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Első fejezet
Healo  Aanleuvent  huszonhat  éves  volt,  családfője  a  főváros  egyik  leghíresebb  nemesi

családjának. Az édesapja három évvel korábban halt meg, tetemes vagyont, egy heberisi kúriát és
azt a feladatot hagyva elsőszülött gyermekére, hogy megőrizze az ősi családot körbeölelő általános
megbecsülést.
Az apja halála után házasodott meg, hasonlóan rangos családból választva maga mellé egy fiatal és
különösen szép kisasszonyt, akivel már gyerekkora óta jó kapcsolatot ápolt. Minderről azért tudok
ilyen részletes pontossággal beszámolni, mert édesanyám napokig kesergett miatta. Akkor én még
csak tizennégy éves voltam, nem voltam eladó sorban, így édesanyámat nagy tragédiaként érte a
férfi gyorsan megköttetett házassága.
Most, Healo közvetlen közelében állva, furcsa érzéssel töltött el a gondolat, hogy akár a férjem is
lehetne. Figyeltem egyenes, kőszobrokéhoz hasonló, férfias orrát, kerek állát és az arcán húzódó
sebhelyet. A pillantása élénk, de furcsa, fémes szürkesége ellenére sem volt hideg vagy szúrós.
Garrett szobájában várakoztunk, míg a szanitéc megvizsgálta a sebét.
Felsóhajtottam, ahogy az elmúlt pár órára visszagondoltam. A kezem még mindig remegett, hiába
adtak rám száraz, meleg ruhát. Alig telt el fél óra azóta, hogy Aniece-szel rendbe hoztuk a bátyám
testét. Healo engedélyezte, hogy mi készítsük elő a majdani temetésre, úgy, ahogy azt a szokás
megkívánta.
Aniece folyamatosan sírt teljesen addig a percig, míg be nem léptünk az előkészített szobába. Akkor
hirtelen elhallgatott,  a  könnyei  is  elapadtak,  csak fénylő arca volt  a bizonyíték rá,  hogy előtte
valóban sírt. Gaston pokrócokba csavart testét a letakart ágyra tették, úgy feküdt rajta, mintha
valami kezdetleges oltáron nyugodna.
Szó nélkül láttunk hozzá: kitekertük a vértől és hótól nedves pokrócokból, levettük a vértjét, ruháját.
Átmostuk hófehér, vértelen testét, ernyedt, nehéz tagjait.
Az emlékek kegyetlen hadsereg módjára rohamozták meg a lelkemet,  mintha szánt  szándékkal
akarnák még végtelenebbé és mélyebbé tenni  a  kínomat.  Ismertem ezt  a  testet,  egészen apró
gyermekkorom óta, minden vonását, minden sérülését. A térdén lévő mély vágás hege emlékeztetett
a napra, amikor a játék hevében lefordult a nifréni kastély lépcsőjéről, az ütéstől a térdén a bőr
felhasadt.  A  felsőtestét  borító  sérülések  történetét  is  ismertem,  születésnapjaim  számával
gyarapodtak, ahogyan Gaston távolléteinek hossza is. Ismertem a szája szegletének apró ráncait, a
gödröcskéket, amik akkor bújtak csak elő, ha nevetett. Ismertem a lelkét is, de legalább annyira a
húst, amiben részben osztoztam vele.
Figyeltem Aniece gyengéd, szinte már simogató mozdulatait. Tudtam, hogy hozzám hasonlóan jól
ismeri a bátyám minden porcikáját. Ugyanezt a széles mellkast ölelte, ugyanezek a karok fonódtak a
teste köré, nem csak a szoba éjszakai sötétségében, de akkor is, ha a tábortűz mellett védelemre
vágyott. Szerette Gastont, a szerelme még mindig égett, akkor is, ha kiváltó oka már megszűnt
létezni ebben a valóságban. Mert Gaston megszűnt, akkor is, ha mi ketten még mindig magunk
mellett éreztük, sokkal valóságosabban és erősebben, mint a testet, amit most még tapinthattunk is.
Arra gondoltam, mi marad majd nekünk, itt az érintés valóságában, ha fiatal, erős teste végleg a
hideg földbe költözik?
Friss ruhába öltöztettük, letisztítottuk a vértjét, a csizmáját, majd újra feladtuk rá. A nyakán tátongó
sebet fehér anyaggal fedtük el, selymes, szőkés-barna haját ujjainkkal fésültük át.
Tiszta,  vörös  anyagba  tekertük  be  a  testét,  arcát  hagyva  utoljára.  Számat  hideg  homlokához
szorítottam, lehunytam a szememet. Szerettem volna, ha az ajkaim vékony bőrén keresztül az iránta
érzett végtelen szeretetem átáramlik, beszivárog a pórusaiba. Azt akartam, hogy a lehető legtöbbet
vigye magával belőle.
Aniece az ajkait csókolta, röviden, de hihetetlen gyengédséggel. A szemeibe újra könny szökött,
kiutat talált lehunyt szemhéjain át is. Lomhán csúszott végig sápadt, fáradt arcán.
– Szeretlek. – suttogta a vértelen, hideg ajkakra, mielőtt végleg letakarta volna a bátyám arcát.



Alig léptünk ki a teremből, Aniece újra összeroppant. Hullámokban tört rá a zokogás, mióta lehoztak
bennünket  a  katakomba  bejárata  elől.  Belém  kapaszkodott,  mire  elértünk  a  szobánkba,  már
fuldoklott bánatában. Minden idegszálammal azon voltam, hogy erős, biztonságos támasza legyek,
de megtört, zokogástól rázkódó teste az én szemeimbe is könnyeket csalt. A halott bátyámat is
sirattam az ő eleven fájdalmával együtt.
A szanitéc végül Aniece-t is megvizsgálta, majd idegnyugtató főzetet itatott vele. A barátnőm mellett
maradtam, míg a keserű, kellemetlen szagú ital hatni nem kezdett és el nem aludt. Nehéz szívvel
hagytam magára, de más valakit is látnom kellett.
Megkerestem az ezredest,  arra kértem, vigyen Garretthez.  Healo nem ellenkezett,  ahogy eddig
egyetlen kérésemet sem utasította el. Most itt álltunk, a fogadó azon szobájában, ahol Garrettet
szállásolták el. Az ajtaja előtt két heberisi katona posztolt, mikor megláttak, tüntetően nem néztek a
szemembe. Ezt csinálta az összes, fintorogni, vagy becsmérelni nem mertek, letűnt rangom árnyéka
még mögöttem remegett, mintha szóval nem lehetne megfosztani tőle, hiszen a vérem attól még
nemes felmenők vére. De arra már nem volt elég, hogy a szemükből is kiirtsa a megvetést, az akkor
is ott bujkált, ha az arcomba nem is néztek.
Garrett sápadt volt, a homloka verejtékezett. Rengeteg vért veszített, az orvos összevarrta a combján
ejtett mély sebet, gyulladáscsökkentő szerekkel átitatott kötést helyezett rá, de ennél többet nem
tehetett. Csak a fejét csóválta, mint, aki már sok ilyet látott. Az idő és a test dönt már el mindent,
mondta.
Garrett mellé térdeltem, aggódva simítottam hátra dús, mogyoróbarna haját.  Egyenletesen, alig
észrevehetően lélegzett, a teste tűzforró volt. Aggódtam érte, rettenetesen.
Neki  és  Aniece-nek  köszönhettem,  hogy  nem  estem  azonnal  darabjaimra.  Annyira  lekötött  a
barátnőm és Garrett testi épsége, hogy képtelen voltam a magam kínjaival foglalkozni. Ha akartam,
volna sem lettem volna képes a saját démonjaimmal küzdeni, még nem is tudtam, hogy léteznek.
Hiába láttam a bátyám élettelen testét, hiába, alig egy fél órája fürösztöttem meg, öltöztettem díszbe
az utolsó ceremóniájára, valahogy a valóság nem volt elég valóságos számomra.
– Minden rendben lesz. – suttogtam, ajkaimat Garrett égő homlokára tapasztva. – Csak légy erős.
Meglepetett, mikor résnyire kinyitotta a szemeit. A tekintete vadul csillogott a láztól, de felismert.
Felemelte a kezét, talán meg akart érinteni, de a mozdulat félúton abbamaradt. Én nyúltam széles
keze után, megszorítottam.
– Hol van Aniece? – suttogta erőtlenül.
– Alszik. – szorongattam a kezét, szabad kezemmel még mindig a fejét simogatva.
– Gaston… – kezdte, én csak lehunytam a szemeimet, megráztam a fejemet, így kérve, hogy ne is
folytassa. – Látnom kell…
– Nem, most nem… – suttogtam remegő hangon, éreztem, hogy újra fojtogatni kezd a sírás.
– Garrett.
Felkaptam a fejemet, könnyes szemeimet most Healo magas, izmos alakjára függesztettem. Nem
minden részvét nélkül állt ott, nem tudhatta, de láttam korábban, ahogy hosszú perceken keresztül
állt a bátyám teste felett, egyik kezét a homlokán tartva. Ő nem úgy nézett rám vagy Garrettre,
ahogy az emberei tették. Nem tudom, mit gondolt Garrettről, de abban biztos voltam, hogy nem a
pecsét lebeg a szemei előtt, mint a többi heberisinek.
Mindeddig némán, az ajtóhoz közel állt, karjait összefonva széles mellkasa előtt. Most közelebb jött,
tekintetét Garrett arcán pihentetve.
– Meg kell kérdeznem tőled egy nagyon fontos dolgot.
– Healo… – mosolyodott el Garrett fáradtan, de a helyzethez képest egészen jókedvűen. – A jó öreg
Healo… terveztük, hogy meglátogatunk téged! Ha kocsmában jártunk gyakran az eszünkbe jutottál…
Az  ezredes  nem  bírta  megállni,  szomorkás  mosoly  terült  szét  az  arcán.  Bár  sokat  tudtam  a
családjáról, hogy is ne ismertem volna egy ennyire híres és rangos családot, arról fogalmam sem volt,
hogy milyen szálak fűzik a bátyámhoz, vagy Garretthez.
– Én is sokat gondoltam rátok. – vallotta be, az ágy lábához állva. Idegesen simított végig az arcán
húzódó sebhelyen, jól látszott, hogy önkéntelen, de gyakori mozdulat ez nála. Erről megint csak a



bátyám jutott eszembe: ő idegességében mindig a tarkóját vakarta, simogatta.
– Ki tette ezt Gastonnal?
Kelletlenül tette fel a kérdést, de úgy látszott, muszáj minél hamarabb megtudnia a választ.
– Én.
Azt hittem, rosszul értem, de a Healo arcán megjelenő döbbenet meggyőzött róla, hogy mindketten
ugyanazt a szót hallottuk. Hitetlenkedve meredtem Garrett arcába, de ő már behunyta a szemeit,
rám sem nézett.
Nem értettem, miért mondja ezt, idegesen nyomtam újabb csókot a homlokára.
– Félrebeszél… – suttogtam, reménykedve néztem fel az ezredesre. De láttam, ő is tudja, hogy nem
erről van itt most szó.
Kikísértem az ajtó elé, félrehúzódtunk a két őrködő katonától.
– Nem ő tette. – néztem mélyen szürke szemeibe. – Nem Garrett ölte meg.
– Tisztában vagyok vele. Én tudom ezt.
Hosszan  néztem fel  rá,  a  kezem újra  remegni  kezdett.  Fáradtan  dörzsöltem meg az  arcomat,
szerettem volna, ha végre véget ér ez az egész.
– Maradjon mellette. Amíg nem lesz jobban, nem megyünk sehová, gondoskodom róla. – biztosított
felőle. – Utána viszont Heberisbe kell vinnem önöket.
– Mit fognak tenni? – emeltem rá újra a tekintetemet, kétségbeesetten.
– Bíróság elé fogják állítani. – válaszolta őszintén. – Kivizsgálásra kerül az, ami a bátyjával történt, de
az is, ami Ittlkiben. Önnek és a barátnőjének is felelnie kell majd.
A torkom összeszorult, úgy éreztem a folyosó összemegy körülöttem. Talán elsápadhattam, mert
Healo hirtelen baráti közvetlenséggel érintette meg a vállamat.
– Csak mondja el az igazat. – nézett a szemembe őszinte jóindulattal. – Azt, ami történt. Ígérem, hogy
mindent megteszek azért, hogy ez elég legyen.
Bólintottam,  szerettem volna  legalább  halványan  rámosolyogni,  de  képtelen  voltam.  Nem tűnt
sértettnek emiatt, talán így is megérezte a rokonszenvemet. Nem értettem, miért bánik ilyen jól
velünk, de volt egy olyan érzésem, hogy mint annyi minden mást is, ezt is a bátyámnak köszönhetem.

Az elkövetkező három nap maga volt a pokol. Aniece reggelente rosszul volt, hányt is, de szinte
alig evett. Sápadt volt, a szemei megduzzadtak az örökös, vissza-visszatérő zokogás miatt. Szerettem
volna beszélni vele, de képtelen voltam bármit is mondani neki. Csak öleltem, kérleltem, egyen
legalább egyszer egy nap, mind hasztalan.
Máshol volt, talán visszarepült az időben, emlékeket idézett fel. Nem tudom. Csak azt láttam, hogy
naphosszat az ágy végében ül, keze kifehéredett a támlán, úgy kapaszkodott belé. A könnyei egyre
csak folytak, a semmibe meredt. Némaságot fogadott, a tudta nélkül.
Igyekeztem figyelni rá, belediktálni némi ételt és italt. Megkerestem a szanitécet is, naponta akár
többször is, az a végén már csak a vállát vonogatta.
– A szomorúságra nincsen gyógyszer kisasszony.
Igaza  volt.  Éjszaka  én  is  sírtam,  aztán  lélekszakadva  füleltem,  mert  hallani  véltem a  bátyám
lélegzetvételét  a  szomszédos  ágyból.  De valahányszor  elhallgattam,  csak Aniece zaklatott,  halk
sírását  hallottam,  mert  az  éjszakák  neki  is  végtelenek  és  feketék  voltak,  üresek  és  hidegek.
Átmásztam hozzá, vele aludtam.
Garrett két napon át egyfolytában lázas volt, csak a harmadik reggel nem volt már annyira forró. Az
orvos elégedetten hümmögött, a szívverését számolta, megnézte a sebet. Healo idegesen toporgott
mögöttünk: hogy mikor indulhattunk tovább Krashnak Nirből,  az Garrett állapotának változásán
múlott. Betartotta az ígéretét, a katonák hőzöngése ellenére sem volt hajlandó elindulni addig, míg a
szanitéc rá nem bólint a szállításra.
– Ma még pihenjen, de, ha az ezredes úrnak az megfelel, holnap már vihetik. – emelkedett fel az ágy
mellől  a  középkorú,  őszülő  és  ritkuló  hajú  orvos,  kecskeszakálla  végét  pödörgetve.  Furcsa,
tartózkodó ember volt, egy mozdulattal sem tett többet, mint amit a helyzet éppen megkívánt.
– Köszönöm. – bólintott Healo megkönnyebbülten. Megvárta, míg a szanitéc távozik, csak aztán



fordult felénk. – Adnék még időt neked, de az embereim már így is zúgolódnak. Nehéz egy ilyen
helyen fenntartani a morált…
– Nem a hely őrjíti meg őket… – jegyezte meg Garrett egy fáradt mosollyal. – Tudod te is jól, hogy
nem ez a bajuk.
Healo félrepillantott, végül megadóan bólintott. Persze, hogy tudta, még én is tudtam, miért húzzák
a szájukat. Nem féltették a pecsétest, nekik csak az volt a dolguk, hogy elvigyék Heberisbe, életben
nem kellett tartaniuk. Nem tetszett nekik az sem, hogy Healo viszont igyekszik életben tartani a
koloncot, aki így csak visszatartotta őket az otthon melegétől.
– Egy közeli faluból induló kereskedő karavánnal fogunk a fővárosba menni. Helyet kaptok az egyik
szekéren, nem szeretnénk, ha tudnák, kiket viszünk és hova. Csak egyszer állunk meg a fővárosig.
Ha minden úgy megy, ahogy remélem, akár öt napon belül Heberisbe érhetünk. – mondta végül.
– Köszönjük. – mosolyogtam rá, ahogy az erőmből csak tellett. Healo csak biccentett, látszott, hogy
indulni készül. Már a kilincsen volt a keze, mikor Garrett megszólalt.
– Előtte szeretném látni Gastont.
Akaratlanul is felsóhajtottam, bár magam sem tudtam miért nem akarom ezt. Talán meg szerettem
volna óvni valamitől, azt hihettem, ha nem látja a testét, talán nem kell tudomást sem vennie Gaston
haláláról.
Healo visszafordult az ajtóból, kérdőn nézett rám.
– Rendben. – egyeztem bele alig hallhatóan. Segítettem Garrettnek felöltözni, az ezredes neki is
hozatott új, száraz inget, még nadrágot is. Az előzőt az orvos levágta róla, hogy jobban láthassa a
sebet.
Ketten támogattuk ki a szobából, a sérült lábát egyáltalán nem tudta használni. Healo cipelte igazán,
én inkább csak az oldalához simulva, aggódva figyeltem, Garrett nehogy megerőltesse magát.
Önkéntelenül hunytam le egy hosszú pillanatra a szemeimet, mikor beléptünk a fogadó pincéjébe.
Ide fektették le Gaston bebugyolált testét, átengedve a jótékony fagynak. Sokat köszönhettünk most
a hidegnek: épségben megőrizte a bátyám vonásait, amíg csak kellett.
Healo a test mellé, a durva, csiszolatlan faasztalra tette a lámpást. A fénye bepislogta a sötét, hideg
téglafalakat, visszaadta a vörös halotti lepel színét.
– Kint várok. – szorította meg a karomat. Biccentettem, de nem néztem rá. Nehezemre esett a
helyiségben maradnom, hirtelen szerettem volna kifutni innen. A leheletem meglátszott a fagyos
légben, dideregtem.
Hallottam  Healo  elhaló  lépteit,  ahogy  felsietett  a  pince  lépcsőjén.  Magunk  maradtunk  a
félhomályban.
Figyeltem Garrett vonásait a lámpa gyér fényében. Hosszú percekig csak bámulta a test anyagon
átsejlő  vonalait.  Még  mindig  rám támaszkodott,  sérült  lábát  lazán  behajlítva,  egész  testsúlyát
igyekezett az épre terhelni.
Aztán egyszer csak elhúzta a vállamról a karját, én utána kaptam, de nem engedett. Elhessegette
magától a segítségemet, a durva asztalra tenyerelt, félig a bátyám teste fölé hajolva. Remegő kézzel
fedte fel az arcát. Első ránézésre úgy tűnt, mintha csak aludna, csupán a szája kékülése volt ijesztő.
A bőre hófehér, akár a szobroké.
Garrett megérintette, úgy fürkészte a fiatal arcot, mintha valamilyen árulkodó bizonyítékot keresne a
tévedésre. Tudtam, azt kívánja,  bár valaki más feküdne most ott,  valaki,  aki nagyon hasonlít  a
barátjára, de azért még sem ő. De hiába kereste a tévedés nyomát, Gaston volt az, ehhez kétség sem
férhetett.
Némileg a mellkasáról  is  lefejtette az anyagot,  a  vértjére vetülő fényben kirajzolódott  a  bőrbe
nyomott szív alakú minta árnyéka. Végigfuttatta az ujját a bemélyedésen, arcán széles, fájdalmas
mosoly jelent meg. Aztán az álla remegni kezdett, a szája sarka is megvonaglott, a mosolya eltorzult.
– Mit gondoltam…? – kérdezte, de nem hozzám beszélt, ujjaival Gaston vértje alá nyúlt, a nyakánál,
abba  kapaszkodott.  Hirtelen  kezdtek  el  peregni  a  könnyei,  hihetetlen  iramban,  látszólag
megállíthatatlanul.  –  Miért  fekszel  itt?
Döbbenten figyeltem, hogyan torzul el teljesen az arca, sután törölte meg a kézfejével a szemeit, de



szinte a mozdulattal  egy időben nyögött fel,  a zokogás elkerülhetetlen és fájdalmas nyüszítését
hallatva. Finoman megrázta a testet, de a bátyám vonásai nem változtak. Isteni nyugalommal az
arcán tűrte a durva, kétségbeesett mozdulatot.
Garrett többet már nem tudott szólni, úgy sírt, akár egy gyerek. Egyre csak a bátyám vértjébe
kapaszkodott,  már  a  lábával  sem törődött,  esetlenül  karolta  át  az  élettelen testet,  homlokát  a
mellkasához nyomva.
Azon kaptam magamat, hogy mindkét kezemet fájdalmasan a szám elé szorítom. Nem tettem semmit,
nem szóltam rá, hogy vigyázzon jobban, mert felszakad a sebe, nem öleltem át, megszólítani sem
mertem.  A  zokogásának  hangja  mindennél  jobban  megrémített,  a  kín,  ami  a  hangjából,
oroszlánüvöltéshez  hasonló  sírásából  szűrődött,  megbénított.  Soha  nem  akartam  így  látni  őt.
Hosszú percekig csak álltam mellette, a könnyeim peregtek, én is nyöszörögtem, ugyanúgy, mint
Garrett. Aztán megint csak önkéntelenül léptem mellé, átöleltem széles, rázkódó hátát, arcomat
hozzá simítottam. Garrett egész testében remegett.
– Sajnálom! – kiáltott fel hirtelen, a fejét felkapva Gaston mellkasáról. Elkapta az őt ölelő karomat,
kétségbeesetten nézett rám. – Sajnálom! – ismételte kínlódva, az arcomba nézve.
Tudtam, mit gondol, tudtam, azt hiszi,  talán gyűlölöm és hibáztatom azért, ami történt. Mert ő
gyűlölte és hibáztatta magát érte, azért felelte Healónak azt, hogy ő tette. Hiszen úgy hitte, valóban
miatta halt meg Gaston.
Nem tudom biztosan, hibáztattam-e. Átölelt, én pedig átöleltem őt, arcomat a mellkasába fúrva,
szorosan belé kapaszkodva. Azt hiszem, valahol a lelkem mélyén talán hibáztattam őt, bár magam
sem tudtam, miért. Talán azért, hogy akkor éjszaka Gastonért jött és megkérte, hogy kísérje el.

Az  indulás  napján  korán  vertek  fel  bennünket,  még  alig  virradt.  Gyors  iramban
szedelődzködtem össze, mindent a nyeregtáskáinkba pakolva. Remegtem, a gyomrom már előző este
is rendetlenkedett, nem akartam Heberisbe menni.
Aniece ezzel szemben teljesen érdektelennek tűnt. Felöltözött, megmosakodott, ujjaival gépiesen,
inkább a megszokástól hajtva, fésülte át szalmaszőke haját. Még mindig gyönyörű szép volt, senki
sem mondott volna mást, de én láttam, hogy a mindig csillogó égszínkék szempár kiüresedett. Eltűnt
a pórusaiból áradó finom, fehér fény, az arca megfakult.
Katonák kísértek bennünket a szekérhez, amin a másik faluba szállítottak. Megkértem Healót, hogy
gondoskodjon a lovainkról. Megígérte, hogy a szekér mögé kötik őket, majd szépen jönnek utánunk.
Aggodalommal vegyes félelemmel szemléltem, ahogy a rengeteg idegen férfi készülődik. Tudomást
sem  vettek  rólunk,  ha  tehették.  Egymás  között  beszélgettek,  viccelődtek,  hangos  nevetésük
visszhangzott a kiürült utcák között cikázva. Krashnak Nir abban a pár napban, amióta itt voltak,
teljesen elnéptelenedett. A fogadók és kocsmák üresen álltak, minden lakos, még a kéregetők is
behúzódtak valahová, mintha ilyenkor az utca sarában elvétve heverő nagyobb, lapos kövek is jó
búvóhelyek lennének számukra.
Garrettet négy katona fogta közre, de eszük ágában sem volt segíteni neki. A kezét is hátrakötözték,
mintha akár csak egy cseppnyi esélye, vagy hajlandósága is lenne a szökésre. Döbbenten figyeltem,
hogy a férfi egyetlen arcizma sem rándul járás közben, bicegett ugyan, de a lehető legfeszesebben
lépkedett, mintha csak meghúzta volna a bokáját. Pokoli fájdalmai lehettek.
Észrevett minket, főleg Aniece-t. Nem látták egymást Gaston halála óta, így Garrett azonnal irányt
váltott, hozzánk akart jönni.
Rögtön ketten ragadták meg a háta mögött gúzsba kötött kezeit.
–  Hé!  –  kiáltott  rá  az  egyik,  igyekezve  visszarántani  maga mellé.  Garrett  nem engedett  neki,
ellentartott.
– Engedjen oda. – nézett a fiatal férfi arcába. Udvariasan beszélt, a hangjában nem volt semmi
követelő, egyszerű kérés volt csupán.
– A füleden ülsz? Itt maradsz!
Garrett nem engedelmeskedett újra szólni akart, de alig nyitotta ki a száját, a másik katona úgy
képen törölte, hogy az egyensúlyát veszítve a földre zuhant. Fájdalmasan felkiáltott, ahogy a sérült



combjára esett.
Felkiáltottam,  futó  lépésben  siettem  oda,  Aniece-szel  a  nyomomban.  Garrett  mellé  ugrottam,
igyekeztem felsegíteni, de Aniece egészen más célpontot talált magának.
– Mit képzelsz? – üvöltött rá a pofozkodóra, akkorát taszított rajta, hogy a férfi kis híján elterült a
sárban. Az utolsó pillanatban nyerte vissza az egyensúlyát.
Megrökönyödve bámult Aniece-re, egészen megnyúlt a képe. A barátnőm viszont koránt sem végzett,
újabbat taszított rajta.
– Verekedni akarsz? – sziszegett a katona arcába.
A férfi  felmordult  a  szemtelen beszédre,  Aniece keze után kapott,  a  nő meglepő gyorsasággal
mozdult el előle. Megragadta a férfi felé lendülő karjának csuklóját, a kisujja felé csavarta a kézfejét.
A férfi meglepetten és fájdalommal kiáltott fel, tudtam, egészen a könyökéig érzi a szúrós, feszülő
fájdalmat.
A társa csak erre várt már lendült is, hogy hátulról kapja el Aniece-t. Eddigre már felsegítettem
Garrettet, a férfi, amint meglátta az Aniece felé mozdulót, azonnal nekilendült. A vállával lökte vissza
a katonát, az esetlenül hátratántorodott a váratlan lökés hatására. Most már aztán igazán dühös volt,
szitkozódott, újra nekiindult, ezúttal Garrettet vette célba. Garrett könnyedén rúgta ki a lábait, még
csak nem is láttam, hogyan csinálta.
– Hozzá ne nyúlj! – üvöltött rá a másikra figyelmeztetően, aki azóta már kiszabadult Aniece markából.
Már lendítette a kezét, hogy arcul üsse a nőt.
– Te meg a földön maradsz! – ezzel a lendülettel olyat rúgott a tápászkodó gyomrába, hogy a bőrvért
csak úgy csattant a csizmáján. Semmi szükség nem volt már igazán a dologra, ezt én is nagyon jól
tudtam, de azt is, hogy Garrett dühös volt. A szeme szinte szikrákat hányt, a keze ökölbe szorult a
háta mögött. Ha tehette volna, addig rugdossa azt a férfit, ameddig még mozog.
Az istenek sem mentettek volna meg minket a katonáktól, ha Healo, a nagy zajongásra felfigyelve,
oda nem ér. Az emberei már rávetették magukat Garrettre, hogy lefűtsék a harci kedvét, de az
ezredes az első ütés előtt megjelent.
– Rendeződj!
A hangja úgy csapott belém, akár a villám. A beszédhangja alapján el nem tudtam volna képzelni,
hogy ilyen torka van. Az emberei szinte belesápadtak ebbe a parancsba, úgy vették le a kezüket
Garrettről és Aniece-ről, mintha a bőrük marna. Aniece-szel azonnal Garrett mellé húzódtunk, úgy
óvva testünkkel, akár egy gyereket.
– Ki kezdte? – nézett végig a társaságon Healo acélos tekintete. Amilyen meglepően barátságos
tudott lenni ez a szempár, annyira hideg és vészjósló volt most.
– A pecsétes. – jött az egyöntetű válasz.
– És akkor a nőhöz minek nyúltok?
Összevillant a tekintetük, nem tudták mi lenne a helyes válasz. Persze nem is volt, ez lassan kezdett
számukra is világossá válni.
– Gyere csak ide. – intette magához azt, amelyik kezet emelt Aniece-re. A férfi szó nélkül ment oda,
gépiesen, maga elé nézve.
Az ezredes könnyedén nyúlt be a vértje alá, megragadta a vállát és nyakát összekötő nagy, vastag
izomköteget, benyúlt alá az ujjaival, abba mart bele erős marka. Az embere meg se nyikkant, az
arcizmai egészen kidagadtak, annyira igyekezett csendben maradni fájdalmában.
– Otthon az asszonyodra is kezet emelsz? – kérdezte Healo a szemei közé nézve.
A katona csíkká préselte az ajkát.
– Felelj, nem jó kedvemben vesztegetem itt az időmet veled!
– Nem, ezredes! – jött a pattogó és kínlódó válasz. Egészen fujtatott, az orrcimpái kitágultak, az arca
is elvörösödött.
– Heberisig gyalogolni fogsz. – szabta ki a büntetést. – Ha nem bírod, ott pusztulsz, ahol összeestél.
Ha valaki segíteni mer neki, akkor az is lemondhat a lováról! – nézett végig a csoporton, majd
várakozó tekintettel fordult vissza a markában lévő embere felé.
– Köszönöm, ezredes. – fújtatta amaz fájdalmában.



Healo elengedte.
– Takarodjatok a dolgotokra! Öt perc múlva elindulunk! – ripakodott rájuk. Egy hang sem hallatszott,
úgy széledtek szét. Csak mi maradtunk ott, összehúzódva, akár a verebek.
Az ezredes végigsimított az arcán húzódó hegen, hozzánk lépett, egyenesen Garrettre nézett.
– Jobb lesz, ha meghúzzátok magatokat, érted? – mondta nagyon komolyan. – Nem lehetek minden
percben itt, ezek gondolkodás nélkül agyonvernek nem csak téged, de a két nőt is. Dühös vagy,
akkor…
– Én nem… – kezdte Garrett ingerülten és elutasítóan.
– Dühös vagy? – vágott a szavába Healo feleselést nem tűrő hangon. Garrett dacosan emelte fel a
fejét. – Legyél csak dühös. Én is dühös vagyok. De ostoba ne legyél. Most meg van kötve a kezed.
Szó szerint.
Még egy fél pillanatig farkasszemet néztek egymással, végül Garrett nézett félre, kelletlenül adta
meg magát. Healo csak megcsóválta a fejét, indult volna.
– Legalább oldozz el! – szólt utána.
Az  ezredes  megállt,  visszafordult.  Elnevette  magát.  A  nevetése  ugyanolyan  erőteljes  és
figyelemreméltó volt, mint a parancsai. Visszasétált hozzánk, elővette a vadászkését, majd egyetlen
mozdulattal vágta el a köteleket Garrett csuklóján.
– Remélem, eszedbe sem jut valami piszkosság… – húzta Garrettéhez hasonló, féloldalas mosolyra a
száját, egészen közel hajolva a férfihez. A mosolytól felgyűrődött a sebhelye.
– Ha meg akarnék szökni, sem akkor tenném, mikor te vagy a parancsnok. – biztosította felőle
Garrett. – Megvárom, míg beviszel Heberisbe, leadsz annak a seggnyaló Vermisnek és, majd akkor
talán…
Healo  jókedvűen  felnevetett.  Ebből  az  egy  gesztusból  is  látszott,  hogy  ugyanazt  gondolja  az
említettről, mint Garrett.
– Talán még segítek is.
Garrett elnyomta a mosolyát, fájósan dörzsölte a csuklóit, de már nem válaszolt semmit sem. Healo
sem mondott ezzel kapcsolatban többet, még vettet Aniece-re és rám egy pillantást.
– Jobban kellene vigyáznod a kisasszonyokra, képesek a vérüket adni egy ilyen kurafiért,  mint,
amilyen te vagy! – jegyezte meg, de közben már elindult.
Garrett nem válaszolt, csak átölelte Aniece-t, csókot nyomott a hajába.
– Megütött? – kérdezte, a haját simogatva. Aniece csak megrázta a fejét, hozzásimult a mellkasához.
Csak ekkor döbbentem rá, hogy napok óta először hallottam a hangját, most, amikor Garrettért ölre
ment.
– Ne csináljatok ilyet. – vont oda magához engem is. Bújtam én is, akár a barátnőm.
Hiszen csak ő maradt nekünk.
–  Felszakadt  a  sebed.  –  nyomtam a combjára  a  kezem,  éreztem,  ahogy a  nadrágja  átvérzik  a
tenyerem alatt.
– Ha adsz egy csókot, rendben lesz. – felelte teljes bizonyossággal.
Ostobán néztem fel rá, aztán azon kaptam magamat, hogy betegesen és halkan ugyan, de felnevetek.
A saját halovány nevetésem mellett pedig ott szólt Aniece halk nevetése, alig hallhatóan ugyan, de
azért mégis csak. Miután feltettek minket a leponyvázott szekérre, a búzászsákok közé, Aniece
napok óta először önszántából evett. Garrettel közösen kockáztuk fel az ételét, úgy ahogy olyan
régen ő felkockázta nekem. Aniece lassan rágta a katonákat, közben pedig majdnem úgy mosolygott,
mint régen.

Heberis leírhatatlanul nagy város volt, a vidék szívében feküdt, erdőktől és szántóföldektől
övezve. Egyetlen egyszer, még kislány koromban, jártam ebben a zajos, folyamatosan bővülő és
élőlény módjára terjeszkedő épülettömegben.
Csak a szekér ponyvája mögül leshettem ki az utcákra, míg végighaladtunk rajtuk. Healo megkért rá
minket,  hogy  ne  nagyon  mocorogjunk,  próbáljunk  meg  észrevétlenek  maradni.  A  hangjában
aggodalmat véltem felfedezni, sejtettem a bujtatásunk oka nagyon egyszerű: a hírünk megelőzött



minket. Minden faluban és városban hallottak már arról, hogy végül megtalálták Garrettet. Ami
azonban fontosabb, hogy nem csak, hogy megtalálták, de rögtön vele együtt megtalálták a halott
nifréni herceget is. Nem kellett sok idő, hogy mindenki összerakja a számára megfelelő történetet.
Indulásunk előtt levelet írtam a szüleimnek. Healo futárral küldte el a lepecsételt borítékot. Nem
címezhettem a saját nevemre, a saját kezemmel, így az ezredest kértem meg rá, hogy a saját nevével,
kézírásával és pecsétjével lássa el a borítékot, ami az én rendezett betűimmel teleírt lapokat rejtette.
Nem volt könnyű megírnom a bátyám halálhírét. Egy egész estén át görnyedtem a papír felett, újra
és újra átfogalmazva az egészet. Az énem egy része szeretett volna bocsánatért könyörögni nekik,
kérni a megértő szeretetüket, elmondani, hogy legalább annyira szenvedek, mint ők. A másik része
viszont tudta, hogy ez lehetetlen, hogy csak még több dühöt és fájdalmat szabadítanának fel az ilyen
szavak. Így végül mikor a levelet befejeztem, el sem hittem, hogy én magam írtam.
Tudtam, hogy Heberisbe fognak utazni, ahogyan azt is, hogy elkerülhetetlen a találkozás. Lassan
kezdtem megérezni a rám nehezedő terheket, a hosszú, részint szekéren töltött napok alatt volt időm
realizálni a helyzetemet. Ahelyett, hogy a bátyám hiányának érzése enyhülni kezdett volna, egyre
erősödött. Hiányzott a szeretete, az oltalma, az egész lénye. Fájón tört be a tudatomba az igazi
felismerés, hogy már valóban nincs többé velem.
Aniece-szel sírtunk éjszakánként a búzászsákok rejtekében, ugyanúgy, ahogy a szobában tettük.
Garretthez simulva, ingének nyakát morzsolva a markunkban sírtunk, mintha az éj leszálltával ez
kötelező lenne. A férfinek már csak a könnye fojt, gyors, szégyenkező mozdulattal maszatolta el az
arcán a cseppeket, mintha láthatnánk a kormos feketeségben. Nem akart gyengének látszani, vagy
talán nem merte megengedni magának, hogy előttünk sírjon. A bűntudata semmit sem csökkent.
Egészen  a  kastélyig  vittek  minket,  a  bágyadt  napfényben  hunyorognom  kellett,  mikor  végül
kiszálltunk a zsákok mellől. Először csak még több katonát láttam magam előtt, aztán ahogy oldalra
fordítottam  a  fejemet,  megpillanthattam  a  kastély  bejáratát.  Gigászi  épület  volt,  össze  sem
hasonlítható a mi nifréni kastélyunkkal. A hófödte előkertben, a kastély bejárata előtt szoborcsoport
magasodott. Perilláékat ábrázolta, sorban az összes istennő gyönyörű, földöntúli alakját.
Senki sem foglalkozott velünk, tanácstalanul álltunk ott, ahová állítottak minket. Különféle rangú és
vértű katonák kavarogtak körülöttünk. Fiatalabb, szinte még gyerekkorú fiúk fogdosták össze a
lovakat, hogy az istállókba vezessék őket. A katonák gyűrűje mögött megjelentek a bámészkodók is:
kendőbe  kötött  fejű,  kenyeret  és  halat  cipelő  asszonyok  sora  állt  meg,  nyakukat  nyújtogatva.
Összesúgtak, méltatlankodtak, a gyerekek falkájával kiabáltak, próbálták elijeszteni őket. Férfit alig
láttam, a legtöbb bizonyára dolgozott, nem volt idejük ilyesmire.
Hosszú percek teltek el így, Garrett egyik kezét én, a másikat Aniece szorongatta. Rossz érzés
kerített a hatalmába, nagyon rossz. Utoljára ilyet akkor éreztem, mikor vissza akartam fordulni a
katakomba felé haladva.
Rossz  előérzetemet  csak  erősítette,  mikor  Healo  végre  hosszú  idő  múltán  megjelent,  arcán
kellemetlen kifejezéssel. Egyenesen felénk tartott.
– Mi az? – szaladt ki azonnal a számon az aggódó kérdés.
– Megbízik bennem, ugye? – nézett rám komolyan.
– Tessék?
– Megbízik bennem, Elba?
– Én… – elharaptam a mondatot. Egyszerűen nem tudtam kimondani, amíg el nem árulja, hogy miről
van szó.
Ideges mozdulattal simított végig az arca oldalát átszelő sebhelyen.
– Garrett, velem kell jönnöd.
– Hová? – értetlenkedett Aniece is.
Healónak nem akaródzott válaszolnia, ránk sem nézett, csak Garretten függesztette a tekintetét,
mintha azt remélné, majd szavak nélkül is érteni fogja.
Úgy tűnt értette is. Elengedte a kezünket, megindult az ezredes felé.
– Garrett! – kaptam a karja után, belé csimpaszkodtam.
– Minden rendben lesz. – nézett le rám, arcomat a kezébe fogva. – Healóban megbízhatsz, csak tedd,



amit mondd, mind a ketten tegyétek azt. Ismerte Gastont, nagyon jól ismerte!
– De nem! – jajdultam fel kétségbeesetten. Meg akartam őrülni, ezt egyszerűen már nem voltam
képes elviselni. Nem akartam, hogy elmenjen, most nem!
– Szeretlek, tudod… – fejtette le a karjáról az ujjaimat, arcán végtelenül nyugodt mosollyal.
Beharaptam a számat, képtelen voltam bármit is szólni. Úgy ment Healo oldalán, mint egy halálra
szánt jószág, nyugalommal és beletörődöttséggel. Áttörtek a katonák rengetegén, néhányan melléjük
csapódtak, közrefogták Garrettet.
Nem bírtam magammal, utána lendültem, de rögtön két katonába ütköztem. Nem viaskodtam velük,
csak visszatartó karjaiknak feszültem, a nyakamat nyújtogattam, hogy el ne veszítsem Garrettet a
szemem elől.
– Hová viszik! – szakadt fel a kiáltásom, majd rögtön utána éreztem, ahogy a torkom összeszorul. Egy
hang gúnyosan nevetett a fejemben: tudod te jól, hová viszik, teljesen egyértelmű ez!
Tudtam, persze, hogy tudtam. Börtönbe vitték, hová máshova vitték volna? Egy dohos pincébe,
Heberis híres alagútjaiba, amik a kastély alatt húzódtak. A föld alatt, a sötétben tartották a foglyokat,
míg el nem dőlt a sorsuk. Az épület egyben a bíróság is volt, a felsőbb szinteken döntöttek életről,
halálról.
Nem tudtam már sírni, csak kővé dermedten álltam ott, míg Garrett és Healo végleg el nem tűnt a
szemeim elől. Aztán éreztem, hogy Aniece belém karol, a hajamat simogatva húzott hátrébb. Azt
suttogta a fülembe, hogy minden rendben lesz, de tudtam, hogy már ő sem hisz benne.

Fogalmam sem volt, mennyi idő telt el, mire Healo végre visszajött. Addigra a katonák nagy
része már elszivárgott, csak egy kisebb csoport maradt mellettünk, hogy rajtunk tartsák a szemüket.
Semmit sem fogtam fel a körülöttem lévő dolgokból, nem néztem meg a várost, a kastélyt, ami fölém
magasodott. Nem tettem semmit sem. Visszagondolva, ez a pár óra teljes homályba vész.
Csak arra eszméltem fel, hogy Healo beszél hozzám. Értetlenül fókuszáltam az arcára, hirtelenjében
leírhatatlanul erős és mély harag tört rám.
– Hogyan bízhatnék benned! – rivalltam rá. Dühömben a mellkasára ütöttem az öklömmel, fel sem
tűnt, hogy letegeztem.
Az ezredest meglepte a hirtelen kirohanásom, de a meglepettsége hamar ingerültségbe torkollott.
Azt sem fogtam fel, hogy az emberei előtt beszélek így vele.
Megragadta a karomat, felszisszentem határozott mozdulatára. Ha akartam volna sem tudtam volna
ellenkezni, könnyedén húzott át a szekér másik oldalára, el a kíváncsi szemek elől. Még hallottam
magam mögött Aniece aggódó hangját.
– Miért engedte ezt? – szájaltam tovább, a karomat rángatva, de legalább már újra magáztam. – Azt
mondta, tudja, hogy nem ő tette! Hiszen nem ő volt! Soha sem bántotta volna, szerette!
Folytattam volna, de a szekér oldalához nyomott, bennem ragadt a szó. Nem volt durva velem, csak
határozott.  Megfogta  az  arcomat,  kényszerített,  hogy  a  szemébe  nézzek.  Megint  ütni  akartam
elkeseredésemben, egyetlen markával fogta össze mindkét csuklómat.  Csak most döbbentem rá
igazán, milyen erő van ebben a férfiban, és én milyen nevetségesen gyenge vagyok hozzá képest. Azt
tehetett volna velem, amit csak akar.
–  Megnyugodott?  –  kérdezte  halkan,  végtelenül  nyugodtan.  Rántottam magamon még egyet,  ő
türelmesen várt. Szuszogtam, én dühömben fújtattam úgy, mint az a katona, aki Heberisig lett volna
kénytelen gyalogolni, ha félúton össze nem esik. Persze az ezredes nem hagyta ott, így is elég
szégyen érte a fickót.
– Most? – kérdezte újra.
Mélyen acélos tekintetébe néztem, éreztem, hogy a dühöm amilyen gyorsan jött, úgy el is száll.
Szerencsétlennek, fáradtnak és meggyötörtnek éreztem magamat. Garrett már nem volt mellettem,
én pedig semmit sem tehettem, hogy változtassak ezen.
– Szeretném, mint az előbb már mondtam, ha hozzám költöznének, amíg ez az ügy tart.
Döbbenten bámultam fiatal arcába, már elengedte az államat, a nélkül is figyeltem rá. Nem tudtam
mit válaszolhatnék,  egyszerűen nem értettem. Itt  minket mindenki  megvetett,  már nem voltam



hercegnő, neki pedig semmi oka nem volt, hogy törődjék Aniece-szel és velem. Az már végképp nem
az ő gondja volt, hogy találunk-e szállást az éjszakára.
– Nincs hova menniük, tudom. – folytatta rendületlenül. – Itt van a városhoz nagyon közel a birtokom,
van bőven hely. Megfürödhetnek, ruhát kapnak, ételt, végre kialudhatják magukat. Biztonságban
lesznek.
Elengedte  a  csuklóimat  is,  fázósan  öleltem  át  magamat.  Szégyelltem  magamat  az  előbbi
kirohanásomért, de még a szégyennél is erősebb volt az értetlenségem.
– Miért teszi ezt? – suttogtam.
– Ismertem a bátyát. Szerettem és egy féreg lennék, ha hagynám, hogy így bánjanak a húgával és
azzal, akit szeretett. – jött az egyenes válasz.
Letöröltem a friss, egy-két cseppnyi könnyemet, lassan bólintottam.
– Borsóék jöhetnek? – kérdeztem. Az ezredes értetlenül nézett rám. – A lovak…
– Hogyne. – biccentett. –Istálló is van, lesz hely számukra is.
Megsemmisülten kullogtam ki a szekér mögül, de nem azért, amiért a katonák hitték. Bámultak,
vigyorogva és fölényesen, bizonyára úgy gondolták, az ezredes megadta, ami szerintük is járt nekem.
Engem csak az zavart, hogy olyan ellen támadtam, aki már számtalanszor bizonyította, hogy valóban
törődik velünk.
A saját lovainkon lovagoltunk ki a városból, Feketét és Urat magunk mögött vezetve. Healo tejfehér
kancája fáradtan galoppozott előttünk, mutatva az utat a birtok felé.

A családi birtok emlékezetembe idézte a nifréni kastélyt és környezetét. Ugyanolyan tágas, U
alakú kastélyt építettek rá, a kertet ugyanúgy gyümölcsfákkal és örökzöldekkel ültették be. Most
ugyan mindent fehér, vastag hó fedett, de ez sem csorbított a szépségén.
A cselédség a széles bejárati  lépcsőre özönlött,  így várták az urukat.  A fiatal  lovászok élénken
nyúltak  a  kantárszárért,  nem  győzték  üdvözölni  a  „nagyságos  urat”.  A  lányok  és  asszonyok
hajlongtak, mindnek volt egy jó szava.
Bekísértek bennünket a fényűző, csillárfényben úszó előtérbe. Innen indult az emeletre vezető félkör
alakú lépcsősor, alatta a szalonba vezető nagy kétszárnyú ajtóval. Jobbról-balról is ajtók nyíltak, ezek
az U két szárába vezettek. Minden csillogott és ezzel is régi otthonomra emlékeztetett.
Azt gondolhatná bárki,  hogy a kevésbé kedvező életmódból visszatérni  a fényűzésbe százszorta
egyszerűbb.  De,  amint  beléptem a  kastélyba,  rá  kellett  jönnöm,  hogy ez  egyáltalán  nem igaz.
Fojtogatott az a légkör, amibe egykor beleszülettem, távolinak és idegennek tűnt, legalább annyira,
mint régebben annak a gondolata, hogy a földön fekve aludjak vagy magam öljem le az elejtett
állatot. Feszélyezett.
Ugyanúgy feszélyezett az idegen cselédek nyájas mosolya mögött rejtező rosszindulat is. Tudták,
hogy kik vagyunk, az istenek se tudják honnan, de pontosan tudták. Mosolyogtak, de a szemük úgy
villogott, mint a csirkeól körül settenkedő rókáé. Nem mondhatták az arcunkba, amit gondoltak, de a
tekintetükkel nem kellett színlelniük.
– A kisasszonyok éjszakára is maradnak? – kérdezte az egyik, alázatosan az ezredestől.
–  Nem,  majd  köddé  válnak,  vagy,  ha  besötétedik,  felszállnak  a  seprűnyélre  és  elrepülnek  az
éjszakában!
Ijedten kaptam a fejemet a pattogó, kisasszonyos hang irányába. Az első gondolatom az volt, hogy
Healo felesége áll az emeletre vezető lépcső alján, de hamar rájöttem, hogy ahhoz túl fiatal, a ruhája
pedig túl egyszerű. Nem lehetett nálam sokkal idősebb, jó, ha egy évvel. Megdöbbentett egészen
rövidre nyírt, szőkésbarna haja. Még a fülei is kilátszottak, annyira rövidre vágatta, nem csak szép,
vékony  nyaka.  Az  arca  olyan  volt,  mint  a  macskáé,  kerekségével  és  erős  járomcsontjaival,
aranybarna szeme vágása is egészen macskapillantást kölcsönözött neki. Frufruja borzosan szétállt,
alig látszott ki alóla a szemöldöke.
Termete magas volt, vékony akár csak én, ugyanakkor mellben sokkal teltebb.
– Mit meresztgeted a szemed, te kígyó, kotródj vissza a konyhába! – fújt rá a homlokát mérgesen
ráncoló cselédre. Annak több se kellett, szétszéledt a többivel együtt.



– Maya… – kezdte volna Healo.
– No, meg tetszett jönni a nagyságos úr? – jött közelebb a lány, vékony karjait fűzőbe szorított
derekára vágva. – Sebe van-e?
– Nem sérültem meg, köszönöm, jól vagyok. – felelte az ezredes kedélyesen.
– Gondolom, ezért nem szólt, hogy elmegy, csak úgy az éjszaka közepén, minden bejelentés nélkül,
aztán napokig haza sem téved!
Megdöbbentett, hogy ez a fiatal lány, így beszél vele. Healo viszont nem tűnt mérgesnek a hangnem
miatt,  pedig Maya a rokona nem lehetett.  Talán elszoktam az úri  dísztől,  de a ruhája mindent
elmondott, amit tudnom kellet. Inkább társalkodónőnek tűnt, talán az úrnő kedvenc öltöztetőnőjének.
Nem volt ugyan olyan cseléd, aki a konyhában mozog, vagy a szobákat takarítja, de mégis csak
szolgálatban volt a birtokon.
– Ezért vagy ilyen dühös rám? – lépett közelebb Healo is, békítően mosolyogva. Maya nem hátrált, a
két szeme közé nézett.
– Azt hiszi, majd az eb tekintete meglágyítja a szívemet? Itt hagy ezekkel a rosszindulatú kígyókkal!
Már napokkal előbb tudnak ezek mindenről, mintha nem lenne jobb dolguk!
– Ne viselkedj így, kísérd fel a kisasszonyokat, készíts nekik szobát, fürdővizet. Szólj be a konyhára is,
kérlek, hogy a vacsora gyorsan kész legyen. – kérlelte az ezredes eleresztve az iménti szavait a füle
mellett. Úgy beszélt vele, mintha csak egy rokon kisasszonyt szeretne rávenni valamire.
Maya sértődötten fordította  félre  az  arcát,  ezzel  a  mozdulattal  pedig hirtelen régi  önmagamra
emlékeztetett. Néha én is így viselkedtem, ha Gaston rendezett ruhában jött haza és biztos lehettem
benne, hogy semmi baja nem esett. Ugyanígy kérettem magamat, ugyanilyen gőggel, közben pedig
majd meghaltam, hogy a nyakába borulhassak, átölelhessem.
Így volt ezzel Maya is, látszott a szeme villanásán.
– Rendben, most az egyszer! – sietett el a férfi mellett, hozzánk lépett, őszinte mosollyal fiatal arcán.
– Erre tessék, felkísérem önöket!
Míg elhaladtunk az ezredes mellett,  újra felhúzta az orrát,  rá sem nézett.  Még visszanéztem a
lépcsőről Healo felé, ő mosolyogva viszonozta a tekintetemet, az előtér közepén ácsorogva, mintha
csak meg akarna győződni róla, hogy épségben felérünk. Maya nem bírt magával, mielőtt beléptünk
volna az ajtón, ráripakodott.
– A nagyságos úr is menjen aztán fürödni, vagy az istennőkre mondom, hogy én fürdetem meg!

Maya nem volt mindig ilyen puskaporos hangulatban, bár a jókedvű csipkelődés a természete
része volt. Mosolyogva mutogatta meg nekünk a tágas szobákat, a fürdőt, a leendő hálóhelyünket.
Segített ruhát választanunk, az egyik legdíszesebb hálószobában garmadában álltak a drága női
ruhák.
Az  úrnő  felbukkanását  már  az  első  perctől  hiányoltam.  Gyakori  volt,  hogy  a  fiatal  asszonyok
hosszabb-rövidebb látogatást tettek a barátnőiknél, sokszor a férjük kísérete nélkül. Először arra
gondoltam, talán Healo felesége is látogatóban van valahol, de, ahogy végighaladtunk a szobákon, az
az érzésem támadt, hogy ezek nagy többsége már évek óta használaton kívül áll. Minden túl tiszta és
rendezett volt, érintetlen.
– A ház úrnője hol van? – kérdeztem végül, mikor már a fürdőben voltunk. Maya vizet melegített,
apránként töltötte fel a gyönyörű, oroszlánlábas kádat.
–  A  családi  sírhelyben,  kisasszony.  –  húzta  el  a  száját  Maya,  egészen  elcsendesedett.  Eddig
jókedvűen csacsogott, az energia csak úgy áradt hajlékony testéből.
Meglepetten néztem rá, erről semmit sem tudtam.
– Majdnem két éve már, hogy eltávozott, magával vitte a nagyságos úr kisfiát is. – folytatta. – Már
viselős korában is nagyon gyenge volt, nem bírta a teste a másik életet. A szülés közben ment el, a
kisfiú nem élte meg a hajnalt sem. Gyenge volt szegény…
Újabb adag vizet  öntött  a  kádba,  a  kézfejével  ellenőrizte  a  fürdő  hőmérsékletét.  Törülközőket
készített  elő  számunkra,  különböző  tégelyeket,  amiknek  tartalmát  a  hajunkra  és  a  bőrünkre
kenhettük.



– Jó asszony volt, nagyon jó úrnő. – egyenesedett fel Maya, a tűzhely mellé tette a fémedényt, amivel
kimérte a vizet a láng fölé függesztett nehéz dézsából. – Segítsek a fürdésnél?
– Nem, köszönjük, megleszünk. – hárítottam el, még kicsit kábán az előző információktól. Életemben
először voltam képes igazán átérezni más veszteségének súlyát is.  Belegondoltam, milyen lehet
Healónak ebben a nagy kastélyban, egyedül. – Csak az ezredes él itt?
Maya bólintott.
– Az édesanyja fél évvel az apja után ment el, már előtte is sokat betegeskedett, de megvárta, míg a
fia megházasodik és az unoka is megfogan. Az édesanyák már csak ilyenek, nem igaz? – kérdezte egy
szomorú mosollyal. – Nem ment el addig, míg nem tudta biztonságban a család jövőjét. Csak azután
halhatott meg. Négy húga van a nagyságos úrnak, de azok már mind kiházasodtak, jó pár éve.
Apránként ürült ki a kúria, mostanra már csak a nagyságos úr maradt.
– Köszönöm, Maya.
– Semmiség kisasszony. – pukedlizett. – Csak kiáltsanak, ha végeztek, segítek felöltözniük.
Bólintottam, figyeltem vékony alakját, míg el nem tűnt a fürdőszoba ajtaja mögött. Minden olyan
szép volt itt, a fürdőszobát márványlapokkal fedték le, visszatükröződött bennük a tűzhelyen táncoló
lángnyelvek fénye. A kád is hófehér volt, hosszú és széles, Aniece-szel kényelmesen elfértünk benne.
Oroszlánlábait arannyal futtatták.
Segítettem hajat mosni a barátnőmnek, mögötte ültem a kádban, figyeltem hófehér, vékony hátát.
Fejét a térdeire hajtotta, a távolba nézett, míg én a nedves hajával foglalatoskodtam.
– Képtelen voltam bármit is tenni. – szólalt meg hirtelen, minden előzmény nélkül.
– Tessék? – néztem az arcába a válla felett átpislogva, de csak a profilját láthattam.
– Akkor, ott fent, a katakombánál. – suttogta alig hallhatóan. – Képtelen voltam bármit is tenni ellene.
Hiába  próbáltam  koncentrálni,  hiába  akartam,  mindennél  jobban  akartam,  hogy  a  csontjai
szilánkosra zúzódjanak, semmi sem történt…
– Nem tehettél semmit sem. – válaszoltam tétován, de tudtam, ezzel egyáltalán nem nyugtatom meg.
Fogalmam sem volt, mit mondhatnék neki.
– Tehettem volna. De valamiért nem ment. Miért nem ment, Elba?
A  hangja  remegett,  a  könnyei  megeredtek,  végigfolytak  az  arcán,  hogy  aztán  a  kád  vízébe
zuhanjanak.
– Miért nem tudtam megmenteni? Miért kellett ennek történnie? Miért neki kellett elmennie?
– Nem tudom, nem tudom. – suttogtam, csupasz hátának nyomtam a homlokomat. Ugyanezek a
kérdések gyötörtek engem is, éjszakákon át. – Tudom, tudom, hogy akkor a másik irányba futottam,
el onnan, de mégis végül a katakombánál találtam magamat. Nem értettem, most sem értem! Mintha
minden út ugyanoda vezetett volna.
– Láttad? Láttad, hogy meg fog halni?
– Nem. Esküszöm, hogy fogalmam sem volt róla… – suttogtam erőtlenül.
Megremegett a háta, a kézfejével törölte meg az arcát, feleslegesen. Az elmaszatolt könnyek helyére
kétszer annyi tódult.
–  Lamia  figyelmeztetett  minket!  Gaston  maga is  mondta,  hogy  ne  menjünk  oda!  Miért  kellett
Garrettnek mégis odamennie? Miért nem volt  képes egyszerűen elengedni,  hagyni azt  a férget
megszökni?
Az utolsó kérdést már szinte zokogva kiáltotta, a napok óta benne kavargó érzelmek végül kiutat
találtak. A hangjában szomorúság, vád, gyűlölet, kétségbeesés keveredett. Hibáztatta Garrettet és
minden oka megvolt rá. Mégsem bírtam megállni, hogy a védelmembe ne vegyem a férfit.
– Nem tudhatta Anie, ha tudta volna…
– Halott! – rivallt rám. – Gaston… halott!
Véresen  az  ajkamba  haraptam,  nem  tudtam  mit  felelni  erre.  A  hajába  markolt,  fájdalmasan
felzokogott.
– Nem fogja már látni… ő már nem fogja…
Nem értettem,  aggódva simítottam végig  a  barátnőm hátán,  megpróbáltam rávenni,  hogy rám
nézzen.



– Miről beszélsz, Anie, az istenekre?
Kínlódva nézett végre az arcomba, kisimogattam a homlokából a haját. Próbált erőt venni magán, az
alsó ajka remegett.
– Várandós vagyok.
Döbbenten néztem rá, az első pillanatokban képtelen voltam felfogni a szavai valódi jelentését,
súlyát. Zavartan cikázott végig a tekintetem a szobán, hogy aztán visszatérjen Aniece meggyötört
arcára.
– Az istenekre… – suttogtam. – Azt hittem, hogy az idegességtől vagy rosszul, hogy azért émelyegsz…
– Féltem elmondani neki. – folytatta remegő hangon. – Már a Sakáltanyán is sejtettem, már más jele
is volt. El kellett volna mondanom neki, de féltem, haragudna rám. Önző voltam, annyira önző!
– Anie! – szorítottam a mellkasomhoz a fejét, nem tudnám leírni, mit éreztem.
Lassan kezdtem ráébredni, mit is jelent ez. Azt, hogy a bátyám nem ment el végleg, nem tűnt el
megmásíthatatlanul erről a világról. Itt hagyott magából egy darabot, valakit, aki emlékeztetni fog rá,
talán viseli a vonásai kísértetiesen hasonló mását, talán egy gesztust, ami csak rá volt jellemző.
Sírtunk,  összeölelkezve sírtunk mind a ketten.  Azonban végre,  nyolc napnyi  szinte végtelennek
tetsző szenvedés után most először nem csak kínunkban, a lelkünket tépő fájdalomtól, hanem az
örömtől is. Úgy éreztem ajándékot kaptam, még egy esélyt, valamit, amibe belekapaszkodhatok.
Össze-vissza csókoltam a barátnőm arcát, talán nem is tudta, milyen kincs ő nekem.



Második fejezet
Gaston temetésének napján különösen sok hó esett. Heberis épületei elvesztek a vadul kavargó

hópelyhek forgatagában, úgy tűnt, mintha a falak, az ablakok, még a fák is mind-mind elemeikre
zuhannának szét.
A ceremónia nem volt hosszú, a város legnagyobb templomában ravatalozták fel a testet, majd a
hideg föld mélye helyett a lángok forró nyelvei közé vetették. Így is túl sok ideig állt, nem volt már
idő arra, hogy Nifrénbe szállítsák, és ott helyezzék végső nyugalomra. A hamvak egy részét díszes
fémládikába rakták, így adták át a szüleimnek, hogy magukkal vihessék és elhelyezhessék a családi
sírhelyben.
A szertartás előtt nem beszéltem velük. Tudtam, hogy már egy nappal korábban megérkeztek, Healo
készséggel  értesített  a  városi  eseményekről,  de  nem  kerestem  fel  őket.  Csak  a  temetésen
pillanthattam  meg,  hosszú  idő  óta  először,  a  vér  szerinti  családom  megmaradt  két  tagját.
Rengetegen gyűltek össze a szomorú eseményen, legtöbbjüket még soha nem láttam. Mind heberisi
katonák voltak, talán a bátyám egykori bajtársai vagy olyan férfiak, akikkel együtt nevelkedett. A
nagy tömeg ellenére is, a tekintetem szinte azonnal rátalált a szüleim alakjára.
Mindketten  fekete  gyászruhát  viseltek,  édesanyám  most  nem  cicomázta  fel  úgy  magát,  mint
bármikor máskor. Sírt, a könnyek csak úgy patakzottak a szemeiből, bár számtalanszor láttam már
hisztérikus kitörései során sírni, ez most egészen más volt. Valódi, igazán fájdalmas könnyek voltak
ezek, sűrűn, de mégis visszafogottan gurultak végig az arcán.
Ahogy édesanyám arcáról tovarebbent a pillantásom, elámultam, hogy édesapám hirtelen mennyire
idősnek tetszett. Nem tudtam eldönteni, hogy csak a hosszú különlét miatt látom annak, vagy a
szörnyű hír és az az okozta fájdalom miatt valóban nagyon megöregedett. Nem mertem hosszan
rajtuk tartani a szememet, féltem megérzik a pillantásomat, észrevesznek. Helyette a szertartás
egésze alatt Aniece arcát fürkésztem. Uralkodva érzései felett, nyugodt vonásokkal hallgatta végig a
szertartást megelőző beszédet. Végig fogtam a kezét.
Végül nem maradtunk a temetés legvégéig, egyikünk sem szerette volna látni, hogyan válik hamuvá
valaki,  akit  ennyire  szeretünk.  Aniece  rosszul  is  érezte  magát,  mióta  megtudtam,  hogy  áldott
állapotban van, még jobban aggódtam érte. A reggeli émelygései nem múltak, a kastélyban töltött
napok folyamán végül Healo is észrevette, ahogy reggelente a fürdőbe rohan. Aznap délben már nem
engedte neki, hogy ne egyen, a fél konyhát felhozatta, csak, hogy Aniece találjon valamit, amit
szívesen elfogyasztana. Tudtam, hogy a férfi számára azonnal világossá vált minden. Ettől kezdve
még annál is figyelmesebb volt Aniece-szel, mint előtte.
Maya szólt, mikor Healo kíséretében a szüleim megérkeztek a kastélyba a temetést követően. Aniece
az emeleten maradt, lepihent, nem akart mutatkozni édesanyámék előtt.  Nem hibáztattam érte,
semmi oka sem volt rá, hogy keresse velük a kapcsolatot. Nem is hittem volna, hogy a szüleim
örülnének ennek.
Majdnem egy fél órával előbb értünk haza, így volt időm rendbe szedni magam és valamennyire
felkészülni a találkozásra.
Az ezredes a szalonba invitálta a szüleimet, ott vártam rájuk.
– Még egyszer nagyon köszönjük, amit értünk tett. – hálálkodott az édesanyám a könnyeit törölgetve,
mikor beléptek a terembe.
Felálltam a kanapéról, nem bírtam megállni, a kezemet tördeltem. Édesanyám azonnal elhallgatott,
amint meglátott. Furcsa és idegen érzés volt az arcába néznem, nagy őz szemei vörösek voltak a
sírástól. Nem csak az édesapám öregedett meg hirtelenjében, ugyanazokat az ismeretlen ráncokat
véltem felfedezni az ő arcán is.
– Magukra hagyom önöket. – biccentett felénk Healo, bátorító pillantást küldött felém, majd kiment.
Halkan csukta be maga mögött a szalon nehéz, kétszárnyú ajtaját.
Mintha édesanyám csak a kilincs kattanására várt volna, hirtelen indult meg felém. Zöld szemei
szinte szikrákat hánytak dühében, mire odaért hozzám úgy fújtatott, akár egy túlhajszolt ló.



Két erős, hangos pofont kevert le nekem. Döbbenetemben még felkiáltani sem tudtam, a fejem az
ütés erejének engedelmeskedve fordult jobbra, majd balra is. Tág szemekkel néztem bele a dühtől
eltorzult arcába.
– Te szégyentelen! – sziszegte, látszott rajta, hogy keresi a szavakat. – Hát nem tisztelsz te semmit
sem? Hát ezért neveltelek? Nézd meg, hova jutottál! Nézd meg, mi lett a bátyáddal! Nézd!
A hangja elcsuklott, egész testében remegett. Szólni sem mertem, csak szerencsétlenül álltam előtte,
éreztem, megérdemlem minden egyes szavát. Már sehol sem volt a régebben annyiszor fellángoló
haragom,  amit  iránta  éreztem.  Megsemmisültem a  szavai,  fájdalomtól,  csalódottságtól  és  főleg
dühtől égő tekintete nyomán.
– Kígyó! – vetette még oda. – Összeállni egy ilyen… ó, az istenekre! Soha, soha nem gondoltál te
másra, csak magadra! Mit neked a tisztelet, a család becsülete, a saját becsületed! Mindig is azt
hitted, hogy bármit, bármit megtehetsz! Ha tudnád, ha tudnád, mennyire szeretett… Gaston! Bár
feküdtél volna ott te, helyette!
– Elinor.
Az édesapám most először szólalt meg azóta, hogy belépett a szalonba. Majdnem két teljes méterre
állt tőlünk, karjait lazán összefonva a háta mögött. Erősen őszülő szőkés-barna haja és szakálla
Gastonét idézte. Csak most döbbentem rá, mennyire hasonlítottak a bátyámmal: az orruk vonala,
szép ívű szájuk, szemük kékje.
Lehunytam a szemeimet, éreztem, ahogy lassan erőt vesz rajtam a sírás. Fájtak az édesanyám szavai,
főleg utolsó kívánsága, rémesen fájt. Mégsem tudtam már olyan könnyen hibáztatni értük, mint,
ahogy régen tettem volna. Azt hiszem, egyetértettem vele: szívesebben feküdtem volna a máglyán a
bátyám helyett.
Édesanyám összepréselte az ajkait az apám hangjára, feldúltan sietett át a szalon másik végébe,
hátat fordítva nekem. Látni sem bírt.
Gyors  mozdulatokkal  maszatoltam  el  a  könnyeimet,  mélyeket  lélegeztem.  Igyekeztem  tartani
magamat, de egyre nehezebben ment. Állva figyeltem, ahogy az édesapám a kanapéval szemben álló
karosszékhez megy, majd lassan leül. Magas, vékony termete idős kora ellenére is megőrizte régi,
tiszteletet parancsoló fényét. Gyermekkoromban félve gondoltam erre a nagy és erős emberre, talán
még édesanyámnál is idegenebb volt számomra. Tudtam, hogy az édesapám, papának is neveztem,
de nem éreztem a valódi kötődést. Keveset láttam, keveset volt velem, csak néha napján emelte a
kezét fejemhez, egy rövid simogatás erejéig. Gaston volt az ő gyermeke, a fiú, akit nevelhetett,
méltóvá formálhatott a család nevéhez. Benne látta minden büszkeségét, kincsét, most pedig mindez
szertefoszlott.
Észre  sem  vettem  mikor  siettem  oda  hozzá,  durva,  ráncosodó  kezét  megragadva.  A  lábához
térdepeltem,  fekete  gyászruhám  a  tenger  hullámaihoz  hasonlatosan  fodrozódott  körülöttem.  A
könnyeim eleredtek, nem tehettem semmit sem ellenük.
– Kérlek, kérlek szépen, bocsáss meg nekem… – suttogtam a kezeimben szorongatott nagy, széles
kézfejére. Nem a szökésemért, nem a gyalázatért kértem bocsánatot, ami szerintük akkor érte az
egész  családot,  mikor  Garrettet  választottam,  hanem  azért,  mert  hagytam,  hogy  imádott  fia
elvesszen.
Nem húzta ki a kezét a kezeim szorításából, de más sem tett. Hideg, érdektelen nyugalommal tűrte a
könyörgésemet. Azt hiszem úgy nézett le rám, mint egy rég elfeledett, távoli rokonra, aki iránt sem
dühöt, sem pedig szeretetet nem képes érezni igazán. Közönnyel fogadott.
– Sokkal tartozunk az ezredesnek, hogy gondotokat viselte. – mondta, tudomást sem véve korábbi
szavaimról. A hangja nyugodt volt, kicsit talán töprengő. Baritonja betöltötte a teret. – Feltétlenül
küldeni fogok neki egy kiváló kancát, úgy tudom jól ért a lovakhoz.
Döbbenten néztem fel rá, de nem szólt már többet. Elcsendesedve bámult ki a szalon tágas ablakain,
az odakint  kavargó hóesést  figyelte.  Sírva fogtam továbbra is  a  kezét,  homlokomat a karfához
nyomtam. Nem figyelt rám, egészen máshol járt. Talán újra és újra felidézte a fia arcát, az utolsó
képet kereste, ami az emlékezetében az élőről még megmaradt.


