozott. 
Nem volt hajlandó hideg vagy esős napokon lovagolni; és nem volt 
hajlandó vágtázni. Kevesebbet dolgozott, és rendszeresen szünetet 
tartott, hogy megetesse, lefektesse és tisztába tegye Immikert. A kis-
baba folyamatosan csacsogott, megkérdezte az állatok és a növények 
nevét, s képtelen versikéket faragott, amiket Lárk örömmel hallga-
tott, mert mindig megnevettették. 
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– A madárkák szeretnek forogni a fák tetején, mert a fejükben ők 
madarak – énekelte a fiú szórakozottan, kezével az apja karján ütve 
a taktust. Aztán egy perccel később: – Apám?

– Igen, fiam?
– Te szereted azokat a dolgokat, amiket a kedvemért teszel, mert 

a szavaim ott vannak a fejedben. 
Lárk végtelenül boldog volt. Már nem is emlékezett rá, miért szo-

morította el annyira a felesége halála. Most látta, hogy jobb ez így, 
csak ő és a fiú egyedül az egész világon. Kezdte kerülni a birtok dol-
gozóit, mert fárasztó társaságuk untatta, és nem tartotta őket érde-
mesnek arra, hogy részük legyen a fia nyújtotta örömben. 

Egyik reggel, amikor Immiker hároméves volt, Lárk arra eszmélt, 
hogy a fia ébren fekszik mellette, és őt bámulja. A fiú jobb szeme 
szürke volt. A bal vörös. Lárk rémülten, sajgó szívvel pattant fel. 

– Elvisznek téged! – mondta a fiának. – Elvesznek tőlem!
Immiker nyugodtan pislogott. 
– Nem visznek el, mert te majd kieszelsz valamit, hogy megaka-

dályozd.
Ha egy garaboncot nem adtak át a királynak, az tolvajlásnak szá-

mított, amiért börtön és olyan bírság járt, amit Lárk nem tudott vol-
na megfizetni, de mégis hatalmába kerítette a kényszer, hogy azt te-
gye, amit a fia mondott. Keletre kell lovagolniuk, a határ menti szik-
lás hegyekbe, ahol nem nagyon fordul meg senki, és találniuk kell 
valami sziklát vagy bozótost, ami rejtekhelyként szolgálhat. Mint 
vadőr, Lárk jó nyomkövető volt, tudott vadászni, tüzet rakni, és  
olyan otthont teremteni Immikernek, amire senki nem talál rá. 

Immiker feltűnően nyugodt volt a szökésükkor. Tudta, mit 
jelent, ha valaki garabonc. Lárk feltételezte, hogy a dada mondhatta  
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el neki; vagy talán maga Lárk magyarázta el egyszer, aztán megfe-
ledkezett róla. Egyre feledékenyebb lett. Úgy érezte, emlékezetének 
bizonyos részei bezárulnak előtte, mintha sötét szobák lennének, 
amelyek ajtaját képtelen kinyitni. Lárk ezt a korának tulajdonítot-
ta, mivel sem ő, sem a felesége nem volt már fiatal, mikor megszü-
letett a gyermekük. 

– Néha azon tűnődöm, hogy a garabonciádnak nincs-e valami 
köze a beszédhez – mondta Lárk, miközben keletre, a hegyek felé 
lovagoltak, s maguk mögött hagyták a folyót és régi otthonukat. 

– Nincsen – mondta Immiker.
– Hát persze, hogy nincsen – felelte Lárk, s képtelen volt rájön-

ni, miért is gondolhatta ezt. – Minden rendben van, fiam, még ki-
csi vagy. Majd figyelünk. Reméljük, valami hasznos képesség lesz.

Immiker nem válaszolt. Lárk ellenőrizte a szíjakat, amik a gyer-
meket tartották előtte a nyeregben. Lehajolt, hogy csókot nyomjon 
Immiker aranyhajára, és megsarkantyúzta a lovat.

A garaboncia olyan különleges adottság volt, ami messze 
meghaladta a hétköznapi emberek hasonló adottságait. A garaboncia 
bármilyen formát ölthetett. A legtöbb királynak volt legalább egy 
garabonc alkalmazottja a konyhán, egy természetfeletti adottság-
gal megáldott pék vagy borász. A legszerencsésebb királyok sere-
geiben voltak garabonciás kardforgatók is. Egy garaboncnak lehe-
tett elképesztően jó hallása, futhatott olyan gyorsan, mint a hegyi 
oroszlán, képes lehetett hatalmas összegeket összeadni fejben, akár 
azt is megérezhette, ha mérgezett az étel. Haszontalan garabonciák 
is léteztek, mint hogy valaki teljesen körbe tudott fordulni csípő-
ből, vagy képes volt követ enni anélkül, hogy rosszul lett volna tőle. 
És voltak kísérteties garabonciák. Néhány garabonc látta azokat az  
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eseményeket, amik még nem történtek meg. Néhányan képesek vol-
tak belépni mások elméjébe, és olyan dolgokat kiolvasni belőle, ami-
hez semmi közük nem volt. Az észkaföldi királyról az a hír járta, 
hogy birtokában van egy garabonc, aki csak ránéz valakire, és képes 
megmondani róla, hogy követett-e már el valaha bármilyen bűnt ko- 
rábban. 

A garaboncok a királyok eszközei voltak, semmi más. Azt gondol-
ták róluk, hogy nem emberi lények, és aki csak tudta, kerülte őket, 
Hegyvízföldén éppúgy, mint a másik hat királyságban. Senki nem 
vágyott egy garabonc társaságára. 

Egykor Lárk is hasonlóképpen viselkedett. Most már látta, hogy 
ez kegyetlen, igazságtalan és tudatlan bánásmód, mivel a fia ugyan-
olyan kisgyermek, mint mások, csak éppen sok tekintetben kivá-
lóbb a többinél, nem csak a garabonciája miatt, akármi is legyen az. 
Lárknak ez is egy okkal több volt, hogy fiát eltávolítsa a társadalom-
ból. Nem küldi Immikert a királyi udvarba, hogy kerüljék, és gú-
nyolódjanak rajta, a király pedig kihasználja.

Nem töltöttek sok időt a hegyekben, mikor Lárk keserűen be-
látta, hogy lehetetlen rejtekhely. Nem a hideggel volt a baj, bár itt az 
ősz is olyan zord volt, amilyen a legkeményebb tél lett volna a földes-
úr birtokán. Nem is a talajjal volt a gond, bár a cserjés kemény volt 
és szúrós, s minden éjszaka köveken kellett aludniuk, és nem volt 
olyan hely, ahol zöldséget vagy gabonát termeszthettek volna. A ra-
gadozók okozták a legfőbb problémát. Egy hét sem telt el anélkül, 
hogy meg ne támadták volna őket. Hegyi oroszlánok, medvék, far-
kasok. A hatalmas ragadozó madarak; szárnyuk fesztávolsága két-
szer akkora volt, mint egy ember. Néhány teremtény a birtokhatá-
rait védelmezte, de mindegyik veszélyes volt, és ahogy a tél zordul 
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bezárult Lárk és Immiker körül, minden állat éhezett. Lovuk egy 
nap két hegyi oroszlán martalékává vált. 

Éjszakánként, a tüskés menedék belsejében, amit Lárk botok-
ból és bozótból épített, kabátja melegébe húzta a fiút, úgy figyelték 
a vadállatok üvöltését, a lejtőn legördülő köveket és a rikoltásokat, 
ami azt jelentette, hogy egy állat kiszagolta őket. Lárk az első árul-
kodó hangra a mellkasán lévő hordozóba dugta az alvó fiút. Olyan 
fényes fáklyát gyújtott, amilyet csak tudott, kiment a menedékből, 
és csak állt ott, hogy karddal és tűzzel hárítsa el a támadást. Lárk 
nem aludt sokat. 

Nem is evett sokat.
– Megbetegszel, ha mindig ilyen sokat eszel – mondta neki 

Immiker inas farkashúsból és vízből álló silány vacsorájuk közben. 
Lárk azonnal abbahagyta az evést, hiszen ha megbetegszik, nehe-

zen védheti meg a fiút. Átnyújtotta adagjának nagy részét. 
– Köszönöm a figyelmeztetést, fiam.
Egy ideig csendesen ettek, miközben Immiker felfalta Lárk adagját. 
– Mi lenne, ha feljebb mennénk a hegyekbe, és átkelnénk a má-

sik oldalra? – kérdezte Immiker.
Lárk belenézett a fiú felemás szemébe. 
– Szerinted ezt kellene tennünk? 
Immiker megvonta aprócska vállát. 
– Túlélhetnénk az átkelést?
– Szerinted sikerülne? – kérdezte Lárk, aztán megrázta magát, 

ahogy meghallotta saját kérdését. A gyermek hároméves, és semmit 
sem tudhat arról, milyen lehet átkelni a hegyen. Lárk fáradtságá-
nak jele volt, hogy olyan kétségbeesetten és gyakran kapaszkodott 
a fia véleményébe. 
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– Nem élnénk túl – mondta Lárk határozottan. – Senkiről nem 
hallottam, aki valaha is átkelt volna a hegyeken keletre, sem itt, sem 
Észkaföldén vagy Kelteföldén. Semmit nem tudok a hét királysá-
gon túli területről, kivéve a hihetetlen történeteket, amiket a keleti 
határokon élők mesélnek szivárványszínű szörnyekről és föld alat-
ti labirintusokról. 

– Akkor vissza kell vinned a dombok közé, apám, és elrejtened. 
Meg kell védened engem. 

Lárk elméje ködös volt, ő maga fáradt, és éhezett; fejében egyet-
len világos gondolat lángolt, mégpedig az eltökéltség, hogy azt te-
szi, amit Immiker mond. 

Esett a hó, miközben Lárk óvatosan lépkedett lefelé egy meredek 
lejtőn. A fiút a kabátja alá szíjazta. A kardja, íja és nyila, néhány ta-
karó és a batyuba kötött húsmaradék a hátán lógott. Mikor a hatal-
mas, barna ragadozó megjelent egy távoli gerinc felett, Lárk fárad-
tan nyúlt az íja után. De a madár olyan gyorsan lendült előre, hogy 
egy pillanat múlva már túl közel volt ahhoz, hogy lelője. Lárk bot-
ladozva igyekezett kitérni a teremtmény elől, de elesett, és érezte, 
hogy csúszik lefelé. Karját összefonta maga előtt, hogy megvédje a 
gyermeket, akinek sikolyai túlharsogták a madár sivítását. 

– Védj meg, apám! Meg kell védened, apám!
Egyszerre megnyílt a lejtő Lárk alatt, és belezuhantak a sötétség-

be. Lavina, gondolta dermedten Lárk, s testének minden idegszálá-
val arra koncentrált, hogy megvédje a kabátja alatt lapuló gyerme-
ket. Vállával valami élesnek ütközött, mire izmok szakadását érezte, 
majd valami nedveset és meleget. Furcsa volt így süllyedni lefelé. Az 
esés szédületes volt és kábító, mintha függőlegesen, szabadesésben  
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zuhannának; és mielőtt elvesztette az eszméletét, Lárk azon tűnő-
dött, vajon átesnek-e a hegyen a föld másik oldalára.

Lárk rándulva ébredt, s csupán egy rémületes gondolata volt: 
Immiker. Nem érezte magához simulni a fiú testét; a szíjak üresen 
lógtak a mellkasán. Lárk nyöszörögve körbetapogatózott. Sötét volt. 
A felület, amin feküdt, kemény volt és sikamlós, mint a csúszós jég. 
Megmozdult, hogy jobban ki tudjon nyújtózni, és hirtelen artikulá-
latlanul felkiáltott, ahogy megérezte a vállába és a fejébe hasító fáj-
dalmat. Hányinger kerülgette. Leküzdötte, és nyugodtan feküdt, 
miközben tehetetlenül zokogva fia nevét nyögte.

– Minden rendben, apám – mondta Immiker nagyon közel hoz-
zá. – Hagyd abba a sírást, és kelj fel! 

Lárk zokogása megkönnyebbült, szakadozott sírássá csillapodott. 
– Kelj fel, apám! Körülnéztem egy kicsit. Alagútban vagyunk, 

mennünk kell. 
– Megsérültél?
– Fázom és éhes vagyok. Kelj fel!
Lárk megpróbálta felemelni a fejét, és felkiáltott, majdnem elájult. 
– Képtelen vagyok rá, nagyon fáj.
– A fájdalom nem olyan nagy, hogy ne tudnál felkelni – mondta 

Immiker, és mikor Lárk újra megpróbálta, rájött, hogy a fiúnak iga-
za van. A fájdalom kegyetlen volt, és hányt is egyszer vagy kétszer, de 
ez nem akadályozta abban, hogy a térdére és ép karjára támaszkod-
va végigmásszon a jeges felületen a fia mögött.

– Hol… – zihálta, de nem folytatta a kérdést. Túl sok energiájá-
ba került volna. 

– Beestünk egy résen a hegy gyomrába – felelte Immiker. – Le-
csúsztunk. Van itt egy alagút.
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Lárk nem értette, amit a fia mondott, és az előrehaladás olyan 
sok figyelmet igényelt, hogy nem is próbálta megérteni. Az út csú-
szós volt és lejtett. Az a hely, ami felé igyekeztek, kissé sötétebb volt, 
mint az, ahonnan jöttek. Fia aprócska alakja sietve haladt előtte le-
felé a lejtőn. 

– Ott van egy kis szakadék! – figyelmeztette Immiker, de Lárk 
olyan lassan értette meg, hogy mire felfogta volna, már le is buk-
fencezett egy rövidebb sziklapárkányról. A sérült vállára érkezett, 
és elvesztette az eszméletét. Hűvös fuvallatra és dohos szagra éb-
redt, amitől fájt a feje. Szűk helyen volt, keskeny falak közé szorulva. 
Meg akarta kérdezni, hogy nem esett-e a fiúra, de csak nyögni tu- 
dott. 

– Merre? – kérdezte Immiker hangja. 
Lárk nem tudta, mire gondol a gyermek, és újra felnyögött. 
Immiker hangja fáradt volt és türelmetlen. 
– Mondtam neked, hogy alagútban vagyunk. Mindkét irány-

ban végigtapogattam a falat. Döntsd el, merre, apám! Vigyél ki er-
ről a helyről! 

A két út egyformán homályos volt, egyformán penészes, de Lárk-
nak választania kellett, ha a fiú úgy gondolja, hogy az a legjobb. 
Óvatosan megmozdult. Feje kevésbé fájt, ha a szellő irányába né-
zett, mint mikor hátat fordított neki. Ez elhatározásra bírta. A szel-
lő forrása felé mennek. 

És így, négy napi vérzés, botladozás és éhezés után, miután Im-
miker négy napon keresztül folyamatosan emlékeztette rá, hogy elég 
jól van a gyalogláshoz, Lárk és Immiker nem a hegyvízföldi hegy-
lábaknál lépett ki a fényre az alagútból, hanem egy furcsa föld-
re a hegyvízföldi csúcsok másik oldalán. Egy keleti földre, ami-
ről egyikük sem hallott még, kivéve az őrült elbeszélésekből, amik 
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hegyvízföldi vacsorák során hangzottak el – és amik szivárványszí-
nű szörnyekről és föld alatti labirintusokról szóltak. 

Lárk néha azon tűnődött, hogy aznap, amikor lezuhant a hegy-
be, nem érte-e ütés a fejét, ami károsíthatta az agyát. Minél több 
időt töltött ezen az új földön, annál többet küzdött az elméjét elbo-
rító köddel. Itt másképp beszéltek az emberek, és Lárknak nehézsé-
get okoztak a furcsa szavak és hangok. Immikerre támaszkodott, ő 
fordított neki. Ahogy telt az idő, egyre több mindent Immiker ma-
gyarázott meg neki, és egyre jobban függött tőle. 

Ez a föld sziklás volt, viharos és zord. Úgy hívták, Völgyefölde. 
Éltek olyan állatok Völgyeföldén, amiket Lárk Hegyvízföldéről is-
mert – rendes állatok, amiknek a külsejét és viselkedését Lárk ér-
tette és felismerte. De Völgyeföldén színes, elképesztő teremtmé-
nyek is éltek; ezeket szörnyeknek nevezték az itteniek. Szokatlan 
színezetükről lehetett tudni, hogy szörnyek, mert különben min-
den más testi tulajdonságuk tekintetében olyanok voltak, mint 
a rendes hegyvízföldi állatok. Ugyanolyan formájuk volt, mint a 
hegyvízföldi lovaknak, teknősöknek, hegyi oroszlánoknak, ragado-
zó madaraknak, szitakötőknek, medvéknek; de a fukszia, türkiz, 
bronz és színjátszó zöld árnyalataiban pompáztak. Völgyeföldén egy 
pettyes szürke ló közönséges ló volt. Az a ló viszont, ami a napnyug-
ta narancsának színében játszott, szörny volt. 

Lárk nem értette ezeket a szörnyeket. Az egérszörnyek, a légy-, 
mókus-, hal- és verébszörnyek ártalmatlanok voltak; de a nagyob-
bak, az emberevő szörnyek rettenetesen veszélyesek voltak, sokkal 
inkább, mint állat megfelelőik. Sóvárogtak az emberhúsra, a töb-
bi szörny húsáért pedig egyenesen megvesztek. Úgy tűnt, Immiker 
húsáért is megvesznek, és mikor a fiú elég nagy lett hozzá, hogy  
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meghúzza az íj húrját, megtanult lőni. Lárk nem is tudta, ki tanítot-
ta meg. Úgy tűnt, Immikerrel mindig van valaki, egy férfi vagy egy 
fiú, aki vigyáz rá, és a segítségére van. Soha nem ugyanaz az ember. 
A régiek mindig eltűntek, mire Lárk megtanulta volna a nevüket, 
és mindig újak vették át a helyüket. 

Lárk még abban sem volt bizonyos, honnan jöttek ezek az embe-
rek. Ő és Immiker egy kis házban élt, aztán egy nagyobban, aztán 
egy még annál is nagyobban egy sziklás tisztáson egy város mellett, 
és Immiker néhány segítője a városból érkezett. De mások mintha 
a hegy vagy a föld hasadékaiból másztak volna elő. Ezek a furcsa, 
sápadt, föld alatt élő emberek gyógyszereket hoztak Lárknak. Meg-
gyógyították a vállát. 

Lárk hallotta, hogy van egy-két ember formájú szörny is Völgye-
földén, akinek élénk színű a haja, de ezeket soha nem látta. Jobb is 
volt így, mert Lárk soha nem emlékezett rá, hogy az emberi ször-
nyek barátságosak-e vagy sem, és a szörnyek ellen amúgy sem tu-
dott védekezni. Túlságosan szépek voltak. Szépségük olyan rendkí-
vüli volt, hogy amikor szemtől szemben találta magát velük, elmé-
je kiürült, teste megfagyott, és Immikernek és a barátainak kellett 
megvédeniük őt. 

– Ez a tulajdonságuk, apám – magyarázta neki Immiker újra és 
újra. – Ez része a hatalmuknak. Elkábítanak a szépségükkel, aztán 
letaglózzák az elmédet, és ostobává tesznek. Meg kell tanulnod meg-
védeni tőlük az elmédet, ahogy én teszem.

Lárk nem kételkedett benne, hogy Immikernek igaza van, de még 
mindig nem értette. 

– Milyen rettenetes – szörnyülködött –, hogy az egyik teremt-
ménynek hatalmában álljon átvenni az irányítást mások elméje  
felett! 
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Immiker vidám nevetésben tört ki, és apja karjába vetette ma-
gát. És Lárk még mindig nem értette; de Immiker ritkán nyilvání-
totta ki a szeretetét, és ha megtette, Lárkot mindig elöntötte vala-
mi kába boldogság, ami tompította a zavarodottsága miatti rossz ér- 
zést. 

Azokban a ritka pillanatokban, amikor Lárk feje tiszta volt, a 
férfi biztosan tudta, hogy ahogy Immiker idősebb lett, ő maga úgy 
vált butábbá és feledékenyebbé. Immiker újra és újra elmagyaráz-
ta ennek a földnek az ingatag politikai viszonyait, a katonai klikke-
ket, amik megosztották, és a föld alatti járatokban virágzó feketepi-
acot, amik összekötötték. Két völgyeföldi főúr, az északi Ebedén és 
a déli Urián megpróbált saját birodalmat kiépíteni az országban, és 
erőszakkal magához ragadni a völgyeföldi király hatalmát. A távoli 
északon, tavak és hegyek között élt egy másik nemzet: azt a földet 
úgy hívták, Csúcsfölde. 

Lárk képtelen volt mindezt fejben tartani. Csupán azt tudta, hogy 
itt nem élnek garaboncok. Senki nem veszi el tőle a fiát, akinek a 
szeme felemás színű volt.

Felemás színű szemek. Immiker garabonc. Lárk gondolt néha 
erre, mikor az elméje elég tiszta volt ahhoz, hogy gondolkodhasson. 
Azon tűnődött, fia garabonciája mikor mutatkozik meg. 

Legtisztább pillanataiban, amik csak akkor jöttek el, amikor 
Immiker egy időre egyedül hagyta, Lárk azon tűnődött, hogy ta-
lán már meg is mutatkozott. 

Immikernek voltak különböző kedvtelései. Szeretett kis ször-
nyekkel játszadozni. Szerette lekötözni őket, lehántani a körmüket 
vagy élénk színű pikkelyeiket, szőr- vagy tollcsomóikat. Egy nap, 
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mikor a fiú tízéves volt, Lárk azon kapta Immikert, hogy a fiú ép-
pen egy égszínkék nyúl hasát vagdossa. 

A nyúl gyönyörű volt Lárk szemében, még úgy is, hogy vérzett, és 
a rémülettől kitágult a szeme. Csak bámulta a teremtményt, és elfe-
lejtette, miért is kereste Immikert. Milyen szomorú látni egy ilyen ki-
csi és tehetetlen lényt, egy ilyen gyönyörű teremtményt, amit szóra-
kozásból elpusztítanak! A nyúl kezdett hangokat kiadni, rettenetes, 
rémült nyikkantásokat, és Lárk hallotta, hogy ő maga is nyöszörög.

Immiker Lárkra pillantott. 
– Nem fáj neki, apám! 
Lárk azonnal jobban érezte magát, hogy megtudta, a szörnynek 

nincsenek fájdalmai. De azután a nyúl apró, kétségbeesett nyüszí-
tést hallatott, és Lárk összezavarodott. A fiára nézett. A fiú egy vér-
től csöpögő kést tartott a remegő teremtmény szeme elé, és az ap-
jára mosolygott. 

Valahol Lárk elméjének mélyén a gyanú apró szúrása érződött. 
Lárknak eszébe jutott, miért kereste Immikert.

– Támadt egy elképzelésem – mondta Lárk lassan – a garabon-
ciádról. 

Immiker tekintete nyugodtan, óvatosan villant Lárkra. 
– Tényleg?
– Azt mondtad, hogy a szörnyek a szépségükkel átveszik az irá-

nyítást az elmém felett.
Immiker leeresztette a kését, és az apja felé billentette a fejét. Volt 

valami furcsa a fiú arcán. Hitetlenkedés, gondolta Lárk, és különös, 
derült mosoly. Mintha a fiú most veszített volna egy olyan játékban, 
amit meg szokott nyerni. 

– Néha azt gondolom, átveszed az irányítást az elmém felett – 
folytatta Lárk –, a szavaiddal. 
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Immiker mosolya még szélesebb lett, aztán nevetni kezdett. Ne-
vetése olyan boldoggá tette Lárkot, hogy ő is elnevette magát. Meny-
nyire szereti ezt a gyermeket! A szeretet és a nevetés csak úgy áradt 
belőle, és mikor Immiker elindult felé, Lárk kitárt karokkal fogad-
ta. Immiker Lárk hasába döfte a tőrét. Lárk elvágódott. 

Immiker az apja fölé hajolt. 
– Imádni való voltál – mondta. – Hiányozni fog a rajongásod. 

Bárcsak olyan könnyű lenne mindenki mást is uralni, mint téged! 
Bárcsak mindenki olyan ostoba lenne, mint te, apám!

Furcsa volt haldokolni. Hideg és szédítő, mint mikor bezuhant 
a hegyvízföldi hegyek gyomrába. De Lárk tudta, hogy most nem a 
hegyvízföldi hegyekbe zuhan; halálában tisztán látta, évek óta elő-
ször, hogy hol van, és mi történik vele. Utolsó gondolata az volt, 
hogy nem a butaság engedte, hogy fia szavai ilyen könnyen elbűvöl-
jék, hanem a szeretet. Lárk szeretete nem engedte, hogy felismer-
je Immiker garabonciáját, mert a fiú már születése előtt elbűvölte 
Lárkot, amikor még csak egy ígéret volt Mikra testében. 

Tizenöt perccel később Lárk teste és háza lángokban állt, Im-
miker pedig a pónija hátán ült, s óvatosan lovagolt észak felé a bar-
langokon át. Megkönnyebbült, hogy továbbállhat. Környezete és 
szomszédai az utóbbi időben már rendkívül untatták, ő pedig nyug-
talan volt. Készen állt valami többre.

Úgy döntött, életének ezt az új korszakát azzal jelöli, hogy meg-
változtatja ostoba, érzelgős nevét. Az itteniek furcsán ejtették Lárk 
nevét, és Immikernek mindig is tetszett a hangzása. 

Lekkre változtatta a nevét. 
Eltelt egy év. 



25 

elsõ rész

szörnyek



26 



27 

  ___  1.  fejezet  ___  

Z
sarát nem csodálkozott rajta, hogy a férfi rálőtt az erdő-
ben. Az viszont meglepte, hogy véletlenül tette. 
A vessző egyenesen a karjába fúródott, és a becsapódás 

lendülete nekitaszította egy sziklának, amitől egy pillanatra a léleg-
zete is elakadt. A fájdalom túl nagy volt ahhoz, hogy ne vegyen róla 
tudomást, de a kín mögött az elméjére összpontosított, hogy hideg 
és éles maradjon, mint magányos csillag a koromfekete téli égbol-
ton. Ha ez a férfi higgadt, és biztos a dolgában, akkor tud védekez-
ni Zsaráttal szemben, de a lány ritkán találkozott ilyennel. A rá tá-
madó férfiak legtöbbször elég dühösek, gőgösek vagy rémültek vol-
tak ahhoz, hogy Zsarát rést találjon gondolataik erődítményén, és 
elméjükbe hatoljon. 

Most viszont azonnal bejutott ennek a férfinak az elméjébe; az 
annyira nyitott, szinte hívogató volt, hogy a lány arra gondolt, talán 
csökkent értelművel van dolga, akit felbérelt valaki. Közben a csiz-
májában lévő kés után kezdett kotorászni, mert a férfi léptei, majd 
a szuszogása is egyre közelebbről hallatszott a fák közül. Nem volt 
idő tétlenkedni, hiszen amint rátalál, újra megtámadja. 

Nem akarsz megölni engem. Meggondoltad magad.
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Ekkor a férfi megkerült egy fát, és kék szemével csodálkozva, el-
szörnyedve meredt a lányra. 

– Jaj nekem, egy lány! – kiáltott fel.
Zsarát gondolatai összezavarodtak. Ez az ember nem is akarta 

megtámadni őt? Nem is tudja, kivel áll szemben? Netán Íjászt akar-
ta megölni? Nyugalmat erőltetett a hangjára. 

‒ Kire céloztál?
‒ Nem kire, hanem mire – válaszolta a férfi. – A köpenyed barna 

bőrből készült. A ruhád barna. Te jó ég! – sóhajtott fel elkeseredet-
ten. Körüljárta a lányt, és megvizsgálta a nyílvesszőt, ami mélyen 
beékelődött Zsarát felkarjába, aztán a vért, ami már átáztatta a lány 
kabátujját és a fejkendőjét is. – Teljesen úgy vagy öltözve, mintha 
szándékosan le akarnád lövetni magad egy vadásszal.

Pontosabban egy vadorzóval, hiszen Íjász megtiltotta, hogy eb-
ben a napszakban bárki is vadásszon ezekben az erdőkben, így Zsa-
rát nyugodtan járhatott itt ebben a ruhában. Különben sem látta 
még soha ezt az alacsony, keseszőke, világos szemű férfit. Szóval ha 
azonfelül, hogy a tilosban vadászik, közben véletlenül még Zsará-
tot is eltalálta, akkor biztosan nem akarja kitenni magát Íjász hír-
hedt lobbanékonyságának. Márpedig Zsarát éppen erre fogja rábír-
ni. A lány karjából ömlött a vér, és kezdte egyre gyengébbnek érez-
ni magát. A férfi segítségére lesz szüksége ahhoz, hogy hazajusson.

‒ Most kénytelen leszek megölni téged – állapította meg a férfi 
komoran. Aztán, mielőtt a lány akár egy szóval is felelhetett volna 
erre az abszurd kijelentésre, folytatta: – Várjunk csak! Ki vagy te? 
Mondd, hogy nem...

‒ Kicsoda? – kérdezett vissza Zsarát, miközben megpróbált újra 
a férfi elméjébe látni, de még mindig furcsán üresnek találta, mint-
ha a férfi szándékai valamiféle ködbe veszve lebegnének.
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‒ Kendő alá rejted a hajad – mondta a férfi. – A szemed, az ar-
cod... Ó, nagy ég! – húzódott hátrébb a lánytól. – A szemed zöld-
je... Végem van!

Furcsa volt, ahogy a férfi a lány megöléséről, aztán meg a saját ha-
láláról beszélt. Meg az a különös, homályban lebegő elméje... Most 
pedig úgy nézett ki, mint aki mindjárt elmenekül. Márpedig Zsa-
rát ezt nem engedhette meg neki. Megragadta hát a férfi gondola-
tait, és a helyükre csúsztatta őket. 

Semmi különlegeset nem látsz sem az arcomban, sem a szememben. 
A férfi zavartan bámult a lányra.  
Minél tovább nézel, annál inkább látod, hogy csak egy átlagos lány 

vagyok. Egy hétköznapi lányra bukkantál az erdőben, aki megsérült, 
neked pedig meg kell mentened. El kell vinned engem Íjász nagyúrhoz!

Itt egy pillanatra némi ellenállást érzett, ami félelemként nyilvá-
nult meg a férfiban. Erősebben ragadta hát meg az elméjét, miköz-
ben rávillantotta a legragyogóbb mosolyt, amire a kínzó fájdalom 
és az életveszélyes vérveszteség ellenére csak képes volt. 

Íjász nagyúr megjutalmaz majd, nála biztonságban leszel, és hős-
ként fognak becsülni.

Immár semmi nyoma nem maradt a korábbi habozásnak. A va-
dász óvatosan lehúzta a lány válláról annak tegezét és hegedűtok-
ját, majd a sajátjára vette a holmit. Aztán fél kezébe fogta mindket-
tőjük íját, a lány ép jobb karját pedig óvatosan a nyaka köré fonta. 

‒ Jöjjön, kisasszony! – mondta, és félig cipelve, félig támogatva a 
lányt, Íjász birtoka felé indult az erdőn át.

Ismeri az utat, állapította meg a lány fáradtan, aztán elengedte 
a gondolatot. Végül is mindegy, hogy ki ez a férfi, és honnan jött. 
Most egyedül az számít, hogy nem szabad elaludnia, és uralnia kell 
a férfi elméjét mindaddig, míg az haza nem viszi őt, és Íjász emberei  



30 

el nem fogják. Szemét, fülét, elméjét persze készenlétben tartotta, 
hogy idejében észrevegye a szörnyeket, mert sem a fejkendője, sem 
gondolatainak páncélja nem védi meg tőlük, ha egyszer megérzik 
a vérszagot.

Arra legalább számíthatott, hogy ez a vadorzó jól céloz.

Íjász épp egy ragadozómadár-szörnyet talált el nyilával, 
amikor Zsarát és a vadorzó kibotorkált a fák közül. A felső terasz-
ról leadott gyönyörű, hosszú lövéssel terítette le, amit Zsarát jelen-
legi helyzetében nem igazán tudott megcsodálni, a vadorzó viszont 
motyogott valamit a bajsza alatt az úrfi nevének helyénvalóságáról. 
A vakító narancs-arany színben pompázó szörny lebucskázott az ég-
ből, és az ajtóhoz vezető ösvényre csapódott. 

Íjász könnyed eleganciával állt a kőteraszon, az eget bámulta; íja 
lazán lógott a kezében. Aztán a hátán lévő tegezből kivett egy újabb 
vesszőt, az idegre helyezte, és tekintetét végigfuttatta a fák tetején. 
Ekkor pillantotta meg őket: ahogy a férfi kivonszolja a vérző lányt az 
erdőből. Sarkon fordult, berohant a házba, le a lépcsőkön, és a köz-
tük lévő távolság és a vastag kőfalak ellenére Zsarát hallotta, hogy ki-
abál. Szavakat és érzéseket küldött gondolatban a fiúnak, nem azért, 
hogy hatalmába kerítse az elméjét, hanem csak hogy üzenjen neki. 

Ne ijedj meg! Fogd el és fegyverezd le, de ne bántsd ezt az embert! 
Kérlek! ‒ tette még hozzá, ha számított is ez valamit Íjásznál. – Jó 
ember, és kénytelen voltam rászedni. 

Íjász keresztülrobogott a hatalmas főbejáraton Palla kapitány, a 
felcser, valamint öt testőr kíséretében. Átugrotta a szörnytetemet, és  
Zsarát felé rohant. 

– Az erdőben találtam! – kiabálta a vadorzó. – Így találtam! Én 
mentettem meg az életét!
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Miután az őrök megragadták a férfit, Zsarát elengedte az elmé-
jét. Ettől annyira megkönnyebbült, hogy összecsuklottak a térdei, 
és Íjászra hanyatlott.

– Zsarát! – szólongatta a barátja. – Zsarát! Jól vagy? Máshol is 
megsérültél?

A lány képtelen volt felállni. Íjász átkarolta, és leültette a földre. 
A lány zsibbadtan rázta a fejét.

– Nem, máshol nem.
– Ültessük le! – javasolta a felcser. – Sőt, inkább fektessük le! El 

kell állítanom a vérzést.
– Rendbe fog jönni? – kérdezte Íjász magánkívül az aggodalomtól.
– Hát persze – válaszolta egyszerűen a felcser. – Feltéve, hogy 

odaengedsz hozzá, hogy elállítsam a vérzést, nagyuram. 
Íjász nagyot sóhajtott, és homlokon csókolta a lányt. Kihúzta a kar- 

ját Zsarát teste alól, és csak guggolt mellette, hol ökölbe szorítva, hol 
szétnyitva a kezét. Aztán az őrök gyűrűjében álló vadorzó felé for- 
dult, és rámeredt. 

Íjász! – küldött felé Zsarát egy figyelmeztető gondolatot, tudva, 
hogy a fiú aggodalma nem csillapodott, és hamarosan haragba csap át.

– Egy kedves úriember, akit mégiscsak kénytelen leszek fogva tar-
tani – sziszegte a vadásznak, miközben felállt. – Amint látom, a vesz-
sző, ami az úrnő karjába fúródott, a tiéd. Ki vagy te, és ki küldött?

A vadász szinte észre sem vette Íjászt. Zsarátot bámulta meredten.
– Megint gyönyörű – szólalt meg. – Nekem végem.
– Nem fog megölni – nyugtatta Zsarát. – Nem szokott vadászo-

kat ölni, és te különben is megmentettél engem.
– Ha te lőttél rá, örömmel fogom kioltani az életedet – közöl-

te a fiú.
– Teljesen mindegy, mit teszel – válaszolta a vadorzó. 



32 

Íjász ellenségesen méregette a férfit. 
– És ha ennyire meg akartad menteni, akkor ugyan miért nem 

húztad ki a karjából a vesszőt te magad, és kötötted be a sebét, mi-
előtt átcipelted volna a fél világon?

– Íjász… – kezdte Zsarát, de aztán elhallgatott, hogy fel ne kiált-
son, amikor a felcser letépte a karjáról a véráztatta ruhát. – Én irá- 
nyítottam az elméjét, és erre nem gondoltam. Hagyd őt békén!

Íjász most a lányhoz fordult.
– És miért nem gondoltál erre? Hová tetted a józan eszed?
– Nagyuram! – mérgelődött a felcser. – Nem ordibálhatsz va-

lakivel, aki annyi vért vesztett, hogy mindjárt elájul. Tedd inkább 
hasznossá magad! Tartsd erősen például, amíg kiszedem a karjából 
a vesszőt! És jobb lenne, ha inkább az eget néznéd közben.

Íjász a lány mellé térdelt, és szorosan megfogta a vállát. Az arca 
semmilyen érzelmet nem tükrözött, de a hangja remegett a felin-
dultságtól. 

– Bocsáss meg, Zsarát! 
Aztán a felcserhez fordult.
– Őrültség ezt idekint csinálnunk. Megérzik a vérszagot!
Aztán hirtelen fájdalom, vakító ragyogás. Zsarát oldalra rántot-

ta a fejét, ahogy Íjász erős szorításában küzdött a munkálkodó fel-
cser ellen. A fejkendője lecsúszott, s szabadjára engedte színpompás 
hajzuhatagát, melyben napsugár, pipacs, réz, fukszia és lángnyelvek 
csillámlottak. A vörös ezer árnyalata, fénylőbb, mint a friss vér, ami 
épp az ösvényen csordogált.

A vacsorát már otthon költötte el, a kőházban, amely köz-
vetlenül Íjászé mellett állt, és az ő védelme alatt. A fiú átküldette a  
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lelőtt szörnyet a lány konyhájára. Íjász azon kevesek közé tartozott, 
akik előtt nem szégyellte, mennyire szereti a szörnyhús ízét.

Az ágyában étkezett, Íjász pedig mellette ült. Ő vágta fel a lány-
nak a húst, és unszolta, hogy egyen. Fájt az evés, fájt minden.

A vadorzót bezárták az egyik kinti szörnyketrecbe, amit még Zsa-
rát apja, EnCián nagyúr építtetett a ház mögötti dombon. 

– Remélem, vihar lesz ma éjjel – mondta Íjász –, és özönvíz. Meg-
nyílhatna a föld a vadorzód alatt, és elnyelhetné.

Zsarát nem vett tudomást a megjegyzésről. Tudta, hogy a fiú nem 
gondolja komolyan.

– Az előcsarnokban Donal osont el mellettem – folytatta a fiú – 
egy halom takaróval meg párnával megrakva. Megágyaztatsz a me-
rénylődnek odakint, igaz? És gondolom, enni is küldtél neki a sa-
ját ételedből.

– Az az ember nem merénylő, csak vadorzó. Kicsit rosszul lát.
– Ezt még annyira sem hiszed, mint én. 
– Hát jó, de tényleg azt hiszem, hogy szarvasnak nézett, amikor 

rám lőtt.
Íjász visszaült a helyére, és összefonta maga előtt a karját.
– Talán. Mindenesetre holnap reggel újra kikérdezzük. Majd meg- 

látjuk, ő mit mond.
– Én inkább nem segítenék ebben.
– Én meg inkább nem kérnélek erre, de tudnom kell, ki ez az em-

ber, és ki küldte. Ő már a második idegen, aki az utóbbi két hétben 
felbukkant a birtokomon.

Zsarát visszadőlt a párnákra, és lehunyt szemmel rágta az ételt. 
Mindenütt idegenek voltak. Idegenek érkeztek a hegyek felől, és 
lehetetlen volt mindegyikről megtudni az igazat. És Zsarát nem  
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is akarta tudni, sőt a képességét sem akarta használni arra, hogy  
kiderítse. Mert más dolog befolyásolni valakinek a gondolatait azért, 
hogy a saját életét mentse, és megint más behatolni valakinek az el-
méjébe, és ellopni a titkait.

Amikor újra visszafordult Íjász felé, az épp csendesen őt fürkészte. 
Tejfölszőke haj, sötétbarna szemek, büszke vonalú száj. Ismerős vo-
nások, amiket Zsarát totyogós kisbaba kora óta ismer, amikor Íjász 
is kicsi gyerek volt még, és állandóan egy íjat cipelt magával, akko-
rát, mint ő maga. A lány keresztelte el Arklin helyett Íjásznak, a fiú 
pedig megtanította őt lőni. És most, belenézve ebbe az arcba, egy 
felnőtt férfi arcába, aki felelős a birtokaiért itt északon, a vagyonért, 
a gazdaságért, az emberekért, hirtelen megértette a fiú aggodalmát. 
Völgyeföldén nem éppen békés idők járnak. A fiatal Naris király 
kétségbeesetten kapaszkodik a trónjába, miközben a lázadó főurak 
sereget toboroznak, hogy letaszítsák róla. Ebedén nagyúr északról, 
Urián délről fenyeget. 

Háború közeleg. A hegyek és az erdők tele vannak kémekkel, tol-
vajokkal és más törvényen kívüliekkel. Az idegenek felbukkanása 
pedig veszélyt jelez. 

Íjász hangja gyengéd volt. 
– Nem fogsz tudni egyedül kimenni, amíg nem tudsz újra lőni. 

A ragadozókat odakint nem tudjuk kordában tartani. Sajnálom, 
Zsarát.

Zsarát nyelt egyet. Próbált nem gondolni az elkövetkező napok 
sivárságára.

– Mindegy, úgysem tudok most se hegedülni, se hárfázni, se fu-
volázni; egyik hangszeremen sem tudok most játszani. Úgyhogy 
nem kell elmennem itthonról.
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– Majd üzenünk a diákjaidnak – sóhajtott a fiú, és megdörzsölte 
a nyakát. – És majd meglátom, kit tudok elküldeni hozzájuk helyet-
ted. Amíg meg nem gyógyulsz, kénytelenek leszünk anélkül meg-
bízni a szomszédainkban, hogy beléjük látnál. 

A bizalom nem volt jellemző mostanság, még a régi jó szomszé-
dok között sem, és Zsarát egyik feladata az volt, hogy zeneórái köz-
ben tartsa nyitva a szemét és a fülét. Olykor értesült erről-arról: hí-
rekről, beszélgetésekről, néha csak valamiféle rossz érzésről számolt 
be, s mindez fontos segítség volt Íjásznak és az apjának, Bronzár 
nagyúrnak, akik mindketten hűek voltak a királyhoz. 

Zsarát számára még hosszabbnak tűnt ez az idő így, hogy hang-
szereiben sem kereshet majd vigaszt. Ismét behunyta a szemét, és 
próbált lassan, mélyeket lélegezni. Mindig az ilyen sérülés volt a leg-
rosszabb: az, ami miatt hegedülni sem tudott.

Egy dalt dúdolgatott magában, amit mindketten ismertek, és ami 
Észak-Völgyeföldéről szólt. Íjász apja gyakran kérte tőle, hogy játssza 
el neki a hegedűn ezt a dalt, amikor együtt üldögéltek.

Íjász megfogta a lány ép kezét, és megcsókolta. Megcsókolta 
az ujjait, a csuklóját. Ajkai finoman megérintették Zsarát alkar- 
ját.

A lány abbahagyta a dudorászást. Kinyitotta a szemét, és elkapta 
a fiú pajkos, barna, mosolygó tekintetét.

Ne bolondozz! – küldte felé a gondolatot. 
Íjász megérintette a lány haját, ami csak úgy ragyogott a taka-

rók között. 
– Levertnek tűnsz – mondta.
Fáj minden mozdulat, Íjász. 
– Nem kell mozognod. És én elmulasztom a fájdalmadat.
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Zsarát nem tudta megállni, hogy el ne mosolyodjon, és fennhan-
gon így szólt:

– Nem kétlem. De az alvás is elmulasztja. Menj most haza! Biz-
tos vagyok benne, hogy találsz valaki mást, akinek elmulaszthatod 
a fájdalmát.

– Érzéketlenség tőled, hogy ezt mondod – válaszolta viccelődve 
a fiú –, miközben láthattad, mennyire aggódtam érted ma reggel.

Zsarát pontosan tudta, mennyire aggódott érte. Csak éppen 
nem hitte, hogy ez az aggodalom megváltoztatta volna a fiú termé- 
szetét.

Miután Íjász elment, Zsarát persze nem tudott elaludni. Próbált, 
de újra és újra rémálmok ébresztették fel. A rémálmai mindig job-
ban gyötörték azokon a napokon, amikor odalent járt a ketrecek-
nél, ugyanis ott halt meg az apja.

EnCián, az ő gyönyörű szörnyeteg apja. A szörnyek itt Völgye-
földén szörnyektől születnek. De a szörnyek saját fajukon belül nem 
csak szörnyekkel párosodhatnak – Zsarát édesanyja sem szörny  
volt –, de a frigyből mindig szörny születik. EnCiánnak kékesen 
csillogó, ezüstszín haja és mélykék szeme volt. A teste, az arca léleg-
zetelállítóan finom ívű, gyönyörűen metszett, akár a visszatükrö-
ződő kristályfény, azzal a vakító, felfoghatatlan kisugárzással, ami 
minden szörnynek a sajátja. Ő volt a legcsodálatosabb férfi, akit Zsa-
rát valaha látott. És jobban tudta uralni az emberek elméjét, mint a 
lánya. Jóval nagyobb gyakorlata volt benne. 

Zsarát az ágyában feküdt. Még élénken élt benne az álom emlé-
ke: az éjkék bundájú, aranypettyes leopárdszörny, amint maga alá 
gyűri az apját; apja vérének az illata, apja ragyogó szeme, amint hal-
doklás közben hitetlenkedve néz a lányára.
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Bárcsak ne küldte volna haza Íjászt! Íjász érti a rémálmait, és Íjász 
teli van élettel és szenvedéllyel. Zsarát vágyott most a társaságára, 
az életerejére. 

Egyre nyugtalanabbul feküdt az ágyában, aztán végül olyasmibe 
fogott, amitől a fiú iszonyúan feldühödött volna. Elvonszolta magát  
a szekrényéig, és felöltözött. Lassan, fájdalmasan húzta magára a 
kabátot és a nadrágot, sötétbarnát és feketét, hogy ne látszódjon a 
sötétben. A reménytelen próbálkozás, hogy a haját eltakarja, majd-
nem visszakényszerítette őt az ágyba, mert ehhez mindkét kezére 
szüksége lett volna, miközben kínszenvedés volt felemelnie sérült 
karját. Valahogy mégiscsak sikerült; végül kénytelen volt tükörben 
ellenőrizni, hogy hátul sem látszik ki egyetlen szál haja sem. Álta-
lában kerülte a tükröket. Zavarta ugyanis, hogy önnön lélegzete is 
eláll saját látványától.

Becsúsztatott egy kést az övébe, majd felmarkolt egy lándzsát, 
nem hallgatva a jobbik eszére, ami hiába mondogatta, énekelte, si-
koltotta neki, hogy ma éjjel még egy sündisznó ellen sem tudná meg-
védeni magát, nemhogy egy ragadozómadár-szörny vagy egy far- 
kasszörny ellen.

Most következett a legnehezebb feladat így, egy kézzel. Ki kell lo-
pakodnia a saját házából úgy, hogy lemászik az ablaka előtt álló fán, 
ugyanis minden egyes ajtónál ott állnak Íjász testőrei, akik sosem 
hagynák, hogy sebesülten, egyedül a hegyekben bóklásszon. Persze 
használhatná a képességét is, hogy az elméjüket befolyásolja, de erre 
nem hajlandó. Íjász emberei megbíztak benne.

Íjász vette észre két évvel ezelőtt, amikor EnCián még élt, hogy ez 
az ősöreg fa mennyire közel van a házhoz, és milyen könnyen fel tud 
rajta mászni a sötétben. Íjász tizennyolc esztendős volt ekkor, Zsa-
rát tizenöt, barátságuk pedig olyan irányt vett, aminek részleteiről  
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EnCián őreinek nem kellett tudniuk. Ez az új irány Zsarát számára 
váratlan volt és édes, és azok közé a ritka események közé tartozott, 
amik boldogságot hoztak az életébe. Azt viszont Íjász sem tudta, 
hogy Zsarát maga is használni kezdte ezt az útvonalat, szinte azon-
nal, először hogy EnCián, később pedig, apja halála után, hogy Íjász 
őreit kijátssza. Nem azért, hogy bármi rettenetes vagy tiltott tettet 
hajtson végre. Csak épp sétálni akart néha egyedül az éjszakában, 
anélkül, hogy mindenki tudna róla.

Kihajította a lándzsát az ablakon. Ami ezután következett, az 
igazi megpróbáltatás volt, nem kevés szitkozódással és ruhaszag-
gatással fűszerezve. Amikor izzadságtól csatakosan és remegve föl-
det ért, arra gondolt, hogy micsoda őrültség volt így nekiindulni.  
A lándzsájára támaszkodott, és bicegve elindult. Nem akart mesz-
szire menni, csak ki a fák közül, hogy láthassa a csillagokat az égen.  
A csillagok mindig megnyugtatták. Gyönyörű teremtményeknek 
tartotta őket, amik izzanak, és mégis hidegek – magányosak, zor-
dak és hallgatagok. Akárcsak ő. 

Ezen az éjjelen a csillagok tisztán és tökéletesen ragyogtak az ég-
bolton.

Zsarát az apja szörnyketreceihez vezető sziklás ösvényen állva a 
csillagok fényében fürdött, és megpróbálta magába szívni a nyugal-
mukat, a békességüket. Mélyeket lélegzett, és megdörzsölte a csípő-
jén lévő sebhelyet, amit egy nyílvessző ütött még hónapokkal koráb-
ban, és még mindig sajgott. Egy újabb sebesüléssel mindig együtt 
jár még az a külön megpróbáltatás is, hogy az összes régi sebhely 
felébred, és újra fájni kezd.

Eddig még sohasem sérült meg úgy, hogy az baleset lett volna. 
Nehéz volt ezt a mostani támadást hová tenni a fejében. Már-már 
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viccesnek tűnt. Volt egy szúrt seb az egyik alkarján és egy másik a 
hasán. Egy nyílvessző ütötte seb, még évekkel ezelőttről, a hátán. 
Az ilyesmi időről időre megtörtént vele. Minden békés emberre ju-
tott egy másik, aki bántani akarta, sőt, meg akarta ölni, mert Zsa-
rát olyan csodálatos lény, akit nem kaphat meg, vagy pedig gyűlöl-
te az apja miatt. És minden sérülést okozó támadásra jutott öt-hat 
másik, amikor a csapást sikerült kivédenie.

Fognyomok az egyik csuklóján: egy farkasszörnytől. Karmok le-
nyomata az egyik vállán: egy ragadozómadár-szörnyé. És más seb-
helyek is, az apró, láthatatlan fajtából. Épp ma reggel, bent a város-
ban, egy férfi forró pillantása a testén, majd a férfi feleségéé, ami 
egyenesen égetett, úgy sütött belőle a féltékenység és a gyűlölet. 
Vagy a havonta ismétlődő megaláztatás, hogy egy testőr kell mellé, 
amíg a havi vérzése tart, hogy megvédje őt a szörnyektől, akik meg-
érezhetik az ilyenkor belőle áradó vérszagot.

– Ne zavarjon, hogy figyelmet keltesz! – mondaná EnCián. – In-
kább örülj neki! Nem érzed, milyen nagyszerű, hogy mindenre és 
mindenkire hatással vagy egyszerűen azzal, hogy létezel? 

EnCián sosem talált ebben semmi megalázót. Ragadozó szörnye-
ket tartott háziállatként – egy ezüstös levendulaszín ragadozó mada-
rat, egy bíborvörös hegyi oroszlánt, egy aranyszín csillámoktól pom-
pázó fűzöld medvét, meg az aranypöttyös éjkék leopárdot. Szándé-
kosan kiéheztette őket, aztán a ketreceik között sétált, a haját szaba-
don hagyva, és megvágva a saját bőrét egy késsel, hogy kiserkenjen 
a vére. Egyik kedvenc elfoglaltsága volt a szörnyeit hergelni, hogy 
azok sikoltsanak és üvöltsenek, és a fogukat csattogtassák a ketrecük 
rácsain kínjukban, ahogy szinte megvesztek EnCián szörnytestéért. 

Zsarát sosem tudta ezt az érzést félelem vagy szégyen nélkül el-
képzelni.
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A levegő párás lett és lehűlt, és Zsarát immár nem remélhe-
tett nyugalmat erre az éjszakára. 

Lassan az öreg fa felé lopakodott, hogy felhúzódzkodjon és fel-
másszon, de nem kellett sokat küszködnie a törzsön, hogy rájöjjön, 
ebben az állapotában képtelen lesz visszajutni a szobájába azon az 
úton, amelyen távozott belőle.

Sajgó testtel és kimerülten a fába kapaszkodva átkozta a saját bu-
taságát. Két eshetősége maradt, egyik rosszabb, mint a másik. Az 
egyik, hogy besétál az őrök karjaiba, holnap pedig szépen megvív-
ja a csatáját Íjásszal a szabadságáért. A másik, hogy behatol az egyik 
őr elméjébe, és befolyásolja őt.

Kísérletképpen kiterjesztette a gondolatait, hogy megnézze, kik 
vannak a közelben. Az elfogott vadorzó elméje ott szuszogott előt-
te, ahogy a férfi aludt a ketrecében. Aztán ráismert azoknak a fér-
fiaknak az elméjére, akik a házát őrzik. Az oldalsó bejáratnál egy 
idősebb férfi állt, Krell, jó barát, vagy legalábbis az volna, ha nem 
lenne hajlamos túlságosan csodálni Zsarátot. Krell zenész volt, leg-
alább olyan tehetséges, mint Zsarát, és még tapasztaltabb is, így 
néha együtt zenéltek. Zsarát a hegedűjén, Krell pedig fuvolán vagy 
sípon játszott. Krell túlzottan is meg van győződve a lány tökéletes-
ségéről, úgyhogy sosem gyanakodna rá. Könnyű préda.

Zsarát sóhajtott. Íjász jobb barát, ha nem ismeri a lány életének 
és gondolatainak minden részletét. Muszáj megtennie.

A ház felé osont a fák között, közel az oldalsó bejárathoz. Apró, 
finom érzés, amikor egy szörny próbál bejutni az ember elméjének 
kapuján. Ha valaki erős, és eleget gyakorolja, képes megtanulni, 
hogyan ismerje fel a behatolást, és hogyan zárja azonnal be az el-
méjét. Ma éjjel Krell éberen figyelt a behatolókra, de ilyesfajta tá-
madásra nem volt felkészülve; nyitott elméje telve volt unalommal, 
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úgyhogy Zsarát simán befurakodott. A férfi érzékelte a változást, és 
döbbenten próbált összpontosítani. A lány azonban gyorsan dolgo-
zott, hogy elvonja a figyelmét. 

Hallottál valamit. Na tessék, hallod megint, ugye? Kiáltások a főbe-
járat felől. Úgyhogy lépj el szépen az ajtótól, és fordulj oda, nézd meg! 

A férfi azonnal a bejárat felé mozdult, és közben hátat fordított 
a lánynak. Zsarát előlopakodott a fák közül az oldalajtó irányába. 

Semmit sem hallasz a hátad mögül, csakis onnan elölről. A mögöt-
ted lévő ajtó zárva van.  

Krell egy pillanatra sem fordult vissza, hogy ellenőrizze, minden 
rendben van-e, egy pillanatra sem kételkedett a fejébe ültetett gon-
dolatokban. Zsarát kinyitotta az ajtót a férfi mögött, és besurrant. 
Aztán odabent egy pillanatra a falnak dőlt, és valami furcsa szomo-
rúságot érzett, amiért ennyire könnyen ment a dolog. Úgy gondol-
ta, nem szabadna ilyen könnyűnek lennie, hogy becsapjon valakit. 

Zsarát most még jobban undorodott önmagától, és magába ros-
kadva ment fel a szobájába. Egy bizonyos dal motoszkált a fejében, 
ami újra és újra megszólalt benne, bár fogalma sem volt, miért. Egy 
temetési siratóének volt az, amit a völgyeföldiek énekelnek, amikor 
egy élet elvesztését gyászolják. 

Feltehetőleg az ültette a dalt a fülébe, hogy eddig az apja körül jár- 
tak a gondolatai. Pedig soha nem énekelte az apjáért ezt a dalt, még 
csak nem is játszotta a hegedűjén. Túlságosan lebénult a fájdalomtól, 
és össze volt zavarodva ahhoz, hogy bármit is játsszon az apja halá-
la után. Tüzet gyújtottak a halottért, de Zsarát nem ment el, hogy  
megnézze.

EnCiántól kapta a hegedűjét. Apja néha ilyen furcsán kedves 
is tudott lenni, pedig sosem érdekelte a lánya muzsikája. És most 
Zsarát itt van egyedül, az egyetlen megmaradt emberi szörny egész 
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Völgyeföldén, és a hegedűje egyike annak a néhány boldog emlék-
nek, amiről az apja jut eszébe.

Boldog.
Hát azért van némi öröm is az apja emlékében, gondolta Zsarát, 

legalábbis néha. De ez mit sem változtat a valóságon. Minden, ami 
csak rossz volt Völgyeföldén, az valamilyen módon EnCiántól eredt.

Ez nem volt épp megnyugtató gondolat. De a végső kimerültség-
től most már mély álomba merült, amihez a völgyeföldi siratóének 
adta a háttérzenét.



43 

  ___  2. fejezet  ___  

Z
sarát ébredéskor először a fájdalmat érzékelte, aztán meg  
a házában szokatlan jövés-menést. Őrök nyüzsögtek 
odalenn, és Íjász is ott volt közöttük. 

Amikor egy szolgáló haladt el hálószobája ajtaja előtt, Zsarát 
megérintette az elméjét, hogy behívja. A lány belépett a szobába, 
de nem nézett Zsarátra, csak lázongva meredt a kezében tartott po-
rolóra. De ő legalább bejött. Voltak olyan szolgálók, akik ilyenkor  
továbbsiettek; úgy tettek, mintha nem hallották volna, hogy szólítja  
őket. 

‒ Igenis, úrnőm... – szólalt meg mereven a lány.
‒ Sofie, mondd csak, miért vannak ennyien odalenn?
‒ Holtan találták a vadászt a ketrecben ma reggel, úrnőm. Egy 

nyílvessző fúródott a torkába.
Sofie sarkon fordult, és kisietett a szobából. Zsarát leverten feküdt  

az ágyában. Nem tehetett róla, de úgy érezte, hogy mindez valahol 
az ő hibája, amiért úgy öltözött, hogy szarvasnak nézhették az er- 
dőben.

Felöltözött, és lement a földszintre az intézőjéhez, az erős 
elméjű, szürkés hajú Donalhoz, aki csecsemőkora óta szolgálta őt. 
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Az úrnője láttán Donal felhúzta a szemöldökét, és fejével a hátsó te-
rasz felé intett. 

‒ Szerintem akárkit képes lenne keresztüllőni ma reggel –  
mondta.

Zsarát tudta, kire gondol Donal. Íjász elkeseredettségét még a fal 
túloldaláról is tisztán érezhette. Tegnapi túlzó megjegyzései ellené-
re nem örült neki, hogy egy felügyelete alatt álló ember csak úgy 
meghalt. 

‒ Donal, segítenél bekötni a hajam?
Egy perccel később tincsei már egy barna kendő alatt lapultak, 

Zsarát pedig elindult kifelé, hogy osztozzon barátja boldogtalan-
ságában. A terasz levegője párás volt, mintha eső készülődne. Íjász 
hosszú, barna kabátot viselt. Minden feszült volt körülötte: az íj a 
kezében, a nyílvesszők a hátán, hirtelen, kapkodó mozdulatai, a te-
kintete, amint a hegyek felé nézett. Zsarát mellette állt, és a korlát-
nak támaszkodott.

‒ Előre látnom kellett volna, hogy ez lesz – mondta, nem is néz-
ve a lányra. – Gyakorlatilag megmondta, hogy ez fog történni vele.

‒ Semmit sem tehettél volna. Így sem jut elég őröd mindenhova.
‒ Behozhattam volna a házba, és itt zárom be.
‒ És hány őr kellett volna mellé? Kőházban élünk, Íjász, nem pa-

lotában, és nincsenek föld alatti börtöneink. 
Íjász bosszúsan a levegőbe csapott a kezével. 
‒ Bolondok vagyunk, tudod-e? Bolondok, mert azt hisszük, le-

het itt élni, messze a fővárostól, és meg tudjuk védeni magunkat a 
Csúcsfölde felől érkező idegenektől, a fosztogatóktól meg a lázadó 
főurak kémeitől.

‒ Ez a vadász egyáltalán nem úgy nézett ki, mint egy csúcsföldi. 
És nem is úgy beszélt – mondta Zsarát. –  Völgyeföldi volt, mint mi.  
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És tiszta volt, rendezett és civilizált, nem olyan, mint a fosztogatók, 
akiket eddig láttam.

A csúcsföldiek hajós nép voltak, a Völgyeföldétől északra elterü-
lő területen laktak, és való igaz, néha átjöttek a határon, hogy a ha-
jóikhoz fát meg miegymást lopjanak az északi területekről. Csak-
hogy a csúcsföldiek, bár nem mind egyformák, többségükben igen 
nagy termetűek voltak, és világosabb bőrűek is, mint völgyeföldi 
szomszédaik. Mindenesetre nem olyan alacsonyak és sötét bőrűek, 
mint ez a kék szemű vadorzó. És a csúcsföldiek jellegzetes torok-
hangon beszéltek.

‒ Jó – felelte Íjász, aki eltökélte, hogy nem hagyja magát meg-
nyugtatni –, akkor viszont kém volt. Ebedén és Urián is küld ké-
meket a királyság minden szegletébe, hogy kémkedjenek a király 
után, kémkedjenek a herceg után, kémkedjenek egymás után... És 
hogy kémkedjenek utánad is – tette hozzá rosszkedvűen. – Sosem 
jutott még eszedbe, hogy Naris király és Brigan herceg ellenségei 
esetleg el akarnak rabolni téged, hogy felhasználjanak a királyi csa-
lád megbuktatásához?

‒ Te mindenkiről azt hiszed, hogy engem akar elrabolni – vála-
szolta Zsarát gyengéden. – Ha a saját apád összekötözne, és jó pén-
zért eladna egy szörnyeket mutogató állatkertbe, akkor azt állíta-
nád, hogy neked végig gyanús volt a viselkedése. 

‒ Igenis, gyanakodnod kellene a barátaidra is, mindenkire, leg-
alábbis Bronzáron és rajtam kívül! – dühöngött Íjász. – És testőrt 
kéne vinned magaddal, valahányszor csak kilépsz az ajtón, és nem 
kellene annyit haboznod, hogy befolyásold-e az embereket, amikor 
találkozol velük. Akkor kevesebb okom lenne aggódni.

Régi vitatéma volt ez közöttük, és Íjász már kívülről tudta a lány 
érveit. Zsarát ügyet sem vetett rá.
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‒ Ez a vadász sem Ebedénnek, sem Uriánnak nem volt a kémje 
– felelte higgadtan.

‒ Ebedén egész kis hadsereget toborzott magának északkeleten. 
Ha úgy dönt, hogy „kölcsönveszi” a mi központi földjeinket, hogy 
bástyaként használja a király elleni háborúban, akkor nem leszünk 
képesek megakadályozni ebben. 

‒ Íjász, gondolkodj józanul! A király seregei nem hagynak min-
ket magunkra, hogy egyedül védjük meg magunkat. És akármit is 
mondasz, ezt a vadászt nem a lázadó urak valamelyike küldte ide, 
ahhoz túl együgyű volt. Ebedén sosem alkalmazna ilyen üresfejű 
felderítőt, és ha Urián nem is olyan éles eszű, mint Ebedén, akkor 
sem annyira ostoba, hogy olyan kémet küldjön ide, akinek üres a 
feje, és csak köd gomolyog benne.

‒ Rendben – hagyta rá Íjász, és a hangja megemelkedett elkese-
redettségében –, akkor visszatérek ahhoz az elmélethez, hogy ennek 
az egésznek hozzád van valami köze. Abban a pillanatban, amikor 
felismert téged, közölte, hogy neki vége. És ebben, mint láthatjuk, 
nem tévedett. Megmagyaráznád ezt nekem? Ki volt ez az ember, és 
mi a búbánatért halt meg?

Azért halt meg, mert bántott engem, gondolta Zsarát; vagy mert 
láttam őt, és mert beszéltem vele. Ennek nem sok értelme van, de 
akár vicces is lehetne: az orvvadász gyilkosa tulajdonképpen ugyan-
úgy gondolkodik, mint Íjász – nem kedveli azokat az embereket, 
akik bántani akarnak, vagy egyszerűen csak meg szeretnének is-
merkedni velem. Íjász persze cseppet sincs most vicces kedvében.

‒ És igencsak jó lövésznek kellett lennie – mondta ki hangosan.
Íjász még mindig a távolba meredt, mint aki épp azt várja, hogy 

a gyilkos előugrik egy szikla mögül, és integet neki.
‒ Hogy mondod? – kérdezte.
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‒ Sokban hasonlítotok egymásra ezzel a gyilkossal, Íjász. Annak 
az embernek keresztül kellett lőnie a külső kerítésen és a ketrec rá-
csain is, nem igaz? Jó lövésznek kellett lennie. 

‒ Több mint jónak – válaszolta Íjász, és mintha kissé felvidítot-
ta volna, hogy egy másik íjászt csodálhat. – A seb mélységéből és 
a nyílvessző szögéből ítélve úgy tűnik, egészen messziről, onnan az 
emelkedőn túli fák közül adta le a lövést.

Ezzel a kopár folt felé intett, amit Zsarát előző este megmászott. 
‒ Két sor kerítésen átlőni már önmagában is lenyűgöző telje-

sítmény, de hogy a vessző még ráadásul a célpont torkába is fú-
ródjon...? Azt legalább biztosan állíthatjuk, hogy nem valamelyik 
szomszédunk tette személyesen. Egyikük sem lenne képes ilyen lö- 
vésre.

‒ Te képes lennél rá?
A kérdés apró kis kedélyjavító figyelmesség volt a fiú felé, hiszen 

nincs az a lövés, amire az ne lenne képes. Íjász a lányra vigyorgott, 
aztán közelebbről is az arcába nézett. A pillantása ellágyult. 

‒ Mennyire udvariatlan vagyok, hogy meg sem kérdeztem még, 
hogy érzed magad ma reggel.

A lánynak minden porcikája fájt: a hátizmai csomókba mereved-
tek, bekötözött keze sajgott, egész teste drágán fizetett a múlt éjsza-
kai kicsapongásért, de csak ennyit mondott:

‒ Jól vagyok, köszönöm.
‒ Nem fázol? Vedd fel a kabátomat!
Egy ideig még a terasz lépcsőjén üldögéltek; Zsarát betakarózott 

Íjász kabátjába. A fiú terveiről beszélgettek, hogy mikor akarja el-
kezdeni a tavaszi munkálatokat a földeken, hiszen lassan itt a szán-
tás ideje, az északi földek pedig kövesek és hidegek, és minden év-
ben ellenszegülnek, amikor el akarják kezdeni megművelni őket.
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Zsarát időről időre érzékelte a gondolataiban, hogy madárször-
nyek repülnek el a fejük felett. Saját elméjét rejtve tartotta előttük, 
hogy a ragadozók ne ismerhessék fel benne a szörnyhúst, amit szá-
mukra jelentett. Persze a szörnymadarak szörnyhús hiányában bár-
mit szívesen elkaptak és felfaltak, minden élő teremtmény zsák-
mány volt a szemükben. Az egyik észrevette őket, és körözni kezdett 
felettük; szégyentelenül mutogatta magát, saját elérhetetlen szépsé-
gét, miközben az elméjükhöz próbált férkőzni, és valami olyan ér-
zést sugárzott magából, ami egyszerre volt mohó, primitív és furcsán 
megnyugtató. Íjász felállt és lelőtte, aztán lelőtt egy másikat is, ami 
ugyanúgy megközelítette őket, mint az előző, csak épp az első ibo-
lyaszín volt, mint a napfelkelte, a másik pedig olyan haloványsárga, 
hogy úgy tűnt, mintha maga a hold hullott volna le az égboltról. 

Ahogy ott feküdtek összetörve a földön, Zsarát arra gondolt, hogy 
ezek a szörnyek legalább színt adnak a tájnak. Völgyefölde észa-
ki részein ilyenkor kora tavasszal nem sok szín akadt – a fák szür-
kék, a kövek között imitt-amott előbukkanó fű pedig még a téltől 
barnállik. Az igazat megvallva, a nyár derekát leszámítva Észak-
Völgyefölde nem volt a legszínesebb hely, de azért nyáron a barná-
val váltakozó szürke legalább zölddel váltakozó szürkébe ment át. 

‒ Egyébként ki talált rá a vadász holttestére? – kérdezte a lány 
mellékesen.

‒ Tovat. Az egyik új emberem. Valószínűleg még nem találkoz-
tál vele.

‒ De, tudom ki az. Fiatal legény, narancsszín hajjal, amit az em-
berek vörösnek mondanak. Rokonszenves. Erős elméjű, tud vigyáz-
ni magára és a gondolataira. 

‒ Szóval ismered őt? És csodálod a haját, mi? – A fiú éles hangon 
mondta ezt, ami nagyon ismerősen csengett.
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‒ Ugyan már, Íjász! Egy szóval sem mondtam, hogy csodálom a 
haját. És valamennyi emberednek ismerem a nevét és az arcát, akik 
itt állomásoznak a házamban. Ez alapvető udvariasság.

‒ Tovatot át fogom helyezni a házadból – jelentette ki Íjász olyan 
kellemetlen hanghordozással, hogy Zsarát inkább nem mondott rá 
semmit, nehogy ő is valami hasonlóval vágjon vissza. 

Íjász – ráadásul meglehetősen álszent – féltékenykedése olyan ér-
zéseket szabadított fel a lányban, amikre most egyáltalán nem akart 
gondolni. Visszafojtott egy sóhajt, és inkább olyasmit igyekezett 
mondani, amivel megvédheti Tovatot.

‒ Remélem, a döntésed még nem végleges. Tovat egyike azon ke-
veseknek, akik testben és fejben is tisztelnek engem. 

‒ Gyere hozzám feleségül – mondta Íjász –, költözz a házamba, 
és én majd vigyázok rád!

A következő sóhajt Zsarát már nem tartotta vissza.
‒ Tudod, hogy nem megyek hozzád. Jobb lenne, ha nem is kér-

nél meg többet.
Egy kövér esőcsepp hullott a lány karjára. 
‒ Azt hiszem, meglátogatom apádat.
Sajgó testével feltápászkodott, miközben lecsúsztatta a kabátot a 

fiú ölébe. Finoman megérintette barátja vállát. Még ha néha nem is 
kedvelte Íjászt, mégiscsak a szerelme volt.

Ahogy bement a házba, rázendített az eső.

Íjász apja a fia házában lakott. Zsarát megkért egy őrt – nem 
Tovatot –, hogy kísérje őt át az ösvényen az esőben. Vitt ugyan magá-
val egy lándzsát, de az íja és a tegeze nélkül mezítelennek érezte magát.

Bronzár épp a fia fegyverszobájában tartózkodott, és pattogós 
parancsokat osztogatott egy hatalmas termetű embernek, akiben  
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Zsarát felismerte a városi fegyverkovács segédjét. Amikor Zsarát be-
lépett az ajtón, Bronzár nem hagyta abba a beszédet, de a hallgató-
sága már nem figyelt rá. A kovács megfordult, és bárgyú mosollyal 
az arcán úgy bámult a lányra, mint borjú az új kapura. 

Ez a férfi már elég régóta ismerte Zsarátot ahhoz, hogy megta-
nuljon védekezni a lány szörnyszépségének rendkívüli ereje ellen, 
úgyhogy ha a férfi most nem védekezett ellene, akkor nyilván nem 
is akart. Persze szíve joga, hogy feladja az akaratát azért a gyönyö-
rért cserébe, hogy megadhatja magát a lánynak, de Zsarát semmi-
képp sem akarta bátorítani ebben. Magán tartotta hát a fejkendő-
jét, és eltolta magától a férfi gondolatait, miközben ő maga belépett 
egy oldalsó szobába, ahol az nem láthatta őt. Az aprócska helyiség-
ben sötétség honolt, és a körös-körül futó polcok tele voltak külön-
féle olajokkal, tisztítószerekkel és ősrégi, rozsdás kacatokkal, ami-
ket senki sem használt. 

Megalázónak érezte, hogy egy ilyen büdös, régi kamrában kell 
rejtőzködnie. Persze egyedül a kovácsnak lett volna szégyenkezniva-
lója, elvégre ő volt olyan ostoba, hogy feladta az elméje feletti ural-
mat. Mert mi van, ha miközben őt bámulja, és mindenféléket kép-
zeleg, amikre csekélyke agyával képes, ő fogja, és meggyőzi arról, 
hogy vegye elő a kését, és szúrja ki a saját szemét? EnCián élvezetet 
lelt volna az ilyesmiben. EnCián sohasem rejtőzködött.

A férfiak beszélgetése abbamaradt, és a kovács elméje már kevésbé 
volt érezhető a fegyverszobából. Bronzár székének nagy kerekei nyiko-
rogtak, ahogy átgördült a szobán, aztán lefékezett a kamra ajtaja előtt. 

‒ Előjöhetsz, gyermekem, már elment. Az ostoba! Ha egy egér-
szörny ellopná a vacsoráját az orra elől, csak vakarná a fejét, és cso-
dálkozna, hogy vajon miért nem emlékszik arra, hogy evett. Men-
jünk át hozzám! Úgy látom, rád férne, hogy leülj.
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Íjász háza Bronzáré volt korábban, mielőtt még az a fiára bízta 
volna a birtok kezelését. És Bronzár már azelőtt is kerekes székkel 
közlekedett, hogy a fia egyáltalán megszületett volna. Az egész ház 
úgy volt megszervezve, hogy minden, kivéve Íjász lakrészét és a szol-
gák szobáit, Bronzár számára is elérhetően helyezkedjen el.

Zsarát végigment vele egy félhomályba burkolózó folyosón, ahová 
csak a magasba nyúló ablakokon át szűrődött be a szürke fény. El-
mentek a konyha, a nappali, a lépcsőház és az őrszoba mellett. A ház  
tele volt emberekkel, szolgák és őrök jöttek be kintről vagy épp le az 
emeletről. A szolgálólányok köszöntötték a ház urát, de gondosan 
figyelmen kívül hagyták Zsarátot, elméjük zárkózott és hideg volt. 
Mint mindig. Ha Íjász szolgálólányai nem nehezteltek volna rá ele-
ve amiatt, mert szörnyeteg, és mert EnCián lánya, akkor is orroltak 
volna rá, mert valamennyien szerelmesek voltak Íjászba. 

Zsarát örült, hogy végre egy kényelmes székben ülhet Bronzár 
könyvtárában, és egy pohár bort kortyolgathat, amit egy mogorva 
szolga nyomott a kezébe. Bronzár szembe kormányozta a székét Zsa- 
rátéval, és szürke szemét a lányra szegezte. 

‒ Magadra hagylak, drágám – mondta –, ha szunyókálni akarsz 
egy kicsit.

‒ Talán kicsit később.
‒ Mikor aludtál utoljára igazán jól, kedvesem? 
Bronzár volt az egyetlen, akinek Zsarát még a fájdalmat és a fá-

radtságot is szívesen beismerte.
‒ Nem emlékszem. Nem túl gyakran esik meg velem ilyesmi.
‒ Tudod, hogy akadnak itt olyan szerek, amik segítenének ne-

ked, hogy jobban aludj.
‒ Köszönöm, nem. Azok kábulttá tesznek és elbutítanak – vála-

szolta a lány.  



52 

– Épp most fejeztem be egy völgyeföldi katonai stratégia leírását. 
Nyugodtan elviheted magaddal. Az majd álomba ringat, miközben 
még okosodsz is, és legyőzhetetlen leszel. 

Zsarát elmosolyodott, és belekortyolt a kesernyés völgyeföldi bor-
ba. Nem hitte, hogy Bronzár történetén el tudna aludni. Mindent, 
amit a seregekről meg a csatákról tudott, Bronzártól hallotta, és ő 
cseppet sem mesélt unalmasan. Huszonegynéhány évvel ezelőtt, az 
öreg Nax király uralkodásának fénykorában Bronzár volt a legzseni-
álisabb katonai parancsnok, akit Völgyefölde valaha látott. Egészen 
addig a napig, amikor Nax király elfogatta, és összezúzatta a lábait 
– nem egyszerűen eltörette, hanem összezúzatta: nyolc ember ütle-
gelte egymás után egy farúddal –, aztán pedig hazaküldte a felesé-
géhez, Alisshoz félholtan, ide Észak-Völgyeföldére. 

Zsarátnak fogalma sem volt róla, hogy vajon miféle rettenetes tet-
tet követhetett el Bronzár, amiért ilyen büntetést kapott a királyá-
tól. És Íjász sem tudta. Az egész történet még azelőttre nyúlik visz-
sza, amikor ők egyáltalán megszülettek, Bronzár pedig sohasem be-
szélt a dologról. És a lábai összezúzatása csak a kezdet volt, mert egy 
vagy két esztendővel később, amikor Bronzár úgy-ahogy felépült, 
már amennyire ez lehetséges volt, Nax király haragja még mindig 
nem csitult a parancsnokával szemben. Kihozatott egy gazembert 
az egyik börtönéből, egy kegyetlen, vad, mocskos alakot, és észak-
ra küldte. A feleségén keresztül akarta megbüntetni Bronzárt. Ez 
az oka annak, hogy Íjász szeme barna, a haja világos, és hogy jóké-
pű és magas férfi lett belőle, miközben Bronzár szürke szemű, feke-
te hajú és egészen átlagos külsejű ember. Bronzár ugyanis nem Íjász  
vér szerinti apja.

Más helyen és időben elképzelhetetlen aljasságnak minősült vol-
na, ami Bronzárral történt, de nem a Királyi Városban, és nem akkor,  
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amikor Nax király döntéseit a legközelebbi tanácsadója kénye-ked-
ve határozta meg. EnCián kénye-kedve.

Bronzár megszólalt, megzavarva Zsarát komor gondolatait. 
‒ Úgy hallottam, abban a ritka örömben volt részed, hogy aki le- 

lőtt, nem is akart megölni – mondta. – Éreztél bárminemű különb-
séget?

Zsarát felnevetett.
‒ Még soha nem kaptam ennél kellemesebb lövést.
Bronzár kuncogott, miközben meleg tekintettel tanulmányoz-

ta a lányt.
‒ Öröm látni a mosolyodat. A fájdalom elillant az arcodról.
Bronzár bármikor képes volt mosolyt csalni Zsarát arcára. A lányt 

megnyugtatta az idős férfi állandó derűje, különösen olyankor, ami-
kor Íjász épp nem volt a legjobb kedvében. És Bronzár könnyed han-
gulata azért is figyelemre méltó volt, mivel folytonosan fájdalmai  
voltak. 

‒ Bronzár ‒ szólította meg ‒, gondolod, hogy lehetett volna más-
ként is?

A férfi tanácstalanul nézett a lányra.
‒ EnCiánra gondolok és Nax királyra. Szerinted alakulhatott vol-

na másképpen is a kapcsolatuk?
‒ Nax apja tisztességes, jó király volt, EnCián apja pedig szörny-

ként nagyon értékes tanácsadó a király mellett. Csakhogy, kedve-
sem, Nax és EnCián egészen másféle teremtmény volt. Nax nem 
örökölte az apja erejét, és te pontosan ugyanolyan jól tudod, mint 
bárki más, hogy EnCián meg nem örökölt egy fikarcnyit sem az 
apja empátiájából. Ráadásul ők ketten együtt nőttek fel, és ami-
kor Nax trónra került, már egész addigi életét úgy töltötte, hogy 
EnCián ott lakozott az elméjében. Pedig Naxnak jó szíve volt, ebben  
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biztos vagyok, és néha láttam is rá példát, de ez mit sem számított, 
mivel épp csak egy kicsit volt lustább a kelleténél, és épp csak egy 
kicsit túl engedékeny ahhoz, hogy átengedje valaki másnak a gon-
dolkodást. És EnCiánnak csak ennyire volt szüksége. Naxnak esé-
lye sem volt.

Bronzár a fejét ingatta a felbukkanó emlékektől. 
‒ EnCián az első perctől kezdve arra használta Nax királyt, hogy 

megkaphasson bármit, amit csak akart, márpedig EnCián mindig 
csakis önmaga élvezetét kereste. Ez az egész elkerülhetetlen volt, 
drágám – mondta, és ismét a lány arcára fordította a figyelmét. – 
Elkerülhetetlen volt, EnCián és Nax uralmukkal romlásba vezették 
a királyságot, amíg csak éltek.

Romlásba. Zsarát tudta, hiszen Bronzár elmondta neki, mik vol-
tak azok az egymást követő lépések, amelyek a romlás felé vezettek, 
miután az ifjú Nax trónra került. Kezdődött a nőkkel és a tivornyák-
kal, ami önmagában még nem lett volna akkora baj, ugyanis Nax 
szerelmes lett egy fekete hajú hölgybe, az észak-völgyeföldi Rennbe, 
és feleségül vette. Nax királynak és Renn királynőnek hamarosan 
gyermeke született, egy szépséges, sötét hajú fiúcska, akit Narisnak 
neveztek el, és akinek az érkezése egy mégoly nemtörődöm király 
irányítása alatt is, mint amilyen Nax volt akkoriban, az állandóság 
érzetét keltette az országban.

Csakhogy EnCián unatkozott. Az élvezethez egyre több kellett: 
több nő, több mulatság, több bor, aztán meg gyermekek az udvar-
ból, hogy csökkentsék a nők egyhangúságát. És kábítószerek. Nax 
mindenbe belement; Nax olyan volt, mint egy kagylóhéj, ami csak 
arra kell, hogy EnCián elméje benne lakjék, és hogy mindig bó-
lintson egyet a fejével arra, amit EnCián éppen akkor a legjobbnak  
tartott.
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‒ Egyszer azt mesélted, hogy végül a kábítószerek ölték meg Nax 
királyt – mondta Zsarát. – Életben maradt volna, ha nem használ 
kábítószereket?

‒ Talán – válaszolta Bronzár könnyedén. – EnCián mindig ké-
pes volt tartani magát, még mérgekkel az ereiben is, a mindenit 
neki, Nax viszont nem; ő csak rettenetesen feszült lett a drogoktól, 
és paranoid, megfékezhetetlen és még bosszúszomjasabb, mint ko-
rábban bármikor is. 

Hirtelen elhallgatott, és komoran meredt a saját használhatatlan 
lábaira. Zsarát szigorúan magában tartotta az érzéseit, nehogy el-
árassza Bronzárt a kíváncsiságával. Vagy esetleg a szánakozásával. 
Sohasem engedheti, hogy megérezze a szánakozását.

Egy pillanattal később a férfi felnézett, és amikor a pillantásuk 
találkozott, egy picinykét elmosolyodott. 

‒ Azt talán kijelenthetjük, hogy ha a drogok nem lettek vol-
na, Nax nem válik dühöngő őrültté. De azt hiszem, a kábítószerek 
éppolyan elkerülhetetlenek voltak, mint az összes többi. És maga 
EnCián volt a legpusztítóbb drog Nax elméjének. Az emberek lát-
ták, mi történik. Látták, ahogy Nax törvénytisztelő, becsületes em-
bereket büntet meg, miközben bűnözőkkel szövetkezik, és eltéko-
zolja a királyság összes vagyonát. A király apjának addigi szövetsé-
gesei sorra vonták meg a támogatásukat Naxtól, ami várható is volt. 
És az olyan ambiciózus fickók, mint amilyen Ebedén és Urián is, 
gondolkodóba estek, és összeesküvést kezdtek szőni, az önvédelem 
leple alatt többszázadnyi sereget toborozva. És ki hibáztatta vol-
na őket, hegyvidéki földesurakat ezért ilyen bizonytalan időkben? 
Nem volt többé törvény, legalábbis a Királyi Városon túl sehol, mert 
Nax nem vette a fáradságot, hogy betartassa a törvényeket. Az utak 
nem voltak biztonságosak, őrültnek vagy nagyon kétségbeesettnek 
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kellett lenni ahhoz, hogy valaki a föld alatti utakra merészkedjen, 
fosztogatók, rablók és a feketepiacból élő gazfickók tűntek fel min-
denfelé. Meg csúcsföldiek is, akik hosszú éveken keresztül megelé-
gedtek azzal, hogy egymás között veszekedtek. Erre most hirtelen 
ellenállhatatlan késztetést éreztek, hogy kihasználják a nálunk ki-
alakult törvénynélküliséget. 

Zsarát tisztában volt mindezzel. Ismerte a saját múltját. Vé-
gül egy olyan királyság, amelyet kiterjedt alagúthálózat szőtt be, 
tele volt föld alatti barlangokkal meg a hegycsúcsok közt rejtőzködő  
uradalmakkal, nem tudott ekkora bizonytalanságot elviselni. Túl 
sok hely akadt, ahol a gonoszság megbújhatott.  

Összetűzések robbantak ki szép sorjában Völgyefölde-szerte. 
Nem nagy háborúk, jól meghatározható politikai ellenfelek között, 
hanem kisebb-nagyobb határvillongások a hegyekben két szomszé-
dos uraság között, egy-egy barlanglakó rablóbanda támadása vala-
melyik szegényebb földesúr ellen, vagy épp egymással szövetkező 
völgyeföldi urak zendülése a király ellen. Bronzár volt a felelős va-
lamennyi felkelés elfojtásáért egész Völgyeföldén. És ő százszor jobb 
katonai vezető volt, mint azt Nax megérdemelte volna, és hosszú 
éveken át zseniálisan végezte a feladatát. De ő és a hadsereg magára 
volt hagyatva; a Királyi Városban EnCiánt és Nax királyt lekötöt-
ték a saját ügyei, azaz a nők és a kábítószerek. 

Aztán Nax királynak ikrei születtek egy szolgálólánytól a moso-
dából. Ekkor követte el Bronzár azt a titokzatos bűnt, ami miatt a 
király megbüntette. És azon a napon, amikor Nax tönkretette a saját 
katonai parancsnokát, ezzel végső csapást mért az utolsó reménysu-
gárra is, hogy a királyságban még valaha is rend lehet. A harcok fel-
lángoltak, és ellenőrizhetetlenné váltak. Renn királynő újabb fekete  
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hajú gyermeket szült Naxnak, Brigant. A kétségbeesés és reményte-
lenség ideje köszöntött Völgyeföldére. 

EnCián igencsak élvezte ezt a reményvesztettséget, ami kö-
rülvette. Mindig is szórakoztatta, hogy a hatalmával pusztítson, és 
ő állandóan ki volt éhezve a szórakozásra. 

Azt a néhány nőt, akit a szépsége vagy elméje hatalmával nem 
tudott elcsábítani, megerőszakolta. Akiket teherbe ejtett, megölte. 
Nem vágyott szörnycsecsemőkre, akikből aztán szörnygyerekek és 
végül szörnyfelnőttek lesznek, akik aláaknázhatják a hatalmát.

Bronzár nem tudta megmondani Zsarátnak, hogy az ő édesany-
ját EnCián miért nem ölte meg. Ez rejtély volt, de a lány tudta, hogy 
nem érdemes valamiféle romantikus magyarázatban reménykednie. 
Ő egy züllött kor pokoli zűrzavarában fogant, és EnCián talán elfe-
ledkezett arról, hogy Zsályát is az ágyába cipelte, vagy egyszerűen csak 
nem vette észre, hogy terhes lett – végtére is csak egy szolgálólány volt 
a palotában, semmi több. EnCián valószínűleg nem jött rá, hogy a 
magzat tőle van, mindaddig, míg a gyermek meg nem született, olyan 
döbbenetes hajszínnel, hogy Zsálya Zsarátnak nevezte el a kislányt.

S hogy EnCián miért hagyta életben a gyermeket? Zsarát erre sem 
tudta igazán a választ. Kíváncsi volt rá, és elment megnézni, min- 
den valószínűség szerint azért, hogy megfojtsa. Csakhogy amikor 
belenézett az arcába, amikor meghallotta a hangokat, amiket a gyer-
mek kiadott, amikor megérintette a bőrét, egyszeriben belefeledke-
zett a kislány aprócska, megfoghatatlan és tökéletes szörnyszépsé-
gébe, és valami okból úgy döntött, hogy ez olyasvalami, amit nem 
akar tönkretenni. 

A kislányt már csecsemőként elvitte az anyjától. Egy ember-
szörnynek túl sok ellensége akad, és ő azt akarta, hogy egy világtól  
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elzárt helyen nőjön fel, messze a Királyi Várostól, olyan helyen, ahol 
biztonságban lehet. Ezért elvitte a gyermeket a saját birtokára, fel 
északra, ahol ő maga igen ritkán tartózkodott. „Neveljétek fel!” – 
közölte, és a csecsemőt az elképedt intéző, Donal és egy markonyi 
szolgáló gondjaira hagyta. 

A többire Zsarát már maga is emlékezett. A szomszéd birtokon 
élő Bronzár urat érdekelte az árva szörny sorsa, és megtanította ír-
ni-olvasni, számolni, tanított neki történelmet, és amikor a kislány 
érdeklődést mutatott a zene iránt, kerített neki egy tanárt. Íjász lett 
Zsarát játszópajtása, és végül bizalmas barátja. Aliss hosszas beteg-
ség után, ami Íjász születése óta kínozta, meghalt. Zsarát a hírekből, 
amiket Bronzár szokott kapni, megtudta, hogy az ő édesanyja, Zsá-
lya is meghalt. EnCián gyakran meglátogatta a lányt.

Ezek a látogatások mindig összezavarták Zsarátot, mert arra em-
lékeztették, hogy neki tulajdonképpen két apja van: kettő, akik, 
amennyire csak lehet, kerülik egymás társaságát, sosem váltanak 
szót egymással a kötelező udvariassági formulákon túl, és soha nin-
csenek azonos véleményen. 

Egyikük csendes volt, magának való és hétköznapi külsejű, és ke-
rekes székben ült. 

‒ Gyermekem – szokta Zsarátnak mondani gyengéden –, ahogy 
mi is megtisztelünk téged azzal, hogy őrizzük az elménket tőled, 
és tisztességesen viselkedünk veled szemben, neked is tisztelned 
kell a barátaidat azzal, hogy soha nem használod a hatalmadat 
szándékosan ellenünk. Van ennek így értelme a számodra? Érted, 
mire gondolok? Semmit sem várok el tőled, aminek nem érted az  
okát.

A másik apja ezzel szemben sugárzó egyéniség volt, és azokban a 
korai években még szinte mindig boldog is. Megcsókolta őt, felkapta,  
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és forgott vele, felcipelte az emeletre az ágyba, a teste forró volt és 
szikrázó, a haja mint a meleg selyem, amikor megérintette. 

‒ Miket tanított neked Bronzár? – kérdezte, olyan édes hangon, 
akár a csokoládé. – Gyakoroltad, hogyan használhatod az elméd ere-
jét a szolgák ellen? Hát a szomszédok ellen? A lovak meg a kutyák 
ellen? Jó, ha megtanulod, Zsarát! Jogod van hozzá, ez a te kiváltsá-
god, mert te az én gyönyörű gyermekem vagy, és a szépség olyan elő- 
jogokat ad, ami másoknak sosem adatik meg.

Zsarát pontosan tudta, hogy melyik az ő igazi apja a kettő közül. 
Az, akit „apám”-nak szólított, míg a másikat Bronzárnak; az, akit 
kétségbeesettebben szeretett, mert folyton csak érkezőben vagy tá-
vozóban volt, és mert a vele töltött kevéske időben végre nem érez-
te magát a természet szörnyszülöttjének. Az emberek, akik megve-
tették vagy túlzottan imádták, pontosan ugyanazt érezték iránta, 
mint EnCián iránt, csak épp a viselkedésük volt más Zsaráttal, és 
más az apjával szemben.  Zsarát ugyanazért a húsért volt megőrülve, 
mint EnCián, de a lányt kinevették érte a szakácsok, viszont ami-
kor EnCián otthon volt, sosem nevettek. EnCián le tudott ülni Zsa-
ráttal, és olyasmire tanította őt, amire senki más: leckéket adott a 
lánynak, hogyan tökéletesítse az elméje képességét. Úgy tudtak be-
szélgetni egymással, hogy közben egy szót sem szóltak a másikhoz, 
képesek voltak megérinteni egymást a ház két ellentétes végéből is. 
Zsarát igazi apja pontosan olyan volt, mint ő maga – tulajdonkép-
pen az apja volt az egyetlen teremtmény a világon, aki ugyanolyan 
volt, mint ő. 

Amikor megérkezett, mindannyiszor ugyanazt a kérdést tette fel:
‒ Édes kicsi szörnyleányom! Bántott-e valaki, amíg távol voltam?
Hogy bántották-e? A gyerekek kövekkel dobálták meg az úton. 

Néha elgáncsolták, megütötték, kigúnyolták. Akiknek pedig tetszett,  
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azok pedig megölelték, csakhogy túl erősen szorították magukhoz, 
és túlságosan is szabadjára engedték a kezüket. 

De Zsarát már nagyon korán megtanulta, hogy nemmel vála-
szoljon erre a kérdésre, hogy hazudjon, és közben elrejtse az elméjét 
az apja elől, hogy az ne fedezze fel a hazugságot. És ez újabb zavart 
okozott Zsarát lelkében, hiszen annyira vágyott az apja látogatásai-
ra, de amikor végre eljött, rögtön hazudnia kellett neki. 

Négyéves volt, amikor kapott egy kölyökkutyát, ami Bronzár is-
tállójában született. Zsarát maga választotta ki az alomból a köly-
köt, és Bronzár odaadta neki, mert a kölyöknek mindössze három 
használható lába volt, a negyediket csak húzta maga után, úgyhogy 
sosem lett volna belőle tisztességes kutya, amit valamilyen munká-
ra lehet fogni. Sötétszürke bundája volt és csillogó szeme, és Zsarát 
Alnak nevezte el, ami az Alkony rövidítése volt. 

Al vidám, kissé kelekótya kölyök volt, és fogalma sem volt róla, 
hogy neki bármije is hiányozna, ami minden más normális kutyá-
nak megvan. Izgága eb volt, folyton összevissza ugrándozott, és az 
volt a szokása, hogy meg-megharapdálta azokat az embereket, aki-
ket szeretett. És semmi sem váltott ki belőle nagyobb izgalmat, szo-
rongást, örömet és rémületet, mint az, ha EnCián feltűnt a látha- 
táron. 

Egy napon EnCián váratlanul bukkant fel, amikor Zsarát és Al 
épp a kertben játszott. Izgalmában Al ráugrott a kislányra, és kicsit 
jobban a keze után kapott a szokottnál, olyan erősen, hogy a kis- 
lány felkiáltott. 

EnCián odarohant, letérdelt a lánya mellé, a karjába vette, 
nem is törődve vele, hogy közben a gyermek ujjai összevérezték az  
ingét.

‒ Zsarát! Nincs semmi baj? Jól vagy?
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A kislány az apjához bújt, mert egy pillanatra megijedt a ku-
tyától. De azután, amint a tudata kitisztult, meglátta és gondola-
taival is érezte, hogy Al egy éles kőhöz verdesi saját magát, újra és  
újra.

‒ Hagyd abba! Apa! Kérlek, hagyd abba! –  EnCián lecsatolt egy 
kést a derékszíjáról, és a kutya felé indult. A kislány sikítva csim-
paszkodott belé. – Ne bántsd, apa! Kérleeek! Nem érzed, hogy nem 
akart bántani engem?

Megpróbálta apja elméjét befolyásolni, de az túl erős volt neki.  
A férfi nadrágjába kapaszkodott, és aprócska öklével ütlegelte, végül 
pedig zokogásban tört ki.

Erre EnCián megállt, visszatette a kést az övbe, és csak állt ott dü-
hösen, csípőre tett kézzel. Al nyöszörögve, farkát behúzva elkotró-
dott. Aztán úgy tűnt, EnCián lecsillapodott: leguggolt a lányához, 
átölelte és megcsókolta, és addig nyugtatgatta, amíg az abba nem 
hagyta a sírást. Aztán kitisztította a sebet és bekötözte, majd leültet-
te a lányát, és elmagyarázta neki, hogyan uralkodjék az állatok el-
méje felett. Amikor végre útjára engedte, Zsarát elrohant megkeres-
ni a kutyát, aki a kislány szobájába menekült, és teljesen összezava-
rodva és szégyenkezve gubbasztott a sarokban. Zsarát az ölébe vet-
te, és gyakorolta, hogyan tudja megnyugtatni az állat elméjét, hogy  
legközelebb majd képes legyen megvédeni őt.

Másnap reggel Zsarát szokatlan csendre ébredt, hiányzott a meg-
szokott zaj, amit Al csapott minden reggel ugrándozásával az ajtó 
előtt. Naphosszat kereste a kutyát a saját és Bronzár kertjében is, de 
sehol sem találta. Az állat eltűnt. EnCián mélységes együttérzéssel 
vigasztalta:

‒ Gondolom, világgá szaladt. A kutyák szoktak ilyesmit csinál-
ni. Szegény kis drágám!
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És Zsarát megtanulta, hogy mindig hazudjon az apjának, ha az 
megkérdezi, bántotta-e őt valaki.

Ahogy teltek az évek, EnCián látogatásai egyre ritkábbak, vi-
szont egyre hosszabbak lettek, mivel az utak nem voltak biztonsá-
gosak. Néha, amikor hónapok elteltével ismét felbukkant, nőket is 
hozott magával, vagy épp kereskedők jöttek, akiktől az állatait és a 
drogokat szokta vásárolni, vagy újabb szörnyeket hoztak a ketrecei-
be. Néha egész ottléte alatt fel volt pörögve valamilyen növény mér-
gétől, máskor meg, bár teljesen józan maradt, különös, kiszámítha-
tatlan, sötét dührohamok törtek rá, amit másokon vezetett le, kivé-
ve persze Zsaráton. Más alkalmakkor pedig olyan tiszta és kedves 
volt, mint a magas hangok Zsarát fuvoláján. A lány rettegte a lá-
togatásait, apja hetyke, lenyűgöző és züllött betöréseit az ő csendes 
kis életébe. És minden egyes alkalommal, amikor az apja újra el-
ment, Zsarát annyira magányosnak érezte magát, hogy a zene volt 
az egyetlen, ami enyhíteni tudta azt, úgyhogy teljes gőzzel vetette 
bele magát a tanulásba, egy fikarcnyit sem törődve azokkal a pilla-
natokkal, amikor a tanára gyűlölettel vagy bosszankodással tekin-
tett az ő egyre növekvő tudományára. 

Bronzár sohasem hallgatta el Zsarát elől az igazságot EnCiánnal 
kapcsolatban.

Nem akarok hinni neked – küldte a gondolatot Bronzár felé, mi-
után az újabb történetet mesélt el neki EnCián rémtetteiről. – De 
tudom, hogy igaz, mert EnCián maga meséli el nekem ezeket az esete-
ket, és ő sohasem hazudik. Leckének szánja ezeket a számomra, hogy 
megtanuljam irányítani a saját viselkedésemet. Aggasztja, hogy én nem 
használom az erőmet fegyverként.
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‒ Nem érti, hogy ti ketten mennyire különbözőek vagytok? – 
kérdezte ilyenkor Bronzár. – Talán nem látja, hogy téged egészen 
más fából faragtak?

Zsarát nem tudta szavakba önteni, mennyire elhagyatottnak érzi 
magát, amikor Bronzár így beszél. Mennyire szerette volna ilyen-
kor, hogy bárcsak ez a csendes, egyenes, jó szomszéd lenne az ő való-
di apja! Olyan szeretett volna lenni, mint Bronzár, pontosan olyan. 
De tisztában volt vele, hogy kicsoda ő, és hogy mire képes. Hiába 
dobta ki az összes tükröt, látta az emberek szemében, és tudta, hogy 
milyen könnyű lenne az ő nyomorúságos életét akár csak egy kicsi-
vel is kellemesebbé tenni úgy, ahogyan EnCián minduntalan tet-
te. Soha senkinek nem említette, még Íjásznak sem, hogy mennyi-
re szégyelli ezt a kísértést.

Amikor Zsarát tizenhárom esztendős volt, Nax király belepusz-
tult a kábítószerekbe, és a huszonhárom esztendős Naris került a 
trónra egy romhalmazzá lett királyságban. EnCián dühkitörései 
még gyakoribbak lettek. Ahogy a levertsége is.

Amikor Zsarát tizenöt éves lett, EnCián kinyitotta annak a ket-
recnek az ajtaját, amely az éjkék leopárdszörnyet tartotta fogva, és 
végleg eltávozott Zsarát életéből.




