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Első rész A Béke Könyve
1. fejezet A Hősök Csarnoka

Ketten  álltak  a  félhomályban.  Egy  életnagyságú  szobor  magasodott  föléjük,  amennyire  a  sötét  látni  engedte:  vörös
gránittalapzaton. Lentről, ahonnan ők nézték, alig látszottak a szobor arcának finoman kidolgozott vonásai, csak az volt egyértelmű,
hogy az alak büszkén, felszegett állal néz a messze távolba.

Ők ketten jó ideje ott álltak már előtte és semmit sem szóltak egymáshoz, csak nézték a szobrot: bronzból készült, de csak a teste.
Fejét aranytiara díszítette, karján, lábán, mellkasán arany vértet viselt, csizmáját bőrből varrták, és arany- és ezüsthímzés borította.
Minden újnak, tisztának és romlatlannak tűnt ezen a szobron. Pedig, ahogy azt egyikük, egy magas, karcsú férfi halkan megjegyezte a
mellette álló szőke gyereklánynak, az már több mint nyolc évszázada állt ezen a helyen és hirdette a szobor által ábrázolt személy
sosem halványuló dicsőségét.

- Talán rendszeresen lecserélik a ruháit… - jegyezte meg a fiatal férfi, majd megkérdezte a lányt, nem akar-e tovább menni, de a
lány a sötétben is vidáman csillogó kék szemét a férfira villantva nemet mondott.

- Ez a legszebb szobor! És micsoda talapzata van! Csupa arany betű! Egyetlen másik szobornál sincs ilyen sok felirat… és én még a
felét se tudom kibetűzni. Olyan furcsák ezek az írásjelek!

A férfi elmosolyodott.

- Nyolcszáz év hosszú idő. Sok minden megváltozik közben. Segítsek?

A lány elnevette magát.

- Ehhez is értesz, hegyi ember? Mi van oda írva? – mutatott a gránittalapzat egyik részére.

- Haqum. Egy gazdag és gyönyörű város volt délen. Már nincs meg. A nagykirály uralkodása legelején ott győzte le az ősi likár
királyság seregeit. Nagy csata volt. Elesett Askár király, a két fia és vagy harmincezer likár harcos. Addig a napig ez volt a legerősebb
független királyság a Masqon folyótól északra. Hajdan hatalmas, büszke birodalom volt. Lassanként az emlékük is feledésbe merül,
pedig évszázadokon át élethalál harcot vívtak ellenük az őseid, Úrnő.

A lány tüntetően ásított és közben elővillantak hófehér, szabályos fogai.

- Nem sok feladatot hagytak rám az őseim. Kezdek attól tartani, nagyon fogunk unatkozni a következő években. De ahogy nézem –
pillantott körül a félhomályban magasodó száz és száz szobron, amelyek koncentrikus körökben sorakoztak az égbe nyúló kupola alatt
– nem is férne be már ide túl sok új szobor.

***

Végül mégis továbbindultak. A csarnokban éjjel-nappal nagyon hideg volt, és a drága illatszerek füstje egy idő után bántani kezdte
a szemüket. Mégsem siettek. Lassú, kimért léptekkel járták végig az összes szobrot, időnként meg-megállva valamelyiknél, de sosem
időzve ott félannyit sem, mint az előtt a szobor előtt. Mikor megálltak, akkor vagy a fiatal férfi magyarázott valamit csendesen és
komolyan, amit a lány egy ideig hallgatott, majd nevetve félbeszakított vagy a lány mondott valamit, amitől a férfinak mosolyognia
kellett, a lány pedig nevetni kezdett.

Rajtuk kívül most nem járt itt más. Az egész csarnok elhagyatottnak, élettelennek tűnt. Nem volt éppen olyan hely, ahova egy fiatal
lány szívesen bemerészkedne egyedül. Ezt meg is mondta a fiatalembernek, aki mosolyogva hallgatott. Nem akarta a lányt újabb
történetekkel fárasztani, pedig ez a csarnok látott már néhány csúnya eseményt. Például amikor Frofa nagyúr és társai fogságba
akarták vetni a városba látogató Torak nagykirályt és ezen a helyen támadtak rá a fegyvertelenül, mindössze két pap kíséretében
érkező uralkodóra.  Dulakodni  kezdtek,  megsebesítették a  nagykirályt,  a  két  papot  megölték,  de a  zajra berontó testőrök apró
cafatokra vagdalták az összeesküvők többségét. Frofa is csak azért úszta meg, hogy legyen kit nyilvánosan kivégezni a nemzedékek
óta példátlan szentségsértő tettért.

- Min gondolkodsz már megint, hegyi ember?...Te tényleg sosem pihensz? – nevetett rá most a fiatalemberre a lány és anélkül,
hogy választ várt volna a kérdésére, máris tovább indult egy újabb szobor felé. A férfi nem válaszolt, csak engedelmesen követte őt.

***

- Tudod, szerintem tényleg hasonlítasz rá – mondta egyszer a lány a fiatalembernek. Nem kellett magyarázkodnia. Mindketten
tudták, mire gondol. A szoborra, amely előtt olyan sokáig álltak. – Nincs ez így rendjén. Egy barbár saper ne nézzen ki úgy, mint egy
nagykirály! – tette még hozzá szemtelenül.

A fiatalember rezzenéstelen arccal hallgatta a lány szavait, aki még azt is mondta neki, hogy a hasonlóságuk szentségtörés, a



Szent Birodalom isteni rendjének megsértése, biztosan van rá valami szabály a szertartáskönyvben, ami kifejezetten tiltja az ilyesmit.
Majd meg fogja kérdezni róla Pukfela szertartásmestert, ha visszamennek a palotába, de a legjobb az lenne, ha mielőbb szerezne az
arcára egy csúnya sebhelyet, hogy ne legyen ennyire bántó a dolog.

Felbátorítva a fiatalember hallgatásától, a lány még szemtelenebb lett. Azt mondta, ha nagykorú lesz, kiűzi a palotából az összes
semmiből születettet. Micsoda szégyen, mondta, hogy lassan több az udvari nép között a szövetséges, sőt, a barbár, mint a wobih
nemes!  Maholnap  még  azt  is  megérjük,  hogy  szobrot  állítunk  egy  barbárnak  a  Hősök  Csarnokában!  –  kiáltotta  tettetett
felháborodással.

A fiatalember erre sem felelt. A csarnok szobrai között volt nem egy, amely a Birodalom barbár származású hőseinek állított
emléket, ha nem is sok. A leghíresebb közöttük Madurrah volt, egy sawuti törzsfő a nyugati sivatagból, aki a legendás worloqi
csatában Patré nagykirály seregének balszárnyát vezette és a legenda szerint egymaga kilencvenhét embert ölt  meg abban az
ütközetben. De inkább nem szólt semmit, mert tudta, hogy ezzel csak tréfák újabb sorát zúdítaná a saját fejére.

A lány közben már messze kalandozott. Éppen arról beszélt, hogy álruhában körbe akarja járni az egész birodalmat. Van egy
csomó terve, magyarázta a fiatalembernek: fürödni a Masqon folyóban, elmenni a nyugati sivatagba, megnézni Tokart, megmászni a
saper hegyeket, elhajózni a végtelenbe nyíló keleti tengerre… Még hosszasan sorolta a terveit és ráparancsolt a fiatalemberre, hogy
kísérje majd el őt az útra. A fiatalembernek közben egyetlen arcizma sem rezdült.

- Anyám szeretőit oroszlánokkal fogom széttépetni! – mondta kicsit később a lány, elkomorulva. – Te is a szeretője vagy? – fordult a
fiatalemberhez. Máskor olyan vidám kék szemében ezúttal harag és megvetés látszott. – Azt suttogják a palota folyosóin…

A fiatalember gúnyosan elmosolyodott.

- Érdekes. A jelenlétemben nem suttognak ilyesmit.

Erre a lánynak hangosan nevetnie kellett.

- Mert halálosan fél tőled mindenki... És jó okkal!

***

Időközben elértek a csarnok közepére, ahol nem egy szobor állt, hanem egy oltár a kegyes isteneknek. Az oltáron szüntelenül
lobogott a tűz a hősök tiszteletére.

Megálltak az oltár előtt. A lány meghajtotta a fejét előtte, s mikor látta, hogy a fiatalember meg sem mozdul, ráparancsolt, hogy ő
is hajtson fejet. A férfi kelletlenül engedelmeskedett.

- Hihetetlen, hogy még istentelen is vagy… - súgta neki oda a lány, amire a fiatalember egy szóval sem felelt. – Adj egy füstölőt!

A fiatalember elvett két füstölőt az oltár előtt álló edényből, az egyiket odanyújtotta a lánynak, a másikat megtartotta magának.
Megvárta, amíg a lány az oltárhoz lép, meggyújtja a füstölőt, beletűzi az oltár oldalán kifejezetten erre a célra szolgáló több száz
mélyedés  egyikébe,  meghajtja  a  fejét  az  oltár  előtt  és  hangosan  azt  mondja,  hogy  Örök  dicsőség  a  Szent  Birodalomnak  és
legyőzhetetlen hadseregének!,  s  csak ezután lépett  ő  maga is  az  oltárhoz,  gyújtotta  meg saját  füstölőjét,  tűzte  az  oltár  egyik
mélyedésébe, hajtotta meg a fejét az oltár előtt, s mondta ő is, hogy Örök dicsőség….

Mikor megfordult, látta, hogy a lány gúnyosan néz rá.

- Ugye, hogy nem fájt? – kérdezte suttogva, mikor néhány percnyi csendes áhítat után otthagyták az oltárt.

***

Lementek még a csarnok alatti pincékbe is. Oda már segítségre volt szükségük, ezért megkeresték a csarnokot felügyelő papok
egyikét, egy hajlott hátú, kopott, sötét köpenyt viselő, szakállas férfit, aki a bejárat melletti kis fülkében szundikált, miközben ők a
csarnokot járták. A fiatalember felébresztette őt, s elmondta, hogy hova szeretnének menni. A pap a homlokát ráncolta.

- Valami baj van? – kérdezte a férfi, de a pap megrázta a fejét.

- Csak nem tudom, hová tettem a kulcsot, uram! – mondta kicsit bosszankodva és alaposan átkutatta a fülkét, míg végül ráakadt a
pince kulcsára egy hatalmas kulcscsomó közepén. – Na végre, megvan! – kiáltotta elégedetten, s kicsoszogott a fülkéből, mélyen
meghajolt a lány előtt és intett vendégeinek, hogy kövessék.

***

Miután a pap nagy nehezen kinyitotta a pince lejáratát s a kezükbe nyomott két fáklyát, a lány és a fiatalember elindultak lefelé a



végeláthatatlannak tűnő körlépcsőn.

Hosszú ideig mentek lefelé, míg végül egy tágas terembe jutottak, ahol a sziklába vájt polcokon vaskos, bőrbe kötött kötetek
sorakoztak.

- Hát ez itt micsoda? Könyvtár? – kérdezte a lány csodálkozva.

A fiatalember megrázta a fejét, s miután a fáklyát bedugta egy fáklyatartóba, odalépett az egyik polchoz, levett egy kötetet és a
fáklya fényénél lapozni kezdte.

- Ez itt a Hősök Tanúsága. Mindenkinek, akinek szobra van odafönt, egy külön kötetben foglalják össze az életét. Kifejezetten erre
a célra készítik ezeket a könyveket, a Szent Város egyik műhelyében. Bivalybőr. Drága és ritka vegyszerekkel van átitatva. Nem szárad
ki, de nem is rohad meg, a tűz is csak nehezen képes belekapni. Könyv az örökkévalóságnak.

Úgy tűnt, a lányt máris nem érdekli a hely. Azért még megkérdezte, hogy a fiatalember kinek az életrajzát forgatja.

- Vagy ne… mégsem! Úgyis tudom! – kiáltotta vidáman, s miután a fiatalember visszatette a könyvet a helyére, megsürgette, hogy
menjenek tovább.

***

A lépcsősoron továbbhaladva lefelé egy még hatalmasabb terembe jutottak, amely tele volt rozsdás fegyverekkel, kitömött és
lassan romlásnak indult egzotikus vadállatokkal és, ahogy a lány rémülten fedezte fel, egy csomó kitömött emberi hullával is.

-  Mi ez itt? – kiáltotta elborzadva, mikor észrevette az első ilyen testet.  A fiatalember,  aki  addig egy elefántot nézegetett,
odafordult a lányhoz és láthatóan őt is meglepte, amit lát. Körüljárta a hullát, a fáklyájával igyekezett rábukkanni valami magyarázó
feliratra, végül, mikor semmi ilyesmit nem talált, alaposabban szemügyre vette a hulla pókháló borította öltözékét, majd odalépett egy
másik, aztán egy harmadik kitömött emberi testhez és azokat is megvizsgálta.

- A fejemet tenném rá, hogy ezek itt legyőzött idegen királyok még az ősi időkből. Az állapotuk alapján akár ezerévesek is lehetnek.
De persze itt minden átkozottul nedves és penészes. Lehetne akár az is, hogy tavaly kerültek ide.

- Undorító – mondta a lány sápadtan és fintorogva.

A fiatalember megvonta a vállát.

- Nekik már mindegy volt, amikor ezt csinálták velük. Nem hiszem, hogy undorítóbb szokás lenne, mint a vadállatok kitömése.

- Az más, azok vadásztrófeák! – kiáltotta a lány felháborodva.

- Ezek is! – felelte a fiatalember hidegen.

***

A lépcsősoron tovább ereszkedve lefelé egy újabb terembe jutottak. Ennek közepén egy arany- és ezüstszínű medence volt, tele
vízzel, a medence közepén egy kerek szigettel, rajta kicsiny városokkal és aprócska emberi és állati figurákkal. A medence körül pedig
jobbról a kegyes istenek, balról a kegyetlenek szobrai álltak.

Különleges szobrok voltak ezek: nem mindig a szokásos attribútumaikkal ábrázolták az isteneket, hanem fegyverrel a kézben, mint
akik arra készülnek, hogy megküzdjenek egymással a világ fölötti uralomért. A kegyes istenek közül a Nagy Anya pajzsot és lándzsát,
az Elrejtőző kétkezes kardot, a Derűs Úr kardot, a Szerelmes istennő csatabárdot, a Legyőzhetetlen Erejű parittyát, Satri háromágú
szigonyt tartott a kezében. A másik oldalon az Apagyilkos mindkét kezében kardot, a Farkasfejű két lándzsát, a Sárkány kétkezes
csatabárdot fogott.

A lány el volt ragadtatva a gondosan felépített jelenettől. Egyesével körüljárta a szobrokat, s miután tiszteletteljesen meghajtotta
előttük a fejét és megcsókolta a kezüket, megcsodálta finom kidolgozásukat is. Még a három kegyetlen isten szobrát is lenyűgözőnek
találta. De ami a legjobban tetszett neki, az a medencében úszó föld volt.

- Milyen szép! – kiáltotta és lelkesen mutogatta a fiatalembernek, hogy a szárazföld közepén ott állt a Szent Város és annak
közepén a Szent Palota. A férfinak is láthatóan nagyon tetszett a műalkotás.

- Micsoda pazarlás a föld alá rejteni ilyen szépséget! Rátok, wobih-kra vall – jegyezte meg gúnyos mosollyal az arcán.

A lány először megsértődött és szeretett volna valami gorombaságot mondani, de tulajdonképpen kénytelen volt egyetérteni a
hegyi emberrel.



- Mert mi ezt is megtehetjük! – felelte végül enyhén túljátszott gőggel, amit a fiatalember egy mosollyal nyugtázott.

***

A következő terem csupasz volt, dísztelen és még hidegebb, mint a többi. Mikor megérkeztek, már tudták, hogy nem járnak
messze úticéljuktól. Mégsem mentek rögtön tovább a lépcsőn, hanem a lány kérésére megálltak itt egy kicsit és halkan beszélgetni
kezdtek.

A fiatalember nézte a lány gondterhelt arcát, s hirtelen úgy érezte, újra azt a kislányt látja maga előtt, akihez maga az iqari
háborúból hazatérő nagykirály vezette be őt hét évvel korábban.

Ő akkor már vadonatúj, díszes testőrtiszti egyenruhát viselt, amelyet a Gardion alatt tanúsított hősiességéért kapott jutalomból
csináltatott magának. A kislány, az Égi Trón várományosa, szorongva és kissé tanácstalanul nézett ritkán látott apjára és aztán az
ismeretlen fiúra, akit apja, az udvarban ritkán tapasztalható leereszkedő gesztussal, vállon veregetett és így mutatott be a kislánynak:

- Jól nézd meg, Tira, az újjászületett Eltordot! Ha én nem, ő majd meghódítja neked a világot!

A kislány akkor a fiúra emelte csodálkozó, szorongással teli kék szemét és látszott rajta, hogy félig-meddig szó szerint veszi, amit
apja, a Földreszállt Istenség mondott neki.

- Köszönöm, hogy elhoztál ide. Anyám nem örült volna neki… - szólalt meg kisvártatva a lány, mire a fiatalember halkan nevetni
kezdett.

- Indokolatlanul szerényen fogalmazol, Úrnő. Ha Nuassar pontosan tájékoztatott, az anyakirálynő kifejezetten megtiltotta neked,
hogy elgyere…

A lány meglepetten nézett a fiatalemberre.

- Te tudtad? És mégis elhoztál? –A lány tudta, hogy nem sokan mernének szembeszegülni anyja akaratával.

A fiatalember megvonta a vállát.

- Nekem nem tiltotta meg. De ha történetesen meg is tiltotta volna, én a te testőreid parancsnoka vagyok, Úrnő, nem az övéié.
Minden tiszteletem az anyakirálynőé, de ott vannak neki a saját testőrei, Segir úr emberei, nekik azt parancsol, amit csak akar. Én
viszont azt fogom tenni, amire te utasítasz. Biztosan tudod már, hogy minden testőröd dísztőrére az van felvésve, hogy „csak az övé.”
…ez az igazság.

- De hát én még csak egy gyerek vagyok!... És ha ostobaságot parancsolok neked? – kérdezte a lány hitetlenkedő mosollyal az
arcán.

- Te a királyok királya vagy, Úrnő. Sosem parancsolsz ostobaságokat. A szertartásmester még bizonyára azt is elmondaná neked,
ha itt lenne, hogy a Mindenség Királya gondolatainak isteni bölcsessége nem szükségképpen látható be a halandók eszével, ezért
nekünk, alattvalóidnak nem kell kutatnunk parancsaid értelmét, elég csak engedelmeskednünk nekik – tette hozzá mosolyogva, amit a
lány nem tudott nem gúnynak érteni.

***

A nagykirályok kriptája volt a legalsó pincehelyiség. Itt már minden elviselhetetlenül nyirkos volt, penészszagú és dermesztően
hideg. Ha nem lett volna náluk a két fáklya, az orrukig se láttak volna. A fiatalember látta, hogy a lány megborzong, ahogy végignéz a
kaptárszerű termen, amelynek falát a nagykirályok hamvainak urnáit befogadó kis fülkék borították. Száz és száz fülke. Ha valahol, itt
mindenki megérezhette volna, hogy a Szent Birodalom isteni rendje valóban örök.

- Hol az Első? – kérdezte a lány vacogva. A fiatalember a terem túlsó sarkába ment, a neveket olvasgatta a fülkék falán egy ideig a
fáklya fényénél, aztán magához intette a lányt és rámutatott az egyik fülkén lévő betűkre.

- Te ezt el tudod olvasni? – nézett a lány hitetlenkedve a fiatalemberre, aki elmosolyodott.

- Waskár, az Ég és a Föld Királya, az Elrejtőző Gyermeke. Az van ideírva.

- Hova? – kérdezte a lány, mint aki továbbra sem hisz neki. – Én itt csak penészt látok és néhány karcolást.

- Higgy nekem, Úrnő! Ez itt a három főváros alapítójának sírja.

A lány továbbra sem tűnt úgy, mint akit meggyőztek, de nem szólt semmit, csak letérdelt a nedves földre, a kezét előbb a szívére
tette, aztán a fülke falára. Örök dicsőség a Szent Birodalomnak és a Szent Háznak! – suttogta és a szeme megtelt könnyel.



- Hát… egyszer én is ide kerülök majd és utánam az összes leszármazottam is – mondta aztán még mindig megrendülten, és
felemelkedett a földről, a kézfejével törölve ki a szeméből a könnyeket. – Apám hol van?

A fiatalember megmutatta neki.

- Nem is emlékszem rá igazán. Pedig csak három éve halt meg, de előtte sem sokat láttam… Azt mondják, hogy nagy és bölcs
uralkodó volt.

- A Mindenség Királyai mind nagy és bölcs uralkodók – felelte neki a férfi ridegen.

A lány megint úgy érezte, hogy a férfi gúnyolódik vele. Mélyen a szemébe nézett és megkérdezte tőle:

- Én is az vagyok?

- Vitán felül.

A lány alig tudta visszafojtani a nevetést.

- Nektek is vannak ilyen kriptáitok? – kérdezte inkább, hogy elterelje a figyelmét saját, egyre növekvő, szentségtörő vidámságáról.

- Nekünk, Úrnő? – kérdezett vissza a fiatalember.

- Hát tudod, nektek, sapereknek…

A fiatalember megrázta a fejét.

- És királyaitok? Csak nem éltek úgy, mint az állatok? Törvény és uralkodó nélkül?

- A sapereknek vannak királyaik, Úrnő. Másuk sincs. Minden falura jut legalább egy. De a saper királyoknak nincsenek kriptáik,
ugyanúgy élnek és halnak, mint a többiek. Amelyik saper olyan balszerencsés, hogy nem eszi meg egy vadállat vagy nem verik agyon a
szomszéd falubeliek valamilyen csetepatéban, hanem megéri az öregséget és a gyengeséget, általában keres egy szép színes kavicsot
a kertben, beviszi a házba, lerakja az asztalra, hogy tudják, hova indult és ne kezdjék keresni, aztán nekivág a környező hegyeknek és
sose tér vissza.

A lány elfintorodott.

- Szívtelenségnek hangzik. Illik is a hozzád hasonló saper barbárokhoz. Most már legalább tudom, honnan jön a te szívtelenséged.

***

Miután nagy nehezen visszaértek a végtelenül hosszúnak tetsző lépcsősoron a pince bejáratához, ahol a pap már várt rájuk, s
mélyen meghajolt a lány előtt, a fiatalember halkan megkérdezte a papot, hogy gyakran jönnek-e látogatók a pincékbe.

A pap megrázta a fejét.

- Jóformán csak a Szent Ház tagjai szoktak lemenni. A csarnokban persze végeláthatatlan sorokban vonulnak a zarándokok, de a
pincéket zárva tartjuk. Harminc éve szolgálom ezt a helyet, de talán kilenc alkalommal, ha kinyitottam a pince ajtaját, mikor nem
takarítókat, hanem vendégeket engedtem le. Lássuk csak... Egyszer Tiarak nagykirályt vittem le, egyszer Akré nagyurat, egyszer
Hodrak nagyurat. Néhány éve Semes királynőt is. Aztán egyszer, még ifjoncként Elanor nagykirályt, még korábban Riqon nagyurat. És
azt hiszem, előtte még volt Hikré nagyúr és Eldrak nagyúr. Igen, akkor ez a mostani valóban a kilencedik alkalom. És persze a
temetések. De hát azok csendesek, hiszen a szertartás úgyis mindig a Szent Városban van, nem itt, Abadaiban.

A lányt nem látszott érdekelni a válasz, de a fiatalember figyelmesen hallgatta a papot és feltett neki még néhány kérdést, amikre
az igyekezett minél kimerítőbb választ adni.  Közben elértek a kijárathoz. Itt  a pap megcsókolta a lány jobbját díszítő,  koronás
párducos pecsétgyűrűt, a fiatalember pedig egy zacskót adott át neki.

- A fáradozásaidért és a kegyes istenek tiszteletére... Nyisd csak ki! – tette hozzá, mikor látta, hogy a pap nem mer a jelenlétükben
belenézni. A fiatalember unszolására aztán mégis szétnyitotta a zacskó száját és meglátta a temérdek friss veretű aranyérmét.

- Egyenesen a Szent Város pénzverdéiből – mondta a lány, akinek finoman kidolgozott arcképe, a fején az Ezerágú Koronával, ott
ragyogott minden egyes fényesen csillogó aranyérmén. A pap hálálkodni és hajlongani kezdett, amit egy ideig a lány és a fiatalember
békésen tűrtek, aztán megfordultak és a csarnok kapujához léptek.

***



Kilépve a csarnok kazettás, domborművekkel gazdagon díszített kapuján, megcsapta őket a hirtelen bántóan erősnek tűnő déli
napfény. Mindketten hunyorogva néztek körül, miközben az odakint várakozó népes csoport tagjai sorra térdre borultak előttük.

A lány egy intéssel jelezte, hogy felkelhetnek, mire egy arany és ezüst hímzéses tunikát viselő, kopaszra borotvált fejű férfi
alázatos hangon beszélni kezdett:

- Édesanyád már kezdett aggódni érted, miután visszatért a Nemesi Házból és nem talált a palotában, Úrnő! – itt egy kissé
szemrehányó pillantást vetett a fiatalemberre – Semes anyakirálynő azt kéri tőled, siess vissza mielőbb a palotába Qwersat úrral
együtt, hogy megfelelően felkészülhessél az esti fogadásra. Sok mindent át kell beszélned a szertartásmesterrel. A Hatszázakon kívül
számos szövetséges uralkodó is tisztelegni szeretne a Földreszállt Istenség előtt… - mondta és mélyen meghajolt a lány előtt.

- Muszáj? Bele fogok pusztulni az unalomba, amíg Pukfela végigdarálja nekem a szertartáskönyv összes vonatkozó részét és
egyesével elmeséli az összes uralkodó egész családfáját…

A lány egészen kétségbeesettnek tűnt. Segélykérő pillantást vetett a fiatalemberre, aki időközben visszaszerezte kardját egy
nagydarab, medveszerű, arany-ezüst ruhás testőrtiszttől és felövezte az oldalára, felvette aranyos sisakját is, elszalasztott valakit az
ifjú nagykirálynő hordszékéért, s most kissé gúnyosan mosolyogva hallgatta a főeunuch és úrnője párbeszédét.

- Te vagy a testőrségem parancsnoka, hegyi ember! Parancsolom, hogy ments meg valahogy ettől a dögunalomtól! – kiáltotta neki
felháborodva a lány, amitől a főeunuch és a mögötte álló udvari emberek elvörösödtek, a testőrök pedig csendben mosolyogtak maguk
elé.

- Ha szabad valamit mondanom, Úrnő... – szólalt meg az egyik testőrtiszt, egy göndör, olajtól csillogó fekete hajú és sűrű, fekete
szemöldökű fiatalember, mire a lány érdeklődve fordult felé.

- Neked mindig szabad, Acwalaq. Te mindig szórakoztató vagy! Nem úgy, mint az az unalmas Pukfela…

A testőrtiszt udvariasan meghajolt a lány előtt és mosolyogva így szólt:

- Apámuram, akit a Hét Város királyának neveznek, de valójában ő a Hét Város legtöbb szórakozásban részesülő polgára, azt
szokta mindig mondani, hogy az uralkodás korántsem olyan unalmas, mint elsőre látszik, csak meg kell tanulni kiválogatni belőle a
szórakoztató részeket.

- Hát szerintem meg dögunalom az egész! – kiáltotta a lány, akit láthatóan nem győztek meg a tusqan királyfi szavai. Acwalaq
derűs mosollyal fogadta Úrnője válaszát és ismét meghajolt előtte.

Közben megérkezett a nagykirálynő arany-ezüst hordszéke, rajta az uralkodói qandarral, a koronás párduccal, megjöttek az udvari
emberek hordszékei és megérkeztek a testőrtisztek lovai is. Miközben a testőrök lóra szálltak, s az udvari emberek a saját hordszékeik
felé indultak, a testőrök ifjú parancsnoka a hordszékhez kísérte Úrnőjét, besegítette őt, aztán intett szolgáknak, hogy emeljék fel és
induljanak. Ő maga nem szállt lóra. Gyalogszerrel indult el, a hordszék mellett lépkedve, míg a hordszék túloldalán, szintén gyalog, az
a nagydarab testőrtiszt gyalogolt, aki korábban a parancsnok kardját és sisakját őrizte.

Így haladtak egy ideig, míg csak a csarnokot körülvevő, fallal elzárt kert kapujához nem értek. A falakon túl hatalmas tömeg
tolongott, a falakon belül, a kapu előtt kétszáz arany-ezüst ruhás testőr várakozott. Mikor a nagykirálynőt kísérő csoport odaért a
testőrökhöz,  a katonák utat nyitottak a hordszékeknek és a testőrtiszteknek. Parancsnokuk valamit előrekiáltott  a kapunál álló
szolgáknak, akik erre nekifeszültek a kapunak és szélesre tárták a kapuszárnyakat. Odakint őrjöngő lelkesedés támadt a tömegben. Az
emberek nekirohantak a testőröknek, akik erős, határozott mozdulatokkal szorították vissza őket, majd a parancsnok újabb kiáltását
követve lassanként az egész menet megindult előre.

- Dicsőség a királyok királyának! Dicsőség a királyok királyának! Örök dicsőség a Földreszállt Istenségnek! – zúgta a sokaság
extatikus állapotban, miközben a menet lépésről lépésre fúrta keresztül magát a nagykirálynőt ünneplő és a hordszékéhez odaférni
próbáló emberek tömegén.

Qwersat, az ifjú testőrparancsnok egy pillantást vetett a hordszéke mélyére húzódó, sápadt gyereklányra, akit láthatóan inkább
megrémített, mint örömmel töltött el a megvadult tömeg felé áradó rajongása. A lány most felnézett. Összetalálkozott a tekintetük.
Qwersat elmosolyodott és a lányra kacsintott, aki ettől rögtön felderülni látszott és mintha a félelme is enyhült volna.

2. fejezet Fülek és szemek

Egy fekete ruhás fiatalember járkált fel és alá, gondterhelt tekintettel a szobában, Qwersat előtt.

- Biztos nem akarsz leülni? – kérdezte tőle a testőrparancsnok, de a fekete ruhás megrázta a fejét és tovább járkált.

Qwersat jobb kezével felvette az aranyserleget az asztalról, belekortyolt a borba, majd visszatette a serleget az asztalra. Aztán egy
pillantást vetett a levélre, amit a baljában tartott. Egy titkos jelentés volt, a merhana határvidékről, amit Qwersat egyik embere



küldött. Újabb kínos vereségek. Hodrak nagyúr lábhoz tett fegyverrel nézte végig Iran és Odar várak elestét, Jorkar tiktat pedig nyílt
csatában szenvedett vereséget Jahar merhana hercegtől. Egyik sem volt helyrehozhatatlan hiba, de Qwersatban forrt a düh a wobih
hadvezérek tehetetlensége miatt. Lassan mind elvesznek a hídfőállások a Masqon folyó déli partján és sorra esnek el az északi parti
erődök is. Évszázadok aprómunkája válik semmivé néhány idióta miatt.

De persze a fekete ruhás fiatalember, Marrand, a Szent Palota „szemeinek és füleinek” frissen kinevezett feje nem ebben az
ügyben volt most itt.

- Biztos vagy benne, hogy az elődödet meggyilkolták? – kérdezte Qwersat, miután megunta, hogy a férfi még mindig nem mond
semmit. Marrand most megállt és kicsit megbántva nézett Qwersatra, mint akit még a puszta feltételezés is sért, hogy ne mondana
igazat neki… vagy, hogy akár csak tévedne.

- És ez még a legkisebb baj. A nagyúr öreg volt és lassan kezdett beleőrülni az állandó gyanakvásba, ami a hivatásunk lényege. De
a gyomromban érzem, hogy valami készül. Még nem látom át, hogy miről van szó, de érzem, hogy hamarosan történni fog valami!

Qwersat jóindulatúan elmosolyodott.

- Ez amolyan vadászösztön? –kérdezte csevegő hangon.

Marrand arcán gonosz mosoly jelent meg:

- Ez amolyan féken tartott őrület. Az a rögeszméd, hogy az udvar egy nagy drisatábla, amelyen folyton mozognak a kövek. De ha jó
játékos vagy, világosan meg tudod különböztetni azt, ha valaki vaktában tologatja a követeket és azt, ha valaki valamilyen titkos tervet
követ. Ilyen vagyok én is. Őrült, aki tud uralkodni magán. Kwateq nagyúr viszont egy idő után már mindenben titkos tervet látott. Az
már az elszabadult őrület volt.

Qwersat kedvére való embernek találta Marrandot. Sugárzóan okos volt, józan, célratörő és a maga módján becsületes is.

- Biztos nem ülsz le?

Marrand továbbra sem akart leülni, inkább járkált tovább, de legalább végre beszélni kezdett arról, hogy pontosan mi is aggasztja
őt.

Tulajdonképpen ez volt az első alkalom, hogy így, az udvar két hatalmasságaként beszéltek egymással, a saját elhatározásukból.
Korábban is rengeteget dolgoztak ugyan együtt, mert Semes királynő szüntelenül összeesküvésektől rettegett, nem is alaptalanul, s
így kénytelen volt a Szent Palota szemeit és füleit folyton a mindenütt ott ólálkodó ellenség nyomába küldeni, Qwersatról pedig hamar
kiderült,  hogy jóformán az egyetlen ember az udvarban, akiben az anyakirálynő megbízik,  s  akire a legkényesebb feladatok is
rábízhatók.

Qwersatot valójában mindig is  jobban foglalkoztatták a katonai  kérdések,  s  ha tehette,  most is  minden szabadidejét  annak
szentelte, hogy a merhana háborúk történetét és a wobih hadtudomány alapműveit tanulmányozza, de testőrparancsnokként nem
engedhette meg magának, hogy ne érdekeljék az anyakirálynőt és a nagykirálynőt érintő titkos fenyegetések. S eközben Marrandnak
köszönhetően fokozatosan a Szent Palota minden titkát megismerte és meglehetősen tájékozott lett a Birodalom helyi ügyeinek
szövevényeiben is.

Így ismerték hát meg egymást, s most, hogy Kwateq nagyúr hirtelen meghalt, Qwersat jó szívvel ajánlhatta az anyakirálynő
figyelmébe Marrandot utódjelöltként.

Amit ma éjjel tettek, az viszont alapjaiban különbözött a korábbi együttműködésüktől. Nem puszta parancsot teljesítettek, hanem
saját kezdeményezésre találkoztak és saját ösztöneiket követték.

Marrand, aki nem kísérte el az udvari népet Abadaiba, hanem a Szent Városban maradt, egyik embere útján csak két napja jelezte,
hogy titokban felkeresi majd a testőrparancsnokot, s mostanra már itt is volt.

Most éppen azt ecsetelte Qwersatnak, hogy az elmúlt hónapokban több, egymástól látszólag elszigetelt esemény történt, amelyek,
attól fél, mégiscsak összefüggenek.

- A nagyúr halála az egyik, ha jól értem – szólt közbe Qwersat és megint kortyolt egyet a borból.

- Igen. De messze nem a legfontosabb. Az anyakirálynő szeretői közül hárman is ellátogattak Abadaiba az elmúlt hónapokban, ami
már sokkal zavaróbb. Az utazások között látszólag nincs kapcsolat, de valami azt súgja nekem, hogy ezek futárok voltak és leveleket
vittek az összeesküvők csoportjai között.

Qwersat arcán gúnyos mosoly jelent meg.



- Hó-hó. Kicsit gyorsan ugrasz előre a gondolatmenetben, barátom. Most már összeesküvés van, sőt, az összeesküvőknek két
csoportja is van?

Marrand megtorpant és Qwersatra nézett. Egy darabig csak bámult rá, aztán elnevette magát.

- Igazad van. Ne szaladjunk ennyire előre. Egyelőre csak elmondom azt, hogy a jelek mire utalnának akkor, ha ismernénk minden
tényt és kiderülne, hogy valóban volt itt egy összeesküvés.

Qwersat gúnyosan elmosolyodott.

- Nem félrevezető így gondolkodni? A nagy összefüggéseket előre kitalálni és azokba illeszteni a tényeket?

Marrand erre megint elnevette magát.

- Az elején mindig kell egy kis képzelőerő, mert kevés a tény. De ha már elég tény van, még több képzelőerőre van szükséged, mert
nem szabad vakon ragaszkodnod az eredeti történetedhez, hanem addig kell újabb és újabb történeteket kitalálni, amíg meg nem lesz
a leghihetőbb.

- És nem vész így kárba túl sok munka?

- Nem, dehogy! – rázta meg a fejét Marrand mosolyogva. – Mindig minden ténynek van jelentősége. Semmi sem megy kárba.
Legfeljebb nem lesz belőle bizonyíték egy összeesküvési perben… De hol is tartottam? Ó, igen, már emlékszem. Szóval, azok hárman
gyanúsan úgy viselkednek, mintha futárok lennének. Ez a második furcsaság.

- Van még más is?

Marrand bólintott.

- Johwas helytartó halála az orvosa szerint mérgezés volt.

Ezen Qwersat is meglepődött.

- Mióta tudod?

- Az indulásotok után egy nappal kaptam kézhez róla a jelentést.

- Más is van még?

Marrand érezte, hogy végre sikerült a testőrparancsnokot meggyőznie arról, hogy valami nincs rendjén. Ezen felbátorodott.

-  Nem vagyok katona,  fogalmam sincs,  hogy kell  hadat vezetni,  de őszintén szólva,  amit  a merhana határvidéken művel  a
Birodalom hadvezéreinek színe-virága, az annyira kínos, hogy nehéz elhinnem, hogy nincs mögötte valami titkos megfontolás.

Látta, hogy ezzel végre Qwersat elevenébe talált. A testőrparancsnok annyira indulatba jött, hogy önkéntelenül összegyűrte a
baljában tartott levelet. Csak akkor vette észre, mit tett, amikor meglátta Marrand ravasz arckifejezését. Ettől rögtön kijózanodott.

- Ha jól értem, még az elején jársz a munkának – mondta neki mosolyogva. – Tőlem mit vársz addig, amíg biztos nem leszel a
dolgodban?

Marrand nagyot sóhajtott, mint aki erre a kérdésre várt egész este.

- Három dolgot tehetünk: először is, kettőzött figyelemmel kell lenni a nagykirálynő és az anyakirálynő biztonságára; másodszor,
minden  gyanús  személyt  fokozatosan  és  körültekintően  ki  kell  szorítani  a  hatalomból  az  udvarban  és  feltétlenül  megbízható
emberekkel kell őket helyettesíteni; harmadszor, meg kell erősíteni az anyakirálynő tekintélyét, mert ez minden bajunk forrása…
Feltéve persze, hogy továbbra is mellette teszed le a voksod…

Qwersat elégedetten dőlt hátra és nézett Marrand ravaszul csillogó szemébe. Ezt a beszélgetést már lefolytatták egyszer, két évvel
ezelőtt. Akkor Qwersat még sokkal naivabb volt és azt hitte, Kwateq nagyúr vizsgáztatja. Mostanra kezdett rájönni, hogy a Semes
iránti hűség valóban nyitott kérdés lehet a legtöbb ember, s különösen Marrand számára, aki csak az eszközökben hisz, a célokat
pedig részben ízlés kérdésének, részben annak függvényének gondolja, hogy mi elérhető a rendelkezésre álló eszközökkel és mi nem.

- Tegyük csak fel – mondta neki mosolyogva.

***



Másnap hajnalban hat testőrtiszt jelent meg Qwersat szállásán, hogy együtt reggelizzenek vele és részben az éjszakai őrség
tapasztalatairól, részben az előttük álló nap feladatairól tanácskozzanak. Qwersat, aki alig pihent az éjjel, s egyfolytában Marrand
szavain töprengett, tiszta ruhát öltött, megborotválkozott, s úgy várta őket, az asztalnál ülve és egy pohár forró, fűszeres italt, hawort
iszogatva, mint aki sosem alszik.

A tisztek együtt érkeztek. Bekopogtak az ajtón, majd sorra léptek be a testőrparancsnok szállására és biccentéssel köszöntötték őt.
Qwersat egy intéssel üdvözölte őket, jelezte nekik, hogy foglaljanak helyet, majd elküldte a két palotaszolgát, hogy hozzanak reggelit a
tisztjeinek.

Mire a szolgák visszaértek, sajttal és gyümölcsökkel, a tisztek már az asztal körül ültek és maguk is hawort kortyolgattak. A
szolgák lerakták az ételeket, aztán Qwersat intésére sietve távoztak.

-  Vegyetek csak! –  mondta mosolyogva Qwersat,  s  miután tisztjei  nekiláttak a reggelinek,  kérdezgetni  kezdte őket az éjjel
történtekről.

Először Tarker szólalt meg, az éjjeli őrszolgálat vezetője, egy született wobih nemes, aki a legkevésbé sem kedvelte parancsnokát,
de akit Qwersat nagyra becsült a képességei miatt:

- Mint mindig, most is maradt néhány részeg úr a palotában a fogadás után. Mindet begyűjtöttük, felírtuk a nevüket, ahogy
meghagytad és hazaküldtük őket.

- Kicsodák? – kérdezte Qwersat, közömbös hangon, mint aki egyszerűen minden részletet tudni szeret.

- Orker úr, Doker úr, a Hatszázak tagja, Bolker úr, a Hatszázak tagja, Padré nagyúr, Ewers királyának legidősebb fia és Sowen
nagyúr, a foseók királyának öccse.

Qwersat csendben hümmögött, a neveket hallgatva, de mást nem mondott, ezért Tarker hamarosan témát váltott.

- Kettőzött őrséget állítottunk a nagykirálynő szállása elé, ahogy kérted uram. És az anyakirálynő szállásához is elküldtem a négy
embert, ahogy kérted. Segir úr kissé meg is volt sértődve. Nem ismétlem meg inkább, mit mondott rólad.

Qwersat elmosolyodott.

- Átvizsgáltattam a konyhát is, uram, ahogy elrendelted és a pincéket is félóránként bejárta az őrség. Semmit sem találtak.

- És a tetőn?

- Elriasztottunk pár madarat és a katonáim szereztek néhány tojást maguknak. Ez minden. De igazad volt, uram, remek onnan a
rálátás a környékre.

Qwersat meg volt elégedve. Most Nuassarhoz fordult, aki egész éjjel a nagykirálynő előszobájában kellett, hogy várjon.

- Te tapasztaltál valami furcsát?

- Furcsát nem... De az Úrnő apródjai olyan szemtelenek, hogy az egyiket végül agyon fogom csapni. Fél éjszaka nem hagytak
békén, kockázást játszottunk és elnyerték félhavi zsoldomat.

Tarker szemrehányóan nézett Qwersat kedvenc tisztjére.

- Hányszor mondtam már neked, hogy ne játssz velük, mert csalnak? – szólalt meg egy másik tiszt, Acwalaq mosolyogva. – Az egyik
apródnak, Rajkernek nyr bűvészkockája van. Láttam a Szent Városban, amikor megvette a Shokshan piacon.

Nuassar ingerülten legyintett.

- És te, Marker, mit láttál? – kérdezte Qwersat a harmadik, az éjjel is szolgálatban lévő tisztjétől, aki a legfáradtabbnak tűnt a
három közül.

A szőke, ritkás hajú férfi megvonta a vállát.

- Hárman keresték fel az anyakirálynőt a szállásán ma éjjel. Ketten együtt mentek be, legalább két órát töltöttek bent és együtt is
távoztak. Egy fekete ruhás férfi később ment csak be, egyedül és egy félóránál tovább nem volt ott.

- Biztos addigra már elfáradt az Úrnő – kottyantotta közbe Nuassar, mire Marker gyűlölködve pillantott rá.

- Kiderült róluk valami? – kérdezte Qwersat, hogy elterelje tisztjei figyelmét a kölcsönös ellenszenvükről.



Marker elvörösödött.

- A kettő a Hatszázak tagjai, Zoker és Korter urak.

- Remek. Mindkettő családos ember… - mondta neki Qwersat ridegen.

Marker arca még vörösebb lett, de nem szólt semmit.

- És a fekete ruhás? – kérdezte Qwersat.

- Nem tudom, uram! – tárta szét a karját a tiszt.

Qwersat meg volt elégedve a válasszal. Ezek szerint ő ismét többet tud a tisztjeinél, nyugtázta és az utolsó korty hawort is kiitta a
poharából.

Ezután az előttük álló feladatokról kezdtek beszélgetni. Közben lassan elfogytak a gyümölcsök és kezdett elfogyni az italuk is.

- A nagykirálynőnek ma nincs hivatalos elfoglaltsága. Délig a leckéit végzi, ebéd után ki akar menni a tóra, halat fogni, este pedig
az anyakirálynővel fog vacsorázni – mondta Unker, a nappali őrszolgálat vezetője.

Qwersat egy ideig nem válaszolt, ujjaival az asztalon dobolt és eltűnődve nézett maga elé.

- Rendben – mondta végül – de külön őrséget akarok a tó partjára és egy őrjáratot a tóparti erdőbe. És legyen a közelben Korker, ő
a legjobb úszó az egész testőrségben

Unker szó nélkül tudomásul vette parancsnoka utasításait.

- Az anyakirálynő megint a Nemesi Házba fog menni, amint felébred – mondta Amtar, egy magas, szigorú tekintetű testőrtiszt.

- Ez már legyen Segir úr problémája, de azért most is kísérje négy testőr az anyakirálynőt! – felelte rá Qwersat kissé ingerülten.

Itt,  Abadaiban képtelenség volt  rendesen biztosítani  a  Szent Ház tagjainak biztonságát.  Túl  sok volt  az ember,  túl  nagy a
jövésmenés. A Szent Városban csak az mehetett be a Szent Palotába, akit a testőrök beengedtek és a Szent Ház tagjainak el se kellett
hagynia a palota területét. Itt viszont mindenki oda ment, ahova jólesett neki. Szíve szerint erőnek erejével visszaszállította volna a
nagykirálynőt és az anyakirálynőt a Szent Városba. Semest bizonyára megütné a guta, jutott eszébe és elmosolyodott.

- Megkérdezhetem, uram, hogy mi a mostani rendkívüli intézkedések oka? Számítanunk kell valamire? Az anyakirálynő kíséretét
ért atrocitások aggasztanak? – kérdezte Amtar némiképp aggódva.

Qwersat elmosolyodott.

- Mindig kell számítanunk valamire. Ez a munkánk – felelte gunyoros hangon. – De hogy válaszoljak is a kérdésedre: igen. Elég
világos figyelmeztetést kaptam erről a Szent Palota szemeitől és füleitől.

A testőrök sokatmondóan összenéztek, de kérdezni nem kérdeztek többet, Qwersat pedig mást nem mondott. Üldögéltek még egy
darabig, az időjárásról váltottak néhány szót, Acwalaq megosztott velük néhány friss pletykát az udvari nép viselt dolgairól, aztán
Qwersat elbocsátotta őket.

- Acwalaq, maradj még! – szólt rá a tusqan királyfira, mikor a társaság kifelé indult. A királyfi megállt, visszafordult és visszaült az
asztalhoz.

- Mit tehetek érted, uram? – kérdezte aztán, mikor az utolsó testőrtiszt is elhagyta a szobát.

Qwersat nem felelt rögtön. Acwalaq volt a legokosabb embere, mindig sokat segített, ha megbeszélhetett vele valamilyen kérdést.
De másfelől kényelmetlen érzés volt túl sok mindent rábízni egyetlen bizalmasra. Alaposan meg kellett hát gondolnia, mit mond el neki
és mit nem.

- Johwas helytartót megmérgezték – mondta végül, mert ez olyasmi volt, amiről már korábban is többször beszéltek.

Acwalaq nem látszott meglepettnek, inkább, úgy látszott, mint aki végre megértett valamit.

- Szóval akkor ezért ez a nagy aggodalom.

Qwersat elmosolyodott.



- Ha az a szerencsétlen nem zabálja fel az anyakirálynő reggelijét azon a vadászaton, ma valószínűleg már egyikünk sem ülne itt –
mondta Acwalaqnak.

- Kérjem meg apámuramat, hogy küldessen megbízható előkóstolót és orvost, aki kifejezetten mérgezésekre szakosodott? El lenne
ragadtatva…

Qwersat megrázta a fejét. Egy darabig nem mondott semmit és Acwalaq sem szólalt meg. Végül Qwersat törte meg a csendet.

-  A mai  napig nem teljesen értem, hogy ezek a különben olyan hűséges wobih-k miért  ennyire engesztelhetetlenek Semes
uralmával szemben… Ő is a Szent Ház tagja, a szépapja volt Elarad nagykirály. Mégis, amióta meghalt a férje, egyfolytában ez megy.
Mérgezések, titkos találkozók, összeesküvések, feljelentések és így tovább. Már rég meguntam volna a helyükben…

Acwalaq nevetni kezdett.

- Kétlem, uram, hogy beleunnál. Éppen ellenkezőleg, mintha csak most kezdenél rákapni az ízére. De az igazi ok persze nem
Semes, hanem a nagykirálynő személye. A királynő képtelen volt fiút szülni a nagykirálynak és bár minden wobih boldogan négyfelé
vágatná magát a kis nagykirálynőért, ez nem jelenti, hogy ne vetnék meg az anyját, amiért szerintük a kegyes istenek megátkozták. A
saját fülemmel hallottam tegnap a fogadáson, hogy részegen csak úgy emlegetik, hogy a Félmagvú. Biztos tudod, hogy ezt arra
mondják, aki nem tud fiút szülni.

Qwersat maga is így gondolta, csak éppen továbbra sem volt képes megérteni ezeket az embereket.

- Segir sajnos nem a megfelelő ember a feladatára. Vidám cimbora és remek katona, de az összeesküvésekhez annyi érzéke van,
mint egy antilopnak. El kéne őt küldetni valahova, helytartónak és alkalmasabb emberre bízni az anyakirálynő biztonságát – mondta
Qwersat eltűnődve.

- Vagy, éppen ellenkezőleg, meg kell tartani, mert ideális csali. Amíg te vagy a nagykirálynő testőrségének parancsnoka és ő az
anyakirálynőé, minden épeszű merénylő az anyakirálynőnél fog próbálkozni, mi pedig már előre tudni fogjuk, mire számítsunk… -
felelte Acwalaq derűs mosollyal az arcán.

Qwersat maga is elmosolyodott, de a tekintete gondterhelt maradt.

***

A királyok királyának Abadaiban álló palotáját hatalmas, nemzedékek sorának gondos munkájával kialakított, meseszép kert vette
körül, amelynek legfőbb dísze egy állítólag feneketlen tó volt. Egy a papság által nem szívesen hallott történet szerint a tó még akkor
keletkezett, amikor a Sárkány és az Elrejtőző első háborúja kezdődött a föld feletti uralomért és a Sárkány csatabárdja, amely nem
találta el az istenek királyát, irtóztató erővel sújtott le a földre, s a csapás nyomán megnyílt egy hatalmas szakadék, amely lassanként,
nemzedékek hosszú sora alatt telt csak meg vízzel. Az abadai palotát kifejezetten ennek a csodának az emlékére építették erre a
helyre,  amelyet  csak  Ferqonként,  „félrement  csapásként”  emlegettek  az  abadai  polgárok.  A  nagykirálynő  délután  ide  ment  ki
csónakázni két apródja, Rajker és Miron, valamint két testőr társaságában.

Qwersat nem kísérte el őket. Tudta, hogy mióta itt vannak, Abadaiban, már így is túl sok időt tölt a nagykirálynővel, holott neki a
testőrség parancsnokaként nem a részletekre, hanem az összképre kellene odafigyelnie. De nehéz volt távol tartania magát tőle.
Részben azért, mert Abadai annyira más volt, mint a Szent Város, s itt egyszerűen nem érezte biztonságban a gyermeklányt. De
részben azért is, mert a nagykirálynő természetétől fogva vidám és szemtelen gyerek volt, remek társaság, aki ugyanakkor szinte
fuldoklott a Földreszállt Istenségnek szóló szüntelen tisztelettől és rajongástól. Qwersat, ha ideje engedte, igyekezett kiszakítani őt
ideig-óráig ebből a fullasztó közegből, de tudta, hogy ez más feladatainak rovására megy, s az eszével azt is tudta, végső soron úgysem
mentheti meg őt a sorsától.

Most is inkább felment a palota tetejére, ahonnan jó rálátás nyílt a palotakertre és ahonnan a város nagy részét is be lehetett látni,
s köröskörül a nagy hegyeket. Balra, egy lankás domb tetején állt a Hősök Csarnoka, ahova épp tegnap látogattak el a nagykirálynővel.
Szürke kupolája, a wobih építőmesterségnek ez a lélegzetelállító csodája, sokkal magasabbra nyúlt, mint bármilyen másik épület a
városban. Jobbra, a messze távolban egy hosszan elnyúló, lapos épület állt, a Nemesi Ház, a Hatszázak otthona. A kettő között pedig a
birodalom három fővárosa egyikének százezernyi lakosa zsúfolódott össze egy dimbes-dombos térség szűk, kanyargós utcáiban és
három-négyemeletes házaiban.

A maga módján pazar szépségű, lenyűgöző hely volt,  csak nem egy testőrparancsok szempontjából.  Viszont innen, a palota
tetejéről elég jól be lehetett látni az egész környéket. A palotakert falain posztoló őröket, a kert különböző ösvényein komótosan
mozgó járőröket, a tóparton harminc lépésenként álló őrszemeket, a melléképületek őrségeit…

Qwersat most a mögötte álló két testőrtiszthez fordult.

- Valami hír a nagykirálynő horgászatáról? – kérdezte az egyiküket.

- Minden a legnagyobb rendben, uram – felelte a tiszt. – Negyvenhat testőr áll a tóparton. Ha nem vízi szörny támadja meg őket,



akkor semmi bajuk sem eshet.

- És ellenőriztétek, hogy van-e a tóban vízi szörny? – kérdezte Qwersat közömbös hangon. A tiszt először meghökkent és már
majdnem válaszolt, amikor észrevette a parancsnok szája szegletében bujkáló mosolyt. Erre megrázta a fejét.

- Nem, de úgy érzem, ezt a kockázatot vállalhatom, uram! – mondta nevetve. – Ha tévedtem, úgyis karón szárad majd a fejem…

- Pontosan! – felelte Qwersat mosolyogva. – És a konyhán mi a helyzet, Iker?

A tiszt, egy kopaszodó, alacsony férfi, elfintorodott.

- Már megint kilenc új embert vettek fel, hármat kirúgtak, egyet tömlöcbe zártak. Ha kifejezetten az lenne a céljuk, hogy a
testőrséget felidegesítsék, se csinálhatnák jobban.

- Tartsd rajtuk a szemed! – mondta Qwersat és elküldte a két tisztet, ő pedig tovább sétálgatott a tetőn és figyelte a környező
vidéket.

***

Egy időre aztán ott kellett hagynia a tetőt a testőrparancsnoknak, amikor egy arany-ezüst tunikás szolga kereste meg azzal, hogy a
Titkos Kamara Felügyelője szeretne beszélni vele. Qwersat nem szerette az előzetes egyeztetés nélküli megbeszéléseket, de azért
gondolkodás nélkül követte a szolgát az urához.

A Titkos Kamara a királyok királya személyes levelezését intézi, s mint ilyen, mindig is fontos szerepet tölt be a Szent Birodalom
kormányzatában, de az évnek abban a részében, amikor a nagykirály elhagyja a Szent Várost, hogy ellátogasson a másik két fővárosba,
a Szent Palota többi hivatala a helyén marad, a Szent Palota kormányzójának felügyelete alatt, csak a Titkos Kamara követi őt, s így az
évnek arra a felére a Titkos Kamara Felügyelője válik a kormányzat elsőszámú emberévé, hiszen ilyenkor nincs senki az udvarban,
akinek nagyobb rálátása lenne a Birodalom ügyeire, mint neki.

Bara főeunuch, a Titkos Kamara feje nagyon is tisztában volt saját kivételes szerepével. Ahogy azzal is, hogy a kivételes hatalom
kivételes képességeket kíván, s mivel ő rendelkezett ezekkel a képességekkel, nem is rejtette őket véka alá. Mindenkit mélységesen
lenézett, akiket nem érzett magához méltónak. Qwersat tudta, hogy Bara őt is lenézi, ezért sejtette, hogy most sem valamilyen
országos jelentőségű ügy megvitatására hívja magához. Egy pillantás a fekete, a sok italozástól kissé vizenyős szemekbe elég volt,
hogy lássa, nem tévedhetett nagyot.

- Örülök, hogy végre meglátogattál, hegyi ember! – mondta neki üdvözlés helyett. – Nyilván nem volt jobb dolgom, mint napok óta
rád várni.

Qwersat vidáman állt meg a felügyelő előtt.

- Én is örülök, hogy láthatlak, Bara úr! – felelte neki.

A felügyelő szobájában elképesztő mennyiségű irat zsúfolódott össze, s a két oldalajtón keresztül írnokok tucatjainak aprócska
fülkéibe lehetett eljutni, ahol hasonlóan fullasztóan sok irat halmozódhatott fel. Qwersat magában úgy gondolta, a Titkos Kamara
korántsem működik olyan hatékonyan, mint azt szeretnék elhitetni magukról, de mindez nem tartozott rá és így nem is aggasztotta
magát miatta.

- Azt hallottam, hogy tegnap elvitted az Úrnőt a Hősök Csarnokába – mondta Bara mélyen Qwersat szemébe nézve. – Mondanom
sem kell, felelőtlenség volt.

Qwersat gúnyosan elmosolyodott.

- Valóban nem kellene mondanod, mert nem a te dolgod.

Bara meg sem hallotta Qwersat válaszát. Matatott kicsit az asztalán, aztán Qwersatra nézett.

- Nem látok róla semmilyen írásos feljegyzést. Se arról, hogy engedélyt kaptál volna rá az anyakirálynőtől, se egy jelentést, hogy
mi történt.

- Nem véletlenül… - felelte Qwersat rendíthetetlen nyugalommal.

Bara nem zavartatta magát. Felvett egy levelet az asztalról és Qwersat felé mutatta.

- Komolyan azt gondoltad, hogy ezt megcsinálhatod a hátam mögött? – Bara hangja élesen csengett. – Idiótának nézek ki?



Qwersat nem tudta, milyen levélről van szó, de nem sok kétsége volt afelől, hogy aligha lehet számára fontos az ügy. Közben Bara
mérgesen az asztalra dobta a levelet.

- Ezt egy saper barbár, aki valószínűleg az írással és olvasással is hadilábon áll, nemhogy a Szent Palota működését átlássa,
bizonyára nem érti, de nem véletlenül van ám, hogy a királyok királya összes levelezését az én hivatalom intézi. Ez, kis barátom, azért
van így, hogy ne keveredjenek össze a hatáskörök és ne fulladjon zűrzavarba a kormányzás.

Qwersat még mindig nem tudta, mire akar a főeunuch kilukadni, de őszinte érdeklődéssel hallgatta Barát.

- Tudom, hogy levelet küldtél a Szent Utak Felügyelőjének. Ő ugyanis, veled ellentétben, tisztában van a Szent Palota működésével
és ezért nem neked válaszolt, hanem nekem. Azt írja, a kérdésedre válaszul, hogy nem áll módjában közölni a déli Szent Út őreinek
létszámát, mert nem tudja és nem is az ő felelőssége, hanem a Belső és Külső Levelezés Hivataláé, ezért fordulj inkább hozzájuk...
Látod, kis barátom, ettől az egész fölösleges levelezgetéstől megkímélhettelek volna, ha hozzám jössz, ugyanis, képzeld el, van egy
vaskos könyvünk, abba fel van írva minden hivatal minden feladata, és ha kérdést intézel hozzánk, mi pillanatokon belül kitaláljuk, kit
keressünk meg a gyors és pontos válaszért! – Bara megvetően mérte végig a testőrparancsnokot. – Remélem, tanultál az esetből.

Qwersat valóban tanulságosnak találta a történteket. Nem írt semmilyen levelet senkinek. Ha valamit tudni akart, mindig szóban
kérdezte meg vagy kiderítette maga. De a Szent Utak felügyelője nem kedvelte őt különösebben és valószínűleg azt hitte, lejárathatja
Bara előtt egy hihető hazugsággal. Mintha bárkit is érdekelne Bara főeunuch véleménye.

- Van még más is? – kérdezte Qwersat derűsen, s mikor Bara megrázta a fejét és ingerült mozdulatokkal jelezte, hogy nem ér rá
egész nap vele foglalkozni, Qwersat udvariasan biccentett felé és sietett vissza a palota tetejére.

***

A nap ereje már kezdett enyhülni, Qwersat letörölte a verítéket a homlokáról egy selyem zsebkendővel, majd a zsebkendőt
visszacsúsztatta az övébe. Minden nyugodtnak és rendbenlévőnek tűnt. Már-már túlságosan is.

Aztán, egyszercsak azt vette észre, hogy egy lovas testőr, Segir úr egyik embere érkezik vágtatva a palotakert kapuja felé. A kaput
már messziről kitárták előtte, a lovas pedig megállás nélkül vágtatott befelé, a palota irányába.

Qwersat azt is látta, hogy az egyik kapuőr odaszalad a társához, felrázza, mire az fölkel a padkáról, ahol addig üldögélt, elővesz
valamit a tarisznyájából, s hamarosan már jól hallható volt a kürtszó, a riadó halk, de félreismerhetetlen dallama, amit a csatatéren
ellenséges rajtaütés esetén szoktak fújni.

3. fejezet A nép barátja

Akré nagyúr hosszú napok óta utazott. Nehéz utazókocsiját, amelyben végig is lehetett feküdni és hat ember kényelmesen le tudott
ülni, nyolc ló húzta. Mivel a nagyúr Fernerit óta mindig fájlalta a derekát, a kocsi lassan haladt, s inkább éjszakáztak a Szent Út
mentén és nem erőltették, hogy elérjék a következő hivatalos vendégszállást, amelyek elvileg egynapi járóföldenként sorakoztak az út
mentén.

Akré nagyúr különben sem bánta, ha most nem kell túlságosan gyakran az egyszerű emberek közé keverednie. Pedig általában
nem vetette meg a társaságukat, mi több, a Szent Palota szemei és fülei szerint csak úgy emlegették őt, mint a „nép barátját”, mert
előszeretettel adakozott a szegényeknek és az árváknak, s mert szívesen kereste fel azokat a szentélyeket, amelyeket a köznapi
emberek látogattak, s nem zárkózott be családja többi tagjához hasonlóan a Mindenség Közepébe. Most azonban senki társaságára
sem vágyott. Még kísérői, a Qwersat úr által nagylelkűen biztosított két arany-ezüst ruhás testőrtiszt, egy zsoldostiszt és két apródja is
idegesítették, nemhogy a szolgálók és saját kéttucat zsoldosa

Napok óta fájt a feje és tudta, hogy mi miatt. Qwersat úr rábeszélte, hogy utazzon el délre, látogassa meg a merhana határvidéken
állomásozó három hadsereget és próbálja felmérni a helyzetüket. A Szent Városba küldött jelentések botrányosak, mondta neki
Qwersat úr és bár erre joggal felelhette volna, hogy ehhez sem a testőrség parancsnokának, sem neki, a mindenféle hivataláról
lemondott, visszavonult nagyúrnak nincsen semmi köze, de mégis hagyta magát rábeszélni az utazásra.

Pedig semmire sem vágyott kevésbé, mint hogy szemébe nézzen Hodraknak, a bátyjának, aki nemrégiben egyértelműen legyőzte
őt a Szent Palotán belüli intrikákban és az anyakirálynő anyagi támogatásával egy jelentős sereget vezetett a merhanák ellen. Hodrak
bátor volt, sőt vakmerő, és a maga módján ravasz is, csak azt nem tudta, mi a jó a Birodalomnak, s ez a mostani hadjárata még tőle is
elfogadhatatlan mértékű felelőtlenség volt. Akré vérig volt sértve, amiért az anyakirálynő semmibe vette a tanácsait és ahelyett, hogy
békét keresett volna a merhanáknál, s a várhatóan nyers visszautasító levelet lobogtatva állította volna maga mellé a Hatszázakat,
ehelyett erre a nagyképű idiótára hallgatott, aki azt ígérte a királynőnek, hogy tálcán viszi el neki legalább az egyik merhana herceg
fejét. Miért nem mindjárt mind a háromét egyszerre, dühöngött magában Akré, ahogy hallgatta Hodrak kérkedését.

S amikor Hodrak félreérthetetlen célzást tett arra is, hogy Ferneritnél Akré javasolt visszavonulást, míg ő a további támadás
mellett lett volna, a vér Akré fejébe szökött és közölte az anyakirálynővel, hogy az egészsége nem engedi meg, hogy a Szent Város
Pénzverdéinek Felügyelője maradjon. Semes pedig, az a rosszindulatú szajha, mosolyogva elfogadta a lemondását. Micsoda szégyen!
Akré még most is belevörösödött, ha eszébe jutott ez a jelenet. Hát ezért nem vágyott ő erre az utazásra…



***

Minden út véget ér egyszer, s tizenhárom nappal később Akré kísérete is elérkezett a Melqar, hoyrai helytartó által parancsnokolt
sereghez, a határvidék erődjeit védelmező három sereg egyikének táborába.

A felderítők meglepően későn, csak akkor vették észre őket, amikor már Akré kicsiny csapata látótávolságba került a megerődített
táborhoz. Ezt az Akré kíséretében lévő két testőrtiszt egyike, Didar, egy magas, a haját hátul copfban összefogó haargot harcos
rosszallóan meg is jegyezte, Akré pedig kénytelen volt egyetérteni vele.

Mi több, egyszer sem állították meg őket, miközben áthaladtak a tábor kapuján, végigvonultak a hosszanti főúton és megálltak a
fővezéri sátor előtt. Csak amiatt akadékoskodott egy őrszem, hogy a nagyúr be akart lépni a sátorba.

- Uram! – mondta a bíborszínű ruhát viselő, s így félreérthetetlenül a Szent Házhoz tartozó nagyúrnak az őrszem. – A nagyúr éppen
tanácskozást tart…

Akré barátságosan rámosolygott. Végre egy ember, aki tudja a dolgát, felelte neki, s közben hagyta, hogy Didar félretolja az őrt az
útból és felhajtsa előtte a sátor ponyváját. A belépő Akrét aztán meglepő jelenet fogadta odabent. A „tanácskozás” valójában féktelen
italozást, a wobih nemeseknek ezt az ősi átkát jelentette a nap kellős közepén. A helytartó még többé-kevésbé az eszméleténél volt, de
társainak többsége már a hányásában fetrengett a sátor padlóján. Akrénak a fejébe szállt a vér. Szíve szerint megkorbácsoltatta volna
mindet, a helytartót pedig kötelességmulasztásért felmentette volna a tisztségéből. De sajnos nem rendelkezett semmilyen hatalommal,
kellett emlékeztetnie magát ostoba lemondására. Ő most itt nem képviselt senkit és semmit. Vendég volt.

- Üdvözöllek, Uram! – emelkedett fel nagy nehezen a székéből Melqar s a kezét tisztelgésre emelte, elfelejtve, hogy Akré nagyúr
már régesrég nem a felettese. – Miben lehetek a szolgálatodra?

A helytartó nyelve nehezen forgott és a tekintete is meglehetősen zavaros volt. Akré rájött, hogy teljesen fölöslegesen pazarolná rá
most az idejét, ha komoly dolgokról próbálná kifaggatni.

- Ki a tábor szolgálatvezetője? – kérdezte hát, hogy találjon Melqar helyett valakit, akivel lehetne beszélni.

Melqar körülnézett a földön fekvő embereken, majd odatántorgott az egyikhez és nagyot rúgott belé, de az csak mordult egyet és
átfordult a másik oldalára.

- Ez! – mondta megvetően.

Akrénak megint a fejébe tolult a vér. Hát nincs itt senki, akivel értelmesen beszélni lehetne? Egy pillantást vetett Didarra, s látta
rajta, hogy a haargot szívesen móresre tanítaná az egész társaságot, ami neki is nagyon a kedvére lett volna, de aztán nyelt egyet,
sarkon fordult és otthagyta a sátrat.

- Micsoda népség… - mondta a haargot csendesen, mikor kiértek a sátorból. Akré végignézett a férfin. Egy igazi, vérbeli katonát
látott maga előtt. Igaz, hogy csak egy zsoldos a déli határvidék katonanépei közül, de az ilyen legalább tudja, mit tudja, a vérében érzi,
hogy mi az a tábori fegyelem. Nem úgy, mint ez a gyalázatos társaság itt mögöttük a sátorban.

- Ha lenne egy kis hatalmam, rendet csinálnék itt reggelre… - sóhajtotta Akré, mire Didar szemében kegyetlen fény villant.

- Qwersat úr szerint a hatalom olyan, mint a gabona. Nem lehet a semmiből csinálni, de nem is jön be magától a házba, le kell
aratni,  ki  kell  csépelni  és  be  kell  hozni…  Ha  megparancsolod,  Uram,  én  kicsépelem  ezekből  a  Szent  Ház  tagjának  kijáró
engedelmességet estére.

Akré elmosolyodott. Útjuk végére egészen megkedvelte a haargotot. Egyszerű és őszinte ember, de nincs híján az észnek. Sőt.
Máskor is megfigyelte már, hogy nem mindig azok a legokosabbak, akik túlbonyolítják a dolgokat. Akik folyton összeesküvéseken és
agyafúrt terveken törik a fejüket, azok gyakran a saját ravaszkodásuk előre nem látható következményeibe buknak bele, azok pedig,
akik megelégszenek azzal, hogy betartsanak néhány egyszerű játékszabályt, sokkal tovább élnek.

- Jó lenne, fiam, jó lenne… - felelte neki és lemondóan legyintett.

A nagyúrnak hiányzott a tábori élet. Akkor volt a legboldogabb, amikor fiatal korában az iqari határvidéken volt három évig Norah
helytartója, ahol állandó készenlétben kellett lenni, mert hol az iqariaktól, hol a csak félig megszelídített helyiektől kellett félteni a
tartomány  városait.  Vagy  amikor  részt  vett  egy  inkább  tudományos,  mint  katonai  szempontból  sikeres  hadjáratban  a  nyugati
sivatagban, amelynek során felfedeztek két ősi, elveszett wobih helyőrséget, s a hátrahagyott régi iratokból rengeteg érdekességet
megtudtak  a  környező  vidékről.  Vagy  az  iqari  hadjárat  során,  amelyen  a  nagykirály  testőrségének  parancsnokságát  látta  el
ideiglenesen. Vagy a Könnyek Háborújában, amelyben egy ötezer fős zsoldoscsapatnak volt a parancsnoka. Azok voltak a szép idők…

Az emlékektől ellágyulva végül mégsem korbácsoltatta meg Didarral Melqar nagyurat és társait, hanem elküldte, hogy keressen
neki szállást, ő maga pedig két apródjával szemlére indult a táborban.



***

Este a Didar által szerzett sátorban beszélték meg a táborban tapasztaltakat egy kis bor, sajt, frissen sült kenyér és szárított
gyümölcsök fölött, mert a nagyúr a könnyű étkek híve volt. Akré nagyúr eredetileg szerette volna, ha a vacsorán részt vesz valaki a
tábor főbb tisztjei közül is, de csak két alacsonyabb rangú, bár előkelő származású tisztet sikerült meghívnia, akik a Szent Ház
tagjának  kijáró  köteles  tisztelettel  tettek  eleget  a  meghívásnak  és  ünnepélyes  csendben üldögéltek,  mialatt  Didar  és  a  másik
arany-ezüst ruhás testőrtiszt, egy bizonyos Majker és Akré saját zsoldosainak vezetője, Zelma egyre csak sorolták a tábori fegyelem
terén mutatkozó hiányosságokat. A két fiatalember nyilvánvalóan úgy gondolta, nem lenne tisztességes, ha parancsnokuk háta mögött
kibeszélnék a tábor ügyeit, de láthatóan nem nagyon tudtak mit felhozni a helytartó mentségére, hát bölcsen hallgattak.

Didar megfigyelte például, hogy alig vannak lovasok a táborban. Egy ekkora hadseregnek legalább a harmada lovas kellene, hogy
legyen. Kellenek felderítőnek és kellenek azért is, hogy ha csatára kerül a sor, legyen, aki egyenlő eséllyel száll szembe az ellenséges
lovassággal  és  legyen,  akit  az  ellenség  üldözésére  küldhetnek.  A  lovak  számából  ítélve  ötszáznál  nincs  több  lovasa  a  hoyrai
helytartónak. Ez egyszerűen nevetséges, mondta Didar és Akré egyetértően bólogatott.

Majkernek az tűnt fel, hogy a táborban milyen összevisszaság van. Seholse látott például ásott árnyékszékeket, viszont több
sátorközben lépett bele majdnem emberi ürülékbe. Ha ez így megy tovább, itt heteken keresztül olyan vérhasjárvány fog kitörni, hogy
öröm lesz nézni. Ha egy mód van rá, én mielőbb továbbállnék innen, tette még hozzá. Akré csak a fejét csóválta.

Zelma is elégedetlen volt. Ő arra panaszkodott, hogy a megerődített tábor valójában egyáltalán nem az. Két helyen nincs is
befejezve a vesszőpalánk, két-három ember simán átfér a réseken, az árok pedig olyan nevetségesen sekély,  hogy a legkisebb
problémát sem jelentheti az ellenségnek, s a tankönyvi kettős árok helyett eleve csak egy árkot ástak még ki.

Akré egy pillantást vetett két előkelő vendégére, akik sápadtan ültek a helyükön és igyekeztek annyira lefoglalni magukat az
evéssel, hogy véletlenül se kelljen vitába szállniuk az elhangzottakkal. A nagyúr őszintén együttérzett velük, de mégsem hagyhatta,
hogy egy szó nélkül hagyják itt az asztalát.

- Hallottál valamit, Anker úr, Jorkar tiktat seregéről?

A megszólított arcáról könnyű volt leolvasni a megkönnyebbülést, amiért nem a saját seregéről kérdezték.

- A helytartó úr a tisztek előtt felolvasta a tiktat legutóbbi levelét. Jorkar úr azt üzente, hogy nemrég megütközött Jahar herceggel,
akinek a lovasságát sajnos nem tudta feltartóztatni, ezért, bár nem szenvedett súlyos veszteségeket, kénytelen volt az éj leple alatt
visszavonni a seregét a Masqon északi partjára és felégetni a hastori hidat.

Akré elsápadt. Háromszáz éve először nincs többé wobih sereg a Masqontól délre. Micsoda alkalmatlan hülye itt mindenki!

A tiszt észrevette a nagyúr haragját.

- Jorkar úr azt mondta, hogy megesküszik az örök istenekre, hogy Jahar nem fog átkelni a Masqonon.

Didar hangosan felszisszent. Akré felé fordult, mire a haargot megvonta a vállát.

- És ha megesküszik, hogy a nap nem fog másnap reggel felkelni, akkor mi fog történni?

Akré mosolyogva állapította meg magában, hogy nem véletlenül kedveli Didart.

***

Akré szokása szerint korán lefeküdt és reggel még azelőtt ugrott ki az ágyából, hogy a nap első sugarai felragyogtak volna az ég
alján. Hideg vízben megmosakodott, tiszta ruhát öltött, megivott egy pohár frissen főzött howart, aztán kilovagolt a táborból Zelma és
Didar társaságában. Nem volt különösebb célja az útjuknak, de Akré szerette a hűvös, félhomályos reggeleket és a reggeli testmozgást.
Ilyenkor még a nap közben olyan kínzónak érzett derékfájásáról is hajlamos volt megfeledkezni. Hol vágtára bíztatta a lovát, hol
visszafogta és lassú ügetésben vagy lépésben ment tovább, hogy aztán újra vágtába kezdjen. Kétszer is megkerülte így a tábort,
szemrevételezte a Zelma által említett hibákat a tábor falán, s aztán visszatért a szállására, abban a reményben, hogy beszélni tud
majd a helytartóval.

Ez a reménye végül teljesült is. Ha nem is rögtön reggel, de délben le tudott vele ülni az asztalához, hogy megtárgyalják a háború
dolgait.  Melqar  most  vigyázott  rá,  hogy  ne  fogyjon  annyi  ital  az  ebédhez,  mint  szokott,  s  arra  is,  hogy  Akré  közmondásos
egyszerűségének tetsző ételeket szolgáljanak fel.  Tojást,  báránypástétomot és sűrű gyümölcsszószt,  valamint többféle zöldséget
hozatott.

A nagyúr elégedetten, de nem minden szomorúság nélkül nézett végig a tiszteletére képmutatóan szerényen összeállított étrenden.
Tudta, hogy rajta és Didaron kívül nem sokan fogják élvezni ezt az ebédet. Melqar viszont csupa kedvesség és udvariasság volt, s
ennek a nagyúr nem tudott sokáig ellenállni.



- Hallottam, hogy Jorkar tiktat feladta a déli partot – mondta, miután megevett három tojást és vett hozzá némi hagymát, kenyérrel.
Szándékosan ezzel a kérdéssel kezdte, nem akarta rögtön vérig sérteni a helytartót a kifogásaival.

Melqar gondterhelten ráncolta a homlokát.

- Tizenkét déli parti erődöt vesztettünk el az elmúlt három évben és már csak négy tart ki - sóhajtotta panaszosan. – Baljós
csillagzat alatt folyik ez a háború.

Akré egyetértően bólintott.

- A tiktat azt ígéri, hogy Jahar nem fog tudni átkelni a határfolyón.

- Bár úgy lenne! – felelte Melqar és a hangja rosszkedvűen csengett. – De attól tartok, ez valószínűleg máris megtörtént. Ne legyen
igazam, de az az érzésem, hogy a nagybecsű tiktat egyszerűen csak nem mert ennyi rossz hírt egyszerre közölni velünk.

- De hisz ez rettenetes! – vörösödött el Akré. Máris elment az étvágya, pedig a beszélgetés igazán kellemetlen része még csak most
következett. Előbb még egy pillantást vetett Didarra, hogy erőt merítsen a következő kérdéshez, de végül csak rászánta magát. – És mi
a helyzet nálatok, Melqar nagyúr? Úgy tudom, Hanhas hercegnek tizenötezer embere van Madinna alatt.  Látsz rá esélyt, hogy
felmentsd a várat?

A helytartó olyan bánatosan nézett Akréra, hogy a nagyúr egészen megsajnálta őt.

- Én mindent megteszek, Uram, de ez egy csőcselék, nem hadsereg... – tárta szét a karját - Mire ideértem, a lovainknak több mint a
fele megdöglött, mert későn derült ki, hogy valami szerencsétlen barom kék fűvel szennyezett zabot szerzett, amitől sorra felfúvódtak
a  nyomorult  állatok,  mint  a  hólyaglabda  és  végül  szétrobbantak  a  beleik.  Karóba  húzattam  három  élelmezési  tisztet  és
megkorbácsoltattam a szállásmestert, de hiába. Eleve túl kevés lovasom volt, most meg gyakorlatilag csak arra van elég erőm, hogy
dél felé megerősített őrjáratokat küldjek. De külön vigyáznom kell, mert elég lenne egy véresebb csetepaté és itt maradnék egy
lényegében mozgásképtelen, vak és süket sereggel.

Míg a nagyúr panaszkodott, Akré egy pillantást vetett Didarra, akin nem látszott szemernyi megértés sem a helytartó problémái
iránt, s ami azt illeti, Akré sem volt elégedett a válasszal, még akkor sem, ha feltételezte is, hogy annak minden szava igaz.

- Jelentetted a helyzetedet a Szent Városnak? – kérdezte mégis türelmesen.

- Többször is, Uram. Egy darabig azzal nyugtattak, hogy Hodrak nagyúr majd erősítést hoz. Utána meg azt mondták, hogy nem
tudnak segíteni, mert minden szabad erőforrást lekötött Hodrak nagyúr seregének felszerelése és neki más feladata lesz. Pedig
kétezer lovas kellett volna csak. Kétezer lovas…

Akrénak kavargott a gyomra, látva, hogy mennyire rosszul van ez a háború vezetve és milyen szégyenteljesen mennek a dolgok a
Szent Városban. Töltött magának egy szokatlanul nagy adag bort és egyszerre felhajtotta az egészet.

- Kétezer lovas… - mormogta utána rosszkedvűen.

***

Rosszkedve kitartott még akkor is, amikor másnap reggel elhagyta a tábort és kisded csapatával, amelyet Melqar jóváhagyásával
hatvan nirlai zsoldossal egészített ki a tábor lézengő-dologtalan hadából, útnak indult délnyugatra, Jorkar tiktat seregéhez.

Ennek az útnak már fele sem volt tréfa. Ha Melqar táborának meglátogatása nem volt veszélytelen, a tiktat seregét már a
határvidék zűrzavaros, szüntelenül ellenséges portyázók által nyugtalanított területeinek kellős közepén kellett felkeresnie. Ide már
nem is vihette magával  utazókocsiját,  mert az túl  nehéz volt  ahhoz,  hogy kövezetlen úton lehessen vele nagyobb távolságokat
megtenni. Otthagyta hát Melqarnak, s lovon folytatta útját, állandó derékfájása és az időnkénti fejfájásrohamok ellenére is.

- Mekkora szarházni ez a helytartó… - jegyezte meg Didar csendesen, miközben békésen poroszkáltak előre egy domb tövében
kanyargó úton. Akré nem szerette az illetlenségeket, de tudta, hogy az egyszerű emberek beszéde tele van vele, s tőlük hajlandó volt
eltűrni. Ráadásul Melqar tényleg botrányosan viselkedett, szégyent hozott a Szent Birodalomra és annak legyőzhetetlen hadseregére.

- Én is meg vagyok botránkozva – felelte neki a lehető legőszintébben. – S ami a legrosszabb, hogy nyilvánvaló, hogy mostanra már
egyedül a merhanákon múlik, mikor vesz ez a háború katasztrofális fordulatot. Ha nem elégszenek meg a déli part megszerzésével és
néhány északi hídfőállás biztosításával,  hanem nagyobb támadást indítanak, hónapokig nem lesz senki,  aki feltartóztassa őket…
Micsoda szégyen…

- Sose gondoltad volna ezt, Uram, mikor a hajdani nagykirály belefogott a Könnyek Háborújába, ugye?

Akré megrázta a fejét.



- Fel sem merült bennem. Pedig minden porcikám tiltakozott ellene, hogy hadjáratot indítsunk a Hatszázak támogatása nélkül. De
a Földreszállt Istenség világéletében merész és makacs uralkodó volt. Nem szokott hozzá az ellenkezéshez és a Hatszázak végtelen
vitái felbőszítették. Éreztem, hogy nem jó ez így, de ki voltam én, hogy ellentmondjak neki? Ezzel együtt is, Fernerit után úgy jöttünk
haza, hogy volt egy ütőképes seregünk. Ha nem az eunuchokra hallgat a királynő, akik folyton sírtak a költségek miatt, ma nem
tartanánk itt… Hagyták, hogy a megmaradt húszezres, harcedzett sereg felét hazaküldjék, aztán a maradékot háromfelé osztották,
aztán az egyiket abból is leszerelték, aztán a másikat a várak helyőrségeinek pótlására használták és végül a megmaradt kisded
sereget Oarakra, arra a tökkelütöttre bízták, aki képes volt büszkén hazamasírozni vele a Szent Városba, miután szétkergetett két
kisebb merhana sereget.

- Qwersat úr szerint az a fő baj, hogy a Birodalom vezetőinek a lelke tört meg a nagykirály halála után – jegyezte meg Didar.

Akré szinte meglepődve nézett a haargotra. Olyan pontosnak találta Qwersat ítéletét, hogy hirtelen nem is tudott mit felelni rá.

- Így van. Állítólag az örökké áldott emlékű Eltord is azt mondta mindig, hogy a háborúkat a lelkek és nem a hadseregek nyerik
meg vagy veszítik el – mondta végül.

Nem tudott nem arra gondolni, hogy mennyire szerette a hajdani nagykirály ezt a saper barbárt. Mostanra már szívből meg tudta
őt érteni. Pedig annak idején annyira furcsának találta a dolgot, hogy még az is felmerült benne, hogy nem a fattya-e véletlenül. De
aztán inkább azt gondolta, hogy feltűnő elfogultságának több köze lehet ahhoz, hogy saját fia, a születésekor az anyjával együtt
meghalt Waskár is körülbelül ugyanakkor születhetett, mint a hegyi ember. S hogy a nagykirály, aki mindig szenvedett a fiúörökös
hiánya miatt, amit élete nagy kudarcának tekintett, talán kicsit a saját fia helyett is szerette őt. Mostanra persze már a fiatalember
egyéb értékeit is megtanulta tisztelni a nagyúr.

- Ez egy test, fej nélkül. Persze, hogy semmi sem működik – sóhajtott fel Akré.

***

Útjuk során háromszor is rájuk támadtak a merhanák portyázói, úgyhogy Akré áldotta az előrelátását, hogy maga mellé vette azt a
hatvan zsoldost. Mikor aztán egy, a tiktat seregének dezertőrjeiből álló kis csapat is rájuk támadt, Akré olyan dühös lett, hogy az
elfogott dezertőröket egytől egyig karóba húzatta.

Az ítéletet Didar személyesen hajtotta végre, minden érzelem és undor nélkül. A szerencsétlen nyomorultak előbb kegyelemért
könyörögtek, aztán legalább kíméletesebb halálért, olyan kétségbeesetten, hogy Akrénak megesett rajtuk a szíve, de most jól jött,
hogy bölcs előrelátással Didarra bízta az egészet, a haargot ugyanis nem ismert kegyelmet. A nagyúr elégedetten látta azt is, hogy a
haargot nem élvezi a kínzást, csak meg van győződve a büntetés helyességéről és a büntetés mértékének arányosságáról. Így hát ő is
erőt vett magán és kavargó gyomorral ugyan, de végignézte, mint pusztulnak el rettentő kínok között a tiktat szökött emberei.

Vesztettek is közben néhány embert, mert a rajtaütésekben meghalt nyolc zsoldos, kettő pedig annyira súlyosan megsebesült,
hogy néhány nap után Didar irgalomból ledöfte őket.

- Nekem adjátok a lelketeket? – kérdezte föléjük hajolva, s miután mindketten igent bólintottak, egyenesen a szívükbe döfte a tőrét.
Tiszta, becsületes munka volt. Nagy jellemre vall, állapította meg magában Akré.

***

A tiktat táborát a legnagyobb rendetlenségben találták. Melqarnak igaza volt: Jahar herceg bizony, hogy rég átkelt a Masqonon és
most egyfolytában üldözte fel és alá a határmenti lápvidéken keresztül a tiktat kisded seregét. Akrénak tulajdonképpen szerencséje
volt,  hogy néhány portyázót leszámítva nem botlott bele Jahar katonáiba. Hálát is adott magában a kegyes isteneknek érte és
elhatározta azt is, amint belépett a táborba, hogy alaposan megmossa a titkat fejét. De erre már sosem került sor, mert amint
meglátták őt a katonák, mind köré gyűltek és sírva panaszolták, hogy a tiktat két nappal korábban meghalt, egy kisebb csetepatéban
szerzett sebesülés elfertőződése miatt, s helyettese, Ojker úr maga is élet-halál között lebegve fekszik.

A katonák ugyanakkor csodás jelet láttak a Szent Ház egyik tagjának érkezésében, s így nem csak köré gyűltek, de le is térdeltek
előtte, a Szent Ház áldását zengték és olyan vallásos áhítattal vették körbe a nagyurat, amilyent ritkán tapasztalt, pedig a Szent Ház
tagjaként  éppen  elég  tiszteletben  volt  része.  Ha  akarnám,  ezek  itt  rögtön  elismernének  nagykirálynak,  futott  át  az  agyán  a
szentségtörő gondolat, de rögtön el is hessegette magától, s Didar és a többi kísérője segítségével haditanácsot hívott össze a tábor
főbb tisztjeinek részvételével.

***

Akré világos elhatározással lépett be a tiktat sátrába, ahol a haditanácsot tartották, s amikor körülnézett a fáradt, de lelkes
arcokon, tudta, hogy jól döntött.

- Két dologról kell beszélnünk, barátaim! – mondta nekik barátságos hangon. – De csak sorjában. Előbb, mondjátok el, milyen
állapotban van a sereg!



Először  a  szolgálatvezető kezdett  beszélni,  egy középkorú wobih nemes,  aki  elmondta,  hogy négyezer  emberük van,  ebből
ezerötszáz lovas, míg Jahar hercegnek nagyjából húszezer katonája volt még a déli parton, akik közül nem is mindenki kelt át a
Masqonon, s a többi most a hírek szerint három részre válva üldözte őket.

Akré és Didar sokatmondóan összenéztek. Ha csak az egyik részt sikerülne megverniük, azzal tekintélyt szerezhetnének Jahar előtt
és talán elvennék a kedvét a további kergetőzéstől, gondolta Akré és biztos volt benne, a haargot arcára pillantva, hogy ő is hasonlóan
gondolkodik.

- Van valami híretek Hodrak nagyúrról? – kérdezte még a szolgálatvezetőtől. A férfi megrázta a fejét. Hetek óta semmit sem
hallottak róla.

A szolgálatvezető után a többi tiszt is beszélt a seregről, amelyről világos volt, hogy a maga módján sokkal szervezettebb és jobban
felszerelt, mint Melqar serege. Ötszáz ardin nehézpáncélos lovasuk volt, továbbá háromszáz dordrataq lándzsás és hétszáz jollei.
Kiváló, minőségi csapatok mind, tűnődött magában Akré elégedetten. A lovaik ráadásul a folyami átkelés ellenére is jó állapotban
voltak,  tudta meg az egyik tiszttől.  Rendelkeztek néhány nyílvetővel  és  onagerrel  is.  És aminek Akré különösen örült,  hogy a
háromezer gyalogosból ezer nehézfegyverzetű volt. Egy ilyen sereggel okos vezetés mellett, szerencsés körülmények között egy akár
kétszeres túlerőben lévő ellenséget is  le lehetett  volna győzni és kivételesen szerencsés körülmények között  akár háromszoros
túlerőben lévő ellenséggel is döntetlenre lehetett hozni egy csatát.

Miután végighallgatta őket, Akré jelentőségteljesen körülnézett a tiszteken.

- A kegyes istenek vezettek engem ide hozzátok éppen akkor, amikor a seregetek vezér nélkül maradt. Ismertek engem, tudjátok,
hogy fél életemet táborban töltöttem. Eredetileg csak azért jöttem, hogy felmérjem a merhana hadszíntéren harcoló csapatok állapotát,
de úgy látszik, a kegyes isteneknek más volt a terve velem. A mai naptól átveszem a tábor fölött a parancsnokságot. Erről mihamarabb
értesítem természetesen a Szent Várost is. De most még ennél is fontosabb feladatunk van: ki kell deríteni, mi igaz abból, hogy Jahar
háromfelé választotta a seregét és hogyha igaz, mit jelent ez a gyakorlatban. Nem akarom fölöslegesen kockáztatni a seregem, de ha
egy mód van rá, hogy borsot törjünk az orruk alá, megtalálom azt a módot.

***

Szakadt, szakadt az eső. Három napja lankadatlanul esett. Az egész környék sártengerré vált, s a sereg nagyobb része ki sem
dugta az orrát a sátrakból. Akré vigasztalhatatlan volt. Didar már három napja elhagyta a tábort száz jollei lovassal és azt ígérte, hogy
csak fordul egyet és részletes jelentéssel szolgál a merhana seregek állásáról. Azóta egyfolytában szakadt az eső és Akré kezdte sokkal
nehezebbnek látni a feladatát, mint elsőre. Még a derékfájása is kiújult, s az egyik éjjel olyan fejfájásrohama lett, hogy azt hitte,
öngyilkos lesz inkább, mint hogy még egy percig elviselje azt a kínt. De nem csak ezért érezte rosszul magát. Mi lesz, ha Didar nem tér
vissza? Mi lesz,  ha az ellenség meglepi  őket,  amíg ők a sátraikban kuksolnak? Mi van,  ha a három sereg körülzárja  őket  és
összeroppantják, mint egy fogó a dió héját?

Végül csak visszaért a haargot. Véresen, csuromvizesen, egy tucatnyi fogollyal, s az arcán elégedett mosollyal:

- Valóban háromfelé váltak. Kétség sem férhet hozzá, Uram, hogy ez csapda. Azt akarják, hogy támadd meg valamelyiküket.

Akré a homlokát ráncolta.

És akkor minek kellene örülnöm? – kérdezte rosszkedvűen.

Rosszul van felállítva a csapda. Rossz a felderítésük, ezért azt hiszik, keletebbre vagyunk, mint valójában és ehhez van
igazítva a három sereg elhelyezése.  Ráadásul a három sereg egyike az esőtől  beleragadt a mocsárba. Nem fognak tudni
mozdulni.

A nagyúr szeme felragyogott.

- Dicsőség az örök isteneknek!

4. fejezet A csodálatos átváltozás

Séa, a Nagy Anya főpapnője szeretetteljesen nézte az előtte ülő kamaszlányt, aki a körmeit tisztogatta, miközben egy szolgáló a
lábát mosta, egy másik pedig azokat a ruhákat készítette elő, amelyeket a lány hamarosan fel fog venni.

A főpapnő arra gondolt közben, hogy milyen kegyes is a Nagy Anya, hogy neki csak ezt az egy gyermeket engedte megszülni s ezt
is életben hagyta, hogy felnőjön, és hogy ilyen szép és egészséges legyen. Volt olyan főpapnő, olvasta a titkos feljegyzésekben, akinek
négy fia is született, mielőtt világra jött volna a Gyermek, az egyetlen, aki igazán számít, aki majd átveszi tőle a kultusz vezetésének
terhét. Micsoda kín lehetett elpusztítani azt a négy kisdedet még a bölcsőben! De hát, tudta jól Séa, az istennő drága áron adta
főpapnőinek a halhatatlanságot, s nemzedékek hosszú sora fogadta el zokszó nélkül, amit kimért rá a Nagy Anya szent törvénye.



Még egy év. Ennyit kellett még viselnie a Nagy Anya főpapnőjének sosem könnyű terhét ebben a mostani, lassanként elnehezülő
testében, amelyet az utóbbi évek szüntelen küzdelmei korai öregedésre ítéltek. Köszvény kínozta a kezén és a lábán, s valami belső
kór is rágta, mert haja, amelyet azelőtt sűrűn kellett borotválni, magától kihullott mostanra, a havi vérzései elritkultak, s végül
el-elmaradtak. Túl fiatal volt még ehhez, tudta, s a mindig körülöttünk ólálkodó Farkasfejű ármánykodását látta benne. De már csak
egy évet kellett kibírnia, s lánya, a leendő Séa betölti a kort, amely után titokzatos és sötét szertartások közepette a halhatatlan lélek
átköltözik az egyik halandó testből a másikba.

A kamaszlány közben végzett a körme ápolásával,  felemelkedett székéből,  vidáman a főpapnőre mosolygott és felé mutatta
gyönyörűségesen  szép  kezeit.  Mindenki  azt  mondta,  különleges  gyermek  ő,  s  Séa  is  így  érezte.  Hónapokig  hiába  kutatott  a
feljegyzésekben, míg megtalálta azt az előző halandó testet, akit a Nagy Anya akaratából szintén a Szent Ház valamely tagja nemzett
Séával. Majdnem ezer éve történt. A Nagy Anyának különleges tervei lehettek azzal, hogy annyi idő után ismét valakit a Szent Házból,
mégpedig Akré nagyurat választotta ki erre a magasztos feladatra.

***

A csodálatos átváltozás nem mindig járt a halandó test halálával, s most Séa arra várt, hogy megmutassa a kamaszlányt az
ükanyjának, egy azóta hosszú, hófehér hajat növesztett asszonynak, aki a Nagy Anya szentélyének titkos földalatti kamráiban éldegélt,
s mióta lassanként elhalt mindenki, aki emlékezhetett volna azokra az időkre, mikor még benne lakott Séa halhatatlan lelke, időnként
még a Szent Városba is kimerészkedett.

Annál bátrabban megtehette ezt, mivel a fehér hajú, csillogó, zöld szemű, fekete leplekbe burkolózó öreganyó semmiben sem
hasonlított a Nagy Anya mindig kopaszra nyírt fejű, áttetsző, aranyszínű tunikát hordó és örökké ifjú főpapnőjére, akinek nemzedékek
óta hervadatlan fiatalsága a Szent Birodalom legcsodálatosabb misztériumai közé tartozott.

Séa tudta, hogy ő nem fogja megérni, hogy meglássa a saját ükunokáját. De szerette volna, ha a lányának megadatik, hogy
találkozzon az öreganyóval, aki kimeríthetetlen volt csodálatos, hihetetlen és szerfelett szórakoztató történetekben. Jócskán elmúlt
már kilencven éves, s mégis, olyan fiatalosan járt kelt, mint aki a saját unokája lehetett volna. Séa emlékezett még rá, amikor őt
mutatták meg először a nyanyónak, aki már akkor is vénséges vénnek számított, s akinek hajdani kortársai közül már akkor is alig élt
valaki.

- Nehéz teher ez, kislány, amit a Nagy Anya rád tesz! – mondta akkor a nyanyó és úgy nevetett rá, mint aki nem elvesztett, hanem
megnyert valamit, mikor a halhatatlan Séa elhagyta őt. – Majd te is megtudod...

Hát, ő már nem fogja megtudni, milyen lenne utána, morfondírozott magában Séa, de nem is bánta. A test amúgy sem számít, csak
a lélek.

***

Séa végül kézenfogta a kamaszlányt és elindult vele a szentély pincéi felé. A lány nem tudta ugyan, hová mennek, de egy pillanatig
sem kételkedett a főpapnő szavában, s ha ő azt mondta, hogy beavatásának egy újabb misztériuma következik, egy szava sem lehetett
rá.

A Nagy Anyának ez a szentélye a Szent Palota fallal körülvett területén állt, hogy a Szent Ház tagjai anélkül gyakorolhassák a
kultusszal együttjáró kötelességeiket, hogy el kellene hagyniuk a Mindenség Közepét. Forma szerint azonban nem ez számított a
központi szentélynek, még csak nem is a Szent Város többi szentélyének valamelyike, hanem a gorleai, ahová milliók látogattak el
minden évben és ahova a csodálatos átváltozás után Séa első dolga lesz elutazni majd. Séa mégis főként itt tartózkodott, ahogy
minden nagyobb kegyes wobih istenségnek megvolt a maga szentélye a Szent Palota falai között és a főpapjaik maguk is többnyire ott
töltötték idejüket, a lehető legközelebb a Szent Birodalom szívéhez, a Földreszállt Istenség Égi Trónjához, amelynek lábainál dőlt el
rendszerint a világ sorsa.

A szentély alatt négy emeletnyi mélységű pincesor húzódott. A legfelső ezek közül világos volt, mert ablakain bőven jutott be
napfény, s a második szintre is vezettek be ügyesen kialakított tükörrendszer segítségével természetes fényt. A legfelsőbb volt a
papnők szállása, a második a szolgálóké. A harmadik, sötét pinceszint raktáraknak és a tömlöcnek adott helyett, míg a félelmetes
negyedik a Nagy Anya titkainak őrzésére szolgált. Ide mentek most le kézenfogva Séa és a kamaszlány.

A második szintre, a szolgálókhoz elérve mindenki köréjük sereglett és nevetve, vidáman álltak meg előttük, mert a Nagy Anya
szolgálói – többnyire előkelő származású lányok – ugyanolyan vidámak és közvetlenek voltak, mint a papnői és a jószívű és gyönyörű
kamaszlány mindannyiuk közös kedvencének számított.  Séa barátságosan intett feléjük üdvözlésül,  az egyikükkel megmutattatta
magának a harmadik szintre levezető lépcsőt és aztán elköszönt tőlük, magukra csukva a lépcsőhöz vezető ajtót.


