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Minden jog fenntartva!

 

Első fejezet
 

A hegylánc mögé ereszkedő nap mély narancsszínben izzott, akár a lávafolyam. Gyengülő fénye
aranysárgába vonta a békés tájat. Madárdaltól voltak hangosak az erdők, a lankás domboldalak, a
trillázás messzire elhangzott. Búzamezők lengedeztek a lágy esti szélben, arany kalászok simultak
össze táncot lejtve. Minden olyan nyugalmas volt, háborítatlan, csak a kora esti szél moccant. A
napkorongból már csak egy keskeny szelet látszott, mielőtt elsüllyedt volna a hegyek mögé, hogy
megpihenjen és átengedje helyét az esti kékség eluralkodó hullámának.

A madarak elhallgattak, a beálló csend szinte bántóvá sűrűsödött. Távolról morajlás hallatszott.
Először csak egészen halkan, mintha az ég dübörögne a készülő viharra hangolva. De a mély morgás
erősödött és egyre közeledett. A levegő szaga, hullámzása megváltozott, feszültségtől reszketett
minden.

A távoli messzeségben három folt jelent meg az égbolton. Nem lehetett látni, mik azok, csak
fekete alaktalan pacaként imbolyogtak. Ám, ahogy közeledtek és nőttek mind nagyobbra, úgy
erősödött az ég morajlása. Az árnyak lassan alakot öltöttek a szürkületben, kivehető volt szélesre
tárt hatalmas szárnyaik kontúrja, röptük íve. Mintha csak a szél is úgy erősödött volna, olyan
ütemben, ahogy a testek hasították az eget.

A három repülőlény átszelte a távot, ijesztően gyors ütemben haladva. A levegő megtelt fullasztó
feszültséggel, kibírhatatlan nyomással. Ekkor a nap végleg búcsút intett, elmerült a hegylánc mögött,
félhomályt és bizonytalanságot zúdítva a tájra.

Az ormótlan alakok körvonalai élesen kirajzolódtak, félelmetes fejük, hegyes fogakkal teli pofájuk,
zöldes-barna pikkelyekkel borított testük. Szétterpesztett hatalmas szárnyaik alatt öt szekér is elfért
volna. Hosszú, éles szarus tarajban végződő vaskos farkuk ostorként csapkodott mögöttük.



A kötelékben repülő egység felbomlott, elvitorláztak egymás mellől, széles ívet leírva, csúf fejüket
forgatva lejjebb ereszkedtek. A tájat pásztázták, tág orrlyukaik a levegőt szaglászták, függőleges
sárkánypupillájuk éjfeketéje élőlények után kutatott. A levegő sistergett a nyomukban, suhogott,
méretes testük fekete árnyat vetett.

Célba vették az alattuk elterülő birtokot, és az épületre ereszkedtek, körberepülték, valósággal
bekerítették. Aztán, mintha csak valami jelre tennék, eltátották széles pofájukat, és szörnyűséges
tüzet okádtak a falakra, ablaknyílásokra. A tűz sebesen terjedt, felfalt mindent, ami csak az útjába
került. Betört a ház belsejébe és a lángok feltartóztathatatlanul törtek előre.

A drachalok diadalittasan ordítottak, hangjuktól megremegtek a falak, vészjóslóan jelezve a
végzet eljövetelét.

A lángok elhozták a világvégét és megnyitották a pokol haragos pusztítását.

 

Narya kiáltva ébredt. Felült az ágyban, kezét a szívéhez kapta, görcsösen belemarkolt a
hálóingébe. A sötét szoba fekete árnyai közé meredt, zihálva kapkodott levegő után. Verejték vonta
be a testét, torka kiszáradt, izmai pattanásig feszültek. A mellkasára szorított tenyere alatt érezte
szíve szapora zakatolását. Szeme lassan hozzászokott a szoba sötétjéhez, felismerte az árnyakat, a
bútorok körvonalait.

Mivel nyár vége volt, nem égett a kandallóban tűz, fénye nem világított. Az ablakon túl az éjszakai
égbolt kéklett, millió apró reszketeg csillagfénnyel. Csend volt odakint és nyugalom. Tücsökzenét
sodort a lágy szellő.

Megkönnyebbülve sóhajtott. Kiengedte a levegőt a tüdejéből, elernyedtek az izmai, ujjaival
végigsimított a homlokán.

Csak álom volt, egy újabb keservesen gyötrő álom.

A riadalom oszladozott a bensőjében. Kifordult a széles ágy oldalához, felállt, magára húzta a
köntösét. Az ablakhoz lépett, kilesett az éjszakába. Sehol tűz, sehol egy fenyegető drachal. Csupán
gyűlölt rémálmai egyike volt, amire felriadt. Azoknak az időknek vége, amikor repülő
sárkányfajzatoktól kellett rettegni.

Elfordult az ablaktól, és ha már úgyis ébren volt, kilépett a szobából és a folyosón átsuhant a
szomszédos ajtóhoz. Hang nélkül, óvatosan benyitott. Puhán belépett az övénél cseppet kisebb
szobába és megvárta, amíg a szeme itt is hozzászokik a sötéthez. A fal melletti ágyban a takaró alatt
alvó alakra nézett. Ütemes szuszogás hallatszott, amolyan igazi mélyen álmodó durmolás. A takaró
domborulatain átsejlett a gyerek alakja, a párnán ott sötétlett kócos üstöke.

Narya nem akarta felébreszteni, éppen csak egy apró redőt igazított el a takarón. Nézte a fiát és a
lelke megnyugodott, hogy minden a legnagyobb rendben van.

A szobájába visszatérve, fáradtan omlott végig az ágyán keresztben. Az övé melletti üres térfelet
bámulta, a fehér gazdátlan párnát, a sima lepedőt. A gyomra tájékán kicsiny szorítást érzett, a bánat
markolta össze bensőjét. A férjurának kellett volna ott feküdnie mellette, testével melegítenie és az
álom okozta félelmet elkergetnie. De Asaret nem volt ott, a helye üresen ásítozott.

Narya szíve összefacsarodott, ha arra gondolt, milyen hosszú idő telt el nélküle. Eleinte számolta
a napokat, heteket, majd a hónapokat. Az idő kínkeservesen vánszorgott, nem hozott változást, sem



könyörületet. Mára felhagyott az idő múlásának figyelésével, belefáradt a hiábavalóságba. Nem
akart a múltban élni, de a jövőre sem tudott gondolni. Csupán egyetlen dologra áldozta minden
figyelmét, a fiára, Kashanra.

Minden olyan csodásan és izgalmakkal telve indult. Cameriol zűrzavaros korszakában találtak ők
egymásra. A politikailag labilis ország támadásoknak volt kitéve, prédaként hevert a hódítókedvű
betolakodók előtt a megüresedett trón. Narya és Asaret egy elhamarkodott alku miatt kötött
kényszerházasságot. Cameriol a háború küszöbén állt. Senki sem remélhette, hogy van kiút a
barlingok serege elől és a Fekete Mágus hatalmának ereje alól.

Aztán a káosz közepén felragyogott a fény, az ellenséges barlingokat legyőzték a királyhoz hű
nemesek és lovagok, az elveszettnek hitt uralkodó is megkerült. A roppant boszorkány, a Fekete
Mágus is menekülni kényszerült, így nagy nehézségek és rengeteg keserű veszteség árán Cameriol
újra szabad lett.

Narya és testvéröccse Vergon az egyik csatában elvesztették apjukat, egy másikban pedig
meglelték rég halottnak hitt édesanyjukat. Szembesülhettek a drámai valósággal, hogy maga a
Fekete Mágus, a nagyhatalmú varázslóasszony az anyjuk, a fő gonosz, aki le akarta igázni az
országot. Később Narya békét kötött az asszonnyal, miután az felhagyott korábbi gaz terveinek
megvalósításával és igyekezett jó útra térni.

Vergon nőül vette a hercegnőt és miután a király visszavonult az uralkodástól, ő és Luali léptek
trónra.

Minden olyan szép volt, olyan idillikus. Mindannyian esélyt kaptak az újrakezdésre, hogy
mostantól jobban és okosabban éljék az életüket.

A béke beállta után röviddel megszületett Asaret és Narya fia, boldogságuk megkoronázásaként.
Narya harcos amazonból átváltozott anyává és gondos feleséggé. Levedlette a régi szokásait,
amelyek a harcok idején jócskán hasznára szolgáltak és megtanulta, miként legyen igazi úrnője a
Callehou birtoknak. Asaretet tiszta szívéből szerette, a kis Kashant imádattal rajongta körül.
Igyekezett elfeledni, hogy ő is egy született lengoni, egy boszorkány, aki a vérében hordozza a mágia
erejét. Nem volt könnyű megállnia, hogy ne varázsoljon, hiszen hatalmas erőre és tudásra tett szert
az anyja segítségével. A szíve legmélyén pontosan tudta, mekkora varázsereje van, és mire lenne
képes vele, ha akarná, ha használná. Számára a mágia gyakorlása egyet jelentett a múlttal, a
harcokkal, a káosszal, márpedig mindezt maga mögött hagyta. Az erejét elsáncolta, elzárta egy
mélységes, feneketlen kútba.

Nem esett nehezére egyszerű, hétköznapi emberként élni. Asaret mellett nem volt szüksége
semmilyen varázslatra. Míg a férfi a Callehou klán ügyeit intézte, addig Narya a fiúkat nevelte és
tökéletes támasza volt a férjének. Két erős egyéniségként kiegészítették egymást. Szenvedélyesen
éltek, voltak vitáik, nézeteltéréseik, nagy kibékülések, támogatták és inspirálták egymást. Jó
kapcsolatot ápoltak Narya öccsével Vergonnal és az immár királynővé koronázott Lualival.

Cameriol bizalmat szavazott az uralkodónőnek, fiatal kora ellenére is. A korábbi király, Runtulon
támogatóinak nagy része, a nemesek felesküdtek rá és hűséget fogadtak.

Évek teltek el, Kashan növekedett, okosodott. A kisfiú szakasztott az apja volt. Pontosan olyan
sötét hullámos haja és szürke szeme volt, mint Asaretnek. Narya várakozva figyelte a gyereket, várva,
hogy megmutatkoznak–e rajta a lengoni vér jelei. De Kashan semmiféle tanúságát nem mutatta, hogy
esetleg lenne valami tehetsége a mágiához. Narya nem volt naiv, nem remélte, hogy a fia semmit
sem örökölt az ő erejéből. Csak abban bízott, hogy minél később érkezik el az idő, amikor ez



megmutatkozik.

Hároméves volt a fiúcska, amikor egy nap váratlan baleset történt. A vár udvarában tűz ütött ki az
istállóban. A kialakult zűrzavar és riadalom közepette a lovászok azon igyekeztek, hogy lehetőleg
sértetlenül kihozzák a rémült lovakat. A tűz egyre gyorsabban falta fel az épületet, azzal fenyegetett,
hogy még továbbterjed. Minden olyan átkozottul gyorsan történt. A magas lángok fekete füsttel
lehelték tele az udvart, sem látni, sem lélegezni nem lehetett a közelében.

Asaret és régi harcostársa, Melianor is a segítők között oltották a tüzet. Amikor az egyik fiatal
lovászgyerekre rászakadt a támasztógerenda, Asaret volt az első, aki gondolkodás nélkül berohant
érte. Narya utána kiáltott, de a férfi nem hallotta a felfordulásban. Asaret magas alakja eltűnt a
füsttel, lángokkal ölelt, recsegve–ropogva izzó istállóban, hogy kihozza a fiút.

Besötétedett, fekete baljós felhők tornyosultak a völgy felett és mély morgással dübörgött az ég. A
szél feltámadt, felszította a narancs lángokat, tovább hevítette az izzó fagerendákat. Villámok
cikáztak, a morajlás erősödött, a vihar türelmetlen, felajzott vadként készült kitörni, hogy
tarolhasson, tombolhasson kedvére.

Narya izmai megfeszültek, torka összeszorult, ahogy a tűzbe bámult. Minden idegszálával
Asaretre gondolt, hogy végre megláthassa őt kibukkanni abból a pokolból. Hirtelen éles fájdalom
markolt a mellkasába, forróság öntötte el a bensőjét, aminek semmi köze nem volt a suhogó
lángokhoz, a tűz közelségéhez. Rossz előérzete támadt, felágaskodott benne és fojtogatta.

Ekkor hatalmas durranás kíséretében beszakadt a tetőszerkezet, berogytak a feketére
szenesedett gerendák és az istálló beomlott, maga alá temetve mindent.

Ugyanebben a pillanatban éles csattanással, ordítva kitört a vihar. Hízott, hideg esőfüggöny
kezdett szakadni az égből. A lángok sercegve küzdöttek a lezúduló víztömeg ellen.

Az udvaron futkosó népek, a várbeliek tátott szájjal, riadtan figyelték az összeomló romokat.
Valósággal megbénultak, képtelenek voltak cselekedni. Narya elszörnyedve meredt a
maradványokra, tudta, hogy Asaret ott van a romok alatt. Nem létezett esély a menekülésre.
Kétségbeesett kiáltás szakadt fel a torkából, eszét vesztve rugaszkodott el és kezdett rohanni a még
mindig égő romhalmaz felé. Mindenét eláztatta az eső, csuromvíz lett, félig vakon szaladt. Szíve
irtózatos sebességgel zakatolt a bordái fogságában, mintha kitörni készülne. Nem tudott tisztán
gondolkodni, csak Asaret járt a fejében. Ki akarta hozni onnan, kimenteni a leszakadt gerendák és
faltörmelékek alól. Már olyan közel járt, hogy az apróbb lángok a hosszú szoknyája szegélyét
nyaldosták, megperzselték az anyagot, bűzük betöltötte az orrát.

Egy erős kéz markolta meg a csuklóját és rántotta hátra. Narya elborult tekintettel, szinte vakon
kapta oda a fejét, tiltakozni akart. Melianor a Callehou klán katonaságának vezére volt az, Asaret
régi jó barátja. Testi erejének fölényét kihasználva elrángatta Naryát, húzta hátrafelé, vissza a tűztől.
A nő nem hagyta magát, nem értette, miért nem engedi, hogy segítsen Asaretnek. Dulakodott a
férfival, elrántotta a kezét, azon igyekezett, hogy kiszakítsa magát a vezér karmaiból. Melianor nem
eresztette, a vállainál fogva megfékezte.

– Már késő! – kiáltotta szikrázó kék szemekkel, rekedt hangon a nő arcába.

– Nem! – sikoltotta Narya félőrülten, aztán a sorra elsercenő, esőáztatta tűzre meredt: – Neeeem!

Keserű könnyei összemosódtak az esővel.

A vihar tombolása eloltotta a tüzet, sőt, még utána két napon és éjjelen át esett. A romok és



törmelékek alatt megtalálták a szerencsétlenül járt lovászfiú és Asaret maradványait.

Gyászba borult a vár. Méltó módon örök nyugalomra helyezték a klán vezetőt. Narya a temetésen
szinte élőhalottként volt jelen. Alig fogott fel valamit a ceremóniából, csupán a kezét szorongató
kisfiára emlékezett és a mérhetetlen fájdalomra, a bensőjében kongó ürességre. A veszteség a földbe
döngölte, letarolta, elrabolta a józan eszét.

Napokkal a tragédia után sem volt képes semmire, csak ült a szobájába zárkózva, elsüllyedt a
fájdalom fekete tengerében. Még Kashannal sem tudott törődni, sem semmi mással. Képtelen volt a
világot érzékelni, vagy felfogni maga körül. Elveszítette a szerelmét, férjét, barátját, akit társául
fogadott, egyetlen gyermekének apját. Asaret igaz ember volt, egy hős, bátor lovag.

Sok régi és új barát jött elbúcsúztatni őt, ott volt mindenki, aki szerette. Fel nem foghatták,
miként ragadhatta el a halál az élete teljében lévő remek férfit.

Naryának nagy szüksége lett volna egy biztos támaszra, valakire, aki vigaszt nyújthatna neki.
Talán az anyjára, Girimre, vagy Goronilra, az öreg mágusra, aki mindig ellátta jó tanácsokkal.

Senki nem merészkedett a közelébe, nem feledték el egészen, hogy kicsoda ő. Azok, akik Asaretre
való tekintettel, szemet hunytak a származása felett, most a férfi halálát követően megint
tartózkodóan viselkedtek vele. Senki sem feledte el, hogy ő a Fekete Mágus lánya, egy lengoni
boszorkány.

A mély bánatból csupán a kisfia tudta kirángatni, ártatlan és őszinte gyermeki szeretetével,
ragaszkodásával.

Egészen lassan Narya összeszedte magát, muszáj volt talpra állnia. A klán őt választotta meg
vezetőnek, belé vetették a bizalmukat. Eleinte nem akarta elvállalni a felkérést, nem érzett hozzá
magában elegendő erőt. Sosem hitte, hogy ő alkalmas lehet Asaret helyébe lépni. De a klán
megbízottai igyekeztek meggyőzni. Tették ezt annak ellenére, hogy pontosan tisztában voltak vele
kicsoda, vagy talán éppen azért. Narya Baleár Callehou lett a klán vezetője.

Az évek lassan múltak, mind távolabbra sodorták az eseményeket. Az istállót másutt újra
felépítették, a régi helyére pedig, kis kertet alakítottak ki. Eltelt öt újabb év Asaret halála után.
Narya sokat változott. A régi csapongó, vad lány eltűnt, megkomolyodott, helyébe egy erős és
szigorú asszony lépett.

Hozzászokott, hogy a felelősség az ő vállát nyomja, hogy a fontos döntéseket egyedül kell
meghoznia. Keménykezű klán vezető lett belőle, és bár a módszerei gyakran keltettek visszatetszést,
a végén mindig bebizonyosodott, hogy igaza volt.

Nem volt mindenhol közkedvelt, bizonyos körökben csakis a pozíciója miatt tűrték meg. A
haragjától tartottak és féltek az erejétől, még akkor is, ha soha nem mutatta meg. Nem is volt rá
szüksége, nem kellett a varázserejéhez nyúlnia, a tekintetéből így is sugárzott a hatalma.

Kashan nyolcéves lett, Narya igyekezett mindent megadni a fiának, szeretetet, jólétet, boldog
gyermekkort. Csak egy valamit nem pótolhatott, az édesapját. Nem engedte, hogy Kashan
emlékeiben elhalványuljon Asaret képe. Régi történeteket mesélt neki az együtt megélt kalandokról
és a boldog időkről.

Narya tenyerét az ágy üres térfelére simította és felsóhajtott. Aztán magára húzta a takarót és
magzati pózba gömbölyödött. Boszorkányként sok mindenre képes volt, de valamit nem tudott. Nem
látta a jövőt. Így nem akadályozhatta meg Asaret halálát.



Egyedül volt, nem akadt senki, akivel megoszthatta volna a gondjait, a kétségeit, vagy akár a
sikereit. Már nem sírt, rég nem. A könnyei elfogytak, a szíve megkérgesedett, nem nézhetett hátra.

Nem értette, a rémálom miért éppen a drachalokról szólt és a tűzről. Mit jelenthet?

 

Második fejezet
 

Másnap Luali királynő a várba hívatta. Ez nem családi, vagy baráti invitálás volt, hiszen sógornők
voltak, hanem hivatalos ügy.

Narya magával vitte Kashant is, hogy a gyerek találkozhasson az unokatestvéreivel és játszhasson
kicsit. Azt akarta, hogy a fiának legyenek barátai, és ne kelljen kirekesztettként élnie csak azért,
mert az anyja egy lengoni.

A királyi várban jól ismerték Naryát, gyakran megfordult ott, amikor látogatóba ment
Vergonékhoz. Még ennyi év után is kicsit furcsa volt neki, hogy az öccse a király, a királynő uralkodó
társa. Cameriol törvényei megengedték, hogy asszony üljön a trónon, ebben rugalmasak voltak, de
ez nem volt elmondható mindenről.

Narya talpig feketében, szorosan feltűzött konttyal jelent meg a várban, kézen fogva a fiával. Egy
őr szegődött melléjük, hogy egyenesen a királyi párhoz kísérje őket. Kashan rántott egyet az asszony
kezén, hogy ráfigyeljen, miközben a folyosón haladtak.

– Anya! Mehetek játszani Torkival és Mirával?

Narya rámosolygott.

– Persze, drágám. Csak előbb illendően köszöntjük Lualit és Vergont.

A kisfiú visszamosolygott.

– Jó lesz. Annyit tudok várni, ha kell.

Az őr nem a trónterembe vezette őket, hanem egy kisebb oldalsó szobába, ahol a magán
audienciákat szokták tartani. Narya gondolta, hogy a királynő nem tölt hosszú órákat napközben a
csodásan díszes, ám kényelmesnek azért nem nevezhető trónon ülve, különösen nem az ő
állapotában.

Luali a harmadik gyermekével volt várandós és az alakján már jócskán meglátszott a terhessége.
Szőke volt, kék szemű, bájos arca ugyanúgy ragyogott, mint mikor először találkoztak. Nemcsak
sógornők, de jó barátnők is voltak. A királynőnek az ország ügyei mellett ugyan nem sok ideje
maradt civil dolgokra, de mégis jó viszonyban maradtak Naryával. Különösen igaz volt ez Asaret
halála után. Vergon szíve majd megszakadt, amikor Naryát szenvedni, gyászban fetrengeni látta.
Kötelességének érezte, hogy a nővére mellett álljon és segítse, ahol tudja.

Narya belépett a gyerekkel a terembe, mindketten meghajtották fejüket a királynő előtt, majd
Vergon felé is. Luali örömmel sietett eléjük, Narya kezéért nyúlt, megszorította.



– Köszönöm, hogy máris jöttél.

– Ez csak természetes.

Vergon közelebb jött, fél karjával átölelte a nővére vállát.

– Jó újralátni téged, Narya – mondta mosolyogva.

Vergonnak jót tettek az évek, előnyére vált a társuralkodással együtt járó felelősség. Sokkal
érettebb, kiegyensúlyozottabb lett Luali oldalán.

A királyi pár köszöntötte a kisfiút, aztán egy őr elkísérte őt az unokatestvéreihez.

Amikor Kashi mögött becsukódott az ajtó Luali tűnődve nézett utána.

– Napról–napra jobban hasonlít az apjára – jegyezte meg.

Narya csipetnyi szomorkás ízzel a szájában bólintott. Nem mondott semmit, ő is pontosan így látta.

– Jöjj, üljünk le! Úgy sokkal kényelmesebben beszélgethetünk – invitálta Luali.

Szép nagy mahagóni faasztal köré ültek, díszesen faragott, magas háttámlás székekre.

Narya türelemmel kivárta, hogy a sógornője elhelyezkedjen és belekezdjen mondandójába.

– Sokat töprengtünk Vergonnal, hogy egyáltalán bevonjunk–e ebbe az ügybe. Nem akartuk a régi
sebeket feltépni és újra felszínre hozni az emlékeket. De aztán mégis úgy döntöttünk, hogy jogod van
tudni a történtekről. Az ország keleti részéből különös hírek érkeztek az udvarba. Azt beszélik,
hosszú idő után barlingok tűntek fel arra.

Narya háta megmerevedett, ahogy kihúzta magát a széken.

– Hogyan?

– Nem tudjuk, mennyien vannak, sem azt, hol tanyáznak, de fel–feltűnnek azon a környéken.
Eddig nem derült ki, mire készülnek, vagy mi okból merészkedtek vissza. A beszámolók szerint, nem
viselkednek ellenségesen, nem ártanak senkinek, de a puszta jelenlétükkel ellenérzéseket és
félelmet váltanak ki az emberekből.

– Akkor ezt jelentette hát az álmom, erre figyelmeztetett.

– Álom? Miféle álom? – kérdezte Luali.

– Semmiség, csacsiság – legyintett Narya. – Miért mondod ezt most el nekem?

A királynő egy pillanatra a sógornője szemébe meredt.

– Valaha nagy részed volt a barlingok leverésében. Elvetted tőlük a vezéreiket, a Fekete Mágust
és Urult. Félték az erődet és most annyi év után ismét előmerészkedtek. Nem hiszek a békés
szándékaikban, sem abban, hogy megváltoztak.

– Azt hiszed, hogy bosszút állni jöttek vissza? – Narya döbbenten dőlt hátra.

Luali folytatta:



– Nem tudjuk. A kémeink semmi gyanúsat nem észleltek. A barlingok alaposan megfogyatkoztak,
elbujdosni kényszerültek, lapítottak valahol, de most előbújtak. Mit akarnak, miért most? Ha mégis
valami hátsó szándékaik lennének, felkészültnek kell lennünk, és időben kell lépnünk.

– És nekem mi közöm ehhez? Te is tudod, királynőm, hogy már rég visszavonultam. A fiamnak
élek és a birtokot vezetem, a klán ügyeit intézem. Nem ártom magam ilyen ügyekbe.

– Igen, tudom Narya, és tiszteletben is tartom a döntésed. Csak szeretném, ha óvatos lennél és
nyitott szemmel járnál. Te sok olyant is képes vagy látni, megérezni, amit más egyszerű ember nem.
Megvan a képességed és a hatalmad, hogy…

Narya közbevágott:

– Nem élek a képességeimmel és nem használom a mágiát. Már rég nem. – aztán halkabbra fogta
a hangját. – Te is tudod, mikre voltam képes. A varázserő veszélyes, kétélű fegyver, nekem semmi jót
nem hozott.

Luali csillapítóan felemelte a kezét.

– Mi csupán arra kérünk, hogy tapasztalt harcosként mérd fel a helyzetet. Nem kell tenned
semmit, amit nem akarsz. Egy megbízható ítéletre van szükségünk, egy olyan emberére, akiben
tökéletesen hiszünk. Tábornokaink, és ügynökeink között csak neked van meg a képességed, hogy
ilyen feladattal odaküldhessünk.

Narya elfordult, arcára kiült a keserűség.

–Nem vagyok már a régi, Luali. A gyász eltompított, megtört.

A királynő együtt érzőn pillantott rá.

– Megértelek. Asaret halála mindannyiunk vesztesége. De nem élhetsz örökké árnyékban,
bánatban.

Narya felállt, pár lépést tett az asztal mellett.

– Nincs nap, nincs éjszaka, hogy ne gondolnék rá, hogy ne érezném a hiányát. Miért nem
segíthettem rajta? Miért nem tudtam az erőmmel kihozni őt a tűzből? Vagy legalább égtem volna el
vele együtt abban a lángoló pokolban! – kiáltotta.

– Akkor most a fiadnak nemcsak apja, de anyja sem lenne – figyelmeztette Vergon.

A nő megmerevedett, szeme valahová a messzeségbe nézett, egy láthatatlan pontra.

– Kashan az ok, amiért élek. Nélküle már elhagytam volna ezt a világot. Az emberek nem
felejtenek, tudják, ki és mi vagyok. A megvetésük csak csillapodott, amíg Asaret az oldalamon állt,
miatta viseltek el, mert tekintettel voltak rá, tisztelték őt. Mióta ő nincs velünk, újra érzem az
ellenszenvüket. – aztán egyszeriben élesen az öccsére pillantott. – Bizonyosak vagytok benne, hogy
én vagyok a megfelelő személy a feltétlen bizalmatokra? Engem küldenétek, aki bajt hozok kivétel
nélkül mindenkire?

Luali nehézkes mozdulattal felállt a székéről, egyik kezét domborodó hasán nyugtatva odalépett
hozzá. Szelíd arcán lágy mosoly jelent meg.

– Narya, bár hajlamos vagy az önmarcangolásra és a szíved megkeményedett, tudom, hogy



ugyanaz a bátor nő vagy, aki az élete kockáztatásával küzdött az országért és a barátaiért a
háborúban. Soha egyetlen pillanatig sem kételkedtem benned. Soha. Érted? Még a legsötétebb
időszakodban sem. Az uralkodói döntésünket, pedig senki nem merészeli megkérdőjelezni.

A királynő Narya kezéért nyúlt, megszorította.

– Elfogadom a döntésed, ha nem vállalod el a küldetést. Nem állítom, hogy veszélytelen a feladat
és nem várom el tőled, hogy a nekem tett hűségesküd miatt kötelezve érezd magad. Anya vagy,
akinek a gyermekére kell gondolnia.

Narya állta a tekintetét. Amikor megszólalt, a hangja erősen, tisztán csengett.

– Vállalom. Elmegyek a keleti végekre és kiderítem, mit forgatnak a fejükben azok az átkozott
barlingok.

Luali bólintott.

– Köszönöm. Míg távol vagy, Kashant nyugodtan ránk bízhatod, jó helye lesz itt a várban. Nyugodt
lehetsz felőle, vigyázunk rá.

– Köszönöm, Fenség!

Vergon jelentőségteljesen intett feléjük.

– Narya nem mehet egyedül. Kell valaki, aki elkíséri, akiben mindannyian megbízunk.

– Ezzel magam is egyetértek – bólintott Luali.

– Én elmegyek veled – jelentette ki Vergon egyszeriben.

Luali felé kapta a tekintetét. Nyilvánvalóan nem beszéltek erről korábban, őt is meglepte a
fordulat, ám nem szállt szembe férje akaratával.

– Nem engedlek el egyedül, Narya – mondta Vergon.

– Tudok magamra vigyázni.

A király azonban hajthatatlan maradt.

–– Ez a küldetés kicsit veszélyesebb is lehet, semhogy egymagad indulj el.

Narya teljesen a testvére felé fordult.

– Annyira azért nem vagyok elpuhulva, hogy maga a király kísérgessen. Igaz, régen fogtam már
kardot, de még emlékszem, hogyan kell forgatni.

– Ahová indulsz, a barlingok közt nem biztos, hogy célravezető lesz egy szál karddal villognod.

Narya szemei megvillantak.

– Ha a kardom nem segít majd, és más eszközökhöz kell nyúlnom, nem akarom, hogy a
közelemben légy, Vergon. Ezt a legkomolyabban mondom.

– Én nem félek a hatalmadtól.



Narya farkasszemet nézett vele.

– Nem ismered a hatalmam – mondta egészen halkan. – Nem jöhetsz velem. Te vagy a király,
neked itt a helyed a királynőd mellett. Hamarosan megérkezik a gyermeketek, Lualinak szüksége
lesz rád.

– Akkor Melianor tartson veled! – szólt közbe Luali. – Benne megbízhatunk. Gyűlöli a barlingokat,
hű katona és kiváló harcos.

Narya nem örült a választásnak. Melianor sosem fogadta el őt, csakis Asarethez fűződő barátsága
intette belátásra.

– Ahogy óhajtod, királynőm – egyezett bele.

Bármennyire nem szimpatizált Melianorral, katonai képességeiben megbízott. Ha küzdelemre
kerül sor, ők ketten jó párost alkottak.

 

Másnap indultak haza a Callehou birtokra. Narya maga hajtotta a lovas kocsit, Kashan mellette
ült a bakon és vidáman csacsogott. Örömmel mesélte, miket játszottak az unokatestvéreivel a várban.
Kashan mindig is szeretett a királyi várban vendégeskedni. Számára ez valami mesésjáték volt,
izgalmas kaland, hogy a király és a királynő a közvetlen rokonai. Torkival és Mirával mindig
lovagosat játszottak, hol elrabolták a hercegkisasszonyt, hol megmentették a képzeletbeli sárkányok
karmaiból. A gyerekek még csak nem is sejtették, hogy a tűzokádó lények tényleg léteznek és a
születésük előtt nagyon is valóságosan fenyegették a hazájukat, és hogy a szüleik ellenük harcoltak.

Narya mosolyogva hallgatta a fia színes, gyermeki világának meséit, fantáziájának kalandos,
elképzelt történeteit. Kashan hangja még egy gyermeké volt, de a ritmus, ahogy beszélt, a hanglejtés
szakasztott olyan volt, mint Asareté.

Még órákra voltak otthonról, a levegő hűvösebbre fordult. A kora őszi időjárás nem kényeztette
őket sok napsütéssel. Az ég szürke felhő köntösbe burkolózott, komor hangulatot hozva. Lassan
kezdett alkonyodni, Narya mégis úgy döntött, ha teljesen besötétedett, akkor sem állnak meg
éjszakára letáborozni. Úgy számolta, nem sokkal a teljes sötétség beállta után érnek haza.

– Anya, láttam ott elől valamit – szólalt meg Kashi.

– Micsodát? – kérdezte Narya.

– Ott a fáknál mozgott a félhomályban valami – mutatott előre a fiú az egyre sötétedő fás szegély
irányába, a lovak füle felett. Aztán felpillantott az anyjára.

– Lehet, hogy tündérek osonnak a fák között?

– Nem túl valószínű – rázta a fejét az asszony. – A tündérek nem jönnek el ilyen távolra az Ezüst
erdőből.

Most már ő is észrevette a mozgást a fák közt. Árnyak inogtak ott, az avar halkan zizegett. Narya
szorosabban fogta a gyeplőt, izmai megfeszültek a nyakán és a karjain. Bensőjében összerándult
valami, óvatosságra intette és éberségre. Nem sok ideje maradt gondolkozni, a fák közül négy lovas
léptetett az útra és a lovas kocsival szemközt megálltak, kikerülhetetlenül.



A lovak nyergében ülő alakok sötét ábrázatú, kemény tekintetű útonállók voltak, akik az utazók
fosztogatásával szereztek némi javakat maguknak. Egy asszony egyedül egy kisgyerekkel nem
számított kihívásnak, könnyű prédának ígérkeztek.

Narya megfékezte a lovakat, a kocsi megállt. Jól látta, hogy semmiképp nem kerülhető el a
konfliktus. Átkozta magát, amiért bolond fejjel kíséret nélkül indult útnak. Az elmúlt békés évek
óvatlanná és elbizakodottá tették. Ami ennél is rosszabb volt, hogy egy árva fegyver sem volt nála,
semmi. Nem is értette, hogy követhetett el ekkora hibát, ott volt Kashannal úgyszólván védtelenül.

A négy férfi közelebb léptette lovait, lassan fenyegetően jöttek, körbevették a kocsit.

– Jó estét, asszonyság! – szólalt meg egyikük kásás hangon, mintha kavicsokat forgatna a nyelvén.
– Mi járatban ezen az elhagyatott úton?

Narya erőteljes, magabiztos hangon szólt vissza.

– Álljatok félre az utamból, urak! Nincs pazarolni való időm.

A férfi gúnyos vigyorra húzta a száját és hosszú pengéjű tőrt húzott elő a csizmaszárából.

– Márpedig mi feltartóztatunk. Add át az aranyaidat és az ékszereket, míg szépen mondom!

Narya érezte, ahogy a fia összerándul mellette, és reszketni kezd. A gyerek tétován a karjába
kapaszkodott és görcsösen a ruhája anyagába markolt. Tudta jól, hogy kevés az, amit a rablóknak
adhat. Ezek a haramiák nem fognak megelégedni ennyivel és a bosszújukat kettőjükön élik majd ki.

– Nincs nálam sok – leoldotta a derekáról a pénzes zacskót, amiben mindössze pár arany zörgött
és a férfihoz hajította.

– Ennyi az összes – mondta. – Most eresszetek tovább! A gyerek fáradt és rémült. Legyetek
emberségesek!

– Hol a többi arany? – méregette a zacskót a férfi a markában.

– Nincs több. Be kell érnetek ennyivel.

– Ó, még mit nem! – ingatta a fejét a fickó.

A társa odaléptetett mellé és a nyeregből előredőlve átnyúlt a nőhöz és megmarkolta a köpenyét.

– Ide az ékszerekkel!

Narya gyors mozdulattal félrelökte a kezét és a nyakához kapott. Egy vérvörös ékkövekkel
kirakott nyakéket viselt. Letépte a nyakáról és a rabló ölébe dobta. Sajnálta a szép ékszert, mert még
az egyik Baleár ősé volt, de a helyzet megkívánta, hogy odaáldozza. Egy szép emlékű ékszer miatt
nem teszi kockára Kashan biztonságát.

– Vidd! Égesse ki a bőrét annak, aki majd viseli! – súgta utána az átkot.

A fickó elkapta és zsebre gyűrte a nyakéket.

– Mi van még? – nézett rá a férfi várakozóan.

– Nincs egyebünk. Rossz fogást csináltatok. Elfogy a türelmem. Elég volt a fosztogatásból. – Narya



egyre idegesebb és dühösebb lett.

– Ne olyan hevesen, szépségem! – figyelmeztette az első fickó. – Még nem végeztünk. – fekete
fény csillogott a tekintetében, ami semmi jót nem ígért.

– Takarodjatok, kutyák! – sziszegte a nő.

– Várjunk csak! Hadd nézzelek meg jobban! – a férfi elkapta Narya karját és közelebb rántotta,
majdnem kibillentette az egyensúlyából. – Jól látom, hogy egy lengoni némberrel akadtunk össze?
Igen! Ez egy lengoni banya meg a kölyke!

Narya el akarta rántani a karját, de nem sikerült. A fickó erősen megtaszította, majd a
szoknyájába kapaszkodva húzni kezdte.

– Gyere csak, te vadmacska! Elszórakozunk kicsit.

A másik férfi leugrott a lováról és segített lerángatni Naryát a kocsiról. Kashan kétségbeesve
kiáltozott.

– Anya! Ne engedd! Anya! – de a harmadik rabló elkapta a fiút, és durván letaszította a földre.

A gyerek nagyot esett az út porába, karját magához ölelve felnyögött és próbált odébb kúszni.
Naryát ketten lerángatták a kocsiról és ruháját, köpenyét ráncigálva taszigálták.

–Ha nincs aranyad, másként is megfizetheted a sarcot – röhögtek a férfiak gonoszul.

Narya arca lángban égett, bőre forrón lüktetett, szíve vadul dübörgött mellkasában. Kashant
nézte a földön. Nem érdekelte, hogy vele mit tesznek, de a gyerek látványa elrabolta a józanságát.

– Ha a fiámhoz mertek nyúlni, végzek veletek – mondta vészjóslóan.

Az egyik fickó megvillantotta a tőrt.

– És ugyan mivel? A tíz körmöddel?

Narya villámsebesen lendült meg és durván ököllel a férfi képébe vágott. A rabló megtántorodott,
aztán sajgó vérző orrához kapott. Tekintete elborult, ahogy az ujjain vöröslő vérére meredt.

– Ezért széttéplek, te szajha! – kiáltotta és még a fogai is véresek voltak.

Nekirontott Naryának, elkapta a mellkasán a ruhát és erősen megkapaszkodott benne. Másik
kezével hatalmas ütést mért a nő arcára. Narya felnyögött, ahogy a földre zuhant. A férfi lehajolt
utána, ismét megütötte, ezúttal ököllel. Egészen belehevült, hogy elláthatja a baját ennek az éles
nyelvű fehérnépnek.

A másik két rabló rángatni kezdte a kisfiút, aki minden erejével ellenkezett. Sarkát a porba ékelte,
és ahogy húzták, mély nyomot szántott maga után. Sírása beléhasított az út csendjébe.

– Óbégass csak, kis fattyú! Úgysem jön senki segíteni. Az anyád a szemed láttára fog mulattatni
minket. De lehet, hogy téged is beveszünk a játékba… – röhögtek fel élesen a férfiak és egyikük
Kashan dús hajába markolt, hogy fájdalmat okozzon. Nem másért, csak a puszta örömért, hogy
bánthatja a gyereket.

Narya torka elszorult, arccsontja sajgott, szeme előtt szikrák pattogtak a pofonoktól. A férfiak



felráncigálták a földről, nagy igyekezetükben elszakították a szoknyáját, letépték a köpenyét, és a
testén matattak kapkodva.

Lihegésük a nő nyakába kúszott, érintésük viszolygást váltott ki belőle. Hiába próbálta ellökni
őket magától, arcukba kapni a körmeivel, vagy beleharapni a kezükbe, nem sikerült. A haramiák
erősebbek voltak és fűtötte őket aljasságuk. Narya a férfiakkal való dulakodás közepette, a válluk
felett megpillantotta Kashan könnyáztatta arcát. Látta a szemében a rettegést, a kétségbeesést, hogy
nem menekülhetnek és valami nagyon rossz fog történni. Találkozott a tekintetük, anya és fia
farkasszemet néztek. Egyetlen pillanatra lelassult körülöttük minden. A hangok messzeségbe vesztek,
elhalkultak, tompa morajjá szelídültek. Csak saját szívük dobbanásait hallották. Narya bensőjében
felébredt valami, egy megfoghatatlan erő, amit a kiszolgáltatott helyzet hívott életre. Ez az erő,
forrón lüktetve előhömpölygött, majd egyre csak dagadt, növekedett, míg végül tökéletesen
kitöltötte belülről minden egyes porcikáját. Mágia! Narya önnön erejétől fuldokolva próbált levegő
után kapkodni. A régesrég nem használt varázsereje életre kelt, feltámadt hamvaiból, mint a
főnixmadár. Nincs erre szó, az érzés, amely végigbizsergette, páratlan volt, semmi máshoz nem
hasonlítható. Felkiáltott és sikerült kiszabadulnia a férfiak kezei közül. Sebesen hátraszökkent,
eltávolodott pár lépésnyire, aztán odaszólt a gyereket bántó fickóknak.


