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„S láttam amint a mennyekben, Isten előtt emlékeztetőül megnyitottak egy nagy könyvet. Az
angyal pedig fennhangon szólott, akár sok vizek zúgása, a trónus előtt, kezében a könyvvel, a Három

Ég Ura felé:
- Ez íratott meg a Korok Fehér Könyvében!”

 

XXI. Könyv Elroppanó szárnyak
 

I. Fejezet: Az ünnep, és ami előtte volt

A városban mely a sziklahasadékban épült most pezsgett az élet. Mindenki lázasan dolgozott,
hogy minden kész legyen mire beköszönt az este.



A nagy ünnep estéje, a Szárnyra Kelésé mikor az egyéves kort elért curaggok megkapták a
nyergüket.  Ekkor  kenték  légben  járókká  azokat  kik  eddig  a  napig  a  rájuk  bízott  curaggoval
gyakoroltak, összeszoktak. Igazi rangnak, komoly elismerésnek számított ez annak, akit erre jelöltek.

A nagy ünnep fényét még inkább emelte a tudat, hogy a curaggok bár hat éve majdnem kihaltak
Kappo Golhából, de hála a mostani harlekon döntéseinek úgy tűnt megmenekültek a pusztulástól a
szárnyaló hátasok. Ezek a termetes madarak évente csak egy tojást raknak, ám az elmúlt hosszú
évek  alatt  igen  sok  hím  odaveszett  a  Tiltott  Átjáró  felett,  a  kalózokkal,  fosztogatókkal  vívott
összecsapásokban, ami miatt egyre kevesebb és kevesebb utód született. Végül az uralkodó megtette
a megfelelő lépéseket, aminek hála most ünnepet ülhettek Kappo Golha feurdjai.

Már csak fél napja maradt hátra a népeknek így nagyon sietniük kellett.

Minden épületre felhúzták a városállam zászlaját a fekete alapon látható három fehér felhőt. Alul
kettő, felül pedig egy felhő alattuk egy-egy pengével lefelé álló, szárnyas markolatú fehér karddal.

Ezt a lobogót lengette az őszi szél a lapos tetejű sziklaóriás platók hátán épült hivatalokon,
kastélyokon, és természetesen magának a harlekonnak, a Szárnyas Fejedelemnek palotáján. Minden
épület  kúp szerű alakot  öltött  csúcsos  tetővel.  A  tehetősebb házak tetején toll  alakú cserepek
díszelegtek. Épültek itt egyszerű fából való házak, levelekből vagy zsúp tetővel. Ez utóbbiak főképp
Kappo Golha határában épültek és ilyen volt Zabbnak az öreg pásztornak az otthona is melyhez hátul
bárányai karámja támaszkodott.

A sziklaplatók, kisebbek, nagyobbak, több vagy kevesebb építménynek adtak otthont. Az egyszerű
emberek házai a nagyobbakra épültek. Az urak otthonai általában magukban álltak, de legfeljebb
három palotát emeltek ugyanarra a sziklasíkra.

A templom, melyet a mesterek gömb alakúra építették, természetesen egymagában birtokolta a
saját szikláját. Tetejére két óriás szárnyat, mint kőtollakból lévő glóriát, készítettek

A harminc láb magas karcsú derekú, masszívan stabil, felfelé kiszélesedő kőfákra emlékeztető
platókat  természetes,  illetve  feurd  kezek  által  alkotott  légies  hidak  kötötték  össze.  Némelyik
kövezett, vagy márvány hátán akár két szekér is kényelmesen elfért egymás mellett.

Maga Kappo Golha a Nyugati Nagy-hegység egyik rejtett mélyedésében feküdt. Természetes
védelemül szolgált számára a körben terpeszkedő roppant sziklafal melyekbe titkos járatokat vájtak.

Ezeken  jutottak  el  a  pásztorok  a  lentebb  elterülő  legelőkre.  A  hegység  koronája  messziről
barátságtalan látványt nyújtott. Kopár volt, és rideg pedig magában rejtett egy élő, nyüzsgő, lüktető
várost.  A  barátságtalan  hegyhátaknak  azonban  meg  kellett  birkózniuk  azokkal  a  nyíresekkel,
tölgyesekkel, fenyvesekkel melyek a hegy lábánál indultak és igyekeztek tompítani a rideg sziklák
távol tartó mogorvaságát.

Egészen magasan zöld legelők heverésztek ahol a juhokat legeltették Kappo Golha pásztorai.

A barátságtalan bércek közül azokkal dacolva játékos patak indult meg lefelé haladva, később
folyóvá terebélyesedve. A Kappo Golha kőből született, szikla adta a talapzatát, a gyökereit, a teste
jó részét. Itt ahol természetes úton nem nőtt növény, a mérnökök, kertészek zsenijének hála mégis
fák sarjadtak mintegy a szürke platókból.

Mély medencéket vájtak és azokba termékeny földet hordtak fel. Ezekbe már lehetett ültetni is,
amit meg is tettek. Így jött létre a fenyőkkel népesített Suhogó liget, az Elmélkedés Ligete, ami a
Bíbor Tölgyek otthona volt a Szárnyas Fejedelem palotája mellett, illetve a Fehér liget a sok-sok



nyírfával. A kisebb parkokba szintúgy telepítettek fákat a köznép nagy örömére.

Kappo Golha  nemesei  közt  keretet  birtokolni  rangot  jelentett.  Versenyeztek  ki  bír  nagyobb
területű, minél változatosabb összetételű kertnek nevezett, már-már aprócska erdővel. Ennek hála a
zöld terebélyes sebet ütött a szürkeségbe.

A jól megtervezett, alaposan feldíszített város levegőjét betöltötte a Pékek céhének platója felől
jövő frissen sült kenyerek, sütemények, kalácsok illata.

- Szelek hoztak Atto – köszöntötte az egyik kövér, kopasz pék rég látott barátját ki most ért az
ablaka alá.

- Köszöntelek Bann – jött a válasz a másiktól, aki szintén tekintélyes hassal rendelkezett, de
legalább még megvolt a haja.

- Te is az ünnepségre jöttél? Talán Kulo Diffoban már nincs munka, hogy ennyire ráérsz? Mert ha
így van, felveszlek inasnak – Bann tokája megremegett, ahogy elnevette magát saját humorán.

- Ne reménykedj te vén kenyérsütő. Biztos a liszt homályosítja el a szemed, és az emlékeid, azért
nem emlékszel rá, hogy kettőnk közül én vagyok a jobb pék. Ezt egész Kulo Diffo tanúsíthatja neked.

-  Az lehet – a fehér kötényt viselő,  lisztes arcú pék kikönyökölt  az ablakán. A párkány fája
nyikorgott a súlya alatt - viszont Kappo Golha meg azt mondaná, hogy Bann Karro kenyerénél, almás
pitéjénél nincs jobb a vidéken.

Mindketten elnevették magukat. Telt arcuk csak úgy hullámzott a nevetésből. Jó barátok voltak,
akik mindig szurkálták egymást, ha találkoztak.

-A  viccet  félretéve  –  mondta  Atto  -  te  is  tudod  milyen  ritkaság  manapság  akármelyik
fejedelemségben a Szárnyra Kelés ünnepe. Kevés a curaggo meg ritkán költenek. Biztos a harcok
ritkították meg az állományukat. Nálatok meg mindjárt tizenötöt nyergelnek fel. – Igazság szerint
már eddig is viseltek nyerget. Ezen a napon egy másik, sokkal díszesebb, jobb minőségű nyerget
raknak rájuk a gyakorló nyereg helyett. - Ez igen szép szám. Mégis hogyan sikerült nektek Bann?

- Nagy viták árán barátom. Gubba Aherusz előbb hat éve megritkítatta az őrjáratokat, majd az
utóbbi két évben teljesen leállította azokat a Tiltott Átjáró felett. Úgy gondolta, hogy olyan rég nem
történt semmi arra felé, hogy Utta Filbennio városunk hippo rappanja kibírja, ha nem röpködhet,
legfeljebb egy-két madárral, nem minddel – fejét csóválva hajtotta le.

- Szóval nem így lett. Mondjuk kettejük meglehetősen hangos kapcsolatának híre hozzánk is
eljutott, de szerintem valamennyi fejedelemségünkbe – dől neki Atto Bann háza falának miközben
pipára gyújtott. Egyszerű fekete úti ruhát viselt, míg barátja legkedvesebb színét öltötte magára, a
zöldet.

- Csak úgy zengett a Tanácskozás Csarnoka. Utta madarakat akart, a harlekon meg nem akarta
adni, mondván; ha továbbra is folytatják a veszélyes őrjáratokat, akkor nem marad curaggo ami
költsön – közelebb hajolt, hangját suttogóra halkította. – Nem mondtam semmit – körbe kémlelt.
Azok a katonák, akik nálam vásárolnak, azok rebesgetik, hogy annak idején a hippo rappan túl
mélyen merészkedett az átjáró felett Edomeia partjai közelébe, és a veszélyes szelek meg állítólag jó
pár t’mol betan sok légben járót leszedtek az égről. Tény, hogy öt vagy hat éve nemhogy ünnep nem
volt, de még tojás sem, költés sem. Aztán néhány éve oda lett annak a bizonyos őrjáratunknak a jó
része, mire a harlekon leállítatta a Tiltott Átjáró feletti őrrepüléseket. Csak egy-két légben járó
járhat arrafelé, több nem.



- Ezek szerint a harlekonnak igaza lett – pöffentette Atto. – Tizenöt madár még szép időkben is
ritka volt. Filbennio elhallgatott?

-  Igen.  De csak rövid időre.  Egy évvel  ezelőtt  megtalálták a  fészkekben a tizenöt  tojást.  A
harlekon úszott a dicsfényben. Egy darabig Filbennio visszafogta magát, csöndben maradt. Utta
elismerte Gubba Aherusz érdemeit, de ő akart kiképezni a madarakat. Ezt megtagadták tőle mire a
viták megint lábra kaptak, csak sokkal hangosabban.

- Ilyen akaratos a ti hippo rappanotok? Nekem ugyan nem kellene egy ilyen Kulo Diffoba. Jobb
nekünk a mi öreg Élli Kammonk.

- Nem olyan rossz a mi Lord Utta Filbennionk. Akaratos – kezdte számolni az ujjain -,  meg
keményfejű, no meg hangos akár az égzengés, vakmerő, konok, de azé’ jó vezér. Egyszer például
harmad magával megtámadott két kalózhajót a Határ-hercegség partjainál.  Elég az hozzá, hogy
mindkét hajó gyors hátraarcot csinált. Lord Utta vágyja a dicsőséget szent igaz, ezért is bír olyan
nehezen magával a tétlen évek múlásával, ám mindezzel együtt azt szeretné a legjobban ha Kappo
Golha a leghíresebb feurd fejedelemség lenne.  Nem rosszindulat  hajtja,  csak nem tud ettől  az
álmától szabadulni és ezért van annyi vitája és ezért tesz olyan dolgokat, amit a katonái bánhatnak
meg.

Épp mondani akart még valamit Bann amikor valami csípős szeg megcsavarta mindkettejük orrát.

- Siess barátom különben a világhíres kenyered szénné fog égni. Később beszélünk még.

- Ez igaz Atto. Megyek is. Te is menj, járd be a várost. Nagyon szép most feldíszítve.

Azzal Bann Karro elrohant miközben termetes hája föl-le ugrált. Hamarosan az ablakon kellemes
illat helyett füst kezdett kiömleni Bann cifra káromkodásaival együtt.

Atto Gibbo intett aztán tovább ment. Igaza volt régi barátjának. Kappo Golha valóban szép volt.
És milyen illatos.

A harlekon, a szikla lordok, úti lordok, villám lordok palotái felől annak híre terjedt mindenfelé az
illatok nyelvén, a szelek hátán, hogy az állatok ropogósra sültek,  a szakácsok tudásuk legjavát
nyújtották.

A gömb katedrális környékét a felkenésre szánt olaj bukéja uralta.

Ezen a napon az egyszerű feurdok is finom ételeket készítettek. Nem a megszokott zöldségfélék,
és zabkása kerültek az asztalra, hanem hús, sajt, utána pedig édes sütemény.

Minden szélesre tárt ablak mögül erről árulkodó illatok surrantak elő.

Az idő kedvezett a sürgölődésnek. Kellemesen langyos őszi nap melengette az arcokat.

A curaggok fészkeikben pihentek, azok pedig kik majd eddig is és ezután is nyergeikben ülnek
majd,  a  nagy  pillanatra  készültek.  Mind  a  tizenöten  elvonultak  a  sziklák  közé.  A  magányban
igyekeztek rendezni addigi életüket, gyónással, csendes elmélkedéssel, térdeplő vezekléssel. Akár
egy leendő lovag a felövezése előtt. Ezért kapták másik nevüket; kidrann glann, vagyis tollas lovag.

Magányukban áldásért imádkoztak, hogy jól szolgálják majd a városukat, hogy ők és a madaraik
jó kapcsolatban, egységben legyenek majd.



Így telt a nap úrnak, harcosnak, papnak, meg mindenki másnak.

A  tereket,  és  utcákat  lampionokkal  ékesítették  a  szolgák.  A  szökőkutakban  csobogó  víz
aranyszínűre vált a napfénytől.

A Nap fokozatosan kezdett lenyugodni. A tüzeket meggyújtották, a szép ruhákat felöltötték, a
légben járók visszatértek.

Még reggel székeket, padokat állítottak fel a templom kertjében. A legmagasabban a harlekon
trónja állt. Alatta a villám Lordok, egyel lejjebb, az úti Lordok, azok alatt a szikla Lordok míves
székei sorakoztak. Az egyszerű padokon ültek a testőrök.

A parkban, a katedrális bejáratától jobbra emelték az emelvényt a rangos személyeknek. A bal
oldalt szabadon hagyták. Ide vezették be egyesével a curaggokat az irányítóik. Ez volt annak a
próbája, hogy a madár vajon hallgat-e leendő gazdájára.

A templomtérre három híd vezetett. Kettőt meghagytak a köznépnek, a középső lett a felvonulók
helye.

Mikor  leszállt  az  est  megkondították  a  harangokat.  Miután  elnémult  a  bongás  a  zenészek
rákezdtek az alkalomhoz illő lassú, meghitt dallamokat játszására.

Kappo Golha népe hangos rivalgásban tört ki mikor megjelent a Szárnyas Fejedelem. Palotája
irányából,  gyalog érkezett.  Otthona három nagy csúcsos tetejű kúpból állt.  A két szélső tetejét
életnagyságú, kiterjesztett szárnyú curaggok díszítették, míg a középső, legnagyobb tetejét színes
üvegből készített egy kisebb város, vagy több falu árával vetekedő üvegkupola fedte.

Négy-négy testőre közé zárva lépdelt egyenes háttal Gubba Aherusz, Kappo Golha harlekonja.
Mindegyik strázsa fekete,  ezüst  szegélyű köpönyeget  viselt,  fekete tunikával,  amire ráhímezték
Kappo Golha felős-kardos címerét, míg köpenyükre, hasonló munkával a harlekon curaggoját vitték
fel. Lábukat fekete csizmába zárták. Jobb kezükben hordozták a kezhut ezt a másfél méter hosszú
tölgybotot melynek minkét végére acélpengéket erősítettek. A fém alul jobbra, felül balra hajolt.

A Szárnyas Fejedelem ruhája hófehér, finom gyapjúból készült. Tunikája a bokájáig ért, köpenye,
melyet aranyszínű szegély díszített, szintén.

Mellkasát arany curaggo ékesítette mely kitárta szárnyait. A címermadár egyik markában kardot,
a másikban pedig jogart tartott. A madár feje fölé koronát hímeztek. Bár a fejedelmi család sarja
volt, de teljesen átlagos testalkattal bírt. Hat láb magas, vékony, gyenge izomzatú feurd férfi vált
Gubba Aheruszból. Kiugró arccsontja, fakó, sima bőre, alacsony homloka, és keskeny szája alatt nagy
álla volt. Fehér haja a válléig ért és egy arany hajtűvel volt összefogva.

Koronája aranyból készült. A középen látható rubin szemű curaggo fejből két szárny indult el
körben hátrafelé ahol összeért.

A kikiáltók megelőzték a Harlekont és így kiáltoztak.

- A nagy Gubba Aherusz, Kappo Golha Szárnyas Fejedelme, curaggok megmentője megérkezett.
A Három Ég Urának áldása szálljon fejére és népére – egyre több száj harsogta ugyanezt.

A város évszázadokra visszanyúló történelme során ez a fejedelem nem tartozott a legnagyobbak
közé. Nem igazán jeleskedett, tüntette ki magát a karddal, fegyverrel, testi erővel való harcban, de
ezt pótolta elméje pallérozottságával.



Bölcsesség jócskán szorult belé. Olvasott államférfinak számított, aki beszélte a saját nyelvén
kívül a liv nyelvet, a mern, az ember, és a liv-mern keverékéből született közös-földit, valamint a
denthorit.

Ügyes volt a kereskedelmei szerződések terén, ettől függően nem igazán lehetett a döntések,
vagy az újítások emberének nevezni.  Nem is  történtek nagy változások Kappo Golha életében,
minden ment a maga útján, ahogy évtizedek óta megszokott volt.

Gubba Aheruszra ragadt egy talán nem túl  kellemes hangzású ragadványnév.  A „Lassúnak”
hívták még, mert igazából kínosan soká tartott nála mire bármire igent, vagy nemet mondott, és
mindent megrágott, ha lehet kétszer is.

A harlekon méltóságteljesen lépkedett végig a hídon, sétált el az emelvényig majd foglalta el
helyét a trónján.

Utána  rögtön  legnagyobb  ellenlábasa  érkezett.  Ő  nem volt  más,  mint  a  villám Lord;  Utta
Filbennio.

Igazi harcos alkattal bírt. Hat és fél láb magas, vékony, szálkás izomzatú testéből sugárzott az
erő. Egyenes tartása jelezte, hogy igazi katona. Tekintetében egyszerre tükröződött a tiszteletre
méltó bölcsesség, illetve ezzel párhuzamosan valami különös kiszámíthatatlanság. Fehér haja simára
fésülve omlott széles vállai alá.

Mikor tanácsra került sor ahol a város fontosabb ügyeit megtárgyalták, akkor biztos, hogy ő és
Gubba Aherusz más álláspontot képviseltek.

Ha  a  Szárnyas  Fejedelem többet  szeretett  volna  akkor  Utta  kevesebbet,  ha  Aherusz  akart
kevesebbet akkor Filbennio akart többet.

Kettejük helyzetét bonyolította, hogy Lord Utta pozíciója, mint Kappo Golha katonai elöljárója;
hippo rappanja.

Annak idején mikor arról folyt a megbeszélés, kit is vegyenek fel az Légben Járók sorába megint
csak komoly vita robbant ki kettejük közt mely nem szűkölködött a múlt felhánytorgatásában.

Gubba Aherusz lenézett trónusáról, és amikor meglátta a hippo rappant újra a fülében csengett
kettejük legutóbbi csatája.

A megbeszéléseket mindig a középső platón felépített, hattornyú tanácsépületben tartották. Az
épületet magát hatszögletű alapra húzták fel. Minden tornya egy-egy curaggot ábrázolt mely kitárta
szárnyait. A madarak egymást érintő kőszárnyai közt üvegkupola emelkedett melyen keresztül a
Napkirály fényes tüskéi egyenese belerepültek a tölgyfa asztalba.

A  hatszögletű  asztal  főhelyén  maga  a  harlekon  ült.  Vele  szemben foglalt  helyet  Lord  Utta
Filbennio. Gubba Aherusz jobb keze felől Ahho Mappar kancellár, bal felől Taddo Unno főtanácsos
székelt.

Az előbbivel szemben ült Lord Ganno Darr, az úti urak képviseletében, az utóbbival szemben
pedig  Lord  Nenn  Spenn,  a  szikla  uraitól.  A  két  nagyúr  Filbennio  bizalmas  jó  barátai,  hű
szövetségeseinek számítottak. A tanácskozás tartott már egy ideje mikor az indulatok kezdtek a
tetőfokára hágni.

- Mi az, hogy nem akarja felvenni? – kiabálta a hippo rappan. Érdekes, hogy fehér arca milyen



hamar tudta szinte minden átmenet nélkül magára ölteni a vörös színt. – Belementem, hogy azt a
nyápic  Kassot  felvegyék az  Légben Járók közé,  sőt  abba is  belementem,  hogy Fannt  legyen a
kapitány pedig ő is igencsak… hm… megfontolt – szavaiban ellenszenv csendült a túlzott okoskodás
miatt, egyértelmű utalásként a harlekon ezen tulajdonságára. - Ezeket lenyeltem. Most meg nem
akarja felséged Vicco Kuzzt felvenni, mert túl forrófejű? Én is ilyen voltam most meg Kappo Golha
hippo rappanja vagyok.

- Épp ez az m’benno – felelte Utta most még nyugodt hangon az előbbi nem túl burkolt sértéssel
nem törődve. A m’benno annyit tesz; tisztelt úr. – Tudom milyen volt, tudom mennyi felesleges,
veszélyes akcióba ment bele. Ő is,  Kuzz, ilyen. Talán megváltozik belőle, maga Lord Utta, már
megbocsásson, de a mai napig ilyen.

- Így van hral’benno – a hippo rappan által használt megszólítás a feurdok nyelvén azt jelenti;
felséges úr. - Nem szégyellem. Körben, a csarnok képei magyarázat rá miért nem. Mondja meg
nekem, hogy mit lát felséged? – két karját kitárva mutatott körbe. Mozdulatát hullámozva, lobogva
követte tengerkék zekéje, arany curaggoval összefogott szürke köpönyege. – A terem csaknem üres,
szinte semmi dísz. Ami van az pedig curaggokat ábrázol.

Ez valóban így is volt. A hatszögletű terem északi, déli, keleti és nyugati falán egy-egy nagy
méretű festmény lógott melyek a leghíresebb óriás madarakat ábrázolták. Nagy csaták híres hőseit.

- Nézzen északra – folytatta Filbennio. - Ott van Sassu a Felhőtépő, ki hajtójával együtt, egymaga
küzdött meg négy t’moll betannal a Felhők csatájában. Délen Kiio a Hasító aki gazdájával három nap
alatt visszatért Edomeia partjaitól jelentve, hogy egy hatalmas fosztogató flotta indult el Rosean felé.
Kiio csaknem belepusztult az útba, de nem adta fel.

Keleten Csontpajzs zuhan alá lecsapva ugyanerre a flottára. Egymaga két hajót tört össze.

Délen pedig Arro szárnyal, az Erős.

Tudja, hral’benno, hogy amikor legközelebb fosztogatók akartak a partok ellen támadni már t’mol
betanok is tartottak velük. Volt elég légben járó így elűzték a repülő ellenséget, de a hajók tovább
vitorláztak nyilakkal, meg kövekkel lődözve a curragokat.

Ekkor Arro, ura parancsára lecsapott, a zászlós hajóra, szétzúzta a vitorlát, a fedélzet jórészét,
felkapta a kapitányt, akit a flotta szeme láttára keresztüldöfött, majd beledobott a roncs gályára. Na
ekkor fordultak vissza a fosztogatók.

Mindegyik curaggonak urának óriásszobra ott állt valamelyik sarokban. Sassu hátán Katto ült, a
Sebes Penge. Kiiot Nammo, a Gyors ülte. A Csontpajzs hátán lévő nyeregben Qenn foglalt helyet,
akit neveztek még Pörölynek.

Arro? Arro az ismert legnagyobb curaggo. Az ő hajtója Ittoben volt a Bátor.

- Ezt mind tudom, m’benno, mivel minden egyes tanácskozáskor elmondja ezt a történelem leckét
– mondta a harlekon unottan mikor Utta elhallgatott. Unott, flegma képet vágott. Ez volt a gyengéje,
egyben  a  pajzsa.  Sokszor  használta  ezt  mikor  valami  már  nem érdekelte,  untatta.  Igyekezett
uralkodni rajta a protokollnak, illemnek megfelelően, ám nem mindig sikerült. Most sem, ez bosszús
ráncokat csalt Lord Utta homlokára, viszont ahogy a harlekon visszanyerte önuralmát, úgy a hippo
rappan is csillapodott. – Olyan sokszor hallottam már ezeket a történeteket, hogy volt időm alaposan
tanulmányozni őket, és rájöttem valamire, amit soha nem vesz észre m’benno – hajolt előre, tipikus
módón könyökölve rá az asztalra, fonva össze hosszú ujjait valahol az álla alatt. - Ők mind bátrak
voltak, nem felelőtlenek, vagy vakmerőek – engedett meg magának némi célzott kritikát bár nyíltan



nem mondta ki, Lord Uttát viszont épp ilyen személynek tartja.

- Thh. Fejedelem. A bátorság nem más, mint a vakmerőség édestestvére. A Szárnyas Fejedelem
szerint nem őrültség, hogy Nammo pihenő nélkül hajszolta végig Kiiot? Biztos nem számított volna
sokat, ha megpihennek egy kissé. Vagy talán mégis? Tudja, hral’benno, a harcban gyorsan kell
döntéseket  hozni.  Sok  idő  nincs  a  tétovázásra,  mérlegelésre.  Ó  bocsásson  meg  felséged.
Megfeledkeztem róla, hogy soha nem vett részt légi vagy földi csatában és soha nem is ült curaggo
hátán – hangjában összekeveredett a lenézés, a büszkeség, a kioktatás. Nyugodtan megengedhette
magának ezt a hangot, mert Gubba Aherusz soha nem bírt elég erőskezű, vagy határozott lenni
ahhoz, hogy elbírjon a hippo rappannal. Ha egy tanácskozás az ő győzelmével ért véget azt általában
a kancellárja és a főtanácsosa jelenlétének, vagy Utta hiányának köszönhette. Pedig Utta próbálta,
akarta tisztelni. Ó hányszor imádkozott érte, kérte az Eget, bírjon felnézni Kappo Golha urára, de
nem ment. Sokszor eldöntötte, uralkodni fog magán. Aztán meglátta Gubba Aheruszt, ezt a törékeny
küllemű  férfit,  mire  egy  csapásra,  mint  valami  mérgezett  víz,  felbugyogott  benne  a  katona
ellenszenve. Innentől pedig már nem volt megállás, visszaút, csak a gyenge férfi legyőzésének tiszta
akarása. Mert ez a gyenge férfi, ettől félt a leginkább Lord Utta, meggátolhatja őt Kappo Golha
naggyá tételében. Szerződések, kereskedelem, diplomácia. Fel nem foghatta harcos énje miként
képviselhet ez bármi tartós értéket. Elvégre ők nem Vellatina kalmárnépe. Na, de a harc. Szállni,
roncsolni, hasítani, büszkén védeni kevesek élén egész Roseant, netán rajtaütést intézni Edomei
erőd partjai ellen… Ez már igen. Ez már megadhatja azt, amiről álmodott. Kappo Golha pergamenre,
kódexekbe vésett nagyságát. És ki tudja? Talán így Kappo Golha jogot formálhatna, persze csak egy
erősebb harlekonnal az élén, a valamikor régen létezett Feurd Városok Ligájának feltámasztására,
annak  vezetésére.  Utta  elmosolyodott,  ahogy  elrévedt  a  szép  jövőbe,  ám  a  gyenge  férfi
visszarángatták őt a jelenbe.

-  Igaz van Lord Utta mikor azt mondja,  soha nem repültem – mondta Gubba Aherusz -,  de
felismerem a veszélyt. Ezért tudok, bár ez önt nyilvánvalóan nem érdekli, jó szerződéseket megkötni,
számunkra  kedvező  feltételeket,  egyezményeket  nem  megkötni,  netán  számunkra  kedvezővé
változtatni.  Akár  hiszi,  akár  nem,  m’benno,  nekem  is  Kappo  Golha  jóléte,  mind  magasabbra
emelkedése  az  első.  Ennek  szemszögéből  nézve  teszek  mindent.  Visszatérve  tehát  a  veszély
felismeréséhez, Vikko Kuzz veszélyes. Nem csak azért, mert fiatal, hanem a kapott parancsoknak
való nehézkes engedelmeskedése miatt.

Olyan mintha valakinek a szavára többet adna, mint a saját feletteseiére, nem gondolja Lord
Utta? –  ezzel  arra a köztudott  tényre utalt  miszerint;  Vikko inkább hallgat  Uttára,  mint  Fannt
rappanra, vagy az őrmesterek többségére. Nem egy példa akadt arra mikor az ifjú nem Fannt
tanításának megfelelően cselekedett, hanem inkább Filbennio tanácsai szerint járt el.

- Elfogadtam a kiképzésbe való felvételét – folytatta a harlekon. - Azt hittem benő a feje lágya, de
nem így történt, ezért pedig… - nyelt egy nagyot, ahogy Lord Utta bősz tekintetével találkozott az
övé. Megköszörülve a torkát folytatta… maga a felelős m’benno.

- Ha valóban miattam nem változott meg akkor ezt örömmel vállalom harlekon. Ugyanis maga azt
mondja, felség, nem nőtt be a feje lágya, én meg azt, hogy nem vesztette el azt a tüzet, ami nagy
harcossá teszi majd őt egy napon. Ezért lesz belőle jó vezető, akire felnéznek a többiek. Hippo
rappan tán soha nem lesz belőle, de rappan még lehet.

Ezek után még soká tartott a tanács, viszont új dolgok nem hangzottak el, csupán az addigiak
ismétlődtek  egyre  hangosabban.  Filbennionak  vitathatatlan  érzéke  volt  rá,  hogy  az  egyébként
csendes Szárnyas Fejedelmet harsány üvöltözésre bírja.

Utta akaratoskodott,  Gubba pedig nem engedett.  Végül a Harlekon nem engedélyezte Vikko



felvételét  a Légben Járók közé,  mire a hippo rappan céklavörös fejjel,  majd kitépve az ajtót  a
helyéből, kirobbant a tanácsteremből, és füstölögve hazatért erődpalotájába. Annak, hogy most a
Szárnyra Kelés ünnepén mégis fel fogják kenni a Légben Járók közé, egy t’moll betan megölése
szolgáltatta az oka.

Az a bizonyos fenevad elveszítve gazdáját bevette magát a Kappo Golha környéki ormok közé. Két
feurdot  megölt  már  valamint  rendszeresen  dézsmálta  a  nyájakat,  öldöste  a  hiábavalóan
felfegyverkezett pásztorokat. Az öreg Zabb pásztor, aki Kappo Golha peremén élt, fia is a t’mol betan
egyik támadásakor halt meg, Zabb nagyobbik unokájával együtt. Értesítették erről Dool rappant, aki
elindult  megkeresni  a vadat.  Azonban nem csak ő kelt  útra.  Lord Utta Filbennio curaggojával,
Metszővel szintén útra kelt. Hátasa nevét azért kapta, mert oly sebesen tudta a csőrét használni akár
egy fakopáncs. Nem sokan büszkélkedhettek saját curaggoval. Egyetlen ilyen személy létezett még a
közép-temerisi Sulann Naa városában élő Nabban BeNoé aki nemcsak azért volt különleges, mert
saját madárral bírt, hanem a feurdok között ritka sötétkék szeme mellé, fehér helyett dús barna haja
nőtt. Metszőt még katonai kiképzése alatt találta egy alkalommal mikor a hegyekben járt bátyjával
Sammával vadászni. Az akkor még fióka Metsző szárnya eltörött.

Atyja közbenjárására az akkori harlekonnál Gubba Aherusz apjánál, Mnemma Aherusznál, Utta
megtarthatta a curaggot.  Ápolta,  gondozta,  nevelte.  Hála az Égnek Metsző szárnya nem sérült
súlyosan  így  a  csont  szépen  összeforrt,  ám  toll  nem  sarjadt  a  törés  helyén.  Ez  lett  Metsző
jellegzetessége; a bal szárnya közepén lévő tenyérnyi kopasz folt.

A curaggo akkor nyerte a nevét mikor pár hónappal később, illetve jelentős növekedés után
kíváncsiságból elhagyva helyét átballagott a kennelekhez ahol megtámadta őt a Filbenniok három
szelindeke. Ez a termetes madár fujtatott akár egy hárpia, majd mikor az kutyák ebből nem értettek
ösztönösen nekik esett a csőrével, csontpajzsával védve magát az ebektől. Utta épp ekkor ért vissza.
Nyitotta is a száját, hogy megállítsa a curaggot, de meggondolta magát, így szemtanúja lehetett
amint  az  csőrét  szemmel  alig  követhető  sebességgel  használva  széthasogatja  a  pórul  járt
négylábúakat. Az egyiket meg is ette.

A  diadal  mámorától  felhevült  állat  hangos  diadalrikoltást  hallatott.  Ekkor  nevezete  el  Utta
Metszőnek.

Később mikor Lord Utta légben járói évei leteltek, s ő lett a hippo rappan le kellett volna mondani
Metszőről, hogy más vegye át helyét annak nyergében. Curaggot csakis légben járó ülhet meg, más
nem. Még a város katonai elöljárója sem, hisz ő nem légben járó már.

Igen ám, csakhogy Metszőt nem érdekelték a hagyományok. Törvény ide vagy oda ő bizony
belemart bárkibe, eltörte bárki csontját, aki nyereggel közeledett hozzá. Rendszeresen megszökött,
és a Filbennio palota tetején aludt. Utta persze nem ellenkezett, de úgy tett, mint akinek erre nincs
befolyása, hiszen ő már nem a madár parancsolója.

Kínkeserves  hat  hónap után,  az  egy  évvel  később meghalt  Mnemma harlekon engedélyével
visszaadták Metszőt Lord Uttának.

Ezen mai napokban is Metszővel együtt indult a veszett t’moll betan felkutatására. Rá is lelt a
nyomaira, de nem jelentette. Ehelyett inkább Vicconak szólt, így a legközelebbi repülési gyakorlat
idején az ifjú Kuzz leszakadt a csapatától.

Teljesen véletlenül Utta épp ennek a gyakorlatnak a napján indult egy kis egyéni gyakorlatozásra.

A Nap tompán nézett le rájuk fátyol gyenge felhők mögül. Langyos szél simított hajukat, hátasaik
tollait. Előre megbeszélt helyen találkozott Viccoval majd elvezette őt ahhoz a barlanghoz ahol a



t’moll betan tanyát vert, majd tüzes fáklyákat hajítottak a sötét üregbe.

Az állat itt volt és hangos vijjogás közepette robbant elő rothadó csontokkal, hússal telehányt,
attól bűzlő üregéből, de olyan sebesen, hogy Filbennionak nem maradt ideje kitérni. Gyorsan jelzett
Metszőnek, aki lehajtotta fejét így az annak a tetején lévő csontpajzs előre került és ennek ütközött
neki a t’moll betan.

A nagy erejű ütközés félre vetette a curaggot, de a rohamozó is beleszédült az ütközésbe. Vadul
csapkodott a szárnyaival miközben szőrös fejét rázva próbált magához térni.

Ezen a fejen két oldalt nagyméretű füleket hordott. Pofájában, mely leginkább egy eltorzult véreb
ábrázatra hasonlított, röviden előreugró állkapcsai közt éles fogak sorakoztak. Nagyméretű sötét
szemei  zavarodottan  villogtak  most  szőr  keretezte,  fekete,  világos  sebhelyekkel  tarkított  bőrű
képéből. Henger alakú testét világosbarna szőr borította, hátsó részéből éles karmokban végződő
rövid, izmos lábak nőttek. Fekete bőrhártyái melyek a hosszúr nyúlt, ujjszerű csontok közt feszültek
időről időre árnyékot vetettek Kuzzra.

Lassan kezdett magához térni a t’moll betan. Mikor Vikko a látóterébe került vad rikoltással
rárontott. Vijjogó hangja fülsértően magas és vékony volt. A feurd gyorsan reagált, időben sikerült
kitérnie,  így a csapás nem érte el,  a  méretes test  mellette zúgott  el.  Ezt  kihasználva gyorsan
nyílvesszőt illesztett íja idegére.

Célzott, lőtt, talált. A lövedék átszakított célpontja hártyás szárnyát, de ez a sérülés úgy tűnt, nem
igen gátolja  a  repülésben.  Morgó hangot  hallatva fordult  újra  támadó helyzetbe és  máris  újra
lecsapott. Vikko Kuzz újabb vesszőt illesztett fegyvere húrjára.

Célzott, tartott, várt, még várt egy kicsit, még egy kicsit, mikor pedig a t’moll betan már elég
közel ért lőtt. Nyílvesszője egyenesen belefúródott a felé zúduló fekete-barna förgeteg jobb szemébe.

Sérülése megállította a lényt. Hangos rikoltások közepette vergődött a levegőben nem messze a
verejtékező,  félig  rémült,  félig  a  felpezsdült  vérétől  megrészegült  Kuzztól,  aki  fegyvert  váltva
támadott. Parancsára curaggoja, Hiú, kissé bedőlt. Innen már Vicco Kuzz le tudott sújtani ellenfele
jobb szárnyára, amit éppen annak tövénél sikerült eltalálnia. Keményen belevágta ott kezhuja felső
pengéjét a csontok, inak, és hús közé, majd végigszántotta vele a t’moll  betan egész szárnyát,
leválasztva azt a testről. Szőrrel vegyült vérpermet szitált Kuzzra, mielőtt a bestia karmazsin csóvát
húzva maga után alábukott a semmibe. Hangos rikoltozása még sokáig pattogott a szirtek között
majd hirtelen elhallgatott. Ekkor ért földet összezúzva magát teljesen a hegyoldalon. Szárnya nem
messze tőle hullott le.

Utta végignézte az eseményeket mikor végre sikerült újra egyenesbe jönnie hátasával az ütközés
után. Tudatosan nem avatkozott be, mert kíváncsi volt pártfogoltja képességeire éles helyzetben.

Bár látszottak a tapasztalatlanság jelei a mozdulatokon ennek ellenére jól vizsgázott Vikko.

Lord Utta büszkén nézett rá. A jövő nagy reménysége ült nem messze előtte, lihegve, kimerülten,
a nyeregben, véres fegyverrel a kezében.

- Férfihoz, harcoshoz illő ábrázat - gondolta magában a villámúr. Észre sem vette a fiú kérlelő
tekintetét, amivel legalább egy cseppnyi elismerést kért magának. Nem kapta meg. Miután véget ért
a csata Lord Utta jelzett Metszőnek, aki ereszkedni kezdett. Leszállt a tetem mellett majd kiszökkent
a vezető ülésből. Elővette saját kezhuját ezt a két éles pengében végződő botot.

Meglendítette majd lesújtott vele egyenesen a t’moll betan nyakára. Az izmok és csontok csak a



harmadik ütésnek engedtek, ekkor vált el a fej a nyaktól, igaz ekkor is még Filbennionak feszegetnie
kellett a torzót mire az recsegve megadva magát végkép levált a testről.

Egy t’moll betan, egy bőrszárny, ahogyan még nevezik legkeményebb része a nyaka. Egész teste
vastag csontokból, kemény bőrből, szívós izomkötegekből épül fel, ám ez a nyaknál, a tarkónál, a
homloknál fokozottan igaz. Ezért nem zúzta be Metsző csontpajzsa a bestia koponyáját. Mondják,
majd olyan kemény a bőrük, mint a sodronying.

Filbennio a válla fölött hátranézett curragójára majd jobb kezét kinyújtotta oldalra mire az óriás
odalépett mellé. Lord Utta rámutatott a fejre mire Metsző néhány szárcsapással felemelkedett és a
karmai közé kapta a torzót.

Kuzz visszatért alakulatához, míg a hippo rappan Kappo Golha felé vette az irányt. Meg sem állt a
harlekon  palotájáig  melynek  udvarába  ereszkedett  alá.  Miután  jelentettek  a  fejedelemnek  az
hamarosan kint volt az udvar feletti erkélyén. A fehér márvány járólapokon vértócsa gyűlt a levágott
állat holt feje alatt. Üveges tekintete a Szárnyas Fejedelemre szegeződött, aki megriadva azt hitte a
fej menten a torkának ugrik.

Gubba kérdő pillantással  fordult  a  villámúr felé,  aki  a  Légben Járók szürke ruháját  viselte.
Nyeregüléséből három zászlórúd állt ki, ami közül az egyiken a szél ezüstszínű lobogót lengetett
melyre egy vörös fél szárnyat hímeztek, ami mögött hét ágú sárga villám cikázott. Háza jelképe. A
másik zászló Kappo Golha kardos-felhőit viselte magán, míg a harmadik a hippo rappan jelvényét,
arany alapon, babérkoszorútól ölelt zöld curaggot.

- Ezt itt – mondta Lord Utta lefelé mutatva a döglött fejre - a vakmerő, a kiszámíthatatlan –
nyomta meg a két jelzőt - Vikko Kuzz küldi, aki nem méltó rá, hogy Légben Járó legyen. Ez az ifjú
legyőzte a veszett, vezető nélkül még sokkal vadabb t’moll betant méghozzá egyedül. Mond uram –
hangjában győzelem csendült. Tudta, a kérdésre, amit feltesz, csak igen lehet a válasz. - Még mindig
úgy véli felséged, hogy nincs rá szükség odafent?

Aherusz  tisztában  volt  vereségével,  de  igyekezett  megőrizni  méltóságát  ebben  a  kényes
helyzetben, ezért ekképpen felelt.

- Úgy látom méltó ez az ügy az újbóli mérlegelésre – húzta ki magát. - Bár gyanítom, senki nem
adott  parancsot  az  ifjúnak erre a  tettre  –  hívta  fel  a  figyelmet  az  udvarra gyűlt  hivatalnokok,
palotaőrök, szolgák előtt a hippo rappan újabb önfejűsködésre - azonban ez semmit nem von le
annak értékéből. Megszabadított minket egy komoly fenyegetéstől s ez jutalmat érdemel. Holnap jöjj
el hozzám tárgyalni. Csak maga, és én négy szem közt mondta a magasból, erkélye balusztrádos
kőkorlátjára  támaszkodva,  amit  vörös  rózsák  futottak  be.  A  palota  kerek  udvarát  tizennyolc
bíborpalástos, barnaköpönyeges bíbortölgyek őrizték.

- Ahogy óhajtja harlekon – hajtott fejet némiképp dühösen amiért a harlekon mégis tudott némi
győzelmet kikaparni ebből, a Lord Utta részéről teljes vereségnek szánt helyzetből. - Itt leszek az
esti órákban – felelte Lord Utta, ruháját meglengette a fűszeres illatú szellő, majd megrántotta a
nyeregülés egyik karját. Cséplő erre felröppent és elhagyta a Szárnyas Fejedelem palotáját.

A következő nap estéjén azon a bizonyos a megbeszélésen olyan hangos „beszélgetés” kerekedett
a két feurd között, hogy az ajtó előtt álló, Kappo Golha függőlegesen kettéválasztott, szürke-fehér,
fekete mezőben fehér felhős, szárnyas kardos címerrel ellátott tunikáját viselő őrök, kiknek hátát
égkék köpeny borította rajta Gubba Aherusz arany kardot és jogart tartó, koronás curragoja tárta ki
szárnyait, már azon gondolkoztak, vajon mikor kell benyomulniuk, szétválasztani az urakat. Erre
azonban nem került sor.



Lord  Utta  kicsivel  éjfél  előtt  távozott  a  harlekon  magán  dolgozóterméből,  arcán  önelégült
vigyorral.

Ugyanez a vigyor ült ki ma este is Filbennio arcára amint az emelvényen kijelölt helye felé
lépkedve a trónszéken ülőre pillantott. Hang nélküli csata folyt kettejük közt.

Ezen az alkonyi órán azonban Gubba szeme oly haragosan villant, amire még a hippo rappan
arcáról is lefagyott a mosoly és komor képpel foglalta el faragványokkal ékesített bíbor párnás
karosszékét.  Fekete  bársony  ujjast,  nadrágot,  csizmát,  kesztyűt  viselt.  Felső  ruhájára  ezüst
címerpajzsban  hímezték  fel  a  vörös  szárnyat,  mögötte  a  hét  ágú  arany  villámmal.  Hátára  a
villámurak arany  köpönyege terült  melyre  díszes,  zöld  babérszegélyt  hímeztek,  jelezve  ezzel  a
rangját.  Köpenyét  arany  villámot  ábrázoló  csat  fogta  össze  melynek  mind  a  hét  ága  egy-egy
gyöngyben végződött.

A nép dalokat kezdett énekelni a hidakon állva. Megjelent a többi előkelőség is. A kancellár és a
főtanácsos a Szárnyas Fejedelem jobbján és balján foglaltak helyet.

Gubba Aheruszt minden egyes ilyen alkalommal, néhány örökkévalónak tűnő pillanat erejéig,
feneketlen keserűség öntötte el amiért ez a két férfi foglalja el ezt a két igen becses pozíciót. A
bizalmasaként tekintett mind Lord Taddo Unno, mind Lord Ahho Mappar de legyen még oly jó
barátok is, mint amilyenek voltak, akkor sem érhettek fel azzal a két személlyel kiknek egyébként el
kellett volna foglalnia a másik két trónust. Immár hét év repült el azóta, mióta imádott hitvese
Elemenna belehalt a szülésbe. Sajnos fia Pleuionn is csupán egyetlen hetet élt, utána anyja után
sietett a másvilágra, Utta pedig itt ragadt egyedül. Csupán az akkoriban a városba érkező Cappio
atya valamint az általa táplált, erősített hit tartották őt vissza, nehogy szerettei után vesse magát.
Család híján maradtak kísérőknek a hivatalnokok.

Lord Utta remek megfigyelő volt. Minden egyes alkalommal észrevette a fejedelem ábrázatát
eltorzító,  azt  meggyűrű érzelemviharokat.  Fikarcnyi  kárörömöt sem ébresztett  benne a látvány,
sokkal inkább erre a néhány, számára már-már delejes erővel bíró pillanatra egyenrangú férfiakként
tekintett magára, s a harlekonra. Pontosan tudta mit jelent a megannyi összeszaladó ránc, a borús
pillantás, amik eszébe juttatták élete legnagyobb kudarcát. Az öccsét; Sammát. Számtalanszor látta
ezeket a hamar tovatűnő vonásokat a maga arcán mikor tükörbe nézett reggelente.

Legalább egy órát kellett várni mire az első légben járó megjelent. Fann rappan jött legelöl, az új
egység vezetője. Magas, izmos férfi volt kiugró arccsonttal, széles állkapoccsal és karvaly orral.
Egyszínű szürke ruhát, derék alatt hasított, térdig érő tunikát, nadrágot viselt. Ugyanilyen színű
köpönyegének sötétzöld szegélye jelezte rangját. Itt nem lehetett babérokat látni, az csakis a hippo
rappannak, a város katonai elöljárójának dukált. Itt pusztán egyszerű, halványabb zöld selyemszélt
lehetett látni a szürke gyapjút keretezve. Tunikáján háza címere virított, zöld pajzsban, szürke szikla
amire fekete kalapács súlyt le. Köpenyén Kappo Golha kardos felhői látszottak a fekete pajzsban.
Rövid fehér haját összeborzolta a feltámadó szél. Háta mögött ott lépkedett curaggoja Gudirru Att.

- Fann Éllá rappan! – zengték a kikiáltók. A curaggo és ura belépdelt a Gömb templom előtti
térre. Fann főhajtással köszöntötte a harlekont, az urakat majd a papot is.

Nyomában sorra érkeztek a kiválasztottak és felsorakoztak a templom kert bal oldalán.

- Sann Sanna! – hangzott amint a tizennegyedik Légben Járó is megjelent és átvonult a hídon
nyomában a madarával.

A szél eközben fújt és a kő mozogni kezdett.



Vikko  Kuzz  utolsóként  érkezett.  Ez  a  Szárnyas  Fejedelem  akarata  volt,  ha  már  egyszer
mindenképp itt kell lennie annak, akit nem szívesen lát itt.

Fiatal férfi lépdelt végig a hídon miközben a két szélső átjárón a feurdok hangosan éljeneztek.
Curaggoja egyszer csak megvetette a lábát, felemelte óriási fejét és felvisított. A szárnyait kitárva
csapkodni kezdett.

A város lakói magukon kívül voltak ettől a bemutatótól Vikko azonban nem örült neki.

- Te ostoba. Mindent tönkre teszel. Fejezd be, de gyorsan vagy ellátom a bajodat - a madár
lenézett rá nagy vörös szemeivel, amiben négyszög alakú, fekete írisz szűkült össze. Kuzz tudta mire
készül.

- Meg se próbáld Hiú. Ha megpróbálsz belém csípni esküszöm, levágatlak és paprikást főzetek
belőled – szűrte a szavakat a fogai közt miközben mosolyt erőltetett arcára mintha minden úgy
történne ahogyan azt ő akarta. – Gondolj csak bele. Biztos ízlenél a körülöttünk állóknak. A feurd
nem mindennap ehet curaggot – nem tudni miként,de ezek az állatok megértették a feurdok nyelvét..

Szavai  megtették  a  maguk  hatását.  Hiú,  aki  nagyon  büszke  volt  erejére,  gyorsaságára
leeresztette szárnyait és elindult a templomkert felé. Erre megint hangos lárma kerekedett.

-  Éljenek  a  Légben  Járók!  Éljenek  városunk  hősei!  Éljen  a  harlekon,  aki  megmentette  a
curaggokat! – kiáltozta a nép. Ez az utolsó igencsak szíven ütötte Lord Uttát. Nem gondolta volna,
hogy egyszer az általa lenézett Gubba Aheruszra lesz féltékeny. Most mégis így járt.

- Még hogy a curaggok megmentője – füstölgött magában. – Ostoba pórok. Soha nem ült egynek
sem  a  hátán,  de  ez  nem  érdekli  őket.  Nem  tudja  milyen  szárnyalni.  Bölcsességnek  nevezett
gyávaságból megtiltotta az őrjáratokat. Ezért ő a megmentő? – szorult meg keze a széke karfáján.
Igaz, igazolódott a számítása – ismerte el magának. – Most meg én is fogadjam el az igazát. Elvégre,
ha nem teszi, amit tesz, ma nincs itt ez az új csapat. De nem! – kelt vitára magával. – Nem ismerem
el és kész. Volt egy jó lépése. Na és? Bizonyára akadt volna más megoldás is. A nép nem ismeri úgy,
mint  én  tehát  az  igazság  az  én  oldalamon  van  –  bizonygatta  saját  gondolkodása  helyességét
miközben marka szorításában nyikorgott a fa. – Lehet, hogy nem is oly soká ki is derül majd. Nagyon
rég nem járt őrjárat az átjáró felé. Azért remélem, nem fogja a város, és ez a föld megsínyleni a
Kappo  Golha  feurdjainak  becsukott  szemé  –  Szorítás  enyhült.  Bármennyire  nem  szerette,
akármennyire is nem tisztelte Gubba Aheruszt a városát Kappo Golhát annál inkább. Bármire kész
lett volna annak megvédése érdekében. Pontosan tudta azt is, otthona védelméhez Roseannak is
biztonságban kell  lennie.  Ez utóbbi  okból  pedig igencsak komoly aggodalom töltötte el,  amiért
hónapok óta senki sem ellenőrizte a Tiltott Átjárót.

Gondolataiból harsonák hangja ragadta ki mely az felkenés előtti utolsó lépés volt a ceremónián.

A szél pedig fújt és a kő egyre jobban mozgott.

-  A  fény  eme olajával  –  kezdte  a  bíbor  ruhás,  vékony,  öreg pap,  kinek  reverendáján  Isten
dicsőségének arany sugarai  díszlettek –  felkenlek téged Fann Éllá Légben Járóvá,  és ennek az
alakulatnak  a  rappanjává!  Légy  bátor,  és  soha  ne  hátrálj  meg!  –  zengte  a  feurd  akinél
tisztességesebb férfit nem igen ismert Lord Utta. Derék, fegyelmezett jellemnek ismerte. Papabb
papnak a legtöbb reverendába bújt kutyaütőnél.

„- Fiam. Amit választ a feurd, pláne, ha férfi azt tegye, s ne fintorogjon mikor keserű a szőlő. A
férfi egye meg amit főzött. Jómagam Isten szolgálatára adtam a fejemet ifjú korom óta. Pontosan
ezért nem fogok nők szoknyája után kujtorogni, azok alá bújni. Soha nem is tettem. Mi keresni valóm



lenne ott? Ha egy férfi nem képes aszerint élni, amit választott akkor minek tette a lábát arra az
útra. Fiam. Tudom én, hogy sok magam fajtát a családja kényszerít a papi pályára. Sokan igába is
hajtják  a  fejüket.  Meghajolnak  akár  a  nád.  De  mondok  én  valamit,  fiam.  Jobb  a  családból
kitagadottan élni, mint a pokol tüzében égni. Sokan ezt nem hiszik, pedig így van.” – mondogatta
mindig Kappo Golha érseke valahányszor Lord Uttánál vendégeskedett. Ez pedig sűrűn megesett.
Filbennio igazi harcosnak tartotta, és komolyan sajnálta amiét az a reverendát választotta a kard
helyett.  „ -  Na és te Lord Utta? Te tudod fiam, hogy mit akarsz?” – zárta minden alkalommal
eszmefuttatását  Dibbon  érsek.  Lord  Utta  pedig  tudta.  Nagyon  is,  ám  egyesek  rendszeresen
akadályozták céljai elérésében – sandított fel szeme sarkából a harlekon irányába.

- Támaszkodj hitedre, védd meg népedet s mindazokat kiket a Három Ég Ura terád biz! – zúgott
tovább Dibbon érsek mély baritonja. - Legyen tiszta a te szemed, hogy megláthasd az ellenséget,
annak minden ármánykodását! Ne félj szólni gyermekem, mikor kell még akkor is, ha senki nem akar
meghallgatni! Ne félj, fiam, hanem szólj s akkor Isten is veled lesz!

Dibbon érsek odalépett a vele szemben állóhoz majd az olajba mártott mutató és középső ujját
végig húzta Fann szemén, száján, homlokán. Az eddig térdeplő férfi felállt majd így szólt.

- Mindezt fogadom! Eskümhöz pedig hű leszek míg csak dobban a szívem! - akik közel álltak
hallották a  szavait  mire harsány éljenzésbe kezdtek.  Hamarosan,  mikorra Fann Éllá  felcsatolta
kardját, fejére pedig felhelyezte sisakját, mindkét átjáró kiáltások zajától lett hangos.

A szél pedig fújt a magasban a kő pedig kibillenve őrült, pörgő táncra kelt.

Folytatódott a szertartás, mígnem végre Vikko is sorra került. Dibbon érsek elmondta a szöveget
majd az olajba mártotta ujját. Ekkor borult föl minden.

Fent erős széllökések ostromolták a gömb katedrális minden porcikáját mely már évszázadok óta
állta eme támadásokat. Egészen mostanáig. A kő öröknek tűnik, de ez csupán látszat. A valóban
halhatatlan, kórtalan szél, kitartó munkával elporlasztja őt is, a habarcsot is.

Így  esett  ez  most  is  mikor  egy  méretes  faldarab megadva magát  az  idő  viszontagságainak
kiszakadt a helyéből és kisebb kövek záporától kísérve egyenest a harlekon felé kezdett zuhanni.

Vikko nem késlekedett. Azonnal felpattant Hiú nyergébe majd egy pillanattal később már fent is
volt  a  levegőben.  Még  be  sem  szíjazta  magát.  Hátasa  által  keltett  légörvények  gazdagon
részesítették áldásban Dibbont amint fellökték és a fejére borították az olajos tálkát. Érseki vörös
talárja teljesen elázott.

Tehát Kuzz reagált leghamarabb. Jelzett Hiúnak a nyereg egyik karjának megrántásával, ami
rácsapott madara nyakára a fejtetőn nőtt vastag, széles csontpajzs alatt, ezért lecsapta a fejét így a
csontpajzs egyenesen a zuhanó tömbre szegeződött. A másik kar a nyereg hátuljában végződött egy
másik lapátban. Egy ütés lassítás, két ütés gyorsítás. A jobb vagy bal irányt a lábával adhatta meg.
Amelyiket belenyomta állata nyakába, az arra fordult. Így tudott megfordulni is. A harmadik kar a
nyereg alatt az állat nyakán pihent. Ha felemelték emelkedett, ha belenyomták a hátába ereszkedett.
Egészen addig végezte valamelyik manővert, míg a kar alja vissza nem tért normál állapotába.

Sok, egyébként jó katona nem bizonyult alkalmasnak mikor próbára tették őket, vajon alkalmasak
e légben járónak. Lehetett is jelentkezni erre, de volt akit felkértek rá.

Ám egy curaggot irányítani, a vezér nyerget kezelni, méghozzá gyorsan, gördülékenyen, úgy ami
csatában is megállja a helyét, miközben nyilat, íjat, vagy kezhut kellett használni, nos, ez olyan
feurdpróbáló feladatnak bizonyult amibe sokan belebuktak. Lord Utta is csak imádkozni tudott Vikko



alkalmasságáért, könyörgése pedig meghallgatásra talált.

Egyébként a vezérlő ütések a monstre állatoknak csupán annyit jelentettek, mint mikor valakinek
megbökik a vállát, hogy figyeljen oda a másikra, vagy, mint lónak a zabla meghúzása.

A curaggok idomításának legtöbb idejét a napok emésztették fel mikor nem történ más, csupán
az állatra szíjazták a nyerget, hadd szokja meg annak minden egyes részét magán úgy, hogy később
meglehessen tanítani arra, mit jelent az mikor az egyik kart meghúzzák. Kuzz és Hiú nagy erővel
repültek neki az elszabadult faldarabnak mely apró morzsákká robbant szét kavics esőt zúdítva a
lent lévőkre. Kisebb kövek felsértették Vicco arcát is apró vérhegeket serkentve hosszúkás, éles
vonású arcán. Akadt ugyan néhány könnyebb sebesült kit eltalált egy kisebb kő, azonban a Harlekon
sértetlen maradt.

Gubba Aherusz hálás pillantást vetett megmentőjére hisz nem lett volna ideje elugrani. Enyhe
remegés kíséretében felemelkedett a székéből. Lord Utta ülve figyelt az eseményeket nem törődve a
rá szitáló kiszáradt habarcsporral.

- Vikko Kuzz légben járó – mondta az ifjúnak a Szárnyas Fejedelem mikor az leszállt. Közben
Ahho Mappar kancellárt az ispotályba kellett kísérni mivel a hegyes szakállú, ötvenes éveiben járó
férfit komolyabban fejen találta egy kő erősen vérző sebet fakasztva a feje tetején.

- Megmentetted az életemet – folytatta Gubba Aherusz. – Hála, köszönet neked ezért. Most már
tudom, hogy bár ifjú vagy s ennek tüze ég a szívedben, de ez a szív nagyon is a helyén van. Nem
feledem mit ma értem tettél – mondta hangosan a fejedelem mire a sokadalom hangosan éltetni
kezdte a megmentőt. Utta elégedettséggel eltelve tekintett a nem várt eseményekre, hisz úgy tűnt
végre beérett hosszú munkája gyümölcse, amit a fiúba ölt, Vikkoval pedig madarat lehetett volna
fogatni az elismerő szavak hallatán. Gubba előrelépett majd megölelte szófogadatlan katonáját.

- Tudom, kihez tartozol – suttogta. – Tudom, kire hallgatsz, az pedig nem én vagyok. Neked
többet ér a hippo rappan, meg az általa beléd nevelt dicsőség vágy. Most megmentettél, ez igaz. A
bizalmamat azonban nem nyerted el. Még nem. Nem bízom benned, mert nem bízom meg abban sem
akihez hűebb vagy mint hozzám. Ezeket tartsd észben, légben járó - mosolyogva hátrébb lépett,
bizalmas tekintettel nézve Kuzzra, majd visszament a helyére. Férfiak és nők mind felharsantak
annak láttán, hogy a fiatal hőst mennyire i uralkodója.

- Ne higgye, hogy nyert – mondta kihasználva tömeg rivalgását. Nem fordult oda, de mindenki,
aki halló távon belül volt tudta kinek szól. Filbennio is. – Szerencsétlen eset, ami szerencsésen
végződött. Most talán kedvez magának, viszont ez a fiú még nagyon éretlen. Nem sokára pedig
hibázni fog akkor pedig ott leszek.

- Na de mire nem gondol jó hral’benno. Őszinte híve vagyok, rendíthetetlen hűséggel az irányába
– jött az ironikus válasz ami azért részben igaz volt. Hűséggel volt a harlekonhoz viszont Gubba
Aheruszt nem tudta elfogadni. Ez alkalommal valahogy senki, még Lord Utta szövetségesei sem
somolyogtak az gúnyos megjegyzésen.

- Most pedig szárnyra, fel a légbe! – bődült el a meglocsolt Dibbon érsek, mire Fann Éllával az
élen mind a tizenöt curaggo felröppent. A gömb katedrális szárnyai körül most tollakból készült
glória körözött egyre lejjebb és lejjebb aztán pedig a légben járók elrepültek a fészkek felé.

- Gonna vinn agg’mbo! – kiáltotta Gubba harlekon ami annyit tesz; szárnyaljon a jókedv.

Az éjszaka hátralevő része az ünneplésről szólt. Mindenfelől a muzsika dallamai hangzottak amit
a táncoló lábak dobogása kísért. Boldogság áradt, szerte szét nevetések hangja tört az ég felé. Senki



nem törődött most mással, mint a barátaival meg a finomabbnál finomabb ételek elfogyasztásával.
Nem volt baj most Golundon, szép volt az élet, csillagos volt az ég, a Hold pedig fedetlen arccal
nézett lett Kappo Golha lakóira.

 

II. Fejezet: Paloták felett az ég

 

Még két nappal később is élénken élt a feurdokban a Szárnyra Kelés ünnepének hatása. Sőt
harmadnap is erről beszélgettek a Hegyes Karom fogadóban. Mondják, hogy minden csoda három
napig tart, és az ki ezt a mondást mondta tudhatott valamit.

Az ünnep estéjétől  számított  negyedik reggel  eső fellegektől  takart  napkoronggal köszöntött
rájuk. Hirtelen nagyon hűvös lett, a nyúlós köd pedig csak nagyon lassan kezdett oszlani. Páran
kezdtek előkászálódni  házaikból,  néhány kéményből  pedig vékony füstcsík kezdett  előbodorodni
elvegyülve az egykedvű szürkeséggel mi a paloták felett az égre vastag, a világot takaró függönyként
kifeszült. Gubba Aherusz udvari szolgái kocsit tolva maguk előtt tartottak Bann Karro péksége felé,
hogy kenyeret vásároljanak.

A kövér pék álmatagon a kemencékkel ügyködött, valószínűleg egész éjjel nem aludta a friss
cipók elkészülte végett.

Csikorgó kerekekkel gurult be a kocsi a céh udvarba.

- Bann Karro bújj elő! Ketta vagyok az udvarból! A kenyerekért jöttem! – kiáltott be a tágas udvar
közepéről, ami a pék háza, műhelye előtt állt.  A szomszédos ház egyik emeleti zsaluja résnyire
kinyílt, de csak épp addig, hogy egy darab száraz kenyeret hajítsanak a hangoskodó felé.

- Hé! Én az udvarból jött….

- Hagyd már. Ne üvöltözz itt hajnalok hajnalán mikor sokan még az igazak álmát alusszák. Köztük
az asszonykám is. Na, őt merd felverni. Azt hiszem akkor lesz neked boldogtalan világod Ketta
barátom. Told inkább azt a kordét a hátsó ajtóhoz. Ott felpakolunk aztán megyek aludni. – mondta
Bann nagyot ásítva a végén. Ketta, Karro asszony említésére komolyan visszafogta hangját, ugyanis
részesült már annak haragjából mikor is akkora áldomásban lett részeltetve, aminek nyoma még két
napig égett az arcán.

- Vizelnem kell. Hol intézhetném el? – kérdezte az udvari szolga egy kis idő múlva, immár a
kisebb, szerényebb hátsó udvaron.

- Ott hátul – mutatott az udvar egy távolabb részébe az egyik inas. – Arra felé van egy gödör. Oda
menj.

A szükségben lévő férfi futva indult meg, menet közben pedig már oldotta is kifelé nadrágja
köteleit. Mire oda ért tüzelésre kész volt a gőzölgő húgy pedig azonnal távozott is. Mikor végzett
elkezdte visszakötni nadrágja korcát az eget kémlelve közben. Előbb keletre pillantott a többi pékség
felé, majd északra a hegyek felé. Fordul volna meg, hogy induljon, de csak ebben a pillanatban
hasított belé a fölismerés mi is az, amit a szirtek fölött látott. Odaugrott a kerítéshez felpattant egy
ládára és kikémlelt. Nem képzelődött. Valóban ott közeledtek.

- T’moll…, T’moll… – suttogta akadozva. Ruhája hirtelen átnedvesedett hiába ürített az előbb. –



T’moll betann! – üvöltötte végül. – T’moll betann! T’moll betann!

Rohanva, a reggeli hidegben verejtéktől párálló testel lódult a fejedelem palotája felé miközben
tovább üvöltözött, akárcsak, ha magát a Kígyószavú Sátánt látta volna, háromfejű kutyája Cerberus,
a pokol vérebe hátán Kappo Golha felé rohanni a hegyek érchátán. Nem törődött azzal, mekkora
pánikot is kelt. Üvöltött akár a fába szorult féreg. Meg is lett az eredménye. Fekete, vastag, övvel
átfogott köpenye vadul csattogott mögötte.

Mindenfelől kicsapódó ablaktámlák koppanását lehetett hallani, ezt követően asszonyok sikolyát
amint egyre többen vették észre közülük a közeledő veszedelmet. Minden harangot félrevertek.

Az utcákat hamarosan égkék köpenyes, szürke-fehér tunikás, sodronyinges katonák lepték el akik
mindenkit vissza zavartak a házakba. A város szélén álló kis viskóban lakott Zabb a pásztor. A nagy
lárma őt is felverte.

- Ejnye, mi az már? Mindig csak ez ricsaj. A feurd meg aludjon nyugodtan – tovább perelve
kiballagott udvarára majd szétnézett. Felpillantva most már ő is látta a riadalom okát.

Jó hatvan bőrszárnyú rémség repült alakzatban a város felé.

Zabb halta meg azon a sötét, fagyos szelektől kísértett napon elsőnek. Nyílvessző járta át a
torkát. Aztán elpusztultak a báránykái is akik a ház mögötti karámban bégettek. Hatalmas fából
készült, téglalap alakú építmény zuhant rájuk amit a t’moll betannok cipeltek idáig. Egy másik Zabb
elől lévő szerény udvarán landolt letarolva a fél vesszőkből font, derékig érő kerítést. Az ellenséges
sereg több ilyet is hozott magával, amelyet itt a város északi szélén tettek le, közülük többet is más-
más sziklaplatókra a lassan ébredő városi íjászok nyilaitól kísérve.

Kappo  Golhát  nem védte  egységes  sánc,  hanem az  egyes  platókat  külön-külön  vette  körül
kígyóként kanyargó, fogazott  mellvéddel bíró fal,  melyek közül némelyik összeért az egymással
szomszédos, érintkező platók esetében. A védelem erejét fokozta, ha a falon belül erődpalota is épült
ugyanis ezek külön falat kaptak.

Ez némiképp megnehezítette a védők dolgát, de ugyanakkor meg is könnyítette, mert a városunk
úgy nézett ki, mintha több fellegvárból épülne fel ahová be tudnak zárkózni.

A  földet  érés  után  kétszárnyú  ajtók  nyíltak  ki  nyikorogva  a  t’moll  betannok  hozta
ládaszerűségekből,  majd  előmasíroztak  a  gyalogosok  azok  gyomrából.

Fekete csizmát,  és  lábszárvédőt,  nadrágot,  szürke mellvasat,  vállvédőt,  fekete bír  alkarvédő
viseltek.

Íjakkal, kardokkal, lándzsákkal voltak felszerelve. Arcukat kígyófejet formázó fedte sisakjuk arcot
keretező íve alatt.  Fehér zászlóikon két fekete kígyó tekeredett össze, kitátott pofájuk közt egy
gömbbel.

Minden egyes szállítóból vagy ötven harcos vonult elő. A város belsejében kürtök szólaltak meg
mire minden laktanya azonnal kiürült. Kappo Golha kilencszáz védője nekiindult, hogy leszámoljon
az ellenséggel.

Ezüstös páncélcsíkként nyomultak előre. A gyalogság rappanjai sötétszürke tunikában, barna
szegélyű égkék tunikába feszítettek s álltak katonáik élére. A barna szegély a földi rappanoknak járt.

- Lappo di’ ann! – Vért a kövekre! - bődült el az egyik földi rappan.



- Sdinn bosh’ kegg svabbidirum! - Küldjétek pokolra őket! – így egy másik.

- Spinnre bebenn tusshgur di’ svabbdirhar tibda zuzunn! – Mutassátok nekik, út a pokolba melyik
vezet! – zengte a harmadik

Békésen alvó feurdokat ébresztett fel a vasalt csizmák dobbanás ajtóikon mely után közvetlenül
reccsenő fa hangja hallatszott. Szerencséje volt annak, aki aludt és álmában küldték át a másvilágra,
de jócskán akadt olyan, akinek a torkához hideg acélt feszítettek ébresztő gyanánt. Az ilyet nem
megölték hanem kituszkolták a házából.

Sok hajlékban ölték meg a család egy vagy két tagját, a többieket pedig hagyták elrohanni. Minél
nagyobb káoszt akartak elérni, amit aztán a maguk javára fordíthatnak.

Mint megvadult nyájat zavarták maguk előtt a pánikba esett tömeget. Miden egyes sziklaplató
kapott  vagy  száz  fekete  harcost,  akik  a  harlekon  palotája  előtti  főtérre  igyekeztek,  hogy  ott
egyesüljenek.

A keskeny, alig egy szekér széles utcák felvették a túlerőt, így az ellenség főereje a város széles
főútján érkezett, az összecsapások az utcácskákban, tereken alakultak ki.

Kisebb szakaszok foglyokat szedtek, akiket visszatereltek a szállítóikhoz.

Mindeközben odafent a t’moll  betannok alakzatba rendeződtek.  Kisebb öt fős támadó ékben
nyomultak előre keresvén a légben járókat, egyenlőre nem törődve a lenti védőkkel kik a behatolók
fogadására készültek. A tollas lovagok nem is várattak sokáig magukra. A harminc curaggo szintén
öt fős rajokba rendeződött.

Fann Éllá vezette az új alakulatot három öt fős csapatba rendezve, szintén ékekbe állva.

Nyergeiken ott csattogott Kappo Golha kardos-felhős zászlaja, az új alakulat jelvénye zöld alapon
arany tojás,  a  tojásban egy zöld lefelé mutató kard,  a  tojás felett  pedig egy fehér curaggo.  A
harmadik csattogó lobogón a légben járók saját jelvénye repkedett mit a Szárnyra Kelés ünnepén
nyertek meg, vagy már korábban, családjuk révén birtokoltak.

Fann rappan mellette ott szárnyalt maga a hippo rappan hű hátasa Metsző hátán. Ezüst háttér
előtt lengett mögötte a vörös szárny hét ágú villámok ölelésében. Vikko Kuzzt ha lehet most a lehető
legmesszebbre helyezték el tőle. Kuzz saját jelvénynek zöld-kék mezőben – mely színeket ő maga
választhatta, mint ahogy a jelvényre is javaslatot tehetett – egy cakkos szélű, lehasított, fekete t’moll
betann szárnyat varrtak fel.  A Szárnyra Kelés ünnepén történtek miatt egy kettétört kőtömb is
felkerült a szárny alá.

-  Kétszeres  túlerőben vannak!  –  kiáltotta  oda Lord Uttának Fann rappan.  –  Mit  akar  tenni
m’benno?

- Egy feurd nem számolgatja azt, mennyivel vannak többen az ellenségei! Azok mindig többen
vannak, mint mi! – felelte miközben tekintetét a közeledő ékekre függesztette. Rövid mérlegelés után
döntött. - Úgy látom, ma az ékek napja van! Váljunk szét! Ti a bal szárny rajai felé menjetek, míg mi
a jobb szárnyat támadjuk! Átcsapunk köztük! Mindenkinél legyen kézben a kezhu. Visszanyessük
kicsit a bátorságukat! Akik átjutottak azonnal visszafordulnak, és hátba kapják ezeket a dögöket a
centrumukban! Megértetted Fann rappan? – kérdezte. Haja megpróbált volna csapkodni de a sisak
nem engedte. Könnyű, keményített, arany babérlevelekkel, azok közt pedig két, egymással szemben
szárnyaikat kiterjesztő arany curaggo díszítette, bőr mellvértet viselt a derékig érő sodrony felett.
Ezt alkar, illetve lábszárvért egészítette ki.  Nyitott,  barbuta típusú sisakja alá sodrony csuklyát



húzott  aminek  alja  a  mellkására,  és  a  hátára  ért.  Hátára  szürke  köpeny  került,  zöld,  barna
babérokkal hímzett szegéllyel.

- Igen uram – jött a válasz. Fann felszerelése megegyezett Lord Uttáéval, de neki nem dukált
köpenyéhez babérág.  Bőr mellvértjén a hegyre lesújtó kalapácsot  lehetett  látni.  Odébb repülve
átadta az utasításokat a rajparancsnokoknak. Magasba emelte élére fordított jobb kezét mire íjak
idegei pendültek meg tizenöt harcosának kezei között. A vesszők mely elsurrantak róluk találtak.

Öt vagy hat fekete fulg bukott alá hátasát is magával rántva, mert ráborulva nyerge vezérbotjára,
a  bőrszárnyakba  vert,  égetett  engedelmesség  miatt,  élettelen  testének  holt  súlyával  az
öngyilkosságba parancsolta a t’moll betannt. Csak romok maradtak a méretes bestiák után. Kettő
háztetőnek csapódott totális pusztítást víve végbe. A maradék három nekicsapódott a kövezett útnak
terebélyes krátereket hasítva ott melyek hamarosan megteltek fekete és vörös vér keverékével.

Ezek után hangos szárnycsattogás közepette egy helyben való lebegésből rohamba mentek át a
légben járók. Fann Éllá három raja és Utta Filbennio három raja előretört. Felemelt ökölbe szorított
kéz jelezte, hogy fejeket le. Minden curaggo leeresztette busa fejét, miután az elülső lapát megütötte
a nyakát, maga elé tartva a csont lemezt.

Minden kígyóimádó fattyú a helyén maradt, ahogy feléjük repült a harminc curaggo. Talán a
parancsnokuk volt tapasztalatlan, talán nem volt ismerete arról ami feléjük tartott, de nem szóródtak
szét a t’moll betannok. Vesztükre.

Saját kárukon kellett most a fulgoknak megtanulnia, hogy milyen kemény is az óriás madár csont
pajzsa.

A hullám mikor nekiront a sziklának messzire hallatja hangját.  Az ilyen magas Isten alkotta
kőgátakat hívják hullámtörőknek amik évszázadokon át képesek ellenállni a víz erejének.

Nos a támadó hullámnak való tartós ellenállást most nem igen lehetett elmondani Fulgorg repülő
harcosaira.. A hullám kegyetlenül beléjük mart majd átcsapott rajtuk.

Csont robbant bele a csontba, vastag izomba beszakítva nem egy mellkast. A hatalmas dörrenés
hangjára egy pillanatra megtorpant az odalent kibontakozó ütközet. Minden szempár felfelé fordult
aztán a szemek tulajdonosai közül sokan gyorsan fedezéket kellett, hogy keressenek, mert több mint
több tíz fontos tetemek kezdtek el hullani az égből. Fekete vér spriccelt szerteszét, ocsmány esővel
árasztva  el  a  város  házait.  Akadt  olyan  bőrszárnyú  mely  fele  szárnyát  elveszítve  rikoltozva,
csapkodva bukfencezett alá miközben vezetője hangosan kiáltozott addig míg a becsapódás tompa
puffanása el nem némította mindkettőt örökre.

Utta  Filbennio  terve  sikeresnek  bizonyult  és  sikerült  átvágniuk  magukat,  de  sajnos  ők  is
veszteséget szenvedtek. Egyik rajuk teljesen megsemmisült, Vikko csapatából pedig a rajparancsnok
és még egy társa veszett oda. Hét légben járó semmisült meg egyetlen hadmozdulatra, ráadásul
csaknem az  elsőre.  Lord Utta  ekkor  rettent  meg először  az  ütközet  alatt,  ám számos hasonló
pillanatot kellett még aznap átélnie.

Két  szívdobbanásnyi  idő  múltán  Kuzz  már  élére  is  állt  két  társának  felkészülve  az  újabb
támadásra.

Azonban a támadás nem indult meg bár a hippo rappan már emelte a kezét jelezvén az újabb
roham indítását, kihasználva gyorsan ellenségeik meglepettségét, szétrebbent sorai adta alkalmat,
de Fann rappan nem követte a példáját, nem készült újabb támadásra, mert figyelmét elvonta a lenti
csata. Látta, hogy a fekete öltözékes fulgok kezdik bekeríteni a város védőit.



- Miért habozol? – kiáltotta Utta.

- Nézze m’benno lent a harcosainkat bekerítik! Segítenünk kellene!

- Azt tesszük, itt fent te ostoba! Nekünk most itt van dolgunk! Ezeket a bőrszárnyúakat kell
elintéznünk mielőtt bármi mást tennénk! Ha viszont tovább késlekedünk elveszítjük az előnyünket!
Nézd most meg vannak zavarodva! – előre mutatott ahol valóban kaotikus volt a helyzet. Minden
t’moll betann megvadult és alig lehetett őket megfékezni. Teljesen elborult az elméjük és vakon neki
akartak rohanni társaik gyilkosainak. Egyikőjük addig vergődött, míg ki nem vetette irányítóját a
nyeregből, akinek kezéből kiszakadt nyereg vezérbotja, hogy átkozódva zuhanjon alá. akár valami
vérgőzös pokolból felszakadt, felböfögött viharfelleg mely vijjogó villámok hangján robajlik. Több
állatot más bőrszárnyak vére mocskolt be.

- Talán szétválhatnánk. Maga, uram, elcsalja őket innen mi pedig segítünk lent! – vetette ellen
Fann.

- Megőrültél? – jött üvöltve a válasz. – Ha szétválunk ők is szétválnak és egyesével levadásznak
minket! Látod! Ezért nem akartam, hogy rappan legyél! Túl sokat gondolkodsz s ezért akár az
életünkkel is fizethetünk!

- Igen? Na, majd meglátjuk. Az enyéimmel lemegyünk és segítünk a hippo rappan meg csináljon
amit akar – hangzott a nyílt parancsmegtagadás.

- Talán azért szállt szembe a felettesével, mert Gubba Aherusz hitben osztozott. Vagy hős akart
lenni.  Vagy  valóban  meg  akarta  menteni  lenti  társai  életét.  Talán  csak  Lord  Uttának  akart
bizonyítani – száguldottak végig a gondolatok Filbennio elméjén. – Egy biztos. Ha ennek vége, és ne
tán túl is éljük, biztosan kivégzik Fannt parancsmegtagadásért – morogta maga elé a hippo rappan. -
Vagy akár a dolgok elé is  mehetünk – mondta magának. Lord Utta az íja után nyúlt  meg egy
vesszőért. Felkészült rá, hogy ha kell, kilövi az okoskodót, de erre nem került sor, mert egy kígyó
maszkos elintézte helyette.

- Utáááá….. – szakadt benne Fann Éllában a parancs amit készült kiadni mikor egy nyíl rezegve
állt meg a jobb szemében.

-  Hála  az  Égnek.  Egy  gonddal  legalább  kevesebb  viszont  hamarabb  is  történhetett  volna.
–morogta Lord Utta maga elé. – Viszont ez miatt a barom miatt most lőttek a második csapásnak.
Azok a mocskos férgek lassan megint kezdenek rendeződni. Most mit tegyek? Időt kell nyernünk -
morfondírozott. - Vissza a kőtárak felé! Közben lőjetek! – adta ki a parancsot mikor döntött, amikor
az első t’moll betann raj megindult nekik..

Alacsonyan repüljetek hogy az erődpaloták íjászai leszedhessenek pár dögöt. Értettétek? Adjátok
tovább – azzal megfordította Metszőt és már indult is délnek a kaszárnyák felé. Ott építették ki a
kőtárakat  amelyekben  katapultoknak  szánt  lövedékek  sorakoztak.  Nyomában  ott  repült  Vikko
szorosan fölzárkózva mögé.

A kígyó maszkosok nem azonnal indultak útnak. Két rajt  elküldött parancsnokuk csak aztán
vetette magát a feurdok után. Szárnyalás közben megkerülték a Harlekon palotáját majd átrepültek
két nagyúri kúp alakú palota közt. A nemesi házak otthonait alkotó kőtömböket díszesen faragták, és
több  sorban,  akár  ha  pápai  tiarát  akarnának  utánozni,  külső  díszes  pillérek  támasztotta
függőfolyosók futottak körbe. A fedett, kőkorlátos függőfolyosók között falba mélyesztett fülkékben
méretes szobrok posztoltak.

A vadászok maguk előtt látták a feurdokat és nagyobb sebességre ösztökélték hátasaikat nem is



figyelve a környezetükre,  ezzel  is  alátámasztva a támadó ékeket vezető fulg nem ismerte Utta
Filbenniot. Megszokta már; ha a prédára veti magát, akkor a zsákmány menekül ő pedig elejti azt.
Mindig olyan áldozatok kerültek elé akik nem tudtak ellenállni, vagy gyengébbnek bizonyultak nála.
Csak a diadalát látta, azt akarta, de most már minél hamarabb. Mostanra lett elege a fogócskából.

- Fejlődjetek félkörbe! – parancsolta a rajvezetőknek. – Kerítsétek be ezeket a hó hajúakat aztán
öljétek meg végre mindet! Ha csak akár egy is megmenekül a saját életetekkel fizettek azért! Előre!

Újabb két palota közt repültek át megint csak körültekintés nélkül. Hiba volt. Vikko és még két
raj szegődött a nyomukba mikor elhúztak az erődpaloták mellett. Azonnal nyílzáport zúdítottak a
nyakukba,  míg  a  bőrszárnyak hasát  az  erődpaloták  függőfolyosóin,  a  semmiből  feltűnő nemesi
magáncsapatok íjászai  döfködték lövedékeikkel.  Az egyik palota folyosójára citromsárga tunikás
férfiak sorakoztak ki, míg a velük szemközti épületen a Filbenniok szürke színét vörös szárnnyal, hét
ágú villámmal magukon viselő feurdok jelentek meg.

A sárgákat Kannto Spenn, Lord Nenn Spenn, az egyik szikla úr fia vezette.

A Kuzzal  lévő három feurd raj  tizenkét  főt  számlált,  s  ez  tizenkét  vesszőt  jelentett  melyek
surrogva szálltak céljuk felé, mint vascsőrű madarak a zsákmányra. Az első nyilakat újabbak és
újabbak  követték.  Némelyik  vessző  kígyómaszkosba,  némelyik  t’moll  betannba  fúródott.  Élettől
elhagyott üres testek zuhantak le és kenődtek szét a házak tetején, a paloták udvarain. Sok nyíl csak
beleállt a t’mol betannok húsába, de kárt nem okozott a kemény izmok, a vaskos bőr miatt. A vezető
nélküli bőrszárnyúak kiváltak az alakzatból és a maguk feje után menve Vikko Kuzzék felé törtek.

Nem messze innen Lord Utta látta a fulg princeps centuris felelőtlen, minden körültekintést
nélkülöző cselekedeteit. Elborzadt annak láttán, ugyanakkor örült is neki, bár, ha az ő keze alá
tartozott volna, akkor rövid úton találkozót biztosított volna neki a teremtőjével.

- Kelepce!!! – bődült el most

De már késő volt. Utta Filbennio három raja visszafordult kövekkel megrakva a kőtár felől és
támadásra indultak.

Alattuk a két épület közé a Spenn valamint a Filbennio palota közé beszorult a csata. Lord Utta
tudta,  hogy a  sárga tunikásokkal  együtt  harcoló  szürke tunikásokat  fia  Gevenni  vezeti,  Lolenn
kapitánnyal együtt.

A fegyveresek pajzsfalat alkottak, míg mögülük íjászok lőtték a feléjük nyomuló, a palota udvarra
lerakott fulg gyalogosokat.

- Két legyet egy csapásra. Dobjátok a nyakukba a kis ajándékunkat.

Azzal tizenegy curaggo egyszerre dobta el azt ami a markában tartott. Gömb alakú kőgolyóbisok
hullottak alá, mint kövér, súlyos esőcseppek melyek lyukat ütöttek a fekete sorokon vérrel itatva át
az udvar köveit, tekintélyes krátereket vájva azok közé.

Abban a pillanatban mikor a légben járók lesújtottak a behatolókra,  azonnal  megindultak a
nagyúri házak fegyveresei visszavetve a kígyómaszkosokat egészen neki a Filbennio, Spenn, Darr -
az itt élő harmadik család - házakat körülvevő falig. Ezen három nemesi nemzettség régi időktől
fogva egymás szövetségesének számított. Ezért is építkeztek egy helyre, a Nagy Tér nevű platora,
holott megtehették volna, hogy külön, külön telepednek le. Az őseik nem így döntöttek.

Lord Nennek Kappo Golha körül voltak jelentős ezüst,  arany, és só bányái.  A szikla urak a



bányászatból gazdagodtak meg, míg az úti urak, mint a Darrok a kereskedelemből. Igaz, egy feurd
nem avatkozik a lentiek, a hegyek magas csúcsai alatt élők dolgaiba, de minden további nélkül
kereskednek velük.

- „A pénz az pénz. Keresd meg az utat amin keresztül eljut hozzád, de ne érdekeljen ki építette az
utat, miért építette, mit használt fel közben. Csak az út a fontos, és a bevétel ami azon keresztül jut
el hozzád” – tartott Simmenion Vessa az első, a mai napig működő, bárkinek hitelező feurd bankház
a Vessa alapítója.

Lord Utta és társai, a villámurak adták a sereg vezetését, az udvari tisztségviselők egy részét.

A három család,  Darr,  Spenn,  Filbennio,  összesen háromszázötven talpasa,  harminc lovagja,
hetven íjásza addig szorították vissza az ellenséget a széles, tágas, mezőnek is beillő udvaron, melyet
a három erődpalota belső, saját falai határoltak, míg azoknak nem maradt már hová hátrálniuk.

- Ház Gárda! Tűz! – kiáltotta le Lord Utta miközben elzúgott palotája mellett a megint csak
összezavart t’moll betannok felé suhanva.

Lentről,  szemből és hátulról  lőtték most már a bőrszárnyúakat és uraikat,  míg két  tucatnyi
Filbennio íjász alászállt a legalsó, külső függőfolyosóra, nyilaikkal szórva a kőgolyóktól megtizedelt
fulgokat. Példájukat átvette két-két Spenn, és Darr íjász őrmester, így már három irányból lőtték
azokat az őrülteket kik hívatlanul be merték tenni lábukat ezen nagycsaládok udvarára.

A három nemesi  család kétszázkilencven talpasa,  negyvenöt  íjásza addig szorította  vissza a
fulgokat míg azoknak már nem maradt hová hátrálniuk. ezen északiakat a falon belülre tették le, a
falat,  a  kapuházat  nem vették  be  teljesen  csupán  néhány  csapatukat  beküldték  oda  harcolni,
azonban az ottani feurd harcosok komoly falatnak bizonyultak.

Ami ezután következett azt nem lehetett másnak nevezni, csakis mészárlásnak. A sárga Spenn, az
ezüst Filbennio, illetve a vörös tunikás Darr csapatok irgalom nélkül koncolták, hasogatták fel a
meggondolatlan támadóikat.  A fulg sikolyok,  szitkok felhallatszottak az égig,  míg sötét vérük a
kövön,  az  azok  között  réseken  folyt  el  az  életükkel  együtt.  Foglyokat  nem ejtettek.  Oly  nagy
mértékűvé vált  az öldöklés,  hogy a macskakövek között szó szerint sötétvörös patakok kezdtek
csörgedezni. A Ház Gárdák katonái méretes, vértócsákon gázoltak át, ruháikat, vértjeiket, eltorzult
arcukat ellenségeik rájuk fröccsent belsőségei mocskolták be, mígnem már halmokban feküdtek a fal
tövében a megcsonkított tetemek.

Egy fulg nem sok, annyi nem élte túl a feurdok tombolását. Odafent a t’moll betannok ékeinek
vezetője fulg létére is megdöbbent a lent véghezvitt mészárláson. Azon is ami ezután következett.

Lord Nenna Spenn forrófejű fia, Kannto embereivel tucatjával csapatta le a kígyómaszkos fejeket
majd a falak tetejéről,  Lord Utta fiának, Givenninek a tiltakozása ellenére a kinti  fulg nyakába
hajítatta a torzókat.

Egy fulgot nem érdekel, ha meghal a társa. Számára ez az élet velejárója. Viszont a sértés az már
más lapra tartozik.  Azt  meg kell  torolni  minden esetben,  mert  akármelyik  fulgot  éri  is  az,  az
Fulgorgot érinti. A kinti fulgok megkezdték a Nagy tér nevű plató ostromát, míg a bőrszárnyak
támadásának  vezetője  leküldött  két  éket  a  gyalogosok  megsegítésére.  Órák  hosszat  tartó
elkeseredett tusa kezdődött a Darr, Spenn, Filbennio gárdistái és ostromlóik között. Mire vége lett
hullák százai, elszórt fegyverek, tucatnyi t’moll betann teteme borította az erőd paloták előtti tágas
udvart.

- Lőjetek! – harsant az égben a fenti támadó fulgok parancsolója, a princeps centuris visszatérve



saját, egy másik princeps centuris, nevezetesen a III. Karom század vezére, Felgonna Garepesz által
nevetségesen könnyűnek titulált feladatához, a légben járók legyőzéséhez. Nyilak záporoztak minden
irányba. A fulgok felé lentről, szemből, a feurdok felé a kígyó maszkosok irányából. Ahogy az eső
kopog az ablakon úgy koppant a fém hegy a csontpajzsokon.

- Váljatok szét. Szrahillo a többiekhez. Hozd őket – parancsolta a princeps centuris.

Minden siker ellenére még mindig negyven bőrszárnyú maradt az égen szemben immár csak húsz
légbe járóval.

Vikko odarepült mentorához és így szólt:

- M’benno. Két fulg raj a harlekon palotájánál van. Be akarnak törni. Mi a parancs?

Különös de Vikko igenis képes volt rá, hogy utasításnak engedelmeskedjen. Ezzel csak egyetlen
probléma akadt. Tisztelnie kellet azt, aki vezényel neki. Viszont az ő mércéje igen magasra lett téve
ehhez. Igazából Utta Filbennion kívül nem is érte el senki.

- Te meg az a másik raj, hogy is hívják az élen lévőt?

- Tannaro. TannAaronak hívják.

-  Na, akkor te meg ez a Tannaro menjetek oda és akadályozzátok meg, hogy annak a….,  -
köszörülte meg a torkát. a harcolóktól kissé távolabb szemlélte a légi csatát - illetve a harlekonnak
bármi baja essen! Biztos vele van a testőrsége. Ők segítenek nektek. Menj! Ne késlekedj!

- Igenis m’benno. Tannaro utánam – a másik Feurd bólintott majd követte Kuzzt.

A két raj összesen hét curaggot számlált. Elrepültek két kúp alakú erőd palota közt illetve a tűz
alá vett bőrszárnyúak felett.

Ezalatt Lord Utta felfelé vette az irányt magasra szállva maga mögött tudva a megmaradt tollas
lovagokat. Aztán lecsapott a tizenhárom légben járó.

- Csontpajzsok elől! – kiáltotta a hippo rappan miközben alábuktak. Remélte, hogy megint tud egy
kis zavart kelteni támadásával, de csalatkoznia kellett. Ellenfele, a princeps centuris most jobban
figyelt s a t’moll betannjai felét felfelé parancsolta, míg ő maga a többiekkel suhogó, ám egyre
ritkuló nyílfellegek közepette alá szállt, hogy megtizedelje a megmaradt feurd katonákat, a Ház
Gárdák harcosait.  Jobbján és balján egyaránt kilőttek egy-egy kígyómaszkost.  Néhány öngyilkos
hajlamú, szürke tunikás feurd kivetette magát a függőfolyosókról, bele a bőrszárnyúak, fulg nevükön
a brungozok nyakába. Páran elvétették a célt, mire üvöltve zuhantak alá az udvarra. Akik viszont célt
értek, azok csaknem azonnal elmetszették áldozatuk nyakát, majd addig döfködték a t’moll betannok
kemény nyakát míg az bele nem vágódott az udvar kemény felszínébe. Minden egyes feurd harcosba
alaposan  beleverték  miként  küzdjön  meg  repülő  ellenféllel,  így  nem  riadtak  meg  a  szőrös
démonoktól. Pláne nem Lord Utta ház gárdistái.!

- Tartsd az alakzatot – zengte az újabb parancsot a hippo nem törődve vele, hogy észrevették
őket.

A két csapat egyenes vonalba fejlődött és úgy száguldott egymás felé.

- Egyszer sikerült. Most is sikerülni fog – bíztatta magát a Filbennio. - Ezek a szerencsétlenek
elég ügyetlenül vívnak légi csatát. Pajzsaink erősebbek ők gyengébbe. Mind meghalnak - nyugtázta



magában.

Igaza lett, de csak részben. Mikor már a t’moll betannok és curaggok vonala az ütközés közelébe
került, akkor több fulg irányt váltott, a madarak alá került és hátasaik éles karmával felszaggatta a
puha hasfalat.  Toll,  vér,  kiomló  belsőségek  keveredtek  egymással.  Hat  légben járó  zuhant  alá
magatehetetlen kő gyanánt.  Melléjük csatlakoztak azok a bőrszárnyúak akiket  eltalált  a  vastag
csontlemez, beszakadt koponyával, mellkassal zúgva lefelé.

- Vereség – hasított Filbennio tudatába. – Vesztettünk – az előbbi önhitt áltatás semmivé foszlott.
– Rajtunk ütöttek, mi pedig nem voltunk felkészülve  – évődött egy hosszú pillanatig a csatakos,
vérmocskos öltözékű Lord Utta. Metsző a mélybe taszított egy általa nyakon sebzett, haldokló t’moll
betannt. A lélegzetvételnyi nyugalmat kihasználva Filbennio körbe pillantott.

Kappo Golha mindenfelől füstöt böfögött magából a delelőjére ért Nap kékes szürke palástjára.
Tűz  ropogásának  és  sebzettek  sikolyának  hangja  töltötte  be  a  városállamot  melynek  polgárai
megkergült  hangyák  módjára  rhangáltak,  miközben  a  fulgok  kifelé  terelték  őket  platóikról,
egyenesen a harlekon palotája felé szorítva a nyomorultakat.

Az első hullám ezt nem tudta volna megtenni, tehát erősítést kaptak, jött rá Lord Utta.

- M’benno! Nézze ott a hegyek felett! – kiáltotta a nem rég avatott Sann Sanna. Északra mutatott
ahonnét az ellenség első hullám is érkezett. Most újabb fekete pontok tűntek fel a bércek felett, még
többen, mint amennyien az első hullámban érkeztek. Feléjük tartottak.

- Még többen jönnek? Hát nem volt elég ennyi? – döbbent meg Lord Utta. Lenézett. A magasból
látta amint Kappo Golha védői már a harlekon palotájáig szorultak vissza. Látta a Nagy tér platóján
heverő, elesett Spenn, Filbennio, Darr gárdistákat, látta, amint t’moll betannok kapnak fel erős
férfiakat majd hajítják el azokat szalmával tömött rongybabák módjára. Füst kezdett ömleni erőd
palotája ablakain. Tudta, érezte; a családja nincs többé.

Kappo  Golha  kimerült,  megfogyott,  maréknyi  harcosai  bevonultak  a  Szárnyas  fejedelem
palotájának udvarába, elreteszelve a kapukat. Ez azonban nem volt akadály a kígyó maszkosok előtt,
kik létrákat hoztak. Egy faltörő kos is volt náluk. Túl kevés védő maradt. Bár ők megpróbáltak
szembeszállni a fulgokkal, de azok már most több ponton áttörték a mellvédek mögött rogyadozó,
utánpótlás nélküli védelmet.

Az elvonult csata nyomában mindenfelé holtak vették át az élők helyét. Szürke páncélos feurdok,
fekete páncélos fulgok, a város lakói. Férfiak, nők, gyerekek, öregek egyaránt, lángok és romok
ölelésében.

-  Kappo Golha elesett  –  szinte sokkolta felismerés amint az belehasított  dicsőséget hajszoló
tudatába. Családját később gyászolja meg. Annyi ereje még maradt, hogy a gyászt egy időre félre
tudja tenni, még ha a pokol lángja módjára égette is belülről. – Különös. Szóval ilyen keserű íze van a
vereségnek. Nem volt részem még benne. Pfujj – köpött ki oldalra. Kedve támadt kivetni magát a
nyeregből. Így legalább családjával, szeretett városával együtt pusztulhatna el.

- M’benno! Mi tegyünk? Rappan! – visította Sann Sanna. A kiáltás visszahozta merengéséből Lord
Uttát. Nem maradt ideje magát sajnálni, dönteni kellett.

 



III. Fejezet: Távozás Kappo Golhából

 

Irány a harlekon palotája! Ki kell mentenünk a fejedelmet aztán irány Kulo Diffo! Utánam!

Azzal  a megmaradt nyolc nekilendült.  Mikor odaértek a három kúpból álló palotához annak
üvegkupolája be volt törve. Vicco Kuzz két társával lebegett a levegőben, a többiekkel végeztek.
Lord Utta odavitte saját légben járóit.  Kuzz mögött ott kuporgott a falfehér, összetört ábrázatú
Gubba Aherusz.

Kissé sikerült elszakadniuk üldözőiktől, de sok idejük így sem maradt.

- Mi történt? – nyögdécselte a harlekon.

- Mi történt? – kérdezte a hippo rappan, Viccot, figyelmen kívül hagyva uralkodója kérdését.

- Rajtaütöttek a palotán m’benno – jelentett az ifjú. A fejedelem testőreit levágták majdnem mind.
Akik maradtak azok most lekötik a behatoló t’moll betannokat. Sok ideig nem tudják őket tartani –
ebben a pillanatban két feurd bukott ki a nyergéből, egy curaggo pedig vagy öt nyíllal a hátában
zuhant rá a beszakad kupola hasadékára, testével zárva el a kiutat onnan. Egy fulg raj ütött rajtuk
úgy, mint korábban tették azt a feurdok.

- Meneküljünk! Vissza! Vissza! Irány a Sebes Hágó, onnan a Veszélyes Hasadék. Ott lerázhatjuk
őket. Irány Kulo Diffo! – ordította fájdalomtól, csüggedéstől izzó hangon Lord Utta. Újabb feurd
csuklott össze a nyergében. Ő a nyakába kapott nyilat. A többiek viszonozták a támadást. Mostanra
ideértek a lehagyott fulg ékek is. Csaknem teljesen bekerítették a kicsiny feurd csapatot. – Mozgás!
Mozgás! – harsant Utta. Jobb térdét benyomva, a jobb karral gyorsításra ösztönözve a fáradt Cséplőt
indult meg Keletnek nyolc légben járó kíséretében.

Alattuk még látták a bánatos képet, az egyre duzzadó, síró, jajongó tömeget, akik a folyamatosan
gyarapodó létszámú fulg seregtől hajtva gyűltek össze a Szárnyas Fejedelem palotája előtti téren.

Kappo Golha elesett városnak polgárait, vágóhídra szánt marhák módján terelték össze. Aztán
elmaradtak  a  szeretett  városállam sebzett  vonalai,  a  Veszélyes  hasadékban  pedig  az  üldözőik
hagytak fel űzésükkel.

Újabb három légbe járó lelte addigra halálát szétzúzva a sziklákon.

- Mi történt, hippo rappan? – kérdezte két-három csöndes óra után Gubba Aherusz.

- Az igazad mondjam hral’benno vagy legyek kíméletes.

- Az igazat akarom hallani.

-  A hral’benno miatt esett el az otthonunk. A harlekon miatt van oda Kappo Golha – felelte
színtelen, minden indulat nélküli, fáradt hangon.

- Miattam? Miért miattam? – kérdezett vissza Gubba Aherusz olyan hangon amely elég közel állt a
hisztérikushoz.

-  Mert  felséged  állítatta  le  az  őrjáratokat  a  Tiltott  Átjáró  felett.  De,  ha  ez  megnyugtatja
hral’benno, a hippo rappan épp oly hibás a felkészületlenségünk miatt – azzal Lord Utta Filbennio



elhallgatott. Nem is szólalt meg egészen Kulo Diffoig hiába faggatta bárki.

Eközben a hátuk mögött hagyott karmazsin eseményeken való tépődése közben Gubba Aherusz
többször eljátszott  az öngyilkosság gondolatával.  Az a rengeteg halott,  az a tömény szenvedés.
Beleszédült a gondolatba. Erősen kellett Kuzz derekába kapaszkodni, nehogy valóban kiájuljon a
nyereg peremén túlra.

Csakis hite tartott itt, ebben a világban. Csakis ez óvta meg életét. Hinnie kellett, mindennek van
értelme. Hitte is, csak borzalmasan nehezen. Ezen a napon tanulta meg mit is jelent igazán hinni,
hinni minden körülmények között.

Elhallgatott. Felidézte magában Cappio atya lelki gyakorlatait melyek annak idején átsegítették
őt  felesége,  fia  elvesztése  feletti  gyászán.  Ezekkel  tudott  ellenállni  a  szürke  bércek  hívogató
énekének. És lassan, nagyon lassan, amilyen lassan a víz lemorzsolja a követ, elméje a jövő felé
fordult.

XXII. Könyv. Törött Szárnyakon
 

I. Fejezet: Magányos repülés

Az ég jeges kék ruhát öltött  magára, a szél  csontig hatolt.  Lent a sziklák szürkéje is rideg
hidegségben  nyújtózott.  Nyugatról  barátságtalan  hófelhő  nagy  sötét  tömege  lopakodott  egyre
közelebb.  Alant  a  fenyvesek  barátságtalan  hallgatásba  merültek,  a  völgyekben  néma  árnyak
húzódtak meg, és a nappal lassú elmúlásával csak egyre többen lettek.

Ez a környezet illett a három férfihoz, akik fent szálltak curragoik, Hiú, és Cséplő hátán.

Vicco Kuzz  csendben kémlelete  a  lent  elsuhanó tájat.  Nem látott  semmi érdekeset,  csupán
sziklákat, fákat, és imitt-amott elhagyatott, magányos romokat. Ez utóbbit különösnek találta, mert
úgy tudta, hogy a logadok soha egyetlen általuk, emelt építményt sem hagynak magára, azokat
mindig  jó  állapotban  tartják.  Nemrég  átrepültek  egy  vadlúd  csapat  között,  akik  szinte
megtébolyodtak a curaggok közelségétől, és „V” alakzatuk egy pillanat alatt semmivé lett. Meg is
volt az okuk a rémületre hisz sem a hátasok, sem uraik nm ettek már vagy két napja. Lentebb, a fák
ágain varjak kezdtek volna károgó énekükbe ám ez bosszantotta Hiút, aki hangosan felrikoltott mire
néma csönd zuhant az erdőre.

Miközben büszke elégedettséggel paskolta meg madara nyakát, Kuzz gondolkodott. Nem rég
avatták légben járóvá, csakhogy a város, amit szolgálhatott volna elesett, ő pedig legelső csatája
helyszínéről menekülni kényszerült.  Az,  akit  ez miatt hibáztatott ott  volt  tőle nem messze Utta
Filbennio háta mögött kucorogva Cséplő hátán. Gubba Aherusz, Kappo Golha híres neves diplomata
uralkodója, aki megtiltotta a Tiltott Szoros ellenőrzését, hogy ez által gyarapítsa a curaggok számát.
Ez sikerült is csakhogy nem mentek vele sokra, mert az ellenség így észrevétlenül lopakodott a
hátukba.

-  Fiam, fiam. Olyan,  vagy mint  én a te korodban.  Befolyásolható.  –hallotta valahonnan apja
hangját. Olyan eleven volt a hang, hogy gyorsan körbe is nézett pedig tudta, csak egy emlék jutott
eszébe. Igaza is volt apjának. Mindig úgy viselkedett, mint az, akivel a legszorosabb kapcsolatban
volt, vagy akit éppen csodált. Kiskorában az apját utánozta, az ő véleményét képviselte. Később a
bátyja következett, majd a legjobb barátja, most pedig Lord Utta Filbennio, aki felfedezte benne a



tehetséget.  Volt  benne  ez  vitathatatlan.  Jól  bánt  a  karddal,  és  még  Büszkét  is  sikerült
megszelídítenie, amire más nem volt képes. De mivel Utta Filbennio, egy többnyire gőgös, öntelt
valaki  volt,  aki  mindenáron dicsőséget akart  szerezni  Kappo Golhának,  és aki  folyton bírálta a
Harlekont, és semmi tiszteletet nem tanúsított annak irányába, így ő is ilyen lett. –Egyszer azonban
fel kell nőnöd Vicco. Egyszer nem lesz ott senki melletted, és neked kell eldöntened mit, teszel.
Velem is így történt –jutottak eszébe apja újabb szavai. Ez mellett az is felötlött benne, hogy minden
haragja uralkodója felé Lord Filbennio miatt van. Azért bújt mindig mások személye, véleménye
mögé, mert így eltakarhatta saját akaratgyengeségét, döntés képtelenségét. Azzal, amiben pedig jó
volt, a vívás, és repülés, azokat tökélyre fejlesztette és az ezekkel való hencegést is. Azt is be kellett
magának ismernie, hogy azért ő maga is némileg orrolt Guba Aheruszra, mert amennyire ő maga
meg tudta ítélni, tényleg hibás volt a városuk elesésében. Unta már a gondolkodást. Érezte Büszke
mozgásából, hogy az meglátott valamit, amit le akar vadászni. Nem tartotta vissza. Egy megtermett
sas nyomába szegődtek, és hamarosan egy curaggo némileg csillapíthatta az éhségét.

Utta Filbennio valahol a múltba révedve ült a nyeregben. Valahol tizenöt évvel ezelőtt mikor még
volt egy bátyja. Akkoriban rablóhad érkezett északról, Baalonból Roseanba és a Határ hercegséget
dúlták. A félvéreknek sikerült szétverniük az ellenséget, amely így kénytelen volt menekülőre fogni.
Sok kisebb csapat kóborolt mindenfelé és igyekezett valahogy eljutni a tengerig. Utta és bátyja
Samma solymászni  voltak  nem messze  Kappo  Golhától.  Hiába  volt  ő  a  fiatalabb  mégis  szinte
mindenben  ügyesebb  volt  a  testvérénél.  Egy  ötfős  északi  csapatba  botlottak  bele.  Utta  nem
gondolkodott, cselekedett. Kézbe vette íját és lőtt mire az egyik ember holtan rogyott össze.

-  Menj  vissza  Samma  a  városba,  és  hozz  segítséget.  –jutottak  eszébe  saját,  már  akkor  is
parancsoló szavai.

- De Utta…

- Ne aggódj, elbírok velük. Eredj. A futásban azért te vagy a jobb.

- Rendben –azzal elfordult és nekiiramodott.

Hiba volt elküldeni, egyedül. Még egy támadót lelőtt, egybe belevágta a lándzsáját, egyet pedig
leszúrt a kardjával. Aznap ölt először és a gyilkolás enyhe undorral, teljes büszkeséggel töltötte el,
amiből évekkel később csak büszkeség maradt. Az utolsó támadó elfutott, ő pedig nem törődött vele.
Elindult vissza a városba, és előre élvezte a rá váró dicséretet. A dicséretből azonban verés lett, és
két  hétig  nem mehetett  sehová  viszont  neki  kellett  minden  megcsinálnia  a  ház  körül  a  napi
gyakorlatai mellett. Ez volt apja büntetése, amiért magára hagyta a fivérét. A fivérét, aki nem tért
vissza,  és akit  az óta se látott  senki.  Az elmúlt  hetek folyamatos harcai,  menekülése valahogy
felhozták benne ezt a dolgot. Ez mellett saját magát is hibásnak érezte, amiért már nem volt város,
aminek a Hippo Rappanja. azt gondolta, hogyha talán valamivel erélyesebb lett volna, akkor most
nem tartanának itt. Ez a gondolat pedig valamit megroppantott benne, de ezt még jól leplezte azzal,
hogy amikor csak lehetett belekötött Gubba Aheruszba, és vitatkozott vele.

A Harlekon ott ült mögötte, és azzal a visszatérő gondolattal küszködött időről időre, hogy leveti
magát. Csak azét nem nyúlt az öngyilkosság eszközéhez mert tudta, hogy az élet, és az ég túl sok
feladatot, elérendő célt rótt még ki rá. Számára pedig nem létezett olyan ok Golund ege alatt ami
miatt  szembeszállt  volna  a  sors  kerekével.  Megpróbálta  elterelni  gondolatait,  és  ezért  merész
dologra szánta el magát. Megpróbált szóba elegyedni Uttával.

- Azért érdekes nem? –Kezdte.

- Micsoda?



- Hát az, hogy Merningham, és Livigil hajói nem vették észre az ellenség flottáját.

-  Még hogy érdekes? –Filbennio kapott  az alkalmon,  amivel  kicsit  szabadulhatott  saját  mag
kellemetlen gondolataitól. –Nem lenne itt semmi meglepő, ha mi tesszük a dolgunkat, és folytatjuk az
őrjáratozást a Tiltott Szoros felett.

- Ne kezd már megint –felelte, és már bánta is ennek a beszélgetésnek az elkezdését.

- Nem kezdem, csak folytatom.

- Dozza-Dozza Harlekonja szerint Denthor környékén is baj van. Arról is én tehetek rappan.

- Dozza-Dozza ura, Kallar Narr egy gyáva férfi, és egy sosem látott levélre hivatkozik.

- Csak azért mondod gyávának, mert nem vette fel a harcot az egyértelmű túlerővel szemben. Az
övé a legkisebb városállam a feurdoké közül alig tízezer lakossal. Váratlanul érte őket a támadás,
mint ahogy minket is.

Na, ez elevenbe talált Uttánál ami nagyon feldühítette.

- Én bezárattam volna a kapukat és kitartottam volna a végsőkig. –Mondta dacosan még akkor is,
hogy Kallar Narr azért mert hagyta őket megszökni súlyos büntetést kapott. Egyik fiát a szeme
láttára végezték ki.

- Így legalább a város jó része megmenekült, és a családok együtt maradhattak –mondta Aherusz.

- És mi a véleményed a Jég Pokolról?

- A miről?

- A Jég Pokolról. Á szóval erről nem beszélt Narr.

- Nem. Mi ez?

- Ez egy hely, ahová a megszállók a rabjaikat viszik a városállamokból. És tudod kik az őrök
ebben a börtönben.

- Nem, kicsodák?

- Feurdok. Mentségükre legye mondva, hogyha nem tennék, megölnék a családjukat.

-Ó borzalom. –Szörnyülködött a Harlekon.

- Az, valóban, minthogy minden városunk vagy elpusztult, vagy megadta magát. Ez is borzasztó,
felség –utolsó szavaiból előbukkant az önbizalmában, reménységében megtört férfi.

- Hová megyünk most Utta, hová?

-  Utta?  –meglepte,  hogy  az  aki  annyit  ad  a  protokollra  még  ilyen  időkben  is  csak  így  a
keresztnevén szólítja. Viszont nem volt kedve kiigazítani ezt a túlzott bizalmaskodást.

-A Helyőrségbe.  Néhányan,  akik nem adták fel  a  mieink közül  ide menekültek.  Csatlakozunk
hozzájuk aztán irány Temeris. A többit nem tudom.



 

II. Fejezet: Jüdborg romjai között

 

Uram le kellene szállnunk! –Kiáltotta Vicco nyugat felé intve. A hófelhő egyre közelebb jött.

- Rendben. Keressünk egy éjszakai szállást. –Rövid ideig még dél felé tartottak mikor meglátták a
kicsi,  cölöpkerítéssel védett elhagyatottnak tűnő erődöt.  Lord Filbennio kezét felemelve körözni
kezdett a mutatóujjával mire ő és Vicco lassú ereszkedésbe kezdtek, míg a curaggok karmai bele
nem martak a fehér hótakaróba. Lassan föléjük kúszott a hófelhő, köréjük pedig az éjszaka fekete
bársonya. Most még az ég egy részén lehetett néhány csillagot látni, valamint, a holdat sem takarta
el még a vastag égi takaró így ezüstös fénye feltárta nekik a viharvert tájat.

Széttört ládák, pajzsok, lándzsák, felborult taligák, elszórt kardok, sisakok voltak mindenfelé. A
cölöpkerítés tövében néhány holttest feküdt, rájuk föntről félig átbukva a fal tetején társaik néztek le
élettelen  szemeikkel.  A  falból  nyílvesszők  sokasága  állt  ki.  Lent  megannyi  súlyos  csizmának
menetelésének a nyomait lehetett látni. Pár varjú terpeszkedett a halottakon, most pedig amikor
meglátták  Metszőt,  és  Büszkét  hangosan  károgva  röppentek  szét.  Egy  curaggonak  nem  volt
ellenfele, csak egy másik curaggo, de azon kívül bármit megevett. Az egyre jobban felerősödő szél
fekete zászlókat csattogtatott, melyekre fehérrel egy pajzs körvonalait hímezték benne egy nyelével
lefelé mutató csákánnyal.

- Hát itt meg mi történt? –Kérdezte Gubba Aherusz folyamatosan jobbra majd balra tekintgetve.

- Csak az, aminek látszik, felség –felelte Utta, de szavainak valahogy elkopott az éle. Talán nem is
akart velük vágni. –Az erődöt lerohanták, a védőivel pedig végeztek.

- De akkor hol van a többi elesett? Annyit még én is tudok, hogy nem ilyen kevesen védenek egy
helyőrséget.

- Nem, valóban nem, de nem tudom, hol vannak a többiek.

- És a kapu is zárva van. Az meg hogy lehet?

-  Nem tudom, de mindjárt  kiderül.  –Kezdett  a fejébe szállni  a vér a sok kérdéstől,  de még
türtőztette magát. –Bemegyünk az erődbe. Mielőtt pedig felséged aggódni kezdene ez miatt, közlöm,
hogy ha lenne itt valaki olyan szándékkal, az már rég lepuffantott volna minket.


