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Minden jog fenntartva!

 

Első fejezet
 

Hideg záporeső szakadt az égből, elhomályosítva az utat. A vízfüggöny teljességgel lehetetlenné
tette a tájékozódást. A menekülő hunyorgott a szemébe vágó jeges esőcseppektől, közbenerősen
igyekezett magát a lován megtartani. Nem volt irigylésre méltó helyzetben, üldözői kitartóan
követték. Hiába volt hosszú az út, amit megtett, azok ott loholtak a nyakában.

Sosem gondolta, hogy az egyszerű vadászatból, melynek céljából kilovagolt, veszett vérszomjas
ámokfutam lesz. Ahogyan azt sem gondolta, hogy neki kell menekülnie saját birodalmában.
Üldözőből vált üldözötté, az életéért futott. A király zakatoló szívvel hajszolta tovább szolgálatkész
paripáját.

Szerény kísérete minden tagját elvesztette a hajsza során, mind elhulltak mellőle nyílvesszővel a
hátukban. Azok, akik üldözték nem kíméltek senkit, mindenáron el akarták érni céljukat. Nem
egyszerű portyázó rablók voltak, ahhoz túlságosan jó lovakkal és fegyverekkel rendelkeztek.

Runtulon érezte, hogy a vállán elnehezül az esőtől átázott köpenye, húzta hátrafelé a gerincét.
Egyetlen mozdulattal leoldotta a nyakából és elhajította. Lova megrémült a hirtelen mozdulattól és
megugrott, a királynak erősen kellett szorítania a combjait az állat oldalához. Ekkor
villámcsapásként érte az első fájdalomhullám, amelytől kiáltás szakadt ki a torkán. Nyílvessző
fúródott a vállába, égetőn és kínzón feszült benne, de ő nem hagyta, hogy a gyötrelem elvonja a
figyelmét. Azonban bekövetkezett, amitől tartott.

Újabb nyíl vágódott a húsába, ezúttal valamivel lejjebb találták el a hátán. Meggörnyedt az éles
fájdalom hullámtól, szemeit elhomályosította a kín, fogait összeszorította amint a langyos vére
lecsurgott a ruhája alatt, hideg bőrén araszolt lefelé. Tudta, hogy kevés ideje maradt és annál is
csekélyebb esélye a túlélésre.



Hatalmas, végeláthatatlan rengetegben vágtáztak, Ezüst–erdőnek hívták és egykor tündék lakták
szép számmal, de mára kevesen maradtak belőlük.

Runtulon hirtelen megrántotta a gyeplőt, lovát a fák közé kormányozta az útról, remélve, hogy
arra egérutat nyerhet. Mielőtt meghal, szerette volna tudni, miért üldözik és ki bérelte fel a csapatot
ellene. Mert abban bizonyos volt, hogy merényletről van szó, királygyilkosságról.

Egyre rosszabbul érezte magát, teste gyengült és elnehezedett, alig bírta megtartani a törzsét a
nyeregben. A fák vizes ágai minduntalan az arcába csapódtak, elhomályosítva látását, éles vágásokat
ejtve az arcán. Hallotta, hogy megnőtt közte és üldözői közötti a távolság, tehát jó ötlet volt letérni
az ösvényről. Állapotának rohamos gyengülése azonban nem adott okot reményre, aligha volt kint
ebből a kelepcéből.

A paripa egy reccsenő ágtól megrettenve hirtelen megugrott, a nedves avaron megcsúsztak a
patái és a szerencsétlen állát oldalra zuhant. Runtulon egyensúlyát végleg elveszítve lesodródott a
lóról, kezei közül kicsúszott a gyeplő, fejéről lerepült a rangját jelző ezüst homlokpánt. Lejtőn
gördült lefelé egyre gyorsulva, megállíthatatlanul, leveleket, ágakat sodorva magával. Orrát
betöltötte az avar jól ismert illata, a nehéz, fűszeres erdő szag. Testének első fordulatánál eltörtek a
nyílvesszők, de a hegyük még mélyebbre fúródott a húsába. A kiáltása is bennszakadt a kíntól, csak
tehetetlenül zuhant, amerre a mélységes lejtő húzta.

A lova felkecmergett és terhétől megszabadulva könnyedén tovább vágtatott, akaratán kívül is jót
cselekedve, hiszen az üldözők a vérszomjtól megrészegülten követték. A paripa eszeveszetten
száguldott, ösztöneitől vezérelve ügyesen kikerülte a buktatókat, nagyobb ágakat. Így szelte át a
hatalmas sötét, vízfüggönytől, párától homályos erdőt, borzasztó távolságra maga után csalva a
követőit. Már olyan messzire jártak, hogy képtelenség lett volna meghallani őket még egy tündének
is, amikor észrevették, hogy a király eltűnt és egy magányos lovat üldöznek. A nyergen meglelték a
vért s így meggyőzték magukat, hogy Runtulon elpusztult, ha másként nem, hát elvérzett, vagy a
mérgezett nyílvesszők tették meg a hatásukat.

De tévedtek, a király nem halt meg. Keservesen hosszú zuhanásának egy sziklából kiálló,
vénséges fatörzs vetett véget. A mohával és falevelekkel vastagon beborított törzs csaknem puhán
fogta fel az elkínzott férfi testét.

Egy utolsót sóhajtott majd ájulatba zuhant. Elgyötört, vérző és zúzódásokkal teli tagjait tovább
áztatta az eső. A méreg, amelybe a nyílhegyeket mártották, alattomosan megkezdte munkáját a
király szervezetében.

 

Az Ezüst erdő temérdek rejtélynek és titoknak volt otthona, a legnagyobb varázslat saját maga az
erdő volt. Csodálatos, terebélyes lombozatú fái közt alig lehetett látni ez eget.A nap sugarai
fénysávokban törtek utat maguknak a levelek résein át, ezüst fénybe vonva mindent. Ezért is kapta a
nevét ez a titokzatos és sejtelmes rengeteg. Valaha tündék lakták, fent a lombok közt éltek és az
erdő békéjét vigyázták. Sokak szerint ők a felelősek az erdő különös és megmagyarázhatatlan
történéseiért. Azt beszélik ez a hely varázslatos, néha, ha úgy tetszik neki, változtatja az arcát,
alakját. Az ösvény, vagy a tisztás, amely az imént még ott volt, eltűnik, vagy máshol bukkan fel, ha
éppen az erdőnek úgy tetszik. Azt suttogták, ha valakinek van elég mersze hozzá, hogy a fák közt
éjszakázzon, hallhatja a tündéket dalolni. Ezt persze csak afféle babonának, gyermekmesének
tartották, de azért mégsem mert senki ott maradni éjjel, hogy megbizonyosodjék róla, tényleg
dalolnak–e még a tündék. Mindenki tudta, hogy az erdőtündék, az elfek, réges-régen elhagyták az
Ezüst–erdőt és nyugatra mentek, ahonnan származtak. Ha maradt is közülük néhány, azok bizonyára



elbujdokoltak mindenki elöl, és aligha van kedvük dalolni.

Mindenesetre az erdő néha valóban szeszélyesen viselkedett, élt és lélegzett, temérdek
élőlénynek adott otthont, a jót a keblére vonta, a gonoszt pedig kivetette magából.

Itt élt Grufer a törp is, egyike volt azoknak a különös lényeknek, akiknek abban a szerencsében
volt részük, hogy az erdő befogadta őket. Egy törpnek valójában a világon semmi keresnivalója nem
volt az erdő közepén, őket a sziklák, hegyek és barlangok vonzották. Bányászatra, kőfejtésre
születtek, nem létezett olyasmi, amit egy törp ne lett volna képes kőből kialakítani. Ezen kívül,
messze földön híres ékszerkészítők voltak, a legszebb és legbecsesebb ékkövekből alkottak kincseket.

Grufer is ilyen törpnemzettségből származott, amire igen büszke volt, de őt nem csak a kő
foglalkoztatta. Gyógyító anyjától eltanulta a fortélyokat és úgy döntött, megkeresi a maga útját.

Mániákusan kedvelte a növényeket, közöttük is leginkább a virágokat. Elkápráztatta
tökéletességük, színük, formájuk és törékenységük. Miután sorsa elvetette már sokfelé, végül az
erdőben telepedett le, kunyhót épített, persze kőből, aztán kertecskét köré, melyet szorgosan művelt.
Afféle erdőkerülő lett belőle, segített a sebesült és beteg állatokon, a növényeket. Azon kevés elf,
akik az erdőben néha feltűntek, hallgatólagosan megtűrték maguk közt a törpöt.

Grufer zömök, izmos, vidám szemű fickó volt, örökösen kalapot viselt és a fák törzsén lelt
borostyánból készített gyöngyöket fűzött a szakállába. Aranybarna bozontos hajzata göndörön
kunkorodott ki a kalapja alól és sokkal fiatalabb volt, mint azt sokan hitték róla.

Miután a zápor alábbhagyott, útjára indult a fák közt, hogy ízletes gomba után kutasson, elvégre a
több napos esőt követően nagy esélye volt rá, hogy talál is néhány ízletes darabot.

Egy meredek emelkedő tövében bandukolt és a levelekkel borított füvet fürkészte, amikor
megakadt a tekintete valamin, ami semmi esetre sem volt gomba.

Egy helyen a leveleket apró veres pettyek borították. Grufer rögtön látta, hogy vércseppek.
Körülnézett, hol lát sebesült állatot, aztán megpillantott a feje felett egy hatalmas fatörzset, amelyről
egy kar lógott alá.

Grufer lekapta a kalapját és megvakarta üstökét:

– Hej, a mindenit! – dünnyögte, majd felkapaszkodott a meredély oldalán.

Egy embert pillantott meg a fatörzs ölén, akár egy bölcsőben, őszbe hajló szakállú férfi hevert
sápadtan, eszméletlenül. Ruhája szakadozott, alatta vértócsa, oldalán mesterien kidolgozott
hüvelyben kard.

Grufer gyakorlott mozdulattal élet után tapogatózott az elkínzott testen, és amikor végre meglelte,
felsóhajtott.

– Na, ilyen madarat még nem fogtam. – azzal óvatosan felnyalábolta az embert és nehézkesen
magával cipelte.

 

Cameriol nagy birodalom volt, mégis szélnél sebesebben terjedt el a hír az országban, hogy a
király elveszett. Először csak pletykaként keringett, de később egyre meggyőzőbb részletek kerültek
napvilágra. A királyiudvarban hiába várták vissza az uralkodót, eltelt egy nap, majd még egy,de



Runtulon és kísérete csak nem tért vissza a vadászatról.

Hamarosan felbolydult az ország, találgatásokat szült az udvari titkolózás, mindenki tudta, hogy
ilyen karizmatikus uralkodó nem tűnik el csakúgy nyomtalanul.

Runtulon jó király volt, szerették és tisztelték az alattvalók, igazságosan uralkodott, már a puszta
megjelenésével is hatott a népre. Dicső ősök leszármazottjaként ült a trónon, jó viszonyban állt a
szomszédos országokkal és erős kézzel irányította a hadsereget. Eltűnése és a felröppenő halálhíre
porig sújtotta a királynét és a hercegkisasszonyt.

Sonwel királyné igyekezett a férje helyébe lépni és átvenni az ország vezetését, meggyőződése
szerint, ideiglenesen. Asszonyi szíve azt súgta, hogy Runtulon valahol életben van, és egy nap majd
belép a palota kapuján délcegen és jóképűen, mint mindig.

Amikor lányukat, Lualit vigasztalta, saját magát is bátorította.Ki kell tartaniuk!Ám az ösztöne azt
súgta, sokkal többről van itt szó.

Sonwel okos asszony volt, nem kellett sokat törnie a fejét azon, kinek állhatott útjában a férje. Az
a kevés nyom, ami megmaradt semmi jót nem ígért. Megtalálták a lenyilazott kíséretet, sőt később a
király kimerült lovát is a nyergen a vérfoltokkal. Ráleltek Runtulon elhajított köpönyegére, de ezen
kívül semmi más nem utalt a hollétére. Egyszerűen nyoma veszett, akárcsak az üldözőknek. Senki
nem tudta, kik voltak, vagy, hogyan néztek ki, honnan bukkantak elő, mint ahogy azt sem, ki bérelte
fel őket.

Egy azonban biztos volt, az ország nem maradhatott király nélkül.

Sonwel nem volt elég erős királyné, ő mindig is a férje támaszaként élt, egy birodalom
irányításának terhét aligha cipelhette a vállán. Luali pedig még fiatal és tapasztalatlan volt a
kormányzásra, noha elszántsága és bátorsága nem hiányzott.

Volt a királynak egy öccse. Tulajdonképpen Norex csak a féltestvére volt. Runtulon pelyhedző állú,
fiatal legényke volt, amikor anyja halálát követően apja, az akkori király, újranősült és a frigyből fia
született. Norex éles eszű, ravasz és hízelkedő gyermek volt. Mindig saját boldogulását tartotta szem
előtt és bármilyen eszközt felhasznált, hogy kiharcolja szülei szeretetét, figyelmét, akár bátyja kárára
is. Aki azonban jól ismerte őt, belátott a negédes álarc mögé, felfedezhette irigykedő, sóvár
hatalomvágyát. Szerette magát mindenkinél előbbre helyezni, megszerezni, ami a másé és
valamilyen számára nyilvánvaló okból lenézte Runtulont. Az igazi arcát sosem mutatta meg mások
előtt, ügyesen őrizgette a róla kialakult képet. Amikor Runtulon lett a király, az elsőszülött jogán, és
mert alkalmas volt a feladatra, Norex jóképet vágott a dologhoz, de a szíve mélyén vérig sértődött.
Meg volt győződve róla, hogy neki kellene a koronát viselnie és a trónra ülnie, bár akkor szinte még
kölyök volt.

Az évek múlása sem segített a dolgon, pedig bátyja mindent megtett a jó kapcsolatuk érdekében.
Norex türelmetlensége egyre nőtt, miközben helyzetét kihasználva gondtalan életet élhetett.
Kedvtelésből sereget tartott fenn, amelynek létszáma különös módon egyre nőtt. Gyakorta
nyilvánosan is hangot adott a trónt illető jogos követelésének. Akadtak olyanok az országban, akiket
mézzel csurgatott nyelve meggyőzött és a pártjára állított.

Runtulon eltűnése aligha rendítette meg, ellenkezőleg, úgy vélte, szabaddá vált az útja a trónhoz.
Nem pazarolt egyetlen gondolatot sem az idejéből arra a tényre, hogy nyilvánvalóan még a királyné
és a hercegnő is előtte állt a korona várományosaként.

Zúgolódás tört ki Cameriolban, a nép kezdett türelmetlenkedni: Hol a király? És ha meghalt, ki



lesz az új király?

A bizonytalanság egyre nőtt és a szilárd alapokon nyugvó birodalom kezdett megremegni,
felütötte a fejét valami új. Megjelent az ellenzék.

Egyre többen és egyre erősebben adtak hangot az elképzeléseiknek, saját eszméik szerint akartak
hatalomhoz és befolyáshoz jutni. Ehhez szükségük volt egy megfelelő személyre, akit joggal
állíthattak az élükre, és nem is találhattak volna alkalmasabbat, mint magát a király öccsét.

Norex fáradhatatlanul addig mesterkedett, míg bíztató ígéretekkel a maga pártjára állította a
nemesek nagy részét. Tudta a módját hogyan nyerje meg őket. Hatalmat, vagyont és új földeket ígért
cserébe a támogatásukért.

Sokan voltak, akik feladták a királynak tett hűségesküjüket, de nem mindenki. Az ország
megoszlott, két részre szakadt és a királyné úgy érezte, mintha forró parázson ücsörögne.
Támogatókra volt szüksége, barátokra és hűséges szövetségesekre, akik segítenek felszámolni a
belviszályt, amíg Runtulon előkerül.

 

A kis lovascsapat eszeveszett vágtában hagyta el a völgyet, reménytelenül száguldottak, keresték
a menekülés útját. Mindannyian ugyanarra gondoltak, hogy a királyt is így ölték meg. A váratlanul
rajtuk ütő üldözők elszánt, kegyetlen gyilkosok voltak, néhány hátul vágtázót már ki is végeztek
nyílpuskával. Fekete köpenyt viseltek, mely sötét szárnyként lebegett körülöttük, arcukat csuklya
takarta, csak a csizmájuk villant ki néha.

Rohamosan sötétedett, a nap már lebukott a hegyek mögött és feltámadt a szél.A homályba boruló
tájnál valami sokkal rosszabb és vészjóslóbb fenyegette a menekülőket.

Krindell Baleár vezette a kis csapatát, nem állt szándékában a király sorsára jutni és az embereit
sem hagyhatta ott pusztulni. Már a megfutamodást is bánta, elvégre ő, a Baleárklán feje, nem
menekülhet a végtelenségig holmi jött–ment, úti rablógyilkosok elől.

A szíve gyorsabban zakatolt, érezte, ahogy friss vér lobban az agyára, visszaadva a bátorságát és
elszántságát, pontosan úgy, mint a régi idők csatáiban.

Hirtelen megfékezte a lovát, és miközben az állat nyerítve a levegőbe emelte mellső lábait, ő a
magasba lendítette a karját és elkiáltotta magát.

– Megállj! – a nyolc ember, aki vele lovagolt követte példáját.

Egyikük, ki hű katonája volt, mellé ugratott az egyre sötétülő úton közeledő árnyakat fürkészve.

– Mi a szándékod, nagyuram?

Krindell társa verejtékező arcát nézte.

– Megküzdünk velük – mondta határozottan és kirántotta a kardját. – Velem tartasz, Pavilu? –
kérdezte a katonát, de nem is várt választ, túl régóta ismerték egymást.

Pavilu bólintott és megforgatta kardját a levegőben, aztán a többi lovassal együtt szembe
fordultak az egyre közeledő támadókkal. Hatalmas csatakiáltást hallatva megsarkantyúzták
táltosaikat és egyenesen nekirohantak az ellenségnek.



Az üldözők létszámfölényben voltak, ám egy pillanatra megdöbbentek a hirtelen fordulattól.
Továbbra is közeledtek, nem hagytak fel gyilkos szándékukkal. Végül a két csoport összecsapott, a
kardok hideg kékes szikrákat vetve egymásnak feszültek, öklök záporoztak és elfojtott nyögések
töltötték meg a sötétséget.

A titokzatos fekete köpenyek alatt nagyon is valós lények lapultak, erősek és küzdelemben jártas
fickók. Jól forgatták a kardot, nem riadtak vissza a felbátorodott maroknyi csapattól. Krindell és az
emberei kitartóan harcoltak, még akkor is, ha egyre inkább nyilvánvaló lett, innen nincs menekvés.
Ekkor felgyorsultak az események, sorban elhulltak a Baleár–klán emberei, halálos sebekkel
zuhantak a földre. A helyzet kritikusra fordult. Krindell látta már, hogy nincs erejük, kardjával olyan
hevesen vagdalkozott, hogy több ellenfelét is megsebezte. Hangos kiáltásokkal ösztönözte
megmaradt társait kitartásra, miközben a lova idegesen toporzékolt alatta. Az egyik köpenyes alak
akkorát sújtott rá a kardjával, hogy a férfi kibillent az egyensúlyából és lefordult a nyeregből.

Krindell rögtön talpon termett, korát meghazudtoló fürgeséggel védekező állásba lendült. Épp
jókor tette, hiszen az ellenfele rárontott lovastul, hogy eltapossa. Szomorúan látta, hogy rajta és
Pavilun kívül minden útitársa a földön hever holtan, a fekete lovasok pedig lassú, kegyetlen
fenyegetéssel körülzárják. Eljött hát a vég, talán maga Runtulon király is így végezte, pontosan ezt
tették vele is.

Krindell alig tudott tisztán gondolkodni, a halál oly közel járt hozzá, hogy hallani vélte a lélegzetét
a háta mögött. Annyi csatában vett részt életében a korona oldalán, annyi kalandban volt része,
örömben, bánatban, büszkeségben és most egy aljas merénylet áldozataként kell elpusztulnia.
Hirtelen eszébe jutott a családja, egyszerűen tisztán látta a helyzet jelentőségét. Valahogy tudta, ez
a támadás nem egyszerű rablók műve, akik az utakon garázdálkodnak. Nem volt rá ideje, hogy
megfogalmazza magában, ami megvilágosodott az elméjében, mert a halál túl közel volt hozzá.

Egyszeriben fény vetült rájuk a közeli fák közül, fáklyák lángjai remegtek a sötétben és közeledő
lovak patái zuhogtak, a föld megremegett alattuk. Villámsebesen közeledtek és sokan voltak, pengék
suhogtak a levegőben mindenfelé.

A fekete köpenyes alakok megzavarodtak, hamar felmérték, hogy ezúttal fordult a helyzet,
immáron ők vannak kevesebben. Az újonnan érkezők nem tétováztak, közéjük rontottak és vagdalni
kezdték őket, nem hagytak elmenekülni senkit. A korábbinál is véresebb csata alakult ki. Krindell a
zűrzavarban visszakapaszkodott a lovára és csatlakozott a harcolókhoz. A sötétben fogalma sem volt
róla, kik lehetnek a megmentői, de nem is érdekelte, ráértek ezt tisztázni. Hamarosan fekete
köpenyes alakok rogytak a földre, míg végül egy sem maradt nyeregben.

A lovasok üdvrivalgásban törtek ki, amikor látták, ők győztek. Egy délceg alak kivált közülük és
lovával Krindell elé léptetett, ott leugrott a nyeregből és visszadugta véres kardját a hüvelyébe.
Krindell a sötétben is felismerte a mozdulatról a férfit, az öröme gyorsan elpárolgott. Ő is leszállt a
lováról és farkasszemet nézett a másikkal.

– Nocsak! Köszöntelek, Asaret! Te vagy hát, aki váratlanul a segítségemre sietett szorongatott
helyzetemben– mondta kelletlenül.

Egyáltalán nem volt ínyére a dolgok alakulása, bárki mást szívesebben elfogadott volna
megmentőjének, mint őt. Bárki másnak szívesen és hálásan mondott volna köszönetet, mint neki.

Asaret Callehou és az egész díszes ősi rokonsága generációk óta haragosai voltak a Baleároknak.
Erre az ellenséges viszonyra nem volt megoldás, sem semmiféle gyógyír. Hogy tulajdonképpen a két
klán feje annak idején min veszett össze, azt már senki sem tudta, oly régen történt az egész, de az



ellenséges viszonyt mindkét família kötelességtudón ápolta és nem tértek el tőle. Kifejezetten
gyűlölték egymást, sőt, nem is nagyon tárgyaltak a klánok tagjai a másik klánnal. Míg a Baleárokat
Krindell irányította, addig a Callehouk feje Asaret volt. Fiatal, életerős férfi volt, magas alakja, fekete
haja és szürke szeme szakasztott olyan volt, mint az apjáé, akinek a halála után átvette a klán
vezetését. Mindig helyén volt az esze és a szíve, a harcok acélosították kemény, becsületes emberré.
Fenntartotta az ellenséges viszonyt a Baleárokkal, úgy ahogy azt az apja is tette, míg élt. Kardjával a
kezében félelmetes ellenfél volt, nem létezett nála derekabb vitéz a környéken.

Asaret nem válaszolt rögtön, intett az egyik emberének, aki átnyújtott neki egy fáklyát.
Megragadta és Krindell arca elé tartotta, jól látta az idős férfi véres, zúzódásokkal teli képét.

– Talán meglepődtél? Bevallom, én sem számítottam erre a ma esti kis csetepatéra, sem arra,
hogy egy Baleárt húzok ki a csávából. Erre lovagoltunk a közelben, amikor zajt hallottunk, gondoltuk
megnézzük, mi folyik itt.

Krindell a földön heverő holtakat nézte, köztük saját embereit, hű katonáit, akiket most Pavilu járt
végig.

– Rajtunk ütöttek, nem számítottunk rá, a gyenge ellenállásunkat könnyedén leverték. Rideg
kegyetlenséggel pusztítanak, olyanok akár egy kivégzőosztag.

– Kik ezek? – kérdezte Asaret.

– Fogalmam sincs, de ez az egész kísértetiesen hasonlít arra, ahogyan a királyt is megölték. Nézd
meg a nyílvesszőket, az ő kíséretének tagjait is pontosan ilyennel végezték ki!

– Azt akarod ezzel mondani, hogy ezek a fickók ölték meg a királyt? – meredt rá Asaret.

Krindell vállat volt:

– Talán igen.

Az egyik lovas kiáltott, hogy menjenek oda, mert érdemes megnézni, amit mutatni akar. A földön
heverő fekete köpenyes alakhoz léptek, akinek arcáról lehúzták a csuklyát és láthatók lettek a
vonásai. Egy barling feküdt előttük a füvön, olyan lény, amelyik pontosan úgy néz ki, mint egy ember,
de mégsem az. A barlingok sötétek és gonoszak, azt beszélték róluk, hogy emberi hússal is
táplálkoznak, amerre jártak halál maradt a nyomukban.

– Először azt hittem, lengoniak. Könnyű összetéveszteni őket, a szépségük nagyon hasonlatos,
aztán rájöttem, hogy ez valami sokkal rosszabb – nyögte a katona és még mindig megbabonázva
bámulta a halott barling szép és gonosz arcát.

– Nem értem ezt az egészet – morogta Asaret és odébblépett. – Miért támadtak meg és mit
keresnek erre ezek a fajzatok?

Krindell az arcán húzódó sebet tapogatta.

– Nem tudom, egyfolytában ugyanaz a dolog jár a fejemben. Valaki ránk küldte ezt a halálosztó
csapatot, méghozzá ugyanaz, aki a királyra uszította őket.

– Miért tenne bárki ilyet? – csattant fel Asaret gúnyosan. – Nem vagy te olyan fontos ember ebben
az országban, már megbocsáss, hogy egy kalap alá vegyenek a királlyal!



Most az idősebb férfi lett dühös.

– A tények mégis engem igazolnak – mondta és megemelte a hangját. – Vagy talán nem tudod,
milyen zavaros a helyzet, hogy inog a trón?! Mindenki tisztában van vele, hogy a Baleárok mindig is
királypártiak voltak, magam is felesküdtem Runtulonra, akárcsak te.

Asaret arcáról eltűnt a gúny.

– Ez igaz.

– Azt is tudjuk, hogy mostanában több királypárti nemest ért támadás – folytatta Krindell.– Hidd el,
én örülnék a legjobban, ha nem lenne igazam, de attól tartok, valaki meg akarja akadályozni, hogy a
királynő mellé álljak.

– Ha így van, akkor további támadásokra számíthatunk – mondta Asaret komoran.

– Úgy van. Ma este az én életemet akarták kioltani, holnap talán a tiedet. De mindez nem változtat
azon, hogy ha kelletlenül is, de mégis köszönetet mondjak neked. Szó szerint az életemet mentetted
meg, pillanatok választottak el a dicstelen haláltól. Nem vagyunk barátok, sosem leszünk azok, én
már az apáddal is nagyon rossz viszonyban voltam. Ha rajtad múlna, te sem állnál szóba egy
Baleárral, ezt tudjuk mindketten. Most azonban, felülmúltad önmagad, Asaret. Nem tudom, miért
tetted, miért siettél a segítségemre, hisz egyszerűen tovább is lovagolhattál volna.

– Bárki másért megtettem volna, csupán véletlen szerencsétlenség, hogy éppen a te életed forgott
kockán. – a férfi ismét gúnyosan mosolygott.

– Beszéljünk komolyan! Úgy érzem, tartozom neked, nem elég, ha annyit mondok, köszönöm,
ennél sokkal többet akarok adni cserébe.

Asaret kínosan felnevetett:

– Ugyan már, Krindell! Ne érts félre, én nem kívánom, hogy a családod, vagy te magad ezután
mindig hálával gondoljatok rám. Erre aztán semmi szükség. De azért bevallom, büszkeséggel tölt el,
hogy én mentettem meg a Baleárok vezérét.

– Mivel fejezhetném ki a köszönetemet? Mondd meg, aztán felejtsük el az egész esetet és
gyűlölködhetünk tovább, mint eddig! – mondta az idősebb férfi.

– Ez jó! – bólintott Asaret. – Tetszik az ajánlatod.

– Akkor hát, kérj tőlem, amit csak akarsz és én a szavamat adom, hogy megkapod, legyen az
bármi!

Asaret összehúzta szürke szemeit és eltöprengett egy hosszú pillanatig. Eszébe jutott az apja,
hogyan bujtogatta belé az ellenszenvet, a megvetést a Baleárokkal szemben. Addig okítgatta, míg
már sajátjának érezte a gyűlöletet és már maga táplálta tovább. Itt volt a remek alkalom, hogy
alaposan eret vágjon rajtuk és ő készen állt rá, hogy megtegye. Gonoszkodva kieszelte tervét és
magában már előre mulatott, de ugyanakkor szabadulni szeretett volna a helyzetből.

– Nos, rendben van. Az életedet mentettem meg, ezért valami olyasmit kérek tőled, ami legalább
olyan fontos neked, mint az életed, ha nem még fontosabb. Tiszta üzlet, nincs benne semmi
részrehajlás – mondta a fiatal férfi és elégedetten mosolygott saját ravaszságán.



Krindell meredten nézte, pontosan értette a szavait, felmérte súlyukat. Nem kellett sokáig
mérlegelnie magában, hogy mi számára a legfontosabb. A világon a legdrágábbak a gyermekei
voltak, felesége eltűnése után csak ők maradtak, nekik élt. Egy fia és egy lánya várta haza,
mindketten felnőttek már rég. De hogyan adhatná oda a tulajdon gyermekeit ennek a fickónak?

Kétség mart a szívébe, az adott szavát mégsem szeghette meg, különösen nem egy Callehouval
szemben, a becsület kötelezte.

Megnyúlt arccal meredt Asaret szemébe, a hangja rekedtes volt, amikor megszólalt.

– Hát, el kell ismernem, nem könnyű döntés megadni, amit kérsz. – egy pillanatra lehunyta a
szemét, aztán megint felnézett. – Legyen, ahogy akarod, ahogy ígértem. Neked adom, ami a
legdrágább, ami a legértékesebb nekem, de úgy adom, hogy igazán a tiéd kell legyen, mostantól te
vigyázol rá.

Asaret ostobán érezte magát a türelmetlensége miatt, mégis figyelmesen hallgatta Krindellt.

– Van nekem egy lányom, ő az én egyik kincsem, a másik a fiam, de őt nem adhatom neked, a
lányomat viszont igen. Legyen Narya a tiéd, de a tisztesség úgy kívánja, hogy ha elfogadod őt, akkor
a feleségeddé teszed. A szívemet tépem ki a mellkasomból, amikor ezt mondom neked, Asaret.

A fiatal férfi meglepetten hallgatott, a terve visszafelé sült el, most már ő sem táncolhatott vissza,
az újabb arcátlan sértésnek számított volna és nem állt szándékában lejáratni magát. Hirtelen nem
tudott mit kezdeni a váratlan fordulattal, megköszörülte a torkát mielőtt válaszolt.

– Nekem adod a lányod? Hisz ez túl értékes csere…

– Ahogy megállapodtunk. – Krindell a kezét nyújtotta.

– Soha nem is láttam a lányodat, most meg hozzám adnád?

– Ne aggódj, Asaret, nem kötsz rossz üzletet! Tulajdonképpen nagyon is összeilletek ti ketten, ha
belegondolok.

– Én akartam, hát megérdemlem – mondta a fiatalabb és elfogadta Krindell felajánlott kezét. –
Megállapodtunk.

Miután elengedték egymás kezét, pár pillanatig mindketten a gondolataikba merülve hallgattak.
Aztán Asaret felajánlotta néhány emberét kísérőnek a hazavezető úton, elvégre a Baleár birtok még
jókora távolságra terült el.

Megbeszélték a részleteket a lányt illetően, azután Krindell útnak indult Paviluval és a kölcsön
kísérettel.

Kőnehéz szívvel tette meg az utat hazáig, a lelkét olyan súly nyomta, amitől képtelen volt
szabadulni. Azt kívánta, bár vele lenne Girim, a csodálatos hitvese, akkor sokkal könnyebb lenne
megbirkóznia ezzel az egésszel. Ő mindenben a társa volt, a másik fele, természetesen a jobbik fele.
De Girim nincs többé, elrabolta tőle a sötétség, ahonnan soha nincs már visszatérés. Nem maradt
más utána csak a két gyermekük és az emlékek.

A lelkiismeretét nyomasztó teher ellenére, örömtől csillogó szemekkel lépett be a Baleár várba és
ölelte magához fiát és lányát, akik már aggodalommal telve várták.



A vár egy magaslatra épült, körülötte füves lankák, mezők húzódtak, távolabb a völgyben
kristályosan tiszta vizű patak zubogott. Generációk óta a klán vezetője lakta a várat, innen irányítva
a hatalmas birtokot. Itt élt Krindell és két felnőtté érett gyermeke Narya és Vergon. Valamikor régen,
Girim volt a vár úrnője, de eltűnése után nem akadt másik asszony, aki átvegye a szerepét. Senki
sem érhetett fel a csodálatos Girimhez, hiánya pótolhatatlan lett.

Amikor Krindell megismerte a sötéthajú, gyönyörű lányt még mindketten ifjak voltak. Azon
nyomban beleszeretett, még az sem tántorította vissza, hogy ismerte a származását. Girim lengoni
volt, ami azt jelentette, senki sem fogadta szívesen a háza vagy a családja közelében, az emberek
sugdostak a háta mögött és féltek tőle. A lengoniak népéből kerültek ki a legnagyobb mágusok és
boszorkányok, akik varázserőt birtokoltak és sötét hatalmuktól mindenki rettegett. Rossz hírük
bejárta az országot, sőt a környező birodalmakat is. Több ezer éve különös legendák keringtek róluk,
titok és homály övezte a népüket. Krindell szerelme azonban sokkal erősebb volt az előítéleteknél és
összekötötte az életét Girimmel, a lengoni boszorkánnyal, szándékai szerint örökre.

Nagy boldogságban és békességben éltek együtt. Megszületett elsőként Narya, aki már
csecsemőként is tökéletesen az anyjára hasonlított. Majd pár esztendő múlva fiúk, Vergon is a
világra jött. Szelíd, angyali természetével csupa örömöt adott szüleinek. Időközben Krindell lett a
klán vezetője, ami nagy felelősséget rótt rá és ő felnőtt a feladathoz.

Az idilli boldogságuknak egyetlen bizonytalan pontja volt csupán, ami halovány árnyékot vetett a
család életére. Girim nem hagyott fel a mágia gyakorlásával, hiszen apró gyerekkorától erre nevelték,
tanították az övéi és igen nagy tehetsége volt hozzá. Gyakran ültette maga mellé a lányát és
igyekezett beavatni a titkok rejtelmeibe, hogy átadhassa értékes és felbecsülhetetlen tudását.
Krindell rossz szemmel nézte a dolgot, bármennyire is tisztelte a feleségét, azt mégsem akarta, hogy
a gyermekeiből lengoni mágus váljék. Nem engedhette, hogy a népek megvetésének és idegenkedő
kiközösítésének legyenek kitéve. Ez vitát szült közte és Girim között és egyre jobban eltávolodtak
egymástól, de a szerelmük nem hűlt ki.

Az asszony mindig is ígéretes képességekkel rendelkezett, hatalmának még az elementárok is
engedelmeskedtek, képtelenség lett volna hát felhagynia azzal, amit a legjobban tudott és szeretett,
a varázslással.

Krindell addig kérlelte, míg elfogyott az asszony türelme és megmakacsolta magát. Valami furcsa
változáson ment át és egyszeriben a mágia sötét oldalához fordult, amely készséggel utat nyitott
előtte és kitárt karokkal a keblére ölelte.

Krindell keserves és reménytelen küzdelemmel igyekezett visszaszerezni a feleségét, de a sötét
oldal erősebbnek bizonyult és magával ragadta Girimet. Egy nap eltűnt az életükből és soha többé
nem bukkant elő, senki nem látta, nem hallott felőle. A bánatos férfi magára maradt a gyermekeivel
és mérhetetlen szomorúságával.

Okulva a történtekből, szilárdan elhatározta, hogy a gyermekei emlékezetéből még az írmagját is
kiöli annak, amit valaha a mágiáról megtanultak. Hiába voltak félvérek, el akarta feledtetni velük,
hogy félig lengoniak, nehogy a mágia vonzása megfertőzze tiszta lelküket, és a szomorú sorsú anyjuk
példáját kövessék.

Vergonnal könnyű dolga volt, a fiú semmi érdeklődést nem mutatott a téma iránt, de Narya
túlságosan is az anyjára ütött, sok bugyogott az ereiben a lengoniak véréből.

Következetes nevelése és a szeretet, amivel elhalmozta a gyermekeit, meghozta a gyümölcsét, két
rendkívüli ember vált belőlük. A testvérek természetre pont úgy különböztek, mint a tűz és a víz,



mégis nagyon szerették egymást.

Narya lendületes, érdeklődő és kreatív nő volt, egyáltalán nem volt hajlandó részt venni a
hagyományos női foglalatosságokban, hidegen hagyta, hogy mit várnak el egy nemes hölgytől. Nem
hímezgetett, nem játszott hárfán, sem lantos és nem dalolgatott, mint más úri kisasszonyok.
Megtanulta ugyan, mert rákényszeríttették, de nem csinálta. Ezzel szemben úgy lovagolt és forgatta
a kardot, akár a férfiak és rengeteg régi legendát olvasott. Nem engedte, hogy bárki gátat szabjon
neki, mégis kedves és vidám természetével belopta magát az emberek szívébe. Magas, sötéthajú
alakja gyakran tűnt fel éjszakánként a várfalon, hogy a csillagok reszketeg fényű tündöklésében
keressen nyugalmat. Megdöbbentően hasonlított az anyjára, de volt benne valami, ami
megkülönböztette tőle és ettől az apró eltéréstől, ha lehet még szebb volt.

Vergon inkább az apjára hasonlított, örökölte színeit, a világosbarna, dús üstökét és zöldes barna
árnyalatú szemeit. Higgadt, jó kedélyű fickó volt, mindenféle látványos érzelemkitörésektől
mentesen, mindig előre tekintve kereste a maga útját. Magas, vékony alkata és hangjának zöngéje
szakasztott olyan volt, mint Krindellé sok–sok esztendővel korábban.

Narya a szíve legmélyéről és visszavonhatatlanul szerette az öccsét. Mindig tudta magáról, hogy ő
az erősebb karakter kettejük közül, a lobbanékonyabb, a forróbb fejű,és valahol legbelül örökösen
meg akarta védelmezni Vergont. Nemcsak vérségi kötelék fonta össze őket, hanem a gyermekkoruk
anya nélkül eltöltött évei is, amikor egymás szerető összetartására volt szükségük.

Krindell éleslátását elhomályosította a gyermekei iránt érzett szeretet, így nem vette észre, hogy
a lánya titkol előle valamit, olyasmit, amiről tudta, nem fog tetszeni neki. Narya nem felejtette el
teljesen az édesanyját és annak tanításait. Igaz, kisgyermek volt még, amikor Girim maga mellé
ültette, ő mégis emlékezett a szavaira. Már nem is tudta pontosan, mikor fedezte fel magában azt a
különleges erőt, ami kirántotta őt a körülötte elő átlagemberek sorából. Egyszerűen érezte, hogy ő
más, hogy valami titokzatos hatalom bujkál benne, csak képtelen életre hívni.

Előfordultak vele furcsa dolgok, ha dühös volt valami miatt és a szobájába zárkózott duzzogni,
tárgyak pottyantak le a helyükről. Néha előre tudta mi fog történni, akár tőle távol eső helyen is, az
állatok készségesen törleszkedtek a kezéhez. Tisztában volt a származásával és Krindell minden
szavára emlékezett, amit a mások által megvetett lengoniakról mondott. De a lelke mélyén sejtette,
hogy ha akarja, ha nem, köze van a mágiához. Megpróbálhatja elkerülni, vagy kitérhet előle, ez a
dolog úgyis megtalálja. Kíváncsi volt rá, van–e hatalma, és ha van, akkor mekkora, mire képes vele?
Nem szívesen titkolózott az apja előtt, de ha nem akart neki szomorúságot okozni, akkor kénytelen
volt hallgatni a benne egyre növekvő furcsa erőről.

A Baleárok büszkék voltak a nevükre és az őseikre. Lehettek is, hiszen sok dicsőséget szereztek a
klánnak és az országnak is. Az elődök között csupa hős neve szerepelt, a legendák szerint, egyikük
még egy sárkánnyal is végzett, amikor még azok léteztek és rettegésben tartották az embereket.
Mindig élvezték az éppen aktuális uralkodó kegyeit, mivel királypárti volt a család és az ország
előkelő nemességéhez tartoztak.

Krindell is úgy nevelte a gyermekeit fel, hogy megőrizzék és továbbvigyék a szellemi és erkölcsi
értékeit és tradícióit a Baleároknak.

Éppen ezért nem volt elhanyagolható az ősi ellentét a Callehoukkal, mert oly régóta tartott már és
annyira beivódott a klán tudatába.

Krindell nehezen szánta rá magát, hogy a közösen elköltött vacsora után belekezdjen végre a
történetébe. Elmesélte hogyan üldözték a titokzatos lovasok, miként végeztek egyenként az



embereivel, és hogyan vált kilátástalanná a menekülésük Paviluval. Aztán, amikor a történetnek
ehhez a részéhez ért, gondterhelten ráncolta a homlokát.

– Ha abban a pillanatban nem sietnek váratlanul azok a katonák a segítségünkre, nektek már nem
lenne apátok – mondta.

Narya és Vergon meglepetten néztek rá, ő folytatta a mondókáját.

– Az életünket mentették meg, nélkülük elvesztünk volna, Pavilu és én már feladtuk, amikor
megjelentek. De a segítség onnan jött, ahonnan nem számítottuk, olyasvalakitől, aki nem tartozik a
barátaink közé. Asaret Callehou volt, akinek a bátorsága és a határozott közbelépésének hála,
megmenekültünk. Ő és az emberei végeztek az üldözőinkkel, annak ellenére, hogy látták, kik
vagyunk.

Vergon felemelte a fejét.

– De miért tett ilyet, hiszen gyűlölt ellenségek vagyunk?

– Így hozta a sors, fiam. Talán ő maga sem tudta pontosan, mindenesetre a vitézségéért köszönet
illeti.

– Ugye nem azt akarod mondani, hogy hálával tartozol neki és megalázkodtál előtte? Az a fickó
bolond, ha azt hiszi, most elköteleztük neki magunkat! – csattant fel Narya.

Krindell kortyolt a boroskupájából, aztán hátradőlt a székén, úgy fürkészte a lányát. Narya szép
volt, nem klasszikusan szép. A vörösesbarna íriszével és sötét, fényes hajzuhatagával, telt vonalú
ajkával inkább valami titokzatos, démoni vonzerő áradt belőle. Nem az a csipkébe, selyembe
bújtatott, porcelán várkisasszony volt. Az ő szépsége elemi erővel hatott.

– Ennél sokkal többet tettem Narya, olyasmit, aminek te nem fogsz örülni, mégis
engedelmeskedned kell a szavamnak és meg kell tenned, amire kérlek.

A lány éles tekintete az apjáéba fúródott.

– Mit jelentsen ez? – kérdezte.

– Megállapodtam Asaret Callehouval, hogy az életem megmentéséért cserébe azt kér tőlem, amit
csak akar.

– Ez így van rendjén – bólintott a lány.

– Ő a számomra legértékesebbet kérte. Talán csak szeszélyből, szórakozásból tette, de én mégis
komolyan vettem, elvégre tartozom neki. Nekem ti vagytok a kincseim, így aztán neki ígértem
egyikkőtöket.

– Hogyan?! – kiáltott Narya.

– Apám! – nyögte Vergon, mert ő már gyanította, mi fog kisülni Krindell szavaiból.

– Megállapodtunk, hogy Narya az övé lesz, és feleségül veszi. Ezzel lerovom a hálámat és talán a
klánjaink között is enyhül a feszültség – mondta a férfi megbicsakló hangon, aztán a döbbent arcú
lányára sandított. Csupa bűntudat égett a szemében. – Sajnálom kislányom, ennek meg kell történnie.

Narya felpattant az asztaltól és lassan fülig vörösödött, ajkait összepréselte dühében.



– Ezt nem hiszem el! – sziszegte.

– Pedig ez a színtiszta igazság. A becsület azt kívánta, hogy viszonozzam a nagyvonalú gesztust és
én ostoba megtettem. Azóta is gyötör a lelkiismeretem. Hidd el, ha újra abban a helyzetben lennék,
nem tennék ilyet! De nem tudom semmissé tenni, nem tudom visszaforgatni az időt…

Narya nézte az apja bűntudatos arcát és látta rajta, mennyire szenved. Ettől még csak rosszabbul
érezte magát és eszébe jutott, mennyire szereti. Lassan visszaereszkedett a székébe.

– Hogy tehetted ezt, apa? – kérdezte halkan. A szemébe könnyek gyűltek, és fényesen ragyogtak
az olajlámpások és gyertyák tüzében.

Krindell a tenyerébe temette az arcát, hogy ne kelljen a lánya arcát látnia.

– A tisztességünk és a becsületünk lebegett a szemem előtt. Megértelek, ha most meggyűlölsz, és
nem szólsz többé hozzám, minden jogod megvan hozzá.

A lány arcán végiggördültek a könnycseppek, a vonásai nem rezzentek.

– Próbálom megérteni… De hát, én nem vagyok áru, amit csakúgy elígérhetsz, odaadhatsz másnak.

Vergon sápadtan figyelte őket.

– Nem lehet tenni valamit? Mondd meg Callehounak, hogy tévedtél, hogy valami más gáláns
ajándékot adsz neki! Az átkozott, hogyan fogadhatta el ezt az ajánlatot?! – kiáltotta felháborodva.

– Hát, igazság szerint, meglepődött.

– Ha azt hiszi, hogy megalázhatja a nővéremet, nagyon téved! Akkor velem gyűlik meg a baja és a
Baleárokkal!

– Nyughass, Vergon! Asaret tisztességes ember, senkit sem akar megalázni. Nem szívesen
mondom ki az ellenségemről, de elismerem, hogy kiváló ember hírében áll és magam is csak jót
mondhatok róla.

– Miért nem adsz neki aranyat vagy drágaköveket…? – kérdezte Narya és már nem volt vörös az
arca, sokkal inkább sápadt.

– Mert nekem te vagy a legdrágább, Narya.

– És ha nem akarom? Eszem ágában sincs, ekkora őrültséget elkövetni önszántamból!

Krindell őszintén válaszolt.

– A szavamat adtam.

Narya elhallgatott, aztán felállt és azt mondta:

– Egy kis időre van szükségem. – majd kiment a teremből.

Nem volt buta nő, pontosan tudta mennyit ér az apja adott szava, egy Baleár adott szava egy
Callehounak. Itt nem volt min gondolkodnia, a sorsa eldőlt.

Soha életében nem látta Asaretet, idegen volt a számára, olyasvalaki, akit látatlanban,



ismeretlenül is gyűlölt. Nem tudta elképzelni, hogy kiszakítják az otthonából, és ezentúl, a
Callehoukkal kell együtt élnie. Azt sem hagyhatta, hogy az apja nevét bemocskolják, vagy a
becsületét megkérdőjelezzék, ha nem tartja meg adott szavát. Ahhoz még ő maga is túl büszke volt,
hogy valami más megoldásért hagyja könyörögni Krindellt. Azt azonban eldöntötte, hogy nem adja
magát egykönnyen, alaposan megkeseríti a jövendőbelije életét, hogy Asaret azt is megbánja, amikor
a megállapodásba belement. Alig várja majd, hogy megszabaduljon tőle, és önként fogja
érvényteleníteni ezt az ostoba frigyet.

Késő este bekopogott az apja szobájának ajtaján.

– Gyere csak, Narya! – hívta Krindell.

Nem tudott aludni, a kandalló előtt ült egy faragott székben és a tűzbe bámult. A lány odament
hozzá és térdre ereszkedett a lábainál heverő színes párnákra. Szeretettel teli pillantással nézte apja
ősz haját, szakállát, zöldes barna szemeit, amelyek elvesztették hajdani csillogásukat.

– Gondolkodtam, – mondta – teljesítem az ígéreted és Callehou hitvese leszek.

Krindell meghatottan lehunyta a szemeit, aztán a lányra mosolygott.

– Köszönöm, drágám! Tudom, hogy nehéz most neked és később sem lesz jobb a helyzeted, de
hálás vagyok az önfeláldozásodért. Végtelenül büszkévé teszel, Narya. Mindig azt kívántam a
gyermekeimnek, hogy a szívük döntését követve válasszanak párt maguknak, ahogy én is
megtehettem. Azt akartam, hogy szerelemből házasodjatok, szabadon, de ez a te esetedben másként
alakul.

Narya elfordította a fejét és a tűzbe meredt.

– Már most gyűlölöm és megvetem Callehout – mondta csendesen.

– Nem is ismered, még az is előfordulhat, hogy megkedveled.

– Ez kevéssé valószínű, apa. Csakis az irántad érzett tisztelet és szeretet ad nekem erőt ahhoz,
hogy elviseljem, ami rám vár. Azt ne kívánja tőlem senki, hogy megbékéljek a sorsommal, mert
képtelen vagyok rá.

Krindell megérintette a lánya fényes haját.

– Bocsáss meg nekem!

Narya biccentett, aztán felállt.

– Mikor lesz a szertartás? – kérdezte hűvösen.

– Két hét múlva útnak indulsz, a vőlegényeddel a birtok határában találkozol, onnan ő kísér
tovább. A Callehou várban lesz a menyegző, addigra előkészítenek mindent – válaszolt Krindell.

A lány kifelé indult a szobából, aztán az ajtóból még visszafordult.

– Lehetséges valamilyen módon feloldani ezt a frigyet? – kérdezte hirtelen.

Az apja összeráncolta a homlokát, míg gondolkodott.

– A király megteheti – mondta végül.



Narya elhúzta a száját, jól tudta, a dolog így is esélytelen. A király halott, új uralkodó nincs.

 

Második fejezet
 

Két hét elég idő volt ahhoz, hogy Narya nagyjából megbarátkozzon a gondolattal és felkészüljön
az esküvőjére. Azt tervezte, nem könnyíti meg Callehou dolgát, sőt, ha lehet, megkeseríti számára
azt a napot, amikor először találkoznak. Ha már vaktában választott menyasszonyt magának, akkor a
meglepetés legyen emlékezetes.

Az előkészületekben segítségére volt kedves szobalánya, Dura, akivel jó barátnők voltak. A lány a
maga csendes módján szerette Naryát és csodálta, ő maga sosem tudott volna olyan nyílt és ösztönös,
bátor lenni, mint az úrnője. Támogatta a döntéseiben és segített kivitelezni a tervét.

Narya csúf álcát eszelt ki magának, azt akarta, Callehou higgye csak, hogy a világcsúfját kell
elvennie. Tudta, hogy a férfinak nem lesz más választása, mint betartani a szavát.

Rongyokkal kitömte a ruháját, amitől kövérkésnek látszott, a haját korommal és zsírral kente be,
hogy csapzott és összeragadt legyen. A szájába kenyérbelet tömött, a szemöldökét korommal
erősítette meg és az ajkai fölé is kent belőle, mintha csúnya bajusza lenne. Az arcára vízzel elkevert
lisztet kent, amitől halálsápadt lett és kovászból bibircsókot formált az orra mellé. A fogait is
bekormozta meg a kezén a körmeit. Sikerült olyan csúffá varázsolnia magát, hogy egy alkalommal,
amikor kipróbálta a jelmezét, Vergon is felsikkantott, ahogy megpillantotta a kandalló fényénél.
Aztán jót nevettek mindketten, már előre örültek Asaret Callehou elrettenő pillantásának, amikor
meglátja a menyasszonyát.

Krindell nem szólt bele a lánya gonosz kis tervébe, úgy gondolta, ennyi belefér az alkuba. Végül
elérkezett a nap, amikor Naryát útnak indította, ő és Vergon elkísérték. A lány elcsúfítva ült a
lepányvázott lovas kocsin, tökéletes álcában, a gyomra apróra zsugorodott a feszültségtől.

Krindell és Vergon elöl lovagoltak, ők vezették a kis menetet, őket követte három lefüggönyözött
szekér, kettő Narya holmiját vitte, a harmadik a menyasszonyt és Durát. Reggel korán indultak és
jócskán eltelt a délelőtt mikorra a Baleár birtok határához értek, ahol már várta őket a Callehouk
küldöttsége élükön Asarettel.

A férfi látszólag délcegen és várakozóan ült lovának nyergében, pedig belülről kétségek gyötörték,
már legalább két hete. Nem elég, hogy megvédelmezte egy Baleár életét, még elhamarkodottan
alkut is kötött vele. Igazából már bánta saját forrófejűségét, de a tisztesség és a hiúsága úgy kívánta,
hogy állja az ígéretét. Nem volt kibúvó, így eljött hát a Baleár lányért, hogy magával vigye, és nőül
vegye. Csak azt remélte, legalább egy kicsit csinoska a lány, hogy megkedvelhesse, aztán majdcsak
lesz valahogy.

Mivel még sosem látta Naryát, nem tudta, mire számítson, csak hallott róla a Callehou várban
sugdolózni ezt– azt és innen próbált híreket szerezni róla, ám amit hallott az nem volt túl bíztató. Azt
beszélték a Baleár lányról, hogy nehezebb betörni, mint egy vadlovat, ez már eleve csak gondot ígért.
A pletykák alapján kiderült, hogy Narya félig lengoni származású anyai ágon, és ez elég is volt
Asaretnek, hogy elbizonytalanodjon. A lengoniak körül mindig is túl sok titok lengedezett, mint egy
áthatolhatatlan köd, mágia, bájolás, ilyesmi, csupa megmagyarázhatatlan dolog. Mintha nem lett
volna már az is elég, hogy az ellenség lánya. De történjék bármi, Asaret elhatározta, végtelenül
kedves és tisztességes lesz Naryával és a családjával. Önbizalma azonban komoly sérüléseket



szenvedett el, amikor a menet megállt és a középső szekérről két nő ugrott le. Egyikük szobalány
volt, ez messziről látszott, a másik volt a menyasszony. Asaret nyelt egyet, ahogy a nő lefátyolozott
arccal, kissé sántikálva közeledett felé.

Krindell időközben leszállt a lováról és köszöntötte Asaretet, aki sóbálványként meredt a bicegő,
testes nőre.

– Elhoztam a lányomat Naryát, ahogy azt ígértem – mondta Krindell büszkén. – Ő nekem a
legdrágább. Mostantól a tiéd, vigyázz rá és becsüld meg!

Azzal Naryához lépett és ünnepélyes képpel felhajtotta az arca elől a fátylat.

– Egek! – nyögte Asaret elkerekedő szemmel. Többet nem is nagyon tudott mondani. Krindell
elmosolyodott.

Narya rém csúnya volt, szinte már túllőtt a célon, legalábbis Vergon ezt mondogatta neki indulás
előtt. Az álcája olyan tökéletesre sikeredett, hogy ha a saját anyja látta volna, ő sem ismerhette volna
fel a gyermekét. A csúfság olyan fokát sikerült megjelenítenie, ami szinte fájó volt.

Asaret elsápadt és hitetlenkedve bámulta a leányzót. Magában csak azt hajtogatta, hogy ez nem
lehet igaz.

Nem úgy Narya. Jól megnézte magának Asaretet, és kelletlenül megállapította, hogy a vőlegénye
vonzó férfi, sőt, el kellett ismernie, hogy nagyon is jóképű. Világos bőréhez fekete hullámos haj és
szürke szemek társultak, egyenes orra alatt formás, mosolygáshoz szokott száj feszült. Magas volt és
izmos, a lány az álláig ért. Narya megvetésen kívül mást nem érzett iránta, viszont elégedettséggel
töltötte el a megrökönyödés, amit az arcáról leolvasott.

– Üdvözöllek, Asaret Callehou! – mondta a kenyér darabkáktól a szájában kissé pöszén és
felemelte a kezét, hogy a szokásos mozdulattal köszöntse a vőlegényét, amellyel a házasok
üdvözölték egymást.

Asaret megfogta a lány fekete körmű kezét és először a saját, majd Narya mellkasához érintette
az összekulcsolt öklüket.

– Köszöntelek, Narya! – nyögte, mert még mindig a látvány hatása alatt állt.


