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Bevezető A fekete erdő átka
Az égbolton szokásos feketeség volt, és semmi fény. Az itteni lakosok már megszokhatták,

hogy koromsötét van, és az orrukig sem láttak, de számomra még így százkét év után sem volt
normális a vaksötét. Az övemet próbáltam felkutatni, ugyanis még délelőtt a katonák érkezése
előtt elkevertem valahova, de nem arra a helyre, ahová az emlékeim vezettek. Az erdőből
vadállatok zajai hallatszottak fel, így ahelyett, hogy a célomra tudtam volna koncentrálni, azon
kaptam magam, hogy hallgatózom, és figyelem hogyan viselkednek egymással az ablakom
előtt  elszaladó  őzek.  A  bent  égő  tűz  miatt  az  ablak  kicsit  párás  volt,  így  közelebb
merészkedtem, majd letöröltem. Pontosan ráláttam az erdőre. Bár beleivódott a környezetbe,
mégis kirajzolódtak a már-már gúnyosan kitekeredő fák alakjai. Ilyenkor mindenki rettegett
oda bemenni, ahogyan nappal is.

Én csak egyetlen egyszer jártam odabent, még gyerekkoromban. Nem sokra emlékszem,
bár  az  apám elmondása  szerint,  olyan  borzalmakat  láthattam,  hogy  inkább nem akarok,
minthogy nem tudok. A bátyám bement, hogy felderítse az égkövet, amely megmenthetne
minket a fekete sötétségtől, ám soha nem tért onnan vissza. A legenda szerint csak egy lélegző
találhatja meg, ám abból 50 éve az utolsó is kihalt ezeken a földeken.

- Már megint az erdőt bámulod? Fogalmad sincs arról, hogy mekkora balszerencsét hoz egyszer
ez a fejünkre. – az öcsém a szobából kilépve, szokásos kócos hajával, és szúrós tekintetével meredt
rám.

- Attól, mert bámulom, még nem lesz balszerencsénk. – a szavaim már inkább suttogásba mentek
át. – De már elegem van abból, hogy ezen az átkozott erdőn és a sötétségen kell idegeskednünk.

-  Tudod  nagyon  jól,  hogy  nem  az  erdő,  hanem  a  benne  lévő  sötét  lények  azok,  amelyek
veszélyesek ránk és az összes népre nézve. – biccentettem a fejemmel, hogy jelezzem értem, amit
mondd.

- És azok az átkozott bestiák bármit megtehetnek, ha vérre szomjaznak. – egy apró könnycsepp
gördült le az arcomon. – Ezért lett vége a bátyánknak is. Ha ő nem olyan vakmerő, és nem olyan
bugyuta, hogy bemenjen közéjük, még ma is velünk lehetne. – James arca kicsit  meglágyult,  a
világoskék szemei még mindig szúrósan bámultak rám. Persze ez a népünk öröksége. A hatalmas,
szúrós tekintet, amely megigéz bárkit, akit akarunk. Pár perc után elküldtem aludni, ugyanis holnap
a tanácsra terveztünk menni.

Minden erőt be kell ahhoz vetnünk, hogy ez ne menjen így tovább.

Kora reggel már az asztalon pakolásztam, mikor James kimászott a szalmából készült ágyából és
kicsit kómásan, de mégis boldogan sétált felém.

- Milyen álmod volt, hogy ekkora mosoly húzódott a szádra?- próbáltam én is mosolyogni, de már
egy jó ideje nem ment, úgy igazán, őszintén.

- Világosság volt. Nem ez a szempillantásnyi világosság, ami nappal van, hanem az, az igazi,
amelyekről a mondák szólnak. Amely mindenhová elér, amely olyan, hogy amit látni szeretnénk, azt
látjuk is, és nem kell hunyorogva közelebb merészkedni hozzá. Amely minden egyes dögöt kiűz
ezekről a földekről.

- Ezért megyünk ma a tanácshoz, hátha tudnak valahonnan keríteni egy lélegzőt, és ha kell, vele



megyek, de meg szerezzük a követ.

- De 50 éve minden lélegző kihalt erről a világról. - James gyanakvó tekinteteket lövellt felém, de
én próbáltam hárítani őket.

- Más nem, megidézzük. – megvontam a vállam, és próbáltam a kenyeret tovább szétszedni.

- De azt a tanács sem engedélyezné.

-  Amiről  nem tudnak,  az  nem fáj  nekik.  –  a  kezébe  nyomtam egy  jókora  adag  ételt,  majd
kirángattam a házból és elindultunk a tanács helyére.

- Kerülünk?

- James. Persze, hogy kerülünk. – idegességemben az orrnyergemet masszíroztam meg. – ha nem
kerülnénk, az erdőn át kellene mennünk. Azt pedig nem akarjuk, ugye?- erőteljesen rázni kezdte a
fejét, mire én nyugodtan meneteltem tovább.

Az idő éppen nekünk kedvezett, hiszen langyos volt, kicsi szellővel megfűszerezve. Már évek óta
nem volt ennyire kellemes, és lágy. Kifejezetten élveztük mindketten.

Az út kellemesen és fárasztóan telt, így mindketten felsóhajtottunk, mikor megérkeztünk az épület
elé.

Hatalmas volt, és fehér. Előtte komor arcú őrök álldogáltak, és minden, az épület előtt elhaladó
lényt megfigyeltek, majd jól megvitatták egymás között mit is láttak.

- Jó estét kívánok. – próbáltam minél komolyabbnak, és keményebbnek látszani.

- Mit szeretnél törpe? – bár az őr valóban volt vagy két méter magas, azért kikérem, magamnak én
nem vagyok törpe!

-  Nem törpék vagyunk,  villogók.  –  mély  levegőt  vettem,  majd  még a  szokásosnál  is  jobban
kihúztam magam.

- Mit akartok errefelé? A ti hazátok az erdőn túl van, ha jól tudom.

- Ez így van, viszont beszélni valónk van a tanáccsal. – az őrök egymásra néztek, majd hangosan
elkezdtek nevetni.

- Ugyan mi beszélni valója lenne a pornépnek a tanácsosokkal?

- Fontos beszélni valónk van. A kőről. – a kő hallatára újra összenéztek, majd félreálltak, hogy utat
engedjenek nekünk.

Belülről még tágasabb volt, mint ahogyan az látszott. Minden hófehér és gyönyörű volt. Csillogtak
a falak, és minden más is, ami az épületben megtalálható volt.

Az út egyenesen a nagy terembe vezetett,  ahol a tanácsos vének körbe ültek. Felnéztem és
üdvözöltem mindet.

James időközben valahol lemaradt, így reménykedtem, hogy idetalál.

- Mi dolgod van errefelé villogó? Talán valami gond van a földetekkel?- az egyik vén hangja mély



és reszelős volt. A botjára támaszkodva felállt, hogy fentről is jól szemügyre vehessen.

- Baj az mindig van. - legyintettem. – Most viszont egy kéréssel fordulok maguk felé.

- No, mi lenne az a kérés?- a másik tagnak még nem kellet bot ahhoz, hogy felpattanjon a helyéről.

- A követ szeretném megkeresni. – ahogyan kimondtam ezt a mondatot a tagok morgolódni, és
beszélgetni kezdtek. Köhécseltem egyet, majd újra rám figyeltek.

- És ugyan ezt hogyan szeretnéd? Hiszen ha nem vagy lélegző, neked, tudtunkkal véged odabent.
– újra az beszélt, aki legelőször.

- Ezért van szükségem egy lélegzőre. – a mondatom vége kissé elcsuklott, mert egyre idegesebb
voltam.

- És ebben nekünk mi a szerepünk?

- Keresnünk kell egy lélegzőt. - Próbáltam úgy előadni, mintha a világ legtermészetesebb dolga
lenne egy lélegzőt keresni valahonnan.

- Már fél évszázada is, hogy kihalt az utolsó. Nem találunk. – most egy harmadik szólalt fel,
amelyiknek, vastag és ősz szemöldöke volt.

- Akkor viszont engedélyt kérek arra, hogy elmondhassak egy idézést, amellyel ideidézhetek egyet.

- Arról szó sincs. - most mind a húsz tag egyszerre szólalt meg.

- De…

- Nincs de, ezzel csak bajba sodornád az egész helyet, és nem csak te halnál meg, ha sikertelen,
de több ezer lény is veled együtt. - Abban a pillanatban, ahogyan ezt kimondták, két nagydarab fickó
karolt fel, majd kihajítottak az épület elé.

James már a lépcsőkön üldögélt, és engem várt. Karba tett kezekkel próbált ellenállni az őrök
piszkálódásának, majd mikor meglátott azonnal felállt, és mellém sietett.

- Gúnyolódtak a manó fülemen. – úgy nézett rám, akár egy megsértődött hétéves, akitől elvették
valamelyik játékát.

- Ne is törődj velük. – halvány mosolyt erőltettem az arcomra majd karon fogtam. – Na, gyere, ha
elindulunk holnap délre otthon is leszünk.

Az út alatt nem sokat beszéltünk, ugyanis James végig azon rágódott, hogy azt mondták rá, manó,
én pedig azon gondolkodtam, hogy képes leszek-e egyedül megidézni egy lélegzőt.

Bár éjszaka tüzet raktunk, ugyanis nem láttunk semmit, és a fákon aludtunk, mert néhány dög
kijár az erdő mellé.

Mire hazaértünk némi kis fényesség volt az égen, bár most a megszokottnál is kevesebb.

-  Ez  egyre  rosszabb és  rosszabb lesz.  –  csóválta  a  fejét  James.  -  Én megyek,  lefekszem.  –
bólintottam, majd mire ő lefeküdt, én azonnal elrohantam a kis tó nádasához, ahová gyerekkoromban
rengeteget jártam.



Az egyik fa tövébe még bele is véstük a J+G+L kezdőbetűket, mint a három testvér.

Mélyen belenyúltam az odúba, majd kihúztam belőle egy barna kis könyvet, amelyen igaz már
meglátszott az idő kereke, viszont a tartalma még hibátlan volt.

Remegő kézzel kinyitottam, majd halkan mormolni kezdtem a benne lévő szöveget.:

 

„ Ha emberi lény vagy jöjj elő, a villogók erejétől jöjj elő.

Ha emberi lény vagy teremj itt, és jó szándékkal segíts

Ha emberi lény vagy segíts nékem, hogy a követ előteremtsem.

Ha lélegző vagy légy mellettem

Vagy különben a sötétség örökre ellep.”

 

- Mekkora badarság ez- pislogtam, majd visszatettem a kis noteszt a helyére.

A visszafele út gyorsan eltelt, és mikor visszaértem a házba, lefeküdtem pihenni.

- Na, mit csináltál? – James szeméből kíváncsiság tükröződött, de olyasmi, amelyet évek óta nem
láttam már.

- Semmit.

- Persze! Valami izgit?!

- Nem.

- Kérlek, mondd el! - a lábával kezdett dobolni, hogy hitelesebb előadással rukkoljon elő, ám ez
nem hatott meg.

- Nem. Na, viszlát. – legyintettem egyet, és a fal felé fordultam. Lehunytam a szemeimet, és
hagytam, hogy az álomvilág magával ragadjon.



1. Fejezet A lélegző
 

A szokásosnál sokkal hidegebb volt a szobában. A szememet nem akartam kinyitni, mert még
vissza akartam aludni.

A lábaimat próbáltam a takaró alá behúzni,  csakhogy nem volt  rajtam takaró.  Ezer és ezer
gondolat cikázott a fejemben, de mivel túlfáradt voltam, ezért eldöntöttem magamban, hogy biztosan
lerúgtam magamról valahogyan.

A sötétség sem zavart annyira, hiszen még este lehet, gondoltam magamban.

Viszont amikor egy kéz koppintotta meg az orromat, minden fáradságomat eltéve felpattantam, és
nindzsa pózba beállva kémleltem, ki is fogdos ilyenkor.

- Te ki a frász vagy? – előttem egy alacsony, kicsit pocakos, barna hajú férfi állt, hatalmas manó
fülekkel, és mosolyogva intett. – Vagy mi?

- Galahad vagyok. – a kezeit nyújtotta, de én meg sem mozdultam. Pár perc múlva letette és
tovább folytatta a bemutatkozást. – Én egy villogó vagyok. És te?

- Jillian vagyok. – a férfi, zöldes-barna szeme ijesztően csillogott, és végig engem pásztázott.

-  Lélegző  vagy?  –  egy  lépéssel  közelebb  lépett  hozzám,  én  pedig  egy  lépéssel  hátrébb
merészkedtem. Csak az volt a gond, hogy már a falra kenődtem.

- Micsoda? – a szemeim teljesen elkerekedtek, a szemöldököm pedig a homlokomig csúszott föl.

- Mi vagy te? Nem egy lélegző? – Galahad újra egy kicsit előrébb jött, de mivel látta, hogy nagyon
nem akarok még hozzáérni se, tisztes távolságban megállt.

- Ember. – suttogtam. – ember vagyok.

- Akkor te egy lélegző vagy. – abban a pillanatban, ahogyan ezt kimondta, egy másik fiú lépett elő,
csak

neki szőke haja, és kék szeme volt.

- Ő egy lélegző?- kócos haját megigazította, majd szó szerint átölelt, én, pedig ahogy tudtam
eltoltam magamtól.

- Mi a jó kecskét csinálsz? – amint elengedett még arrébb léptem a két alaktól, és próbáltam
valami védekező pozíciót felvenni.

- Ne haragudj, de te megmenthetsz minket. – Galahad felé fordulva ugrálni kezdett. – hamarosan
vége a sötétségnek, és újra teljes életet élhetünk.

- Már ne haragudjatok meg. – kicsit előrébb léptem, hogy jól hallják mindketten, amit mondok. –
de miről  beszéltek? Milyen világosság? És mi vagyok én? Mit  hozok? És a legfontosabb,  hogy
kerültem ide?? – fintorogva körbe néztem. Minden tiszta kosz volt, és romos. Sehol egy elektromos
berendezés, sehol semmi. Ágy helyett szalma volt, és asztal helyett valami fadarab.



- Egy lélegző hozhatja csak a követ, csak ő találhatja meg. – a szőke fiú hangjába még mindig
izgatottságot véltem felfedezni.

- És most az én nyelvemen?! – segítségkérően néztem Galahadra, aki az orra alatt végig csak
mosolygott.

- Ha nem segítesz, ez a sötétség örökre a fejünkön marad. - hatalmasat sóhajtott. – és azok a
dögök  kedvükre  gyilkolászhatnak  tovább.  Akármikor  megölhetnek  bárkit.  Pláne  minket.  –  újra
sóhajtott, de most nagyobbat, mint az előbb. – itt él az egész népünk, mellettük. Éjszaka senki sincs
biztonságban.

- És én ezt higgyem el? – próbáltam tapintatos lenni. – már ne haragudj, de a Harry Potterben
vagy esetleg Narniában érzed magadat?

- Hol? – most már Galahad is csodálkozó pillantásokat lövellt felém.

- Te nem ismered ezeket a filmeket? Embeeer. – akaratlanul is mosoly húzódott az arcomra.

- Mi az a film?

- Na, jó..  egy pillanatra majdnem sikerült becsapnotok, de komolyan hol vagyok?- forgolódni
kezdtem, hogy feltérképezzem merre is lehetek, viszont az ablakok olyan kicsit voltak, hogy nem
lehetett kilátni rendesen. Pláne így távolról nem.

- A házunkban. – a szőke fiú próbált kedvesen mosolyogni rám, de én csak egy fintorral elintéztem.

- Nem mondod? – fogtam magam és elsétáltam az ajtóig, amit kinyitottam, és miután kiléptem
rajta jól be is csaptam.

Kint teljes sötétség volt, semmit nem lehetett látni. Csak fura hangok szűrődtek ki az előttem álló
fekete lyuknak látszódó valamiből.  Nagyot nyeltem, majd célirányosan elindultam jobb irányba,
ugyanis az előre túl, ijesztőnek tűnt.

Próbáltam úgy kutyagolni, mintha tudnám, merre megyek, és, hogy hová, de az igazság az volt,
fogalmam sem volt egyikről sem. Csak meneteltem előre és próbáltam nem neki menni semminek.

A lábaim egyre jobban fáradtak, és a levegő is egyre jobban lehűlt, ahogyan haladtam előre.

Azon kaptam magam, hogy néha a térdem a földet (vagy ki tudja mit) éri, és egyre fáradtabb és
viharvertebb voltam.

Ettől függetlenül minél gyorsabban, és minél célirányosabban mentem előre, mert nem akartam,
egy olyan helyen éjszakázni, ahol még soha nem jártam.

Ahogyan haladtam egyre előrébb, egy kevéske fény látszott előttem. Éppen csak annyi, hogy az
alakokat  láttam  kirajzolódni.  Egy  falunak  látszott,  kis  házakkal,  közepén  pedig  egy  hatalmas
épülettel.

- Végre. – hatalmas sóhajjal adtam hangot a megelégedésemnek. Megálltam egy röpke pillanatra,
hogy  szusszanjak  egyet,  ám a  nyugodtságom nem sokáig  tartott,  mert  hátulról  valami  erősen
megragadta a jobb lábamat.  Reflexből  teljes erőmből hátrarúgtam, de mindezt egy éles sikítás
követte. Mikor megfordultam, egy kis, egy méternél is alacsonyabb teremtménnyel találtam szembe
magamat, aki éppen a vérző orrán át próbál levegő után kapkodni.



-  Jaj!  Kérlek,  ne  haragudj,  de  annyira  hirtelen  jöttél,  és  nagyon  megrémültem.  –  azonnal
odarohantam mellé, és a zsebemből kihúzott zsebkendőt nyomkodtam az orra alá. – De, tudod nálunk
nem szokás emberek lábát csak úgy megragadni, figyelmeztetés nélkül.

- Te egy ember vagy? – a szemei akkorára kerekedtek, mint két jól megtermett pingpong labda,
majd egy hirtelen mozdulttal megszabadult a zsebkendőtől, és újra a lábamra ugrott.

- Már meg ne haragudj…- apránként egy kicsit rántottam rajta, hátha leesik. De nem esett. Olyan
erősen kapaszkodott, akár egy ragaszkodó kisgyerek az anyjába. – Bocsánat. De. Leszállnál végre
rólam?

- Nem. – most erősebben próbáltam megrázni, de még mindig nem hatott semmit. Olyan volt, akár
egy mozdíthatatlan szikla.

- És mondjuk, azt elárulod, miért nem?

- Mert ha elmész innen, a reményünk is veled tart. – éreztem, ahogyan a körmei belemélyedtek a
bőrömbe.  A  fájdalomtól  hangosan  felszisszentem,  de  ennek  ellenére  sem  eresztett.  Sőt!  Még
makacsabban kapaszkodott.

- Esküszöm az égre, a földre meg mindenre, hogy nem megyek sehova, csak eressz már el. – a
hangom egyre hisztérikusabbá vált. Pár percig töprengtem mit is mondhatnék neki, mert nagyon
reménytelennek tűnt az ügy. – Hé! Mi a neved? – nem válaszolt, csak morgolódott. - Na! Mondd már
a nevedet.

- Kipp vagyok. – kicsit enyhébben szorított, de még mindig nem oldódott annyira, hogy egy apró
rántással is leessen akár.

-  Figyelj  rám Kipp. Jól figyelsz? – bólintott.  – ha elengedsz, megígérem neked. Csak neked!-
rákoppintottam a fejére.  –  hogy nem megyek a környékről  messzire.  Rendben? – egy kis ideig
gondolkodott, majd leugrott.

- Tudod. – az orráról az időközben megszáradt vért kezdte törölgetni. – még soha senki nem
kérdezte  a  nevemet.  Eddig  mindenki  csak  elküldött  a  fenébe.  A  lélegzők  kedvességéről  már
hallottam. – szipogni kezdett, mintha meghatódott volna. – de azt álmomban sem mertem gondolni,
hogy ennyire rendesek lennétek, mindenkivel. – az ittlétem alatt, először húzódott őszinte mosoly az
arcomra.

- Nem tudod pontosan, mi van arra? – törtem meg a csendet, és a kis falunak látszó helyre
mutattam.

- Ott lakik és él majdnem mindenki. – kis szünetet tartott, és nagyokat sóhajtott. – A sötétség és a
hideg előtt egy csodálatos, boldog és élettel teli hely volt. Ma már csak nem is hasonlít rá.

- És….most milyen?

- A zsarnokutazók, és a dögök átvették a hatalmat mindenki fölött. – az arca teljesen elkomorodott,
ahogyan beszélt. – A tanács tagjai mást nem tesznek, csak panaszkodnak a helyzetünkön. A sötétség
még nem lenne hatalmas gond, fény nélkül is megélünk. De ezek az erdőben lakó dolgok, akkor
ölnek, amikor csak akarnak. – áhítattal figyeltem az arcán felgyülemlő dühöt, ahogyan próbált kitörni
belőle.

- De ti, miért nem tesztek ellenük semmit? – leültem a földre, hogy Kipp szem magasságban



legyen velem, és ez által rendesen tudjuk beszélgetni.

- Mert hiába öljük meg őket, annál csak még többen lesznek. Csak az a valami irthatja ki őket
mindörökké, amely az erdő mélyén rejtőzik.

- És ez mi pontosan? – próbáltam elhinni mindazt, amit ez a kis fickó mondott, de egyelőre még
elég nagy nehezemre esett.

- Senki nem tudja. Egyesek kőnek emlegetik, ám azok, akik még éltek a fény idejében, azt állítják
nem is hasonlít kőre. – kifújta a levegőt, mintha megkönnyebbült volna. Mintha egy mázsás súlytól
szabadult volna meg. – ezért kellesz te.


