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A Keresett Kincs 

 

A 6 éves Ron K. Blade kézen fogva szaladt előre vele egykorú lány barátjával, Tiffany Marstonnal a 

hatalmas fák közt vezető széles földúton. A kislány orraesett egy kiálló kőhalomban, de a fiú azonnal 

lehajolt hozzá és segített felállni, letakarítani a ruháját. Tiffany meglátott egy színes követ a többi között 

heverni, de inkább elfogadta Ron kinyújtott kezét, és tovább futott vele Stern faluja felé. 

Nem sokkal később a Thorn Császárság tíz páncélba burkolt katonája, kilencen csapatparancsnokuk 

mögött négyzetes tömböt formálva meneteltek ugyanazon az úton a faluhoz közeledve. A földút csak 

akkora volt, hogy éppen elfértek rajta a fiatal fenyőfák közötti sávban. Fekete nindzsaruhát viselő, 

utasításait mindig jelbeszéddel adó főparancsnokuk rejtjelezett táviratban rájuk bízta, hogy vigyék el 

hozzá azt az ősi szimbólumot formázó medált, amire a Császárságnak sok év kitartó munkájával végül 

sikerült szert tennie. A nyaklánc közepén függő kerek medál ismeretlen ötvözetből volt kiöntve, ezért 

évezredeken át őrizte magán az idegen szimbólumot sértetlenül. Ez a szimbólum szolgált kulcsként annak 

a föld alatti védműnek a megnyitásához, ami mögött az ősidőket uraló, immár eltűnt embercsoport: a 

tribalok magas technológiája, s legyőzhetetlen fegyverei hevertek. A fegyverekre szert téve a Thorn 

Császárság világuralomra tehet szert: ismét egyesítheti az emberiséget és megszervezheti a világméretű 

kutatómunkát, ami a háborúkat eltörölve – a Pax Thornica részeként – a Pax Tribalica technológiai 

szintjére és egészséges bőségére emelheti vissza az emberi fajt. 

A páncélozott katonák elméjében nem jelent meg múltjuk, nem gondoltak emberi kapcsolatok 

kiépítésére se, szemük előtt egyetlen cél lebegett: végrehajtani a fekete nindzsaruhát hordó 

főparancsnokuk által rájuk bízott végső feladatot, ezáltal felvirágoztatni az emberiséget – vagy elérni 

önmaguk felemelkedését… a következményeket csak sejtették. Biztosan annyit tudtak, hogy nekik 

Kiválasztottakként mindenképpen be kell bizonyítaniuk, hogy sikerrel végre tudják hajtani a küldetést. 

Csapatparancsnokuk a legkevesebb falun áthaladó úton vezette ki őket a szigetcsoportról. 

Nem messze előttük, az út menti fák mögött, erdei tájba olvadó színű, könnyű bőrpáncélzatot viselő 

íjászok várták, hogy a harcosok közéjük érjenek… s így lelőhessék őket mind egy szálig. 

Nem Stern kelt fel a nagyhatalmak időről-időre fosztogató katonái ellen, a településhez vezető utak 

mellé a falusiak nem építettek ki védelmi állásokat. A páncélozott alakok bármit megtehettek volna a 

lakosokkal, ha egyszer beérnek a falu faházai közé. Egyszerű, törvényen kívüli erdei rablók álltak lesben, 

mióta egyik megfigyelőjük galambpostával értesítette a rablóvezért, hogy gyalogsággal szállított 

zsákmány hatolt be a területükre. 

Stern lakosai csak annyit tettek, amivel a szigetcsoport többi falujának lakói is azidáig próbálták elkerülni 

a katonák fosztogatásait: távol tartották magukat a harcok árán gazdákat cserélő kincsektől, s csak olyan 

tárgyakat alkottak, amikre szükségük volt nekik, rokonaiknak és falubeli társaiknak. 

Mikor a talpaló páncélosok közéjük értek, a vadorzó íjászok vezére rövid füttyjelet adott, s ők egyként 

kilőtték nyilaikat a gyalogos katonákra. Fellépésük ezúttal nem védte a hatalmi harcokon kívül maradni 

próbáló falvakat, nem segített tompítani a településeken átcsapó hullámokat: a katonák ezúttal nem 

kutattak gátlástalanul kincsek után. 



A rablók saját győzelmüket se tudták a lövésekkel elérni: a páncéljaiknak csapódó nyílvesszők ugyan 

fellökték a katonákat, de a páncélzatok tribal ötvözetből készültek: a fém nyílhegyek nem hatoltak át 

rajtuk. Harcra készen, kivont karddal talpra ugrottak, s tekintetükkel keresték a támadókat. 

A rablóvezér gyorsan döntött: nem hagyhatott időt, hogy a harcosok összeszedjék magukat. Szablyái 

megcsillantak a napfényben, amint kirontott a fák közül, s emberei nyomban követték. 

Ez az ütközet teljesen eltérő harcmodorú felek között zajlott a fényes kincsekért és a rajtuk megvehető, 

parancsok által uralt gazdag életmódért. Valójában e küzdelem egyetlen résztvevőjének érdekét se 

szolgálta a régi nyakláncért való megalkuvás nélküli törtetés. A legtöbben eltörték egymás nyakát vagy 

gerincét, de az első összecsapás túlélői is tönkretették egymást annyira, hogy végül a földre kerülve 

vonaglottak, s a helyszínen kilehelték lelküket. 

Mikor a 6 éves Tiffany Ronnal együtt visszaérkezett Sternbe, megbeszélte a fiúval, hogy visszaszalad a 

színes kőért, de egyedül is gyorsan megjárja az utat, hiszen odáig már nincsenek bukkanók. Visszaindult a 

kőrakás felé, s miután futott egy ideig, a falu vadászai által időről-időre elejtett és a főtérhez hurcolt 

vadakra emlékeztető szagot érzett. Egy forduló után felnőtt emberek holttesteit látta meg… össze-vissza 

hevertek páncélokban vagy a természetbe olvadó ruháikban. 

A felnőttek biztos felelősen döntöttek, s megvolt az okuk a harchoz. De Tiffany egyik fél okait és korábbi 

gondolatait se tudta. Odarohant a felnőttekhez, hátha életben talál bárkit közülük… senki nem mozgott. 

Tiffanyra még a hideg víznél is élesebb, rémisztő élményként hatottak a csatában elesettek. 

Meglátott egy nyakláncon függő kerek medált heverni az egyik páncélos holttest mellett. Tiffany a bűzlő 

csatamezőn kinyúlt ezért az egyetlen szép ékszerért, s eltette. Visszafordult faluja felé és futni kezdett 

haza. 

Nem sokkal később Stern felnőtt lakosai is megtalálták a holttesteket, s hogy elkerüljék a járványt, 

haladéktalanul elégették őket máglyán. A Thorn Császárság Főparancsnoka nem tudta, a 

csapatparancsnok mely hajókra szállva és mely szigeteken áthaladva vezette ki osztagát a 

szigetcsoportról, így mire további szolgáival átkutatta az úthálózatot, Stern közelében már semmi nem 

utalt a mészárlásra. 

Ahogy teltek az évek, a nagyhatalmak végül összegyűjtötték a legtöbb kincset és a csak más összetett 

eszközökkel együtt használható bonyolult ősi eszközöket, a szigetcsoport falvainak polgármesterei pedig 

egymással egyeztetve zsoldosokat fogadtak fel, hogy még nemkívánatosabb célponttá tegyék 

településeiket. Ron úgy döntött, belép a zsoldosok közé, s hozzákezdett a kiképzéshez. Zsoldossá avatása 

után a Sternt körbevevő erdőben vadászott vadállatokra és az időnként behatoló rablókra, hogy védje 

Tiffanyval közös otthonukat. 

A lány továbbra is sokat sétált kettesben Ronnal, barátságuk immár szerelemmé nőtte ki magát. Tiffany 

gyakran énekelt a fiúnak a közeli mezőkön, ahol más nem hallhatta. Ron értékelte szerelme tehetségét 

ezért komolyan javasolta neki, hogy tanulja ki a zenetudományt. Ezt Tiffany szülei anyagilag támogatták, 

de ragaszkodtak ahhoz, hogy biztos megélhetést adó szakmája is legyen, ezért felkészítették a 

kereskedelem mesterségéből, s állandó munkát adtak neki saját vegyesboltjukban. 

Tiffany szabad idejében továbbra is énekelt, s a falu ünnepnapjain rendszeresen fellépett a helyi 

zenészekkel együtt. Végül Ron megkérte a kezét… s ő igent mondott. Eljegyezte magát Ronnal. Együtt 



számításba vették jövedelmüket, s megállapították, hogy esküvőjüket csak fél évvel később tudják majd 

önerőből megtartani. 

Egy nap Ron elment tüzifáért az erdőbe, Tiffany pedig egyedül szolgálta ki a vegyesbolt vásárlóit, mert 

szülei a házuk túloldalán javították a főtérre néző ablakot. Ezért a váratlan esemény csak akkor ütötte 

meg fülét, mikor már nem tehetett ellene semmit. 

Idegen ötvözetet sejtető színű, páncélos katonák vonultak be a faluba. A leggazdagabb házhoz 

meneteltek, ahol szükség esetén még hitelt is lehetett kapni: Tiffany szüleinek házához. 

Egy medált kerestek. Tiffany apja őszintén elmondta, hogy ő kincsekkel sose üzletelt, és nem is tartja 

számon, a faluban hord-e valaki ékszereket. 

A parancsnok eltökéltsége nem ingott meg. Karját felemelve határozottan jelet adott, s rászabadította 

beosztottjait Stern lakosaira. 

A páncélos katonák nem emlékeztek saját családjukra, s embertelenül röhögtek a vágásoktól vérző mezei 

munkásokon… hidegvérrel megölték őket, mintha nem is ugyanahhoz a fajhoz tartoznának. A falu 

faházait saját gyönyörűségükre felgyújtották: nekik az is jó volt, ha a hamuvá égett romokat kutatják át a 

sérthetetlen medál után. Stern fából készült nagytemplomát se kímélték meg: szándékosan olyan sok 

alkoholos üveget dobtak be ablakain, hogy minden berendezését eleméssze a tűz, és az egész épület 

porrá omoljon. 

Tiffany az elszabaduló őrjöngést és ismerőseinek sikoltásait meghallva hátrarohant szüleihez, s meglátta 

a lángragyújtott házakat, s a füvön elszórtan heverő vérző holttesteket… 

 

* * * 

 

Ron kilépett Toran polgármesteri hivatalának kapuján. A béke szigetének látta a fényes nap által 

megvilágított falut, sokszínű virágaival és ráérősen beszélgető öregjeivel, felszabadultan játszó 

gyerekeivel. Bármilyen trauma is érte, itt gyógyulhatott. 

- Nem bírom ki nélküle… - kezdte mondani, maga se tudta, miért. 

Az ilyen falvak a béke szigetei voltak… mert ő, és a többi szabadúszó zsoldos megrendelések alapján 

ritkította az erdő szörnyeit és rablóit. Ron egyik településen se tudott nyugalomban letelepedni: valami 

hiányérzete volt, ami űzte őt előre, bár maga se tudta, mi az, amit keres. 

- Indulnom kell utánad, tudom… - hallotta saját hangját, de szavait nem tudta mihez kötni.  

Elméjébe bevillantak a legújabban elvállalt küldetésének emlékei, aminek sikeréről imént hozott 

bizonyítékot a Polgármesteri Hivatalba. 

A munkát felajánló ügyintéző hölgy fehér díszhímzésű terítővel letakart pult mögött ült, gyertyákkal 

megvilágított fehér fal előtt. A fogadócsarnokban különböző színű cserepes virágok voltak elhelyezve, s 

egy nagyméretű ingaóra mutatta a pontos időt. Az ügyintéző asszony pergő, szigorú hangon beszélt: 



- Tegye ártalmatlanná azt a rablóbandát, ami a kereskedőinket zaklatja. Egy bűnöző se maradhat 

életben… Az előző mészárlás túlélője azt mondta, huszan vannak, s a közeli barlangba vették be 

magukat. Hozzon valami bizonyítékot, hogy mindenkit megölt! 

- És mi legyen az? A skalpjukat nem vágom le! 

- Ez nem is szükséges. A rablóvezér elrabolt egy vörös színű rubinmedált. Ezt hozza vissza, és akkor tudjuk, 

hogy elvégezte a feladatot! 

Ron már nem csodálkozott rajta, hogy a küzdelmek során szerzett rémisztő emlékei idővel ismét 

feltörnek benne. 

… A barlang csarnokai csak egy-két fáklyával voltak halványan megvilágítva. A nedves kőfalak és a víztől 

csúszó padló keskeny vonalakként tükrözték vissza a fáklyák fényét, Ron alig tudott tájékozódni… a 

különböző járatokban kisebb csoportokban rátámadó rablók magabiztosan röhögtek biztos halálán, de 

átmeneti fölényük után mindig ő kerekedett felül… a támadói hamar kifulladtak, az ő akaratát viszont 

megacélozták ellenségei. 

A barlang lakói felháborodottan védték egymást, mintha Ron jogtalanul támadna. Mintha természetes 

lenne, hogy a világ karavánjai és falvai között fosztogatóként tartják fenn magukat. 

Ron végül eljutott egy nyílásig, amiből erős vörös fény áradt. Átlépett rajta, s egy díszfáklyákkal 

gazdagon megvilágított, vörös szőnyeggel borított csarnokba érkezett. 

A rablók vezére épp szőlőt evett egy trónszékként magasabb alapra állított vöröspárnás, arany 

ciráldákkal díszített széles heverőn feküdve. 

- Ha! Te meg ki vagy? Hogy sikerült ide bejutni? 

- Nem voltak túl jók az őreid. 

A rablóvezér kezével megszorította kardja markolatát, arcán gyilkos vigyor jelent meg. 

- És én elég jó vagyok? 

… Össszecsaptak… „Innen nem jutsz ki élve” … 

Innentől már csak halvány emlékei maradtak. Ron tudta, hogy a vezér elleni küzdelme volt a 

legkimerítőbb, pedig az addigra egyedül maradt. De saját konkrét harcmozdulatait, s az általa blokkolt 

támadásokat már nem tudta fölidézni. 

Ahogy a Toran kis piacán sétálgató embereket nézte, elhatározta: amint lehetősége lesz rá, megkérdezi a 

hozzá hasonló zsoldosokat, mennyire emlékeznek vissza párviadalaikra. Nem tudta, természetes-e 

emlékezetvesztése, vagy saját meggyengült memóriáját tapasztalja e téren is. 

Ron amnéziás volt. Három éve ébredt fel kómából a széles körben elismert, nagytudású, barna hajú és 

szemű fiatal orvos, Stella Brown kórházában… és csak a teljes nevére emlékezett: Ron K. Blade. Pontosan 

tudott beszélni, a tárgyakat is felismerte, mások közléseit és szándékait is azonnal megértette. De nem 

emlékezett se társaira, se szülőfalujára… semmire a korábbi életéből. A tekintetét azonban újra és újra 

magára vonzotta a mellette fekvő, kómában lévő lány. A kórházban senki nem ismerte Ront, ezért Irma 

nővér és Stella főorvosasszony csak annyit tehetett, hogy röviden felkészítették őt az életről, többek 



között a pénzhasználatról, és együttes erővel sikerült felfedezniük saját szakmáját is: kiderült, hogy Ron 

rutinosan beszél a párviadalról, s miután Stella kivezette a kertbe, a fiú rádöbbent, hogy a 

harcmozdulatokat is pontosan tudja. 

Ron napokig várt, hátha felkeresi végre őt egy látogató… talán egyik közeli rokona, aki elmondja neki 

eddigi életét. De ahogy teltek a napok, senki nem jött, s ő végig egyedül volt. Tekintetét időnként 

magáravonzotta a továbbra is kómában fekvő lány, de mikor ránézett, emlékei akkor se jutottak eszébe. 

Helyzete odáig fajult, hogy be kellett ismernie magának: nem volt miért maradnia. Végül útrakelt… bár 

egy része ordítva tiltakozott, hogy ne menjen. Faluról falura kezdett vándorolni. Minden idejét lekötötte, 

hogy zsoldosként a megélhetéshez elég pénzt szerezzen. Látta, hogy gazdasági téren magára van utalva, 

pont emiatt nem maradt ideje állandó társasághoz csatlakozni. Lányokkal se próbált ismerkedni… de 

amikor beszélgetett velük, feltört benne a vágy élete társára… viszont sose a vele beszélgető lányra 

kezdett vágyni… hanem érzelmek és benyomások összességére, aminek alakot se tudott adni. Magának 

úgy fogalmazta meg, egy nyugodt, de elméjült és művészi viszonyokat is meglátó lányra van szüksége, 

hogy mellette legyen egész életében. 

Arra a megállapításra jutott, hogy a lány utáni vágya űzi minden településről tovább, és von falat közte és 

minden olyan lány közé, akivel eddig találkozott. De nem tudta, hogy valóban volt-e barátnője, vagy csak 

az amnézia mellékhatása tereli őt torz úton az életben. Esetleg pont az elfelejtett rossz tapasztalat tartja 

távol mindenkitől… 

Három éve volt ebben az állapotban, s önerőből nem tudott belőle kitörni. Kényszeresen vándorolt, újra 

és újra elbúcsúzva mindenkitől. Remélte, ha ő maga képtelen ezen változtatni, majd egy rajta kívül álló 

esemény a helyes irányba állítja életét. 

Ront hideg szél zökkentette ki gondolataiból. Körülnézett Toran szaladgáló gyerekekkel színesített 

látványán, s elindult a fogadó felé. Megkapta a fizetését a Polgármesteri Hivatalban, így megengedhette 

magának, hogy civilizált körülmények között aludjon. Holnap továbbindul, hogy rátaláljon arra, ami 

nyugalmat ad neki… de el se tudta képzelni, mi lenne az. 

Belépett a fogadóba, aminek ablakai színes virágokkal voltak díszítve, s meglátta a földig érő fehér terítős 

pult mögött ülni az ifjú szőke recepciósasszonyt, vele szemben pedig egy vele egykorú, hagyományos 

ünnepi ruhát viselő lányt – de a lánynak csak a hátát látta. 

- Köszönöm. Hol írjam alá? – kérdezte átgondolt, nyugalmat sugárzó hangján a látogató, miközben 

átvette szobája kulcsát. 

A fogadósasszony a vendégkönyv egy pontjára mutatott. 

- Itt lesz szíves! 

A lány gondolataiba merülve de rutinosan aláírt, majd határozottan elindult a felfelé vezető lépcsősor 

irányába. Ahogy fordult, Ron meglátta az arcát, s tekintete ettől kezdve önálló életre kelt: követte a 

lányt, s közben a fiú egyszerre érzett meleg meghittséget és hideg stresszt a távolság miatt. 

Ez a lány… valahonnan ismerős nekem. De honnan? 

Nem tudta, hol láthatta a lányt. De őt követni kezdi, és megismerkedik vele! 

Ron odament a földig érő fehér terítővel borított pulthoz. 



- Na, mi a helyzet? – kérdezte bizakodóan a recepciós, sejtve a választ. 

- Elvégeztem a munkát, úgyhogy most pénzem is van. – válaszolta Ron, megkönnyebbülten mosolyogva. 

A recepciós lány barátságosan elmosolyodott. 

- Akkor? Bejegyezhetem erre az éjszakára is? 

- Persze. – Ron a pénzes zacskóért nyúlt. 

- 30 garas lesz. – a recepciós hölgy leakasztotta az egyik szoba kulcsát. 

 - Tessék. - Ron fizetett. 

- Köszönöm. – búcsúzott a fiatal recepciós és átadta a kulcsot. – A 4-es szoba a magáé. Aludjon jól! 

Ron ránézett a lépcsősorra, s tudta, hogy más vendégekről nem érdeklődhet. 

De a lányt talán soha többé nem látom, ezért most nem szalaszthatom el! 

Elszánta magát és megkérdezte: 

- Még valami… Nem tudja, ki az a lány, aki előttem ment fel az emeletre? 

A fogadósnőt elbizonytalanította a kérdés, viszont szeretett volna segíteni a fiúnak. Eszébe jutott, hogy a 

lány nyilvánosan meghirdetett rendezvényen fog fellépni. Ezt megmondhatta neki. 

- Tiffany Marston. Énekes, holnap fog fellépni a kocsmában. 

Ron úgy érezte, vonzóerő hat rá ellentmondást nem tűrően, hogy elmenjen a koncertre. 

Lányok esetében ennek mindig csak az ellenkezőjét érezte. 

- Ahha. Azt hiszem, meghallgatom holnap. 

- Tetszik magának, mi? - A recepciós nő igyekezett visszafogni mosolyát. 

- Ööö… izé… nem azért… azaz… Valahonnan ismerős. Ennek utána kell járnom! 

Akkor is, ha estig kell várnom. 

A fogadósnőnek igaza van: valóban tetszik a lány. Most nem ismert fel, de hátha emlékszik rám, és tőle 

végre megtudhatom, ki vagyok. Ha kell, még egy teljes napot itt töltök! 

- Értem. – bólintott a fogadós hölgy. – Sok sikert! 

Ron megindult a lépcső felé, s mikor odaért az aljához, az első fordulóban lefelé száguldva megjelent 

gitárját markolva egy fekete hajú, borotválatlan fiú. 

Ron félre állt, hogy útjára engedje. A fiú ráköszönt: 

- Üdv! Mi a helyzet? 

Ron egyenes tekintettel ránézett, de egyhangúan válaszolt. 

- Semmi különös. 



- Maga is eljön a koncertre? – kérdezte a fiú rámenősen. 

Ron szemei tágranyíltak az érdeklődéstől. 

- Holnap? Persze. Maga is énekelni fog? 

A férfi röviden felnevetett. 

- Nem, én csak kísérem Tiffany-t a gitáron. – mondta bátorító hangon. 

Ron bólintott. 

- Aha. Oké, akkor holnap ott leszek. 

- Helyes. – válaszolta a fiú, hangjában komoly erő jelent meg. – Minél többen vannak, annál jobb! 

* * * 

Ron a következő napot arra használta, hogy a falu friss levegőjén, a természetben lazítva feltöltődjön. A 

kocsma előtt elsétálva meglátta függeni az alábbi táblát: 

Jótékonysági koncertkörút, Torani állomás 

Énekel: Tiffany Marston, Gitáron kísér: Krane McDohl. 

Kezdés: ma napnyugtakor, az esti harangszó után. 

Kérjük, adakozzon Stern újjáépítéséhez! 

Arra gondolt, a lány rossz néven venné, ha a koncert előtt próbálna meg beszélni vele, zavarva 

felkészülését. De késő délutánnál nem bírt tovább várni. Ismét felkereste a kocsmát, s belépett, hogy az 

első sorban helyet foglalhasson. 

Csak a falvakban szokásos kocsmai résztvevőket látta meg, s a kőpadló fölötti asztalok elrendezése se 

utalt még az esti rendezvényre. 

Odament a pulthoz, hogy a zenei estről érdeklődjön. 

Épp a Toran plébánosát segítő apáca mellé lépett. A nővér Ronra nézett, majd kissé megremegett, s 

mentegetőzve így szólt: 

- Ne értsen félre, én nem inni jöttem a kocsmába, hanem a szokásos adag misebort viszem a 

templomba… 

Ron elfojtott egy nevetést. Ez a vád annyira abszurd volt, hogy fel se merült benne. 

- De nővér! Én egy szóval se vádoltam meg, hogy iszik… rám valószínűbbnek tűnne a vád. De én az esti 

koncert után egy lányhoz jöttem beszélgetni. 

A nővér kicsit nyugodtabban elmosolyodott. 

- Ahogy Ralzus atya mondja, különbség van az alkoholfogyasztás és a részegeskedés között. Ez utóbbit 

kell elkerülni, mert a megvilágosodáshoz nem visz közelebb. 



Ron igazat adott a nővérnek. Nehéz étel után egy pohár bor segíti az emésztést, a vérszegénység ellen is 

hat. Nagyritkán a gyógynövényekből álló röviditalok se ártanak. 

A kocsmárosasszony – egy nagydarab, gondok által edzett arcú nő – ekkor lépett a pulthoz egy 

borospalackkal. 

- Nővér! Itt a havi adag bor! 

- Köszönöm! – az apáca átvette a palackot és távozott. 

- Kérem – fordult Ron az eladóhoz – valóban ma lesz a jótékonysági koncert Stern újjáépítésére? 

A kocsmárosasszony szemei kitágultak, s harsányan de lemondóan így felelt: 

- Igen! Emiatt később zárunk, s utána még vissza is kell rendeznünk az asztalokat. 

Ron a kocsmában várt napnyugtáig, s csak egy pohár vörösbort fogyasztott el. Látta megérkezni Tiffany-t 

és a gitárost, s mikor a kocsmát fenntartó családdal együtt elkezdték félretolni az asztalokat, beállt 

közéjük segíteni. 

- Úgysincs más dolgom, s nem nézhetem tétlenül, mikor dolgoztok. – mondta nekik, mert szabadkozni 

kezdtek. 

Miközben két széles sorba rendezték a székeket, az volt a benyomása, hogy Tiffany többször is ránézett… 

Elgondolkodva? Merengve? Visszaemlékezni próbálva? …Mindenesetre mélyebben, vizsgálódóbban az 

átlagos lányoknál. 

A lány végül kitett a pultra egy kosarat, s ráakasztott egy pergament: „Kérjük, adakozzon Stern 

újjáépítéséhez!” 

Ahogy Ron a lány kezét és Stern nevét meglátta egymás mellett, érzések gomolyogtak fel benne. 

Stern… most valahogyan ismerősen cseng ez a név… Eggyel több ok arra, hogy beszéljek Tiffanyval! 

Ron első adakozóként odament, s beledobott egy maroknyi garast a kosárba. 

Tiffany pislogott egyet, s Ronhoz fordulva hálásan így szólt: 

- Köszönöm. – magában elmosolyodott. 

A kocsma elkezdett megtelni az emberekkel, akik a pergament elolvasva érmékkel adakoztak. Ron látta, 

hogy a kosárhoz legközelebb két nagydarab ember foglalt helyet, akiknek öltözéke inkább a vadon 

rablóihoz hasonlított: rövid kést hordtak övükben, kopott természeti ruhát viseltek, arcukat pedig hosszú 

barna szakáll takarta el. 

Ron leült az első sorba, közel a kosárhoz, hogy a koncert után beszélhessen Tiffanyval, mielőtt a lány 

távozik a teremből. 

Tiffany odament a kosárhoz, és megnézte, mennyi pénz gyűlt eddig össze. Ekkor a két nagydarab 

szakállas farkasvigyorral mellé lépett, s egyikük önelégülten így szólt: 



- Ha nem fizeted a jutalékot a Polgármester barátainak, meg fog téged büntetni! – A teremben csend 

áradt szét. Ron még csak a földhöz nyomta talpát, hogy felálljon a székről, mikor meglátta a lány 

reakcióját: 

- A Polgármester csak a közérdeket teljesíti, minden hivatal csak azt teszi. – válaszolta azonnal Tiffany, 

gépiesen és határozottan. Szemével ölni tudott volna. Végigmutatott a közönségen – Mindenki a tanúm 

a teremben, és a Polgármester fog kihajítani a településről, ha a falubírónál jelentelek titeket. 

A két szakállason döbbenet áradt szét, s elkezdtek félni. 

- Takarodjatok. – mondta mély hangon a lány. 

A tagbaszakadt emberek a kijárat melletti asztalhoz vonultak vissza. A közönségből többen fennhangon 

gratuláltak Tiffanynak. 

- Jól kiosztotta őket! 

- Csak így tovább, kislány! 

S ismét felerősödött a beszélgetések zaja. 

Nemsokára megzendültek a templom harangjai, s a nézők elcsendesedtek. Tiffany és gitárosa felállt a 

hallgatósággal szemben, a csaplárosasszony pedig eléjük állt a közönséget nézve, mintha komoly 

küzdelem várna rá. Amint megszűnt a harangszó, hangosan beszélni kezdett: 

- Tisztelt Hölgyeim és Uraim! – nem hagyott időt a beszélgetések újrakezdéséhez. – Ezennel kezdetét 

veszi a koncert! Az első mű címe: Aria di Medio Carottia! 

Először a kísérő gitár húrjai pendültek meg, majd Tiffany operaénekes minőségű hangja is felcsendült. Az 

ária dallama lassan áradt, magas hangfekvése tisztító hatással volt az egybegyűltek hangulatára. Ron 

lazítani szeretett volna, de a lány hangja ellenállhatatlanul magára vonta figyelmét. 

A szám vége utáni csöndet hamar lelkes taps váltotta fel, a zenészek pedig hozzákezdtek a második 

számhoz. Ez élénkebb, ugráló dallamú volt, ezért Ron arra gondolt, fárasztóbb is lehet előadni. 

Ahogy figyelt, észre se vette, és akaratlanul elmerült a kérdésekben, amik három éve állandóan 

foglalkoztatták. 

Mi történt, mielőtt felébredtem a kórházban? 

Emlék tört fel benne: a párnán balra fordította a fejét, és a mellette lévő ágyon meglátta Tiffany-t! 

Mellőle mentem el? – kérdezte magában. – Mikor napokig hiába vártam, hogy valaki elmondja, ki 

vagyok? Mintha egy részem ordított volna, hogy ne induljak. 

Nem voltak tiszták a kórházi emlékei, a traumák túlélése után csak a főbb kórházi benyomásaira 

emlékezett. Nem tudja biztosan, ki feküdt tőle balra. 

Taps töltötte be a termet. 

- Köszönjük szépen, ez volt az utolsó számunk. – mondta magabiztosan a gitáros. – Köszönjük, hogy 

eljöttek, s aki még nem tette, kérjük, adakozzon Stern újjáépítéséhez! – a sarokban lévő zongorára 

mutatott – Ugyan a koncertnek vége, én maradok a zongoránál, tőlem lehet számot kérni! 



Ujjongó taps volt a válasz. 

Tiffany a gitároshoz fordult komoly tekintettel. 

- Krane, köszönöm a segítséget! 

A fiú majdnem felnevetett. 

- Ugyan, szóra sem érdemes. – komor elhatározással félrenézett - Végülis fizettél azért, hogy gitáron 

kísérjelek… Ahogy megbeszéltük, még pár napig itt maradok az utolsó állomáson. Sok sikert kívánok a 

hazaúthoz! 

A lány arca egy pillanatra gondterheltté vált, de utána elmosolyodott. 

- Köszönöm. – mondta távolságtartóan. - Viszlát!  

Tiffany a pulthoz ment, felvette a pénzzel teli kosarat, majd gyorsan távozott a kocsmából. Ron felállt, 

hogy utánamenjen, s meglátta, ahogy a két barna szakállú ember átlép a kijáraton. 

Ron rohanni kezdett, tenyerével kilökte a lengőajtót. Szaladni akart tovább, de a sötétben nem tudta, 

merre van a lány. 

- Na, add csak ide azt a kis pénzt! 

!!! 

Ron a hang irányába rohant. Meglátott három sötét alakot, közülük kettő tekintélyes tömegű volt. 

- Milyen pénzt? – Ez Tiffany felháborodott hangja! - Nincs nálam semmi! 

A két alak felvihogott. 

- Ne hazudj! – mondta egyikük gúnyosan. – Ha nem adod ide… - sajnálkozott – akkor kénytelen leszek 

elvenni! – a holdfényben késpenge csillant. 

Tiffany legyőzötten nyöszörgött. 

- Én… én odaadom. 

Ron sejtette érzelmi válságát: arra kényszerítik, hagyja cserben a faluját. Ront düh borította el: kivonta 

kardját, s feléjük kiáltott: 

- Hé! Hagyjátok békén! 

- Te csak ne szólj közbe! – szólt az egyik sötét alak öntelten, ráérősen. – De ha már itt vagy, akár ide is 

adhatod a pénzed! – közelíteni kezdett Ronhoz. 

Azonnal le kell vernem úgy, hogy a csendőrség végül minket védjen! 

- Kellene? – szólt vissza Ron. - Hát vegyétek el!  

- Ebben nem lesz akadály! - A két alak nekirontott, késeikkel vágó mozdulatokat téve. 

Ron a kardjával kiverte kezükből a késeket, s azok elvesztek a sötét fűben. De egy erős kéz megállította 

Ron csuklóját, s az ő kardját a másik irányban hajították az éjjeli aljnövényzetbe. 



A küzdelem tiszta verekedéssé változott, de Ron soha nem küzdött még ilyen erős ellenfelekkel. 

Többször lezúzták, de ő rúgott, a karjukat pedig összeharapta. Ordítottak, s mikor Ron kiverekedte magát 

közülük, karjukat bénultan fogva roskadoztak a földön. 

A rablók most már menekültek volna: fájdalmak közt térdeltek, s könyörögve néztek Ronra, hogy álljon 

le. A fiú büntetett: hidegvérrel orrbarúgta az egyiket, tarkón a másikat, s ők eszméletlenül elterültek a 

földön. 

Fölöttük Ron és Tiffany egymásra néztek. 

Ron zihált, de ezt szinte azonnal észrevette, és erőltetett tempóban rendezni kezdte légzését. 

- Jól van, hölgyem? – kérdezte Ron. – Ne aggódjon… nem büntet majd minket a csendőrség… Csak 

fenyegetésre képtelenné tettem őket. 

A lány komolyan ránézett, s enyhe lelkesedéssel szólt: 

- Főleg, hogy a terem hallgatósága rá a tanú, már a koncert előtt próbáltak megrövidíteni. 

Különben is, ha tárgyalásra kerül a sor, a hitelesen beszámoló fél oldalára állnak a bírák. Aki a 

viszonyokat akarja helyreállítani, nem pedig jogtalanul törtet. 

Csodálattal nézett Ronra. Közben úgy érezte, meleg, ismerős hangulat árasztja el – de nem tudta 

felidézni, korábban mikor érzett ilyet. 

Ez a fiú önzetlen és bátor. Nem került volna veszélybe, ha hagyja, hogy kiraboljanak. Talán érdemes 

megismernem… Ehhez először mindig rendszeres együttlét kell, aminek racionális oka van, s ott derül ki, 

van-e értelme folytatni az ismerkedést. Barátságból bármi lehet… ha szánunk elég időt egymásra. 

A racionális okom pedig megvan rá, hogy időt töltsek vele, még ha szabadulnék is ettől a szükségtől. 

Tiffany elszánta magát. Arra gondolt, saját biztonsága érdekében lép – felelősen, amivel tartozik Sternből 

ismert társainak is. 

- Elnézést, még be sem mutatkoztam. – a fiú szavai kizökkentették gondolataiból. – A nevem Ron K. 

Blade. 

A lány azonnal reagált. 

- Tiffany Marston vagyok. Tiszteletre méltó, ahogyan cselekedett. – hálával teli tekintettel Ronra nézett. - 

Köszönöm, hogy a segítségemre sietett. – …Felkészülésként nagy levegőt vett… Az esélyt nem 

szalaszthatom el... Kimondta: – A fogadóban vettem ki szobát. Ha gondolja, jőjjön oda beszélgetni. 

Ron arca felderült. 

 - Ezer örömmel! – szólt lelkesen és kíváncsian. 

- Akkor várom. A kettes szoba az enyém. 

* * * 

Tiffany a fiúra gondolt réz ingaórával felszerelt, mintás porcelántányérokkal díszített szobájában, és 

lelkiismeretfurdalást érzett. 



Nem kihasználom őt… - emlékeztette rá magát - hanem érdemi alapot adok arra, hogy velem legyen. 

Véghez kell vinnem a jót, amit elhatároztam: biztosítanom kell Stern felépítésének pénzügyi forrását. Ha 

ebben segít, ő is fejlődik. S még szabad akaratából visszafordulhat… De remélem, nem teszi: mert 

valahonnan ismerős nekem ez a fiú. Jó lenne kideríteni, honnan! 

Ron bekopogott a kettes szobába, s miután meghallotta Tiffany hangját („Szabad!”), benyitott. 

Tiffany a belépő fiúra nézve lelkesen kifejezte háláját, amit érzett: 

- Á, jónapot! Örülök, hogy feljött! 

Ron szemébe nézett. 

- Tudja… segítségre lenne szükségem. 

- Éspedig? 

- Sürgősen Lianees-be kell jutnom, és az erdő tele van szörnyekkel. – Saját küzdőképtelenségével 

szembesülve lehorgasztotta fejét. – Gondolatban dalolva tudok gyógyítani és erőt adni, de vívni nem 

tanítottak. Szükségem lenne egy kísérőre. 200 garast tudok fizetni, ha elvállalja. 

Ron arra gondolt, most bizonyíthat – erre talán megnyílik a lány, és beszélhet vele a múltról. 

- Semmi akadálya! És ez pont a szakmámba illik! – válaszolta, hogy megnyugtassa. - Falvakat védő zsoldos 

vagyok. 

Nagy teher esett le Tiffany válláról. 

- Jaj, de jó! Köszönöm. Elég, ha akkor fizetek, amikor átértünk az erdőn? 

- Persze. Holnap reggel induljunk? 

- Igen, rögtön reggeli után. 

Másnap reggel észak felé haladva elhagyták Toran faluját, s az Inzu erdőt közelítették. Lianees a sziget 

északi partján terült el, Inzu túloldalán. 

Amint beértek az erdőbe, meglátták a benne terjengő ködöt, s az eltakarta előlük a messzeséget, amibe 

az út vezetett. 

Valahogyan hátborzongató ez a köd… - gondolta Ron - nem természetes, s ráadásul erős avar szaga van. 

Egy ideig haladtak befelé a fák között, de a kitaposott ösvény hirtelen véget ért. Tiffany és Ron lenéztek 

lábuk elé: fiatal füvön tapostak, ami nedves-nyálkás földből nőtt ki. Az út nem folytatódott tovább, pedig 

az addig megtett távon egyetlen elágazást se hagytak maguk mögött. 

- Érdekes, itt elfogy az út. – szólt Ron, ahogy körbenézett az erdőben. 

Tiffanyra élénkítően hatott helyzetük, de csak határozottsága növekedett meg. 

- Merre megyünk tovább? – kérdezte mereven Ront. 

A fiú igyekezett mindent felidézni, amit a szigetcsoportról tudott. 



- Fogalmam sincs… Úgy tudtam, az út átvezet az erdőn. 

Neszezést hallottak a környező bokrok mögül, s meglátták, hogy amőbaszerű, zöld erdei nyálkák 

kóvályognak az avarban. 

- Ezek fertőzőek! – mutatott Ron a nyálkára. – Akikre rátapadtak, kevesen élték túl, tehát el kell 

kerülnünk őket. 

Tiffany maga elé meredve mérlegelt, majd látszott, hogy döntött. 

- Rendben, én Önre bízom magam. – szólt. 

Ron megriadt, hogy a lányt esetleg veszélybe vezeti, s elmondta neki: 

- Lehet, hogy van jobb választás. Amikor javaslata van, mondja el, hátha hasznosabb az enyémnél. De 

már sejtem, mi történhet az erdőben. Az élővilág burjánzani kezdett: megerősíti magát, mintha 

katasztrófa közeledtét érezné. 

Pont most, mikor végre újjáépíthetjük a falut! – gondolta Tiffany – Az élet értelme, hogy küzdjünk a jóért, 

de ha soha nem látjuk beteljesedni, az már szomorú sors. 

Ron vezetésével továbbindultak a fák között, egyenesen észak felé haladtak. Lassan és halkan mentek, 

hogy időben el tudják kerülni az élőlényeket elemésztő, imbolygó zöld erdei nyálkákat, amik viszonylag 

sűrűn kóvályogtak a messzeséget eltakaró ködben. Ronék meglátták, hogy a fiatal nyálkák a nagyobb 

méretű fertőzött erdei tócsákból jönnek elő. 

A nyálkák vakok voltak és nem is hallottak, így mozgó élőlényre nem jelentettek túl nagy veszélyt. De az 

alvó állatokra és a gombákra, növényekre halálos veszedelmet jelentettek. 

Ron tudta, hogy ha elérik a Tranquil folyót, a jó irányba kell fordulniuk, hogy eljuthassanak a rajta 

átvezető hídhoz: úgy becsülte, jobbra kell majd elindulniuk a parton. De a köd elvette tájékozódási 

képességüket, s bár igyekeztek észak felé haladni, a távolságot már nem tudták megbecsülni: úgy 

érezték, elvesznek a hínáros tavakat környező, magasra nőtt sás dzsungelében. Ron látta, hogy egyetlen 

feladata maradt: Tiffany-t ne veszítse el, maradjon mellette és védelmezze őt. 

A köd hirtelen ritkulni kezdett. Tiffany és Ron velük szemben meglátták egy sziklás hegy sziluettjét, ami 

fák hiányában ködöt se eregetett. 

Ron érezhetően örült. 

- A jó irányba jöttünk – mondta lelkesen. Figyelmesen Tiffanyra nézett. – Már az erdő felénél járunk, s ha 

eddig tudtuk északnak tartani az irányt, a hegyen túl is sikerülni fog. 

Haladni kezdtek az egyre tisztábban kivehető sziklahalom jobb széle felé, keletről próbálva megkerülni az 

egymásra tornyosuló sziklákat. Három nagyobb, sötétt barlangnyílást láttak meg. Egy idő után feltámadt 

körülöttük a szél. 

Megdördült fölöttük az ég, s néhány csepp esőt is éreztek magukon. Ron elsősorban a lányt sajnálta. 

- Ajjaj, nyakunkon a vihar… - mondta. Tiffany szemébe nézett cselekvőkészen és ápolóan – Gyorsan 

keresnünk kéne valami fedett helyet… 



Kézenfogta a lányt és sebesen vezetni kezdte egyenest a közelben magasodó sziklák felé. 

- Menjünk a hegyoldalhoz! Az egyik barlang megvédhet az esőtől. 

Még el se érték a sziklafalat, az eső már sűrűn szakadt. Elvette szemük elől az úti célt, s ők a víz által 

elvakítottan, arcukat karjukkal védve rohantak a vízfüggönyön túli hegyoldal felé. 

Ron kutató tekintettel vezetett, elérték a legalsó barlangot. 

Ron benézett, majd így szólt: 

- Ide! Üres a fedezék! 

Tiffanyval együtt belépett, és körülnézett. Egy szűk, nedves barlangban álltak… hallották a ruhájukról 

leeső vízcseppek visszhangját. 

Ron szavaiban nevetés bújkált. 

- Huhh, jó kis esőt fogtunk ki… - letakarította a lány ruhájáról a vizet és bátorítóan dörzsölni kezdte a 

karját, melegítve őt. 

Tiffany végiggondolta, miket rejthetett a táj a közelükben, amikor elérte őket a zápor. 

- Bizony, és szerencse, hogy itt van ez a barlang… - körbenézett, s összegezte magában benyomásait: 

Érdekes, ez nem az a tipikus természetes barlang… Mintha… élne itt valaki… 

Észrevette, hogy Ron kutatóan tekint rá. 

- Mit néz rajtam annyira? – kérdezte azonnal. 

- Ööö… izé... semmit. Csak valahonnan nagyon ismerős nekem. 

Tiffany a fiúra nézett, mérlegelt, majd így szólt: 

- Ron, mi lenne, ha tegeződnénk? 

- Nagyon örülnék neki. – válaszolta Ron élénk tekintettel. 

Tiffany gyors mosollyal bólintott. 

- Akkor ezt megbeszéltük. Egyébként… - figyelmesen nézte a fiút - Te is nagyon ismerős vagy nekem. 

Honnan származol? 

Ron elbizonytalanodott, egyik keze megremegett. 

De nyugtató hatással voltak rá Tiffany megnyilvánulásai – ellentétben a többi lánnyal. Úgy érezte, 

tartozik neki a válasszal. 

- Sajnos nem emlékszem. Három éve történt velem valami, amitől elvesztettem az emlékezetem… Nem 

emlékszem a múltamból semmire… - eszébe jutottak a falvak közt elterülő természetben tett vándorlásai 

– Nem tudom, hol születtem, kik voltak a szüleim… csoda, hogy a nevemet nem felejtettem el. 

Tiffany megrezzent, a lényébe hatoltak Ron szavai. 



- Ez érdekes… velem majdhogynem ugyanez a helyzet! 

- Hogyhogy? – Nézett Ron a lány szemébe. Most nem csak iránta érdeklődött. Közvetlenül is érintette a 

válasz. 

- Én is elvesztettem az emlékezetemet valamitől, de a kórházban, ahol felébredtem, elmondtak mindent.  

Lehorgasztotta fejét. Szomorúan beszélt, ami mögött Ron legyőzhetetlen céltudatosságot érzett. 

- Sternből származom, de három éve lerombolták. Valószínűleg ott ért valamilyen megrázkódtatás. 

Ron szemei kitágultak. Elfelejtette, milyen közérzetet kelt, bizalommal kifakadt. 

- 3 éve??? Micsoda véletlen egybeesés! 

- Ja. – Tiffany innentől kezdve hallgatott. Ron hiába várt, hogy valamelyik feltételezését megosztja vele. 

- Hallgasd csak! – szólalt meg a lány. – Azt hiszem, lassan eláll az eső… 

Ron kinézett a barlangnyíláson. Ritkábban esett, távolabbra kilátott. 

- Igen, tényleg… Úgy látom, lassan kezd besötétedni. 

Tiffanyhoz fordult. 

- Mi lenne, ha itt töltenénk az éjszakát? Jobb világosban menni, mint sötétben. 

A lánynak eszébe jutottak a ragadozó erdei nyálkák. Azok talán nem is aludtak. De nem világítottak, és 

hangot is alig adtak. Éjjel lassítás nélkül beléjük futnának. Egyetértett Ronnal. Bizonytalanul körülnézett. 

- Jó, bár egy kicsit hideg van itt… 

Ron kimerült volt, de arra gondolt, Tiffany még fáradtabb. Száraz fát kellett gyűjtenie, hogy melegben 

aludjanak. 

- Tiffany! Vándorok a magasabb barlangokban félretehettek tűzifát. Elmegyek, ha találok, hozok belőle, 

és rakunk egy takaros kis tüzet. 

A lány ránézett. 

- Ne menjek veled? – kérdezte. 

Ron kinézett a ritkásan szemerkélő esőre, és szája mosolyra húzódott. 

- Ugyan, nem szükséges. – mondta megbecsüléssel, halkan. – Megjárom gyorsan. Nem megyek messzire. 

Tiffany bólintott. 

- Jó. 

  



Az üldözők 

 

Ron a tüzifával együtt belépett a barlangba… 

s Tiffanyt nem látta sehol! 

- Tiffany?! – szólította a lányt. 

Csend terült szét a barlangban. 

Ront adrenalin áraszotta el. 

Vajon hova mehetett? Remélem, nem esett baja! 

Ekkor meglátta: egy nyílás keletkezett a barlang egyik sarkában, s vegyszerszagú levegő tört fel belőle. 

Ron hangtalanul letette a tüzifát és kivonta kardját. 

Nem tudom, Tiffanynak sikerült elmenekülnie, vagy foglyulejtették és bevonszolták oda. Ha elmenekült, 

biztonságban van, de nem zárhatom ki, hogy most rab a folyosó túlsó végén. Be kell mennem utána: ha 

nem találom ott, akkor is ki tudom verekedni magam. Akkor a környező tájat kell majd felderítenem 

Tiffany után. 

Ron kardját védekezően maga elé tartva belépett a folyosóra. Nem látott a túlsó végén fényt, s egy idő 

után rádöbbent, hogy vissza se lát a kijáratig: a folyosó kanyargott a sötétben. Ő a falat hangtalanul 

tapogatva hatolt egyre mélyebbre, s közben úgy érezte, bebörtönzi a fölötte lévő hegy, s az embertelen, 

gátlástalanul terjengő vegyszerszag. 

Fényt látott meg pislákolni a folyosó végén: elérkezett az utolsó egyenes szakaszhoz. 

Sietve haladt előre, nehogy meglássák őt közeledni, mielőtt a legelső csarnokban valamely kiszögellés 

mögött fedezékbe húzódhatna. 

A folyosó két fala kegyetlen vasrácsokká változott: mögöttük vegyszerszagú, szivárványszínben ragyogó 

erdei nyálkák, vagy különböző beteges színekben villogó szemű, torz vadsággal mozgó nyulak 

raboskodtak. 

Ron tekintetével sebesen felmérte a lények által jelentett veszélyt. 

Szerintem a nyálkákat a sűrű rácsok azáltal tartják vissza, hogy ehetetlen, élettelen anyagnak érzik az 

emésztőnedvek. Ezért amint elérik a fém rudakat, visszafordulnak. 

Ismét Tiffany keresésére fókuszált. Amennyire tudta, távol tartotta magát a vasrácsoktól, s haladt tovább 

a szemközt égő fáklya felé. 

A folyosó kiszélesedett, Ron beért az első csarnokba! 

Meglátott egy kőkockákra kiterített fadeszkát, a rajta lévő vér egyértelműen arra utalt, műtőasztaltént 

használták! 



Egyetlen alagút vezetett a teremből tovább: Ron áthaladt rajta, ezúttal az orrába gátlástalanul 

belemartak további párolgó vegyszerek. Beért egy bugyborékoló üvegcsékkel körbekerített, 

lávalámpákkal megvilágított csarnokba, melynek közepén… 

Tiffany feküdt kőkockákra terített fa műtőasztalon, fölé pedig egy fekete talárba burkolózó sovány férfi 

hajolt. A férfi épp levett Tiffany arcáról egy orvosi kendőt, s talárja zsebébe tette. Feltartotta másik kezét, 

s abban egy tiszta fényű szike csillogott! 

Ron dühösen kiáltott: 

- Hé! Vegye le a kezét Tiffanyról! 

A tudós ugrott egyet, Ron irányába fordult, s megcélozta a szikével. Őrült kéjjel felvihogott. 

- Újabb alany a kísérleteimhez! 

Szabad kezével előhúzta zsebéből az altatóval átitatott kendőt. 

Magabiztosan Ron felé közelített… de a fiú járatos volt a közelharcban, s fizikai mozdulataival távol tudta 

tartani magát a tudós mindkét kezétől: a szikéjétől, és a kábító hatású vegyi kendőjétől is. 

Gond nélkül lekaszabolta a tudóst, aki oly sokáig élt már az emberi településektől távol, vegyszerei által 

bódítva, hogy nem ismerte fel a rátörő fenyegetés komolyságát. 

Ron Tiffanyhoz ment, félve, hogy a tudós már megsebezte. 

De sehol nem látott rajta vért előtörni, még a lány ruhája is érintetlen volt. 

Ron dörzsölni kezdte a lány karjait. 

- Tiffany! – szólt kedvesen, de komolyan – Ébredj! 

A lány az élénkítő érzésre kinyitotta szemeit. 

Látta maga fölött a kőplafont, s érezte a szúrós vegyszerek szagát. Megdöbbent. 

- Mi… Mi történt? – elakadt a lélegzete - Hol vagyok? 

Ron sóhajtott egyet. 

- Nem emlékszel? – kérdezte halkan, de feje közel volt a lány arcához. – Bent maradtál a barlangban, 

amíg én elmentem fát keresni… 

Tiffany bólintott. 

- De, igen, emlékszem. Én meg ledőltem pihenni egy kicsit. Valószínűleg elaludtam… de mintha egy 

pillanatig arra ébredtem volna, hogy valaki altató szagú kendőt szorít az orromra. 

Tiffany fölült, de közben megszédült. Körülnézett. 

- Hogy kerültem erre az asztalra? – kezeivel vizsgálódóan tapogatni kezdett. 

Ron keserűen megrázta fejét. 

- Nem tudom, de mikor a keresésedre indultam, és leértem ide, épp egy őrült hajolt föléd egy szikével. 



- És… most hol van? – reagált azonnal a lány. Éles figyelemmel körbenézett, mozdulatai ledermedtek. 

- Már a pokolban. – morogta Ron megvetéssel. 

Tiffany gondolataiba mélyedve fogadta be a sokkoló információkat. 

- Akkor… ezek szerint megmentettél… Sőt, most az életemet… 

- Majd behajtom… - mosolygott Ron. – Ugyan, dehogyis! Az élet pénzzel nem fejezhető ki. 

- Köszönöm. – bólintott hálásan Tiffany. Még egyszer körbenézett. – Menjünk innen! 

Kiértek a barlangból, s rögtön hideg levegő borult köréjük. Körbenézve látták, hogy a köd sűrűbben 

terjengett az erdő fái között, mind a vihar előtt. Hallották, hogy a fák leveleire esett esőcseppek még 

mindig csöpögnek a nedves talajra. 

Ron vezetni kezdett északra, bakancsuk cuppogott a sárral körbevett fűcsomókon. 

A nyálkák szerencsére nem hallanak. – gondolta – De lehet, hogy felélénkítette őket az eső. Óvatosan kell 

haladnunk. 

A köd eltakarta előlük a messzeséget, így nem tudták megbecsülni, milyen távol lehetnek a folyótól. 

Kezdtek fáradni, s már felmerült bennük, hogy pihenőt kérnek, de nem sokkal később kavicsokat mosó 

víz halk csörgedezését hallották meg. 

Néhány lépés után kiértek a ködből, s magukkal szemben meglátták elterülni a széles folyót, szegélye 

tőlük néhány lépésre volt. 

A túlpartot ismét beterítette a köd, de a víz fölött nem volt növény, ami párát eregetne magából. 

Ron jobbra nézett, s a fehér talajmenti felhők által két oldalról ostromolt folyó fölött sötét oszlopokat 

látott meg. 

- Szerintem az ott a híd. – mondta Tiffanynak. 

Haladni kezdtek a köves vízparton, s meglátták: 

a híd vízszintes deszkái hiányoztak, csak a tartócölöpök maradtak állva. 

Tiffany elmélyülten nézte a híd romjait. 

- Talán át tudunk gázolni a cölöpök töltésén. 

Ron rajongva nézett a lányra, s bólintott. Elővigyázatosan válaszolt: 

- Próbáljuk meg. 

Közelíteni kezdtek a hídfő egykori helyéhez, de a part iszapossá változott a cölöpök közelében. Ron és 

Tiffany kénytelenek voltak belegyalogolni a partmenti sekély sárba. 

Megérkeztek szemben a két ritkás cölöpsorral, s a vízfelszínen keresztül lenéztek a folyómederbe. 

Látták, hogy a víz a parttól távolodva teljesen elsötétült, a farudakat is a láthatatlanul mélyen fekvő 

folyóaljzat fogta közre. 



Ron röviden szusszantott: elfolytotta nevetését, de jelezte vele, hogy nem tartja helyzetüket komoly 

bajnak. Amikor megszólalt, hangjában együttérzés jelent meg. 

- Ezen nem tudunk átgázolni. A távolabbi hídhoz kell mennünk. 

Támogatóan Tiffany szemébe nézett. 

- Nyugi, a távolabbi az kőhíd, biztos át tudunk kelni rajta. Tovább kell mennünk keletre. 

Ismét vezetni kezdett, s sziklás partszakaszra értek ki. Ron egy megérzéstől vezérelve figyelni kezdett 

arra, hogy ne távolodjon el több lépés távolságra Tiffany-tól. A változatos nagyságú sziklák ellenére 

igazodott a mögötte haladó lány tempójához, ezúttal nagyon közel haladtak egymáshoz. 

A folyó a távolban délre kanyarodott, ugyanekkor a kőhíd is megjelent szemük előtt. Az átkelő további 

egyenes haladást biztosított keletre. A kő hídpályát teljes szélességben egybefüggő kőoszlopok tartották 

alulról, s a folyóra merőlegesen boltívekké tágultak a rajtuk átvezető kőpadlót tartva.  

Egy megviselt ruházatot hordó, dús barna szakállú ember állt a híd előtt … bárkit megakadályozva abban, 

hogy őt elkerülve átmehessen a hídon. 

Ron bal kezét kinyújtotta Tiffanynak, s a lány megfogta kezét. Egymás mellett haladva közeledtek a híd 

felé. Ron jobb kezét kardja markolatára tette. 

A nagydarab férfi parancsolóan feléjük fordult s öblös hangon szólt: 

- Aki itt át akar menni, fizessen hídvámot! 

Ez az ember nem úgy néz ki, ahogyan a hídőröknek kellene. – gondolta Ron. - Megjelenése az erdei 

rablóékhoz hasonló. De védenem kell Tiffanyt, ezért konfliktus nélkül kifizetem neki a hídpénzt. 

Ron megállt, Tiffany kezét erősen fogva, több lépésre az embertől. A lány érezte a szorítást és megállt 

vele együtt. 

- Mennyi az? – kérdezte Ron. 

- 40 Garas! 

Ron elengedte Tiffany kezét, a férfit szemmel tartva kivette zsebéből bőrzacskóját, és átadta a lánynak. 

- Kérlek, Tiff, vegyél ki belőle 40 Garast. – mondta neki barátságosan. 

A lány megtette, majd átadta az érméket Ronnak. 

A fiú előrement, jobb kezét kardja markolatán tartotta. Az érméket egy közeli sziklára helyezte, s 

visszahátrált Tiffanyhoz. 

A „hídőr” odalépett a sziklához, felkapta az érméket, szemrevételezte és elvigyorodott. 

- Kössz! Mehettek! 

Intett kezével, s Ron Tiffanyval együtt, a lányt takarva elhaladt a hídőr mellett. 



A folyó túloldalára érve óvatosan körülnéztek. Itt már sziklásabb volt a talaj, de a nemrég lehullott eső 

miatt könnyen elcsúszhattak, ezért ugyanolyan lassú maradt haladásuk. Végül elhagyták a vízpartot, s 

Ron úgy ítélte, hallótávolságon kívül értek a hídőrtől. Ekkor megmondta Tiffnek: 

- Ez az ember nem úgy nézett ki, ahogy a hídőröknek kellene. – nézett a lányra komoly hangon. - Inkább 

az erdei rablókhoz hasonlított. De távol tartottam magunkat a bajtól, ezt teszem érted a jövőben is. 

Tiffanyt melegség töltötte el, de lelkiismeretfurdalása lett, amiért a fiúnak költséget okozott. 

De legalább nem veszélyeztette sérülés. Remélem, akkor is elővigyázatosan jár el, amikor nem vagyok 

vele. Amint átértünk, kárpótolom őt! Annyira, hogy visszafelé se kelljen küzdenie az életéért. 

Tovább haladtak északra, s egy fehér mészkővel leszórt útra értek. 

- Ez már Lianeesbe vezet! – szólt fellelkesülten Ron. – Ez az út köti össze a Hegyi Erődöt a településsel. 

Az utat követve nemsokára kiértek a fák közül, s napsütötte dombos mezőkön haladtak keresztül. Késő 

délutánra járt, mikor a tengerpartra vezető lejtőre értek, s meglátták a lenti parton kiépült települést: 

földtöltésre épített fa védőfal vette körül, sötét fából épült csúcsos őrtornyai között egyetlen kapu nyílt. 

A kapu közelébe érve látták, hogy két oldalán csillogó világoskék pánzélzatot viselő, fiatal őrök álltak. 

- Üdvözöljük Önöket Lianees-ban! – szólt az egyikük. 

Tiffany elmosolyodott, Ron válaszolt. 

- Köszönjük, nyugalmas hetet kívánunk. 

A kapu túloldalára érve a főtérre érkeztek: a középen álló szökőkúttól kiindulva kövezett talaj terült el 

hézagmentesen a házakig, s a térről kivezető utcákat is azok borították. A tér köré magasodó házak 

földszintjét kőfal védte, a faragott teraszkorlátokkal díszített további egy-ként szint már sötét fából volt a 

kőalapra építve. Minden házat magasra törő, csúcsos sátortető borított, emiatt a szűk utcákat árnyék 

borította be. 

De az ablakokban és a teraszokon színes virágok nőttek, barátságossá téve az építészeti stílust. 

Tiffany ránézett egy nekik háttal álló szőke, lófarkas hajú fiúra, s kitágultak szemei. 

- Daren? 

A fiú megfordult. Kék szeme volt, zöld-barna erdei ruhát hordott, és vörös harcművész fejpánt fogta 

körbe fejét. 

Ártatlan-naiv csodálkozással kérdezte, s egyértelműen örült a lánynak: 

- Tiffany! Hát te hogy kerülsz ide? 

Tiffany odafutott hozzá. 

- Hazafelé tartok. – válaszolta céltudatosan, de a távolba fókuszálva. 

Felragyogó arccal Daren szemébe nézett. 

- De jó megint látni téged! – mondta álmatag hangon. 



Daren felüdülten mosolygott. 

- Téged is. 

A fiú meglepődött a lány korábbi szavain. 

- Mész vissza Sternbe? Hogyhogy? 

A lány komoly hangon válaszolt. 

- Elég pénz gyűlt össze, így végre teljesen újjáépíthetjük a falut. 

Daren saját erszényére tette kezét. 

- Én is összeszedtem egy keveset, akár mehetünk együtt is! – mondta lelkesen. 

Tiffany elmélyedt gondolataiban. 

- Az nagyon jó lenne… - válaszolta. 

- Rendben! – válaszolta a fiú egyenes tekintettel. – Akkor viszont siessünk jegyet venni, mert mindjárt 

indul a hajó! 

- Várj egy kicsit! – Tiffany visszafordult Ron felé. 

Odament a fiúhoz. Hálásan a szemébe nézett. 

- Ron, köszönöm szépen a segítséged. 

- Ugyan, nincs mit… - mondta kedvesen a fiú. 

- Jaj, dehogy nincs! – szólt felindultan Tiffany. – Nagyon sokmindent köszönhetek neked… El ne felejtsük: 

itt a fizetséged: 280 Garas! 

Tiff még hozzá is tett a fizetséghez! De azt akarom, minél többet tudjon adni a falujának. 

Ron visszafogottan, de céltudatosan szólt: 

- Á, hagyd… 

Tiffany szigorúan nézett. 

- Ugye… - enyhén lelassult beszéde, de hála jelent meg benne – nem gondolod komolyan, hogy ingyen 

kísértél át az erdőn? 

Ron támogatóan mosolygott. 

- De. – mondta barátságosan, komolyan. 

- Na, ezt felejtsd el! Tedd csak el a pénzt! Ragaszkodom hozzá! 

Ez egyértelműen fontos neki. 

Ron alázatosan, röviden bólintott. 

- Értettem, igen. – mondta mereven. 



- Helyes. – Tiffany odaadta a pénzes bőrzacskót. – Kérlek, a visszaúton is fizess a hídőrnek! 

Ron szemei hálásan kitágultak, s a fiú komolyan bólintott. 

- Akkor… - Tiffany megfogta Ron csuklóit – Minden jót… 

Ron megeresztett egy mosolyt. 

- Neked is. – mondta őszintén. 

Tiffany habozott, majd bizonytalanul megfordult, s céltudatosságra váltva Darenhez gyalogolt. 

A szőke fiú megindult a kikötő irányába, de Tiffany ösztönösen megfordult, s hívó tekintettel Ronra 

nézett. 

Ront ingert érzett lábaiban, hogy kövesse Tiffet. De tudatosan arra gondolt, természetes, hogy indul 

tovább dolgai után, most, hogy Tiffet elkísérte a biztonságig. 

A lány szipogott egyet, csalódottan megfordult, s elindult a kikötő felé. 

Ron mászkálni kezdett a településen, s nyugtalanság kerítette hatalmába: ellentmondást nem tűrő 

késztetéseket érzett, de nem tudott rátalálni, milyen cselekedetekre. 

Ekkor végiggondolta, hogyan hatott rá a lány útjuk során, és milyen kérdések merültek fel benne… 3 évvel 

ezelőtti közös emlékezetvesztésük, kórházi benyomásai, mintha a lány feküdt volna mellette… 

S szaladni kezdett ő is a kikötő felé. 

Kiért a házak közül a fehér díszköves partra. Körülnézett, közben megütötte fülét a habzó hullámzás, és 

sós tengeri pára illatát érezte. 

A fa mólók között egyetlen vitorláshajót látott horgonyozni. Kirohant a szeles, imbolygó mólóra, s tovább 

futott a hajó felé. 

A hajóorrot elhagyva csillogó réztáblát olvasott el: „Stallion”. 

Felnézett a fedélzetre, és a színes társaságban a szőke lófarkas fiú mellett 

meglátta Tiffanyt! 

De Ron úgy érezte, valami húzza őt. Két irányba. Egyrészt agonizáló vágyat érzett, hogy Tiffel menjen, 

másrészt ugyanez az érzés ellentmondást nem tűrően felszólította Ront, hogy maradjon a parton és 

derítse fel a környéket. Nem a megszokott zsoldos munka részeként: megérzése azt súgta, bármennyire 

is hihetetlen, csak ez biztosítja, hogy idővel és tartósan ismét Tiffel lehet. 

Tiffany amint meglátta Ront, odarohant a korláthoz és rajongva nézett rá. 

- Ron! – mosolygott. – Velünk jössz te is? 

Ron igent akart mondani. 

De nem volt rá képes. 

Valami akarata ellenére mondatta ki vele a szavakat. 



- Nem… csak… gondoltam, elbúcsúzok… 

Tiffany értetlenül, de hívó tekintettel nézett rá. 

- De… jöhetnél Te is. 

- Szeretnék, de… – hallotta saját hangját – Nem lehet… Vissza kell mennem Toranba. 

Nem tudta, mi tartja vissza. 

De úgy döntött, inkább távozik, hogy mindkettőjük számára rövidre zárja a keserű búcsút. 

- Sajnálom. – mondta – Jó utat! – Támogatóan Tiffany szemébe nézett. A lány lassú komolysággal 

bólintott. 

Ron oldalra fordult, s visszaindult a szárazföld felé. 

Sajnálom – gondolta, közben visszaért a fehér díszkővel kiépített partra – Valami azt súgja, hogy nem 

mehetek. 

Ron nem tudta, mi hajtja őt. De nem tehetett mást, követte az irányt, ami felé megérzései vonzották: 

áthaladt a magasba törő sátortetős házak által szegélyezett árnyékos keskeny utcákon, és távozott a fa 

őrtornyokkal megerősített településkapun át. 

A napos emelkedőn késlekedés nélkül gyalogolt a hideg ködös erdőig. 

Mikor beért az óriási fenyőfák sötét árnyékával borított, ködös térbe, világossá vált számára, hogy 

egyszerre két dolog nyomasztja: az egyik egy ismeretlen bajsejtelem, egyáltalán nem az erdő. Újult erőre 

kapott: sietve átvágta magát a kóválygó nyálkák által pettyezett ködös erdőn… a hídőrhöz érve 

teljesítette Tiffany kérését: ismét fizetett… s haladt tovább a fák között. 

Most már meg akarta tudni, mi az, ami után kutat. 

Kötődött Tiffany emlékéhez, s talán a még most is létező lányhoz is. Ezért nem fordult rögtön délre, 

hanem a folyóparton haladt visszafelé, a korábban megtett útjukat szemlélve. 

Közben úgy érezte, meg kell fognia Tiffany karját, agonizáló vágyat érzett, hogy legalább a sziklákat 

megragadja. 

Vele kell mennem! Felszállok a hajóra! Hülyeség volt távoznom! 

Dühösen felszegte fejét, s ahogy ismét a tájra nézett, megdermedt: 

A fa cölöpsor egykori hídfőjénél még a cölöpöknél is magasabb, zömök páncélokat viselő katonák álltak. 

Ron azonnal a nagyobb lapos sziklákra lépett, hogy ne keltsen zajt, majd lelapulva megközelítette a 

katonákat, s végül tisztán kivette, hogy négyen vannak… idegen, fémes színű páncélzat burkolta be őket. 

Ron elbújt egy nagyobb szikla mögött. 

Látta: az összeomlott fahíd partmenti oszlopainál álló páncélos alakok testtartása, mozdulatai 

embertelenséget sugároztak. 

Az ő és Tiffany sárban hagyott lábnyomait szemlélték! 



- Szóval errefelé haladtak át. – mondta egyikük gátlástalan önbizalommal. 

- Igen… - ez a katona hidegvérrel, ráérősen beszélt. – Másfelé nem mehettek. 

- Akkor csak Lianees-ben lehetnek! – megvető agresszióval hadarta a harmadik. – Ott elkapjuk a lányt! 

- És mi legyen a sráccal? – kérdezte hiú gúnnyal a negyedik. – Úgy tudom – horkanva nevetett –, hogy 

csak átkísérte az erdőn. 

- Hát… - válaszolt az első páncélos, s egy pillanatig gondolkodott. 

Ezek szerint ő a parancsnok! 

- Ő nem fontos. A lányt kell elkapnunk mindenáron! – izzó indulattal végignézett mindhárom 

alárendeltjén. – Ez a parancs! Induljunk! 

Választ se várva hirtelen, faltörő kosként megindult a kőhíd felé, beosztottjai azonnal követték: 

meglepően energikusan rohanásra váltottak, s ágyúgolyóként száguldottak át a fák között. 

!!! 

Ron egyértelmű bizonyítékot kapott, ezt a felismerést nem vonhatja kétségbe: 

Ezek rólunk beszéltek! 

Arra gondolt, már érti, mi vonzotta őt erre: meg kellett tudnia, hogy Tiffanyt üldözik. 

Azonnal figyelmeztetnem kell! 

Halkan, de teljes erőből rohanni kezdett vissza Lianees felé. Mindenképp meg kellett előznie a katonákat. 

De azok páncéljuk ellenére legalább olyan gyorsan tudtak futni, mint ő, ráadásul nem kellett félniük az 

esetleg rájuk ugró nyálkáktól.  

Ron a hídhoz érve meglátta a hídőr több darabbá hasított, véres holttestét. Rohant tovább a part menti 

település felé. 

Nem hagyhatta Tiffany-t védtelenül üldözőivel szemben, hiába nem tudta, miért. Mindenképp 

tudomására kellett hoznia, hogy veszélyben van… s meg is kellett védenie. Nem számít, hogy csak most 

ismerte meg a lányt: nem bírta volna elviselni, hogy sérülést szenvedjen. 

Talán közös sorsunk miatt féltem. És múltam kiderítésére is vágyom. Mindegy: most Tiffen akarok 

segíteni. 

Figyelt, hátha meglátja maga előtt a különleges fémszínű kegyetlen páncélosokat. Beért a faluba, az 

emberek békésen sétáltak a gyümölcsökkel megrakott piactéren. Ron rohant a kikötő felé, s még mindig 

nem látott semmi szokatlant. 

Kirohant a mólóra, s a Stallion helyett már csak a sötétkék, habzó tenger és az élénk égbolt terült el a 

szeme elé. 

Meglátta: négy páncélos katona állt a korábban Stallion-t rögzítő bikák között, s a látóhatárt kémlelték. 

Ron azonnal oldalra szaltózott, levetette magát a móló szintje alá, s megkapaszkodott a járófelületet 

alulról tartó gerendákban. 



Tehát Lianees őrsége beengedte az idegen fémszínű páncélosokat. Nem akar konfrontálódni a mögöttük 

álló birodalommal. 

- … már nem – hörögte izzó dühhel az agresszív harcos. – Hívjuk a Draco-! 

- Helyes – sulytott le kegyetlenül a parancsnok határozott hangja. – Azzal még utolérhetjük őket! 

Trappolva rohanni kezdtek a part felé, nem törődve a terheléssel, amit a móló deszkáinak okoznak. A 

lifegő móló által felvert tengervíz Ron arcába zúdult, s ő minden erejét bevetette, hogy ne törjön ki 

prüszkölve, amíg a katonák meghallhatják. 

Végül a móló rázkódása alább hagyott, s ő kiköhögte a vizet, utána levegőért kapkodott, miközben 

kapaszkodással hárította el, hogy vízbe essen. 

Tiff! Valahogy meg kell előznöm ezeket a harcosokat! 

Visszamászott a mólóra… 

…s a legtávolabbi, a kikötőerődhöz legközelebb húzódó mólósoron meglátott egy ágyúkkal töltött vitorlás 

hajót! 

Megviselt ruhás, sűrű szakállú férfiak sürgölődtek rajta, legtöbbjük fejkendőt viselt a nap ellen. Övüknél 

időnként kés csillant. 

Privatérok! 

A privatérok Lianees kormányzójának engedélyével kalózkodtak: megvédték a települést az ellenséges 

hatalmak hadihajóitól és a kalóz fosztogatóktól. 

Ez nem katonai hajó: saját belátása szerint vándorol, tehát a Stallion nyomába eredhet. 

Ezzel beérhetem Tiffet! Lianees kikötője a szigetcsoport szélén, a nyílt tengerre néz, tehát a Stallionnak 

egyetlen úticélja lehet: a legközelebbi szigetcsoport. 

A Ron szigetcsoportjáról távozó hajók odáig tudtak eljutni a biztonságos élelemmennyiség megőrzésével, 

mielőtt a hajón tárolt ételek megromlanának, s a bizonytalan hozamú halászatra kellene váltani. 

A privatér hajó valószínűleg nem utazna távolra: a szigetcsoport közelében tervez maradni, hogy más 

városok hadihajói és a barbár szadista kalózok ellen lépjen fel. De fel kell rá jutnom. Egyetlen esélyem van 

a Stallion utolérésére: ha ráveszem a kapitányt, hogy érjék be a hajót. Bármily kis remény is van a sikerre, 

ez az egy út vezethet el Tiffhez. 

Ron rohanni kezdett a habzó kék tenger és a fölényesen magasodó sátortetős házak között húzódó fehér 

díszköveken át a hajóra vezető móló felé. Meglátta: a móló partmenti tövére nyílt a kikötő kőből épült 

erődjének egyik kapuja. 

A hajóra nézett: fedélzete tele volt a legénységgel, intenzíven dolgoztak rajta. 

Indulásra készítsék fel, ne javítás alatt legyen! 

Közeledett a mólóhoz, amire a kőerőd fémrácsos kapuja nyílt közvetlenül. A kapuerődítményt még 

nappal is csúcsos fém fáklyatartókkal világították be, s két oldalában őrök álltak. Ők nem kiáltottak 

Ronra, megállást parancsolva. Ron elérte a mólót, rákanyarodott, s futni kezdett a hajóhoz. 



Remélem, a legénység elég intelligens, és nem támad rám. Itt be kell tartaniuk a törvényeket, de akik 

privatérnak jelentkeznek, általában öntörvényű kalandorok. 

Már látta, hogy a privatér hajó fedélzete tele volt rekeszekbe pakolt készletekkel. A privatérok ezek 

elrendezésével voltak elfoglalva. Ron elért a hajó oldalához, s lelassított. Civilizáltan gyalogolni kezdett a 

feljáró felé. 

Amikor a feljáró közelébe ért, az egyik kifakult ingű privatér szúrósan ránézett. 

- Hé! Tünés! – komolyan szólt, kezét ökölbe szorította. – Ez nem utasszállító hajó! 

Ron állkapcsa megfeszült. A többi privatér megállt a rakodással és ránézett. 

- Szeretnék beszélni a kapitánnyal. Fizetnék az útért. 

- Soha nem szállítunk utasokat. Távozz! 

A privatérok határozott tekintetétől kísérve Ron visszafordult és haladni kezdett a mólón. 

Ezzel a hajóval nem tudok elmenni… Hogy érjem be Tiffanyt? 

Gondolatban keresni kezdte a Stallion beérésének további lehetőségeit. Egy zöld ruhás ember jött vele 

szemben, Ron elkezdte kikerülni. 

Balra lépett, az ember is. 

Jobbra lépett, a férfi is. 

Ron ránézett. A férfi sziklaszilárdan szólt. 

- Hé, öreg. Átengednél? 

- Persze, én is tovább szeretnék menni… 

A férfin gunyoros mosoly jelent meg. 

- Akkor mondjuk most kikerüllek. Ne mozdulj el, oké? 

Ron a férfire nézve bólintott. 

- Ok. 

A férfi kikerülte Ront, maga mögött hagyta, s fellépett a feljáróra. 

Azonnal reagálnom kell! 

- Ööö, bocs, várj egy kicsit! 

A férfi unottan visszafordult. 

- Mi kéne? 

- Te vagy ennek a hajónak a kapitánya? 

- Igen. - a férfi enyhén bólintott. 



- Nem tudnátok elvinni egy darabig a hajón? Utol kell érnem egy lányt… 

A férfi türelmetlenül lezárta a beszélgetést. 

- Sajnálom, haver, de utasokat nem szállítunk. 

Még próbálkozhatok. 

- Fizetnék az útért! 

- Akkor sem! - a férfi határozott hangja vágott. - Keress egy másik hajót! 

A férfi továbbhaladt a feljárón, s amint belépett a fedélzetre, a legénység tisztelgett neki, amit ő rövid 

mozdulattal viszonzott. 

Az egyik privatér józan komolysággal felé kiáltott. 

- Alen Kapitány! Mikor indulunk? 

A férfi felelősségteljesen válaszolt. 

- Holnap reggel. Készítsétek fel a kicsikét, hosszú utunk lesz! 

- Igenis, kapitány! 

Ron elindult a part felé, közben gondolkozott. 

Holnap reggel indulnak? Éjjel sikerülhet fellopóznom a hajóra! 

Ron megérkezett a kikötőmenti házsor tövében futó köves sétányhoz és visszanézett a privatér hajóra. 

Látnom kell, mikor vonul le a legénység, s hogy a hajón alszanak vagy az erődben. 

Sétálni kezdett a sétányon nézelődő emberek között, s türelmetlenül várta a sötétedést. Időnként 

röviden a messzi privatér hajóra fókuszált. 

A nap vörössé vált a látóhatárnál. Ron látta, hogy a hajón dolgozó emberek abbahagyják a munkát és 

levonulnak a hajótestbe. 

Sötétedésig várok. Ha a hajóhoz érve nem hallok beszédet, talán be tudok jutni észrevétlenül. 

Még néhányszor végigjárta a sétányt, közben figyelte, nem kezdik-e eloldozni a hajót. 

Alkonyodni kezdett. Mire jelenlegi helyéről indulva a fele távot megteszi, már éjjeli sötétség fogja 

körbevenni. 

Ron utoljára fordult, s megindult a hajó felé. Most már közvetlenül a privatérokhoz tartott, hogy 

sikeresen feljusson a fedélzetre. 

Tiffany! Próbálok életben maradni! 

Remélte, nem lepleződik le. Ha felér a hajóra és rablógyilkosnak nézik, teljesen törvényesen vágják le. 

Ahogy Ron haladt végig a sétányon, körülötte koromfeketévé váltak a házak és a növények, az emberek 

pedig elhagyták az utcákat. Az égbolton megjelentek a csillagok. 



A kikötőerőd ablakaiban és kapuiban fáklyákat gyújtottak. 

Nem vetülhet rám a Kapuerőd fénye, kerülőutat kell találnom. 

Miután maga mögött hagyta a házakat, lemászott a kavicsos tengerpartra, s a meredeken emelkedő part 

takarásában haladt a kőerőd felé. Elért az erőddel szemben induló móló aljáig. Itt belekapaszkodott a 

függőleges cölöpökből szétágazó tartógerendákba, s lábszárát a vízfelszín fölé húzta. 

Érezte, amint a fa tartógerendák szálai belemarnak kezébe, és saját tömegét is, aminek mozgatása lábai 

támogatása nélkül esetlenné vált. Ennek ellenére összeszorította fogait, s kezeivel haladni kezdett előre 

az egymást követő gerendákon át, tőle telhetőleg hangtalanul. 

Az árnyékot vető móló szélén túl a hullámzó tenger csillogott az erőd fáklyáinak fényétől, de ahogy Ron 

haladt előre, egyre enyhébb volt kétoldalt az arany csillogás. Végül már csak a sötét tengerfelszínt látta 

maga körül. 

Biztosan észrevétlen akart maradni, ezért továbbra is a tartógerendákba kapaszkodva haladt előre, nem 

ment fel a mólóra. Már látta a stég végében horgonyzó fekete hajótestet. Ahogy közeledett hozzá, az 

egyre szélesebben beékelődött a látóhatár elé. 

A hajón nem gyújtanak lángot, tehát mindegy, vannak-e a móló alatt ablakai. 

Ron kiért a parttal párhuzamosan haladó külső mólósor alá, s elért a sor mellett horgonyzó privatér 

hajóig. A koromfekete hajótest eltakarta a nyílt tengert. Ron a gerendákba kapaszkodva megállt, fülét a 

hajótestre tette. 

Semmit nem hallott. 

A tőle telhető leghalkabban továbbhaladt a hajófeljáró felé, s mikor odaért, feltekintve körbenézett. 

Nem látott őröket, minden irányból akadálytalanul fénylettek a csillagok. 

Ron felmászott a hajófeljáróra, s körülnézett. 

Senki nem volt a fedélzeten. Ron egyedül volt. 

Olyan helyre kell jutnom, ahol nem vesznek észre, amíg kihajózunk. 

A lehető leghalkabban áthaladt a fedélzeten, s elért a hajóba vezető lépcsősorhoz. Haladni kezdett rajta 

lefelé. 

Hallotta az enyhe zajokat, amiket ő maga keltett. 

Nem vehetem elő a kardom, markolatát se foghatom. Akkor mégfenyegetőbbnek ítélnének. 

A legalsó szintre kell lemennem, az általában raktár és nem hálószoba. 

Lefelé tekintett, s átlátszatlan sötétség tárult a szeme elé. A minden bizonnyal többször forduló lépcsőre 

egyik emeletről se látott fényt szűrődni. 

A koromsötétben halkan tapogatózva lépkedni kezdett lefelé, s hatszor kellett fordulnia. 

Ismét fordulni kezdett, s nem lépett mélyebbre vezető lépcsőre. 



Ez már a legalsó szint kell, hogy legyen. 

Elfordult a lépcsőtől, s karjait X-ként maga elé tartva lassan haladni kezdett a vaksötétben, így fejét is 

védte a gerendáktól. 

Két oldalt egymásra pakolt nagyméretű farekeszeket és boroshordókat tapintott ki. 

Elért egy hézaghoz a baloldali rakománysorban. 

Óvatosan befordult, egy belső hordót csigavonalban megkerült, s mégbelsőbb üreghez ért. 

Ez egész jó hely. Itt talán nem vesznek észre, amíg ki nem hajózunk. 

Leült a földre. 

Tiffany! Tudom, ébren kell maradnom, hogy azonnal reagálhassak, ha megtalálnak. 

Ron a vaksötétben és a néma csöndben várt. Nem tudta megbecsülni, mennyi ideig. 

Elaludt. 

  



A Léghajó 

 

- Horgonyt fel! Indulunk! 

Ron kinyitotta szemét és a szétterülő félhomályban meglátta a rakteret: a farekeszek és fémpántos 

hordók szétszórták a reggeli napfényt. 

Lánc csörgését hallotta fentről, majd súlyos fémtárgyak csattantak egymáshoz, s Ron megérezte, ahogy a 

hajó fordulni kezd. 

Eddig minden simán megy. Most nyugodtan pihenhetek egy ideig. 

Nemsokára léptek döngését hallotta közeledni a többször forduló lépcsősoron. Legalább két ember 

lépteinek zaját. 

- No lássuk! - szólt fentről egy átgondolt hang. - Milyen bort vigyünk a kapitánynak? 

Ron tisztán hallotta a beszédet, majd a két ember lépéseik alapján kiléptek a lépcsősor aljából, 

visszhangot vetve a raktérben. 

!!! 

Még nem távolodtunk el a kikötőtől: simán kidobnak, ha észrevesznek! 

Ron összehúzta magát, amennyire tudta. 

Két nagydarab privatér haladt el a boroshordók túloldalán, árnyékot vetve Ron mellett a padlóra. 

Végül megkerülték a hordókat, s közvetlenül Ron elé értek. Vörös-fekete kockás elnyűtt ingük volt, 

egyikük kezében borospalackot tartott. Szúrós szemmel Ronra nézett. 

- Nézd már! Egy potyautas. 

Ron riadtan nézett vissza rá, de nem nyúlt kardjáért. 

A privatér társa szusszantással elfojtotta nevetését és gunyorosan válaszolt: 

- Asszem, a kapitány ma vért iszik bor helyett. 

Előhúzta szablyáját, társa másolta. 

Rutinosan szólalt meg: 

- Átadod a kardod hüvelyével együtt, s csak utána állsz fel. 

Ez jó fordulat. Meg kell kérnem a kapitányt, hogy kövessük a Stalliont. 

Ron lecsatolta kardhüvelyét és átadta a szakállas tengerésznek. 

- Fizetek a kapitánynak, ha beérjük a Stallion-t. – mondta. 

- Oda viszünk, ahová kell. – szólalt meg a másik nagydarab szablyás – Örülj, hogy valóban a kapitányhoz. 



Intett Ronnak, hogy kövesse. Elindultak a raktér közepén vezető folyosó felé, Ron a hátán érezte a 

mögötte haladó privatér kardjának a hegyét. 

Felfelé haladtak a lépcsőn, s végül kiértek a fedélzetre. 

Tűző napsütésbe léptek, a csillogó tenger a hajó mindkét oldalán habot szórva morajlott. Bal oldalt még 

látható volt Lianees kikötője. 

Ron megviselt ruházatú tengerészeket látott, s minden szem rá szegeződött. A fiút vezető privatér 

megfordult és szablyát szegezett felé. 

- Kapitány! – kiáltotta valaki mögülük intenzív figyelemmel. Ron hátranézett: a magasabb szintre kiépített 

kormánykereket kezelő kormányos kiáltott fentről. – Potyautast fogtunk! 

Alen kapitány kardját maga előtt tartva előlépett a hajóorr irányából, szemei haragosan megvillantak. 

Az egyik, Ront sakkban tartó privatér felmutatta a kapitánynak Ron kardhüvelyét, közben harcra készen 

figyelt a fiúra. 

- Ezt első felszólításra átadta. – mondta hangosan. 

- Eresszétek le a szablyákat! – szólt a kapitány megnyugodva. A privatérok engedelmeskedtek, s a fiú 

hátán megszűnt a szúró érzés. A vele szemben álló privatér csillogó, kivont pengéje immár a padló felé 

meredt, de a suhintástól továbbra is csak egy pillanat választotta el. 

Alen Ron felé fordult. 

- Te meg mit keresel itt? – kérdezte komoran. – Nem megmondtam, hogy ez nem sétahajó? 

- Igen, tudom. – felelte távolba révedően Ron. – De mindenképpen utol kell érnem a Stalliont. 

A kapitány magában elmosolyodott. 

- Hmm. Tetszik a kitartásod. – szavai mögött tisztelet jelent meg. – Ajánlok egy üzletet: ha legyőzöd 

három emberemet, utánamegyünk a másik hajónak. 

Szemei fenyegetően fellángoltak. 

- De ha nem, akkor cápaeledel lesz belőled. 

Erre számítottam, de az esélyt is megkaptam! 

- Rendben. – válaszolta Ron. Nem mintha sok választásom lenne. 

- Frank, add neki vissza a kardját. 

Ron elkapta a felé dobott kardhüvelyt s magára csatolta. 

Alen mérlegelve végignézett a tengerészeken. 

Végül így szólt: 

- Tom, Clive, Leo, készüljetek a viadalra! 



A legénység tág körben körbeállta Ront, mögöttük a három privatér előhúzta szablyáját. Ron védekezően 

maga elé tartotta kardját, s három ellenfele a körön belülre lépett. 

Alen kapitány szünet nélkül figyelt. 

- Rajt! – adta meg a jelet. 

Az előre meredő szakállú privatérok szúrós tekintettel koncentrálva közeledtek Ron felé. Fenyegetőbbek 

voltak, mint a Toran éjjeli utcáján támadó rablók, akiknek kárörvendő röhögése elbizakodottságukról 

árulkodott. 

Három irányból közeledtek Ronhoz kivont szablyákkal. Mögöttük a halkan morajló tenger felszíne 

csillogott a forró napfényben. 

Ron az előttük haladó hajóra gondolt, s a rajta utazó Tiffanyra. 

Meg kell mentenem Tiffany-t, nem hiúsíthatják meg! 

A privatérok széles szablyái kardtávolságon belülre értek, s Ron elszabadult. 

Nem csak kardjával suhintott: csuklómozdulatokkal kötötte össze csapásait, sűrűbben támadva és tágabb 

körben vívva, mint ahogyan a kardvívás technikáit eddig ismerte. Brutálisan hatékony kardforgató 

mozdulatokak használt, ezekre korábban nem emlékezett. 

Végül a három nagydarab szakállas magatehetetlenül esett a körön kívülre: ketten a hajókorlátnak, 

egyikük pedig a magasított kormányszint fából készült falának. Egyikük se kelt fel. 

Alen kapitány elismerően szólt: 

- Hé, nem is rossz egy szárazföldi patkányhoz képest! 

Halvány mosollyal Ronra nézett. 

- Mi a neved? 

Ez bíztató jel. 

- Ron K. Blade. 

- Alen Krane. – a kapitány kezét nyújtotta felé. - Merre is ment az a másik hajó? 

Ronban nyugalom áradt szét. Kezet fogott a kapitánnyal. 

- Köszönöm. – válaszolta. 

Alen a legénység felé fordult. 

- Vigyétek árnyékba a három harcost! Stan, gyere a parancsnoki szobába megbeszélésre. 

A legénység tagjai röviden tisztelegtek, a kormányos pedánsan válaszolt. 

- Értettem, kapitány! 

Alen elindult, megragadta Ron vállát, irányba állította majd elengedte. Ron követte a két embert. 



A fedélzetből a hajóorrnál kiemelkedő, ablakos szobába léptek be. A berendezést könyvespolc, falióra és 

térképes asztal alkotta, ez utóbbin Ron iránytűt és távolságmérőt is látott. 

A kapitány kérésére elmondta, miért indult az énekeslány után. Stan érdeklődően figyelt, Alen 

összeszorított állkapoccsal gondolkozott. 

- Szóval a lányt üldözik. – mondta végül. – De te miért avatkozol bele? 

Ron komoly céltudatossággal válaszolt. 

- Mert olyan érzésem van, mintha ismerném Tiffany-t valahonnan… Csak nem tudom, honnan. 

- Aha. Szóval Tiffany-nak hívják. Szép neve van. 

Ront komorság borította el. 

Legalább a vezetéknevét nem mondtam ki. 

A kapitány bólintott. 

- Rendben. – a privatérhoz fordult. – Stan! Irány észak-északkelet, utol kell érnünk a Stallion-t! 

- Igenis, kapitány! – Stan élénken távozott a szobából. 

Alen összecsapta kezeit, felélénkítve magát.  

- No! - Ronra nézett. - Egy-két napon belül utolérjük a Stalliont, és akkor átszállhatsz rá. Addig is 

aludhatsz a legénységi szálláson. 

- Köszönöm. – Ron szavából hallatszott a hála. 

A kapitány gonoszul elmosolyodott. 

- Ne köszönd. Ugye nem gondoltad, hogy ingyen szállítunk el a másik hajóig? Majd felszállítjuk az 

útiköltséget. – a kijáratra mutatott. – Addig is nézz körül a hajón! 

Ron bólintott és távozott. 

Amint kilépett a tűző fénybe, nem csak a sós tengerpárát érezte. Egy fejkendős privatér vetett rá 

árnyékot az ajtónyílás mellől. 

- És… - szólt a tengerész mély hangon, gúnyosan - azon a hajón sok pénz van, amin a barátnőd utazik? 

Ront vörös düh árasztotta el. 

- Hé! Ugye nem is gondoltál arra, hogy megtámadjuk a hajót? 

A tengerész mulatott Ron reakcióján. 

- Nem, nyugi. Csak vicceltem. Privatérok vagyunk! 

Ron dühösen elindult a lefelé vezető lépcsők felé. 

Közben Stan érdeklődően rákiáltott a kormánykerék mögül. 

- Hé, Ron! Jól harcolsz! Nem állsz be közénk, miután szóltál a lánynak? 



A kormányos megnyilvánulása jól esett Ronnak. Stanra nézett és enyhén nemet intett fejével. 

- Nem hiszem. – válaszolta hangosan, egyenes tekintettel. – Nem az én világom. 

- Pedig jó élet ez… 

Ron a lépcsők helyett a mellettük nyíló ajtón ment be, s a közösségi étkezőbe érkezett. Látta, hogy az 

általa kiütött három tengerész hűsöl az árnyékban. 

Egyikük Ronra nézett és feltartotta poharát. 

- Ron, iszol velünk? - kérdezte lelkesen - Egy kis rum mindig jólesik! 

- Nem, kösz. – válaszolta a fiú egyenes tekintettel, de barátságosan. 

Hirtelen kiáltozásokat hallottak kintről. 

- HÉ! 

- EZ MEG MI A FENE? 

A három tengerész felugrott, feldöntve a székeiket. Kirohantak az ajtón, Ron követte őket a fedélzetre. 

Amire árnyékot vetett egy égben lebegő, idegen fémszínű tüskés fémballon. Rémálomszerű, szúrós 

bonyolult eszközei szitakötőhöz vagy szúnyoghoz tették hasonlatossá. 

Ron a kormánykereket tartó emelvény oldalához rögzített falétrán felmászott a magasított szintre. Innen 

látta, hogy a hajó körül a tengervíz is árnyékba borult. 

Stan a kormánynál remegő szakállal nézte a jelenséget. 

- Stan, ez mi a csuda? – kérdezte Ron. 

- Fogalmam sincs. – válaszolt a kormányos megrökönyödötten. – Még sose láttam ilyet. 

A fémballon sebesen maga mögött hagyta a privatérhajót, árnyéka immár a hajó előtti vízfelszín hullámai 

fölött rohant át. 

Alen kiáltott lentről. 

- Ron! Gyere le egy kicsit! – intett kezével. 

- Megyek! – kiáltott Ron, s lemászott a kapitányhoz. 

Mikor odaért Alenhez, az elszánt komolysággal szegezte neki a kérdést: 

- Figyelj, Ron. Ki ez a Tiffany? 

Ron nem értette, mire irányul a kérdés. 

- Mondtam már, egy énekeslány. 

Alen feszült állkapoccsal válaszolt. 

- Na, ezt ne próbáld meg beadni nekem. Akkor miért van a Császár a nyomában? 



Ront ez hideg zuhanyként érte. 

- A Császár? 

- Igen. – bólintott Alen. – Nem tudom, hogy mi volt ez, ami elhaladt felettünk, de a Thorn Császárság jele 

volt az oldalán. 

Ron elszántan próbálta minden emlékét felidézni, hátha Tiffany említette a Császárságot. Nem talált ilyen 

emléket. 

- Nem értem… - hallotta saját hangját. 

- Hát én se! – vágta rá Alen. – És amilyen tempóval haladtak, hamarabb utolérik a Stallion-t, mint mi. 

Ron megremegett. A Császárság három évvel ezelőtti kikiáltása óta a földkerekség összes népe 

megtanulta rettegni a fölényesen tornyosuló Fekete Korona jelét. 

Ránézett Alenre: ő most már nem csak a Ron által jelentett bevételért üldözte a Stalliont. Közvetlenül egy 

Lianees-i hajó megtámadását próbálta meghiúsítani. 

Alen gondterhelten megcsóválta fejét. 

- Figyelj, mi mindent megpróbálunk, hogy beérjük őket, de nem biztos, hogy sikerül. 

Ron fogai összeszorultak. Alen együttérzően nézett rá. 

- Pihenj le. Hátha szükséged lesz az erődre. 

- Stan! – kiáltott Alen a kormány felé. – Kövessük az égi járművet teljes sebességgel! Ők már láthatják a 

Stallion-t! 

Ron a távoli fémballon felé nézett: hatalmas faroktollára a Thorn Császárság arrogánsan magasodó, 

fekete koronája volt festve. 

Érezte, ahogy a hajó fordulni kezdett. Alen tanácsát követve visszavonult a legénységi szállásra, hogy erőt 

gyűjtsön a várható összecsapáshoz. 

Kinézett az ágya melletti ablakon: alatta ütemesen felhabzottak a tenger hullámai, amikor a hajótestnek 

ütköztek. Ismételt sistergésük nyugtató hatással volt Ronra, de a fiú akaratától függetlenül, egyre 

erősebben Tiffany jelent meg elméjében – valamint a lányt üldöző páncélos katonák. 

Arra számított, izgatottsága miatt nem tud pihenni. Mégis félálomba került. 

Lefeküdt az ágyára. 

Megjelentek emlékeiben Ralzus atya szavai: 

„Úgy kell terjesztenünk a legjobbat, hogy közben a legkevésbé konfrontálódunk az államhatalommal.” 

De most nincs választás: meg kell mentenem Tiffet! 

 

 



* * * 

Ron csak néhány órája alhatott, mikor Stan a vállát rázva felébresztette. 

Alkonyati fényt látott az ablakon át. 

- Mi a helyzet? – kérdezte a privatért. 

Stan visszafogott komorsággal válaszolt. 

- Utolértük őket. 

Máris??? 

Ront balsejtelem rohanta meg, és kirohant a lépcsősor felé vezető folyosóra. 

Maga mögül hallotta Stan hangját: 

- Várj! Ne! – Ron rohant tovább a folyosón és fel a lépcsőkön. 

Amint kiért a fedélzetre, látta, hogy mindenki a bal oldali korlátnál tömörül. 

Átnézett a korlát felett, és megfagyott ereiben a vér. 

A Stallion fedélzetén vérbe fagyott emberi holttestek feküdtek. 

A vitorlák és a kormánylapát erőtlenül lifegtek, a hajó alig sodródva hánykolódott a vizen. 

Alen fehér arccal Ronra nézett. 

- Elkéstünk. Sajnálom. 

- Át szeretnék menni. – mondta azonnal Ron. 

Alen ösztönösen bólintott. 

- Gondoltam. Átküldjük a hidat. 

A legénység három tagja elkezdett kitekerni a korlát alól egy láncpár által összefogott, keresztpallókból 

álló függőhidat. Miután elérték a korlát tetejét, lábukkal meglökték az összetekert függőhidat, s az 

kicsavarodott az irányítatlan hajó irányába. 

A láncok nem engedték a pallókat vízszintesnél lejjebb hajolni, így egyenes függőhíd tekeredett ki, s 

nekiütközött a másik hajó korlátjának. Alen és Ron óvatosan átkeltek rajta, majd a fakorláton átmászva 

ráléptek a hánykolódó hajó fedélzetére. 

A kapitány odalépett a legközelebbi, véres padlón fekvő emberhez. Ujjával lellenőrizte pulzusát. 

- Meghalt. – mondta összeszorított fogakkal. Keze kardja markolatára tévedt. – Azok a harcosok nem 

teketóriáztak. 

Ron élesen látta maga körül környezetét, de soha nem volt még ilyen lelkiállapotban. Egyetlen célja volt: 

megtalálni Tiffanyt! 

Bement a közös étkezőre nyíló ebédlőbe… 



öt holttestet látott, egyikük a szakács volt. 

Követni kezdte a mélybe vezető lépcsősort, s rádöbbent: abban reménykedett, hogy Tiffany-nak sikerült 

elrejtőznie. 

A szekrényeket is át kell néznem… Tiff, remélem, elrejtőztél előlük! 

Leért az alvószobákig, s a folyosó végén egy alig mozgó, vérző idős embert látott meg barna ruhában. 

Azonnal odarohant, szemével kereste a vérzés forrását. 

- A… - nyögte az idős úr. 

- Ne mozogjon! – suttogta élesen Ron. – Hívok segítséget! 

- Ne… még… itt vannak… 

Igaza lehet? Lázálma van? 

Én nem vagyok hajóorvos, de Alennél szolgál egy. 

- Tartson ki, segítséget hozok! – mondta Ron bátorításul, s megfordult. 

Vele szemben kicsapódott egy ajtó… 

S egy élettelen fémszínű, sötét szemvédőjű órmótlan alak lépett a folyosóra, széles kardot fogva. 

Magabiztos léptekkel Ron felé közeledett. A fiú őrjöngve kitört: 

- MIÉRT?! MIÉRT KELLETT MINDENKIT LEMÉSZÁROLNI A HAJÓN? 

A harcosból röhögés tört ki. 

Ron előhúzta kardját, s támadóállásban fókuszálni kezdett. 

- Kik maguk? 

A harcos Ronnak rontott. 

Sokkal erősebb volt a fiúnál: az hiába blokkolta kardjával csapásait, a páncélos szabad öklével többször 

simán a falhoz verte. 

Ron gyorsasága és harci intenzitása azonban nem csökkent. De a vágásoktól csak a harci technikája és az 

edzettsége védte meg, azon az áron, hogy az arcát elkerülő ütéseket át kellett engednie. Neki védenie 

kellett karját a szablyától, csak kardjával támadhatott, a páncélos alak előnyben volt. 

A harcos szórakozásból átvágta a haldokló öregembert, miközben Ront verte. 

Ron végül a páncélos mögött meglátta Alent, amint kézfejére erősített fémkarmokat von ki, s hátulról a 

páncélos nyakába vágja. A harcos megdermedt. 

- Hé, Ron, látom elkél a segítség. 

A harcos néhányat rángatózott, majd elernyedt s a földre csúszott. 

Ron egyenes állást erőltetett magára. Megvárta, amíg rendesen meg tud szólalni. 



- Kösz. – mondta. 

Alen türelmetlenül csóválta fejét. 

- Ron, itt valami nagyon nincs rendben… 

A fiú próbálta tiszta fejjel megérteni, mire gondolhat Alen. 

- Nekem mondod? Miért irtottak… ki mindenkit a hajón, ha csak Tiffany kell nekik? 

- Keressünk nyomokat… - valami szöget ütött Alen fejébe. - Melyik szobából jött ki a harcos? – kérdezte 

hirtelen komolysággal. 

Lehalkította hangját. 

- Nem vettük volna észre, ha bennmarad. 

Ron hang nélkül a nyitott ajtóra mutatott. Alen vezetésével óvatosan közelíteni kezdtek felé. 

- És miért jött ki innen? – gondolkodott halkan Alen. – Nem vettük volna észre, ha bennmarad… 

- Talán meghallott, amikor feljöttem… - suttogta Ron. 

- Nem. Ez a mészárlás túlzottan alapos. Mintha eltervezték volna… 

Ronra nézett. 

- Nem véletlenül jött ki onnnan… Ez az egész hajó… egy 

- CSAPDA! – kiáltották mindketten rémülten. 

Rohanni kezdtek a lépcsősor felé, de amint elhagyták az ajtót, egy fekete ruhába burkolt alak akrobatikus 

minőségű szaltóval ugrott elő, s fordulás közben kardlapjával tarkón vágta Alent és Ront. 

Mindketten ájultan rogytak a földre. 

* * * 

A pirvatérok feszült aggodalommal figyelték a sodródó hajót, amire kapitányuk átszállt. Stan 

folyamatosan küzdött a kormányzással: a közelben tartotta saját hajójukat, hogy Alenék bármikor elérjék 

a függőhidat és vissza tudjanak rajta menekülni. 

Hirtelen árnyék borult köréjük… felnéztek, s a rémálomszerű nyúlványos léghajót látták maguk fölé 

érkezni. 

Saját vitorláik sisteregni kezdtek fölöttük, s ők meglátták: a magasban függő fedélzetről fémláncokat 

eresztettek ki, rajtuk kapaszkodva páncélos katonák közeledtek kezükben fáklyákkal: ereszkedés közben 

végiggyújtották a vitorlákat. Amint földet értek, beledobták fáklyáikat a fedélzeti készletekbe és 

elővonták idegen fémszínű, bántóan fénylő széles szablyáikat. A privatérok megrohamozták őket, de 

nemhogy megsebezni: feldönteni vagy odébblökni se tudták a páncélosokat. 

A katonák durva röhögéssel, gátlástalanul vagdalkozva törtek a legénységre, akik az életükért küzdöttek, 

miközben a fedélzeten elszabadultak a lángok. 



A privatérok arcába ömlött a forró füst, s mindenütt lángokat láttak. A feltartóztathatatlanul törtető 

páncélosok kardcsapásait csak blokkolni tudták, közben hátrálniuk kellett. A fakorlátot elérve 

kénytelenek voltak a vízbe ugrani. 

Rémülten látták, hogy a másik hajóra is páncélosok ereszkedtek le, s tehetetlenül nézték, amint azt is 

lángralobbantják. 

* * * 

A szúnyoghoz hasonló léghajó egyik, nagyméretű fém csempékből kirakott padlójú és falú 

börtöncellájában a léghajó egykori pilótája kesergett: Stark Rayen. A fény láthatatlan forrásból áradt, a 

csillogó sima fémcsempék által kirakott merőleges vonalak pedig futurisztikus, jövőbe törő, de 

egyértelműen börtönre jellemző hangulatot adtak. 

Ezt nem hiszem el… Miért kellett belekeverednem? … Védjék meg az embereket saját maguk … Ők 

megvédenek engem? Akkor nem lennék most itt. 

A pilótától balra lévő cellában Tiffany raboskodott. 

A sarokban ült térdét maga elé húzva. Könnyezett és lábszárát szorította. 

Elviselhetetlenül nehezedett rá az önvád. 

Miért? Miért irtották ki azokat a szerencsétlen embereket, csak hogy elfogjanak? Jöttem volna 

magamtól. 

Kimerült elméjében felmerült az őt erdőn átkísérő fiú képe. 

Ron… Remélem, legalább te jól vagy. 

Szenvedő tekintettel körbenézett cellájában. 

Hol lehet Daren? Hová vihették? 

Aggodalma ellenére nem tehetett semmit. 

… A pilótától jobbra lévő cellába Alen és Ron volt bezárva. 

Alen már magához tért, Ront próbálta felébreszteni. 

- Ron! – rázta a fiú vállát – Hé, Ron! Ébredj! 

Ron egy falu főterén, egy tömegmészárlás helyszínén állt véres karpengékkel. Körülötte lángoltak a fából 

épült, többszintes családi házak, mellette két oldalt egy középkorú házaspár feküdt vérbe fagyva. 

Távolabb egy páncélba burkolt sötét szemvédős katona holtteste hevert. 

Karpengéit szeme elé emelte. 

Ez csak álom? Miért… Miért véres a karpengém? 

- Ron! 

Ron megfordult, s Tiffany-t látta előrohanni a ház mögül. 



A lány meglátta fiú véres karpengéit és ledermedt. 

- Ron! 

Tiffany ránézett szülei holttestére, s remegni kezdett. 

Mikor megszólalt, hangján hallatszott, hogy az egész világ összeomlott benne. 

- Ron, miért? 

Tiffany a semmibe meredt, majd kezei ökölbe szorultak. Vészjósló dühvel szólalt meg. 

- Ron!!! 

Ron pofont érzett arcán és kinyitotta a szemét. 

Egy fém szobában találta magát, fölé Alen magasodott. A megvilágítás forrását nem látta. 

- H… Hol vagyunk? – kérdezte Ron. 

- Ötletem sincs. – válaszolta elmélyülten Alen. 

A lángoló falut korábban sose láttam. Remélem, csak álom volt. 

Ron körbenézett, s mindenhol csak tömör fémcsempéket látott. 

- Hát… - nézett Alenre - mást nem tehetünk, mint hogy várunk… 

… 

Az idegen fémpáncélt viselő közkatona kilépett a nyílként előretörő parancsnoki hídra, amit átlátszó 

üvegfal védett a széltől. A korlát alatt látszottak a léghajó csavarodó, hosszú fémeszközei, s hogy az 

alattuk elterülő tájat sebesen hagyják maguk mögött. 

A páncélba burkolt katona elmondta a szintén vértet viselő őröknek, hogy jelentést kell tennie, s 

megadta a jelszót. Az őrök továbbengedték a Főparancsnokhoz, aki éppen a pilótával beszélte át a 

léghajó útvonalát. 

A pilóta rituális, színes páncélzatot viselt, ami kecskére emlékeztetett: azt képviselte, a valódi hatalom az, 

amit mások halála árán szereznek meg. 

A Főparancsnok fekete nindzsaruhát hordott, arcát fejkendő és csukja burkolta be. Alárendeltjeivel 

ellentétben egyáltalán nem tűnt agresszívnak: az idealizmus sugárzott róla átütő erővel. 

A katona fenyegetést kizáró távolságban megállt a Főparancsnoktól, s tisztelgett. 

A Főparancsnok ránézett, majd jelezte, hogy beszélhet. 

- Uram! Bebörtönöztük őket! Mikorra tervezzük a kivégzést? 

A Főparancsnok jelbeszéddel adott választ: 

Még várjatunk vele… Egyelőre… 

Mély lélegzetet vett, s elszánta magát. 



Leléphet, katona! 

- I… Igen, Uram! 

A katona távozott, a Főparancsnok pedig véglegesítette a pilótával megbeszélt útvonalat. 

Végül bólintva elköszönt tőle. 

Körülnézett, keresztül az átlátszó falon. 

Egész életét feltette a megvilágosodott fennmaradást őrző lények szolgálatára, az értük felelő Kivételes 

Egyednek pedig személyesen tartozott az Örök Szolgálattal. 

Mióta találkozott a legtökéletesebb lénnyel, magával az Álommal, emberséget akart a lény életébe vinni. 

De idővel ő tanulta meg az álomlénytől, mi az emberség: a legnagyobb esélyt adni az emberiség 

fennmaradásának. 

S a Csodalénynek igaza volt: terve tökéletesen haladt a beteljesülés felé. 

A Főparancsnok elszánta magát: nem okozhat csalódást az univerzumban megismerhető 

Legcsodálatosabb Személynek, akire kivételes szerencséje folytán rátalált. 

Akár ezer embert is meg kell ölnie, ha szerelme életbenmaradása ezt kívánja. Csoportjának pedig teljes 

elkötelezettséggel tartozik, mert csak közös erővel maradhatnak fenn a világ hadakozó erői között. 

Távozott a fedélzetről, hogy teljesítse küldetését. 



Földetérés 

 

Ron és Alen talpraugrott, s a fal egyik pontjára néztek: 

A csempe oldalra húzódott, s kinyílt egy merőlegesen futó fémfolyosóra. Páncélba burkolt alak állt a 

nyílásban, de sisakját karja alatt tartotta: vörös fejkötős, kék szemű fiatalember volt, szőke haját 

lófarokba fogta. 

Ron felismerte: Daren! 

Alen kezei ökölbe szorultak. 

- Mi a… 

- Erre most nincs időnk! – hadarta éles tekintettel Daren. – Bármelyik pillanatban jöhet az őrségváltás! 

Gyertek! – s jobbra fordulva elrohant. 

Alen nem tudta, mire számítson. Azonnal Ronhoz fordult. 

- Ron, te ism… 

A fiú Daren után szaladt. 

…dögöljek meg, ha értem. 

Alen kezeit ökölbe szorítva kirohant az ajtón, fordulás közben körbenézett. 

Ron harcra készen futott Daren után. Körülötte a folyosót burkoló felület sötét fémcsempékből állt, éles 

csillogással verték vissza a láthatatlan forrásokból áradó fényt. Az egymást metsző vonalak továbbra is 

börtön hangulatát sugallták. 

Enyhén imbolygott Ron alatt a padló. Nem tudta, az ájulás utóhatását érzi-e. 

Hármuk lépteinek zöreje végigterjedt a folyosón. Ron remélte, Daren gyorsan fedezékbe vezeti őket. 

A folyosó vége felé fémpáncélok feküdtek mozdulatlanul. Daren átugrott fölöttük, s befordult egy 

nyíláson. Ron és Alen harcra készen követte. 

A cellában Tiffany állt! … s egy pilótaszemüvegét fekete hajára tolt, zöld ruhás fiatalember. 

A lány áthatóan közvetlenül nézett rá: 

- Ron!!! Hogy kerülsz ide? 

Ron önkéntelenül Tiffany szemébe nézett és hallotta saját gördülékeny szavait: 

- Találkoztam az erdőben a harcosokkal és… - levegőt vett – figyelmeztetni akartalak 

- RON! – Tiffany azonnal a nyakába ugrott 

Mindketten meghallották Daren éles hangját: 

- Hé, hé! Most nincs időnk ilyesmire! Gyorsan kell cselekednünk! 



Tiffany elengedte Ront, s lelkesen néztek egymásra. 

Alen felelősen mérlegelve szólt Darenhez. Hangja nyugtató, egyúttal józanító hatással volt mindenkire. 

- És milyen tervet javasolsz? … Tömören, - tette hozzá - mert ha rájönnek, hogy megszöktünk és 

megtalálják a megölt őröket, levadásznak. 

Daren dühösen kitört, hangján félelmetes hatalom sütött át. 

- Nem hogy örülnél, hogy kiszabadítottalak, még nekiállsz pattogni! 

Alen feltette kezeit, mögötte a fémcsempés fal látszott. 

- Hé, higgadj le, lófarkas! Azt mondtad, van terved. Halljuk! 

Daren mély levegőt vett, hogy lehiggadjon, közben maga elé meredt. 

- Szóval… pár percen belül jön az őrségváltás, és… 

- …még ez is… – motyogta magában Alen. 

Daren gyilkos tekintettel ránézett. 

Alen bocsánatkérően megrázta fejét. 

- Csak nyugi, haver. Folytasd. 

Daren fogai összeszorultak.  

- Szóval a lényeg ez: - tempós beszédre váltott - el kell rejtenünk a holttesteket és nekünk is el kell 

bújnunk valahova. Én egy őrnek álcáztam magam, így sikerült megölnöm a kintieket. - Komoran a 

tükröződő folyosóra vezető nyílásra nézett. – Most is ez a terv. 

Sötét határozottságra váltott. 

- Mindenki itt marad a cellában, én kinyírom az újabb őröket, aztán pedig meglépünk. 

- Nekem van egy másik ötletem. – szólt közbe Tiffany. 

- Igen? – nézett rá Ron figyelmesen. 

- Öltözzünk be mi is őrnek, és váltassuk le magunkat. 

Mindenki megrázkódva fogadta be a döbbenetes ötletet. Daren válaszolt: 

- ööö… Úgy érted, tegyünk úgy, mintha mi lennénk azok az őrök, akiket az imént levágtam? 

- Igen. – bólintott Tiffany. 

Ron rajongva nézett a lányra. 

- Értelmes ötlet. – mondta lelkesen. - Támogatom. 

És sokkal jobb, mint a másik. 

- Részemről oké. – bólintott Alen. 



A pilótaszemüveges férfi rekedten szólalt meg. 

- Jobb, mint a börtönben megrohadni… 

Daren végigpörgette elméjében az új tervet, s elszánta magát. 

- Akkor gyerünk! Hozzuk be ide a holttesteket és felvesszük a páncélokat! 

 

* * * 

 

A fémcsempékkel borított cellában mindenki páncélban nézett egymásra. 

Daren koncentrálva hadart: 

- …ezzel megvolnánk. Álljunk párokban az ajtókhoz, mintha azokat őriznénk… 

- Tiff, te ne állj őrt! – szólt Ron. A szeretet és a határozottság egyaránt érződött szavain. Komolyan 

figyelmeztetett. – Lebukhatunk, ha a minket leváltók csak férfiakat ismernek! Szolgálaton kívül 

beszélgess velünk! 

- Rendben, Ron. 

- Ronnal leszünk az egyik páros. – mondta Alen. 

Daren bólintott. 

- Álljatok ide a közelebbi ajtóhoz, a folyosó túlsó végére én állok és… 

A pilótára nézett. 

- Stark. – válaszolta a zöldruhás férfi. 

Daren bólintott. 

- Induljunk. – mondta elszántan. - harsány vággyal kitört - Tif, te állj oda egyikünkhöz, beszélgetést 

színlelni. 

Ron egy pillanatra enyhén megszorította Tiffany karját, az ajtónyíláshoz ment, s körülnézett.  

- Indulhatunk. – mondta, s jobbra fordult. 

Mindannyian kimentek az ajtón, Alen Ront követte. 

A hosszú fémfolyosó egymáshoz illesztett csempéinek határvonalai távolba nyúló háló benyomását 

keltették. 

Tiffany döntött, és Ron után fordult. 

Mindhárman hallották, amint Daren és Stark döngő lépései eltávolodnak mögülük. 

Odaértek a folyosóról kivezető nyíláshoz, s két oldalára álltak őrködni. Tiffany Ron mellé állt. 



Füleltek, de semmit nem hallottak. Daren és Stark már odaért a másik folyosónyíláshoz. 

Alen késztetést érzett, hogy megossza kétségeit. Halk hangon megszólalt: 

- Tiffany, Ron! Szerintetek mennyire tudjuk hitelesen… 

Léptek zörejét hallották meg! 

A döngések közeledtek, s két páncélos kilépett a nyílásból és szembefordult velük. 

Egyikük rutinosan megszólalt: 

- Na, srácok, mehettek pihenni… 

Alen válaszolt: 

- Kösz, már ránkfér.  

Mindhárman elindultak a nyílás felé. 

Az őr élesen kitört: 

- Hé! – Tiffanyra mutatott - Hát te? Csak ketten szoktak őrséget állni. Túlórázol? 

Ron gondolatban bemérte kardja markolatát. 

- Nem… - válaszolta egykedvűen Tiffany - Csak beszélgettem a fiúkkal. 

A másik őr fémes döngéssel felé lépett, s lelkes önelégültséggel szólalt meg: 

- Jaaa… nem akarsz velünk is beszélgetni egy kicsit? 

Tiffany megrázta fejét. 

- Hát… pihenek picit, majd utána. 

- Okés. – válaszolta a páncélos komolytalan lelkesedéssel. 

* 

Miután Ronék távoztak, az első őr társa felé fordult: 

- Nem is tudtam, hogy lányokat is felvesznek közénk. 

Az lazán válaszolt: 

- Á, biztos a parancsnok barátnője. 

Az első őrből szusszanva kitört a nevetés. 

- Hehh, ez lehetséges. 

* 

Daren és Stark a fémnyílás két oldalán álltak őrt. 

Bár Daren másba volt szerelmes, bántotta önérzetét: 



Miért nem ide jött Tiffany? 

...Pedig tudta, hogy nem szabad érdekelnie. 

Feje mellől hirtelen fémsisak által torzított hangot hallott meg: 

- Oké, urak, mehettek lazulni. 

Daren oldalra nézett, s meglátta, hogy két őr érkezett a nyílás elé. 

Azonnal próbált hitelesen szerepet játszani: 

- Na végre! Már azt hittem, sose jöttök. 

Starkot vezetve átlépett a nyíláson. 

Éljen! A páncélosok gond nélkül átengedtek minket! 

A szűkebb folyosó, amire érkeztek, megkerülte a cellákat, s Ronék túlsó járatával együtt beletorkollott 

egy hosszú, merőleges folyosóba. 

A börtöncellák a léghajó hátuljában és aljában voltak, a legtávolabb a parancsnoki hídtól. A hosszú 

folyosó vezetett a legénységi szintekre emelő lifthez. 

Meglátták Ronékat: rájuk vártak a hosszú, kihalt fémfolyosón. Mindannyian remélték, hogy megtalálják a 

megoldást, mielőtt meghallják őket és lelepleződnek. 

Darenék megérkeztek Ronékhoz. 

A társaság tagjai időnként aggódva néztek a folyosó két vége felé. 

Ron támogató hangon, átgondoltan kérdezte: 

- És most? Hogyan tovább? 

Mellette Tiffany és a pilóta elmélyülten gondolkozott. 

Daren tanácstalanul körbenézett. 

- Hát, az az igazság, hogy nekem csak a szabadulásra volt tervem. 

- És nem is azt használtuk… - csúszott ki Alen száján. - Ja! - Darenre nézett. - Ha már itt tartunk! 

Egyáltalán, ki vagy te? És hogy sikerült kiszabadulnod? 

Daren komoran elmélyedve válaszolt, de lelkes, pedáns alaptermészete még így is megjelent hangjában: 

- A nevem Daren Ballord, és Tiffanyval utaztam a Stallion-on, amikor megtámadtak minket ezek a 

harcosok. 

Alen suttogva Ronhoz szólt: 

- Pszt, Ron, konkurenciád van! 

Ron karjai megfeszültek: 

- Pszt! 



Daren kőkemény hanggal haladt végig az eseményeken. 

- A támadás után elfogtak minket, Tiffany-t börtönbe vetették, engem meg valahova el akartak vinni…. 

Gondolom kihallgatni. A liftben aztán hátulról leütöttem a két őrt, felvettem az egyikük páncélját és 

idejöttem. 

Alen elgondolkodva bólintott. 

- Ahha. 

Tiffany komoly elszántsággal szólt Ronhoz: 

- És ti, Ron? Titeket miért fogtak el? 

Ron megremegett a tragikus emléktől. De Tiffanynak őszintén válaszolt: 

- Sajnos mire utolértük a Stallion-t, már csak a lemészárolt embereket találtuk ott… - Ron komolyan 

elmélyedt - Túlélők után kutatva az egyik szinten egy harcos támadt ránk. Ami utána történt, arra nem 

emlékszem. 

- Érdekes. – szólt Alen. - Én sem emlékszem, mi volt utána, annak ellenére, hogy legyőztük azt a harcost… 

Daren hirtelen a pilótához fordult: 

- Na és te, Stark? Téged miért zártak be? 

Starkon régi félelem jelent meg. Röviden megrázta fejét. 

- Erről nem szeretnék beszélni. 

Ron távolságtartóan, türelmesen szólt. 

- Oké, megértjük. Ha nem tartozik ránk, akkor nem tartozik ránk…  

Stark szemei hálásan fellángoltak. 

- Kösz. – mondta lelkesen. 

Daren türelmetlenül sóhajtott. 

- Jó. Akkor döntsük el, hogyan tovább! 

Stark élénk nyíltsággal szólt: 

- Mivel őrruhában vagyunk, ezért viszonylag feltűnés nélkül tudunk mozogni a léghajón. Váljunk szét, 

mert az gyanús lenne, ha csoportba verődve mászkálnánk. 

Daren komoran fókuszált: 

- Az ötlet jó, de mit csináljunk itt? Nem várhatjuk meg, amíg ez a hajó eléri úticélját! 

- Így van. – válaszolta Stark egyenesen. - Épp ezért fogjuk elfoglalni! 

Erre senki nem számított. Meglepődve néztek Starkra. 

Darenen halvány mosoly jelent meg. Hangján a támogatás és a remény is érződött. 



- És… ezt hogyan gondolod? 

Stark a fiúra nézett. 

- Egyszerű. Bemegyünk a pilótafülkébe, és átvesszük az irányítást a hajó felett.  

Alen karba tette kezeit, s kételkedve kérdezte: 

- Ez mind szép és jó, de ki fogja vezetni ezt a böhöm nagy repülőszerkezetet? 

- Mondjuk én. – válaszolta Stark higgadtan. 

Ismét döbbenten néztek rá. 

Stark szétnézett mindannyiukon, s folytott hangon, sietve mondta: 

- A lényeg, hogy ne húzzuk az időt, mert minél tovább várakozunk, annál közelebb kerülünk a nem várt 

úticélhoz. 

Elszánta magát, s lezárta a beszélgetést: 

- Ha nincs senkinek ellenvetése, akkor találkozunk a 2. emeleti liftajtó előtt! Onnan lehet elérni a 

fedélzeti hidat. 

Mindenki egyetértve bólintott. 

- Legyen! – mondta Daren. 

Elindultak a folyosó végéből induló lifthez, de csak három pár láb lépései hallatszottak. 

Alen megfordult. 

Ron és Tiffany továbbra is ugyanott állt a tükröződő fémfolyosón, egymásra néztek. 

- Ron, te… hopsz, bocsesz. 

Alen továbbindult Daren és Stark után. 

Ron és Tiffany egyre halkabbnak hallották a távolodó privatér lépteit. 

Tiffany a fiú szemébe nézett, és halkan kérdezte: 

- Ron, miért jöttél utánam? 

Ron úgy érezte, magas lángok veszik körül. 

- Az életedet teszed kockára. – Tiffany elkötelezetten és gyengéden beszélt. - Nem tudom, hogy mit 

akarnak tőlem, de egy hajót elpusztítottak csak azért, hogy elkapjanak… Veszélyben vagy mellettem. 

Tiffany minden veszélyt el akar hárítani tőlem! Szeret! 

Ron bízóan Tiff szemébe nézett. 

Bátorító humorral kezdte: 



- Tudom, hogy racionálisan nem éri meg… - rádöbbent, az a jó, ha komolyan megosztja a lánnyal, amit 

gondol. Önkéntelenül lelassult beszéde: - de egy belső sugallatom arra szólít fel, hogy vigyázzak rád. Hogy 

ne hagyjam, hogy bármi bajod essék. 

Tiffanynak lényébe hatoltak Ron szavai. 

Nyugodt alap mentalitására váltott, s elmélyülten, lassan mondta: 

- Ron, köszönöm. 

Ron lassan megemelte kezét, és Tiffany látókörén belülre vitte, majd lassan megfogta vállát. 

Tiffany lelkesen nézett rá. 

- Ron! Mi lenne, ha együtt mennénk fel a találkozóhelyre? Ketten nehezebben tévedünk el. 

Ron szemei lelkesen fellángoltak. 

- Oké! – mondta hálásan. 

Elindultak a felvonó felé. Ahogy Tiffany haladt mellette, Ront olyan erő töltötte el, amit soha korábban 

nem érzett. Úgy érezte, rugókon jár, s a plafonig tudna felugrani. 

A lifthez érve megnyomták a hívógombot, s miután beszálltak, a második szintre mentek. 

Amint kinyílt az ajtó, meglátták: a társalgóba érkeztek. A fémfalak mellett bonyolult, pörgő 

rézszerkezetek világítottak. A tér túlsó végénél, a parancsnoki hídra vezető lift előtt, egy asztal körül 

katonák kártyáztak. Ronékhoz közelebb két katona fallabdázott. Mögöttük páncélosok játszottak két 

ping-pong asztalon. 

A társalgóban mozgók testbeszédéről szinte sugárzott: a világ felett állónak, s profi harcosoknak tartották 

magukat. 

A katonák idegen fémes páncélzatát és az összetett fényes tárgyakat látva Tiffany már megértette, miért 

tekintik magukat a katonák felsőbbredűnek. De a durvaság, ami kárörvendően feltört belőlük, arról 

árulkodott, természetük eltorzult. 

A valódi felemelkedés nem mások sárba tiprását jelenti. 

Ron kilépett a felvonóból, s Tiffet vezette a másik lift felé. 

Alenék nem voltak ott. 

Elérkeztek egy keresztfolyosóig, ahonnan a fentről jövő fehér megvilágítást élesen visszaverő, de sötét 

acéllal borított folyosópár indult ki. A kereszteződés egyik sarkában egy katona állt. 

Rájuk intett. 

Tiffany és Ron enyhén összenéztek, majd határozottan, de magukban rettegve odamentek hozzá. 

A páncélos alak sisakja mögül Daren szólalt meg suttogva: 

- Pszt! Hát ti hogyhogy együtt mászkáltok? Úgy volt, hogy mindenki külön megy. 



Ron megacélozta akaratát: nem hagyja, hogy Daren elválassza tőle Tiffanyt! 

Határozottan, de higgadtan válaszolt: 

- Együtt kevésbé tévedünk el. 

Daren komoran elmélyedt, de szemei hamarosan a forgó fémszerkezetekre tévedtek. 

Majd ismét Ronékra nézett. 

- Láttátok? – súgta lelkesen. - A léghajó tele van mindenféle futurisztikus kütyükkel! Ötletem sincs, 

ezeket honnan szerezték.  

Komolyra fordította a szót: 

- Viszont nem tudunk feljebb menni, mert az őrök nem engednek tovább. Valami ötlet? 

Ron enyhén megrázta fejét, majd a teremben lévő többi katona miatt rádöbbent, hogy ez hiba volt. 

- Nincs. – suttogta halkan. 

Daren hangjába aggodalom vegyült. 

- Hol késik Stark? 

- Megkeressük. – válaszolta Tiffany. 

- Én itt várok rá. – mondta Daren. – Ha sokáig nem találjátok, gyertek vissza, hátha már mind itt vagyunk. 

Ron és Tiffany visszatért a társalgóba. 

- Tiff! – súgta Ron. – Megpróbálok felmenni a parancsnoki hídra, hogy legalább tudjuk előre, mi ellen kell 

harcolnunk. 

- Jövök én is. – válaszolta Tiffany. 

- Tiff… ez veszélyes lehet. 

- Mindenhol veszély van. De ahol Te vagy, ott tudsz engem védeni… és én is téged. Gondolatban eldúdolt 

elmedallammal erőt tudok adni, s az ellenfelet is tudom hátráltatni. 

Ront hála áraszotta el. 

De továbbra is aggódott a lány iránt. 

Nem tehetett mást: engednie kellett, hogy Tiffany építse vele a szeretetet. 

Bólintott. 

- Én azt mondom, induljunk. 

Odaértek a legfelső szintre vezető liftajtóhoz. 

- 1-et húzok. – mondta a kártyaasztalnál a legközelebbi katona. 

A vele szemben ülő felnézett… 



… egyenesen Ronékra! 

Éles hangon rájuk szólt: 

- Héhé, hová mentek? 

Ron válaszolt: 

- ööö, csak fel akartunk menni körülnézni… 

A katona enyhén megrázta fejét. 

- Á, reménytelen! A parancsnok szigorúan megtiltotta, hogy bárki felmenjen. Mi se mehetünk, pedig mi is 

kíváncsiak vagyunk a kilátásra. 

- Hát ez pech. – válaszolta Ron. 

- Na ja. – mondta a páncélos, s kezébe vette a kártyáit. 

Ron elvezette Tiffanyt a liftajtótól, végül a keresztfolyosó másik nyílásához érkeztek. 

Ron átnézett rajta, s a legénységi szállást látta meg. 

Egyetlen páncélos volt benne: a falnak támaszkodva, összefont karokkal, lehajtott fejjel gondolkozott. 

Ron belépett, Tiffany követte. Döngő lépteikre a páncélos felnézett. 

- Hellósztok! – Alen visszafogott hangon szólt. - Na mi van? Összemelegedtetek? 

Igen! – akarta Ron büszkén mondani, de talán Tiffnek árt ezzel. Őt nem akarta szégyenbe hozni.  

- Ööö… izé… 

Alen nevetett. 

- Ron, még a páncél alatt is látni, hogy vörös vagy mint egy rák! 

- Te mit csinálsz itt? – nézett rá Ron. 

Alen hangján érződött, hogy idáig feszülten koncentrált. 

- Mivel nem tudunk feljutni a pilótafülkébe, idejöttem gondolkodni. Van egy-két igen gyanús dolog, 

aminek szeretnék utánajárni. 

Ron elgondolkodva kérdezte: 

- Mik azok? 

- Ha biztos leszek a dolgomban, elmondom. Nem szeretnék alaptalanul vádolni. 

Tiffany és Ron bólintott. 

- Oké. – szólt óvatosan, de enyhén élénken Ron. - Mi addig megpróbálunk rájönni, hogyan juthatnánk fel. 

- Rendben. – válaszolta Alen, s megint gondolataiba merült. 



Ron és Tiffany megindultak a társalgó szemközti falából nyíló átjáró felé, aminek sarkában Daren 

várakozott. 

Elhaladtak Daren mellett, s óvatosan nézelődtek körbe: kényelmes tempóban haladtak, hogy bármilyen 

veszélyt meglássanak időben. 

Elhaladtak az étkező és az orvosi szoba mellett. Látták: a parancsnoki hajó folyosóit és szobáit szintén 

fényes fémcsempék burkolták be. De állandó egyhangúságuk, valamint a csempéket határoló, egymást 

metsző vonalak Ronban azt az érzést keltették, hogy továbbra is börtönben van. A megvilágítás forrását 

sehol se látták. 

Ronnak eszébe jutott Alen kérdése, s hogy ő hogyan reagált rá. 

Tiffanyra gondolt. A lány azt hallotta, hogy Ron nem vállalja fel, hogy udvarol neki. 

A lányhoz fordult. 

- Bocs, Tiffany, megvan, mit kellett volna mondanom: te egy teljes értékű személy vagy. Csak így lehet 

rólad beszélni. Okos és szép vagy, és fontos nekem. 

S ha megtiszteltsz azzal, hogy a társadul fogadsz, akkor azért kell tekintettel lennem rád. 

Tiffany elmosolyodott. 

- Nem baj, Ron, ha nem jut eszedbe azonnal a megoldás. A fő, hogy végül rátalálsz. 

A folyosó további szobái zárva voltak. Olvasni kezdték a névtáblákat: 

Edwin Lear – Elsőpilóta 

Ronnak és Tiffnek semmit nem mondott ez a név. 

Mikor a mellette lévő ajtóhoz értek, látták, hogy azon két sor felirat függött: 

Stark Rayen – menesztett elsőpilóta 

ZÁROLT TERÜLET - CSÁSZÁRI RENDŐRSÉG  

Stark? – gondolta Ron - Szóval közéjük tartozott. De miért vetették börtönbe? 

A következő ajtón az alábbi névtábla virított: 

Kane Yoren – A Császári Hadsereg Főparancsnoka 

Ron elgondolkodva nézett a névre. Ha visszaemlékszik bármire a főparancsnokról, az segítheti 

túlélésüket. De meg kellett állapítania: soha nem hallott róla. 

* * * 

A léghajót irányító Főparancsnok tudta: ha mások ellenében érvényesíti akaratát, mégtöbben 

támadhatnak vissza rá. De ismerte a megoldást is, amivel elkerülhette a fenyegető következményt: minél 

több emberrel el kell hitetnie, hogy ő érdekeiket szolgálja. Be kell szűkítenie látókörüket, el kell feledtetnie 

korábbi gondolataikat, hogy kövessék parancsait, mondván azzal menekülnek meg a veszélytől. 



Tudta, hogy a legcélszerűbb, ha nem más embereket mutat veszélyforrásnak: mert akkor alárendeltjei 

gondolkodnának más emberekről, elkezdenék használni együttérzésüket. Ehelyett olyan veszélyeket 

mutatott katonáinak, amiknek elkerüléséhez ki kellett zárniuk tudatukból a világot. Például erőnléti 

követelményeket állított fel az őt szolgálóknak, hogy folyamatosan edzék magukat. Önuralmat fejlesztő 

feladatokat adott nekik, például egy héten minden nap öt perccel tovább tartó fél lábon állást. 

Alárendeltjei nem vették észre, hogy nem önuralmat tanulnak, hanem feltétlen engedelmességet, 

gondolkozás nélkül. A tiltakozásra váltak képtelenné. 

A főparancsnok biokémiai technológiával elvette katonái emlékét, ezáltal elvágta őket a külvilágról 

szerzett tudásuktól, amiket a szárazföldi lakosok alapvetően együttműködő természetéről és kimondatlan 

gátlásairól szereztek. A katonák nem emlékeztek családjukra, ezért párt se próbáltak keresni maguknak… 

viszont a szárazföldi embereket küldetéseik során fenntartások nélkül legyilkolták… amelyikük pedig erre 

emlékeinek elvesztése után se volt hajlandó, azokat a vérengzés helyszínén kivégezték. 

Mikor sokan tagadták meg a parancsot, engedték őket visszatérni a léghajóra, majd egyenként 

letartóztatták őket, és a léghajó oldalkijáratán át kihajították a magasból, hogy halálrazúzzák magukat 

az óceán felszínéhez csapódva. A szárazföld fölött nem hajították ki az ellenszegülőket, hogy a 

szigetcsoportok lakosai ne kapjanak bátorítást a katonákkal szembeszálláshoz, összetört páncélú katonák 

tetemeire találva. 

* * * 

Ron és Tiffany végül visszaérkezett a társalgóból lefelé vezető lifthez, s a közvetlenül alattuk elterülő első 

emeletre indultak. 

A fülkében Ronra rátört az idegesség. 

Vajon merre lehet Stark? 

Nyílt a liftajtó… Stark állt velük szemben. 

A padlót hirtelen robbanás rázta meg! 

Stark rájuk kiáltott: 

- Gyorsan! A liftakna mögé! 

Futni kezdett jobbra, Ron és Tiffany követte. 

A liftaknát megkerülő vékony fémjárat túloldalára érkeztek. 

Ron Starkra nézett, feszülten kérdezte: 

- Mi történt? Mi volt ez a robbanás? 

Stark gördülékenyen válaszolt: 

- Kicsit szabotáltam a hajtóművet. Ha minden jó, akkor az őrök most mennek eloltani a tüzet. 

Ron ledermedt. Komolyan, de óvatosan kérdezte: 

- Hogy sikerült bejutnod a hajtóművekhez? 



- Simán. Nem őrizte őket senki. 

- Senki? – döbbent meg Ron. 

Ezzel meginvitálták a merényletet. 

A falakról egy éles, ravasz hang terjedt szét: 

- Itt Lear elsőpilóta! Minden szabad páncélos menjen a hajtóművekhez és oltsa el a tüzet! 

Stark Ronhoz fordult, folytott hangon mondta: 

- Várjunk, amíg kiürül a folyosó, utána menjünk a többiekhez! 

A liftakna túloldalán nyílt a liftajtó, s páncélosok kezdtek rohanni a léghajó végébe vezető folyosón. 

Stark és Ron hallotta, hogy a liftajtó becsukódik, s a felvonó ismét mozogni kezd. 

Közben a folyosóra nyíló lépcsőházból döngő léptű páncélosok sora érkezett, ők is a hajtóművek irányába 

haladtak rohantak tovább. 

Végül mégegy csapat katona érkezett liftel a folyosóra, de miután ők kiszálltak, a felvonó mozdulatlan 

marad. 

- Ez az! – suttogott Stark. – Siessünk a többiekhez, mielőtt visszajönnek az őrök! 

Rohanva megkerülték a liftaknát… senki nem látta meg őket a folyosón. Beszálltak a liftbe. Miután Stark 

megnyomta a második emelet gombját, Ron látta: mindketten remegnek az idegességtől. 

A fülke megállt, fém ajtószárnyai kétoldalra nyíltak, s ők ismét a társalgót látták… 

…ezúttal teljesen üresen. 

A labdák és a ping-pong ütők mozdulatlanul hevertek a földön, a kártyaasztalon szanaszét voltak szórva a 

gyorsan eldobott zsetonok, kockák és kártyák. 

Az asztalon túl pedig… 

…2 páncélos várt a parancsnoki hídra vezető liftajtónál! 

Ronék hárman rohanni kezdtek feléjük. 

Daren Starkra kiáltott: 

- Szóval te csináltad azt a robbanást! 

- Igen. Most már szabad az út a pilótafülkéhez! 

Alen türelmetlenül kifakadt: 

- Tűnjünk el innen, mielőtt visszajönnek az őrök! 

Stark a lifthez rohant, a kerek számlapokon megadott egy számsort, s a liftajtó kinyílt. 

Mindannyian beléptek… a lift túloldalán is fém ajtószárnyak gátolták a továbbhaladást. 



Mögöttük becsukódott a liftajtó, s a felvonó megindult velük felfelé. 

Mindent mozdulatlannak láttak, csak a felvonó enyhe zúgását hallották. 

Végül megállt a lift. 

A túloldali fém ajtószárnyak kétoldalra nyíltak, s Ronék a tágas, kék égben találták magukat. Előttük egy 

sötét csempés acéllemez lebegett vízszintesen, a dombos fák fölött. 

Fölöttük a szúrós nyúlványokkal hálózott fémballon adott árnyékot. 

Amint hozzászokott szemük a látványhoz, megértették: biztonsági üveg szolgált korlátként, ezért látták 

az alattuk elterülő a tájat. 

A pilótafülke a sötét csempés parancsnoki híd orrában, egy emelvényen állt. 

Stark gyorsan rámutatott felfelé vezető lépcső két oldalára: ott két páncélos állt őrt. 

Stark azonnal feljebb mutatott középre, s Ronék meglátták: könnyű vörös-fekete páncélt viselő, rituális 

fognyakláncot hordó pilóta figyelte az emelvény műszereit, sisakjából rozmárfogak törtek elő szarvként.  

Ron előhúzta kardját és vezetni kezdte társait középen, Daren az átlátszó korlát felől indult becserkészni 

a három ellenfelet. 

Az őrök egyként kiáltottak: 

- BEHATOLÓK! 

A pilóta megfordult, s gyors rutinnal parancsszavakkal adott a hídőröknek. 

- Bé, közelit! Jé, legszélsőt! 

Az őrök elszántan megrohamozták Ront és Darent. 

- Most mindent bele! 

A páncélosok felrúgták az ellenük küzdőket. 

- Középre mindketten! Szélre célzok! 

A hídőrök rávetették magukat a középen álló Alenre és Starkra, Ronék félig felállva oldalra vetődtek. 

A pilóta lőtt: 

a hídőrök sisakjára, emiatt lefejelték Alent és Starkot. 

Ők ketten hanyatt estek, s az egyik őr elterült a földön. 

- Szükséges áldozatot hozol! Küzdj tovább! 

A másik hídőr összeszedte magát, de eddigre mind a négyen megrohamozták őt, s gyorsan kiütötték. 

Az emelvényen álló pilóta előrántotta hosszú, vékony szablyáit. 

Ronék kivont karddal felrohantak az irányítópulthoz. Szemtől szembe kerültek a pilótával. 



- Edwin! – Stark parancsolóan szólt, de a pilóta a szavába vágott. 

- Ha! Nocsak, Stark… - reszelős hangja elvetemült figyelmet takart - Azt hittem, börtönben vagy. 

Stark rászegezte pisztolyát. 

- El az utamból! Átvesszük az irányítást! 

Edwin megeresztett egy gúnyos vigyort. 

- Ebben TÉVEDSZ! 

Szablyával kiverte a pisztolyt Stark kezéből. 

Megvetően nevetett. 

- Hehehe… a cellában kellett volna megrohadnod… Most a halál vár rád. 

Starkra sujtott szablyájával… 

…de Ron kardjával blokkolta a csapást, Daren pedig azonnal hátrarúgta a pilótát, s az nekiesett az 

irányítópultnak. 

Stark a földre vetődött, megragadta súlyos pisztolyát, és megcélozta Edwint. 

Meghúzta a ravaszt, de addigra Edwin felugrott, s szablyáit pörgetve támadott nekik. 

Stark többször nem lőhetett, mert Edwin két szablyájával kavarogva harcolt Ron, Alen és Daren ellen. 

Majd felugrott az irányítópultra, s onnan küzdött. 

Szablyáival komoly ellenfélként tudta hárítani a három kardot, de az emelvényre vezető lépcsővel 

szemben, a fémcsempés padlón Tiffany állt, s koncentrálva nézett a pultnál küzdőkre. 

Tiffany képzeletben dúdolt dallammal álmosító hatást küldött a társai ellen küzdő Edwinre. 

Edwin akaratát megfeszítve küzdött a három fiú ellen, de egyre nehezebben mozgatta végtagjait. Végül 

Daren szúrását nem tudta elhárítani, s mikor megdermedt, Ron oldalról vágott bele. 

Edwin leroskadt az irányítópulton, de meghúzott egy kart. 

Stark azonnal félrelökte a földre, s ránézett a pultra. 

A léghajó orra megdőlt tájat borító fák felé, s egyre gyorsabban kezdett haladni. 

Edwin a földön szenvedett. Szájából vért tört elő, de vigyorgott. 

Halkan dörmögött: 

- Nem… juttok le... élve. 

Stark megpróbálta visszatolni a kart, de nem tudta. Társaira nézett. 

- Lezárta az irányítást! Lezuhanunk, ha nem találunk ki valamit! 

Edwinen látszott, hogy a halálán van. Utolsó szavaival beszélt. 



– Mind itt pusztulunk. – Elvetemült kárörömmel nézett rájuk. 

Majd feje hátrahanyatlott, s nem mozdult többé. 

Stark társaira kiáltott: 

- Az egyik vészkijárat mindig nyitható! Keressük meg! 

Lerohant az emelvényről, társai követték. 

Tiffany és Daren haladni kezdtek két oldalt a biztonsági üvegfalak mellett, tapintásukkal nyitható ajtót 

kerestek rajta. Ron és Alen az emelvény tövében keresett kivezető járatot. Stark hátravonult a fémes 

liftaknához, s a mellette nyújtózó fémfalat vizsgálta. 

A gyorsuló léghajó remegni kezdett a turbulenciától. 

Végül Stark kiáltott: 

- Itt van! Gyertek! 

Hangja irányába néztek: Stark a fémfal sarkában állt, ahol az kicsit előre tört, majd biztonsági üvegben 

folytatódott. Kezét egy gombon tartotta, előtte átjáró nyílt az oldalsó fémfalban. 

Mindenki odarohant Stark köré. Meglátták: az átjáró másik vége a kék égre nyílt. 

- Ez a vészkijárat, átjárója tele van aggatva ejtőernyőkkel! – mutatott körbe Stark, a falakra függesztett 

sárga csomagokra. De csak ő tudta, mi ellen védenek. – A külső hídról ugranunk kell, mindenki vegyen 

magára egy ejtőernyőt! 

- MI??? – kérdezte Ron. – Halálra zúzzuk magunkat! 

- Dehogy! Csak így van esélyünk túlélni! – válaszolta Stark. 

- Na persze. – morogta Daren. – Ha valami csoda folytán túlélnénk az ugrást, akkor biztos kezünk-lábunk 

törjük. Ilyen magasról leugrani kész öngyilkosság! 

- De nem ejtőernyővel! Most nincs időm elmagyarázni, hogyan, a lényeg, hogy lassítja a zuhanást! Pont 

erre találták ki. 

Mindenki vegyen fel egyet a hátára, és ugrás után húzzátok meg ezt a zsinórt! Ez is tribal technológia. 

Már használtam, működik. 

Ha kézfejeteket összeszorítjátok, egyben leválik rólatok a páncél. 

Alen mély levegőt vett, s elszánta magát. 

- Na jó. – mondta - Kéz és lábtörést mindenkinek! Odalent találkozunk! 

Ledobta magáról páncélját, társai másolták. 

Alen hátára vett egy sárga ejtőernyőt, végigrohant a folyosón, és kiugrott a végéből nyíló kék levegőbe. 

A menetszél azonnal elfújta a léghajó hátulja felé. 

Stark tágra nyílt szemekkel, döbbenten nézett. Önkéntelenül kimondta gondolatait: 



- Hu… nem semmi a fickó! – hangján hallatszott a csodálat. 

Stark állkapcsai összeszorultak, orrán át mély levegőt vett. Elindult az átjáróban, társai követték. A pilóta 

menet közben leakasztott és magára vett egy sárga ejtőernyőt, mindenki másolta. 

Végül kiértek egy átlátszó, rácsos lemezre. 

A szél gátlástalanul csapott le rájuk a hajóorr felől. 

Elkapták a fémfalból kilógó íves kapaszkodókat. 

Stark lenézett, s egyre nagyobbnak látta a fákat. 

- Közeledik a talaj, úgyhogy siessünk! Sok szerencsét! 

Becsukta szemét, megragadta az ernyője pántjából kilógó zsinórt, s kilépett a levegőbe. 

Elszáguldott hátra és lefelé, a többiek egy pillanatra meghallották elhaló hangját: 

- NEEE! 

Ledermedtek. 

Arra gondoltak, Stark elmondása szerint már használta az ejtőernyőt. Azért kiálthatott, mert érzékenyebb 

személyiség, mint Alen. 

Már csak a léghajót rángató szél süvítése hallatszott. 

Végül Daren megmozdult. Mély levegőt vett és megfogta az ernyő zsinórját. 

Ronra és Tiffre nézett. 

- Gyertek! – kiáltotta, és kiugrott. 

- Ron! – Tiffany riadtan nézte a sebesen közeledő erdőt. Hadarni kezdett. – Én... én nem merek leugrani! 

- Ez az egyetlen esélyünk. 

- Félek! 

- Stark azt mondta, ez az ernyő lassítja a zuhanást. – Ron a kezét nyújtotta Tiffanynak. – Gyere. Észre se 

fogod venni, és máris lent leszünk. 

Tiffany kapaszkodni kezdett Ron kezébe, s kiléptek a fémrács szélére. 

A szél zavarosan tépte őket minden irányból. 

Tiff elhaló hangon mondta: 

- Ron… fogd a kezem, amíg le nem érünk… kérlek… 

Ron megfogta Tiff kezét és a lányra nézett. 

- Másik kezeddel fogd meg a zsinórt! Ez az! … Számolok! Három, kettő… 

Kezét Tiffanyéval együtt hátralendítette… 



- Egy! 

Kezeiket előre lendítette, s kiugrottak a szabad égbe. 

Gátlástalanul közeledni kezdtek a fák. 

- Húzd a zsinórt! 

A fák továbbra is közeledtek, a szél alulról támadott. 

Ron megtalálta saját pántján, s meghúzta. 

Amint az ernyő kinyílt fölötte, kezeik elszakadtak egymástól. 

Látta maga alatt a lányt, ő is kinyitotta sárga ejtőernyőjét. 

De a szél másfelé vitte mindannyiukat. 

  



Beszámoló a múltról 

 

Alen egy félig domboldalba épített kocsma pultjánál ülve vörösboros kupát fogott maga előtt. Körülötte 

címeres röviditalok takarták el a kövekből épült falakat. 

- A hajóm… a legénységem… mindenem odalett. 

A kocsmáros viking fegyverzetet viselt, együttérzően szólt hozzá: 

- Hé, pajtás, ne búslakodj. Itt egy körtepálinka, kóstold meg. 

Alen üveges szemmel maga elé húzta a másik italt is. 

Nyílt az ajtó: a kövezett főtérről Stark lépett a kocsmába, s leült a privatér kapitány mellé. 

- Mi a helyzet? – kérdezte élettelen hangon Alen. 

Stark közönyösen válaszolt: 

- Semmi. 

- Tiffany? – Alen még ebben az állapotban is tudott másra figyelni. 

Stark összeszorított foggal megrázta a fejét. 

- Ront keresi. Egyfolytában. 

Alenből hirtelen kitört régi énje: 

- Nekünk is keresnünk kéne… értelmes megoldás lenne. 

Stark kiüresedetten, lassan válaszolt: 

- Sajnos semmi értelme. Nem ismerjük ki magunkat a szigeten, és csak mi is eltévednénk… 

- Ez igaz… de… azért körülnézek mégegyszer. 

Legalább nem részegedek le. 

Stark élesen Alenre nézett. 

- Jövök én is. - mondta - A városban már kérdezősködtem, itt biztos nincs. 

Alen komoran koncentrált. 

- Talán valamelyik barlangban húzta meg magát a környéken. 

Starkban döbbenten tudatosult: reális lehetőség, amit Alen mond. 

- Elképzelhető! Szóljunk Tiffnek is! 

* 

A várostól nem messze, egy barlangi cellában Ron raboskodott. Földet érése után azonnal kiütötték, s itt 

tért magához. Azóta egyedül volt. Kardhüvejét nem találta, attól megfosztották. Egyszer odajött egyik 



fogvatartója, s tömören közölte, hogy még aznap kivégzik, csak a vezérre várnak. Azóta senkit nem látott. 

De a rabló háromszínű fejpántja Ron emlékezetébe égett. 

Hát, nem tartozok a túl szerencsés emberek közé… Pont annak a bandának a barlangja elé estem, akiket 

még Toranban ki kellett volna nyírnom… 

Átnézett a vasrácsokon, a folyosókanyarulatban égő fáklyára. 

Persze én vagyok a hülye. Még akkor ellenőriznem kellett volna, mindenkit megöltem-e… 

A legjobb, amire számíthatok, hogy gyorsan halok meg. 

…A fáklya irányából komótos lépteket hallott meg! 

Egy középkorú rabló tűnt fel a kanyarulatban. Ráérősen közelített a rácsokhoz, kezében nagyméretű 

vaskulcsot tartott. 

- Eljött a várva várt pillanat. – szólt nyugodt gúnnyal. - Bár a vezér még nincs itt, most szépen 

felkoncolunk. - társai minden bizonnyal nem akartak estig várni, addigra fáradtabbá válnak. 

A rabló kardhüvelyéhez nyúlt, ami Roné volt! 

Ron kardját húzta belőle ki. 

A vaskulccsal kizárta a cellaajtót és hidegvérrel berúgta. 

Magasra tartotta Ron kardját, szemével megcélozta a fiút. Pengeélesen mosolyogni kezdett. 

- Na gyere, kutya! 

Ron elszántan nézett rá. 

Ilyen könnyen nem adhatom fel! Csak egyedül van. 

Zsoldosként tudta, hogyan kerülje el a kardcsapásokat: átfordult a legelső alatt, s a rabló hátába került. 

Ron karjait a kard markolata köré fonta, rászorítva ellensége kezét, majd a markolatot maga felé húzva 

folytogatni kezdte a rablót. 

A rabló hátrarugaszkodott, nekilökve Ront a falnak. Nem szabadult szorításából, ezért könyökkel 

gyomrozni kezdte. 

Ron gyorsított eljárásán, bár ezzel nagyobb esélyt adott a rabló szabadulásának: teljes erőből oldalra 

csavarta karjait… 

…sikeresen eltörte a rabló nyakát. 

Támadója holtteste ernyedten elterült a kőpadlón. 

Ron érezte, hogy véresre horzsolta hátát a kőfalon. 

Lecsatolta a holttestről saját kardhüvejét, s kezébe vette kardját. 

A nyitott cellaajtóra nézett. 



Ez az! Már csak a többieken kell átvergődnöm! 

Izzadt, lélegzését fokozatosan rendezte. A kanyarulatban sercegő fáklyájára nézett... 

Mindenre elszántan belépett a kanyarba. 

Egy tágas folyosót látott meg, szűkebb keresztfolyosókkal… de egyetlen ember se volt rajta. 

Ez meg mi? Sehol senki? 

A legtöbb esélyem akkor van, ha nem érnek utol. 

Rohanni kezdett egyenesen, át a keresztfolyosókon… maga mögé nézett, és senki nem vette üldözőbe… 

elért a folyosó kanyarodó végéhez… 

Meglátta a következő folyosórészt: közepének kereszteződéséből egy zilált rabló nézett vele szembe, 

kivont karddal! 

- Ha! – kiáltott Ronra - Nem lógsz meg, még ha a barátaid segítenek is! 

Ron felé mozdult… az oldalfolyosóból láthatatlan lövedékek vérző szitává lyuggatták. 

A rabló holtteste a padlóra dőlt. 

Stark ugrott be a folyosóra, pisztolyát két kézzel maga előtt tartva. 

Ron örömmel kiáltott: 

- Stark! 

A keresztfolyosóból Alen ugrott Stark mögé, kivont karomkesztyűvel. 

Ront meglátva elmosolyodott. 

- Ron! – Stark éles tekintettel nézett rá. – Éljen! Gyerünk ki, hogy védjük Tiffany-t! 

Ront adrenalin árasztotta el… de Starkot kellett követnie, ő tudta a kiutat. 

A pilóta visszafordult, s rohanni kezdtek a keresztfolyosón… 

…ami tele volt rablók vérző holttesteivel. 

Kétszer fordultak, s elérkeztek egy kicsi fogadótérbe, ami szűken beszűrődő fényre nyílt. 

Tiffany itt várta Ront, védetten a kinti zöld dombságot esetleg szemlélőktől. 

Szemei felragyogtak! 

- Ron! – kiáltotta átütő erővel, féltően. Tág szemekkel nézett a fiúra. Megragadta karjait. – Hál’ Istennek 

jól vagy! 

Alen feszült hangon közbevágott: 

- Hé, majd utána elérzékenyülünk, most húzzunk innen! 

Kiléptek az ajtófélfákként szolgáló kőtömbök közül besütő fénybe… 



s egy mélyedésbe értek ki, két fűvel borított domboldal találkozásánál. Az enyhébb emelkedő terült el 

velük szemben. 

Amint kiléptek a barlangból, vakító napfény és nyári hőség borult köréjük. Körülnéztek… egy hórihorgas 

árnyék állta útjukat a füves domboldalon! Magasról nézett le rájuk, s a tűző nap fénylett a háta mögül. 

Ronék intenzíven pislogtak, de ki tudták venni: fekete ünnepi ruhát és drágaköves gyöngysort hordó 

szálas alak nézett rájuk határozottan, támadásra készen: a rablók vezére! 

Ron ledermedt. 

A torani barlangban megöltem ezt a rablóvezért! Széles vágásokból ömlött a vére, belehalt a 

vérveszteségbe… most mégis itt áll! 

- Hová, hová? – kérdezte vészjósló kegyetlenséggel a fekete alak. 

- Te… te halott vagy! - hallotta Ron saját döbbent hangját. 

A rablóvezérből pusztító gyűlölet tört ki. 

- TÉVEDSZ! – vicsorgott. – Ő a TESTVÉREM volt! 

Hisztérikus sértettséggel őrjöngeni kezdett. 

- EGYÜTT IRÁNYÍTOTTUK EZT A BANDÁT ÉS MINDEN JÓL MENT AZTÁN MEGJELENTÉL! 

Alen a rablót semmibevéve szólalt meg. 

- Kellett nektek embereket ölni. 

A rablóvezér eszelős tekintettel rávicsorgott. 

- Téged ki kérdezett, pondró? MÉG EGY SZÓ ÉS MEGÖLLEK! 

Alen szemével egy pillanatra jelzett Starknak, majd hideg gúnnyal felelt. 

- Heh… inkább én hasítalak ketté. Stark, kapjuk el! 

Előrerontottak, a hórihorgas fekete alakra támadva. Alen ökölbe szorította kezét, előtörtek fémkarmai. 

Stark kirántotta masszív rézpisztolyát, megcélozta a rablót és oldalra vetette magát. 

A rablóvezér hirtelen széttárva kinyújtotta kezeit, s KÉT JÉGCSAPOT LŐTT ALEN ÉS STARK HOMLOKÁNAK! 

Borzongató roppanás hallatszott, s ők ketten elterültek a füvön. 

Rémület nyilallt Ronba és Tifbe: ÉLNEK MÉG?  

Az ékszereket hordó rablóvezér sötét kárörömmel nevetett. 

- Ilyen könnyen nem megy a dolog! 

Ron halkan szólalt meg. 

- Tif, maradj mögöttem. 

- Nyugi, egyelőre nincs tervem a kiscsajjal. – elvetemült gúnnyal beszélt az alak. – Nekem TE kellesz! 



Talán időt adhatok Tifnek a menekülésre! 

Ron tisztességesnek szánt tekintettel nézett. 

- Párbaj? – kérdezte a rablót. 

- Annak is mondhatjuk. – a vezér sötét vigyorral nézett előre a harcra. - Habár a párbaj tisztességes 

keretek között zajlik, én meg nem vagyok az! 

Jó, hogy előre figyelmeztetsz. 

Tiffany halkan suttogott hátulról: 

- Segítek! Elmedallammal erőt adok! 

- Menekülj! - suttogta aggódóan Ron. 

- Segítek! Együtt megyünk el! 

Nem volt idő vitatkozni. Ron előhúzta kardját. 

A rablóvezér szablyát rándott elő, és sebzett dühvel őrjöngött: 

- BOSSZÚT ÁLLOK A TESTVÉREMÉRT! 

Ronnak egyetlen esélye volt: azonnal támadott, rohant a rablóvezér felé. 

Az kinyújtotta karjait, hogy jeget lőjön. 

Tiffany rádöbbent: vezetheti a rabló ösztöneit: elkezdte sugallni, hogy a hideg pengére lőjön. 

Ron sebesen közeledett, a vezérnek vissza kellett vernie: lőtt egyszer, kétszer, háromszor… 

mindannyiszor a pengére, ami a jeget szilánkokká törve szórta szét. 

Ron elérte a rablót, köríves csapással átvágta a testét… az kétoldalt a fűre dőlt.  

Ron és Tiffany egymásra néztek... Tiff dermedten nézett Ron szemébe, Ron remegett az indulattól... 

De egymást mentették meg. 

… 

Meglátták közöttük a füvön feküdni Starkot és Alent. Azonnal odarohantak hozzájuk. 

A két fiú feje nem vérzett. 

Ron és Tiffany aggódva föléjük hajoltak, ujjaikat a nyaki ütőerekhez szorították... pulzusuk egészségesen 

lüktetett, a fiúk éltek! 

Ron és Tiffany figyelmes tekintettel végignéztek rajtuk, de nem láttak komoly sebet... a vékony jégcsapok 

darabokra törve csillogtak körülöttük a fűben. 

Tiffany gondolatban erősítő elmedallamot kezdett dalolni, erre Stark és Alen ébredezni kezdett. 

Végül Ron és ő megkönnyebbülten látta, amint a két fiú álmosan felül. 



- Jól vagytok? – kérdezte lassan Tiffany. 

A fiúk bizonytalanul bólintottak. 

- Mozgassátok át az izületeiteket! – mondta barátságosan Ron. – Vívók vagytok, de szóljatok, ha 

részletezzem. 

Alen szemlesütve megcsóválta a fejét, de mosolygott… mindketten feltápászkodtak, s ellenőrizték 

izületeik mozgását. 

- Én jól vagyok. – mondta végül Stark. Hangján érződött, hogy szégyelli magát. 

- Nekem sincs bajom. – szólt Alen keserűen. Egyértelműen csalódott magában. 

Tiffany rájuk nézett, s komoly hangon szólt: 

- Nagyon kevés jégmágus van, nem vívtatok még ellenük. Csak ezért ütött ki titeket. 

Stark sóhajtása elárulta: a lány szavai erővel töltötték el. 

Alen hálásan bólintott Tiff felé, majd Ronra nézett. 

- Ron, Daren az erdei út túloldalára nyíló barlangokhoz indult keresni téged. Sok időt elvitt a rablók 

megölése, szerintem ő már visszaindult Tyranba. Nincs értelme az úton várnunk rá. 

Ron bólintott, majd Tiffany mellé lépett. Alen vezetni kezdte négyüket az erdei út felé, majd az utat 

elérve Tyran irányába fordult. 

Egy domboldalra kiérve meglátták alattuk várost… színes sátortetős kőházaik drágakövek benyomását 

keltették. Utcái tiszták voltak, mozaikkövekkel borítva. 

A városba leereszkedő utat fűzfák szegélyezték. Alen vezetésével elindultak rajta a város felé. 

Végül leértek a tengerszintre, s beértek a házak közé. A nap akadálytalanul sütötte az utcákat, a helyi 

lakosok tarka öltözéket hordtak. A szélesebb utcák mellett árusok kínáltak színes szőttesekkel árnyékolt 

pultok mögül élénk színű zöldségeket, gyümölcsöket, mintás porcelántárgyakat és fonott kosarakat. 

De az utcákat nem árnyékolták fák, néhány cserépbe ültetett facsemetét kivéve. 

Ron a házak közé kirakott mintás kövezetre nézve megállapította, hogy jobban szereti azokat a 

településeket, ahol az utcák szélén fű és fák nőnek. A lakosokhoz közelebb marad a természet. 

Alen vezetésével elértek a városszéli domboldalhoz, aminek pincéiben a borokat érlelték. 

Ron az egyik nagyobb kőpince bejárata felett meglátta a viking kocsma címerét. 

Alen benyitott a kocsmába, társai követték őt a hűvös félhomályba. 

Végignéztek a kőfalakkal védett, apró ablakokkal megvilágított csarnokban. 

A kocsmáros viking fegyverzetben állt a pult mögött. A kőfalak mellett polcokon borok és röviditalok 

címeres üvegei sorakoztak. 

Az egyik kerek asztalnál meglátták Darent: kettesben ült egy idegen, barna hajú lánnyal... 



Ahogy Ron ránézett, szokatlan érzése támadt... valahonnan ismerősnek találta. 

A lányról nyugodt, elemző értelem sugárzott, és vonzóan egészséges volt. 

Akárcsak Tiffany. – gondolta Ron. – Bár ő inkább elmélyült és együttérző. De én már döntöttem: felé 

törekszem. Nála jobbat nem találhatok, csak hűtlen lennék olyasvalakiért, aki nem elkötelezett irántam. 

Daren felnézett, meglátta őket, s támogatóan bólintott. Kihúzta a mellette lévő széket. 

Mindannyian leültek az asztal köré. 

Ron kimerülten, de hálásan szólt: 

- Hát… köszönök mindent. – mosolygott. 

Alen legyintett. 

- Á, hagyd… Tényleg, mi bajuk volt veled a rablóknak? 

Ron szemei a múltba révedtek. 

- Hát… ez még azelőtt történt, hogy bármelyikőtökkel találkoztam volna… Pénszűkében álltam és 

elvállaltam egy rablóirtó munkát. 

Tekintete elkomorult. 

- Ez a banda volt az. Én azt hittem, miután kinyírtam a vezért, hogy sikerrel jártam, de ezek szerint nem. A 

banda másik fele ide jött át, és amikor lezuhantam, egyből megismertek és elfogtak. 

Megborzongott. 

- Ha nem jöttök, akkor biztosan felkoncolnak. 

Stark is megremegett. 

Daren óvatosan szólt: 

- Hát… az a fő, hogy senkinek nem esett különösebb baja, és hogy megtaláltuk egymást.  

Stark a barna hajú lányra nézett, s érdeklődve szólalt meg: 

- Ja, tényleg: kit tisztelhetünk a hölgyben? 

A többiek is észbe kaptak, s bocsánatkérő figyelemmel néztek a lányra.  

Ezt elszúrtuk. – gondolta Ron. – Ezzel kellett volna kezdenünk. 

- Stella Brown vagyok. – mondta nyugodtan az arany nyakláncot hordó lány, megjelenése együttérző 

szellemi hatalmat sugárzott. – Darent régről ismerem, s most váratlanul találkoztam vele. Egyszer régen 

megmentett a rámtámadó szörnyektől.  

- Stark Rayen. 

- Szólíts Alen-nek. 

- Tiffany… 



De a lány fejezte be: 

- … Marston, és Ron K. Blade. 

Mindenki döbbenten nézett Stellára. 

Ő komoran elmosolyodott. 

- Valószínűleg nem emlékeztek rám. Stern lerombolása után én találtam rátok, és én vittelek titeket 

kórházba. 

Ron és Tiffany felélénkülve rászegezték tekintetüket, és azonnal felegyenesedtek székükben. 

Ron szólalt meg: 

- Tudnál Sternről és a történtekről bővebben mesélni? Tiffany-val nem emlékszünk semmire… 

Stella lesütött szemmel gondolkozott. Lágy hangon szólalt meg. 

- Hmmm… pontos okokat én se tudok, de egy nap egy csoport harcos jött be a faluba, és egy nyakláncot 

kerestek. 

A téma ellenére, amit felelevenített, uralkodott érzelmein. 

A Ron mellett ülő lányra nézett. 

- Rajtad keresték, Tiffany. 

Tiffany szemei kitágultak. Ránézett szíve mellett függő kerek medálra, ami idegen szimbólumot ábrázolt, 

s láthatóan két ismeretlen fémötvözetből készült. 

- Rajtam? - távolságtartó mérlegeléssel Stellára nézett. - Milyen nyakláncot? Ezt, ami a nyakamban van? 

Stella komoran nemet intett fejével. 

- Nem tudom. – mondta komolyan. - Amikor apád nem tudott a segítségükre lenni, a parancsnok 

bedühödött és legyilkoltatott mindenkit. 

Ron váratlanul erélyesen kérdezte: 

- Te is ott voltál a faluban? 

Stella megrázta a fejét. Felélénkülve válaszolt: 

- Nem, ezeket a dolgokat Daren mondta el nekem. – bizalommal nézett a szőke lófarkas fiúra. – Én a 

kórházban voltam orvos akkoriban… 

Tiffany és Ron egyszerre emelkedtek meg, kezükkel az asztalt lefelé tolva. 

- Daren??? – mindketten átható érdeklődéssel néztek a fiúra. 

Daren fogai összeszorultak. Távolságtartóan válaszolt: 

- Igen. Én is ott voltam a faluban. Láttam mindent. De… nem csak ezt… 

- Mit még? – Tiffany éles tekintettel figyelt rá. 



Daren hallgatott. 

- Kérlek, mondd el! – kérlelte Ron. - Lehet, hogy fontos… 

Daren hidegen a fiúra nézett. 

- Ron… biztos vagy benne? 

- Persze. Miért? 

Daren nagy levegőt vett. 

- Mert… te ölted meg Tiffany szüleit! 

Ron körül egész környezete elhomályosult. 

Nem kapott levegőt. 

Én? Tiffany szüleit, akit szeretek? 

Ez nem lehet! 

Sose akarok neki rosszat! 

Végül hallotta saját szavait: 

- Ez nem lehet! 

Daren lesütötte szemeit. 

- Sajnálom… láttam. – Stella intenzíven nézte a szomorúan beszélő fiút. - Tiffany-t is meg akartad ölni, de 

én közbeléptem. Engem is súlyosan megsebesítettél… 

Ron behunyt szemmel fejét rázta, harsányan tagadta: 

- Nem… Nem… Ez képtelenség! 

Nagy levegőt vett. 

- Miért tettem volna? 

Tiffany könyörögve ránézett. 

- Ron… - hangjában hideg rémület jelent meg - Ugye nem igaz? Mond, hogy nem… 

- Persze hogy nem! – vágta rá Ron, válságában nyíltan nézett Tiffre. … S ekkor rádöbbent: nincs emléke, 

ami ezt kizárná. Három évnél korábbra nem emlékezett. 

Körülnézett az italospolcokkal berendezett kocsmában. Kétségbeesetten keresett fogódzót, de nem 

talált. 

Nem zárhatom ki, hogy megtettem. 

Őszintén Tiff szemébe nézett, s fájdalmasan megszólalt: 

- …de… Mi van, ha mégis? – tehetetlen dühvel nyögte: - Nem emlékszem semmire! 



Egyszeriben elszakadt társaitól, s embertelenné vált számára számára a színes kocsma. 

Lázasnak érezte magát, szíve hevesen lökte benne végig a forró vért. 

Többször sóhajtott, beszívva a hideg levegőt, hogy cselekvőképessé váljon. 

Végül ismét ránézett Tiffanyra, és hozzá beszélt. 

- El kell jutnom Sternbe. Hátha ott vissza tudok emlékezni valamire. Bármire. 

Tiffany fogai összeszorultak, de a lány támogatóan Ronra nézett és bólintott. 

Társai megértették: semmi nem bizonyítja, hogy Ron gyilkos lenne. Az pedig, hogy ki akarja deríteni, mi 

történt valójában, tisztességes jellemre utal. 

Tiffany tekintetével feszülten vizsgálta Darent. 

Mi oka lenne hazudni? … Mindkettejükben bízom. 

- Talán Te emlékszel rosszul, a mészárlás okozta sokk miatt. 

Daren kétkedően csóválta a fejét. 

Mindannyian hallgattak. 

Végül Daren dermedten kérdezte: 

- És… mivel mennénk Sternbe? 

- Miért nem mentek a léghajótokkal? – kérdezte valaki rekedtes, érdes hangon. 

A társaság tagjai meglepetten körülnéztek, s meglátták: a pultnál ivó, jelentéktelen kinézetű nindzsa 

fordult feléjük. 

- Azzal elég gyorsan odaérnétek. – hangjából megviseltséget és edzettséget hallottak ki egyidejűleg. 

Stark élénk tekintete ezúttal értetlen volt: 

- De hát… az lezuhant… 

A nindzsa lazán válaszolt. 

- Dehogy zuhant. Láttam leszállni. 

Stark a távolba révedt, száján elhaló hangon kicsúsztak gondolatai: 

- Az lehetetlen… 

A nindzsa gonosz szusszantással röviden nevetett. 

-  Hehh… - határozottan szólt: - megmutatom, hogy hol szállt le. Persze, hogy én is nyerjek valamit a 

dolgon, vigyetek el egy darabig. Már unom ezt a szigetet. 

Stark felélénkítette magát, s ismét társaira figyelt. 

Körbenézett rajtuk, s rádöbbent: társai tőle várják a megoldást. Ő a pilóta. 



Ránézett a nindzsára. Átgondoltan szólt, de hangján hallatszott a kételkedés. 

- Hát, ha igaz amit mondasz és tényleg ép a léghajó, akkor semmi akadálya, hogy elvigyünk. – Aggódva 

Ronra nézett. Együttérzően kérdezte: - Elfogadod, Ron? 

 A fiú élettelen tekintettel maga elé meredt, szótlanul bólintott. 

- Helyes. – a nindzsa egyenesen, s kedélyesen beszélt. - A neveiteket már hallottam, úgyhogy hagyjuk a 

bemutatkozást, én Lance vagyok. 

Vizsgálódó szemmel, de gyorsan körbenézett mindannyiukon. 

- A léghajó tőlünk nyugatra, egy kisebb erdő közepén szállt le. 

Stark felállt székéből, s mindenki másolta. Mikor szétszéledtek az asztaltól, Daren nem mozdult el. 

Ehelyett rajongó szemekkel nézett a vele szemben felállt barna hajú lányra. 

Reménykedve kérdezte: 

- Stella, velünk jössz? 

Stella határozottan bólintott, s elmosolyodott. 

- Igen, én is Sternbe tartok. – szólt nyugtatóan. 

  



Váratlan látogatók 

 

Ronék Lance-t követve ropogó léptekkel haladtak a ritkás erdő zöld, nyirkos füvén. Ront a zöld fák 

látványa és a friss levegő megtisztította a kétes hitelű beszámoló okozta keserűségtől. Ismét támogató 

alaptermészete dominált benne. Előttük a fák között meglátták a nagy fémballont. 

Ront öröm töltötte el. 

- Tényleg itt van! – szólt lelkesen. 

- Nem megmondtam? - Lance érdes hangjában nevetés bújkált. 

- De… - válaszolta Ron békésen. – Csak olyan hihetetlenül hangzott…  

- Na ja… - szólt Lance. - Menjünk be, aztán indulás! 

Ahogy közelítettek felé, a fémfelület betöltötte látókörüket, s már bonyolult szürke nyúlványait is ki 

tudták venni. 

- Furcsa jármű. - szólt döbbenten Stella. - Tényleg repül? 

Daren bólintott. 

- Igen. - hangján hallatszott, hogy lelkesedik a lány iránt és bízik benne. 

Stark a csapat élére tört, s az oldalkijárathoz vezette társait. Oldalra húzta a fémajtót, s vezetésével 

beléptek a csempézett folyosóra… a léghajó egész belseje fényárban úszott! 

Bal oldalt rögtön a fedélzetre nyíltak az üvegablakok, míg jobb oldalt, a fémfalból nyíló széles átjáró 

mögött nagyméretű közösségi csarnok terült el a hajó gyomrában. 

Ez biztos ugyanaz a hajó? – kérdezte magában Ron. – Egyetlen szintből áll, nyoma sincs a liftnek. 

- Mi a fene? – tört ki Alen. – Ez nem ilyen volt! 

Az üvegablakok előtt átlátszó földgömbök forogtak, belsejükben útvonalterveket mutattak fénylő 

hologramokként. A fémfalba pedig félgömbök mélyedtek, s élénk sárga fényű hologram kezelőfelületet 

sugároztak. 

Lance szemei döbbenten kitágultak. 

- Ki építhette ezt a léghajót? Minimum, hogy zseni az ürge… 

Stark odalépett az egyik félgömbhöz, s ujjaival nyomogatni kezdte a levegőbe kivetített betűgombokat. 

A félgömb erre zöld szimbólumokat sugárzott szeme elé, Stark komoran koncentrált. 

- Érdekes. Valaki beindította a folyamatot… 

- Milyen folyamatot? – kérdezte azonnal Tiffany. 

- Azt, amitől ilyen lett a léghajó. Magába építette a szobákat. 



A társaság tagjai egymásra néztek… látták egymás döbbenetét. 

- Mi a fene ez az egész? – fakadt ki Ron. - Ki csinálta ezt a léghajót? Még az életemben nem hallottam 

ilyesmiről… 

Stark komoran bólintott, s továbbra is a hologramokra figyelt. 

- Majd elmondom, ha elindultunk. Még ellenőriznem kell egy-két dolgot. 

Alen elővonta kardját, s elindult a társalgóba vezető nyílás felé. Társai Stark kivételével követték. 

Átnéztek a széles nyíláson, és teniszasztalokat, fallabda területet, valamint fehér székekkel körbevett 

fémasztalokat láttak. Senki nem volt a csarnokban. 

Megkönnyebbülten beléptek, s szétszóródtak. 

Ron nem tudta figyelmen kívül hagyni az eshetőséget, hogy csapdába sétáltak be. De védenie kell Tiffany-

t, ezért mellette marad. Stark ismeri a léghajót, és túl nagy kockázatot nem vállalt volna. Ezzel juthatnak 

el a leggyorsabban Stern-be. 

Alen gondterhelten körbenézett az összezsugorodott fedélzeten: a tömör fémfalak által közrefogott 

rekeszekbe volt helyezve az összes fehér huzatos ágy. 

Az alvótársak nem láthatják egymást. De a terem közepéről mindenkit szemmel lehet tartani. 

Ron Tiffany mellett haladt, közben minden irányban figyelte környezetét… a lány a Csarnok hátsó vége 

felé vezette őt… 

Tiffany szeretett volna bízni Ronban, de mióta hallotta Daren szavait, nem volt rá képes. 

Nyugalmat szeretnék egyedül, hogy végiggondoljam, megölhette-e a szüleimet. Már ezzel elárulom őt, 

mert elhagyom, amint gyanúba keverik? Ráadásul bizonyíték nélkül. Most kellene kitartanom mellette? 

Mindenképpen le kell ülnöm, hogy végiggondoljam. Lehet, hogy arra jutok, el kell hagynom, de arra is 

juthatok: biztos nem Ron ölte meg őket. Most erre időt kell szánnom. Miután biztos lettem a dolgomban, 

azután tudom csak újra teljesen támogatni őt. 

Tiffany és Ron odaértek az egyik székekkel körbevett asztalhoz. 

Tiffany Ronra nézett… átható, bánatos tekintettel. 

- Én itt az asztalnál várom meg az indulást. – szólt határozottan, de elkeseredetten. - Jó? 

Ront elborította a keserűség, de megértően válaszolt. 

- Persze. 

Bólintott, s lassan továbbindult… bizonytalanul körbenézett, majd kevésbé lassú tempót és egyenes utat 

erőltetett magára. Gondolatait továbbra is Tiffanyra irányította, hiába keltett ez benne bánatot. 

Tiff, nagyon hideg lettél hozzám… Persze megértem. Hiszen gyilkos vagyok. 

Hallgatnom kell Daren figyelmeztetésére, és távol kell magam tartanom Tőled? 



Még reménykedhetek, hogy nem én tettem. De ha kiderül, hogy én voltam, vissza se térhetek a 

szeretetbe. 

- … ez érdekes. – szólt egy mély hang kedélyesen Ron előtt. 

Öblösen válaszolt egy másik. 

- Na ja. De hát ez van! 

Ezek a hangok! Csak nem… 

Ron előrenézett, s meglátta: elért a hátsó falhoz, annak közepéből egy nyílás vezetett a következő 

társalgóba. 

Átrohant rajta, s a fehér székekkel körülvett asztalok között Alent látta meg privatér legénysége 

gyűrűjében! 

- …de azt hogyan éltétek túl? – kérdezte Alen vigyorral, szemei boldogan ragyogtak.  

Stan élénken válaszolt: 

- Az volt a szerencsénk, hogy miután vízbe vetettük magunkat, nem kezdtek el vadászni ránk, hanem 

hagytak elmenekülni… 

Ron belépett szobába, léptei kongtak a fémpadlón. 

- Ezek szerint mindenki túlélte? – kérdezte lelkesen. 

A privatérok egy emberként néztek rá. 

- Ron! 

Stan nevetett. 

- Persze, nem vagyunk mi holmi szárazföldi patkányok, hogy ilyen könnyen feladjuk… Jó téged is látni! 

Ron mosolyogva bólintott. 

- Veletek is ez a helyzet. – szólt nyugtatóan. - Már azt hittük, mind odavesztetek. 

Alen végignézett legénységén. 

- A pilóta, Stark vezetésével mindjárt indulunk Sternbe. Remélem, ti is velünk tartotok. 

Tom lépett elő. 

- Kapitány! Ez nem is kérdéses! 

- ÚGY VAN! – kiáltották mindannyian. 

Alen összecsapta kezeit és bólintott. 

- Helyes! – maga elé meredt. - Akkor… 

Megbillent a padló. 



- Mi volt ez? – kérdezte Ron, s körbenézett. A hajók imbolygásához hasonlóan mozogni kezdett a 

fedélzet. - Megmozdult a léghajó… 

Alen visszarohant az átjárón, mindenki követte. Előrerohantak egészen a fedélzetig, s a többieket is ott 

találták… a látóhatár enyhén imbolygott, s a magasból látták a tájat… a társaság tagjai szétszóródtak a 

parancsnoki híd széleinél: a padlóig érő, széltől védő biztonsági üvegek mellé álltak. Átnéztek az 

üvegfalakon, s látták a mélyben maguk mögött hagyott fenyőfákat. 

Ron meglátta Tiffany-t és megremegett: a lány is az üveglapokon nézett keresztül… most ő nem mehetett 

oda hozzá. 

Stark a vezérlőpult emelvényén állt: meghúzta a szabályozókarokat rögzítő kart, majd lejött a 

fémlépcsőkön a fedélzet csempézett padlójára. 

Hangosan szólt: 

- Egyenesen Stern-t vettem célba! 

Daren átszellemülten figyelte a tájat az üvegfalon keresztül. 

- Hihetetlen! – mondta – Bárki is csinálta ezt a léghajót, nagy koponya lehetett! 

Ron elméjén végigfutottak emlékei, amint Alen és Stark megmentik őt a rablók barlangjából. Most már 

bízhatnak egymásban: megkérheti a pilótát, hogy beszéljen a múltról. Barátságosan felé fordult, s 

egyenesen ránézve, óvatos-támogatóan megkérdezte: 

- Stark… honnan van ez a léghajó? Ki építette? 

Stark azt gondolta, most megbízható személyek veszik körül. Legalábbis több esély van erre, mint a 

Császárság katonái között. Ezt saját kárán megtanulta. 

Összeszedte erejét: maga mögött hagyja a Hadsereg tilalmait. 

Maga elé meredt, s komoly határozottsággal így szólt: 

- Hát jó. Elmondom. 

Mindenki elfordult az üvegfalaktól, és Stark köré gyűlt. 

...Ron nem tudta kizárni figyelméből, Tiffany hol áll körükben… 

Stark többször mély levegőt vett: próbált lazítani, egyenesen megnyílni társai előtt. Majd élénk 

tekintettel körbenézett és pedánsan beszélni kezdett: 

- Gondolom, mindenki előtt nyilvánvaló, hogy én a Császárságnak dolgoztam. 

- Persze. – szólt Alen kiábrándultan. - Azután valamiért börtönbe zártak. 

Stark elismerően Alenre nézett. 

- Igen. Arra is kitérek mindjárt. 

Körbenézett mindannyiukon, s arca elkomorult. 



A saját életét is kockárateszi és társaiét is, ha elmondja nekik a Császárság jelentette fenyegetés valódi 

természetét. De muszáj megtennie: a Császárság mindenképp fenyegeti őket, és csak így tehetnek ellene. 

Remegő hangon kezdte beszédét, de ezt pedáns határozottság váltotta fel: 

- Szóval mielőtt pilóta lettem, egy kutatócsoportban dolgoztam. Az volt a feladatunk, hogy a Tribalok 

után kutattunk. 

- Tribal-ok? – kérdezte Stella csillogóan értetlen szemekkel. – Azok mik? 

- Inkább kik… - válaszolt Stark komoran koncentrálva. - Ők voltak az előttünk élő emberek a földön, csak 

valami miatt mind eltűntek. 

- Érdekes… - szólalt meg váratlanul Daren – Ők építették ezt a léghajót is? 

Stark rögtön Darenre nézett. Enyhén sóhajtott: támogatva érezte magát.  

- Igen. – válaszolta egyenesen. Éles tekintettel folytatta: - Sok mindennel egyetemben ezt a léghajót is 

egy földalatti raktárban találtuk. A csarnokot úgy írnám le, hogy az az ősi hős idők kincseinek, magas 

technológiájának gyűjtőhelye. 

Ron távoli hangon szólt, gondolataiba merülve: 

- Furcsa… ha ennyire fejlettek voltak, miért nem hallottam a Tribalokról soha? 

Stark komoran válaszolt: 

- Azért, mert a Császárság minden információt visszatartott. Minden Tribalokról szóló, vagy egyáltalán 

rájuk utaló könyvet begyűjtöttek. 

Ron próbált előrelátó lenni, együttérzően mérlegelte, hogyan kérdezhet tovább. 

Daren Starkot figyelte, tekintetén látszott: nem tudja, a pilóta hogyan reagál majd. 

Mégis Daren szólította meg: 

- Oké, eddig világos. De miért zártak börtönbe? 

Stark lesütötte a szemét. 

- Mert… - Mély levegőt vett, s tisztán kimondta: - Rájöttem, mi áll e mögött a nagy kutatás mögött. 

- Mi? – kérdezte komoran Alen. 

Stark elítélően megcsóválta fejét. 

- Fegyverkezés. 

Élénk tekintettel végignézett a többieken. 

- Gondolom, láttátok, milyen fegyverem van. Ez is Tribal gyártmány. 

Fogai összeszorultak. 

- Ha a Császárság ráteszi a kezét a Tribal-ok fegyvereire, annak beláthatatlan következményei lesznek. 



Mindenkit sokkhatás borított el: a Császári Hadsereg már eddig is a legerősebb volt a világon. Ha szert 

tesz erre a technológiára, leigázhatja az összes többi szigetcsoportot. Hirtelen elvesztették lábuk alól a 

talajt, s az egész világ jövője bizonytalanná vált… 

De Daren elismerően Starkra nézett, s elmosolyodott. 

- És gondolom, te szabotáltad a műveletet! 

Stark gondterhelten sóhajtott, s maga elé meredve válaszolt: 

- Igen. Berobbantottam a raktár bejáratát. 

Mindenki megértette: maga a barlang nem omlott össze. A Császárság most is azon dolgozik, hogy újra 

elérje a csarnokot. 

Ron felelősségteljes, gyógyító hangon megkérdezte: 

- Ez a raktárbarlang… hol van? 

Stark komoran koncentrált, szemeivel egy távoli látványra fókuszált. 

- A Császársági szigetcsoporttól nyugatra. 

Mindenki hallgatott. Remélték, nem nekik kell majd szembeszállniuk a Császársággal. Rossz előjel volt, 

hogy ők tudták meg a Császár kutatásainak célját. 

Stark végül megnyílt: körbenézett társain, s elmondta, ami egész életét leginkább nyomasztja: 

- A Császári Katonákhoz hasonlóan nagy ügyhöz akartam csatlakozni. Tekintélynek gondoltam, ha 

ismerek rejtett információkat és elit terveket. Pedig barátaim figyelmeztettek: ha valami titkos és elit, 

nem pedig nyilvános és közös, szinte kizárt, hogy jó legyen. 

Csend borult köréjük. 

Nem szólt senki, de Starkban bizalom áradt szét: hamis vígasztalással senki sem próbálkozott. Ehelyett 

komolyan átérezték helyzetét. 

A társaság tagjai egymásra néztek, s próbálták maguk mögött hagyni a nyomasztó híreket. Elléptek álló 

helyzetükből, s ismét körbenéztek az átlátszó üvegfalakon. 

Alenen látszott, hogy egész világképét felforgatta a Császárság által felfedezett múlt. Ezt muszáj volt 

megosztania valakivel. 

- Szinte hihetetlen. – mondta Ronnak. Elhaló komolysággal merengett. – Egy régi kor, ami sokkal 

fejlettebb volt, mint a miénk. 

Ron komoran bólintott. Hozzátette Alen tudásához, ő hogyan látja át a hallottakat: 

- Az ősidőkben is volt gonosz, és az is használta a technológiát. Sőt, fegyvernek gyűjtötte és fejlesztette… 

erőszakosabban, mint a kor kevésbé kártékony csoportjai. 

Sétáltak még néhány lépést a hajón. 

Senki nem akarta elhagyni a parancsnoki hidat. 



Ron ismét meglátta Tiffany-t… a lány ránézett, szemei bizonytalanul megremegtek. 

Daren tekintete körbejárt, s a fiú válaszra nem számítva mondta: 

- Kíváncsi lennék, mi lett a Tribalokkal… 

Stark fogai összeszorultak, de a pilóta halványan elmosolyodott. 

- Na igen. – fordult Daren felé. - Ezek azok a kérdések, amikre talán csak maga a Császár tudja a választ. 

Ron Darenre nézett, s fájni kezdett a feje… egyúttal elálmosodott. 

A pilótához fordult. 

- Stark… mikor érünk Stern-be? 

Stark szerényen nemet intett fejével. 

- Nem tudom biztosan. – válaszolta. 

Ron halkan szólt hozzá: 

- Akkor szerintem ledőlök egy kicsit, eléggé hasogat a fejem. 

Stark komoly tekintettel bólintott. 

- Oké, szólok, ha bármi van. 

Ron visszatért a nagy társalgóba, s lefeküdt az egyik fali rekeszbe helyezett fehér ágyra. A léghajó 

imbolygása álmosító hatással volt rá. 

Éles fényre nyitotta ki a szemét… Bizonytalan volt a világ körülötte, és szédült. Egy kórházi ágyon feküdt… 

Stella és egy idős nővér tevékenykedett az ágyak között járkálva. 

Az ablakok zöld gyümölcsfákra nyíltak… rajtuk napfény sütött be, ami fehér takarókon és ágyvasakon 

szóródott szét… a levegőnek steril szaga volt. 

… A nővér távozott… egy fekete nindzsaruhás alak lépett a terembe, s lábait összecsapva vigyázba vágta 

magát… az orvoshoz beszélt …. Ront rossz érzés borította el… 

Lance?... Lance-nak nem ilyen a testfelépítése… 

…Ron kinyitotta a szemét. A léghajó fémcsarnokának szélén, fehér ágyon feküdt. Mellette Tiffany térdelt 

és őt nézte. Arca közel volt hozzá. 

- Mi… mi történt? – kérdezte Ron riadt tekintettel. 

Tiffany bátorító hangon válaszolt. 

- Semmi. Valami rosszat álmodhattál, mert nagyon forgolódtál az ágyban. 

Ron felült. Nem tudta, Tiffany hogy vélekedik róla. Szerényen lesütötte szemeit. 

- N…néztél alvás közben? 

Tiffany bólintott. 



- Igen. Gondolkoztam… - Ron szemébe nézett magabiztos bizalommal – Biztos nem Te ölted meg a 

szüleimet. Engem is többször megmentettél. Nem hiszem el rólad, hogy megöltél bárki ártatlant. 

Ron izzadni kezdett. Tiffany szemei döbbenten kitágultak. 

- Elpirultál! 

- Én?... Ugyan… nem is… csak… - Tiffany szemeibe nézett - Köszönöm, hogy hiszel bennem. 

Tiffany maga elé meredve gondolkozott. Majd szemei felragyogtak, s belső erővel szólt: 

- Mi lenne, ha körülnéznénk a léghajón? Úgyis megváltozott eléggé, hogy újra felfedezzük. 

Ron lelkesen a lányra nézett. 

- Oké! – válaszolta kedvesen. 

Tiffany vezetni kezdte Ront a csarnokban. Határozottan megszólalt, háttérbe szorítva jellegzetes 

álmatagságát: 

- A hivatalos történettudományt sose szerettem. Nem csak agyalágyultnak nézi a régieket: csak a határok 

erőszakos változtatását és a hadseregmozgásokat tekinti történelemnek, s amíg ebben szünet van, úgy 

tesz, mintha nem lenne történelem. Pedig ott van a gyógyítás fejlődése, a művészetek, eszmék, 

települési szolgáltatások, technika fejlődése, de mindezt csak érintőlegesen vizsgálja. 

Ron nyílt kritikával válaszolt, de szelíd-támogatóan, óvatos és tiszteletteljes mérlegelésre ösztönözve. 

- Legfeljebb más volt a régiek tudása. Több olyan dolgot kellett önállóan megoldaniuk, amit mi már nem 

tudnánk. 

Megérkeztek az egyik asztalnál kártyázó privatérok, valamint Stella és Daren mellé. Alen körükön kívül 

áll. 

- Pont lekéstem a kezdést. – mondta Tiffanynak. 

A kártyázók utolsó lapjaikat tették az asztalra: Daren egy pikk ászt. 

Pengeélesen elvigyorodott. 

- Ha! Nyertem! 

Stella komoran, de megbocsátóan nézett rá. 

- Biztos csaltál! 

Daren rajongva nézett Stella szemébe, komolytalanul felindulva válaszolt. 

- Dehogy csaltam! – szétnézett társain. – Emberek, mit szólnátok egy kis szünethez? 

Stella félrenézett és bólintott. 

- Tőlem… 

A privatérok harsányan feleltek. 



- Legyen! 

- Jó! 

Alen dühösen kifújta a levegőt, karjait keresztbe fonta. 

- Nem igaz! Már sose tudok beszállni? 

A társaság tagjai felálltak, Daren elvonult Stellával. 

Tiffany továbbindult a hajó hátulja felé, Ron mellette haladt. Áthaladtak a hátsó átjárón, s a kisebb, fehér 

székekkel és fémasztalokkal berendezett társalgóba érkeztek. 

Néhány privatér ült az egyik asztal körül, előttük rumos üvegek álltak. Stan lelkesen intett Ronnak. 

- Hello, Ron! Mi a helyzet! 

Ron merengve nemet intett fejével. 

- Semmi különös… - ránézett a privatérra. Rádöbbent: nem tudja, hogy kerültek ide. – Stan, kérdeznék 

valamit: hogy találtatok a léghajóra? 

Stan szusszantva nevetett. 

- Ez hosszú történet. – Imbolyogva szétnézett. – Szóval… miután a vízbe vetettük magunkat és elsüllyedt 

a hajónk, találkoztunk egy halászbárkával. A halászok felvettek minket, és egy kisebb hajókázás után 

kitettek minket Tyran mellett. 

Ron halkan, a távolba révedően kérdezte: 

- És a léghajó már ott volt? 

Stan felélénkülve ránézett. 

- Várj, most jön a lényeg! Egy barlangban húztuk meg magunkat, és egyik nap reggel tájban egy furcsa 

dolgot láttunk. A léghajó volt az, ami lefelé zuhant. Ám hirtelen lelassult zuhanása, és pár perccel később 

simán földet ért az erdőben. 

A kormányos szemeiben feszült érdeklődés jelent meg. 

- Persze marha kiváncsiak voltunk, hogy mi az, ezért odamentünk. A legnagyobb meglepetés csak ezután 

jött, mert a léghajó üres volt! Mindannyian benyomultunk, de senkit nem találtunk. Már éppen el 

akartunk menni, amikor megláttunk bejönni egy fekete ruhás fickót. Ő nem vett észre minket, mert 

takarásban álltunk. Megnyomott pár gombot, és a léghajó átalakult. Akkor lett olyan, mint most. 

Szerencse, hogy egyikünket se zártak magukba a falak. 

Tehát valaki tényleg tud a léghajónkról. – állapította meg magában Ron. Gondolatai megakadtak a 

fekete ruhás férfin. – Az lenne, akit az emlékeimben láttam? 

- Hogy nézett ki az alak? – kérdezte. 

Stan fejével bizonytalanul nemet intett. 



- Hát… mint az a nindzsa fickó, Lance! Bár… nem olyan, mint Lance. Rajta látszik, hogy képes szélhámos 

lépésekre, az a fekete nindzsa viszont talpig becsületes emberként mozgott. Mint akinek nem kell 

szégyellnie a küldetést, amit véghezvisz. Ráadásul izmosabb volt Lance-nál. Kicsit emlékezetett engem… 

hát, már nem tudom, kire. 

Ron halványan elmosolyodott. 

- Nem baj, azért köszi az infót. – mondta hálásan. 

Stan megfogta a rumos üveget. 

- Nincs mit. – válaszolta, s szájához emelte az üveget. 

Biztos élvezi, hogy nem neki kell kormányoznia. – gondolta Ron. – A Stallion-on összeszedettebb volt. De 

még így is tiszták a gondolatai. 

Tiffany megfogta Ron kezét, és tovább vezette hátrafelé. Ezúttal egy hosszabb fémfolyosón mentek 

keresztül. A lányon látszott, hogy ő is gondolkozik Stan szavain. 

Végül kiértek egy fekete csempés keresztfolyosóra. 

Tiffany érdeklődve Ronra nézett. Lelkesen szólt hozzá: 

- Ez a kisebbé vált börtönfolyosó. A privatérok elmondták, hogy méghátrébb már csak a hajtómű 

csarnoka van. Színes huzalokkal és alkatrészek ládáival van tele. Oda menjünk, vagy először nézzünk 

körül itt? 

Ron elnéző mosollyal válaszolt. Nyugodt türelem hallatszott hangján. 

- Nekem mindegy, Tiff. Követlek. 

Mindketten végignéztek a folyosón: cellaajtók csak a hajóorr felőli oldaláról nyíltak. A hajtóművekre néző 

oldalába fémpolcok mélyedtek, amik tömve voltak a legértékesebb műszerekkel. Látták, hogy 

alkatrészeik kristályokból és nemesfémekből állnak, de a legtöbbnek Ron és Tiff fel se ismerte a 

rendeltetését. A nyúlványos fémeszközök lassan, de bonyolultan forogtak. 

Ronba és Tiffbe belehasított a felismerés: annyi eszközt halmozott fel a léghajó, amennyit jótékony 

szellemiségű személyek nem tehettek. Csak gátlástalanul gyűjtögető csoport szedhetett ennyit össze. 

A lány fókuszálni kezdett a távolba, s az egyik fémajtóra mutatott. 

- Az az ajtó zárva van, nyitógombján vörös fény ég! 

- Tiff, maradj mögöttem! 

Ron kardja markolatára tette kezét, s közelíteni kezdett az ajtóhoz. Tiffany mögötte haladt. 

A cellaajtó tömör volt. Nem láttak át rajta. Ron összeszorította fogait, s megnyomta a pirosan égő 

gombot. 

A cellaajtó félresiklott. 



Mögötte egy szűk cella volt, hátsó oldalának egy férfi támaszkodott masszív vörös páncélban és nyílt 

sisakban. Álmosan meredt maga elé, kezét kardja markolatán tartotta. 

Amint kinyílt az ajtó, a férfi felnézett. Éles tekintettel vizsgálni kezdte Ront. 

Lassan ellépett a fémcsempés faltól, mindketten egymás markolatot fogó kezét figyelték. 

A páncélos ismét Ronra nézett, s éles, parancsoló hangon kérdezte: 

- Ki vagy? 

Ron fogai összeszorultak, s komoran válaszolt: 

- Ezt akár én is kérdezhetném. Lévén ez a mi léghajónk. 

A férfi felelősségteljesen bólintott. 

- Tray de Kalver vagyok, a tyran-i helyőrség parancsnoka. 

Remélem, tényleg az. 

Ron kezét nyújtotta a vörös páncélos katonának, közben feszülten figyelt rá. 

- Ron K. Blade, zsoldos. 

A parancsnok kezet fogott vele, az orvtámadásnál előnyös apró módosítások nélkül. Ezután visszahúzta 

saját kezét. 

Ron megkönnyebbült. 

A császári katonák ráadásul sose teszik arcukat láthatóvá. 

Tray komolyan Ronra nézett, s élénk tempóban mondta: 

- Jelentették a járőreim, hogy egy furcsa tárgy szállt le az erdőben. Azt jöttem ellenőrizni. 

Komoran kifújta a levegőt. 

- Nem tudom, hogy mi ez a jármű, de amikor átkutattam, üres volt. 

Érdeklődően Ronra nézett, s kimondta, ami foglalkoztatta: 

- Én még nem láttam olyat, hogy valami magától mozogjon. 

Ronon halvány mosoly jelent meg. 

A tribalok tudását én sem ismerem. Csak a történetüket hallottam. 

- Hát igen… én sem értek hozzá. De… hogy kerültél a cellába? 

A parancsnok komoly figyelemmel válaszolt, de érezhető volt, hogy csalódott magában. 

- Egyszerűen rámzáródott az ajtó, amikor bejöttem. 

Ron elkomorodott. 

Elővigyázatosnak kell lennünk. Mi is csapdába eshetünk. 



Tray határozottan Ronra nézett. 

- Most viszont szeretnék visszamenni Tyranba. 

Ron bólintott. 

- Szólok Starknak, hogy forduljunk vissza. 

  



Új úticél 

 

Stark hangja áradt szét a folyosó falaiból: 

- Ron, kérlek gyere a pilótarészlegbe azonnal! 

Tray, Ron és Tiffany felélénkülve néztek egymásra. 

- Vezetek! – szólt Tiffany. 

A lány nyomában sietve elindultak a léghajó orra felé. Útközben Tiff is bemutatkozott. 

Amikor áthaladtak a hátsó társalgón, a privatérok nyugtalanul néztek rájuk. 

Végül kiértek a főcsarnok előtti folyosóról nyíló ablakokhoz. A középről nyíló széles kijáraton kiléptek a 

fémcsempékkel burkolt fedélzetre. Meglátták: Lance őrizte a parancsnoki hídra vezető fémlépcsőt, Stark 

az emelvényen feszülten nézte a léghajó kezelőpultját. 

Lance tehát nem bízik mindenkiben. – állapította meg Tiffany. – Talán igaza van. 

Tray megállt a fedélzet közepén, Ron és Tiffany pedig felmentek Starkhoz. 

Ron támogatóan szólt hozzá: 

- Mi a baj? 

Stark felváltva nézte a műszerfalat és a tájat, komoran koncentrált. 

- Nem tudom irányítani a léghajót. 

Ronra halálos fenyegetés csapott le. 

- MI??? Megint le fogunk zuhanni? 

Stark röviden megrázta fejét. 

- Nem… a léghajó egyenletesen halad egy adott cél felé… a Császársági hangárba. 

Ront adrenalin árasztotta el. 

- Úristen! Hívjuk a többieket! 

Stark komolyan Ronra nézve bólintott, s szája elé húzott egy vékony rézszálat. 

Amint beszélni kezdett, a léghajó összes fémburkolatú szobájának és folyosójának felületéről szétáradt a 

hangja. 

- Figyelem! Vészkészültség! Mindenki azonnal jöjjön a pilótarészlegbe! – Stark hangja egy pillanatra 

idegesen megakadt. – Ismétlem! Mindenki jöjjön a pilótarészlegbe. 

A hátsó társalgóban beszélgető privatérok azonnal felugrottak, feldöntve fém székeiket. Befordultak a 

szélesebb fal közepéről nyíló csempézett folyosóra és rohanni kezdtek a parancsnoki híd felé... 

...kivéve Stan-t. Ő amint felállt, ledermedt, forogni kezdett körülötte a világ. 



Fejében vészcsengőként megjelent a feketeruhás alak testfelépítése és mozgása, de még mindig nem jött 

rá, honnan számítson veszélyre. 

Összeszedte magát és belépett a fémfolyosóra... 

A hajóorr irányából a fekete nindzsaruhás Főparancsnok közelített felé, kivont pengével! Stan döbbenten 

meredt a fekete alakra. 

A Parancsnok nem tehetett mást: védenie kellett szerelmét, kardját előre tartva rárontott a barna 

szakállas privatérra... a leggyönyörűbb lány túlélését védte minden csapásával... 

… 

 

Az utazók a fedélzeten gyűltek össze, meghallgatni a pilótát. Miután Stark elmondta új helyzetüket, Alen 

lángoló tekintettel, tettre készen kérdezte: 

- Semmit sem tudunk csinálni? 

Stark fejével feszülten nemet intett. 

- Nem. Valami egyenesen magához vonzza a léghajót… vagy a léghajó irányítja oda magát. A vezérlőpult 

kijelzői fogadják az utasításaimat, mégse módosul a röppályánk. 

Daren zaklatottan körbenézett, s harsány hangon szólt: 

- Ez kész őrület… egyenesen belerohanunk a császársági katonák karmaiba! 

Ron meggondoltan szólt, szavai nyugtatóan hatottak mindenkire. 

- Hát… akkor legalább készüljünk fel, hogy ne támadhassanak ránk váratlanul. 

- Várjatok… - szólt közbe Tiffany - Miért támadnának ránk? Elméletileg ők nem tudnak arról, hogy mi 

vagyunk a léghajón. 

Alen hümmögve bólintott. 

- Ebben lehet valami. 

Stark elismerően a lányra nézett. 

- Igen, ez jó észrevétel. – körbenézett társain - Akkor vegyik számba, hány álpáncélunk van. 

Az egyik szakállas privatér szólalt meg. 

- Egy sincs. Mi annak idején átkutattuk a léghajót, de nem találtunk semmit. 

- Engem mégse találtatok meg. – szólalt meg Tray. 

Mindannyian ránéztek. 

- És te ki vagy? – kérdezte Alen. 

Tray nyugodtan bólintott. 



- Tray de Kalver, a tyrani helyőrség parancsnoka. Véletlenül rám záródott a börtön ajtaja. Azért 

maradtam a hajón. 

Alen viszonozni akarta a bemutatkozást, de úgy, hogy nem fedi fel foglalkozását. 

- Aha. Én Alen Krane vagyok, ööö szerencsevadász. 

Tray szusszantva elmosolyodott. 

- Tehát privatér. Nyugalom, felfogom: ha más város privatérja véletlenül tilosba téved, attól még nem 

válik kalózzá. 

Alen elismerően bólintott. Tudta: ha idegen város közelébe hatol, tényleg elfogható kalózkodásért. 

A többiek is bemutatkoztak Tray-nek, ő ezután türelmetlenül megrázta a fejét. 

- Örülök a találkozásnak, de reményeim szerint minél hamarabb el szeretném hagyni a fedélzetet. 

Stark tettre készen, de bocsánatkérően nézett rá. 

- Sajnos még csak meg se tudjuk közelíteni a földet. A léghajó semmire sem reagál. 

- Akkor mit csináljunk? – vágott közbe Daren. 

Stark gondterhelten kifújta a levegőt. 

- Jobbat nem tudok, mint hogy megvárjuk, amíg megérkezünk. Aztán majd meglátjuk. 

- Kezd rosszra fordulni a helyzet. – állapította meg Alen. - Nem sok jót remélhetünk, ha rájönnek, hogy 

elfoglaltuk a hajót. 

- Hé! -szólt az egyik privatér - Hol van Stan? Ő nem jött ide. 

Ron is körbenézett: a kormányos tényleg nem volt körükben. 

- Igaz. 

Alen szemei fellángoltak. 

- Minden privatér keresse meg Stan-t! – adta ki parancsba – Én se pihenek, amíg meg nem találtuk! 

Az utazók egy része a fedélzeten maradt, figyelni, nem támadja-e meg őket a Császárság. A többiek a 

privatérokat követve szétszóródtak, hogy segítsenek megkeresni Stan-t. 

Ron és Tiffany a fémcsempés fedélzet közepén álltak. A fiú észrevette, hogy a lány mellette remegni kezd. 

Ron bízóan ránézett Tiffre. Lassan megfogta kezét. 

- Mi a baj? – kérdezte a szemébe nézve. 

Tiffany szemei egy pillanatra ösztönösen fellángoltak, megbecsülést sugározva. Fogai összesszorultak, de 

uralkodott magán és szándékosan halkan szólt: 

- Félek. 

Ron tettre készen a szemébe nézett. 



- Héhéhé, nehogy azt hidd, hogy hagyom, hogy bajod essen! Csak maradj mellettem. 

Tiffany magán uralkodva bólintott. 

- Jó. – mondta lassan, halkan. 

Ron szétnézett a fedélzeten… Lance most is a vezérlőpult emelvényét őrizte. 

Ronnak eszébe jutott legutóbbi álma a fekete ruhás harcosról. 

Tiffany fogta Ron kezét, ő odavezette a lányt Lance-hez. 

A nindzsa tanácstalanul nézett rájuk. 

- A fene se gondolta, hogy ilyen rázós lesz. – mondta. 

- Valóban. – válaszolta türelmesen Ron. - Lance… jártál már Sternben? 

Lance ráncolni kezdte homlokát. 

- Hmm. Stern. – röviden megrázta fejét. - Nem. 

Igen. Én is így gondoltam. Stan is azt mondta, hogy a harcos csak hasonlított Lance-re. 

Ron ismét ránézett a feketeruhás nindzsára… s álmosság árasztotta el. 

Szükségem lenne pihenni, de nem zárhatjuk ki, hogy Stan bajba került. Először meg kell őt keresnünk. 

Tiffany arcára nézett, s a lány bólintott. 

- Keressük meg Stan-t. – mondta Tiff átgondoltan. 

Mindketten visszamentek a tágas ablakok belső oldalán végigfutó folyosóra, s végig néztek rajta. 

Semmilyen ajtó nem nyílt a folyosó két végén, itt nem volt mit keresni. 

A biztonság kedvéért végig nézték a hologramokat sugárzó félgömböket, de egyik közelében se találtak 

fémillesztést, ami rejtett ajtóra utalna. 

Beléptek a Főcsarnokba… Stella és Daren már a csarnok közepénél járt, egymással szemközti falain 

kerestek rejtett ajtókat. 

Ron és Tiffany áthaladtak a csarnokon, beléptek a kisebb társalgóba… 

Alen és privatérjai vértócsát álltak körül! 

Amint beléptek, Alen feléjük fordult. 

- Stan-t még mindig nem találtuk meg. – szólt. A vértócsára mutatott – Most már létszükség 

megtudnunk, szembekerült-e veszéllyel. 

Ron bólintott, s kardja markolatára tette kezét. Tiffanyval együtt tovább haladt a hajtóművek felé vezető 

fémfolyosón, a leghátsó részlegbe: a színes energiavezetékekkel borított, súlyos faládákkal telepakolt 

raktárba. 



Elértek a folyosó végére. Beléptek a raktárcsarnokba… csillogó porszemcsék szórták szét a kis, kerek 

ablakokon besütő napfényt. 

- Ron… - szólalt meg Tiffany halkan, de megbecsülést sugárzó belső erővel - Nem érzed ezt a furcsa 

szagot? 

Ron beleszagolt a levegőbe…. disznóvágáskor terjengő véres szagot éreztek. 

A lányra nézett, komolyan bólintott. 

- Tényleg. De honnan jön? 

Tiffany óvatosan közelíteni kezdett az egyik sarokban elterülő ládához, Ron védelmezően követte.  

Kerülgették a faládákat… odaértek. Tiffany megfogta a láda fedelét és kinyitotta… 

Stan véres darabjai voltak benne! 

Tiffany szemei sokkolva lángolni kezdtek, egész teste megfeszült. 

- Úr…Úr…Isten…Nem…Nem!!! 

Ron hátulról hozzáért Tiff karjaihoz, s a lány a nyakába borult. 

- Nyugi. – Ron simogatta Tiff haját. Közben átnézett a lány válla fölött, figyelte környezetüket és fülelt is. 

– Szedd össze magad. – támogatóan fogni és simogatni kezdte a lány hátát és karjait. - Körültekintőnek 

kell lennünk, hogy a merénylő ránk ne támadjon. 

Tiffany kinyitotta szemeit, s ő is figyelni kezdett a fiú háta mögé. 

- Ron… - hangja remegni kezdett – Mi… történik körülöttünk? – karjával szorította a fiút. - Mi ez az egész? 

Ki… Ki ölte meg Stan-t? És miért? 

Ron ösztönösen megrázta fejét… megakadva Tiffében. Fogai összeszorultak. 

- Nem tudom… - enyhén, figyelmeztetően megszorította a lány karjait - de a gyilkos itt van a hajón, és… 

Döngő léptek hallatszottak a középről nyíló folyosóból. 

Gyorsan szétváltak, s a folyosóbejáratra néztek. Ron megfogta kardja markolatát, Tiffany felkészült rá, 

hogy elmedallamot sugározzon. 

Alen és egyik privatérja rontott be a raktárbacsarnokba. 

Körbenéztek, s meglátták Tifféket. 

Alen tettrekészen kérdezte: 

- Mi történt? Mi volt ez a kiáltás? 

Ron szótlanul hátuk mögé mutatott. 

Alen átnézett Ron és Tiff között, és a ládában meglátta Stan véres darabjait… elfehéredett. 

- Stan! – formálta szája hangtalanul. 



Privatér társa hirtelen felöklendezett és szakállas szája elé kapta kezét. Odalépett az egyik magas 

faládához, és lehányta a tövét. 

Alen a semmibe meredve, elhalóan szólt: 

- Ki… ki tette? 

Ron komoly hangon válaszolt, de érezhető volt feszültsége. 

- Nem tudom, de… azalatt történhetett, amíg a megbeszélést tartottuk.  

Alen észrevette Ront, s hálásan bólintott. Szemein elkeseredett gyász érződött. 

- Vagy… még előtte… - válaszolta. - Stan már a megbeszélés elején se volt ott. 

Ron fogai összeszorultak. 

- Ez igaz… – tekintete eszelőssé vált, de olyan feszült volt, hogy hangja elcsuklott – De… ki? Ki… ölte meg 

és… darabolta fel? Ki ez… a pszichopata? 

Tiffany remegve nézett rá… de megfogta kezét. 

Alen elhalóan a semmibe meredt. 

- Nem tudom… de megkeresem… megkeresem… 

… 

A többi privatér is belépett a raktárba. Odaértek Alenékhez a sarokba, s meglátták Stan felaprított 

holttestét… ledermedtek. 

Mozdulatlanul állták körül a ládát, szemükben könny kezdett gyűlni. 

Ron körbenézett rajtuk, s komolyan szólalt meg, óvatos tisztelettel: 

- Stan tisztességes volt. Nem kell aggódnunk, hogy a Mennyországba került-e. Igazi okunk nincs a gyászra. 

A privatérok szótlanok maradtak. Megértően bólintottak. 

Ron tiszteletteljesen a ládához lépett, majd becsukta. Alen és privatérjai mélyen sóhajtottak. 

Ron nyugtalanul nézett körbe a csarnokban. 

A gyilkos itt van a hajón… akár közülünk is lehet valaki. 

Stark hangja áradt szét a fémcsempéken: 

- Figyelem! Készüljetek! Mindjárt megérkezünk! 

Nem volt idejük gondolkozni, cselekedniük kellett. 

Visszarohantak a fedélzetre, s kiálltak a parancsnoki híd átlátszó oldalüveggel védett, sötét fémcsempés 

felületére. Lenéztek, s látták: a magas hullámokat vető kék óceán fölött siklottak át. Velük szemben, a 

nyílt tenger horizontján feltűnt egy szürke folt. Az óceán hullámai sebesen haladtak el a léghajó alatt, de 

a sziget, úgy tűnt, csigalassúsággal növekszik. 



Ron arra gondolt, tartozik Starknak: el kell mondania, hogy Stan-t meggyilkolták, s mindannyian 

veszélyben vannak. 

Fellépett a vezérlőpult mellé, s megsúgta neki. Stark fogai összeszorultak, s éles tekintettel bólintott. 

A társaság a fedélzetről figyelte a közeledő, szürke tömegű szigetet. 

Mindannyian ösztönösen megragadták fegyvereiket, s feszülten vártak. Nem tudták, életben maradnak-

e. Milyen támadókra számíthatnak, s kivágják-e magukat közülük. El tudják-e oldani a léghajót, s 

megmenekülnek-e mindannyian. 

Ahogy közeledtek a szigethez, meglátták: hatalmas, szürke kövekből épült palota magasodott rajta, 

tornyait arany kupolák fedték be. 

- Az ott a Császári Palota! – szólt hangosan Stark. – De én a Császárt még sose láttam. 

A kastélyt színes virágokkal teleültetett, gondozott palotakert vette körül. A léghajó maga mögött hagyta 

a partvonalat, és átrepült a növényekkel színesen befuttatott alagutak és labirintusok fölött. 

A palota melletti hangár kőtömbökből épült, s piramis alakú volt. Egy nagy, de sötét nyílás vezetett bele 

lejtősen. 

A léghajó sebesen közeledett a kőhangár felé... Stark még nem kiáltott, hogy veszélyben vannak, de 

lelkileg már készültek az ütközésre… a hajó végre lassulni kezdett... 

A léghajó belebegett a hangár mélybe tartó alagútjába… 

… aminek belső felületét ugyanúgy sötét fémcsempék hálózták be, mint a Draco folyosóit! 

A léghajót minden irányból körbevették a fémcsempék, illesztései hálót mintáztak. A hajó a járatot 

követve süllyedt lefelé, végül leért az aljára: az egyetlen birodalmi léghajó számára épített tágasabb 

indítócsarnokba. 

Az utazók feszülten néztek körbe… egyetlen páncélost se láttak. 

A hangár oldalának aljából fém rögzítőkarok emelkedtek ki, s a hajó alját közelítve önműködően keresni 

kezdték a méretüknek megfelelő mélyedéseket. Végül pontosan megtalálták a rögzítőpontokat, s beléjük 

mélyedtek. A motorok leálltak. A hajótest mozdulatlan maradt: a csarnok eszközei tökéletesen 

rögzítették. 

Az oldalkijárat önműködően kinyílt. 

Alen szótlanul intett, kezével a kijárat melletti fémfalakra mutatott. 

Mindannyian a falak takarásába rohantak, és harcra készen figyeltek a kijáratra… de senki nem lépett be 

rajta. 

Végül Stark suttogva megszólalt: 

- Érdekes. Senki nem jött fel a hajóra. 

Alen komoran bólintott. 



- Lehet, hogy tényleg nem gyanítanak semmit.  

Daren szemei izzottak, elárulva a fiú türelmetlenségét. 

- És most? Hogyan tovább? 

Alen határozottan bólintott. 

- Várjatok, kinézek. – szólt nyugodtan. 

Fejével behajolt a nyílásba, gyorsan körbenézett, majd visszahúzódott társai közé. 

- Egy teremtett lélek sincs kint. – dörmögte. 

Stark gyorsan megrázta fejét, s végignézett társain. 

- Ez felettébb különös. – mondta tettrekészen izzó szemekkel. – A hangárt mindig legalább négyen őrzik! 

Daren hangján hallatszott: nem tudta, mire számíthat, de szükségesnek látta lépni. 

- Mi lenne, ha kimennénk jobban körülnézni? Ha tényleg nincs itt senki, akkor könnyen eloldozhatjuk a 

léghajót. 

Stark a szemébe nézett, majd zordan bólintott. Végignézett mindenkin. 

- Csak a Császári Trónteremből lehetséges lehetséges a Léghajó irányítórendszerének engedélyt adni a 

távozásra. – mondta. - Oda kell mennünk. A Kastély második emeletére. 

Úgy érezte, kezdi elárasztani a félelem, amit a Császári Hadsereget szolgálva érzett. De már eldöntötte: 

hátrahagyja a Császárság kötelékeit.  

Erőt vett magán, s ismét társaira nézett. 

- A Császárt még sosem láttam a Trónteremben. Én mindig csak akkor voltam bent, amikor a Különleges 

Erők páncélosai beállították a hangárt úgy, hogy az kiengedje a léghajót. A kőfalakat borító vörös 

függönyök mögötti vezérlőkarokat kezeltük. 

A trónteremből nyílik a Főparancsnok titkos magánkamrája is, ahonnan ő a végső felszállási engedélyt 

megadja. Azt is meg kell találnunk, mert ő onnan oldja el a léghajót rögzítő karokat. 

Ron az előttük álló feladatra fókuszált. Előrelépett, s bólintott. 

- Induljunk. 

Fellépése társait erővel töltötte el. Bólintottak, s követni kezdték őt. 

Alen megtorpant, s a szakállas, elnyűtt inges férfiakból álló legénységéhez fordult: 

- Mindannyian maradjatok itt, védeni a léghajót. Ha a katonák kezére kerül, nem tudunk elmenekülni a 

császári szigetről. Köztetek a korábbi hajónkon bevezetett hierarchia van érvényben. Legalább 

hármasával mozogjatok! 

Ron elővette kardját, s közelíteni kezdte a kijáratot. 

Megtorpant, s az elővigyázatosan figyelő Tiffany-hoz fordult. 



Bízva a szemébe nézett, és halkan szólt hozzá: 

- Most, hogy jobban belegondolok… lehet, hogy a hajón nagyobb biztonságban lennél, mint velem. 

Tiffany lelkesen mosolygott, szusszantással elfolytotta nevetését. 

- Dehogyis! – súgta, rajongása miatt éles hangon – Melletted vagyok a legnagyobb biztonságban. 

Ron elmosolyodott, s hálásan bólintott. 

Társait vezetve kilépett a kijáraton. 

Stark melléállt, s vezetni kezdte társait. A csarnok csempézett falairól fémkarokkal tartott bonyolult 

eszközök függtek… Stark az egyetlen kijárat felé vezette társait. 

Beléptek rajta, s fémcsempékkel borított folyosóra érkeztek… senki nem volt előttük. Starkot követve 

továbbhaladtak, s a fémcsempéket egy idő után felváltotta a kőborítás. 

Sejtették, hogy azon a járaton haladnak keresztül, ami a léghajót kiszolgáló piramist köti össze a Császári 

Palotával. 

Végül beértek a Palota külső körfolyosójára, amit márványoszlopok választottak el egy nagyobb, íves 

mozaikkövekkel kirakott ünnepi fogadócsarnoktól. 

A falakból vékony rézcsövek emelkedtek ki, amik élénk lángú gázfáklyákként világítottak. A kőpadlót 

vörös szőnyeg borította, a falakat világos drágakövek díszítették. Lovagi páncélok álltak a falak és a 

márványoszlopok mellett, s a folyosók kereszteződéseiben is. 

Stark a lángokat tápláló rézcsövekre mutatott. 

- Tribal technológia. - suttogta. 

Vezetni kezdte társait át a palotán, az épület központjában kiépített márványlépcsők felé. 

Kongó üresség töltötte meg a kőfolyosókat, csak a gázfáklyák lobogása hallatszott. 

Stark hirtelen megszólalt. 

- Figyeljetek! Behatolhatunk a Könyvtárba! Ha azt sem őrzik.  

Ron halkan válaszolt: 

- Ha a Kastély most a figyelemelterelést szolgálja, elvitték onnan a fontos könyveket.  

Stark megértően bólintott. 

- Ha átkutatjuk a könyvtárat, csak később juthatunk el a trónteremig, hogy eloldozzuk a hajót. – szemei 

komolyan fellángoltak – Viszont ha elégetjük a könyveket, azzal ismét visszavetjük a fegyverkezési 

kutatást. 

Ron reménytelenül szétnézett társain. 

Megdöbbenésére mindannyian támogatták, hogy először a könyvtárat kutassák át. 



Hosszútávon gondolkoznak. – állapította meg magában Ron. - Nem átmenetileg akarnak megmenekülni 

a veszély elől. 

A feketeruhás nindzsára nézett. 

Bár Lance lehet, hogy csak kalandvágyból tart velünk. 

Stark elszántan sóhajtott, majd bólintott. Vezetni kezdte társait a Könyvtár felé. 

Elérték a Palota közepében felfelé vezető széles márványlépcsőket… ráfordultak… még mindig nem 

találkoztak szembe senkivel. Halkan mentek felfelé a lépcsőt borító vörös szőnyegen, amit rézcsövek 

rögzítettek. 

Az első emeletet elérve Stark fehér díszkőborítású folyosókon vezette tovább őket, végül egy hatalmas, 

masszív, világos fából készült, faragott ajtószárnyhoz értek. 

Ami zárva volt. 

Stark elővette pisztolyát. 

- Álljatok hátrébb! – szólt határozottan. 

Társai hátrább húzódtak, ő két kézzel maga elé tartotta pisztolyát és megcélozta a rézzárat. 

Meghúzta a ravaszt, s a zár ripityára tört. 

Társai nyugtalanul tekintettek körbe… lehet, hogy távoli páncélosok meghallották a lövés hangját. 

Stark elszántan belökte az ajtót… 

Bonyolult szövésű, ívelt mintás szőnyeggel borított terembe léptek be, a faragott fapolcok színes gerincű 

könyveket tároltak. Az íves mennyezetről fenyőfaszerű, apró üveglapokkal díszített csillárok lógtak 

vékony rézcsövön, ami közepükben szétágazott, majd felfelé meredő csúcsokban végződött, s gázlángot 

adott. 

Stark a bejárat melletti fiókokhoz lépett, s őket találomra kihúzva olvasni kezdte a katalógusokat. 

Fogai összeszorultak, s élénken megrázta fejét. 

- Ebben a katalógusban csak Tribal technológiák vannak. Semmi nincs a Tribalok történetéről! 

Levettek néhány könyvet a polcról. Amikor felnyitották őket, látták, hogy azokban is csak technikai 

leírások vannak. 

- Gyújtsuk meg a könyveket! – szólt Alen. – Meg kell fosztanunk a Császárságot a tribal fegyverek 

terveitől. 

Stark a kezében lévő könyvet odatartotta a gázfáklyához… de a kötet nem gyulladt meg. 

- A könyv anyaga is Tribal technológia. – mondta összeszorított fogakkal, szemeiben fájdalom 

tükröződött. 



A Könyvtár átkutatása tehát kudarc. – gondolta Ron. – A Császárság titkolja, amit tud az egykori fejlett 

nép történelméről. Összesen ennyit tudtunk meg: ez a legnagyobb kincse, amit még a fegyverek 

leírásánál is jobban félt. 

Ron szétnézett társain. 

- Talán jobb, ha néhányan felgyújtjuk a könyvtárat, s rögtön a Draco-hoz menekülünk vissza. A lángoló 

bútorok talán megolvasztják a tribal könyveket. A többiek most induljanak el Stark vezetésével a 

Trónteremhez, így elkerülhetjük a katonákat. 

Stark elismerően ránézett. 

- Ki járatos épületpusztításban? 

- Én. – válaszolta Alen enyhe gúnnyal, maga elé meredve. 

- Meg én. – szólt érdesen Lance. 

- Ezt inkább kihagyom. – szólt visszafogottan Tray. 

Tiffany tettrekészen szólt: 

- Rendben, akkor a fiúk elintézik a tribal technológiát, mi pedig siessünk a trónteremhez! 

Stark előlépett, hogy vezesse őket. Ránézett Lance-ra és Alen-re. 

- A trónterem pont fölöttünk van. Ha gyorsak vagytok, oda is jöhettek, hátha harcra kerül a sor. 

A két fiú bólintott. 

Stark kivezette társait a faragott faajtón. 

Ron egy pillanatra ránézett Alenre, s látta, hogy ő és Lance hang nélkül mutatnak a kijárattól 

legtávolabbi gázfáklyákra, valamint a vékonyabb fabútorokra… saját távozásukat is megtervezve. 

Stark visszavezette társait a márványlépcsőhöz, s felvezette őket a második szintre… 

…drágaköves borítású, ívelt mennyezet borult föléjük, s színesen megfestett, apró virágú növényeket 

ábrázoló kőfalak határolták a folyosókat. 

Stark hirtelen megállt. 

- Azt javaslom, szóródjunk szét. – szólt komoran. – Ha bármelyikünk kiált, megtudjuk, hogy katonák 

állnak lesben. Ha túl sokan vagyunk együtt, csak akkor támadnak ránk, amikor már összegyűltek annyian, 

hogy túlerőben legyenek. 

Társai hang nélkül bólintottak. 

Stark maga elé tartotta rézpisztolyát, s haladni kezdett a drágaköves folyosón. 

Kis idő múlva Ron és Tiffany követte őt. 

… Az egyik fordulóban meglátták Lance-t! 

Tiffany átható hangon szólt Ronhoz. 



- Ron… Lance nem a hátán hordja a kardját? 

Ron szemei döbbenten kitágultak… a fekete ruhás alaknál tényleg nem volt kard! 

A fiú megerősítően bólintott. 

- De… lehet, hogy fent hagyta a hajón. 

Az alak befordult a folyosó egyik oldalnyílásába… 

Tiffanyék hamarosan elértek ugyanoda: a Trónteremre nyíló, többféle színes fémből készült íves 

ajtószárnyakhoz… 

mindenre elszántan beléptek, s a szűk testőrségi előteret látták meg maguk körül… velük szemben vörös 

függöny által díszített nyílás vezetett tovább. 

Az egyik, tömör sötétséget magába záró lovagi páncél előtt Daren állt. 

Komoran szusszantott, de derűsen szólt: 

- Üdv. Lance már bement. 

Ron elhalóan válaszolt, már a trónteremre koncentrált. 

- Igen, láttuk őt bejönni. 

Ekkor a fém ajtószárnyakon kívülről belépett a testőrterembe Lance… kétkezes kardja rögzítve függött a 

hátán. 

Daren dermedten nézett rá… 

- Mi van? – kérdezte Lance komoran, érdes hangon. – Úgy álltok itt, mintha kísértetet látnátok! 

- Te… te már bementél ide! – szólt Daren elhalóan. 

Lance türelmetlenül kifújta a levegőt. 

- Ne hülyéskedj, hogy tudtam volna bemenni, ha csak most jöttem fel… majd Most megyek be! 

Félretolta Ront, s éles tekintettel körbenézve belépett a trónterembe. 

Ron bizonytalanul Darenre nézett. 

- Te… érted ezt? 

Daren röviden megrázta fejét. 

- Nem… - szemei váratlanul fellángoltak - hacsak… nincs valami titkos kijárat, amit Lance megtalált, és 

most szórakozik velünk. 

Ron enyhén nemet intett fejével. 

- Mindegy, menjünk be mi is. 

Beléptek… hatalmas üvegablakok nyíltak virágokkal teleültetett, dombként megmagasított függőkertre. 



Bizonyára az Uralkodó gyors kimenekítését szolgálva. – gondolta Ron és Tiffany. 

Az ablakok között magas vörösfüggönyök függtek a hófehér kőfalak előtt, tetejükön ívelt ciráldák 

tartottak arany sasszobrokat. 

A fehér kőpadlót mintásan szőtt, de egyszínű vörös szőnyeg burkolta, ami pontosan illeszkedett az 

emelvényen álló Trónszék lépcsőihez. 

A Trónszék széles volt, vörös párnáit drágaköves fejű szögek rögzítették, az arany ciráldákkal ívelt 

háttámla közepén egy hatalmas arany sasszobor állt. 

Stark már a függönyök által részben takart kőfalaknál állította a vezérlőkarokat a léghajó indulását 

engedélyező állapotba. 

Alen is megérkezett a terembe, s elkezdte végignézni a vörösfüggöny mögötti kőoszlopokat… de sehol 

nem talált rejtett csarnokot. 

Ron és Tiffany a trónterem közepén állt, hallgatták a Stark által átállított karok csattogását. 

Ron a vöröspárnás, aranyozott trónszékre nézett. 

Ez a hatalom? – gondolta megvetően. - Hogy addig engedelmeskednek, amíg fizetsz nekik vagy 

fenyegeted őket? Nyomába se ér annak a támogatásnak, amit az kap, akit szeretnek. 

Végül Stark visszaérkezett társaihoz. Végignézett rajtuk: mindannyian elértek a trónteremig, senkire nem 

támadtak rá páncélosok. 

- Sikerült eloldozni a hajót? – kérdezte Alen. – Lángralobbantottuk a könyvtárat. Amennyire meg tudjuk 

jósolni, a polcok biztos elégnek, tehát jó lenne mielőbb távoznunk. 

Stark röviden bólintott.  

- Beállítottam a karokat az engedélyt kiadó kód szerint. A Császár ilyenkor sosem volt a trónteremben, 

tehát remélhetőleg ugyanaz a kód működik most is. 

Éles tekintettel szétnézett mindannyiukon. 

- A Főparancsnok a Kamrájából adja meg a végső indulási jelet. Azt meg kell találnunk. Mindig megvárta, 

míg felszállunk a hajóra, ezért nem tudtuk meg, hol a kamra. 

Mindannyian bólintottak. 

Ron találomra elindult az egész hátsó falat elrejtő vörös függöny felé, Tiffany követte… tekintetükkel 

nézték a padlót is, hátha a szőnyeg egyenetlenségén át titkos lejáróra utaló kőlapot vesznek észre… a 

Trónszék közelében se láttak semmi eltérőt. 

Ron félretolta a hátsó függönyt… 

s egy kéken derengő kamrába vezető rövid kőátjáró került a szeme elé. 

Tiffany elismerően kiáltott. 

- Ez az, Ron, megtaláltad! 



Ron tenyerét kitárva jelzett a lánynak, hogy maradjon egyhelyben. Majd előhúzta kardját, s maga elé 

tartva belépett a kamrába és körbenézett… nem akarta, hogy a Főparancsnok lesből rátámadjon. 

Senkit nem látott. Intett Tiffany-nak, hogy jöhet… ő és Stark követte. 

Stark körbenézett a kék fényt visszatükröző falakon, kioldásra használható vezérlőeszközt keresve... 

- Itt nincs semmi. – állapította meg. 

Összesen két gázfáklya égett a kamrában, közepén egy fémcsempékből épített emelvény állt, ami egy 

vékony obeliszkhez vezetett… az obeliszk tetején, egy mélyedésből kék drágakő fénye sugárzott, 

szétterülve a kőfalakon. 

- … csak az a bemélyedés. – mondta nyugodtan, de éber figyelemmel Tiffany. 

Fellépett a fémlépcsőkre… belenézett a kék fénybe. 

Ron figyelmesen a lányra nézett. 

- Látsz valami érdekeset? – kérdezte tisztelettel. 

Tiffany arca megváltozott… mintha álmodni kezdett volna. 

Ront félelem borította el… a kék fény behatolhat emberek elméjébe, távol kellett volna tartani tőle Tiffet! 

A lány lassan előhúzta a nyakában függő medált, beletartotta a kék fénybe, s révületben szólt: 

- Fios… luxa… vinos… visecund. 

A kamrában állóknak az volt a benyomásuk, távoli morajlást hallanak. 

Tiffany ránézett Ronra, a fiú aggódva nézett rá… Tiff ismét ébren volt! 

Tiff megborzongott. 

- Mi… Mi történt? – kérdezte álmatag hangon, óvatosan. Lelépett az emelvényről. 

Ron féltette a lányt, s ez élénkítően hatott rá. 

- Nem emlékszel? – kérdezte óvatosan. Elsősorban Tiffre figyelt, ez önmagában visszafogta hangja féltő 

élét. 

- A kék fény elé álltál, levetted a nyakláncodat, feltartottad a mélyedéshez, és… - Elmondhatom? Nem 

teszek vele Tiffben kárt? 

- Értelmetlen szavakat mondtál. – szólt Stark, komoran figyelve. 

Ron lángoló szemekkel ránézett, majd ismét Tiffre… a lány döbbenten figyelt, de semmi kellemetlent 

nem érzett. 

Stark nyugtalanul rájuk nézett. 

– Ekkor úgy éreztem, valami történt! 

Ron Starkra nézett, majd tisztelettel megfogta Tiffany kezét. 



- Én is. – Erősítette meg halkan.  

Kiáltásokat hallottak meg a trónteremből. 

- Ez az! – harsány, parancsoló hang volt… idegen emberé! – Most bekerítettük őket! 

Alen a trónteremben magából kifordultan kiáltott: 

- Gyertek gyorsan! Csapdába csaltak minket! 

Stark előkapta fegyverét, s visszarohant a trónterembe… Tiffany és Ron követte… 

Ron is belépett az átjáróba… 

s zuhanni kezdett lefelé, kétirányban lenyílt alatta a kőpadló! 

Elrugaszkodott, karjait előrenyújtva próbálta elkapni az előtte emelkedve elsuhanó átjáró mozdulatlanul 

maradt kőpadlóját, önkéntelenül felkiáltott… 

de zuhanni kezdett a sötétségbe. 

Tiffany visszarohant a trónterembe… társai császársági páncélosokkal néztek farkasszemet! 

Egy pillanatra hátrapillantott… 

Ron, hol maradsz már?! 

Az egyik páncélos gúnyosan felnevetett, hangját eltorzította fémsisakja. 

- Ez könnyebb volt, mint hittük! – szólt parancsoló hangon. 

Bizonyára ő a parancsnok! – gondolta Tiff. 

Ránézett a teljesen páncélba burkolt emberre… semmit nem tudott leolvasni róla. 

- Mit akarnak tenni velünk? – tört fel Tiffből a kérdés önkéntelenül. 

A parancsnok hirtelen mozdulattal ránézett. 

- Hát, lenne egy-két ötletem, de most megelégszünk a sima halálotokkal! 

Előhúzta kardját, társai másolták. 

Tiffre páni félelem tört rá. 

Alen is kivonta pengéjét, összes társát megelőzve. 

A parancsnok kéjes gúnnyal szólt. 

- Miért, mit hittél, kislány? Most, hogy kimondtad a szavakat, már nincs szükségünk rád! És a többiekre 

se! 

Kardjával váratlanul Alenre mutatott. 

- Mutassuk meg a kalóznak: ő hal meg elsőnek. 

Alen ridegen válaszolt: 



- Szülővárosom védem a hadihajóktól, hajóit a kalózoktól. A civilizációt védjük jogosan. 

Végignézett a katonákon. 

- Ha ránk támadtok, ártatlanokat öltök, visszafordíthatatlanul. 

A katonák egymásra néztek. 

- Távozzatok, amíg tehetitek! 

- Nekünk parancsunk van. – szólt a parancsnok. Kinyújtotta kardját. - Előre! 

Mindegyik alárendeltje megindult, nehogy társaik kivégezzék őket. 

Alen feltartotta kardját és büszke csatakiáltást hallatott: 

- PRIVATÉR VAGYOK! – pengéjét pörgetve közéjük vetette magát. 

Stark megcélozta a páncélosokat fegyverével, és lőni kezdte őket. Hanyatt estek a lövedékektől. 

- Meneküljetek többfelé! – kiáltotta társainak. – Az ablakok mögött a függőteraszok levezetnek a kertbe! 

A többiek sugárirányban többfelé rohanni kezdtek, és nekiugrottak a magas, ívelt tetejű ablakoknak. 

Az üvegek csörömpölve széttörtek, s Tiffanyék párosával a színes virágokkal teleültetett kertteraszokon 

menekültek lefelé… Alen és Stark is követte őket… 

A Főparancsnokot utasító Tribal magában mosolygott. A Császárság végső céljára gondolt: a terv 

beteljesülése után a Császárságra nem lesz szükség. Se a császári katonákra. Amint beindítják a 

technológiai fejlődést a tribalok felélesztésével, ők a katonák nélkül fogják biztosítani további 

fennmaradásukat. 

Hogy fognak könyörögni a császári merénylők és katonák, hivatkozva a túlélés érdekében tett 

erőfeszítéseikre! S ugyanaz fog rájuk várni, mint az összes többi élőlényre: elszívják minden életerejüket, 

hogy a tribalok kutatóinak elmemunkáját táplálják. 

A feltámadni próbáló hatalom félrevezette az embereket, hogy azok tönkretegyék egymást lelkileg és 

kioltsák egymás életét. Nem volt joga feltámadni, ezt meg kellett akadályozni. 

Ez a hatalom jogosnak tartotta, hogy saját túlélésének mindent alárendeljen. Nem az univerzumot akarta 

a legjobban működtetni: természetesnek vette, hogy minden csoport saját befolyását növelné a 

végtelenségig, így nekik se kell mást tenniük. 

Irányítói nem mások szolgálatával akartak növekedni: kimagasló eszük miatt azt gondolták, nem kell 

együttműködniük, s természetüknél fogva szolgasorba taszíthatják a közönséges embereket. Ezáltal 

valójában magukat süllyesztették az értéktelen szintre. 

  



A Palota alatt 

 

Ron függőleges aknán zuhant a sötétségbe, de az akna oldalfala egyszer csak alányúlt, s vízszintessé 

görbült. 

Ron gurulva végighorzsolta magát a padlón, végül kicsavart testhelyzetben feküdt a földön. 

Mindene fájt, és víz csöpögését hallotta a sötétben. 

Fókuszálni próbált, s apró lángokat látott pislákolni a magasban két sorban. Végül a szeme eléggé 

hozzászokott a sötéthez, és látta, hogy egy földalatti kőfolyosóra érkezett, aminek két oldalán egymástól 

távolra függesztett, vékony rézcsövek adtak a tájékozódást alig segítő megvilágítást. 

Védenem kell Tiffany-t! Azonnal vissza kell jutnom! 

Földöntúli erőfeszítéssel felugrott, megszűnt fájdalmat érezni. Átható tekintettel körbenézett, de sehol 

nem látott felszíni fényre vezető járatot, egyetlen földalatti folyosó kőfalai vették körbe. 

Visszarohant a folyosó végéhez, ami a függőleges aknává vált. Felnézett, s csak a koromsötét teret látta, 

a felkapaszkodás lehetősége nélkül. 

Ösztönösen fülelni kezdett.   

Ha csak hallgatom, ahogy rájuk támadnak, azzal semmit nem segítek! Ki kell találnom innen! 

Azonnal megragadta kardja markolatát és erősen szorítva kirántotta a pengét. Csak az adrenalintól nem 

érezte, amint a markolat belevág tenyerébe. 

Teljesen feszült volt, végtagjai enyhén remegtek. Találomra kiválasztott egy járatot és sprintelni kezdett 

benne, nem érzett fáradtságot. 

A járat kanyargott. Az egyik kanyarulatban egy élőhalott zombi támolygott felé, karjait lóbálva… Ron 

egyszerűen átvágta és futott tovább… 

A rézcsövek apró lángjai folyton változó irányokba vetítették árnyékát… Elért egy kereszteződésig, balra 

fordult, s ismét egy penészes zombit vágott ketté… 

Kezdett megijedni az élőhalottaktól. Összefertőzhetik, ha nem vigyáz…. 

A járatban ismét zombi jött szembe vele, undorítóan mozogva… és hörögve. 

Ron megdermedt. De arra gondolt, csak egy feketemágus varázslata erőlteti rá a mozgást. Ez csak egy 

bábú, ami fizikai veszélyt jelent rá. 

Dühösen összeszorította fogát és kardját pörgetve megindult, hogy felaprítsa a testet. 

Kétszer átvágta a veszélyforrást, és rohant tovább… 

…elért egy kereszteződésig… 

…s az egyik folyosón fényt látott meg felülről a járatra vetődni! 



Talán sikerül kimásznom! 

Megérkezett az akna alá: felnézett, s meglátta, hogy az egy vastag fémráccsal védett vízelvezető 

nyílásban végződik. Az a benyomása támadt, a rácson túl fáklyasor serceg egy egyenes falú kőfolyosón. 

Hirtelen sisakok által torzított beszélgetés szűrődött le fentről. 

Ronon keserű düh lett úrrá. 

Ha nincs rögzítve a rács, akkor az őrökkel kell megküzdenem. 

Nézte az érdes kőfalat. Alig volt rajta kiemelkedés, el kellett ismernie: ha megpróbálna felmászni, zajosan 

visszaesne a földre. 

Összeszorult fogakkal közbenézett. 

Ha zajt csapok, észrevesznek és leküldik embereiket, akik bekerítenek ebben a labirintusban. Nekem kell 

megtalálnom a kijáratot. 

Páncéltalpak léptei közelítettek az akna tetejéhez. 

- Ember! Miért kell nekünk folyton a cellákat őriznünk? – Ez az egyik fenti páncélos hangja! 

- Ezt osztotta ránk a parancsnok. – hallatszott tompán a válasz. – Ez van. 

- Ja… De hol van most a parancsnok egyáltalán? 

- Tudja a fene… Biztos a nyakláncos csajból próbálja kihúzni a szavakat… 

Ront rémület borította el. 

Tiff! Éltek még? Meg kell találnom titeket! 

- Már elkapták őket? 

- Ha minden igaz, akkor már igen. 

Ron előre nézett az apró lángok által megvilágított járatban, s továbbrohant. 

Tiff! Tartsatok ki! Kijutok és megmentelek titeket! Csak legyetek életben! 

Egyre csak hagyta magamögött a pislákoló rézgyertyákat, de továbbra se látott természetes fényt… a 

földalatti kőzet zárta be minden irányból… időnként karjával ellökte a kanyargó járat belógó oldalfalát, 

elősegítve kanyarodását… nem is érezte, hogy közben szorítja a kardját… 

Ismét elért egy akna alá… megállt figyelni. 

Árulják el, hová vitték Tiffany-t! 

- Te, egészen hátborzongató érzésem támadt… 

- Na, ne kímélj. 

Kaszárnyákban használt fémbögrék zaja hallatszott. De alig visszhangzottak, a vízelvezető akna egy kis 

szobára nyílt. 



- Valahogy furcsa nekem ez az egész hadsereg. Mintha… lenne valami a háttérben. 

Ront vörös düh borította el. 

Tiffanyról beszéljetek, nem érdekel a hadsereg! 

- Érdekes, ez már nekem is az eszembe jutott… 

- Például a parancsnok miért csak maszkban mutatkozik előttünk? És miért csak jelbeszéddel adja ki a 

parancsot, miért nem szólal meg soha? 

- Hmmm… Nem tudom. Talán néma… 

Ron feszülten körbenézett. Nem tudta, rosszabbat tesz-e, ha továbbrohan és nem hallja, hova vitték a 

társait vallatni. 

- Min gondolkozol? 

Talán most! 

- Azon, hogy hány éve vagyunk már itt. 

- Hát, tíz-tizenöt biztos… 

- Na ez az… De miért nem emlékszem arra, hogy három éve vagy annál régebben milyen posztba voltunk 

beosztva? 

- Nem tudom. Én sem emlékszem rá. Sőt: A Császárt se láttam soha. Azt se tudom, hogy néz ki, pedig már 

tíz éve a seregben szolgálok. 

- Na igen… kíváncsi vagyok, hogy egyáltalán látta-e már valamelyikünk a Császárt.  

Nem volt értelme tovább hallgatni. 

Továbbrohant a folyosón, s a távolban bugyborékolást hallott meg visszhangzani! 

Remélem, a kijárat! 

Egy kereszteződést elérve befordult a hang felé, s zsákutcába érkezett. 

Ront pusztító düh árasztotta el. Ismét egy fémrács volt a feje fölött. Tartályokba töltött folyadékok 

bugyborékoltak, s csöveken áramló levegő suhogása is hallatszott. 

Nem látta, de ezúttal egy laboratórium alá érkezett: két fehér szakállú tudós egy vezérlőpanelt kezelt, 

körülöttük kéken derengő altató folyadékkal megtöltött, átlátszó tartályok álltak… 

közepükben alvó páncélosokat tároltak. 

Az egyik tudós elégedetlen megvetéssel szólt, a folyadékokban alvó páncélosokat nézve: 

- Legyen mondjuk 20 év a seregben. Még így is háromnegyedük megy a levesbe, mert megtagadják a 

parancsot. 

Felettese lemondóan dörmögött. 



- Ezek még fiatal srácok. Könnyebben elhiszik, ha csak 5 év. A parancsmegtagadókra nincs más megoldás, 

mint hogy a tengerbe hajítsuk őket. – Hangja megvető gúnyról árulkodott: - De rendszerint rögtön 

lebuknak, amint szolgálatba állnak. 

Segédje feszülten sóhajtott, s átállította a vezérlőpanelt. A vezető tudós meghúzta az indítókart, a 

tartályokra csatlakozó energiavezetékek fehér fénnyel felizzottak, villogásuk bonyolult kódolású ütemet 

kezdett követni… 

…Ronnak nem volt ideje a hallottakon gondolkozni. Kirohant a zsákutcából, s átrohant a 

kereszteződéseken... 

Észrevett egy felfelé tartó folyosót! 

Befordult a meredek folyosóra… több élőhalott őrizte.  

Mereven álltak a járatban, de amint meglátták Ront, rátámadtak. 

Ron úgy érezte, rémálomba került. Ezek a bábok határozottan és erélyesen mozogtak, teljes 

erőbedobással kellett felaprítania őket. Valószínűleg ezeket a holttesteket használták a kijárat őrzésére, 

mert még használhatóbb állapotban voltak. Tehát már a kijárat közelében lehetett. 

Továbbrohant… az egyik kanyarulatra fény vetődött! 

Mindenre elszántan maga elé tartotta karját, s befordult – Meglátta a növényzettel borított felszínre 

nyíló kijáratot! 

Egy holttest se őrizte. Talán azok nem viselték el a napfényt. 

Ron kirohant a palotakertbe, de meg kellett állnia a kastély kőfala mellett, amíg a szeme hozzászokik a 

világossághoz. 

Egyelőre senki nem támadt neki… 

Tisztult a látása. Balra nézett, és csak a néptelen kastélykertet látta, annak kövezett ösvényeit és oválisra 

nyírt fiatal fenyőfáit. Egy fémháló által tartott, növényekkel befuttatott kerti folyosó takarta a birtok 

távolabbi részeit. 

Jobbra nézett, s a fenyőfák közül Tiffany rohant a kazamaták bejárata felé! 

Épen és egészségesen! 

Ron kirohant a tűző napfénnyel megvilágított fűre, egyenesen a lányhoz. 

- Tiff! Hála az égnek! 

Ron Tiffany nyakába ugrott. 

- Bocsáss meg. – Ron fogta a lányt, s csak a hajzuhatagot látta maga előtt. - Egy kazamatarendszerbe 

estem. Most már tudlak védeni. 

- Az a fő, hogy jól vagy. – hallotta a lány hangját, karjaival érezte is rezgését. 

Tiffany elengedte Ront, s arcára rémület ült ki. Előremutatott, Ron háta mögé. 



- Vigyázz, Ron! Katona! 

- Köszi! – Ron megpördült, s kivonta kardját. 

A kerti folyosó mögül egy páncélos törtetett kivont karddal feléjük. 

Sisakján látszott, hogy vet Ronra egy gyors pillantást majd Tiffany-t veszi célba. 

Ron kardjával suhintva megpördült, közben a páncélos elé vágott. 

Azonnal beleszúrt a szemet védő rostély közepébe, behorpasztva azt, s gyaníthatóan eltörve a katona 

orrát. 

A katona ordítva a földre roskadt, kardját elejtve mindkét kezét a szemeire szorította. 

Több pontos szúrásra is késztetést érzett, de Tiffany jelenléte azt sugallta, egyiket se használja, ezért nem 

szúrt többször. 

A katona a fájdalomtól félvakon tapogatózni kezdett a kardja után. 

Ron a páncélosra nézett. 

Csak addig nevelhetek idegeneket, amíg nem okozok kárt a jóra törekvőkben és a hozzám tartozókban. 

Magamon keresztül se okozhatok kárt nekik. Nem feszíthetem fel a katona páncélját, hogy megöljem, 

mert Tiffanyra rátörne a rosszullét. 

Kardját csapásra készen tartva a szenvedő páncélost figyelte, s közben megkérdezte Tiffany-t: 

- Hol vannak a többiek? 

- Szétszóródtunk… a trónterem különböző ablakain menekültünk, hogy ne kövessenek annyian, és ne 

vívjanak ellenünk csoportosan. Vissza kell jutnunk a hajóhoz! 

Karját nyújtotta Ron felé. 

- Vezetek! – mondta a fiúnak. 

Ron odaadta bal kezét, s futni kezdett Tiffanyval, jobb kézzel kardját szorítva. 

Tiffany a növényekkel befuttatott kerti folyosótól távolodva vezette Ront, azon az úton, amit idejövet 

már megismert. 

- Téged kerestelek! – kiáltotta közben a lány, hangján hallatszott az elkötelezettség. – Mi történt veled? 

Azt hittük, bent ragadtál a kamrában! 

Ron futtában ösztönösen bólintott. Azonnal rájött, hogy hibázott, s szemeivel igyekezett minden 

irányban figyelni. 

- Részben így is történt. Utánatok akartam menni, de megnyílt alattam a padló… mint egy csapda. 

Tiffany Ront vezetve nagy ívben kerülte meg a fákat és a díszként kihelyezett sziklákat, elhárítva azt a 

veszélyt, hogy oldalról páncélosok támadnak rájuk. 

- Nem is tudtam, hogy ilyen pontos harci technikákat ismersz! – szólt áthatóan a lány. 



Ron gondolataiba merült. 

- Én se… - Ismét figyelt, és hangosabban szólt – És sok más pontos célzás is eszembe jutott, korábban 

ilyenekre nem emlékeztem! 

Talán az hozta elő, hogy Rád támadtak, de ezt majd bizonságos helyen beszélem meg Veled. 

Egy színes virágosmezőre érkeztek, tőlük jobbra a Palota főkapuja terebélyesedett, egyik ajtószárnya 

nyitva állt. 

A Kapuból Stark kiáltott feléjük: 

- Gyertek! Eloldoztam a hajót! 

Körbenéztek a virágosmezőn, s nem láttak páncélosokat. Azonnal odarohantak Starkhoz. 

- Már csak ti hiányoztatok! – nézett rájuk Stark. – Kövessetek! 

Tiffany-t és Ront vezetve futni kezdett a magasra törő lángú rézcsövek által megvilágított kőfolyosókon. 

Ron és Tiffany Starkot követve többször megálltak széles kőoszlopok mögött, amikor páncéltalpak zajos 

döngését hallották meg… 

A vörös szőnyeggel és arany ciráldás csillárokkal díszített palota labirintusszerű kőfolyosóin csak Stark 

ismerte ki magát, utána rohantak hogy eljussanak a léghajóig… ő kénytelen volt kerülőutakat választani, 

amikor páncéltalpak döngését, vagy a katonák gyertyafénnyel szétterített árnyékát látta meg… 

Végül mindhárman befordultak a hangárba vezető széles járatba… 

…s a kastély kőfolyosója helyett hirtelen fekete fémlapokkal burkolt, lépéseik alatt acélként zengő 

folyosón futottak tovább. A fekete folyosón csak halvány megvilágítást adott a láthatatlan forrásból, 

felülről jövő fénysugár. 

Megérkeztek a rendszertelen irányokba szúrós eszközöket kinyújtó fém léghajóig… a fedélzeten 

éljeneztek összegyűlt társaik… 

Starkot követve felszaladtak a fémrácsból álló rámpán, a vészkijáratként is szolgáló oldalsó nyíláshoz… 

egyenesen a csillogó fémcsempés, üvegpanorámás fedélzetre. 

Stark az emelvényre épített vezérlőpulthoz rohant, meghúzott néhány kart és ránézett a kigyúló 

lámpákra. 

- Jól van. – motyogta - Irányítás rendben. Hajtómű rendben. Húzzunk innen! 

Benyomott egy nagyméretű gombot, s a csarnok hajótestet rögzítő karjai fémes csattanással 

lesüllyedtek… 

Tényleg sikerült eloldozni a hajót! 

Stark előretolta az egyik vezérlőkart, s a léghajó megmozdult… suhanni kezdtek a kőhangárból kivezető 

alagútban, végül kiértek a zöld fű fölé, a napfénybe! 



Stark emelkedni kezdett a léghajóval, Ron és néhány társa aggódva néztek át a panorámaüvegen a 

léghajó mögé. De látták: senki nem üldözte őket.  

Gyorsulva hagyták maguk mögött a kőfalakkal több részre osztott, színes növényekkel teleültetett 

Palotakertet. A Császári Birtok egyre kisebbnek látszott a magasba emelkedő léghajóról. Végül átrepültek 

a külső vastag kőfalak fölött is… 

De nem voltak teljesen nyugodtak. A fák közül még rájuk lőhettek a Császári Hadsereg tagjai. Aggódva 

figyelték az alattuk elterülő, fenyőfákkal benőtt fehér sziklákat, míg végül meglátták a tengert, és 

áthalattak a partvonal felett. Néhányan a fedélzet hátához rohantak, s figyelték, amint egyre kisebbnek 

látszik mögöttük a Császári Szigetcsoport… senki nem követte őket. Végül már minden oldalról csak a 

tengervíz vette körül őket. Kiértek a nyílt óceánra. 

Daren megkönnyebbülten kitört: 

- Ez az! El sem hiszem! 

Stark ellenőrizte, hogy egyensúlyi állapotban siklik-e a hajó, utána már csak jobb kezét tartotta a 

kormányrúdon, s körbenézett társain. 

- Merre induljunk? – kérdezte. 

Sternt mondom. – suhant át Ron fején. - Ki kell derítenem, ártottam-e Tiffanynak! Mindent helyre kell 

hoznom neki! 

Lance érdes hangján kifejezte kétségeit: 

- Ez lenne a határozott parancsnok? 

Stark azonnal válaszolt, komoly hangon: 

- Ha hallgatnotok kellene, és a parancsaimat teljesíteni, akkor már nem korlátolt a tudásom arról, mi 

káros? Ne kell figyelembe vennem, ti hol láttok károkozást és azt hogyan kellene elkerülni? Valójában 

továbbra is szükséges egyeztetnem veletek. 

Ron elismerően nézett Starkra, s nyugtatóan szólt: 

- Szeretném Sternt meglátogatni. 

- Először szeretnék végre hazajutni. – vágott közbe határozottan Tray. - Így is kényszerből jöttem csak 

veletek. 

Addig biztos nem veszítem el magam! – suhant át Ron agyán. – Még ha ki is kell derítenem, mi történt 

Sternben. 

- …Akkor miért jöttél be velünk az erődbe? – motyogta Alen. 

Tray ránézett. 

- Hé, ember. Ha már bajba kerültetek, nem kellett volna segítenem? De ha még annak idején nem 

záródik be az ajtó, akkor nem ragadtam volna itt. Szeretnék mielőbb hazajutni. Végülis, nem köt semmi 

hozzátok. 



Ron a helyőrségparancsnokra nézett és bólintott. 

- Kétségtelenül igazad van. – mondta nyugodtan. - Stark, menjünk vissza Tyran-ba. 

- Jól van. – válaszolta a pilóta egykedvűen, s elmozdított néhány kart, mire a léghajó délre fordult. - Tyran 

irányba állítva. 

Stark meghúzott egy oldalsó nagy kart, s ezzel az összes többit rögzítette. Ezután ő is eltávolodott a 

vezérlőpulttól. 

A csapat tagjai távozni indultak, Stark megfogta Ron vállát. 

- Ron, várj egy kicsit! – mondta halk, komoly hangon. De belső élénksége érződött szavain. 

Ron barátságos arccal kérdezte: 

- Igen? 

Stark a szemébe nézett. 

- A múltkor beszélgettünk a Tribal-okról, és hogy én mit csináltam ezelőtt. 

Ron koncentrálva maga elé meredt. 

- Igen. És? – mondta bátorítóan. 

- Valamit nem mondtam el. – Stark gondterhelten sóhajtott. – Nem csak azt az egy barlangot találtuk. 

Ron szemei intenzív érdeklődéssel fellángoltak. Stark egyenesen, izgalommal beszélt: 

- A Sternhez közeli tengerparttól nem messze, egy szigeten áll a lakatlan, ódon várkastély, aminek már a 

nevére se emlékszik senki. Mi a kastély alatt találtunk egy lezárt acélkaput. A kongatásaink alapján tömör 

és vastag. Nincs rajta se kulcslyuk, se kilincs… de van rajta egy szimbólumot formázó foglalat.  

Ron szemei tágra nyíltak. 

- Mint az obeliszk mélyedése! – szólt döbbenten. 

Stark gondterhelten megrázta fejét. 

- Az a szoba nem volt ott, amíg a Palotában dolgoztam. – mondta éles tekintettel. 

Ron próbálta megérteni, mi történhetett. 

- Tehát csak utólag építették oda... – következtetett. – De miért? 

Starkra nézett, de gondolataiba merült. 

- Nem tudom. – válaszolta Stark bocsánatkérő hangon. 

Arcán megjelent a császári hadseregben elszenvedett elnyomás. 

De erőt vett magán, s elhatározta, hogy megosztja Ronnal a katonai titkot. 

Mély levegőt vett, és ezt mondta: 



- Amikor visszamentem eloldozni a hajót, a trónterem szélein egyetlen kamrát se találtam. A Császári 

Hadseregben hazudtak nekünk: a Főparancsnok által kezelt kioldókar a trónszék alatt volt. 

Ron figyelmesen bólintott. 

- Ez különös. - szólt tisztelettudóan. - Ennyire bízik a Császár a Parancsnokban? 

- Én is furcsának találom. – bólintott Stark éles tekintettel. 

Ron felelősségteljesen, együttérzéssel körbenézett. A társaság negyede a parancsnoki hídon maradt, s az 

üvegfalon át nézték az alattuk elsuhanó tájat. 

Végül Starkhoz fordult. 

Jóindulatúan mondta: 

- Mindegy, először vigyük haza Tray-t, aztán utána elgondolkodunk ezen a dolgon… 

Hangjában elismerés jelent meg. 

- Köszönöm, hogy elmondtad. 

Stark lelkesen válaszolt. 

- Bíztató jel, hogy Te is fontosnak látod. 

Ron bátorítóan bólintott, és a biztonsági üvegfal mellett álló Tiffanyhoz lépett. 

Ron és Stark is remélte, hogy nem újabb veszélyre bukkantak. S ha igen, s értelmetlen menekülni mert 

egész világot letarolná, remélték, hogy még hatalmukban áll elhárítani. Elég sokan vannak hozzá a 

csapatban, sokféle képességgel. 

Ron az óceánt szemlélte. Tiffanyt mindenképpen védenie kellett. Eszébe jutottak a beszélgetések, amiket 

a Kastély kazamatáiban hallott. Csak körülbelül emlékezett rájuk. 

Azt gondolta, a főparancsnok nem lehet tisztességes. Lehet, hogy titoktartásával megőrzi katonáiban a 

tisztességes világképet – bár ez se mondható, mert a katonái élvezettel kegyetlenkedtek. Viszont azáltal, 

hogy elszámoltathatatlanná tette magát, meghagyta maga számára a lehetőséget, hogy visszaéljen 

többlettudásával: ellenőrizhetetlen magasságba emelte önmagát. Ténylegesen nem biztosította 

alárendeltjeit arról, hogy helyes amit tesznek. 

Valójában nem elég tisztességes lelkiállapotban tartani a többi embert. Folyamatosan növelni kell 

tudásukat, hogy egyre felkészültebbek legyenek. Aki csoportján akar segíteni, az örül, hogy rajta kívül 

egyre többen tudják érdemben javítani az állapotokat. Terepet ad a hozzászólásoknak, nem tartja ezt 

ellenségének. 

Ron arra gondolt, a Főparancsnok, bármennyit is gondolkodik, esetleg tanácsadókat is felkérve, butább 

és életképtelenebb szervezetet hozott létre, mint ahol bárki fejlesztheti gondolataival társait. 

Elhatározta, hogy beszél majd Starkkal a Császárságról, ha a pilóta idővel nyitott lesz rá.  



Stark a vezérlőpultot kezelte. Azt élte meg, kiszakadt korábbi támogató közegéből, ráadásul arról 

kiderült, hogy ellenség. Szeretett volna maga köré baráti védőhálót kiépíteni. Remélte, hogy tetteivel 

rászolgál a hálára, és kialakul a barátság. 

Végül elértek a Tray otthonául szolgáló szigetcsoportig. Amint meglátták Tyran színes háztetőit a 

távolban, Stark földreszállt egy fenyőfákkal szegélyezett tisztáson, hogy a városi őrség ne tekintse a 

léghajót ellenségnek. 

Miután a motorok leálltak, és az utolsó kart is elengedte, Stark végignézett társain. 

- A hosszabb repülőutak között tanácsos mozogni a természetben, ezért azt javaslom, mindannyian 

szálljunk ki. 

Szavai mindenkire lelkesítően hatottak, s kivonultak a léghajó mellé. 

Tray a ragyogó zöld füvön vett búcsút tőlük. 

- Köszönöm a fuvart. – hangjában mosoly bújkált. Páncélkesztyűs karjával intett mindannyiuknak. - 

További jó utat! 

- Viszont! – válaszolták néhányan. 

Tray elindult a tisztás széle felé, hogy a fenyőerdőn átvágva elérje települését. 

Amikor elhaladt egy hínáros tócsa mellett, annak vize zölden felderengett… 

NYÁLKAPARAZITA KEZDETT SIKLANI TRAY FELÉ! 

Alen áthatóan kiáltott: 

- Tray! Vigyázz! 

Tray kardjához kapott, hogy megpördüljön, de a nyálka hátulról ráugrott páncéljára. 

Tray felkiáltott, hangját valami azonnal elfojtotta, s ő összerogyott a fák előtt. 

Stella azonnal odarohant hozzá, s felülre fordította hátpáncélját. 

- Egy nyálkaparazita támadta meg! – kiáltotta magából kifordulva, izzó szemekkel társaira nézett. 

Higgadtabban hadarni kezdett: - Átmarta a külső páncélt, és néhány apró lyukat fúrt az erősebb belső 

vérten. Most ezeken át próbál Tray testébe bejutni! 

Átható tekintettel nézett társaira. 

- Azonnal kórházba kell vinni! 

Ron bizonytalanul körülnézett. 

- De hol van errefelé kórház? 

- Sehol. – válaszolta Alen. 

Stella fogai összeszorultak. 

- Akkor léghajóval kell elvinnünk. Stern közelében van egy. 



Stern nevét hallva Ron gondolatai megindultak: a kórház is Stern közelében van? Ahol ő magához tért? 

Stella harsányan tapsolt kezeivel. 

- Hé! - kiáltotta - Mozogjatok már! 

Társai odarohantak hozzá. 

- Trayt csak a végtagjainál fogva emelhetjük, távolságot tartva, hogy a parazita ne nézzen minket 

kívánatosabb tápláléknak. Siessünk! 

  



A kísértettorony 

 

Stark a kórház gyümölcsfákkal teleültetett kertjének szőlővel befuttatott kerítésén kívül landolt, a léghajó 

oldalsó kijáratán Stella futott ki, mögötte Daren, Alen és Ron rohanva vitte ki a karjaikon fekvő Trayt. 

Stella előttük szaladt, rátenyerelt a kórházkert kovácsoltvas kapujának kilincsére és belökte a 

kapuszárnyakat. 

A lány vezetésével átrohantak a kerten a fehér egyszintes épület felé… a nagy kertben gondozott barack-, 

szilvafák és egyéb gyümölcsfák törtek a magasba. 

Maga a kórház hosszú épület volt sátortetővel, tágas ablakait fehér függönyök takarták. 

Stella kinyitotta Trayt cipelő társai előtt a kórház fehér ajtaját és a legközelebbi szabad ágyhoz rohant. 

A három fiú ráfektette az ágyra Trayt, s egy apácaruhás idős ápolónő lépett hozzájuk segíteni. 

Ők hárman hátrább léptek, teret engedve Stellának és az ápolónőnek. Ezután volt idejük először 

körbenézni. 

A kórteremben Ron számára ismerős volt minden: a fehér falak, az ablakok mérete, a kinti gyümölcsfák, 

az ágyak elhelyezkedése… ebben a kórházban tért magához! 

- Távozzatok mindannyian! – szólt Stella élénk, harsány hangon. 

Ronék a bejárati ajtóhoz visszamenet látták, hogy annak közvetlen környezete a terem betegágyaitól 

gyógyszeres pultttal elválasztott rekesz volt, székekkel, ágyakkal és orvosi könyvekkel töltött 

könyvespolcokkal felszerelve… bizonyára az orvosi szállás. Nem választotta el se fal, se üvegablak a 

kórteremtől, hogy az ügyeletesek azonnal hallják, ha valamelyik betegre rátör a rosszullét. 

Ronék az ajtón át kimentek a kertre nyíló teraszra, csak az idős nővér maradt Stella mellett segíteni. 

Útitársaik is odaértek a teraszra, kivéve a privatérokat, akiket Alen ismét megbízott a léghajó őrzésével... 

de megengedte nekik, hogy a hajó közvetlen környezetébe kimenjenek, élvezni a zöld természetet. 

Az útitársak leültek a teraszon elhelyezett íves székekre… érezték egymás nyomott hangulatát. 

Nem akarták zavarni a gyógyítók munkáját, ezért csak halkan szóltak egymáshoz… de nem is volt kedvük 

beszélgetni. 

Végül nyílt a fehér ajtó, s a feketeruhás idős ápolónő lépett ki rajta. Elismerően szólt hozzájuk. 

- Üdvözlöm mindannyiukat, Irma Alois vagyok. Gratulálok, hogy ilyen sebesen a kórházunkba hozták a 

sérültet… Stella főorvosasszony hamarosan beszélni szeretne Önökkel, ki fog ide jönni. 

Bátorítóan Ronra és Tiffre nézett. 

- Örülök, hogy mindkettőtöket egészségesen és cselekvőképesen látlak. 

- Ez az a kórház?... – kezdte kérdezni Ron. Barátnője és Irma nővér bólintottak. 

- Itt ápoltunk téged és Tiffany-t. – mondta a nővér csendesen. 



Tudni szeretném, mi történt, mielőtt ide kerültem! De Tiff sem emlékszik, sajnos. 

A lány már mindent elmondott neki, amit Irma nővértől hallott, ezért felesleges lett volna a múltról 

kérdezősködnie. 

Végül Stella is kilépett a fehér ajtón. Ápolt, lányos megjelenésének ezúttal ellentmondott arca, ami olyan 

volt, akár a kő. Komoly tekintettel végignézett mindannyiukon, majd halkan kérte, hogy üljenek le. 

Pörgetni kezdte a szavakat: 

- Sajnos elég válságos Tray állapota. A parazita egyre beljebb rágja magát, és ha eljut a szívig, arra még 

gondolni is rossz. - csengő, lányos hangján ezúttal nyomasztó veszélyről számolt be. 

Ronban feléledt a részvét. 

- Semmit se tehetünk? 

Stella fogai összeszorultak. 

- De igen. Ez a parazita felettébb érzékeny egy bizonyos növény gyökerének kivonatára. Sajnos 

tudtommal a növény kihalófélben van, és… 

- Valahol biztos élnek még elvétve. – szólt Tiffany belső erővel. 

- Igen. - válaszolta Stella komoly hangon. Áthatóan nézett Tiffre. - A pletykák szerint a közeli hegyen nő 

egypár, de senki se merte megközelíteni őket. Mi se tudtunk innen a kórházból senkit felbérelni a 

begyűjtésére. 

Daren megütközve nézett rá. 

- Miért? 

Stella bizalommal nézett a szemébe. 

- A kísértettorony miatt. 

Ron visszafogottan kérdezte: 

- Kísértettorony? 

Stella komolyan bólintott. 

- Igen. Tudni kell, hogy a növény csak éjszaka mutatja meg magát. 

- Várjunk csak! – szólt közbe Alen. - Mi a neve? 

Stella harsány keserűséggel válaszolt. 

- Sátángyökér. 

Ron óvatosan kérdezte: 

- A tiltott növény? 

- Igen. – bólintott Stella határozottan. 



Tiffany ledermedt. 

- Tiltott növény? – Stellára nézett - Miért? Még nem hallottam róla. 

Stella enyhén lányos hangon, türelmetlenül hadarni kezdett. 

- Ennek a növénynek a nedvéből lehet elkészíteni a „Krízis” nevű mérget. Azt, ami megőrjíti az áldozatot. 

- De… - szólalt meg Daren merengve - akkor hogyan használjuk úgy, hogy Tray-nek ne legyen baja? 

Stella állkapcsai összeszorultak. 

- Nagyon óvatosnak kell lennem, és a nedvet csakis a parazitára csepegtethetem. Különben Tray 

megőrül, majd meghal. 

Stella Ronra nézett átütő erővel. 

- Ron! A gyökér nélkül semmi esély arra, hogy Tray túlélje a parazita támadását! 

Ron mélyet sóhajtott. 

Elkezdte mérlegelni a kockázatot… Tiffany miatt semmiképp nem öletheti meg magát. De nem is teheti 

magát erkölcsileg tönkre azzal, hogy hagyja Tray-t meghalni… ezt akkor se tehetné, ha nem ismerné 

Tiffet. 

Senki nem bizonyította a kísértetek létét. A Torony valószínűleg csak balesetveszélyes, a reális veszélyt 

ismerve elkerülni kell, nem rettegni tőle. 

Bólintott, és Stellára nézett. 

- Felmegyünk a növényért. Várjunk estig, és akkor induljunk. 

Stella igyekezett palástolni döbbenetét. Jóindulatúan szólt: 

- Ő… éjszaka állítólag nagyon veszélyes arrafelé járkálni. 

- Kockázat nélkül nincs eredmény. – mondta tettrekészen Stark. - Megéri cselekednünk. 

Ron gondolkozott, hogyan egyeztesse össze az indulást Stella szavaival. 

- Köszönöm, Stella… akkor talán menjünk fel most, és várjuk meg fent az éjszakát! Így nem kell 

szakadékok mellett futó ösvényeket követnünk. 

Stella szemei lelkesen fellángoltak. 

- Igen! – válaszolta bátorítóan - Ez egész jó ötlet! 

- Helyes! – szólt Alen. - Akkor ezt tesszük. Ki jön velünk? 

Alen, Stark és Tiffany feltette kezét, ők ketten döbbenten néztek a lányra. De Ron hálásan bólintott neki. 

Stella a kórház fehér ajtajára nézett. 

- Én… itt maradok, figyelni Tray állapotát. 



- Én pedig védelek titeket. – mondta komoran Daren. - Császári katonák megtámadtak már a Palotában 

is. 

Alen a pilótára nézett. 

- Stark, maradj Stellával és Darennel. Így ti is hárman tudtok védekezni, ha megtámadnának. 

Stark bólintott. Ron ránézett Tiffre és Alenre. 

- Induljunk. – mondta elővigyázatosan. 

Kezét kardja markolatára tette. A kórháznál maradó trió figyelmes tekintetétől kísérve vezetni kezdte 

társait a gyümölcsfák között, végül kiléptek a kertkapun. 

Mindhárman úgy érezték, hogy a Stellával folytatott kerti beszélgetés miatt a megszokottnál lelkileg 

tisztább hangulatba kerültek, de pihenésre lenne szükségük. 

* 

A Tribal számolt: az emberiségből a legnagyobb intelligencia birtokosainak kellett fennmaradnia, ez 

többet ért a legnagyobb számú embertömeg fennmaradásánál. Az utóbbi eset csak átmeneti lehetne, 

mert nem lennének elég magas szellemi szinten ahhoz, hogy katasztrófa esetén helyreállítsák 

civilizációjukat. 

A Tribal sajnálta, hogy egyes alacsonyrangú emberek életét ki kell oltania, másokat pedig manipulálnia 

kell, hogy céljait öntudatlanul teljesítsék. De ezzel biztosította az emberiség fennmaradását: ráadásul 

azon csoportjának fennmaradását, ami nem csak törekszik életbenmaradni, de megerőlteti magát 

annyira, hogy a túlélés objektív feltételeit is kikutassa és teljesítse. 

Természetesen a legkisebb kárt akarta okozni, miközben a legnagyobb jót biztosítja. Nem az ő 

választásán múlt, hogy az átlagemberek erőszakkal próbálták céljaikat megvalósítani, ahelyett, hogy a 

körülményekhez illő, nem károkozó megoldásokat kerestek volna. 

Ő összetett megoldást tervelt ki, aminek bonyolultsága művészien gyönyörű volt. Ezért fel se merülhetett, 

hogy a magukat pusztulásra ítélt átlagemberek átlássanak rajta és meghiúsítsák. 

* 

Tiffany, Ron és Alen felfelé haladtak a vízmosásokkal lyuggatott hegyi ösvényen. Amikor átkeltek rajtuk, 

meg kellett kapaszkodniuk az ösvény melletti fák közül az egészségesekben. 

Ron fél szemmel végig Tiffany-ra figyelt… de saját magát se hagyhatta a mélybe csúszni. 

Elsősorban magunkra kell teljeskörűen figyelnünk, ez adja a legnagyobb biztonságot, és senki nem 

pótolhatja helyettünk. Csak ezen felül segíthetek Tiffnek. Tudja, hogy neki is ezt kell tennie. 

Lassan haladtak fölfelé… nem tudták, mekkora távot kell még megtenniük. Csak annyit tudtak, hogy a 

kísértettorony az ösvény végén található, a szigeti hegyvonulat egyik csúcsán. 

Végül kiértek a hegyoldallal nem védett tisztásra… minden oldalról a fehér felhős kék ég vette körül őket, 

amibe tűként ékelődött a szürke kövekből épült magas torony… 

Körülötte a növényzet töredezett volt, mintha tomboló erők újra és újra átgázolnának rajtuk. 



Megálltak, hogy kifújják magukat. Tiffany szemlélődően nézte a helyet. 

A viharok ennyire nem tehetik tönkre a növényzetet… a szerencsétlen sátángyökérnek pedig egyetlen 

ismert élőhelyén is tomboló ellenséggel szemben kell kitartania. 

A boltíves ablakokkal díszített, omladozó toronyra nézett. 

Vajon miért hagyhatták el? Drága volt ideszállítani a készleteket? Eredetileg biztos nagy szükség volt az 

épületre, különben nem hozták volna ide a köveket hatalmas erőfeszítéssel.  

Letáboroztak a meredek lejtő mellett, két egymáshoz közeli fa tövében, ahonnan a tisztás nagy részét 

belátják majd az éjszaka beálltakor. 

Délután egyre hosszabbak lettek az árnyékok, s mindhármukon rossz előérzet lett úrrá. Elővigyázatosan 

pillantottak néha a néma kőtoronyra. 

Végül a nap eltűnt a látóhatár mögött, s a feketévé váló égen kigyúltak a csillagok. 

Tiffany-t másolva mindhárman felálltak, s végigtekintettek a tisztáson. 

A torony kapujával szemben zavaros irányokban dús levélzettel növő, áttetsző virágot láttak meg 

derengeni. 

Ron elővonta kardját, s a növényhez indult, társai követték. 

Ron nem tiltakozott: nem kérte, hogy várják meg a tisztás szélén. 

Mikor odaért a növényhez, körbenézett, társai két irányban figyelni kezdték a tájat. Ron gyorsan 

leguggolt, átvágta a növényt a tövénél, megmarkolta, felegyenesedett és ismét körbenézett. 

Nyikorgást hallottak… 

Oldalra néztek, s meglátták, hogy a toronyba vezető nehéz fémajtó magától kinyílt. 

Feszülten figyelték a nyílást, de az ajtón túl csak sötétséget láttak. 

Ron meghallotta, hogy egy lány könyörögve hívja lágy hangján: 

- Segítség… Kérlek… Segíts! 

Ron az ajtón túli sötétségbe meredt, és halkan kérdezte: 

- Ki… ki vagy? 

Alen megragadta Ron vállát. 

- Ron, jól vagy? 

Ron egy pillanatra két társára nézett. 

- Ti… nem hallottátok? 

- Mit? – kérdezte Tiffany intenzíven. 

- Egy hangot. – Ronon úrrá lett az óvatosság. – Ami a segítségemet kérte. 



Alen tagadóan megrázta a fejét. 

- Nem… 

Komolyan emlékeztette a fiút: 

- Ron, menjünk, ezen a helyen cseppet sem meglepő, ha kísérteteket hall az ember. 

Igaz. Nem tehetem kockára az életem. Felelősen kell eljárnom. Tif és a többiek miatt is. 

- Rendben, menjünk! 

Kardját maga elé tartva és társait fedezve szemmel tartotta az ajtót, miközben távolodtak a toronytól. 

Hirtelen az lett a benyomása, egy együttérzést sugárzó árnyalak jelent meg a felső ablakban. Tiffany és 

Alen is megállt, ők szintén az ablakra függesztették tekintetüket. 

Áttetsző-holdfény színű lány alakja jelent meg, s szólt hozzájuk: 

- Segítsenek! Éhes vagyok… nagyon éhes! 

- Távozzunk! – szólt társainak Ron. 

Ron látta, amint a maga előtt terelt Alen és Tiffany tanácstalanul remegni kezd, utána saját karjai fölött 

elvesztette az uralmát, azok is reszketni kezdtek. De talpaltak az éjszakai tisztás fekete füvén a lefelé 

vezető ösvény felé. 

- RON! – Tiffany magasra mutatott a hátuk mögé. Ron azonnal megfordult, kardját előre tartva. 

A jelenés élénk napfényt kezdett sugározni magából. Aranyló alakján egyértelműen lehetett látni, hogy 

kiállt az ablakpárkányra. 

- Könyörgök, Segítsetek! Éhes vagyok! 

A jelenés hirtelen leugrott az ablakból. 

Ahová leesett, onnan pusztító szélvihar terjedt szét, végigtarolva a Toronyt körülvevő cserjéket. 

- RÁTOK! 

Egy csupa tüske, vörösen izzó ködcsontváz, egy áttetsző démon száguldott feléjük. 

- KELL A FRISS VÉR! … TÚL RÉGÓTA! 

A jelenésnek hatalmas kardfogai nőttek, azonnal megszilárdultak, s a démon megpróbálta rávetni magát 

Tiffanyra. 

Ron pengéjével ívcsapást mért a szörny hosszú szemfogaira, félrelökve a démont és letörve a fogak felét. 

A ködként áramló tüskecsontváz gépies hörgést hallatott, majd feléjük fordult, nyelvét szívókaként 

kinyújtotta, s valódi hússá változtatta. Ezúttal Alenre támadott. 

A privatérvezér is a szilárd testrészre vágott karjával, s lemetszette a nyelvet. 



A démon visító hangja ezúttal nem szájából szólt: mintha egy másik létsíkról szűrődött volna át lényének 

szenvedése – egy olyan léleké, aki csak akkor szabadulhat, ha emberszámba veszi a többi élőlényt, de 

ehelyett ragaszkodik ahhoz, hogy másoknak továbbra is ártson. Az áttetsző jelenség pislákolni kezdett, 

végül Ronéknak az a benyomása támadt, tűz veszi körül, s elnyeli egy örvénylő átjáró. 

Csend terült szét a tisztáson. Ronék csak egymás zihálását hallották.  

Körülnéztek, majd egymáshoz fordultak. De fél szemmel és hallásukkal továbbra is a tájat figyelték. 

Ron szólalt meg először: 

- Menjünk vissza Tray-hez. A lejtős ösvényen kapaszkodjunk egymásba, s lassan de állandóan haladjunk. 

Így távolodunk a toronytól, és szakadékba se esünk. 

- Rendben. – válaszolta komoran Tiffany és Alen. 

- Arra pedig emlékszünk, hogyan voltak rádőlve a fák az ösvényre. – mondta Tiffany. – Mindig felülről kell 

kikerülnünk, azon a négy helyen.  

- Főleg akkor ne engedjük el egymást, mikor átmászunk a fák fölött. – mondta Ron komolyan. 

A hegyről lefelé menet tartottak attól, hogy támadás alá kerülnek, de esemény nélkül értek vissza a 

ritkás, sík erdőbe. Haladtak a kórház felé, és továbbra se láttak senkit a közelükbe érni. 

Végül megérkeztek a kórházkert kovácsoltvas kapujához. Zárva volt. De az orvosi rekesz ablakaiban 

enyhén pislákolt a gyertyafény. 

Ron meghúzta a kapu melletti csengő zsinórját.  

Stella és Irma nővér az ajtó két oldalánál, az orvosi rekesz ágyain aludtak. Darent és Starkot ugyanúgy a 

rekeszen belül, hintaszékekben nyomta el az álom. 

A csengő hangjára felébredtek. Stella magáravette hálóköntösét és kirohant az éjjeli gyümölcsöskertbe. 

Látta: Ron, Tiffany és Alen vártak a kovácsoltvas kapunál. Ron kezében ott derengett kékes fénnyel az 

áttetsző Sátángyökér! 

Stella odaért a kapuhoz és átvette a növényt. 

- Köszönöm! – mondta hálásan, és rohant vissza az épületbe. 

Tiffany Ronhoz fordult. Halkan szólalt meg. 

- Stella most el van foglalva a beavatkozással, nem tudunk bemenni. 

- Igaz. – válaszolta Ron tisztelettel. – Visszamegyek Veled, ha elindulsz a léghajóhoz. De szeretném látni, 

sikerül-e Trayt megszabadítani a nyálkaparazitától. Talán elég gyorsan megteszik ezt ahhoz, hogy most 

éjjel megtudjuk. 

Tiffany bólintott, és várni kezdett a két fiúval a kertkapunál. 



Hallották a tücskök ciripelését, s az ablakok világosabbak lettek: még néhány gyertyát meggyújthattak a 

gyógyítók. Nemsokára nyílt az ajtó: a kiszűrődő gyertyafénynél látszott, hogy Stark és Daren lépett ki a 

hűvös éjszakai levegőbe. 

A gyógyítók azt akarják, ne legyenek jelen a beavatkozásnál. – gondolta Tiffany, Alen és Ron. 

A kórházt őrző két fiú elindult a kertkapu belső oldalához. A holdfény elég erős volt ahhoz, hogy az éjjeli 

kertben is felismerhetőek voltak. Mikor odaértek, az öt személy bólintott egymásnak, és feszülten 

figyelni kezdték az épületet. 

Reménykedve vártak. Az ég csillagai váltakozva elhomályosultak az átvonuló felhők miatt. 

Végül kinyílt a kórházajtó, sárga gyertyafényt vetve a fekete éjjeli fűre. Stella lépett ki a kerti ösvényre, s 

becsukta maga után az ajtót. Odasietett a kapunál várakozó társasághoz. 

- Sikerült leszedni a parazitát. – hangja fáradt volt, ugyanakkor ellazult is. Megkönnyebbült. 

- Tray helyrejön? – kérdezte Daren. Csodálattal nézett Stellára. 

A lány kimerülten bólintott. 

- Remélhetőleg igen. Most az a lényeg, hogy Tray minél többet pihenhessen. 

- Rendben. – válaszolta Daren lelkesen és határozottan. - Addig mi sem megyünk tovább. 

Stella a kovácsoltvas kapun át a gyógynövényt megszerzőkre nézett, s bocsánatkérően mondta: 

- Stark és Daren védenek minket, de az ápolásra szorulók annál könnyebben gyógyulnak, minél 

kevesebben vannak körülöttük. Kérlek, a léghajón töltsétek az éjszakát. 

Alen, Tiffany és Ron bólintottak. Visszatértek a szőlővel befuttatott kerítés mellett földreszállt léghajóra… 

Ron azonban nemsokára kilépett az oldalajtón a fémcsempés fedélzetről, s az éjszakai tájon át feszülten 

nézte a kórházkert kovácsoltvas kapuját. 

Holnap lesz az a nap… ha minden jól meg, holnap visszatérünk Sternbe. Ekkor remélhetőleg kiderül, hogy 

mi történt 3 éve. 

De nem tudom, akarom-e, hogy kiderüljön. 

Mi van, ha… tényleg „én öltem meg Tif szüleit”? 

Mit fogok mondani neki? 

Háta mögött fémes léptek visszhangzottak. Hátrafordult, s Tiffany haját látta meg csillogni a 

holdfényben, ahogy a lány kilépett a fémfolyosóból. 

A lány odalépett mellé a fűbe és megbecsüléssel, kedvesen szólt: 

- Szia, Ron! Te se tudsz aludni? 

- Nem… - Ron úgy érezte, talán nincs is joga Tiffel beszélni. Összeszorult a torka. 

Tiffany éles figyelemmel nézett rá. 



- Mi bánt? – kérdezte nyílt együttérzéssel - Szomorú a hangod. 

Ron úgy érezte, forog körülötte a világ. Megrázta fejét. 

- Nem… semmi… 

- Dehogynem! Látom rajtad. Mondd el! Hátha tudok segíteni. 

Az se rosszabb, ha elmondom… de Tiffet megtisztelem ezzel. 

Ron mélyeket lélegzett, s elkezdte mondani: 

- Holnap elmegyünk Stern-be. Nem vagyok biztos benne, hogy ezt akarom… Mi van, ha… ha… 

Tiffany megragadta két vállát és bízóan a szemébe nézett. 

- Semmi ha! Nem te ölted meg a szüleimet. Tudod, hogy csak jelenlegi szándékod minősít. De biztos 

vagyok benne: nem csak most nem ölnéd meg őket: nem te tetted. Tudom. Ne emészd magad! 

Ron könnybe lábadt szemekkel nézett vissza rá. 

- De nem tudjuk! Mi van, ha tényleg… 

Tiffany mély levegőt vett, s komolyan Ronra nézett. Megszorította vállait. 

- Ron! – szólt hangján uralkodva. - Te nem tennél ilyet. Érzem. Tudom. Nem te voltál, és kész! 

Átölelte a fiút. 

- Ne emészd magad. Kérlek! 

Ron rádöbbent: arról dönthet, most hogy viszonyul Tiffhez. 

- Tiff! Kívánom… és remélem, hogy nem én voltam. 

Egymás melegét érezve ölelkeztek. 

A tücskök ciripelésébe ajtónyikorgás hasított bele. 

Mindketten a hang irányába néztek: a kórházajtó nyílásából halvány gyertyafény vetült az éjjeli fűre, s 

Tray lépett ki az íves faszékekkel berendezett teraszra… a többieket tehát elnyomta az álom. Tray 

visszacsukta az ajtót, és haladni kezdett a kovácsoltvas kertkapu felé. 

Ron Tiffany arcába nézett és megszorította kezét. Tekintetével Tray felé intett, a lány bólintott. 

Kézenfogva elindultak a kovácsoltvas kertkapu felé. 

Mindhárman egyszerre értek a kapuhoz. A holdfényben tisztán látták egymást. 

Tray bizonytalanul kérdezte: 

- Mi… mi történt? 

- Tray! Jobban vagy? – kérdezte Tiffany lelkesen. 

- Persze. – Tray-en csak enyhén érződött megszokott, felelősségteljes stílusa. - Miért ne lennék jól? De… 

hol vagyok? Ez nem Tyran… 



Ron óvatosan kérdezte: 

- Nem emlékszel a parazita támadására? 

- Nem… - válaszolta mély hangon a helyőrségparancsnok. - Milyen parazita? 

Tiffany elmélyülten válaszolt: 

- Miután leszálltunk Tyran mellett, megtámadott egy nyálkaparazita. Éppenhogy sikerült megmentenünk. 

Trayt megrázták, amit tudtára adtak. 

- Majdnem meghaltam? De megmentettetek? – bizonytalanul meredt a semmibe - Engem? Miért? 

Ron arra gondolt, Tray még nem került ki az altatók hatása alól. Saját alapélményeire kérdez rá, nem 

gondolva arra, hogy esetleg megsérti őket. Szavaiból az derül ki, idegenek között érzi magát. 

Ron ismét Ralzus atya egyik vasárnapi szentbeszédét hallotta fejében: 

„Ha csak saját körünket segítjük, mennyivel vagyunk jobbak a barbár rablóbandáknál? Nyitnunk kell 

mások felé, hogy az elesettek lábra állhassanak.” 

Ron leegyszerűsítette az üzenetet: 

- Csak nem hagyhattunk meghalni. 

Tray hálásan elmosolyodott. Megtapogatta hátát. 

- Akkor azért van ez a kötés a hátamon. Itt tapadt rám a parazita. 

Hirtelen éberebben nézett rájuk, tiszta szemekkel. 

- És ti megmentettetek. Köszönöm. 

Ron szusszantva elfolytott egy vigyort. 

- Ugyan már, szóra sem érdemes. – hangjában nevetés bújkált, távolságtartó humorral beszélt. - Te nem 

segítettél volna, ha közülünk másvalakit támad meg a nyálka? 

Tray eltűnődött, majd álmos arccal megszólalt: 

- De, minden bizonnyal. – egyértelműen meggyőződésből beszélt. - De akkor is… hálával tartozom 

nektek. 

Tiffany megkönnyebbülten, de türelmetlenül közbeszólt: 

- Hé, fiúk, itt hideg van és Traynek még pihennie kell. Menjünk vissza aludni, aztán reggel majd 

elmeséljük a részleteket. 

- Igaz. – bólintott Ron. Mindannyian visszamentek az ágyukhoz. 

  



Darabok a múltból 

 

Másnap reggel a gyümölcsfákkal teleültetett kertre néző teraszon gyűltek össze, ahol Stella elmondta a 

komoran figyelő Traynek, mi történt, miután elköszönt tőlük: egy nyálkaparazita hátulról ráugrott, amitől 

a kórházban se tudták volna megszabadítani, ha Ronék nem szállnak szembe a kísértettoronnyal, hogy 

megszerezzék a gyökeret. 

Miután Tray végighallgatta, amit mondtak neki, keserűen megcsóválta fejét… egyértelműen csalódott 

magában. 

- Nem is tudom, mit mondjak… hogy lehettem olyan figyelmetlen, hogy egy nyamvadt nyálka 

hátbatámadjon? – rájuk nézett hálásan. - De mindenekelőtt köszönöm, hogy nem hagytatok meghalni. 

- Ugyan már… - Daren lazán szólt, halvány hangerővel - nincs mit! De most mit fogsz csinálni? 

- Vigyünk vissza Tyranba? – kérdezte élénk tekintettel Stark. 

Tray álmosan nemet intett fejével. 

- Ne… Nincs pofám csak úgy faképnél hagyni titeket, azok után, hogy megmentettetek. Veletek tartok 

egy darabig, hátha tudok segíteni valamiben. 

Ron komoly elővigyázatossággal szólt: 

- Jó ha tudod: ha velünk tartasz, valószínűleg szükség lesz a harci tudásodra. 

Tray döbbenten hátradőlt, szemei kitágultak. 

- Miért, meg akartok ölni valakit? 

Ron komor kajánsággal válaszolt: 

- Ez nem cél. Tudást és technológiát pusztítunk. A tribalok tudását, hogy a Császárság ne használhassa 

elsöprő erejű fegyvereiket. De lehet, hogy szembe kell szállnunk a Császár katonáival, hogy sikerrel 

járjunk. 

Tray komolyan Ronra nézett, s ezt mondta: 

- Ha egy technológiáról bebizonyosodott, hogy kifejleszthető, akkor csak mégfejlettebb fegyverekkel 

védekezhetünk ellene, mert a tilalmat kijátszhatják. 

Ron azonnal felélénkült, határozott választ adott: 

- Nem térhetünk az emberkísérletek és a gépesítés útjára csak azért, mert lehetséges mégerősebb 

fegyvereket kifejleszteni. Hanem idejében hatástalanítanunk kell azt, aki a fegyverkezést elkezdi. 

Tray fogai összeszorultak. 

- Ebben igazad van. – mondta. – Így tudom megmenteni Tyran-t. Veletek tartok. 

- Első úticélunk viszont Stern. – mondta átszellemülten Tiffany. – Megpróbáljuk kideríteni, mi történt ott 

Ronnal és velem három éve. 



Tray bólintott. Tiffany végignézett társain. 

- Induljunk. Aki nem szeretne jönni, várjon a léghajónál. 

- Azt a legénységemmel továbbra is őriztetem. – mondta komoran Alen. – De én jövök, hátha eszembe 

jut valami, ami segít feltárni a múltat. 

Nyílt az ajtó, s Irma nővér lépett ki rajta. Gyümölcsökből készült erősítő italokat hozott ki tálcán. 

Végignézett a társaságon és így szólt: 

- Igyátok meg, ingyen adom. 

Néhányan kényelmetlenül lesütötték szemüket. A nővér elmosolyodott. 

- Aki valóban segíteni próbál, az nem jutalomért vagy elismerésért teszi. Tehát bárkit ingyen 

meggyógyítunk, aki kórházunkba kerül. De magunkat fenn kell tartanunk másokért, a segítséget el kell 

fogadnunk, és elismertségünket hagynunk kell terjedni, hogy szélesebb körben tudják: ránk 

számíthatnak. Gyógyitalokat elvitelre csak nyereséges áron adhatok el, címerünkkel ellátott palackokban. 

Alen éles tekintettel figyelni kezdett, s így szólt: 

- Miután Sternből visszaérünk, szeretném áttekinteni a választékot. 

A nővér bólintott. 

- Természetesen. – válaszolta. 

Végül Stella vezetésével elindultak. A kórházat körülvevő gyér fás területen dél felé haladtak, és egy sűrű 

fenyőerdőbe értek. Elértek egy erdei úthoz, keleti irányban haladni kezdtek rajta. Fiatal fenyőfák között 

vezetett az útjuk, Daren védelmezően haladt Stella mellett. Mögöttük Tiffany és Ron haladt párban, majd 

Alen és Stark, végül Tray és Lance zárta sorukat. 

Az erdei útból egy vékony ösvény ágazott jobbra. 

- Várjatok, kérlek! – szólt határozottan Lance. 

Mindannyian megálltak. 

- Ez az út vezet a házamhoz. Elintézem a dolgom, utána visszajövök. Néhány perc. 

Stella Tiffanyra és Ronra nézett. Ron is barátnőjére nézett, ő megértően bólintott. 

- Rendben, Lance. – mondta Ron. - Megvárunk.  

- Kössz. – A nindzsa elővonta pengéjét és haladni kezdett a keskeny ösvényen. 

A fák közt eltűnő nindzsát nézve Ron elkomorodott. 

Még hogy nem jártál Sternben! Itt van egy köpésnyire a házadtól! 

Tudta, hogy ebből még semmi nem következik. Nem szükségszerű, hogy Lance valaha is végrehajtotta 

volna a Császárság megrendeléseit. 



Eszébe jutottak Stan szavai: „Aki a hajóra feljött, talpig becsületes emberként mozgott. Lance-n pedig 

látszik, hogy képes szélhámos lépésekre.” 

A Császári Palotában is két feketeruhás nindzsát láthattunk. Az idegen nem hordott a hátán széles 

kardot, de a trónterem egyik kamrájából riaszthatta a páncélosokat. 

Lance hamarosan előjött a fák közül. Ahogy közeledett feléjük az ösvényen, Ron figyelte mozgását: nem 

lihegett, nem izzadt, és sehol nem maradtak rajta vérfoltok. Valóban otthonra ugorhatott be, s ott nem 

kellett küzdenie senkivel. 

- Azt mondom, induljunk. – szólt mély hangon Stella, amin halványan megjelent jellegzetes lányossága. 

Ismét haladni kezdett, s a többiek követték. 

Néma csönd vette őket körül, csak az erdei madárdalt és a rovarok hangját hallották. Feszülten figyeltek 

kétoldalt a fenyőfákra, valamint a maguk előtt és mögött elterülő keskeny útra, de emberi hangokat nem 

hallottak meg – így baltacsapást, kovácsműhely hangját és tűz ropogását se. 

Maguk előtt, a távolban, megláttak egy rombadőlt házat… ahogy közeledtek hozzá, mögötte egyre több 

rom tűnt fel. 

Beléptek a házak közé. Ron körülnézett, s egyetlen ép házat se látott. 

Tehát ez Stern. Legalábbis, ez maradt belőle. 

Ránézett a mellette álló házra. Be volt omolva, fa tetőszerkezete részben hamuvá égett, porként 

halmozódott fel a kövezett padlón. Az összetört fagerendák részben egy tönkrement asztalt és egy 

cserépkályhát takartak. 

Mellette Tiffany feszült hangja vágott a levegőbe: 

- Hol vannak az emberek? 

Ronra nézett. 

- Amikor még eljöttem pénzt gyűjteni, éltek itt egy páran. 

Ron halkan, elgondolkozva kérdezte: 

- De miért mentek el? 

Szemei kitisztultak, s komolyan Tiffre nézett. 

- A gonosz valamiért ismételten feldúlta Sternt. – mondta neki. – Kideríthetjük az okát. 

Stella komoran rájuk nézett, s előre mutatott. 

- Kövessetek. – mondta halkan. 

Haladni kezdtek Stella nyomában, az összeégett házak között. 

Elővigyázatosan szemmel tartották környezetüket, mert látták: a gonosz ismét tevékenykedett. 

Kiléptek a házak közül… 



Elérkeztek egy kétszintes ház előtti füves, kőtörmelékes térre. 

Stella szembefordult velük, s zord hangon megszólalt. 

- Ezen a helyen találtam rátok három éve. 

Ronra rátört az álomkép… éles karpengéket markolva áll a lángoló házak között, mellette kétoldalt egy 

idős házaspár holttestei hevernek… távolabb egy páncélba burkolt katona fekszik a füvön…. – Erről a 

helyről álmodtam a léghajó cellájában! 

Stellára nézett. 

- És… találtál itt mást is? – kérdezte. 

Stella hátat fordított nekik és lehorgasztotta fejét. 

- Igen. Tiff szüleit. Vérbe fagyva. 

Ronra dermedtség sujtott le… mély levegőt vett, s ösztönösen Tiff felé fordult… de a lány hátrált tőle. 

- Akkkor… - suttogta Tiff – akkor mégis igaz… - elborzadva Ronra nézett. Élesen kitört: – De miért, Ron? 

Miért? 

Ron lesujtottan állt, lesütötte szemeit. 

Nem emlékszem rá, nem biztos hogy megtettem, de csak tovább bántom, ha veszekszek. 

Tiffany megragadta és távolra tartotta a nyakában függő fémes medált. 

- Ez a nyaklánc az oka! – kiáltotta, s dühösen letépte magáról. Messzire tartva szorította, mint egy fertőző 

tárgyat. 

Váratlanul áttört társai között, s rohanni kezdett visszafelé a házak között, a kórházhoz vezető úton. 

Társai keserűen néztek utána… Ron tekintete bénult volt.  

Stella elítélően nézett Ronra. 

- Beszélj vele! – szólította fel megvetően.  

A fiú alig hallhatóan válaszolt, rekedt hangon: 

- De lehet, hogy én voltam. 

Stella fogai összeszorultak. 

- Bármi történt a múltban, az régen volt. Most tudnál neki ártani? 

- Nem. – hallotta Ron saját határozott hangját. 

- Akkor mondd meg neki! 

Ronnak hirtelen eszébe jutott a torani Ralzus atya egyik vasárnapi szentbeszéde. Újra átjárta emléke: 

„Elsősorban a Végső Jóhoz kell hűnek lennünk, így kerülhetjük el, hogy szerelmünk vagy társaink rossz 

tettbe rángassanak – ehelyett mi képviseljük feléjük a helyeset, amikor szükséges. Ez az a tisztelet, amit 



minden embernek meg kell adnunk: hogy visszatérhessen a jó útra, ha ez a szándéka. Ami persze nem 

jelenti, hogy újra ártatlanok közé engedjük azokat, akik bizonyították, hogy szabadon kifordulhatnak 

magukból. 

Soha semmi nem tökéletes. Semmit nem rajonghatunk kritikátlanul, mindenhez csak javító javaslatokat 

tehetünk. Ha rajongva erősítünk hibás mozgalmat, csak nagyobb pusztulásba visszük mindannyiunkat. 

Egyúttal eláruljuk a Végső Jót, ami józan kritikát és javítást vár tőlünk, hogy a világ állapota közelebb 

kerüljön hozzá, egészségesebbé váljon.” 

Értem. Nem kell kétségbe esnem Tiffany reakciójától. Be kell bizonyítanom, hogy megbízhat bennem. 

Ron bólintott Stellának, majd társait megkerülve rohanni kezdett Tiff után. 

Eszébe jutott, hogy ezen a tájon a lány védelemre szorul… be kell érnie és védenie kell… ha Tiff még 

hagyja neki. De ha a lány megutálja érte, az se gond. 

Kiért a településről… a fiatal fenyőfák között vezető úton futott vissza a kórház irányába. 

Talán Tiff idejött. Beszélek vele! 

Belépett a kovácsoltvas kertkapun… de senkit nem látott a gyümölcsfákkal teleültetett kertben. 

Nagy levegőt vett, és kinyitotta a fehér főbejáratot. 

A kórterem üres volt. Csak az apácaruhát hordó, idős Irma nővér ült az orvosi szobában. 

Mellette, az asztalon hevert Tiffany nyaklánca. 

- Tiffany-t keresed? – kérdezte a nővér. – A tengerpartra néző kiszögelléshez futott. 

A kiszögellés irányába mutatott. 

- Menj csak utána, én addig vigyázok a nyakláncra. 

Ron hálásan bólintott és kirohant az ajtón. 

A kórházkerten kívül, a nővér által mutatott irányban egy szórt köves ösvényre talált… követni kezdte, s 

meghallotta a tenger morajlását! 

Az ösvény enyhén fölfelé vezetett… a fák ritkásabbak lettek, Ron két oldalt meglátta a kéken elterülő 

tengert. 

Maga előtt, kissé magasabban meglátta Tiffany-t! 

A lány az ösvény sziklás végén, egy magaslaton nézte a tengert. Kezei ökölbe szorultak, karjai remegtek. 

Tiff meghallotta Ron óvatos, ápolásra kész benyomást keltő lépteit. 

- Kérlek, menj el… - szólt sírós, magas hangon, teljesen eltérve szokásos mentalitásától. 

Ron ösztönösen együttműködött volna, ezért egy pillanatra elbizonytalanodott… de rájött, hogy Tiffnek 

támogatásra van szüksége: a lány teljesen kikészült. Ron elhatározta magát, s komoly elkötelezettséggel 

szólt. 



- Nem. Tiff, hidd el: sose tudnék ártani neked. Soha. 

A lány megfordult, Ronra nézett fájdalmas arccal… Ronba mintha kést vágtak volna. 

Szemeiből könnyek folytak. 

- Tudom. – válaszolta a lány. Hangja mélyülni kezdett. – De próbálj megérteni… nem könnyű ezt 

megemésztenem. 

Mély levegőt vett, fejét enyhén megrázta, s régi, bízó hangján szólt a fiúhoz: 

- Ron… próbálj emlékezni! Mi történt valójában három éve? 

Ron élesen látta a kiszögellést körbeölelő tengert, hullámai habosan ostromolták a sziklás partot… az őt 

érő ingereket kizárva próbált emlékezni… de nem jutott eszébe semmi. 

Őszintén sajnálta. 

- Nem tudom. – mondta a lánynak.  

Tiffany látta, hogy Ron nem próbál hazudni. Megértően, de szomorúan bólintott a fiú felé, lesütött 

szemmel. 

Megremegett lábuk alatt a föld. Előttük, a tenger egyik távoli szigete emelkedni kezdett, rajta masszív 

kőkastély állt. 

Ron és Tiffany látta, amint a tenger közepére épült kastély egyre magasabbra emelkedik, az alapjául 

szolgáló szikla pedig fehér habot fröcskölve tör elő a tengerből. 

A sziklaalap alja eltávolodott a tengervíztől, a felfelé emelkedő kastély immár egyértelműen a levegőben 

lebegett! 

Ron és Tiffany dermedten nézte a jelenséget: a szilánkosan töredezett sziklafalról minden irányban folyt 

a tengerbe a víz, a vízfelszínen terjengő fehér habok alatt az óceán félelmetesen kavargott. 

Végül megállt a kastély emelkedése, a sziklakiszögelléseken maradt víz pedig egyre halványabban 

csorgott a tengerbe.  

A kastély gyorsuló mozgással lebegni kezdett észak felé! 

Ron megfogta Tiffany kezét, a lány erre hozzá fordult. Ron a szemébe nézett, s alázattal, de komoly 

határozottsággal szólt: 

- Gyerünk a többiekhez. 

Most egyiküknek se számított, mi lehetett a múltban. Egymásra vigyázva rohantak vissza a léghajó felé. 

Ez tapasztalható volt. Bizonyított. 

Lerohantak a kiszögellésről az erdőbe… a kórház kovácsoltvas kapujához elérve Ron vezetésével 

befordultak… hátha ott gyűltek össze társaik. 

A teraszon nem volt senki… a fehér főbejáraton át beléptek a kórterembe. 



Irma nővér vérzett, a hintaszékbe roskadva ült. 

Rámeredtek: több széles vágásból tört elő vére, azonnal látták, hogy a nővér állapota válságos. 

Elsősegélyt kell adnunk neki! Utána Stella vagy a privatér orvos tudja ellátni! 

Ron zsebéből kötszert vett elő, s megvizsgálta a nővért… túl sok vért vesztett. 

Talán az orvosok még tudnak rajta segíteni. 

Ron kezdte elkötözni a véres vágásokat, a nővér kinyitotta szemeit s ránézett. 

Ron bátorítóan kérdezte: 

- Mi történt? 

- A nyakláncot… elvitte… a… 

Irma nővér feje lehanyatlott. 

Ron azonnal megnézte a pulzusát… 

…de már nem érzett szívverést. 

Ron komolyan Tiffhez fordult. 

- Tiff… mindig maradj mellettem. A gyilkos a közelben lehet. 

Tiffany némán bólintott. 

Megtörten, egyhangúan távoztak a kórteremből, s a kovácsoltvas kerkapu felé gyalogolva áthaladtak a 

gyümölcsöskerten. 

Elértek a kerítés túloldalán várakozó léghajóig. 

Amint beléptek a fémcsempés fedélzetre, társaik látták rajtuk, hogy baj van. 

Ron Stellára nézett. 

- Stella… Irma nővér meghalt. 

Stella kifejezéstelenül nézett vissza rá. 

Ron komolyan szétnézett mindenkin. 

- Meggyilkolták. El kellene temetnünk, de mindannyian csak csoportosan mozogjunk. 

Ron kivonta kardját és visszaindult a kórház felé… társai elővont fegyverekkel követték. Három privatér 

hátramaradt őrizni a hajó bejáratát. 

Stella a kórházba lépve odarohant az áldozathoz, megmérte pulzusát… s dermedten eresztette le a kezét. 

- Valóban meghalt. – mondta elhalóan. 

A lány üveges szemmel tekintett maga elé, majd Alen privatérjaihoz fordult. 

Halkan, reménytelenül szólt: 



- Kövessetek… a raktárból előhozzuk a koporsót. Mindenkit el kell temetni, hogy ne fertőzzék össze az 

élőket. 

Kinyitotta a fehér kijáratot és kilépett rajta… 

a privatérok leverten követték a lányt. 

Stark együttérzően nézett Ronra és Tiffre. 

- Ron, Tiffany… Ti néztétek végig Irma nővér halálát. A temetésétől maradjatok távol, majd utána 

lerójátok tiszteleteteket. 

Ron és Tiffany szótlanul bólintott. 

Stark társaival óvatosan kivitte Irma nővér holttestét a gyümölcsöskertbe… Ron és Tiffany az ablakon át 

látták, hogy a privatérok és Stella visszaérkeznek egy barna fakoporsóval… 

- Én kértem Ront és Tiffet, hogy maradjanak ki a temetésből… – hallották Stark hangját a gyümölcsfákra 

nyíló ablakokon át. 

Elfordították tekintetüket az ablakoktól… dermedten néztek körbe az üres kórteremben… 

Az orvosi rekeszben, egy asztalon aranybetűs, vörös borítójú könyv feküdt. 

A könyv ferdén el volt csúszva, mintha nagy erővel félrelökték volna. 

Ronnak egy késztetése azt sugallmazta, nézzen bele a könyvbe. 

Odalépett az asztalhoz, és érdeklődve kinyitotta a könyvet a jelzőszalagnál. 

Choriadna: Ez a szer minimálisra csökkenti a test életfunkcióit. Segítségével megakadályozható, hogy egy 

beteg állapota rosszabbodjon. Alkalmazása: Az első adagot meg kell itatni a beteggel (azonnal hat!), és 

utána infúzióban kell tovább adagolni, különben 8 órán belül elmúlik a hatása. A Choriadna vegyi 

összetevői és a szervezetre gyakorolt hatásaik: 

Ron ránézett a szövegben következő kémiai képletekre. 

…Innentől kezdve egy kukkot se értek az egészből. – ismerte el magának. 

Nem tudta, volt-e értelme belenéznie a könyvbe. A gyilkos egyáltalán nem biztos, hogy idelapozott. 

Tiffanyval együtt leültek az orvosi rekeszbe, s csendben fogták egymás karját. 

Végül nyílt az ajtó… Stark lépett be. 

Visszafogottan szólt. 

- Kész a sír. Elbúcsúzhatunk. 

Türelmesen rájuk nézett, majd komoran megfordult és visszament a kertbe. 

  



Ronék erőt vettek magukon és felálltak… kimentek a gyümölcsfák közé. 

Meglátták a sírt. Vékony fatábla jelezte helyét, rajta frissen vésett felirat… bizonyára Stella választása: 

 

Irma Alois 

„Aki másokért él, megtalálja élete értelmét.” 

 

A társaság tagjai némán álltak a sír körül, s gondolatban elköszöntek a gyógyítótól. Végül visszavonultak a 

léghajó fedélzetére. 

Itt Ron elmondta a földrengés okát: a Tribalok tudását őrző ősi kastély megemelkedett a levegőbe, s 

utána sebesen észak felé indult. 

Stark átható tekintettel, komoran nézett rájuk. 

- Nem kímélhetlek meg titeket továbbra is a tehertől: a Tribalok idejében az a kastély volt a központ. 

Mindent onnan irányítottak. A legkomolyabb védelmi rendszer azt a kapuerődöt védi, ami a kastély alatti 

kazamatákból nyílik. Nem tudom, mi található a mögött a kapu mögött, de nagyon fontos lehet. 

Elképzelhető, hogy magasszintű fegyvereket is őriztek ott. 

Alen lassan megszólalt: 

- És ha rossz kezekbe kerül… 

Daren élénken közbevágott: 

- Ha a Császár ráteszi a kezét a Tribalok tudására, arra még gondolni is rossz! 

Stark határozottan bólintott, izzó tekintettel. 

- Márpedig most nagyon úgy néz ki… - szűrte ki fogai között. – De egyvalamit nem értek: Ha sejtéseink 

helyesek, akkor Tiff nyaklánca a kulcs mindenhez. Hogyan sikerült beindítani a kastélyt nélküle? 

- Úristen! – tört ki Tiffany. – Otthagytam a kórházban! 

Ron óvatosan a lányra nézett, de azonnal tájékoztatnia kellett a többieket. 

- Onnan pedig valaki elrabolta. – mondta tisztelettel, Tiffany-t támogató hangon. – Irma nővér mondta el 

halálakor, de azt már nem tudta kimondani, ki volt. Valószínűleg ugyanaz a személy, aki őt megölte. 

Daren élénk tekintettel következtetett: 

- Ezek szerint a gyilkos elvitte a medált és beindította a lebegtetőgépet. 

Alen fogai összeszorultak. 

- Akkor semmit se tehetünk. Most már minden bizonnyal az Acélkaput is kinyitotta. 

- Nem. – válaszolta egyenesen Stark. – Ugyan sziklaalapba épült kaput nem tudtuk kinyitni, de azt 

megfigyeltük, hogy valamilyen időzár is védi. 



- Vagyis? – kérdezte tettrekészen Daren. 

- A nyitószerkezet a működésbe lépést követően jópár nap múlva nyitja ki a kaput. 

- Tehát van még pár napunk, beérni a kastélyt. – mondta Alen. Szétnézett társain. - Semmi kedvem olyan 

világban élni, amit egy hatalomőrült zsarnok irányít. Mert már egyértelműen látszik: a Császár egy őrült. -

szemében kihunyt a fény. - Stan-t is megölette… pedig ő ártatlan volt, s számára jelentéktelen is. 

A társaság tagjai érezték: bárkire lesujthat következőnek. 

Tiffany lassan a szemére szorította kezeit. 

- Én tehetek róla, hogy el tudták lopni a medált! 

Ron komolyan Tiffanyra nézett. 

- Nem tudva és akarva követted el. Bűnként nem nehezedik rád. Ez már a múlt. Arról tudsz dönteni, ezzel 

a helyzettel mit kezdesz. 

- Előre kellett volna gondolkoznom. – mondta a lány keserűen. 

Végül sóhajtott és elszánta magát. 

- Kijavítom. Van rá esély. 

Szétnézett társain. 

- Csatlakoztok? 

Tray bólintott. 

- Nem mi okoztuk ezt a kárt. – mondta tisztán izzó szemekkel. – De felelősségünk javítani ezen a világon. 

S ha nem hárítjuk el a vészt, az idővel az én településemre is lesujt. 

- Akkor… - kérdezte lassan Tiff – hogyan csináljuk? 

Ron élénken pörgette szavait: 

- Felmegyünk a kastélyba, és megakadályozzuk, hogy kinyíljon a kapu. 

A pilótához fordult. 

- Stark, gondolom, el tudod érni a kastélyt a léghajóval. 

- Simán. – tört ki határozottan a pilóta. 

Ron szétnézett társain. Komolyan szólt: 

- Emberek, ez egy veszélyes harc lesz. Aki akar, még kiszállhat. 

- Ne hülyéskedj! – szólt Alen. – Nem futamodunk meg. 

Az egyik szakállas privatér előlépett. 

- Mi pedig követjük a kapitányunkat. 



- ÚGY VAN! – kiáltották társai. 

Daren támogatóan szólt: 

- A mi érdekünk is, hogy ne nyíljon ki a kapu. 

Stella a fiúra nézett. 

- Jövök veled. – szólt. 

Daren szemei fellángoltak, s hálásan bólintott. Halványan elmosolyodott. 

Ron mély levegőt vett, s így szólt: 

- Mindenki készüljön fel, amennyire lehet… életünk legnagyobb kihívása áll előttünk. 

Stark fellépett a vezérlőpulthoz, s a magasba emelte a léghajót. Egyenesen északnak kormányozta, 

amerre Ron elmondása szerint a repülő sziget haladt. 

Magasan az óceán fölött haladtak… a látóhatár messzire esett tőlük, mégse látták a lebegő kastélyt. 

Stark teljesen előre tolt néhány vastag kart, s a léghajó lökésszerűen gyorsulni kezdett. Akik a 

panorámaüvegen keresztül nézték a tájat, soha nem látták még ilyen gyorsan repülni a léghajót. Az 

energiaforrásként szolgáló színes kristályok lassan, enyhén pulzálni kezdtek. 

Ron feszülten nézte a zúgó szélben az alattuk hátrasuhanó tengert… csak akkor van esélyük beérni a 

Kastélyt, ha az még mindig a korábbi irányba halad. 

  



Váratlan találkozás 

 

Teljes sebességgel haladtak a Kastély után… de Stark nem tudta megmondani, mikor érhetik be. 

A főcsarnokban az egyik fémasztal körül Daren kártyázni kezdett Alen, Stella és Lance társaságában. A 

privatérok is köréjük gyűltek. 

Daren barátságosan nézett rájuk. 

- Van nálam még egy pakli kártya. – mondta. 

- Éljen! – szólt néhány privatér. Ron és Tiffany most ért közéjük. 

Daren előhúzta zsebéből a másik paklit… az korábban elázhatott a tengervízben. 

Megpróbálta szétkapcsolni a pántját. Rövid erőlködés után komoran nemet intett fejével. 

- Nem tudom kinyitni, berozsdásodott a pántja. Ehhez három kéz kell. 

Ron lassan kinyújtotta kezét… figyelmesen, de távolságtartóan segített, s közben mulatott a helyzeten. 

Sikerült szétkapcsolni a pántot… a kártyák számos felülete sértetlen volt, csak az élükön hagyott nyomot 

a hínár.  

Alen éles tekintettel nézett a paklira. 

- Azt hiszem, ez a kárya illik hozzánk. 

Ron körbenézett… a léghajón idilli viszonyok uralkodtak. Stan gyilkosa valószínűleg megszökött a hajóról, 

mialatt az a császársági hangárban állt. Csak Lance csínyei kavarták meg a harmóniát.  Ron örökké a 

hajón tudott volna élni, ha nem kell leszállniuk élelemért és dolgozni. Senkinek nem állt érdekében, hogy 

ártson társainak. 

Esteledett… Stark rögzítette a vezérlőpult kezelőkarjait, s bement a főcsarnokba. Mindannyian köré 

gyűltek. 

Alen tapsolt, s fennhangon szólt a csarnokban lévőkhöz. 

- Éjjelente őrködjünk párban! Nem zárhatjuk ki, hogy a merénylő a léghajón maradt, s ha többen állnak 

őrt, nem tudja őket elhallgattatni. 

Ron komolyan bólintott, nem privatér útitársai csak ezután vették át álláspontját. 

Stark tiszteletteljesen, de távolságtartóan szólt. 

- Azt kérem az őrséget állóktól, néha nézzenek ki a fedélzetre. Ha villámot vagy viharfelhőt látnak, 

ébresszenek fel engem. 

Aznap éjjel négy pár váltotta egymást, hogy mindannyian eleget tudjanak aludni. Az időjárás végig 

csendes maradt, nem kellett Starkot fölébreszteniük. 



A következő nap is eseménytelenül haladtak az óceán fölött egyenesen észak felé, s az egyetlen változás, 

amit láttak, az energiakristályok pulzálása volt: egyre lassabb ütemben világítottak, s egyre hosszabb 

ideig maradtak sötéten. 

Stark aznap este elmondta társainak, hogy a léghajó eredetileg olvasztott aranyból nyerte az energiát, de 

most már csak az energiakristályok maradtak üzemanyagnak – ez utóbbiakból kisebb mennyiség is 

nagyobb útra volt elegendő. Maga a Főparancsnok kerülte felhasználásukat, mert más szerkezetek 

örökké működhettek a kristályok energiáját használva, magukat az ékköveket sértetlenül hagyva. 

Ron átgondoltan szólt. 

- Stark… még mindig a Thorn Császárság Fekete Koronája van a hajónk faroktollán. Szerintem az első 

szigetcsoporton, amivel szembetalálkozunk, le kellene szállnunk, hogy eltávolítsuk. 

Lance dühös indulattal legyintett. 

- Ugyan már! Ezzel csak kimutatnánk, hogy félünk. Nem félünk a támadástól! Ők féljenek tőlünk. 

Ron érdeklődve szétnézett a többieken… csak Tiffany nézett rá elismeréssel, a többiek Lance mellé álltak. 

Stark bocsánatkérően nézett Ronra. 

- Szerintem is nagyobb biztonságot ad, ha meghagyjuk a felségjelzést. 

Ron elítélően megcsóválta a fejét, lemondóan kifújta a levegőt. 

Ahogy száguldottak az óceán fölött, a Thorn Császárság Fekete Koronáját látva minden szigetcsoport 

mezőgazdászai aratóeszközeiket eldobva menekültek, s még a tengeri hajók is riadtan kitértek. Ront ez 

nem nyugalommal töltötte el: ha elégedetlenek, idővel visszatámadhatnak. De a léghajó gyomrának 

meghitt nyugalmában társalgó társait nem tudta rávenni a felségjelzés lecserélésére. 

Most olyan, mintha mi lennénk az elnyomók. Erőszakosan nehezül másokra a zsarnokok uralma, de pont 

ezért teljesen eltűnik, ha megdöntik. Erősebb indulat, nagyobb feszültség hat ellene. Míg egy folyton 

tárgyaló vezetőréteget az elégedetlenség nem söpörné el, legfeljebb visszavonulásra késztetné. 

Másnap délelőtt Stark hangja egyszer csak szétáradt az egész léghajóban. 

- A Raynen szigetcsoport felé közeledünk. Azt sokat fosztogatták a nagyhatalmak, mert lakosai korábban 

maguk is gyűjtögették a kincseket: a mészárlások híreit hallva nem lökték el azokat önként maguktól. 

Magasabbra emelkedek a léghajóval. 

A padló megdőlt egy időre… mikor ismét kiegyenesedett, a fedélzet átlátszó üvegkorlátja mellett állók 

magasan szálló madár szemszögéből nézték a szigetcsoportot. 

Elérkeztek egy város piactere fölé… alattuk az emberek sikoltva menekültek, amint meglátták a léghajó 

faroktollán a Thorn Császárság Fekete Koronáját. A fedélzeten szemlélődők kényelmetlenül néztek 

egymásra. 

- Szerintem igenis le kellett volna cserélnünk a felségjelzést. – mondta Ron. 

- Ugyan! – szólt Lance érdes hangján. - Ha félnek tőlünk, nem szállnak szembe velünk.  



Hirtelen döngő fémhangot hallottak fejük fölül, s egy hosszú nyílvessző csapott le a fedélzet 

fémcsempéire. 

A nyílvessző pörögve két darabra tört, s megállt a padlón. 

Ron a közelébe ment, és megnézte: hegye kicsorbult. Felnézett a fölöttük függő légballonra, s meglátta: 

az egyik fémcsempét behorpasztotta a nyílhegy. 

Valaki számszeríjjal – valószínűleg az egyik városőr – legalább egyszer rálőtt a léghajóra, de nem tudott 

benne kárt tenni. Viszont szerencse, hogy egyiküket se találta el a visszapattanó nyílvessző. 

Stark meghúzott egy kart, s a léghajó faroktolla felől csattanást hallottak… két oldalán fémlapok 

fordultak át, elrejtve a Fekete Koronát. 

Stark ismét a rézszálhoz beszélt, hangja szétáradt a léghajóban: 

- Ezentúl minden szigetcsoportot kikerülünk… Ron, kérlek, gyere fel a vezérlőpulthoz! 

Ron a fedélzeten volt, ezért hamar odaért az emelvényre vezető fémlépcsőkhöz. 

A pilóta meghallotta a fémlépcsőkön döngő lépteit, s meglepetten felé fordult… megnyugodva vette 

tudomásul, hogy Ron az. Amikor a fiú odaért mellé, Stark halkan szólt hozzá: 

- Ron… már csak egy napnyi utazásra elég az energia, ami a kristályokban maradt. – hangján és 

tekintetén érezni lehetett feszültségét. – Holnap délig el kell érnünk a repülő sziklát. 

Ron szemei riadtan megvillantak. 

- Ne aggódj, lezuhanni nem fogunk. De ha nem járnak a motorok, a szél fog sodorni minket, s végül a 

fémballonban lévő gáz lehűl annyira, hogy a léghajó lesüllyed… csak remélhetjük, hogy az egyik 

szigetcsoportot elérve. Különben a tenger felszínén sodródunk tovább. 

Stark komoran megcsóválta fejét. 

- Holnap délelőtt érjük el a Mágusok Szigetét. Ha addig nem érjük be a repülő kastélyt, ott kell segítséget 

kérnünk. 

Ron elméjében a megoldásokat kereste, közben bólintott. 

A Mágiakolostor Szigetét mindenki ismeri… a rajta álló Katedrálishoz az egész világból érkeznek a 

zarándokok, megismerni a mágusok lényegi tanításait. 

Másnap délelőtt a léghajó lassulni kezdett… a tartóoszlopokba helyezett energiakristályok már nem is 

világosodtak ki teljesen… csak halványan pulzáltak. 

Stark kénytelen volt bejelenteni, hogy leszállnak a legközelebbi szigeten, mert üzemanyagot kell 

szerezniük. Ron és Tiffany támogatóan mellett álltak a vezérlőpulton. 

Ron merengve szólt: 

- Hallottam a mágusok tanításáról… Hiába fokozzuk a fenyegetést, és teszünk szert mégnagyobb 

vagyonra: teljeskörűen sose fogjuk biztosítani magunkat. Feltétlen támogatást csak minket szerető 

személyektől kapunk. Pénzen legfeljebb minőségi munkát vehetünk. 



Tiffany szemei felragyogtak a felismeréstől, s a lány folytatta: 

- Az alárendelt pedig csak addig engedelmeskedik, amíg elviselhetetlenebb számára a távozás. 

Stark hirtelen elmosolyodott: 

- Elég általánosan tanítanak, pilótaként én is tapasztaltam: aki egyedül próbál vezetni, elégnek gondolva 

az általa elérhető többletinformációt, alul fog maradni azzal szemben, aki alárendeltjei észrevételeit 

meghallgatja, s kompetens személyekkel saját ötleteit is megvitatja. 

Ron Tiffanyra nézett. 

- Valódi barátokra szert tenni az igazi teljesítmény. 

A Mágusok Katedrálisa feltűnt a láthatáron… az óceánból enyhén kiemelkedő, gyümölcsfákkal 

teleültetett sziget egyik felét teljesen elfoglalta a Katedrális birtoka: kőfal vette körül. 

Stark talált egy sziklák által három oldalról védett mélyedést, közel a kőfalak külső oldalánál épült 

nyilvános kikötőhöz. Úgy döntött, leszáll ott a léghajóval, s a kikötőnél jelentkezik be. 

Stark elindult a kikötőhöz Ron, Tiffany és Alen kíséretében… ahogy ereszkedtek le a tengerparton, 

meglátták: számos nagyméretű hajó horgonyzik a famólók között. 

Elérkeztek a Kikötőmester Tornyáig. A torony tövében időjárástól védett terasz volt kiépítve, itt ügyelt a 

Kikötőmester, mentéshez és hajójavításhoz szükséges eszközök körében. 

Stark feszülten szólt hozzá, a kikötőmester segítőkészen figyelt rá: 

- Jónapot, Stark Rayen vagyok. Aranyat vagy energiakristályokat szeretnénk vásárolni, bonyolult 

fémeszközöket vagy átmenetileg lemerült energiakristályokat tudunk cserébe adni. Van piactér, vagy 

maga a Katedrális, ahol megköthetnénk az üzletet? 

A kikötőmester ellazult, röviden nevetett. 

- A legjobbkor érkeztek. Holnap rendezik meg az Éves Vadászversenyt, ahol a kőfalakon kívüli, mágiától 

mutálódott állatokat kell levadászni. A legtöbb kártevőt elpusztító első három helyezett komoly pénzbeli 

jutalomban részesül… De keressék fel a Katedrálist, ott a lemerült energiakristályok iránt 

érdeklődhetnek. 

Az utazók meglepődve tapasztalták, hogy a mágus szavai frissítően és nyugtatóan hatnak rájuk… 

erősebben, mint azt szavai indokolnák. 

A kikötőmester barátságosan rájuk nézett. 

- Ha követik a felfelé vezető utat, egyenesen a Kastélykert kovácsoltvas kapujához érkeznek. Bár végig a 

kőfalak mellett haladnak, figyeljenek oda: magukra támadhat egy vadon élő mágikus ragadozó. 

Ronék megköszönték az útmutatást, majd visszamentek a léghajóhoz. 

Stark táskájába tette az összes energiakristályt, így már senki nem tudott elrepülni a léghajóval… azt 

kulcsra zárta, s ezúttal a privatérok társaságában indultak mindannyian a Kastélykertbe nyíló 

kovácsoltvas kapu felé. 



A kaputól nem messze vásártér és nagyméretű, színes sátrak álltak… sült ételeket, vadásztárgyakat 

kínáltak eladásra, és zeneszó szólt… egyértelműen a holnapi vadászatra érkezettek táborát látták. 

Stark a Birtokkapuhoz vezette társait. Mikor odaértek, látták: a kaput kék ruhás mágusok őrizték, egy 

kőház melletti asztal mögött ültek. Tőlük nem messze egy kút állt. 

Stark üdvözölte őket, és elmondta nekik, milyen tárgyakat kínálnak eladásra. 

Hirtelen ötlete támadt… 

- A Tribalok múltját is szeretnénk feltárni, ha a Könyvtárban vannak róluk feljegyzések. 

A mágusok felelősségteljesen bólintottak. 

- Önök felfegyverzetten érkeztek ide… szeretnénk mérlegelésre javasolni, hogy a holnapi 

Vadászversenyen is vegyenek részt. Sajnos a sziget alól előtörő mágikus energia folyamatosan megfertőzi 

birtokunk állatait, ezért azokat kénytelenek vagyunk a falakon kívülre zavarni… s emiatt évente meg kell 

rendeznünk a versenyt. Ott komoly mennyiségű aranyhoz juthatnak. 

A Vadászversenynek magas a presztízse, ezért a szervezők a belépő és a speciális harci eszközök magas 

árából különleges jutalmakat tudnak adni a helyezést elért csapatoknak. Fogadásokat is lehet kötni arra, 

mely csapat milyen állatokat fog elejteni.  

A társaság tagjai összenéztek, s Ron megkérdezte: 

- Mikor van a jelentkezési határidő? 

- Ma, napnyugtakor. 

Alenék komoran bólintottak, s a társaság kicsit távolabb összetömörült, megvitatni lehetőségeiket. 

- Először próbáljuk meg eladni az energiakristályokat és a fémeszközöket, nem késlekedhetünk. – hadarta 

halkan Alen. – Csak akkor hagyjunk mégegy napnyi előnyt a repülő kastélynak, ha nincs más 

választásunk. 

Társai egyetértően bólintottak. 

Stark ismét a mágusokhoz fordult. 

- Először szeretnénk a Katedrális hivatalával tárgyalni, az eszközök eladásáról. Kérem, vezessenek engem 

az illetékes személyhez. 

Az egyik mágus komoran válaszolt. 

- Jelenleg a holnapi Vadászatra készülünk fel, csak holnapután tudunk más ügyeket is intézni. De addig 

szívesen kínálunk Önöknek tanítási alkalmakat. Ezekért soha nem kérünk pénzt, tárgyak kereskedelméből 

tartjuk fenn magunkat. 

A társaság tagjai érdeklődően ránéztek a mágusra, kivéve Lance-t, Daren-t és Stellát. Az ő tekintetükön 

komor lázadás érződött. 

Lance tekintete a kastélykertben elhelyezett vívóeszközökre tévedt. 



Ron visszafogottan a nindzsára nézett. 

- Gondold, meg, Lance, most vagyunk itt. – mondta neki. 

- Én már kialakítottam az álláspontomat. Erőfeszítés kell a sikerhez és a rendfenntartáshoz is. 

- Ahogy gondolod. – válaszolta komoly hangvétellel Ron, fejét enyhén megrázva. 

Stark élénken szétnézett társain. 

- Nem tudom, mennyit hallottatok róluk… én úgy tudom, olyanokat tanítanak, hogy ne gazdagodjunk 

mások róvására, így mindenki fenyegetéstől mentes marad. – mondta Stark. 

- Kiderül. – válaszolta Stella. – Daren, én most meghallgatom őket. 

A fiú elfolytotta nevetését, s bólintott. 

A mágus néhányszor meglendítette karjait, hogy felfrissítse magát. 

- Aki inkább a kertben pihenne, járja be nyugodtan. Én Azerius Lagion vagyok, oktatómágus. Kiülhetünk a 

kertbe, sétálhatunk, vagy bemehetünk a Katedrálisba, amíg tanítok. 

Ron tekintetével szétnézett a birtokon… gondolkozott, mégis elsőként szólalt meg. 

- A kert bejárását javaslom. 

A mágus jóindulatúan válaszolt. 

- Sétáljunk. 

Vezetni kezdte a társaságot a vékony, kövezett kerti utakon. 

- Azt tudom elmondani, milyen tanításokat tartunk igaznak itt, az Alapító Szigetén. De előtte szeretném 

megkérdezni: mit tudnak tanításainkról? 

Ron szólalt meg: 

- Én az alábbiakat hallottam Önöktől: lelki minőségünk az elsődleges, ahogyan embertársainkra hatni 

próbálunk. Látható eredményünk függ belső és külső korlátainktól, mások lehetőségei eltérnek. Tegyünk 

erőfeszítést a fejlődésért, s emeljük magunkkal a körülöttünk lévőket. A világ a hatékony termelésért 

keresi a legjobban teljesítő embert. 

Azerius éles tekintettel bólintott. 

- Ez is egy alkalmazási területe annak az alaptanításunknak, hogy meg kell különböztetnünk a felszínt és a 

lényeget. A lényegi törvényeket kell követnünk, amik az együttérzés törvényei. A szabályok, amiket e 

célból felállítanak, csak bizonyos körülmények esetén jogosak, s észre kell vennünk, ha az együttérzés 

mást követel, mint ami az előírás. 

Ahogy a jelenlegi Legmagasabb Apó írta: „A jog emberi alkotás, mindig tökéletlen marad. Csak közelítése 

az erkölcsnek. Mindig javítani kell majd.” 



Másik alkalmazási terület például, hogy az keressük, ami valóban egészséget ad, s amit egészségként 

tudunk terjeszteni: ne a felszínes csillogást keressük, vagy a felületes támogatókat, esetleg 

parancsvégrehajtókat. 

Elértek egy különféle színű tulipánokkal ritkásan teleültetett mezőre… annak szélén nagyméretű 

sakktábla állt, derékig érő bábukkal. 

Azerius szétnézett rajtuk, mély levegőt vett, s így szólt: 

- Akkor belekezdek, s elmondom világlátásunkat rendszerezetten, elejétől végéig. 

A Teremtő világokat teremtett, s beléjük halhatatlan lelkű lényeket. Ezeket a világokat nem feltétlenül 

térdimenzióként kell elképzelni. Az egyik legnagyobb tudású lény – szellem? - azonban elnyomónak 

tekintette a Teremtő által bemutatott szabályszerűségeket, helyette az önzést választotta. Követőket 

toborzott, s azóta az a célja, hogy az általa megálmodott világrend legyen uralmon minden világban: 

vagyis a lények azonnal és kíméletlenül próbálják elérni vágyaikat, s őt tekintsék vezérnek. 

Azt mondta követőinek, felszabadítja őket a társas együttélés diktatórikus törvényeiből. Ezért őt és 

követőit eredeti univerzumukból ki kellett zárni, de egyes világokba egyelőre még beléphettek, hogy 

lehetőségük legyen javulni. Az ártatlanok elérésére meghagyott lehetőségüket használják a 

bosszúállásra: bár a hatalomátvétel kudarcba fulladt, a Teremtő legtöbb gyerekét saját útjukra próbálják 

téríteni: veszítsék el tájékozódásukat, vegyék át a gonoszságot és soha ne akarjanak belőle kijönni. 

A Teremtő eredetileg az embereket is felkészítette az igaz törvényszerűségekből és a várható 

hazugságokból, de nem cenzúrázott: meghagyta hozzáférésüket bármilyen üzenethez. Ezért hallhatták a 

Legfőbb Démon érvelését, és szabadon úgy döntöttek, hogy elhiszik: az emberiséget elnyomja a 

személyközi viszonyokról szóló tanítás, megakadályozza a kreativitás kifejlődését. 

Az univerzumok fajai közül az emberiség is ennek eredményeként került a folyamatosan toborzó, s 

egymás ellen küzdő csoportok, lényegében maffiózók által uralt káoszba. Valójában ez a 

természetellenes: hogy megbízhatatlan és erőszakos, erkölcsileg felkészületlen személyek vesznek körül, 

s ha tőlük kell tájékozódnunk. 

Az emberek ősei büszkék voltak, ilyen körülmények között akartak jól teljesíteni. Utódaik ezt a helyzetet 

kapják, mert a Teremtő úgy döntött, minden emberrel megtapasztaltatja ezt a környezetet, hogy 

leszűrjék a szükséges tanulságot. Nem mi tehetünk öröklött világunkról, de ugyanazokat az állapotokat 

kaptuk átmenetileg, tanulságul. 

A Teremtő az emberiség önállóvá válását megengedte, s az emberi lelkek leszülettek Földünk 

ősembereibe, akik az állatokkal együtt természetes módon töltötték itt örök életük kezdő szakaszát. 

Most már az emberek szabadon cselekedhetnek, s társaik reakcióiból tanulhatnak. Ezt sokan 

megtagadják rövidlátóan hagyják magukat félrevezetni: például bátorítást és rajongást kapnak, mikor a 

zsákmányt szétosztják rabló követőik között. 

Éles helyzetben akartuk megtudni a jó és a rossz közötti különbséget. De ehhez meg kell tapasztalnunk a 

rosszat, s a rossz megértéséhez hozzátartozik, hogy szabadon választhatjuk: nem látszik, hogy nem érné 

meg követni. Mert életünk végesnek tűnik. 



Ez volt a fődémon ajánlatában a csapda. A zsarnok megdönthetetlen, az éhező éhenhal, s dönthetünk 

úgy, hogy a zsarnok kegyeiért törtetünk. Ám pont ezért, mert nem feltétlenül látszik nyereségesebbnek 

vagy biztonságosabbnak a jó út választása, aki azt választja, valóban jó személlyé válik. Az 

igazságszolgáltatás pedig a túlvilágra van elhalasztva. 

Az embereknek a lelki egészségéhez még most is szükséges, hogy mítoszokkal és képzelt történetekkel 

foglalkozzanak. A Teremtő pontosan ezért adott elméleti felkészítést: erre építve tudjuk rutinból 

elkerülni a károkozást. 

A szerencse és a balsors rendszertelenül oszlik el, nem kíméli a tisztességre törekvőket se. Így ők is 

választás elé kerülnek: feladják törekvésüket, vagy a siker esélyétől függetlenül küzdenek a jó érvényre 

juttatásááért. Ez utóbbihoz értelemhasználat és erőfeszítés is kell. 

A Teremtő a tanulás és elköteleződés keretében engedi a rosszat ártatlanokra támadni, kozmikus 

léptékek szerint csak átmenetileg. A jónak tehát alá van rendelve a rossz, nem egyenrangú vele. 

Arra következtetünk, a jogtalan törtetést a Teremtő az emberek halála után leállítja azzal, hogy 

mindenkinek megmutatja elszántan választott cselekedeteivel végigélt földi életét. Részben 

megtapasztaltuk a káoszt, utána csúfosan leszerepeltünk önmagunk előtt, ezután mégrosszabb 

viszonyokra biztos nem vágyunk. Az egész emberiségre kiterjedő védőoltás végbement. 

Nekünk, embereknek mindenképp el kell utasítanunk a gonoszt és próbálnunk kell felszámolni. Mi nem 

alkudhatunk meg valami „végső jóért”. Az erkölcstan világossá teszi: más téma a kötelességteljesítés, 

amikor kényszerből a legkisebb rosszat választjuk: például hazudunk ártatlanok hollétéről, hogy ne 

támadják meg őket. Átadom pénzemet a rablónak, ha az kardot fog ismerősömre vagy rám. Mindezt 

belső tartásból kell megtennünk, s nem kell rágódnunk miatta. Persze hasznos, ha utólag végiggondoljuk, 

találhatunk-e jobb megoldást, vagy mivel enyhítsük a kárt. 

A Teremtő akarata, a végső jó soha nem önkényes, ezért ő nem korlátolt zsarnok. Végtelen tudásával a 

teljes kép javulását kívánja a tökéletes harmóniáig, s amit teremtményeitől elvár, abban figyelembe veszi 

tudásunkat és képességünket. Azt kívánja, próbáljuk meg közelíteni a harmóniát a lehető legtöbb 

szempontra figyelve, a legjobb arányokat alkalmazva. Semmi értelme nem lenne helyrehoznia a világot, 

ha teremtményei nem becsülik meg. Ehhez nekik kell megtenniük, ami rajtuk múlik. 

A Teremtő mindent tud: nem csak a tetteinket, hanem lát minket belülről is: gondolatainkat és 

szándékunkat. Elsősorban azt szeretné, hogy a mennyországba kerüljünk. Számon tartja, milyen hibáktól 

sikerült már megszabadulnunk, és mik végződtek rosszul szándékaink ellenére, mert meghaladták 

erőnket. Tehát nem csak a legigazságosabb, hanem a legmegértőbb bíró is. 

Semmilyen rosszhoz nem ragaszkodhatunk, ha be akarunk kerülni a Mennyországba. Mindet 

törekednünk kell elhagyni annak ellenére, hogy földi életünkben nem válhatunk tökéletessé. Ha a 

Teremtő látja, hogy szándékunk van helyrejönni, teljesen meggyógyít a túlvilágon. Önerőből nem tudunk 

teljesen megszabadulni a rossztól, s ezen a világon nem is fogunk. Bukdácsolva járjuk végig életünket, de 

döntő, felszámolni próbáljuk-e gyengeségeinket, vagy nem.  

Soha nem késő jó útra térni. Ez független attól, miket követtünk el, mennyi idő van halálunkig és helyre 

tudjuk-e hozni a kárt. A törekvésünk az elsődleges minőségünk. 



Magunknak sincs jogunk kárt okozni, mert akkor kevésbé segíthetünk másokon, s állapotunk lerontásával 

a teljes világot toljuk távolabb a tökéletes állapottól. 

A rossz véges, mert véges teremtménynek és követőinek találmánya: helytelen kombinációk, aránytalan 

célok és vegytiszta támadás. A jó és a szeretet viszont a végtelen Teremtő természete, aki a gonoszokat 

végül a saját körükbe fogja zárni, ha máshol nem szűrik le tetteikből a tanulságot. 

Kozmikus értelemben addig fog terjedni a rossz, amíg a Teremtő nem zárja le a démonok lehetőségét, 

hogy a világok lényeit inspirálják. Mikor mindenkihez elért a tanulási lehetőség és elköteleződtek az egyik 

oldal mellett, akkor lesz vége ennek a kilengésnek. S amíg a Teremtő nem engedi vissza az emberiséget 

az egészséget adó Mennyországba, mindig hibás és agresszióval töltött lesz a történelmünk. Hiába 

lépnénk fel gátlástalan szigorral: hiányos tudásunk miatt csak több sérelmet okoznánk, mint amennyi jót 

tennénk. Az emberek pedig megutálnának, s joggal lázadnának fel. 

A teremtés legnagyobb része helyre van állítva. Vannak kísérleti terepek, mint a földünk, ahol a vezetők 

hazudnak és hataloméhesek. De amint a túlvilági sokaságra nézünk, igazságos viszonyokat látunk. S eljön 

az idő, amikor az egész teremtés helyre lesz állítva. Ebbe beletartozik a sérülten születettek egészségessé 

válása is. Ez alkalommal meg fogjuk becsülni a tökéletes világot. 

Azerius oktatómágus karjaival meghajtotta levegőt, s körülnézett. 

Elfojtotta nevetését. 

- Összesen ennyit kellett elmondanom. Szerintem nyugodtan sétáljanak a parkban, vagy nézzék meg a 

Katedrálist belülről. Ott bent délután 2-től átlagos tanítási alkalom lesz a világképünket megismert 

követőinknek. Ha ezen résztvesznek, megtudják, milyen általános javaslatokat adunk erre a földi 

életünkre. 

Stark szólalt meg: 

- Azt mondom, nézzük meg a Katedrálist, amíg szabadon bejárhatjuk. 

Társai bólintottak, s mindannyian elindultak a Katedrális főkapuja felé. 

  



Aranygyűjtés 

 

Ron vezetni kezdte társait a Katedrális felé. 

Mikor beléptek, látták: hűvös félhomály uralkodott benne, padlózata ívelt mozaikmárványból állt, ablakai 

színes mozaiküvegből készültek. 

Csend volt, összesen néhány mágus misszionárius elmélkedett a Katedrálisban. 

Daren arra számított, hogy a sürgető idő által hajtva legfeljebb rácsodálkoznak a templombirtok 

építészeti értékeire, de a birtok és a benne lakó mágusok jelenléte lenyugtatta őket: átütő hatással 

formálta át hangulatukat, ezúttal az ő gondolataik alkalmazkodtak a környezethez. Társai is úgy érezték, 

rátaláltak a végső békére és felszabadultságra. 

Biztosak voltak benne: itt nem fenyegeti őket senki. A sziget mágusai és idezarándokolt követőik nem is 

lopnának tőlük. Ezt legfeljebb az éves vadászatra érkezettek tennék. 

Stark ránézett társaira és halkan szólt hozzájuk: 

- Jelentkezzünk be a Vadászversenyre, hogy azon az úton is szerezhessünk aranyat. 

Tiffanyban kétségek támadtak a vadászat jogosságával kapcsolatban: 

A népiskolákban leegyszerűsítetten tanítják a biológiát. Nem ismerik el az állatokról, hogy összetett életet 

élnek. – gondolta - Pedig ha megnézzük a hangyákat, a méheket, a hódokat, látjuk, hogy ők is 

bonyolultan kommunikálnak, hogy megépítsék lakóhelyüket és megszervezzék munkájukat. Érzelmi 

életük hasonlóan összetett lehet. 

Most mégis szükséges bejelentkeznünk a vadászatra. Ha nem állítjuk meg a Császárságot, az sokkal 

nagyobb károkat fog okozni. 

Stark kivezette társait a Katedrálisból. A kertben is átütő erővel hatott a kastélybirtok csendes nyugalma. 

Lance lágyan suttogva megszólalt. 

- Értek a visszakövethetetlen zsákmányszerzéshez. Szükségtelen a versenyre beneveznünk. 

- Figyeljetek! – szólt Ron. Hangja nyugtató volt, de érezni lehetett komoly szándékát, hogy meggyőzze 

társait. - Választhatjuk az állam elleni legkisebb konfrontációt: részt vehetünk a versenyen. Ez a harc 

könnyebb lenne, mint a sziget őreire támadni, ráadásul nem keltenénk magunkról rossz hírt, hogy egy 

másik szigeten utolérjen következménye. Esetünkben elkerülhető a harc, ezért biztos vagyok benne, 

hogy el is kell kerülnünk. Megnyerhetjük a fődíjat, tehát most egyértelműen előnyös együttműködnünk 

az állammal. 

Lance komor gúnnyal szusszantott. 

- Vagyis hagyod, hogy idegen, tudatlan szervezet hátráltasson. Pedig fontos a célunk. 

Ron indulatosan megrázta a fejét. 



- Lance, nem megfélemlítettek, hanem a károkozást kerülöm el. Nem hozhatom társaimra 

következményként, hogy a mágusok bosszútállnak. De szerintem nem is tudnánk távozni: a mágusok 

sokszoros túlerőben vannak. 

Több dolgot is nyerünk, ha e szigetállam szabályait betartjuk: megtudhatjuk a tribalok múltját, s talán 

mágikus eszközt is kapunk segítségül. 

A tribalok említésére Stark szemei élesen felizzottak. 

- Benevezek, nem harcolunk a mágusok ellen. – mondta komor határozottsággal. Azt nem tette hozzá, 

hol őrzi a nevezéshez szükséges aranyérméket. 

Ismét elhallgattak. Közelíteni kezdték a mágusokkal őrzött kovácsoltvas birtokkaput, s miután kiléptek 

rajta, a zenés, sátorokkal körbevett alkalmi vásártérre indultak. Mikor a színes sátrak közé értek, 

meglátták: a tér közepén tűzzsonglőrök szórakoztatták a látogatókat. 

Az egyik sátor egy széles fa emelvényen állt, fölé ki volt írva: JELENTKEZÉS. 

Stark vezetésével odamentek a pultnál ülő vadászhoz. 

- Üdvözlöm, Stark Rayen vagyok. A Vadászversenyre szeretnénk jelentkezni. 

A vadász komolyan bólintott. 

- A jelentkezés díja 50 arany. Bármilyen, nem mágikus eszköz használata megengedett a vadászathoz, a 

csoportoknak létszámkorlátja nincs. Az első helyezett 450 aranyat kap, a második 300-at, a harmadik 

150-et. Ezenfelül ritka vadászeszközöket sorsolunk ki az első 6 helyezettnek. 

Ronék összeadták a náluk lévő aranyakat, és beneveztek. 

- Kívánnak fogadni az elejtett állatokra? 

Stark társaira nézett. 

- Én azt mondom, ne fogadjunk. – szólalt meg határozottan, reszelős hangon Lance. – Elveszíthetjük a 

Kastély utoléréséhez szükséges aranymennyiséget. 

- Már 100 arany is elég ahhoz, hogy eljussunk az északi sarkig. – mondta merengve Stark. – Nem 

szükséges fogadnunk, hogy beérhessük a lebegő kastélyt. 

Stark a pultnál ülő vadászhoz fordult. 

- Csak a versenyre jelentkezünk. – mondta komolyan, éles figyelemmel. 

A jelentkezéseket fogadó vadász bólintott. 

- Renden van. A vadászat holnap hajnalban kezdődik, zeneszóval riasztjuk fel az állatokat, amik várhatóan 

a tengerpart felé menekülnek. Az állatok fülét kell levágni, ez igazolja, hogy maguk ejtették el. A sérültek 

ellátását itt, a sátraknál végezzük, a versenyzők költségén. Sok sikert! 

Stark vezetésével szétnéztek az időszakos vásártéren, közben figyelték saját csomagjaikat. A piacon sült 

ételek voltak kaphatók, alkoholos italokat az árusok nem árultak. Alen erre rá is kérdezett az egyik 

árusnál. 



- A Vadászat végeztével árulhatunk majd alkoholos italokat. – mondta a pultos. - Most nem tehetjük, 

nehogy a vadászok másnapossá váljanak. 

- Már több éve árulok itt. Első alkalommal többnapos vadászversenyt szerveztek. Kudarc lett a vége: 

többen éjszaka is vadásztak a ragadozókra, s volt, hogy egymást találták el. Másokat következő nap a 

kialvatlanságuk miatt felfaltak a lények. 

A tömeg és a zaj kezdte fárasztani a társaságot. Lance és Stark a piacon maradt, a többiek visszamentek a 

léghajóhoz, s annak belsejében pihentek a nap hátralévő részében. 

Stark meglátta a pultok között Azerius oktatómágust! 

A mágus lelkesen elindult feléjük. Melléjük ért, s így szólt: 

- Eszembe jutott egy újkori felfedezésünk, ami a legpozitívabb hatást szokta tenni a minket hallgatók 

lelkére. Ha érdekli Önöket, szívesen elmondom. 

Stark őszinte hálával bólintott. 

- Köszönjük. Társaim már a léghajónkban pihennek, szívesen odakísérem Önt. Az egyik helyiségben 

meghallgathatják az érdeklődők. 

A nindzsához fordult. 

- Te jössz, Lance? 

A nindzsa szórakozottan nemet intett fejével. 

- Ha nektek tetszett, majd tőletek meghallgatom. Itt maradok a piacon. 

Stark és Azerius elköszöntek tőle, s elindultak a léghajó felé. 

Mikor beléptek a fém hajótestbe, mindenki örült Azerius látogatásának, a privatérok is meg akarták 

hallgatni. Összegyűltek az erdei levegőre nyitott fedélzeten. 

Nem tudták, mi lehet a mágusok legoptimistább felfedezése. Arra is kíváncsiak voltak, mennyire 

bebizonyított. Semmit nem kell elfogadniuk, amit megalapozatlannak ítélnek. 

De a mágus idáig megbízhatónak látszott. Nem mondott olyat, amivel kihasználhatná követőit. 

Ellazultan leültek a fémpadlóra, Azerius az irányítópult fémlépcsőire telepedett. 

Mély levegőt vett, s tisztán, barátságosan beszélni kezdett. 

- Egy kutatócsoportunk végiglátogatta a szigetcsoportok kórházait, s feljegyzéseik alapján megkereste a 

klinikai halálból visszahozott pácienseket. Több száz visszaemlékezést írtak le a halálközeli élményekről. 

Mindegyik beszámoló részben egyedi, de hasonlít is a többire, ahogy egy iskolarendszerben felnövő 

generáció is kap közös élményeket. Ez alapján a túlvilági életet bizonyítottnak tekintjük. 

Első élményük a békesség, fájdalommentesség, általában magukat látták felülről, s hogy az orvosok 

tevékenykednek körülöttük… nem tudtak egymás vízióiról, ez mégis közös pont. Semmilyen sérülést nem 

éreztek magukon, pedig klinikai haláluk előtt és napokkal újraélesztésük után is jelentős fájdalmaik 

voltak. 



Akik tovább voltak halottak, általában több lépcsőt éltek át. Sokuk kórházi lebegését az követte, hogy egy 

alagútnak tűnő járat felszívta őket egy fénylő helyre, ahol meghalt rokonaik üdvözölték őket… itt az újabb 

kérdés: egy haldokló, stresszes agy miért képzelne ilyet, hogyan segíti a túlélést, mi az evolúciós oka? 

Ráadásul mindenki agya pontosan válogat, senki nem találkozott élő rokonával. A kórházi túlélők nem 

tudtak egymás élményeiről, mégis azt mondják, hogy minden túlvilági lény gondolatátvitellel 

kommunikál: azonnal és pontosan. 

Akiket még mindig nem küldtek vissza a földre, s az orvosok se rángattak vissza, azok találkoztak egy 

Legfőbb Fénylénnyel: azt mondják róla, felelősségteljes, komoly anyai ösztöne van, és emberi vonásokkal 

is megnyilvánul, mint a humor. A legtöbben szeretnének örökre a közelében maradni. 

Ez a Fénylény áttekinti a halott személlyel a földi életét, aki ezúttal azt is megtapasztalja, másokra hogyan 

hatott. Az általa okozott szenvedést aszerint súlyozva éli át, mennyire szándékosan okozta. Meglátja, 

mennyire cselekedett erkölcsösen, s véleménye mennyire volt alapos. 

Végül a Fénylény felszólítja őket a visszatérésre, vagy ők kérik, hogy visszajöhessenek földi rokonaikhoz. 

Előfordul, hogy csatlakoznak a többi fénylény körébe, és utána élesztik fel őket az orvosok. 

Aki áttekintette a Fénylénnyel az életét, általában mindenképp el akarja kerülni, hogy a jövőben 

szenvedést okozzon amit később meg kell tapasztalnia. Legtöbbjük nem keres többé boldogságot abban, 

hogy olyan szervezetben próbál élre törni, ami tagjait fenyegeti a cselekvésért – ilyen az átlagos 

munkahely, az államhatalom, de a felszínes csillogás felé se törekednek ezentúl kényszeresen. Ehelyett 

támogatásukat önként adó társakat keresnek. 

Kiábrándító: például látják, hogy a Király arcképét vadidegen érmeverők sokszorosítják. Az ő munkájuk 

eredménye, hogy sokan felismernék a Királyt, de ők is csak a megrendelés teljesítésével támogatják az 

uralkodót – arra pedig nincs ráhatásuk, aki felismeri, rátámadna-e. A mívesen faragott székek és ciráldás 

poharak is a művészt minősítik, tulajdonosuk csak a gazdasági erejét és ízlését mutatja vele. 

Kockázatos minket önként támogató személyekre bíznunk sorsunkat? Igen, ellenünk fordulhatnak, önző 

célokra válthatnak. De ha fenyegetéssel uralkodunk másokon, ők állandóan lázadnának uralmunk ellen, 

ez nagyobb veszély. A Teremtő eredetileg senkit nem teremtett rossznak. Mindenkit a Mennyországra 

teremtett, hogy egymást támogassuk, ezért nem tudjuk magunkat teljeskörűen ellátni. 

Alaptermészete szerint minden társas lény vágyik a szeretetre és törekszik kiépíteni. Az a jelenkori 

univerzum torzulása, hogy emberek kis csoportjai csak önmagukat tartják fönn, a többi felőlük 

elpusztulhat, sőt rájuk támadnak. Értelmetlen a többieket fosztogatni, míg végül minket is megölnek. 

Stratégiai célunk az emberek lelki gyógyítása – kivéve, mikor másokra támadnak. 

Minden szenvedés abból fakad, hogy csak magadnak vagy csoportodnak akarsz jót, és minden 

boldogságot az hoz létre, hogy mindenkinek jót akarsz. Ezt a szemléletet terjesszük: a harmónia 

követését, a világ helyreállítását. A legigazságosabb irányba formáljuk környezetünket, ne magunkat vagy 

körünket toljuk mindig feljebb. Emberséggel keltsük fel az együttműködést. 

Sokféle időtöltéshez kereshetünk vagy alapíthatunk baráti köröket. A lelki egészséghez szükséges, hogy 

állandó ismerőseink legyenek. De idegenek iránt is jóindulat kell, vagy egy leszünk a fosztogatók közül. 

Fenyegetni bármennyi embert tudunk, együttműködni csak kevesebbel. Akkor is ez utóbbit kell 

választanunk. A világ javításához másoknak is hozzá kell tenni, ami rajtuk múlik. 



Ha beszélsz másokkal, ahogy megismered őket, meglátsz az életükben egyre több nehézséget, 

ismerethiányt és hazugságok gyanútlan követését – e két utóbbit magadon is látni kezded. De egyre több 

tudást adhatsz nekik, s már nem csak pusztulásuk hozhat békét. Mi arra jutottunk, ha eleget 

egyeztetünk, ha senki nem támad újra, akkor mindenkinek megfelelő megoldást találunk. Bár csak 

részlegesen érhetjük el a békét, ezért kell fellépnünk. Már ez is eredmény. 

A fizikai károkozásnál jelentősebb a lelki kár, akár érzelmi, akár az egyén számára nem észlelhető értelmi 

visszaesés. A legrosszabb a gonosz szándék, de ezt csak az egyén választhatja. 

Választásunkért nem hibáztathatjuk a külső körülményeket: minden hatásról mi döntjük el, milyen 

véleményt alkotunk. 

A szándékai minősítik a személyeket, de általában lehetőségük van tenni is társaikért, ezért ha komolyan 

elkötelezettek, kezdeményeznek és csak a sikerrel elégednek meg. A szükséges tájékozottságra is 

törekszenek. Embertársaiknak lelki és fizikai támogatásra is szüksége van. 

Ezen a világon csak véges időt töltünk, de a túlvilágon aszerint leszünk besorolva valamelyik oldalra, 

amilyen nézeteket itt választottunk… ha egy eszmétől el vagyunk zárva, természetesen nem fogjuk olyan 

részletesen megalkotni, ahogy a történelem során mások megtették. De az orientációnkról mi döntünk. 

Azok az alapvető emberi hozzáállások, mint az együttérzés vagy erőszak, minden körülmények között 

megkülönböztethetőek. 

Azerius némán nézett a távolba… szemei felizzottak. 

- Ennyit szerettem volna elmondani. – távolságtartóan szólt, de komoly jóindulat érződött hangján. – 

Bátorítom Önöket, hogy gondolják át, mi a véleményük a hallottakról. 

Hirtelen, szórakozottan elmosolyodott. 

- A halálközeli élményekről nekünk is sok a megválaszolatlan kérdésünk. Az eddig lejegyzett beszámolók 

alapján sokunk feltételezései eltérnek, nem tudtuk meggyőzni egymást válaszaink szükségszerűségéről. 

A fémajtó szisszenve kinyílt… Lance állt mögötte, rutinból végignézett a társaságon. 

Egykedvűen belépett a fedélzetre, s röviden intett társainak. 

Stella élénk tekintettel szólt hozzá. 

- Lance, sajnálhatod, hogy nem hallgattad meg Azeriust. Szó volt a túlvilági életről. 

Lance gúnyosan szusszantott. 

- Tudomásom szerint azt a tudomány megcáfolta. 

Azerius elnézően sóhajtott, elfolytotta mosolyát. 

Stella pengeéles tekintettel nemet intett. 

- Orvos vagyok és kutató. A tudomány az ismeretelméletből indul ki. Tehát abból, hogy minden ember 

tudása korlátozott, és a külső valóság nagyobb a tudásunknál. Ezért kell kutatni, hogy minél többet 

megismerjünk a világból. Ez segíti túlélésünket. 



A jelenségek alapján, amiket látunk, modelleket állítunk fel, hogy megjósoljuk a világ jövőbeli működését. 

De minden modell csak az eddigi tapasztalataink alapján lett felállítva. Sose zárhatjuk ki, hogy egy 

változót mindig ugyanabban az állapotban láttunk, ezért nem vettük még észre. Például az Aerudicus 

gyógyfőzet nem adható a répára allergiásaknak, mert máshogy reagál rá szervezetük. 

Minden ilyen új tapasztalatnál a korábbi modellnél bonyolultabbat kell felállítanunk, ami a frissen 

megszerzett tudást is számításba veszi, úgy jósol. 

Tehát végső tudományos igazság nincs, folyamatosan tanuló tudományos modellek vannak. Pontosan 

azért kell kutatnunk a túléléshez, mert tudásunk korlátozott, s növelnünk kell. A tudomány be tudja 

bizonyítani dolgokról, hogy léteznek. Azt nem tudja bebizonyítani, hogy valami nem létezik, mert lehet, 

hogy csak nem került még a látókörébe. 

Ha egy jelenség bárki által megismételhető, akkor nevezhetjük bizonyítottnak. A hullócsillagok 

megfigyelése vagy a halálközeli élményekről készített interjúk ezért csak félig-meddig tekinthetők 

tudománynak, mert egyszer látott eseményeket hasonlítunk egymással össze, de őket megismételni nem 

tudjuk. 

A tudomány szemszögéből érthetetlen az köznapi a kérdés, hogy „Mi tudományos és mi 

természetfeletti?” Mert csak „már tapasztalt”, és „még nem tapasztalt” jelenségekre tudja felosztani a 

világegyetemet - az ismeretelmélet igaz összefüggéseit követve. S ezért egyértelmű, mire bíztatna egy 

démoninvázió esetén: a tapasztalat megerősíti, hogy a démonok léteznek, s ismételten bevethető, biztos 

ellenszert kell találnunk rájuk. Ennek megtalálására ad mérési és kísérlet-tervezési módszereket. 

Arról nem foglal állást, hogy mi nem létezik. 

* 

Lance némán állt társai körében a fedélzeten… még nem döntötte el, meghallgatja-e tőlük Azerius 

előadását. 

A mágus tisztelettudóan intett kezével. 

- Én elköszönök. Hajnalban mindenképp harcra készen induljanak a vadak ellen. Természetesen a 

jövőben is örömmel fogadom Önöket a Katedrálisban, s ha épp távoli küldetésen lennék, társaimhoz 

fordulhatnak. Nyugodtan megbeszélhetik, ha eltér a véleményük, de hosszútávon olyantól tanuljanak, aki 

jó hatással van Önökre. 

Azerius rátenyerelt a nagy ajtónyitó gombra, s a fémajtót félrelökte a sűrített levegő. A mágus a kövezett 

úton visszaindult a Katedrális felé. 

A társaság tagjai a nyugvó nap felé fordultak, s némán nézték az üvegkorláton keresztül… a beszéd 

néhány része intenzív emlékként élt bennük, megindítva gondolataikat… egyértelműen bátrabban 

tekintettek a holnapra. 

De érezték: kora reggel felkészülten kell elindulniuk a vadak ellen. 

Napnyugtakor aludni tértek. Fegyverüket maguk mellett tartották, hogy másnap a leggyorsabban 

kiérhessenek a vadászmezőre. 



Hajnalban tüzijátékra ébredtek, s hallották, amint felcsendül a zene. Mindkét esemény élénkítően hatott 

rájuk. Az állatokat biztos megriasztotta. 

Ronék kivonultak a sátrakhoz, majd haladni kezdtek a kőfalaktól távolodva, a tengerpart felé: elkezdték a 

vadászatot. 

A legtöbb állat, amivel szembekerültek, mutálódott disznó volt, valamint óriásira nőtt gyík. Idegen 

stílusban küzdöttek, de Ronék felosztották egymás között szerepeiket: a páncélos Tray tartotta fel az 

állatokat, míg Daren és Ron átszúrták, Tiffany pedig álmosító hatást sugárzott az állat elméjére. 

Mindegyik elejtett vadnak levágták a fülét, a gyíkok esetében a farkát. 

… Stark csak akkor lőtt pisztolyával, ha veszélybe kerültek társai: takarékoskodnia kellett a golyókkal. A 

hadseregben önvédelemre képezték ki, társas küzdelemre nem készült… Mind életveszélybe kerültek, 

mikor tűzokádó sárkánygyíkok támadtak rájuk. A pilóta sorban lőni kezdte őket… az egyik hüllő bekapta 

Darent, mindenkire rátört a végítélet. Stark rá se lőhet az állatra, nehogy eltalálja Daren-t… a fiú kivágta 

magát, át a lény izzó nyakán, megölve a mágikus állatot. 

Küzdötték előre magukat az erdős vadászmezőn: szembekerültek pteranodonnal, tűzköpő struccal és 

acélszarvakat növesztő kecskével is. Stark rájött: megelőznie kell az életveszélyt, de nem lőhet 

fölöslegesen… a legjobban próbált ítélni, hogy kitartson lőszere a verseny végéig. 

Minden új állat saját stílusában támadt rájuk… mindegyiknél volt, mikor úgy tűnt, megöli valamelyiküket. 

Ronban felmerült a kérdés, megéri-e végigküzdeni a versenyt. Hiszen Tiff is veszélybe került. 

De be kellett látnia: csak az acélkapu mögötti fegyverek elpusztításával adhat neki tartósan biztonságot. 

Tiffanyban ez a kérdés erősebben jelent meg: mert Ront közvetlenül fenyegette veszély, míg ő hátulról 

adott elmedallammal erőt társainak. De láthatóan mindannyian ugyanarra jutottak: össze kellett 

omlasztaniuk a Császárság kutatását. 

Végül elértek egy tóig… felszíne csillogott, alatta a kövek is, de a part mellett egy helyen élénkké vált a 

csillogás! 

Csak a rovarok zsongtak a tó körül: egy mutánst se láttak. 

Ron védekezésre készen belegázolt a vízbe, lehajolt, s kiemelte a csillogó tárgyat… egy letisztult, fehér 

gömbökből álló nyaklánc volt. 

Ron kijött a tóból, s Tiffany mellé állt. Visszafogottan a lányra nézett. 

Halkan szólt. Ha állat jön a vízhez, azonnal észreveszik. 

… Tiffany hallotta hangján a figyelmes tiszteletet, ami független környezetüktől. 

- Tif… szeretném megbeszélni veled, mit a legjobb tennünk a nyaklánccal. Én szeretném neked 

ajándékozni. Így már biztos, hogy születésnapodra csak kevésbé értékes dolgot tudok adni, de a 

leghamarabb Hozzád kerül. 

Tiffany röviden ránézett a nyakláncra, majd Ron szemébe nézett. 

- Ron… ez tényleg nagyon értékes! 



Ron ösztönösen Tiffre nézve válaszolt.  

- Ezért adom annak, aki a legértékesebb nekem. 

Tiffany lelkesen Ronra nézett. Mosolyogva elfogadta az ékszert. 

Társaik leültek a tó szélén és ittak vizéből. Rövid ideig pihentek, majd újult erővel keresték az állatokat, s 

mikor sarokba szorítottak egyet, minden erejüket bevetve próbálták megölni, mielőtt az okoz halálos 

sérülést. 

Késő délután ritkulni kezdtek a találkozások… napnyugtakor pedig visszaindultak a vásártérre. Akik 

sötétedés után érkeznek vissza, kiesnek a versenyből. Ez a versenyzők védelmét is szolgálta. 

Furcsán érezték magukat, amikor beértek a színes sátrak közé, a záróünnepségre készülő tömegbe. 

Élénken látták környezetüket: a zenészeket, süteményárusokat, kovácsokat és tűzzsonglőröket, de még 

meg kellett szokniuk, hogy visszatértek abba az életbe, ahol tartósan nem fenyegeti őket életveszély. 

Az emelvényen felhúzott sátor fölött ezúttal ez a felirat függött: TRÓFEÁK LEADÁSA. 

Ronék odamentek, s összesen 61 pár fület adtak le. 

Végül tűzzsonglőrök léptek az emelvényre, mindenki figyelmét ráirányították a szervezők sátrára. 

Gongütés hallatszott, s a versenyzőket eligazító vadász fellépett az emelvény közepére. 

- Az első helyezett: a Kakadu-szigetek vadászcsapata! 

- A második helyezett: a szükségben megismert társak csapata! 

Ronék tovább már nem is figyeltek: 300 aranyat nyertek! 

Ennyiből több, mint kétszer megkerülhetjük a Földet! – gondolta Stark – Nem kell már semmit eladnunk a 

mágusoknak. 

- A nyeremények itt a sátornál napnyugta után átvehetők! Jó étvágyat a lakomához! 

A zenészek ismét elkezdték húzni a talp alá valót, s Stark vezetni kezdte társait az árusok felé. 

- Remélem, mágiával nem mérgezett állatokat árulnak. – mondta komolytalanul, mély hangon Stella. 

A privatérok, Alen és Lance örömére ezúttal alkoholos italok széles választékát lehett vásárolni. 

Miután megvették ételeiket, helyet foglaltak az egyik fa asztal körül. 

A kacsasültre Ron vörösbort ivott. Utána Alenék unszolására megkóstolt kettő röviditalt… látta, hogy 

Tiffany figyelmesen nézi őt. 

Ezután mégegy pohár borral kínálták, ezt Ron zárkózottan utasította el. 

- Köszönöm, de eleget ittam. 

Alen felszabadultan kitört: 

- Ron, lazíts! 

- Idegen helyen? 



- Csak így maradhatsz egészséges. – tapasztalatra épülő jóindulat hallatszott Alen hangján. 

- Akinek alkohol kell a felszabaduláshoz, az inkább a lelkét tegye rendbe. 

Alen és Lance is megvetően nézett Ronra: 

- És Te akarsz Tiffanynak tetszeni, amikor be se mersz rúgni? – Lance éles, érdes hangjában ezúttal gúny 

jelent meg. 

Ron higgadt megvetéssel válaszolt: 

- Ha nem részegedek le, nem rabolnak ki, és tűz elől is tudnék menekülni. Pont ekkor számíthat rám. 

Tiffany elismeréssel nézett Ronra. 

Szembe mer szállni a fiúk megvetésével. Nem alkalmazkodik hibás nézetükhöz. 

Tényleg jó választás! 

Ron elment a kúthoz, hogy vizet igyon… Tiffany követte. 

Ron ivás után meglátta a lányt… röviden, feszülten nevetett… de semmi agresszió nem volt benne. 

Tiffany barátságosan rátette vállára a kezét. 

- Elismerem: jó az, amit tettél. – mondta álmatagon, halkan. - Neked van igazad, nem Alenéknek. Ez a jó 

tulajdonság. 

Ron tömör feszültséggel válaszolt. 

- Tehát nem tartod gyengeségnek, amit tettem. 

Tiffany elkomorodott. 

- Egyes lányok azt látják tettrekésznek, aki csőlátó és agresszív. Holott az ilyen védelmet se tud neki adni: 

rá is veszélyt jelent. Új ötletei annak lesznek, aki gondolkozik és másokkal egyeztet. 

Mikor visszaértek a hosszú faasztalt körbeült társaikhoz, látták, hogy Stella és Daren körükön kívül állt. 

Stella éles tekintettel sürgette őket: 

- Meg kell akadályoznunk, hogy a Császárság bejusson az acélkapun. Indulnunk kell most. 

Daren türelmetlenül bólintott, s szusszantott. 

- Lance, figyeljetek! A Léghajón csak mi vagyunk együtt, még felszabadultabbak lehetünk. 

- Rendben van… - mondta érdesen, de kissé szétszórtan Lance. - Csak hozzuk a borokat! 

- Stella! – szólt parancsolóan Stark. – Meg kell tudnunk a Tribalok múltját. Várnunk kell két napot! 

Stella intenzíven a pilótára nézett, s visszafolytott dühvel válaszolt: 

- Véglegesen lemaradhatunk a repülő kastély mögött! 



- Kutató vagy, tudod, hogy a csekély kockázatot vállalni kell, ha jelentősen több olyan tudást 

szerezhetünk, ami szintén segíti a túlélést! 

Stella harsány hangon válaszolt. 

- Indulnunk kell! Különben a Császárság leigázza a világot. 

Stark maga elé meredt, a távolba fókuszált… egyértelműen jövőbeli lehetőségeiken gondolkozott. 

Végül fejével nemet intett, s halkan szólt. 

- Nem. Nem szállok fel a léghajóval. Most én mondom ki a döntő szót. 

Körbenézett társain. 

- Itt maradunk, és kiderítjük, milyen feljegyzéseket őriz a tribalokról a Katedrális.  

Tiffany és Ron bizonytalanul egymásranéztek… nem tudták, mi a jobb választás. 

Stark éles tekintettel nézett körbe társain. 

- Én visszamegyek kinyitni a léghajót. Beállítom a reggeli ébresztőjelzést… Ron, Tiff! Velem jöttök? Amíg a 

hajó nyitva van, mindig kell, hogy valaki ébren őrködjön. 

Ron Tiffre nézet… a lány bízó tekintettel nézett vissza rá, és bólintott. 

Ron a pilótához fordult. 

- Jövünk, Stark. – szólt türelmesen.  

A társaság többi tagja később szállingózott vissza a léghajóra, s mindig a legutolsónak érkezettek vették 

át az őrök szerepét.  



Közös feladat 

 

Másnap reggel Stark, Ron, Tiffany és Stella elindultak a Birtok kovácsoltvas kertkapujához. Azerius mágus 

ismét itt volt szolgálatban. Rögtön ő jött hozzájuk, mert már ismerték egymást. 

Stark tiszteletteljesen szólalt meg. 

- Szeretnénk bemenni a könyvtárba. 

Azerius gondterhelten megcsóválta fejét. 

- Sajnálom, az zárolt terület. 

Stark a kovácsoltvas kapu fölötti idézetre mutatott, az Alapítók Vallomására: 

„Mi nem a hatalomban lévőkhöz hasonlóan élünk: nem fenyegetjük egymást és nem használjuk ki 

többlettudásunkat. Minél inkább támogatni próbáljuk egymást, valamint segíteni a másiknak átlátni 

helyzetét. Ennek oka a szeretet, de racionális okot is találhatnánk: a hűség és a hála, az elkötelezettség 

így kiépül.” 

A máguson gyors mosoly suhant át. 

- Azóta nagy szervezetté váltunk. Fennmaradásunkat biztosítanunk kell, és nem látunk ismeretlenek 

elméjébe, hogy mennyire megbízhatók. Saját tagjaink között sem. 

Lemondóan, de szigorúan megrázta fejét. 

- Azok a szabályok okkal léteznek. Magunktól is rájöhetünk. 

Ron kísérletet tett a mágus meggyőzésére: 

- A Tribalokról elérhető feljegyzéseket szeretnénk felkutatni. A Thorn Császárság próbálja hadviselésüket 

feltámasztani, ezt igyekszünk meghiúsítani. 

Azerius szemei megvillantak, s a mágus megremegett… mintha régi félelem tört volna rá. De belső 

elhatározásra jutott, s céltudatosan rájuk nézett. 

- Legmagasabb Apó elé viszem a kérelmüket. Csak ő adhat engedélyt a Könyvtár meglátogatására. 

Hangja barátságosan zengett. 

- Kérelmük alá odaírom, hogy támogatom a teljesítését. Ez a legtöbb, amit tehetek a kutatás érdekében. 

 

 

 

* 



Legmagasabb Apó az íves, világos színű fabútorokkal berendezett szobájában, a katedrális egyik 

kőtornyában gondolkozott. Előtte volt Azerius oktatómágus kérvénye és támogató javaslata, 

engedélyezze a léghajóval érkezett csapat számára a könyvtár átkutatását. 

Legmagasabb Apó elméjét elárasztották az emlékképek: 

A kovácsoltvas kapuban állt… idegen fémszínű páncélosok vették körbe, kivont kardjukkal mind őt vették 

célba… társai védelmezően álltak mögötte, kezeik között tűzgömböket lebegtettek, kilövésre készen. 

A Thorn Császárság osztagának parancsnoka kivont karddal ordított rá: 

- Mi a világbékéért bonyolult eszközöket alkotunk és mindenkivel kereskedünk! Maguk nem használják a 

tribal tudást semmire, de veszélyeztetik egyedüralmunkat! Mi a büntetést és a jólétet is alkalmazzuk! 

Egyik se elhagyható! 

Látta a rá kardot fogó parancsnokot. Bevillant emlékébe, amit tanítottak neki: ő dönti el, hogyan 

dolgozza fel a lelkét ért hatásokat. A katona nem tehet kárt a lelkében. Félni pedig attól kell, ami 

gonoszságra vesz rá, nem a testi sérüléstől. 

Látta a két lehetőséget, amivel szembesült: ráhagyhatja nézeteit a katonára és hagyhatja tombolni a 

világban, de még sokakat megmenthet azáltal, hogy jótékonyan hat rá, mutathatja neki a javulás útját - 

ezt viszont csak őszinte beszéddel teheti meg. 

Döntött, és megszólalt. 

- A békéhez nem a gazdagság, vagy a gazdasági erőforrás hiányzik: hanem az erkölcs. – ránézett a 

katonára. - Ezt az államok fölöslegesen magas hadi költségvetése is bizonyítja. S a nemzetközi 

kereskedelemtől való függés, a kikényszerített világbéke se ér semmit, ha az emberek nem segítik 

egymást kis körükben, hanem maffiacsoportok teszik elviselhetetlenné az életet. 

A katona döbbenten nézett rá. 

- Nem emberek kivégzése a megoldás, és nem is a fenyegetésük. Hanem az, hogy meggyógyítsuk 

lelküket. Ez a mi küldetésünk: segítünk átlátni a társas lét szükségszerű követelményeit. Az államnak 

kordában kell tartani a tombolókat, de miránk is szükség van. Nem tudunk mindenhol hatni, de sokkal 

rosszabb lenne nélkülünk. Ha nem beszélnénk az emberekkel, ők előrelátás nélkül nem a fenyegetésnek 

engedelmeskednének: hanem a fenyegetés látókörén kívül lennének erőszakosak. S amíg lelkük nincs 

jobb állapotban, amíg átlátóképességük és szándékaik nem jók, addig nem használtunk nekik. 

Természetesen rajtuk múlik a döntés, hogy követik-e elveinket. Az olvasás és a beszélgetés tudja 

elősegíteni, még a szegénységben is, hogy embertársaikra pozitívan hatva emelkedjenek fel. Ez világíthat 

rá arra, hogy a szerető társak és a lehető legjobbra törekvés adnak valódi egészséget. 

Mi az együttérzés törvényét hirdetjük. Minél inkább tekintettel vannak az emberek egymásra, annál 

kevesebb állami tiltásra van szükség. Pontosan tudjuk, hogy világnézetünket kényszerrel hiába 

tanítanánk: csak azt érnénk el, hogy az emberek megtagadják amit jónak látnak, s azt élik meg, hogy 

gyáván kegyetlenséget követnek el. 

… farkasszemet nézett a Parancsnokkal… s az látta rajta, hogy komolyan figyelmeztetett. Nem 

önkényesen fenyegetett: csak felhívta a figyelmét olyan veszélyre, amit mindenképpen el kell kerülniük. 



A Parancsnok leeresztette kardját… alárendeltjei másolták mozdulatát. 

- Mondja el, amit tud. – szólt higgadtan, de némi megvetés érződött hangján. 

Legmagasabb Apó saját kőtornyában látta vendégül a Parancsnokot. Komolyan a katona szemébe 

nézett, s elmondta, amit létszükségesnek tartott a helyes tájékozódáshoz. 

- Önök rájöttek, hogy azzal biztosíthatjuk mindenki jövőjét, ha a védelmet kiterjesztjük embertársainkra. 

Ekkor kevesebb erőforrás is elég a biztonsághoz. 

Az államilag szervezett szolidaritáson túl szükséges, hogy az emberek akarják egymás létét és 

önszántukból adományozzanak. 

Szükséges, hogy az állam büntessen, a közveszélyes egyedeket el kell zárnia. De az emberi bíró csak 

bizonyítékok alapján ítélhet, további rosszat nem feltételezhet senkiről. Elsődlegesen nem a 

szándékosságot nézi: a büntetés nyilvános kihirdetésével rettenti el a lehetséges elkövetőket. Ez jogos és 

szükséges, de nekünk ennél tovább kell látnunk. Mindenki lelkének helyrehozása céljából. 

Ha egyes embereket önkényesen végleg megkárosítanánk, akkor nem a teremtés helyreállításáért 

akarunk tenni, így a Mennyországba se kerülhetünk be…. fellépésünket ezért a károk megelőzésére kell 

korlátoznunk, s a büntetésnek javítóan kell hatnia a lélekre.  

Nem keverjük össze a súlyos bűnelkövető lelki gyógyulását a szabadon engedésével. A lelki helyreállítás 

független a környezettől: megtörténhet a börtönben zenekarral, olvasással, színjátszó körrel, vallási 

alkalmakkal, s a bűnös beosztható könnyebb munkára, pl. kancsó díszfestésre. Ennek semmi köze ahhoz, 

hogy ártatlanok közé engedjük, miközben nem látunk gondolataiba, és bizonyította, hogy biztonsági háló 

nélkül kifordulhat magából. Aki inkább a börtönben maradna, annak benntartása mellett szól kevesebb 

érv. Aki meg felelőtlenül távozna, veszélyeztetve embertársait, az intő jelet ad.  

Ilyen tanításokat adnak misszionáriusaink. Működésünk csak segíti az Önök államának tevékenységét, 

kiegészíti azt a kisközösségek területén. Nem gátoljuk az Önök erővel képviselt béketeremtését: minden 

államhatalom alatt, így a megszállt területeken is az emberséges bánásmódot és az együttműködést 

hirdetjük. 

- Mi, magukkal ellentétben alkalmazkodunk az eltérő kultúrák szükségleteihez! 

Legmagasabb Apó elismerően bólintott. 

- Tudjuk, hogy a különböző földrajzú és kultúrájú országokban eltér, hogy mi árt és mi segíti 

embertársainakt. Például egy kézzel földet művelő tudásszintű társadalomban erkölcstelenség lenne a 

fiatalokat túl hosszú időre iskolába kényszeríteni, mert nem lenne elég munkást az aratáshoz, és sokan 

éhenhalnának. De mindenütt megállapítható, milyen cselekedettel ártunk, és mivel segítünk. Ez utóbbi 

követése az elvont erkölcs. Ha más kultúrában hasznos cselekedetet alkalmazunk rossz helyen, akkor 

helytelen, amit elkövetünk. 

A kultúra fölött pedig ott áll, hogy szenvedést okoz-e vagy sem, és indokolt a vezetőréteg törvénykezése, 

vagy önkényes. Ha a társadalmi rend nem alkalmazkodik az emberekhez, idővel eltörlik. 

Az ívesen faragott kőablakon meleg szél fújt be… Legmagasabb Apó ismét a jelenre koncentrált. 

Íróasztala mögött, a hintaszékben ült. Az asztalon maga előtt látta Azerius levelét, amiben segítséget kér 



a léghajóval érkezett csapat számára. Eszébe jutott, a Parancsnokkal való tárgyalása végén az milyen 

feltételhez kötötte életbenmaradásukat. Rádöbbent: ha őrzi a mágusok fizikai birtokát, akkor hagyja 

terjedni a Császárság által képviselt erőszakot. Ha ezt most kockára teszi és beengedi a csapatot kutatni a 

könyvtárba, azzal megadhatja a lökést a Császárság mentalitásának semlegesítéséhez. 

Kezébe vett egy fémpálcát, s ütemesen megkongatta az íróasztala mellől induló fémcsövet, ami a falat 

elérve lesüllyedt a padlóba: engedélyt adott a Katedrális kapuját őrzöknek, hogy felkísérjék Ronékat 

irodájához. 

Azerius vezetésével Ron, Stark, Tiffany és Stella haladtak felfelé a kőlépcsőkön, a megvilágítást apró, 

üveg nélküli kőablakok adták… egyre magasabbra értek… de a sokadik forduló után kezdtek kifáradni. 

Végül elértek egy szűkebb körfolyosóig, Azerius vezetni kezdte őket rajta. Megérkeztek egy ívesen 

faragott, színes drágakövekkel mintásan díszített ajtóhoz… Azerius bekopogott rajta. 

Azt ajtó kilincsét valaki a túloldalról lenyomta, s kinyitotta az ajtószárnyat… egy alacsony, fehér szakállú, 

zöld csuhás öregember nézett rájuk jóindulatúan. 

Támogató hangon szólt: 

- Üdvözlöm Önöket, Ezerius Amixion vagyok, a jelenlegi Legmagasabb Apó. 

Ezek szerint a Katedrális vezetőjének alacsony testmagassága ösztönzi az együttérző gondolkozást. – 

gondolta Ron – Most meg kell érteni a név lényegét: az Alapító követői egymás tanultságát és tanítói 

képességét látva próbálják kinevezni tagjaikat magasabb pozíciókba. 

Legmagasabb Apó bátorítóan elmosolyodott, s karjának intésével kérte a látogatókat, hogy lépjenek 

beljebb. Elvezette őket íróasztaláig. 

Fogait összeszorítva magába folytotta nevetését. 

- Nyugodtan lazuljanak el. Látom Önökön, hogy szigorú külsőségekre számítanak. 

Fejét csóválva elmosolyodott. 

- Tudom, hogy elsősorban az minősít, hogyan hatok embertársaimra, nem az elért pozícióm. 

Nevetve szusszantott. 

- Akik kineveztek a tisztségre, csak részlegesen ismernek, ahogy a többi jelöltet is. 

Barátságosan rájuk nézett. 

- Csak mert valakinek nincs lehetősége teljesíteni, nem tagadhatjuk le erkölcsi minőségét és 

átlátóképességét… aki civilizáltan egyeztet, szabályosan pályázik és mindenki megélhetését támogatja, az 

egyszerre lehet értelmes, tisztességes és jószándékú. 

Pozíciómból adódóan nekem kell mérlegelnem, adjak-e belépési jogosultságot a Könyvtár elpusztított 

részlegébe. A letisztult feladatkörökre és a hierarchiára szükség van, hogy fenntartsuk az egészség 

biztosításához kellően bonyolult társadalmat. 

Komolyan rájuk nézett. 

- Miért kutatnak a Tribalok után? 



Stark élénk lendülettel válaszolt. 

- A Thorn Császárság légierejétől dezertáltam. A Császárság a tribalok tudását kutatja, s már számos régi 

kincstárukat felfedezte: sikerült magasan fejlett fegyverekre szert tenniük. A világbéke megteremtésének 

jelszava alatt készülnek meghódítani a világot. A páncélosok találtak egy barlangcsarnokot, amit sokkal 

erősebb Acélkapu őriz, mint a korábban felfedezetteket. Ha sikerül kinyitniuk a Kaput, szert tesznek a 

Csarnokban felhalmozott tárgyakra… amik valószínűleg a Tribalok fegyverei. 

Arra készülünk, hogy beomlasszuk ezt a Barlangot, mielőtt a Császári Katonák áttörnék az Acélkaput. De 

egyszer behatoltunk a Császárság Könyvtárába, és semmilyen feljegyzést nem találtunk a Tribalok 

történetéről. Csak a fegyverek leírásait tudtuk elégetni. 

Stark éles tekintettel Legmagasabb Apó szemébe nézett. 

- Tehát vagy a Császárság se ismeri a Tribalok múltját, vagy, amit valószínűbbnek tartok, ezt a tudást 

tartja a legfontosabbnak, s rejtekhelyen őrzi. Ezért szeretnénk felkutatni a tribalokról szóló 

feljegyzéseket.  

Legmagasabb Apó a semmibe meredve hallgatott.  

Majd lassan, nyugodtan bólintott. Szemei fellángoltak, ahogy Ronékra nézett. 

- Támogatom, hogy beomlasszák a Tribalok Ősi Tudását Őrző Csarnokot. – mondta átgondoltan. - Ideális 

esetben ki tudnánk rángatni a Császárságot hódítási rögeszméjéből, de erre nem lehet építeni. A tudást 

viszont elvehetjük tőlük: a Császár nem fog tovább kutatni a Tribalok után, ha a sikerre már nincs reális 

esély. Nem idealizmusból kutat utánuk, hanem csak addig, amíg úgy tűnik számára, hogy ez éri meg 

legjobban. 

Elkomorodott. 

- Könyvtárunkat a Thorn Császárság katonái felégették. Mivel ezt elfogadtuk, nem támadtak ránk… az élő 

személyek cselekedetei a legnagyobb hatásúak, ezért nem próbáltuk megvédeni a múltban elért tudást 

felhalmozott Könyvtárat. De azóta újra elkezdtük lejegyezni, amire emlékszünk, s rejtekhelyen 

felhalmozni. 

Nem volt más választásunk. Megpróbálhattunk volna elmenekülni, s más helyeken folytatni szellemi 

tanító tevékenységünket, ami az elsődleges, s amit tárgyaink pusztulása nem akadályoz. De gazdasági 

erőforrásaink elapadása átmenetileg jelentősen visszavetette volna a tanítói hatásunkat. Ráadásul ha 

szétszóródunk a világban, és a Császárság hajtóvadászatot indít ellenünk, akkor a szigetcsoportok 

egyszerű lakosain is átgázolnak. 

Ez az esemény is mutatja, miért nem vágyik egyikünk se arra, hogy túl sokáig töltsön be vezetői 

tisztséget. Mert a pozíciókba kerülve tapasztaljuk, hogy a kríziseket nekünk kell megoldanunk, s egy idő 

után örülünk, ha nem veszélyeztetjük lehetséges ballépéseinkkel kolostorszigetünket. Néhány évig 

tudunk maximálisan teljesíteni, utána másoknak kell átvennie ezt a feladatot. 

Rájuk nézett, s visszafogottan, komolyan folytatta. 

- A Könyvtár a földszinti kő oszlopcsarnokokban volt berendezve. Engedélyt adok Önöknek arra, hogy 

átkutassák a kiégett kőtermeket… hátha találnak rejtett ajtókat, vagy a kőpadló alatti rejtekhelyeket, 



amit a páncélosok nem vettek észre. Szervezetünk hivatalos iratai soha nem említették, hogy elődeink 

rejtekhelyeket is használtak volna feljegyzések őrzésére. De ettől még lehet, hogy vannak. S a tudás, ami 

megmekült bennük, a tribalokról is szólhat. 

Komolyan Ronékra nézett. 

- Kérem, tartsák titokban, hogy beengedtük magukat, átkutatni a Könyvtár csarnokait. Ha kitudódik, s a 

Császárság megtudja, lehet, hogy ismét ránk küldi katonáit… s ezúttal mindenképp az életünkre 

törnének. 

Azerius kinyitotta az ajtót és intett Ronéknak. Legmagasabb Apóra nézett. 

- Levezetem őket az egykori Könyvtárba, közben elmondom nekik, amit a Tribalokról tanultam. 

Legmagasabb Apó türelmesen bólintott. 

- Rendben. – mondta békésen. Támogatóan ránézett Ronékra, majd szobája ablakához állt és kinézett 

rajta. 

Azerius vezetni kezdte Ronékat lefelé a kő csigalépcsőn. 

- Társaink is szeretnék hallani, amit a Tribalokról Ön tud. – mondta Ron. – Már bizonyára feljöttek a 

kertbe. 

Azerius megállt az egyik kőablaknál, s kinéztek rajta. 

Társaik valóban a kovácsoltvas birtokkapun belül pihentek. 

- Menjünk le hozzájuk. – szólt Azerius. 

A Katedrálisból kilépve zöld növényillatba érkeztek… a léghajó összes útitársa felállt és hozzájuk gyűlt. 

Azerius halkan, kimérten szólt hozzájuk. 

- Kérem, kövessenek, utána elmondom, amit szükséges. 

Ronék bólintottak, s halkan követni kezdték Azeriust. 

Ő bevezette őket a Katedrális főcsarnokába… majd az egyik oldalajtón átlépve egy alacsonyabb tetejű, kő 

épületrészbe értek. A mennyezetet kerek kőoszlopok tartották, amiket íves kőtető kötött össze. Az 

ablakok magasról indultak, s viszonylag aprók voltak: ez védte a földszinti csarnokot a behatolóktól. 

A falak mellett, s helyenként az oszlopok között is hamuvá égett polcok és égett bőr könyvkötések 

hevertek. 

Te jó ég! – gondolta Ron - Egy egész hadosztály pusztított itt el mindent! 

Reflexszerűen figyelni kezdett a veszélyre, ahogy néhány társa is… de a Kastélybirtokot mágusok őrizték. 

A vadászatra érkezettek miatt ráadásul többen, mint szokták. Valószínűtlen volt, hogy bárki a 

Könyvtárban rejtőzne. 

Ron az egymásra hányt, korommá fekedetett könyvfedelekre nézett. 

Felégették a könyveket. Barbárok! 



Azerius az egyik ablakból sütő napfénybe állt, a fény által megvilágított kő padlólapokra. 

- Ez volt a Könyvtár. – szólt halkan a mágus. – A Császári Katonák az egészet fölégették, nem csak a 

Tribalokról szóló részleget. Így nem tudtunk az ősi népről szóló egyetlen könyvet se elrejteni a többi közé. 

Ron tekintete Stellára tévedt… a lány komor arcán zord céltudatosság jelent meg. 

Társait mellbe vágta és lehangolta a felégetett terem látványa. 

Azerius szemei derűsen megvillantak. 

- De a történelmükről beszámolhatok Önöknek. Máris kezdem: 

… A társaság tagjai nekidőltek a kőoszlopoknak. Tudták, hogy hosszabb beszédre számíthatnak. 

- A tribalok Földünk egy korábbi korszakában éltek. – mondta a mágus. Hangja torz visszhangot vetett az 

oszlopok által tagolt teremben. – Magas technológiára tettek szert, s az élővilág energiájával táplálták 

elméjüket, hogy gyorsabban kutassanak. A halhatatlanságot keresték, s részben sikerült is elérniük. 

Ezután viszont eltűntek. Elmondom azt is, mit feltételezünk sorsukról. 

- Mit feltételeznek sorsukról? – Stark csodálkozva Azeriusra nézett. - Ők már réges rég kihaltak! 

Azerius határozottan Starkra nézett, majd bólintott. 

- Annyit tudunk biztosan, hogy elaltatták a testüket. Rájöttek az örök élet titkára, de ehhez szükségük 

volt más élőlények életenergiájára. Életelszívó gépeket építettek, és megkezdték örök életüket… csak 

azzal nem számoltak, hogy ezáltal teljesen kiszipolyozzák, elpusztítják a környező élővilágot. Mikor 

minden és mindenki elpusztult körülöttük, nem maradt más választásuk, mint örök álomba merülni. Egy 

erődítményszerű, védett laboratóriumba vonultak vissza. Itt leállították életfolyamataikat, így nem volt 

többé szükségük külső energiára a fennmaradáshoz. Ha bármi módosítana a csarnok állapotán, a 

Lélekőrnek nevezett gép felébreszti az Őrzőt: azt a Tribalt, aki vállalta népe védelmét. 

A Tribalok az őslénytani leletek szerint több korszakban is felébredtek, és elszívták bolygónk energiáját. 

De az élővilág ismét időtlen idők óta elterjedt az egész földünkön. Ezért valószínűsítjük, hogy 

beomolhatott laboratórium csarnokuk, vagy az Őrző nem tudja őket felébreszteni anélkül, hogy 

belehalnának. Különben már ismét színre léptek volna. 

Nem tudjuk, megjelennek-e valaha ismét, vagy az élővilág legutóbbi csődbejuttatásakor elpusztultak ők 

maguk is. Esetleg rejtekhelyük omlott össze, mialatt aludtak. De Kolostorunk Mágustanácsa amellett 

foglalt állást, hogy a Tribalok kihaltak. 

Okosnak tekintették magukat, de a személyközi viszonyok alapjait nem látták át. Csőlátóan az erőszakot 

fejlesztették a végletekig. Nagyon veszélyes volt szembeszállni velük: saját küzdőterükön gyorsabban 

tájékozódtak annál, aki békés környezetből szállna szembe velük – meg aki cáfolná nézeteiket. 

A tribal vezetők erőszakosan keresztülvitték tervüket, a túlzott energiaelszívás ellen figyelmeztető 

tudósaik ellenében. A civilizáció alacsonyabb fokán álló többi szigetcsoport kísérletet tett a túlélésre, 

ezért egységesen támadtak. De a Tribalokat nem dönthették meg: saját hadihajóikat a pusztulásba 

küldték, mikor a gépesített erődökkel körbevett tribal szigetcsoportra támadtak. 



A hajóhadak veresége ellenére a Tribalokra, mint a többi zsarnokra, önteltségből fakadó csőlátásuk hozta 

a véget. Gátlástalanul felülírták a természetet, ezt fejlesztésnek tartották. Valójában csak károsították 

magukat és az élővilágot. S aki a természet rendje ellen tör, saját maga alatt vágja a fát. A Tribalok 

megásták saját sírjukat. 

Bukásuknak tanulsággal kell szolgálnia a jövő nemzedékek számára, hogy törekedjünk az eredeti, 

egészségesnek teremtett viszonyok között élni. Az embereknek harmóniában kell élniük egymással és a 

világegyetemmel is, mert az erőszakos felemelkedés, a túlterjeszkedés mindenki biztonságát aláássa. 

Azt gondoljuk, elég, ha a szájhagyomány megőrzi a tribalok bukásának alaptanulságát, amire a 

történelem már újabb példákat is adott. Ezért nem tartottuk túl nagy kárnak, ha a róluk összegyűjtött 

tudást elveszítjük. 

Szerintünk nem elég megmenteni az emberiséget a pusztulástól. A legfontosabb, hogy segítsünk az 

embereknek helyrehozni lelkivilágukat. Ez mindig saját döntésükön fog múlni, de segíthetünk, ha hatunk 

természetes körünkben. Minél tágabb körben hatunk, annál felszínesebb a hatásunk – s a helyiek annál 

könnyebben mutatják be hamisan. Persze elismerjük az emberiség megmentésére vállalkozók igazát: 

már az is eredmény, ha további lehetőséget kapnak arra, hogy az emberek törekedhessenek a fejlődésre 

és a rossz elhagyására. 

Ha gyakorlottá teszünk másokat az egyeztetésben és elterjesztésében, akkor meggátolhatjuk, hogy ismét 

a tribalokhoz hasonló zsarnoki hatalom kerüljön az emberek fölé. Persze ehhez az önvédelem 

megszervezését és az ártatlanokat védő csendőrség szabályozását is be kell mutatnunk. 

A polgároknak tudniuk kell, hogy csak korlátolt, emberi igazságokat hallhatunk. Ezért kötelességünk 

mérlegelni, helyes-e amit hallunk, különben káros felszólításokat kezdhetünk követni. A teljes kép szerint 

legjobbat kell keresnünk, nem a számunkra legjobbat. Így elkerüljük a morális relativizmust és a vak 

parancsteljesítést is. 

Önfeladást az önzetlenség terén kérünk, nem az egyéni gondolkozás terén. Ahogy tudásunk bővül, 

folyamatosan változik képünk arról, mi a legjobb. De mindig csak azt a cselekedetet választhatjuk, ami az 

általunk látott teljes univerzum alapján a legjobb. Például a szemetelés megtagadása a növényvilág 

egészségéért. Természetesen hosszútávon kell gondolkoznunk, saját teherbírásunkat, érdeklődési 

körünket és lelki egészségünket is számításba véve. 

- A közügyeken segített javítani? – kérdezte Tray 

Azerius halványan elmosolyodott. 

- Igen. A templombirtok különböző hivatalnokainak elküldtem a hozzájuk tartozó javaslataimat. 

Fórumokon is felszólaltam. Hozzátettem az eredeti tervhez, az én ötletemet is javították, így az összes 

eredeti ötletnél jobb valósult meg. Volt, amire nem léptek, de legalább kaptak üzenetet, bővült tudásuk. 

Azt akarom, a legalkalmasabb személyek végezzék a feladatokat. Az érdeklődésemnek és 

képességeimnek megfelelő területen akarom elérni az egyéni csúcsomat, akkor használok a legtöbbet. 

A Birodalmak törvénytelenül gazdagodó hivatalnokai csak azt mutatják meg, hogy képtelenek a 

szabadpiacon, üzleti teljesítménnyel meggazdagodni. 

Élénken szétnézett a társaságon. 



- Elmondtam a Tribalokról, amit tudok. Ezenfelül talán találunk épen maradt, könyveket őrző 

rejtekhelyet. 

Ronék elkezdték átnézni a Könyvtárat. 

Semmit nem találtak benne, minden könyvespolc szénné égett. 

Az egyik terem végéből egy lépcsősor vezetett lefelé. 

Ron vezetésével haladni kezdtek rajta a mélybe, s egy kis csarnokba értek, aminek közepét hét, körben 

elhelyezett oszlop tartotta. A napfényt vékony, ferde aknák vezették a csarnokba. 

Az egyik függőleges oszlop mögött a falak kőborítása egy helyen hézagos volt. 

Ron odament a hézaghoz… úgy látta, elszenesedett hamuval borított teremre nyílhat. Karjaival 

nekifeszült a kőtáblának, próbálta betolni. De az meg se mozdult. 

Tiffany a túlsó falnál egy márványtáblán függő feliratot vett észre. Odament, és elolvasta. 

- AZ KIK MÉLTÓAN EGYÜTTMŰKÖDVÉN EGYSZERRE DIANOST MEGIDÉZÉK, ERŐS SEGíTŐ DAEMON 

SZOLGÁLÁ NAPNYI KÜLDETÉSÜKET. JÓ CSAPAT IDÉZHET CSAK KEVÉSNYI HIBÁT MEGLÉPVE. 

- Ez mit jelenthet? – tette hozzá halvány hangon, gondolataiba merült. 

Stark és Ron is odalépett. 

- Dianos-t tehát egyszerre kell megidéznie több embernek. – mondta Stark. 

- Az idézésnek nem kell tökéletesnek lennie, de együtt kell működnünk hozzá. – mondta Ron, s 

tiszteletteljes érdeklődéssel Tiffany-ra nézett. 

- Úgy tudom, tilos a további világokat kutatnunk. – mondta Tiffany - Mert ismeretlen korallzátony az, s 

bármelyik fordulóban a cápába futhatunk, s az előjelét se ismerjük. Mindenképp el kell kerülnünk, hogy a 

démonokba fussunk. Ezt a világot kell javítanunk, itt van feladatunk, nem nyithatunk kaput a többire. 

Tetteinket társaink ítélik meg. Nem kérhetünk erőszakos támogatást a túlvilágról. Ezt a jó oldalon 

pontosan tudják, s nem is ajánlanak ilyet. A többiben pedig nem bízhatunk meg: minket falnának be. 

Ron elgondolkodva nézte a feliratot. 

- A Teremtő mindent tud. – mondta. - A többi lélek viszont korlátolt tudásban és térben. Ha bármit 

kérhetnek tőlük a szellemidézők, ha nem tanítják a teljes harmóniára törekvést, akkor az embereket 

tisztességtelen törtetésre bátorítják. 

- Itt a daemon szó szerepel, nem a démon szó. – szólt Stark éles figyelemmel. - A daemon helyi segítő, de 

nem élőlény: lélektelen rendszer, szó szerint szerkezet. Háttérben szolgáló szerkezet. 

Ilyen gépre tennénk szert, ezt adnák át a fizikai eszközént működő kőtáblák: nem a túlvilágra 

koncentrálunk elménkkel, nem lelket hívunk. Ez utóbbit tiltotta meg a Teremtő, mert ő teljes védelmet 

ad a „cápák” ellen, nem kell a „korallzátonyt” kutatnunk. Ha teljesítjük a kőtáblákon szereplő próbát, a 

terem ősi szerkezete működésbe lép, és mellénk adja a védelmező gépet. 

Fizikai eszköz működtetése önmagában nem tiltott. Tiffany, az „erős segítő daemon szolgálja majd 

jelenlegi küldetésüket” részlet alapján szerintem a terem még azt is leellenőrzi, eléggé szükségét 



érezzük-e a védelmezőnek ahhoz, hogy megjelenjen. S ha bajban vagyunk, mellénk adja. Semmi rosszat 

nem teszünk, támogatom a Védelmező előhívását. 

A társaság tagjai csendben gondolkoztak. 

Tiffany körbejárta a kőoszlopokat. Négynek a belső oldalára márványtáblák voltak függesztve. Ezek 

mindegyike eltérő szót tartalmazott, ami alatt számsorok sorakoztak: felváltva mutatták a szavak 

ismétlésének és szüneteinek számait. 

Tiffany megállt az AER szót mutató tábla alatt. 

- Ez az indító szó, ezzel kezdve tudom vezetni a kántálást. 

Ron, Alen és Lance is a kőtáblák alá lépett. 

- Mindannyian számoljuk Tiffany szavait! – szólt Alen. - Ő énekes: az a legvalószínűtlenebb, hogy ő 

hibázna, így ha mi tesszük, az nem terjed át másra. S amikor szüneteket kell tartania, egymás szavain 

halljuk, ő hanyadik szünetet lépi meg. 

Tiffany elmosolyodott. 

- Számoljatok az ujjaitokkal! – szólt türelmesen. – Akkor sikerülhet. 

Úgy érzem, a csarnokban nincs démoni erő, tehát ha valami észleli a hanghullámokat, akkor az összetett 

fizikai rendszer. Figyeljetek, mert szerintem így együtt csak egyszer próbálhatjuk megidézni Dianos-t. 

Mindannyian elcsendesedtek. Ronék a táblák felé fordultak. 

Tiffany földöntúli, átható hangon szólt: 

- Aer… 

Szünetet tartott, majd ismételni kezdte: 

- Aer Aer… … … Aer… Aer 

Alen ujjaival számolva olvasta saját oszlopát: 

- … Con Con … Con … … Con Con… 

Ron a „Sion”-t ismételte, Lance pedig Lear-okat szúrt közbe érdes hangján. Ron úgy érezte, lüktető erővé 

vált a csarnokban kántálásuk, amit a hiányos körben kiépített oszlopok többszörözve adtak vissza. 

Nem tudtak arra figyelni, hogy mekkora a kudarc esélye, csak az ismétlődő szavak kimondására tudtak... 

ahogy haladtak előre a számsoron, többször észrevették, hogy hibáznak. De remélték, hogy eléggé 

összehangoltan cselekszenek a sikerhez. 

A plafon hirtelen vörösen felizzott... az oszlopokból lassan vastag, fényes villámok nyúltak ki hang nélkül a 

kör közepe felé, majd összeértek. Túlsó végük levált az oszlopról, és lassan haladni kezdett a csarnok 

közepe felé. 

A villámok fénygömbbé sűrűsödtek a terem közepénél… 



Akik nem a táblák idézőszavait olvasták, a fénygömbben egy tömör, bordó-fekete páncél alakját vélték 

kivenni. 

Végül a fénygömb kihúnyt, és valóban egy lovagi páncél állt a helyén. 

Az Tiffany felé fordult. 

- HALANDÓ! – szólt élesen de egyhangúan – MIÉRT IDÉZTÉL MEG? 

Ron keze ösztönösen megindult kardja felé, de még időben leplezte mozdulatát. 

Élesen figyelni kezdte a lányt és a páncélt. 

Én kértem elég erőt a kőfal félretolásához… de ennél tágabb küldetésre is magunkkal hívhatjuk. 

- Az élővilágot fenyegető ősi civilizáció elleni védelemül idéztünk meg. – mondta a páncélnak. 

Dianos ránézett. Éles hangon szólt: 

- RENDBEN VAN… HALANDÓ. CSATLAKOZOK A CSAPATODHOZ, AMÍG SZÜKSÉGESNEK ÉRZEM. MOST 

ÉRZEM, HOGY SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGED. 

Döngő léptekkel körbefordult, közben a társaság összes tagját megnézte. 

- CSAK TÖBB EMBER TUD MEGIDÉZNI. EZÉRT NINCS EGYETLEN PARANCSNOKOM. KONSZENZUSSAL 

HOZOTT KÉRÉSEITEKNEK ENGEDELMESKEDEK, DE ÁRTATLANOKNAK NEM ÁRTHATOK. A CSATÁK 

GYORSAK, EZÉRT ELÉG A KONSZENZUSHOZ, HA SENKI NEM KEZD TILTAKOZNI. 

Ron odament a hézagos kőfalhoz. 

- Ehhez nem vagyok elég erős. Dianos, el tudnád tolni ezt a követ? 

Dianos döngő léptekkel odament, s szemrevételezte a befelé nyíló kőlapot. 

- IGEN. EL. 

Ron felderülten ránézett… de a páncél nem mozdult. 

- ööö… akkor told el, légy szíves. 

Dianos lassan kinyújtotta egyik páncélos karját, s óvatosan elkezdte tolni a kőlapot. 

Az egyik oldala körül forogva nyílni kezdett befelé, mintha zsanérokon függne. 

Ronék benéztek: apró kamra volt mögötte, aminek padlóján ugyanúgy szénné égett polctörmelékek és 

könyvborítók hevertek, mint a földszinti nagykönyvtárban. 

Ron tekintete kiégett fáklyákra tévedt… 

…tehát a Császári Katonák látták a helyiséget, és fáklyákat dobáltak be. 

  



Megmaradt emlékek 

 

Ron belépett a korommal borított kamrába, s körbenézett. Egy masszív faláda volt a kamra egyik 

sarkában. 

Ron óvatos tempóban odament hozzá. Társai követték. 

Kinyitotta, s a tetejéről hamu ömlött a földre. 

- Üres. 

Ron arcán komor hitetlenség jelent meg, s a fiú belenyúlt a ládába. 

- Azaz… Kettős üreg van az alján! 

Hallatszott, ahogy felnyitja a rejtett fedelet. Végül két iratot vett ki a ládából, s megnézte mindkét 

oldalukat. 

- Egy napló.. és néhány összefűzött lap… címe: Fordítások Tribalból! 

Tiffany kezét nyújtotta a naplóért. Ron elismerően a lányra nézett és óvatosan odaadta neki a naplót. 

Tiffany elkezdte olvasni az elejéről. 

„T. I. 1424. 113. nap” 

- Ez kevesebb, mint 20 éve volt! - kiáltott fel Tiffany. 

Hangosan olvasni kezdte a szöveget. 

„Úgy döntöttem, hogy életemet a tudománynak szentelem, és elkezdek naplót vezetni. Ezek még csak 

saját feljegyzéseim. Amit az utókornak szánok, azt rendszerezem számukra. De maradjon fenn a naplóm 

is, arra az esetre, ha baleset ér. 

Nem hiszem, hogy nagyon sűrűn fogok feljegyzéseket írni, de minden jelentősebb felfedezésemet 

lejegyzem, hogy ha én már nem leszek, az utókor tanulhasson az esetleges hibáimból.” 

T. I. 1424. 201. nap 

„Tribal. Ez a név már régóta motoszkál a fejemben. Kik voltak ők? Miért nem maradt fenn róluk semmi? 

Miért tűntek el? Hiszen ők voltak az előttünk élő civilizáció emberei. Vagy ez az információ is téves? 

Szinte semmit nem tudunk róluk. Ezen változtatni fogok! 

T. I. 1425. 52. nap 

„SEMMI… Semmi nem maradt fenn a Tribalokról. Senki nem tud semmit, csak azt, hogy előttünk éltek, és 

már meghaltak mind. De miért nem találok róluk semmit? Nem adom fel!” 

T. I. 1425. 94. nap 

„IGEN! Végre találtam egy ősrégi kódexet (jó sokat fizettem érte…), mely minimális említést tesz a 

Tribalokról. De milyen említést? 



Tribal = Gran kastély a Stern szigetcsoporton. Se több, se kevesebb. Muszáj elmennem abba a kastélyba, 

talán ott találok valamit. Ha egyáltalán áll még az a rom.” 

T. I. 1425 112. nap 

„Nem olyan könnyű a dolgom, mint gondoltam… A kastélyba lehetetlen bejutni, a kapukat semmilyen 

módszerrel nem tudtam kinyitni. 

És a csapdák! Mi lehet odabenn? Mi az, amit még most is őriznek a falak? 

Valahogy be kell jutnom! És már van is ötletem, hogyan.” 

A következő bejegyzést remegő kézzel, az idegességtől kuszán írta: 

T. I. 1425. 116. nap 

„Istenem! Ez nem lehet! Maga a pokol van készülőben odabent! Muszáj megsemmisítenem az 

ébredésmedált! De hogyan?” 

T. I. 1425. 201. nap 

„Esélytelen. Képtelen vagyok bármivel is kárt tenni a medálban. Egyelőre muszáj félretennem, hogy a 

többi problémával is foglalkozhassak, de ez nem maradhat így. Mindenképp megoldást kell találnom. 

Valamikor visszamegyek a kastélyba, hátha találok valamit, ami hasznomra lehet.” 

T. I. 1425. 204. nap 

Újabb ősi szöveggyűjteményre leltem, a piactéri könyvtárban. Néhány szakadt pergamenlap, a címlapon 

ennyi áll: Fordítások Tribalból. A tulajdonos egy almáért dobta utánam, mondván legalább segítek 

takarítani a könyvtárát. Hozzákezdek a szöveg feldolgozásához. 

T. I. 1425. 205. nap 

„Ma voltam a kastélyban. Borzalmas volt. Egész idő alatt éreztem, hogy nem vagyok egyedül, hogy valaki 

FIGYELI minden mozdulatomat! És az egyik tartály ÜRES volt! Lehet, hogy hiba volt elvenni a medált. De 

ha otthagyom, akkor talán még borzalmasabb sors vár a világra. Meg kell semmisítenem!” 

T. I. 1426. 72. nap 

„Megvan a megoldás. A Fordítások egyik oldala említette, ez alapján kutattam fel a módszert. Bármily 

szörnyű is, ez az egyetlen lehetőség: A Lélekkapocs. Holnap neki is kezdek az előkészületeknek. És utána 

jöhet… az örök sötétség.” 

T. I. 1426. 82. nap 

„Rám talált. Most már értem, miért volt üres a tartály. De már csak 4 óra, és kész a Lélekkapocs. Ha nem 

készül el… Isten óvjon mindannyiunkat.” 

Tiffany továbblapozott… üres oldalakat látott. 

- Itt véget ér a napló. – mondta. Társaira nézett: nyomott hangulatuk elárulta, hogy borzongatónak 

tartották a felolvasást.  



Ron kinyitotta a Fordítások Tribalból néhány lapját, s elkezdte felolvasni: 

 

Tribal technológiák 

Emlék manipulátor: Az alanyt rákötjük a központi egységre, és ennek segítségével bármit bele lehet „írni” 

az agyába, vagy akár ki is törölhetünk onnan valamit. 

Hipnotizáló gépezet: Jelenleg még csak kísérleti stádiumban van, és méreteit tekintve is nagyon nagy 

szerkezet, de segítségével képesek vagyunk bárkit hipnotizálni, és évekre előre irányítani, ha belenéz az 

optikába. 

Anti-gravitációs emelő: Ennek segítségével bármit a levegőbe tudunk emelni, súlytól, tömegtől 

függetlenül. Lásd még: Aeropolis. 

Lőfegyverek: olyan harcászati eszközeink, melyekkel sokkalta nagyobb pusztítást végezhetünk, mint 

képzelnénk. A golyónak semmilyen élő szövet nem állja útját. 

Életenergiaelszívó: Az örök élet forrása. Ennek segítségével elszívhatjuk környezetünk életenergiáját, és 

magunkba sugározva azt, felújíthatjuk testünk szükségleteit. Ezzel megállíthatjuk az öregedést, de 

állandó energiafenntartás szükséges, különben a testünk nem képes életben maradni, és perceken belül 

meghalunk. A szükséges életadag: napi 1 dózis. 

 

 

A Felsőbb Tudás Birtokosai 

Társaságunkat azért alapítottuk, hogy a Világ legintelligensebb embereit összegyűjthessük, és együtt 

kamatoztathassuk tudásunkat. A felvételi különösen nehéz, hiszen ide csakis a legmagasabb IQ-val, a 

legmélyebb tárgyi és szellemi tudással rendelkezők juthatnak be. Legfőbb célunk, hogy megtaláljuk az 

Örök Élet titkát, hogy az öregedést megállítva felülemelkedjünk halandó létünkön. Ilyen mértékű 

tudásnak nem szabad letűnnie, nem szabad hagynunk, hogy testünk legyőzze lelkünket! 

... hatalmas ugrás a dátumban, sok oldal elveszhetett: 

Megtaláltuk! Mától kezdve már nem sorolhatnak minket a primitív emberek közé! Többek vagyunk 

náluk, mi vagyunk a Felsőbbrendű Nép, a Tribal! 

 

Az Aeropolis tervei 

Az antigravitációs emelő megalkotásával lehetőségünk nyílt arra, hogy ne csak szellemileg, hanem 

fizikailag is a primitív emberek fölé emelkedjünk. Már folynak az előkészületek az Égi Város 

megépítéséhez. A központi épület a Gran kastély lesz, ez alá már beszereltük a levegőbe emeléshez 

szükséges eszközöket. A többit majd folyamatosan, már a levegőben fogjuk mellé építeni, ahogy szépen 

sokasodunk. Már nem kell sokáig lent élnünk az aljanép, az emberek között.  

 



Az utolsó napok 

Túlszámítottuk magunkat. Az örök élet nem tart örökké, kifogytunk az életenergiából. Talán több időt 

kellett volna fordítani arra, hogy az életszívó gépünk jobb hatásfokkal működjön. Túl sokat szívott el, és 

túl keveset adott át. Nincs más választásunk, aludnunk kell, míg a Világ újjá nem születik. De aztán ott 

folytatjuk, ahol most abbahagytuk! 

 

Hibernetikus álom 

Legújabb felfedezéseink segítségével megakadályozhatjuk azt, amitől eddig rettegtünk: Ha 

életenergiaellátásunk elfogy, akkor se kell átadnunk magunkat az örök sötétségnek! Hibernációs 

kamráink segítségével teljesen leállíthatjuk életfunkcióinkat (így életenergiára sincs szükségünk), de 

mégse halunk meg, mert lelkünket az Ébredésmedál életben tartja. Már csak néhány biztonsági 

intézkedés az ellen, ha a medál illetéktelen kezekbe kerülne, és minden készen áll. 

 

A Tárgy és Lélek kapcsolata 

A tárgyak normális esetben nem kapcsolódnak semmihez, átlagobjektumok a Világban. Azonban 

lehetőség van arra, hogy egy tárgyat összekapcsoljunk egy ember lelkével, aminek eredményeként az 

ember és a tárgy között szoros kapcsolat jön létre. Ha egy ilyen Lélekkapocs létrejön, akkor a tárgy 

onnantól kezdve csak annak az embernek a kezében lesz használható, akinek a lelkével 

összekapcsolódott, legyen bármi is a rendeltetése. 

A Lélekkapocs létrehozásának módszere: 

… az oldalak elvesztek. Innen folytatódik: 

… amikor a fizikai és lelki húrok szinkron-rezonanciája létrejött, megnyílik a lélekkapocs. Aki ezután 

először fizikai kapcsolatot létesít a tárggyal (puszta kézzel megérinti), az lesz a kapocs lelki vége. Ettől 

fogva a tárgyat rendeltetése szerint csak a tárggyal összekapcsolt személy használhatja, mindenki más ha 

kézbe veszi, azt se tudja, mit tart a kezében. 

VIGYÁZAT! Ha a tárgy lélekpárja a túlvilágra távozik (vagyis a személy meghal) anélkül, hogy a kapcsolat 

megszűnne, a tárgy MINDENKI által használhatatlanná válik, amíg nem bontják fel a működésképtelenné 

vált lélekkapcsot! 

A Lélekkapocs egyetlen lehetséges felbontása: a tárgyat kézben fogva ki kell mondani a kapcsolatot 

megszűntető szavakat: Fios, Luxa, Vinos, Visecund. 

Ront döbbent aggodalom árasztotta el. 

Tiffany-hoz fordult. 

- Tif, ezeket a szavakat mondtad a trónteremben! 

- Igen… de nem ismertem ezeket a szavakat. Nem tudom, mikor kerülhettek belém.  



Átkutatták a kis termet, de semmi egyebet nem találtak. Alen és privatérjai közben a körbe rendezett 

oszlopok kamráját vizsgálta át, de ők se találtak további rejtekhelyeket. 

Felmentek a lépcsőn a felszíni, nagy könyvtártérbe. Dianos követte őket. 

- ÉN EGY MŰKÖDŐ PÁNCÉLZAT VAGYOK. IGYEKSZEM FIGYELMEN KÍVÜL HAGYNI, DE SOKSZOR 

BEÁRNYÉKOLJA HANGULATOMAT… AMI VALÓJÁBAN CSAK STÍLUSOM. 

- ÖRÖKKÉ LÉTEZEK, DE NEM ÉLEK. CSAK EGY MŰKÖDŐ FIZIKAI ESZKÖZ VAGYOK. BONYOLULT 

SZERKEZETKÉNT REAGÁLOK A KÜLSŐ BEHATÁSOKRA, DE NINCS BENNEM TUDAT, AMI ÉLMÉNYEIMNEK 

ÖNÁLLÓ LÉTET ADNA. EZEN BÁNATOM SE VÁLTOZTATHAT.  

Az utazók számára idővel kiderült: Dianos nem ismeri koruk technológiáját, annak ellenére, hogy ő egy 

önműködő páncél, egy technológiai alkotás. Ráadásul csak a direkt parancsokat hajtja végre, indirekt 

kérdésekre nem cselekszik. Stratégiai mérlegelést igénylő feladatokban nem volt jó, egylépéses 

parancsokat viszont minden akadályon áthaladva végrehajt. 

Tiffany-nak eszébe jutott, hogy Ron terelte el Dianos figyelmét őróla. A lány gondolatai Ronra 

összpontosultak: 

Emlékezett, hogy Ron alapesetben megbecsüléssel, lelkesen vagy rajongva beszél hozzá, s amikor 

hallgatja, figyelmesen teszi. Többször majdnem megérintette, de elsősorban a hangjával ápolta. 

Amikor hozzám nyúlt, először direkt betette karját a látókörömbe, s csak utána mozdult felém. A 

veszélyekre őszintén figyelmeztet, elismeri felfogóképességem, de nem titkolja, hol hiányos tudásom. S 

ekkor támogató, nyugalmat sugárzó hangvétellel beszél. Figyel, ha mondok valamit, tudja hogy fontos 

lehet. Ezt el is ismerte. S ha valamit tennünk kell, a külső körülményt mondja el, mi miatt szükséges. A 

nehezebb feladatokat átvállalja… kivéve, amikor teljesen kimerült, meg amit én eleve könnyebben 

megoldok. Ha szólok, hogy valamire szükségem van, komolyan veszi… vagy szól, mi miatt nem léphetünk 

azonnal, de a lehető legrövidebb időn belül igyekszik segíteni.  

Amikor veszélyre figyelmeztettem, megköszönte és reagált rá. Ha rossz dolgot tett, bocsánatot kért… ezt 

talán túlzásba is viszi néha… akár cselekvés okoz nehézséget, akár alázatos beszéd, megteszi. 

Ron gondolatai is Tiffanyra tévedtek: 

Tiffany általában nyugodtan, együttérzően beszél, gondolkozik azon, mi igazságos és szolidáris. De látja, 

a világ jelenségeinek milyen művészeti vetületei vannak. Ezekkel a tulajdonságaival vonz magához. 

Ronnak védenie kellett Tiffet. Gondolatai a Tribalok történetére tévedtek. 

Megszólalt a visszhangzó kőcsarnokban: 

- A fő történet, hogy a Tribalok fekete önzésükkel vezérelve időnként kiirtják az élővilágot. Mialatt 

alusznak, ismét létrejönnek az erdők, a települések, bennük az együttműködő, egymással törődő 

emberekkel, a történelem tanulságaival… de mindez átmeneti. A gátlástalan gonosz van hatalomban, 

időtlen ideje, csak pillanatnyilag ismét alszik. El kell pusztítanunk, hogy soha többé ne ébredjen föl. 

- Az is lehet, hogy kihaltak a Tribalok. – mondta Stark. - A Császárság a látható ellenfelünk. 



- Önök a Császárság ellen terveznek fellépni. – mondta halk elismeréssel Azerius. – Ma délután rendes 

tanítási szertartásunk lesz a Katedrálisban, ahol az állam jó működtetése lesz a fő téma… annak ellenére, 

hogy általában a személyközi viszonyokra koncentrálunk. De elmondhatom, amit én tudok e téren 

rutinból tanítani… ez elsősorban arra vonatkozik, az átlagos egyének milyen gondolkozás alapján, és 

milyen utat választva tudják környezetükre, így az államra is a legjobb hatást kifejeni. 

Stella érdeklődve bólintott, s éles tekintettel szólt. 

- Engem érdekel. 

A többiek is bólintottak. 

Azerius belekezdett: 

- Az a jó, ha egy emberben tudatosodik: arról kell döntenie életében, szolgálni akar a mennyben, vagy 

uralkodni a pokolban. Ha fel kell lépnie a civilizációért, a minimálisan szükséges kényszerítő eszközt 

alkalmazza. Aki a végső jóhoz hű, tanítását a legkisebb ellenállást keltve képviseli. 

A mi ellenségünk a rossz állapotok és a tévedések. Nem valamely világi hatalom vagy uralkodó. Ha így 

szemléljük, hol kell lépnünk, dolgunk egyszerűbbé válik, de hatékonyabban érünk el eredményt. 

A diktatúra nem stabilabb: azt is megdöntik időnként, s ekkor a vezetők életére törnek. A 

demokráciákban legfeljebb lecserélik a vezetőket, még ha sűrűn meg is teszik. S ha a demokráciát arra 

használják, amire való: a közjóért egyeztetnek, nem pedig akarnok csoportokként gáncsolják egymást, 

akkor van esély elég jó megoldásokat találni. Ezzel szemben a diktatúra hiába veri át csőlátó javaslatait 

nagyon gyorsan: azok mindig többet fognak ártani, mint amennyit használnak. Soha nem fogja a Nagy 

Vezér megoldani a gondjainkat. Azokat csak mi magunk oldhatjuk meg: egyeztetve egymással és az 

ország vezetőivel. 

Az ellenőrzések sose fognak teljes biztonságot adni. Ezt csak egymást önszántukból támogató személyek 

adhatnak. Természetesen mindig lesznek idegen emberek, tehát az ellenőrzés nem elhagyható. Akik 

valóban támogatják egymást, leellenőrzik saját munkájukat, hogy ne okozzanak balesetet… persze nem 

minden hibát vesznek észre egyedül, tehát komoly feladatoknál nekik is ellenőrizniük kell egymást. 

A formális szervezésnek megvan a szerepe, nem elhagyható. De a lelki egészséghez barátok is kellenek. 

Baráti körünket könnyen feléleszthetjük, ha összehívjuk kisiskolás korunkból ismert társainkat… egy idő 

múlva ők maguk fogják kezdeményezni a találkozókat. Mi támogatjuk ezt a gyakorlatot. 

A világ nagy, és semmit nem irányítunk kizárólagosan. Csak egy dologról dönthetünk teljesen: hogy a jóra 

törekszünk, vagy a gonoszságra. 

Hibáink következményeiből le kell vonnunk a tanulságot, de utána a jelenlegi helyzet alapján kell 

kiválasztanunk a legjobb cselekedetet. 

Nem csak azért éri meg tisztességesnek lennünk, hogy a túlvilágon ne legyünk kizárva a békés és egymást 

támogató lelkek közül. Hanem azért is, mert a Mennyország földi szemünkkel elképzelhetetlen 

boldogságot ad, ezt nem éri meg evilági bűnözésre cserélni. 

Mindenki a hallottakat emésztette. 

- Mi az Alapító neve? – kérdezte Alen. 



- Nem maradt fenn. – válaszolta a mágus. – Csak a tanításait tartotta fontosnak: ha megfelel a 

világegyetem összefüggéseinek, az emberek lelki folyamatainak és az együttélés elvont elveinek, akkor 

működőképessége miatt fennmarad. Mert a tapasztalat bizonyítja, hogy szükség van rá. Saját nevét nem 

tartotta fontosnak: azt akarta, hogy minden ember boldogan és lelkileg egészségesen éljen, nem 

önmagát dicsőítette. Utódai betartották kívánságát és nem írták le nevét, nem is adták tovább. 

Küldetésünk, hogy testvéreinkben ne a jutalom, hanem a tisztesség iránti vonzalmat ébresszük fel, hogy 

még akkor is a tisztességes utat kövessék, amikor az nem éri meg nekik. 

Elriasztóak az érveink és teljeskörűen nem terjedhetnek el? Átlagember ezt gondolhatja, de a teljes tudás 

szerint értelme van annak amit teszünk, és már ezen a világon jótékonyan hat. 

Azerius szétnézett a társaságon. Mivel látta, hogy érdeklődve figyelnek rá, folytatta: 

- Kezdeményezhetjük a jó kapcsolatok kialakítását, léphetünk elsőként. Így mi is segítséget kapunk, ha 

bajba jutunk. 

Türelmesen elmosolyodott. 

- Lényegi gyógyítást szándékoztam adni, nem látványos előadást terveztem. Ha minőséget akarok adni, 

figyelek a stílusra, de nem a lényeg róvására. 

Határozottan rájuk nézett, s zárszóul mondta: 

- Megosztom tudásomat, ezzel teszem magam értékessé. 

Stellának megfordult a fejében, hogy itt marad a birtokon, nyugalomban… de erősnek kellett lennie, csak 

teljesítménnyel háríthatja el a fenyegetéseket! 

- Délután még bemehetünk a fő tanítási alkalomra. – nézett társaira Stark. – Este felszállhatunk a 

léghajóval, s teljes sebességgel követni kezdem majd a repülő szigetet. 

Társai bólintással vették tudomásul a pilóta döntését. 

Azerius vezetésével kimentek a kertbe. Frissítően hatott rájuk a napfény és a zöld növények illatát hozó 

levegő. 

- Ha nem tartanak tovább igényt szolgálataimra, mára elköszönök. – mondta Azerius. – De a 

későbbiekben is bármikor felkereshetnek, s örömmel látom Önöket. A Mágusok Szigetén mindenki 

személyes tanítót kap, aki ismeri őket, és akihez problémáikkal fordulhatnak. 

Ronék hálásan búcsúztak el. Legtöbben arra gondoltak, megkedvelték a mágust. 

 

* 

Délután megkongatták a Katedrális harangjait, s Ronék is bementek a Főcsarnokba, s leültek a 

padsorokban: utoljára vettek részt a mágussziget rendezvényén, mielőtt továbbindulnak a léghajóval. 

Az egyik apó állt fel a szószékre. Megtörülte szemüvegét, s kinyitotta a világnézetük alapjául szolgáló 

Eredeti Könyvet. 



Élénk, jóindulatú hangon szólalt meg. 

- Kezdjük egy rövid témával: A Főszabállyal. 

„Úgy viselkedjetek egymással, ahogy veletek szeretnétek, hogy viselkedjenek! Hosszútávon ez ad 

biztonságot mindenkinek.” 

- Hogy alkalmazzuk ezt a tanítást, mikor nem dönthetünk a bűnelkövetők helyett? Ha ártatlannak 

ártanak, keljünk a védelmére, mi is erre vágynánk helyében. Így igazságos. Ezzel léptünk a szenvedés 

felszámolásáért. A jogos önvédelmet is gyakorolnunk kell, társainkért. 

Az Eredeti Könyv 26. Fejezetében Alapítónk tanítványaival együtt meglátogatott egy háború sulytotta 

falut. Nem tudtak segélyt hozni, de elmondták a túlélőknek, hogy a lélek az elsődleges, s ha komoly a 

szándékuk, elkezdik a túléléshez szükséges gyűjtőmunkát. Pontosan azért, mert lélekben függetlenek 

maradnak az anyagiaktól, segíteni tudnak magukon és egymáson. 

Az Alapító és csapata lényegében csak motiválta őket, a helyiek szervezték meg a munkát. Mégse 

mondhatjuk, hogy feleslegesen voltak ott, s nélkülük is eljön a siker. Ők mutattak rá, hogy mindez 

lehetséges - persze a falusiak döntöttek úgy, hogy hallgatnak rájuk és a tanítást tettekre is váltják. 

Most pedig rátérek a mai napra előírt szövegrészletre. 

Az alkalmat tartó apó átgondoltan lapozni kezdte Eredeti Könyvet, s végül kisimította az egyik oldalt. 

Figyelmes tekintettel olvasni kezdte: 

„Nem vagyunk ellenségei egymásnak. Közös ellenségeink vannak, mint a betegségek és az éhínség. 

Saját értékeiddel harcolsz a másik ellen, ahelyett, hogy tanulnátok egymástól és kijavítanátok hibáitokat? 

Ne hangsúlyozd legnemesebb szándékaidat mások legrosszabb gyakorlatával szemben! 

Ha a kultúrákat vizsgáljuk, ugyanez a rossz beidegződés hajt sokakat: tapasztalták, hogy a környező 

országok megpróbálták felszámolni az ő nemzetüket, művészetüket, vallásukat. Ezért védekezésként a 

többire támadnának, eltűntetnék őket. Pedig a többi nemzetiség önmagában nem jelent veszélyt a 

kultúrára. Csak az jelent rá veszélyt, ha rátámadnak. 

A saját kultúránk is mindig korlátozott marad, ezért teljes élményekhez csak akkor jutunk, ha a többi is 

létezik, az országokat szabadon bejárhatjuk, s a kereskedelem útján megvehetjük a máshol készített 

művészi tárgyakat. Mindnek joga van békében létezni. 

Amíg az egyén megélheti kultúráját, az nincs veszélyben. A helyi kisebbségek önmagukban nem 

jelentenek veszélyt a többségi kultúrára: az természetes módon fennmarad. A kultúrát a többség 

felelőssége fenntartani, ez pedig önkéntes odaadással valósulhat meg. A mesterséges kényszer csak 

megutáltatja a kultúrát örököseivel. 

De ne feledjük: az ember hozza létre a kultúrát és a művészetet, nem fordítva. Fontos, hogy lelki 

egészségét növeljék a művészeti értékek, de nem szabad elnyomniuk az egyént és alkotási vágyát. 

Mindig az egyes embernek van identitása, ami erkölcsi minőség: független a kultúrától, amibe született. 

Ha egy állam rátámad a másikra, ne a családjuktól elszakított, besorozott közkatonákat öljék meg: hanem 

a támadó állam zsarnokát. Csapda az, hogy ne magunkkal törődjünk, hanem egy nagyobb csoport 



sorsával. Mert a nagyobb csoportot nem támogathatjuk az összes többi róvására. Ez esetben önzést 

képviselnénk az önzetlenség ellenében. Az egész emberiségben kell képviselnünk a békét és a 

kiteljesedést. Elsősorban lelki értelemben, a belátás terén, a többi kevésbé súlyos probléma. 

Az uralkodó nem tekinti értelmesnek alárendeltjeit, hanem fenyegeti őket, s tudja, hogy amint 

előnyösebbnek látják, elhagyják őt. Ezért aki hatalomban van, sokszor értéktelennek kezdi látni 

embertársait. Fontos, hogy az alkotmány előírja: az uralkodó csak a tapasztalhatóan káros 

cselekedeteket tilthatja. Az az egészséges, ha időnként cserélődnek a vezetők. Így senki nem tapasztal a 

szeretet és a gondolatok megosztása helyett túl sokáig azonnali engedelmességet. Az emberi élet teljes 

spektrumát csak minket önként támogató társainktól kaphatjuk meg. Ezért fontos, hogy a vezetőknek 

személyes támogató köre legyen magánéletükben. De továbbra is az összes emberért kell dolgozniuk. 

Aki zsarnokságra tör, sokszor úgy tűnik, az égbe emelkedik, mert a szelíd átlagemberek nem tudnak 

ellenállni követőinek. Valójában a zsarnok saját bukását készíti elő: mindenki látja, hogy a fennálló 

hatalom bárkire rátámad. Követői idővel rájönnek, hogy ők sem kivételek. Ezek a támogatók valójában 

önérdeküket követik, ezért innentől a zsarnok megdöntése a céljuk. 

Nem emelhetjük fel államunkat, ha tönkretesszük lelkünket vagy alattvalóink lelkét. Senkin nem tudunk 

segíteni, ha mi magunk tönkremegyünk. E téren nincs jogunk áldozatot hozni: nem kárhozhatunk el 

mások üdvéért. Saját lelkünk erkölcsi épségét mindig meg kell őriznünk. 

Nem mások minősítése mondja meg, kik vagyunk. Hanem a lelki minőség, amit elérünk. Nem az 

elismerésért kell a jót tennünk. Énképünket ne igazítsuk mások korlátolt, felszínes bírálatához. 

Nem az számít, hogy megerőltessük magunkat, hanem hogy a legtöbb emberen segítsünk. 

Ne várjátok, hogy mindent helyrehozzak. Ha megtenném, sok kárt véglegesítenék: meggátolnám 

embertársaimat abban, hogy segítsenek egymáson. A jótettek rájuk eső részétől megfosztanám őket.” 

- Álláspontunk szerint a lelki összefüggésekről tanítás is a jótettek körébe tartozik. Ezért nem ér el 

mindenhová az Alapító üzenete: az embereknek kell terjeszteniük. S aki nem látja ezeket az 

összefüggéseket, annál figyelembe kell venni tetteinek és gondolatainak megítélésekor. 

De az etikai felkészítés egészségesebbé teheti lelküket, ha döntenek az emberséges hozzáállás mellett. 

Remélhetőleg ezután tudva és akarva nem fogják a zsarnoki utat választani. 

Az apó összecsukta a könyvet. 

- Köszönöm, hogy figyeltek rám. Kellemes délutánt kívánok, s jó étvágyat a vacsorához! 

A hallgatóság felállt, s távozni kezdett a Katedrálisból. 

Ronék felfrissülten egymásranéztek… Azerius lépett oda hozzájuk. Mosolyogva üdvözölte őket.  

- Örülök, hogy eljöttek. Elhoztam a szerintünk jó állam leírásának egyik másolatát. 

Feléjük nyújtott egy tekercset. 

- Ajándékba adom. Nem kérem, hogy hódítással terjesszék, de szerintem lelki egészséget ad. Ha az 

együttműködő szemlélet elterjed, akkor világunk is megváltozik, függetlenül az állami vezetőktől. 

Tiffany bizalommal felé lépett, s átvette a tekercset. 



- Köszönjük. – belső erővel szólt. 

Elindultak a kertbe vezető főkapu felé, Azerius mellettük sétált. 

Kiértek a birtokra. Látták: alkonyodott. 

Érezték a jó levegőt, a színes növények még látszottak az alkonyati fényben… a birtokot békés csönd 

borította be. 

Ron szólalt meg, hangján elővigyázatosság érződött: 

- A Mágusoktól kapott tanítás miatt kiszáll bárki a Csarnok beomlasztásából? 

Stark élénk tekintettel megszólalt: 

- A tanító beszédét azzal zárta, képviselhetjük az etikát. Ez alapján azt mondom, mindig választhatunk: 

károkozással reagálunk a kárra, vagy gyógyítással. Az utóbbit kell tennünk, s az ártatlanokra is mindig 

vigyáznunk kell. Az ő épségük az első prioritás, nem a bosszú. De le kell sujtanunk a gonoszra, hogy az ne 

nyerjen meg több embert a saját útjának. Ne látszódjon kifizetődőnek, amit tesz. Meg kell lépnünk a 

barlang beomlasztását. Ránk vár ez a feladat. 

Tény, hogy a gonosznak a Teremtő ad büntető élményeket a túlvilágon, bűnözők esetében csak ő tud 

rávilágítani, miért nem éri meg nekik sem az út, amit választottak. 

Ron halkan merengve válaszolt: 

- Ez igaz… Legmagasabb Apó biztos számolt azzal is, hogy ha akciónk közben élve elfog a Császárság, 

kivallat és megtudja, hogy a mágusok beengedtek a Könyvtárukba. Mégis fontosabbnak tartotta, hogy 

meghiúsítsa a Császárság Tribal technológiákat gyűjtő hadjáratát. 

Stella szemei tágra nyíltak, ahogy rátalált a kérdésre: 

- De mi alapján formálunk jogot a bosszúra, ha a Császárság nem ártott nekünk?  

Tray hangján uralkodva átgondolt választ adott: 

- A rendfenntartás mindig jogos, a bosszú soha. A bosszú abban különbözik a rendfenntartástól, hogy 

nem akarok többet, mint ártóan reagálni. S közben nem mérlegelem, tettemnek mi a következménye a 

többi emberre. A rendfenntartás viszont kiiktatni akarja a gonoszt, nem mégnagyobb kárt okoz. Ezt sokan 

kötelességüknek tartják, és a veszély ellenére vállalkoznak rá. 

Ron szelíden szólt: 

- Csak a legkevesebb járulékos kárt okozva léphetünk a Császárság ellen. Ebbe jelenleg nem csak az 

adománygyűjtés és az orvoslás fér bele: az ősi kastély a nyílt óceán fölött halad észak felé. Még van időnk 

kiiktatni a Császárságot anélkül, hogy a szárazföldi lakosságon bosszút állnának. Később, egy forradalom 

többet árthat, mint amennyit használ: amikor a törvényes rend megszűnik, a rablógyilkos bandák is 

megjelennek. Forradalmat csak akkor lehet kirobbantani, ha olyan szintű az állami terror, hogy 

kirobbantása a legkisebb rossz. 

Stark bólintott. 



- Nevetséges, hogy a Császárság hódítással akarja elkerülni a haláleseteket. – mondta megvetően. - 

Tanítani kell az emberiséget, nem előre elkönyvelni önpusztítónak és leigázni. Amíg nem kezdődött meg 

az összeomlás, addig nem is szükségszerű: tehát felléphetünk a tanítással, ami a dolgunk. Eltérítenünk 

kell a civilizációt a katasztrófához vezető útról, nem rátámadnunk. Ha mégis romba dől, ne mi legyünk 

érte a felelősek. 

Stark hirtelen távolra fókuszált. 

Átgondoltan szólt: 

- Az energiakristályok nagyon ritkák. Nem lenne hol megvennünk őket a nyereményből, de nem is tudom 

megbecsülni, tovább repülhetnénk-e velük, mint a kapott aranyból. Az aranyérméket kell az 

üzemanyagadagoló tartályokba tennünk, hogy megolvadjanak. Ez újratölti az energiakristályokat, ismét 

világítani kezdenek. 

Visszamentek a léghajóra. Stark vezetésével felemelkedtek, s ismét száguldani kezdtek észak felé. 

A társaság tagjai a nagyméretű üvegkorlátok mellől nézték a maguk mögött hagyott Katedrálist…. Tiffany 

Ronhoz fordult, s rajongva nézett rá. 

- A MágiaKolostor mágusai nem csak elvonultan fejlődnek, hogy eljussanak a megvilágosodáshoz. – 

mondta komolyan, élénk, de mély hangon. – Tudják, hogy ehhez használniuk kell embertársaiknak. A 

kolostorsziget követői ezt elsősorban azzal teszik, hogy tanítják az embereket megérteni és segíteni 

egymást, valamint ezt a szemléletet terjeszteni. 

A megvilágosodást saját képességeivel mindenkinek szükséges követni. Egy szakács például készítsen jó 

ételeket, s egyéb érdeklődési körei jól hassanak rá. Gondolom, Legmagasabb Apó szerint a mágusok 

küldetésüket az idelátogatók képzésével teljesítik. Valóban nem a tudásuk miatt tekintik magukat magas 

szinten állóknak: hanem mert nem zsarnokságot terjesztenek vele, hanem segítenek felszámolni a 

szenvedést. 

Ron tekintete Tiffany tarisznyájára tévedt… abban volt a Könyvtárból elhozott napló és 

szöveggyűjtemény. 

Tiffany komolyan ránézett. 

- Ron, most én mondom, hogy pihenj. A jegyzetlapokat átnézem én. A legjobb állapotba kell mindenkinek 

kerülnie, tehát Neked is. Beszámolok majd mindenről, amit a lapokon olvastam.  

Ron Tiffanyra nézett. 

A lebegő kastély az ellenség területe. Veszélyekkel kerülhetünk szembe. Fontos, hogy Tiffany megtanuljon 

vívni. Nem lehetek mindig vele. 

Ezalatt a néhány nap alatt legalább annyira fel kell készítenem, hogy hárítani tudja a támadó csapásait, 

amíg én odaérek segíteni. 

Mikor legtöbben visszavonultak a léghajó gyomrába, Ron halk tisztelettel, komolyan mondta Tiffnek. 

- Szeretnélek megtanítani vívni, amennyire lehet. A lebegő kastélyban veszély támadhat ránk. 

Tiffany meglepődött, de szemei hálásan megvillantak. 



- Rendben, Ron! Benne vagyok! 

Ron elfogadóan bólintott. 

- Kezdjük. – mondta. – Alen, kérlek, add Tiffnek a kardod. 

Alen komoran bólintott, de szemein elismerés tükröződött. Átadta kardját a lánynak. 

Majd ő, Lance és Stella leültek a csarnok közepében az egyik asztalhoz, és figyelni kezdték a párt. 

Ron gyakorolni kezdte Tiffel az alapvető vágó és hárító mozdulatokat. 

Mikor gyors, élethű sebességre váltottak, Tiffany sokszor nem tudta időben kiválasztani a megfelelő ívű 

blokkolást, s Ron eltalálta a kardlappal. 

Ron bátorítóan beszélt a lányhoz. 

- Meg tudod tanulni. Próbáld többször, sikerrel jársz! 

Lance és Alen nevetni kezdett. 

- Ron, hagyd már ezzel a lányt! – szólt Lance. 

- Nem azzal vagyok együttérző, ha gyengének minősítem, hanem ha hagyom megtapasztalni erejét. 

Tiffany bólintott Ronnak, s ismét támadóállást vett fel. 

Ahogy gyakoroltak, egyre elszántabb lett. Rajongása nem csökkent Ron iránt, de egyértelműen nőtt 

keserűsége: sikertelenségei acélozták meg akaratát. 

Ron lelkesen, felelősségteljesen ránézett. 

- Senki nem tud tökéletesen vívni, én sem. Gyakorlás teszi a mestert. 

Stella is bátorítóan szólt a lányhoz. 

- Soha nem vagyunk tökéletesek. Vagy keressük hibáinkat és próbáljuk kijavítani, vagy tagadjuk őket és 

hagyjuk elhatalmasodni. Ilyen választás elé kerültünk, ezzel szembe kell néznünk. 

Ha elég sokat gyakorolsz, tudsz majd vívni. Mindkét nem tagjai meg tudják tanulni. De mindenki nehezen 

kezdi. Aki ennek ellenére folytatja, az sajátítja végül el. 

Tiffany megértően nézett mindkettőjükre, s hálásan bólintott. Összeszorította fogait, és éles tekintettel 

Ronra nézett… a fiú bólintott, s ismét támadóállást vett fel… Tiff belevetette magát a küzdelembe… 

ahogy telt az idő, észrevehetően fejlődött. 

Végül Ron látta, hogy Tiffany egyre több hibát követ el… fáradtsága miatt már romlott a teljesítménye. 

Leeresztette karját és „megállj”-t jelezve feltartotta másik kezét. 

- Holnap folytatjuk. – mondta Tiffnek türelmesen. – Már túl fáradt vagy ahhoz, hogy fejlődj. 

Tiffany kimerülten bólintott. Visszaadta Alennek a kardját. 

- Köszönöm. – mondta elkeseredetten a privatérvezérnek. 



Ronhoz fordult. 

- Melyik fegyverek melyek fölé tudnak kerülni? – Elszánt figyelemmel nézett a fiúra. 

Ron elismerően nézett vissza rá, s türelmesen válaszolt. 

- A közelség, a mozgékonyság és a páncélzat alapján osztályozzuk a fegyvereket, s ilyen helyzetük alapján 

dől el, melyik fél van fölényben. 

Tiff tehát tovább akar tanulni. Akkor is, ha fizikailag már fáradt. 

Elmondta Tiffnek a fegyverek típusait, s átvette vele a harci összefüggéseket. 

Végül leszállt az éjszaka. A fedélzet lassan kiürült. 

Ron elkísérte Tiffanyt a fémrekeszbe mélyedő ágyához, s támogató tekintettel köszönt el tőle. 

De ő nem fekhetett le a szemközti ágyba. Neki és Lance-nak kellett őrködnie első körben. 

Körbenézett, elkezdte-e őrizni a Főcsarnokot valamelyik páros… látta, hogy Alen és az egyik privatérja a 

terem közepéhez helyezett asztalhoz ült. Dianos is a terem közepére állt. 

Remélem, a páncél tényleg beszámítható, és jók a képességei… most el kell ismernem: szinte mindenki a 

Csarnokban van, meg tudják védeni magukat. Ha harc törne ki, meghallom a fedélzetről. 

Kelletlenül visszament a fedélzetre. Már csak a nindzsa volt ott, aki igyekezett az egyik széltől védett 

sarokba húzódni. 

Ron a nindzsa mellé lépett… figyelni kezdték az éjszakai tájat az átlátszó üvegkorlátok fölül átcsapó hideg 

szélben. 

- Hé, Ron! – szólt neki érdesen Lance. – Éjjel van, és sehol egy település. Lőjük a fegyverekkel! Stark végre 

nem figyel. 

Nem számít, hogy Tiffany valószínűleg nem tudná meg. Nem adhatok neki személyemben olyan párt, aki 

ilyet elkövetett. 

- Biztonságban kell maradnunk. – komolyan a nindzsára nézett. - Nem örülne Stark, ha fel kellene 

ébresztenünk, mert a nyomunkba ered a Császárság. Akkor a legbiztosabb, hogy elérjük úticélunkat, ha 

észrevétlenek maradunk. 

Lance fogai összeszorultak, de gondolatban igazat adott Ronnak. Nindzsaként pontosan tudta, mennyi 

előnnyel jár az észrevétlenség. Röviden bólintott. 

Ismét némán nézték a tájat. 

Tray belépett az éjszaka őrködők közé, hogy felváltsa Ront. A fiú bement a Főcsarnokba… ezúttal két 

másik privatér őrködött Dianosszal együtt. 

Ron lefeküdt a Tiffany rekeszével szemben kiválasztott, fehér lepedős ágyára. 

A Tribalok legyengült, eltorzult emberekként, ébredés utáni félálomban mászkáltak egy ősi kastélyban… 

beindították lávalámpaszerű gépeiket, amik napfényként ragyogni kezdtek… a Tribalok a vegyi 



homokórákból sugárzó napfénybe léptek és egészségessé váltak… az egész emberiség partravetett 

halként, tehetetlenül vergődött a fák alatt. Az állatok ugyanígy haldoklottak. A fák levelei elfonnyadtak, 

ágaik erőtlenül konyultak lefelé. Minden élőlény lebénult, senki nem tudott volna ártani az ébrenlétet 

ismét élvező Tribaloknak. 

A gyönyörű és egészséges tribalok kimentek a mezőkre, a magatehetetlen élőlények közé… érzékeny 

hangon sajnálkoztak a pusztulás felett… de alig várták, hogy energiatartályaik teljesen feltöltődjenek, 

lényegében az egész élővilág életerejét elvéve… a kastélybeli energiatartályok folyadékai egyre sűrűbben 

szikráztak… 

Ron nyomott hangulatban ébredt fel. Reggeli alatt igyekezett bátorítóan hatni társaira. 

Étkezés után szétszéledtek… Ron a Stark ágya melletti fémrekeszbe épített könyvespolcon, a rögzítőháló 

mögött meglátta az Eredeti Könyvet. 

Ezek szerint Azerius adott egyet ajándékba. 

Ron félretolta a hálót, levette a könyvet a polcról és kinyitotta. 

„Alapítónk a párkapcsolatokra nem adott konkrét útmutatást. Általánosságban tanította, hogy párunk 

lelki egészségét, szellemi fejlődését kell elsődlegesen szem előtt tartanunk. Elkötelezettnek kell lennünk 

iránta egész életünkön át, s folyamatos munka párunkért teljesíteni. 

Mindkét félnek úgy kell szemlélnie párját, hogy annak van olyan tudása, ami neki nincs, szellemileg pedig 

egyenrangúak. 

Továbbra is az egész emberiséget kell próbálnunk felemelni, szellemileg is. Ezzel válunk méltóvá 

párunkhoz, és ezzel növeljük biztonságát, nem azzal, ha konfrontálódva ellenségeket szerzünk. 

Ha kívülállók ellenünk feszülnek, gyorsan mutassunk rá: nem sztereotíp ellentétes célunk van, a 

valódiakat pedig összehangolhatjuk. Párunkat védjük, ha mellettünk tanulja az egyeztetést. Amíg 

egyikünket se fenyegetik túlzottan, helyezzünk kilátásba arányos ellenlépést, és hagyjunk lehetőséget a 

békülésre. Általában ne vegyük át a tisztességtelen taktikázást.” 

Ron megnyugodva elmosolyodott. 

Úgy tűnik, az élethez szükséges minimumot írja le a könyv. Azért dúl káosz a világban, mert nem ismerik. 

A lapokon egyszerű alapigazságok vannak, de betartásuk nélkülözhetetlen az egészséges viszonyokhoz. 

Stark hangja árasztotta el a fémfalakat… hívására mindannyian összegyűltek a fedélzeten. 

Stark lejött az emelvényről társai körébe. A szakállas privatérok Alen mögött álltak, s érdeklődve néztek a 

pilótára… nem tudták, kapitányuktól milyen módon eltérő stílusra számítsanak. 

- Hogyan kutassuk át a kastélyt? – kérdezte Stark. 

Lance komolytalanul elvigyorodott. 

- Ezt egyszerűen parancsba kellene adnod. 

Stark éles tekintettel ránézett. 



- Persze, akinek esze van, nyilván mások uralására használja. Véletlenül se ahhoz van elég esze, hogy 

együttműködjön, ne pedig megutáltassa magát. 

Ron megeresztett egy gyors vigyort. Szelíd, támogató volt, de kajánság bújkált benne. 

- Én azt mondom, egyszerűen maradjunk együtt. Nagy csapatot nehezen támadnak meg. Csak a 

helyszínen tudunk eleget ahhoz, hogy dönthessünk a továbbiakról. 

Alen meg sziklaszilárdan és körültekintően szólt: 

- Senki ne komolytalankodjon, állandóan figyeljetek! Egy őrülttel van dolgunk. Stant is megölte. 

Szavai baljós komorsággal töltöttek meg mindenkit… de Alen nem bánta. Szükséges figyelmeztetést 

adott. 



A Léghajó Utolsó Energialökete 

 

Ahogy haladt át a nap az égbolton, megnyúltak az árnyékok. Beköszöntött az éjszaka, őrt állítottak… 

másnap délelőtt feszülten nézték a világosságtól csillogó tengert, továbbra se látták a lebegő sziklát. 

Tiffany megegyezett Ronnal, hogy délután ismét gyakorolnak. Az előző napi vívás után még helyre kellett 

jönnie, elmondta neki az általános tapasztalatot, hogy estefelé tud leghatékonyabban mozdulatokat 

tanulni. 

Tiff elővette az Azerius által adott tekercset, s leült a fémfalakkal közrefogott ágyára. Türelmesen olvasni 

kezdte. 

A Jó Állam Leírása 

Elfogadta a Központi Katedrális Kongresszusa T.I. 1410 Augusztus 25.-én. 

Nincs jogunk gonosznak minősíteni a közérdeket keresőket, akik a legnagyobb harmóniára, mindenki 

felemelésére és a lelkek meggyógyítására törekszenek. Azért tér el a véleményük a miénktől, mert 

részben más részét látják a külső valóságnak. 

Pontosan tudjuk, hogy akik lehetőségeikhez mérten törekszenek a világ teljes helyreállítására, azok 

gyakran a Teremtő értékrendjét képviselik. Ezért nem vádolhatjuk vizsgálat nélkül a különböző társadalmi 

mozgalmak és vallások hirdetőit: a Teremtő eleve azért adott lelkiismeretet és önuralmat, hogy képesek 

legyünk együttérezni, s ez alapján érvényesíteni az igazságosságot – de elsősorban hosszútávon, 

szeretettel gyógyítani. 

Nekünk elsősorban közvetlenül az Alapító lejegyzett tanításaira kell támaszkodnunk. Felszólalni pedig 

csak a tapasztalhatóan káros cselekedetek ellen van jogunk, ahogy mindenkinek. Korlátolt a tudásunk, 

tehát keresnünk kell a teljes igazságot, nem deklarálnunk. 

Nincs jogunk tagadni a rosszat, mentegetve az egoista személyeket és csoportokat. Az igazságot keresve 

tudjuk eldönteni, hogyan járjunk el. A tanulni vágyó igazságkeresőkkel együtt kell működnünk, az 

önigazolók hadjáratát meg kell fékeznünk. 

A tapasztalat nem tagadható, és láthatóvá teszi, mely cselekedet árt. 

Megideologizálhatjuk, valami hamis tolerancia nevében, miért jogos minden csoport nézete és az, hogy 

másoknak ártanak. De ez esetben nem tiltakozhatunk, ha minket is kiszolgáltatnak nekik. 

A mennyei hierarchia nem egyenlő a földivel. Bárki teszi az észrevételt, figyelni kell rá. Bármilyen 

társadalmi berendezkedés felemelheti az egész társadalmat, ha a vezetőknek fontos, hogy a nép jól éljen. 

S minden eszmének, bármilyen nélkülözött igazságból is indul ki, tanulnia és fejlődnie kell, hogy jobban 

szolgálja az embereket. 

Ha közhatalmat gyakorlunk, vagy javaslatot téve részt veszünk a közügyekben, az egymásnak 

ellentmondó elvárások között mindig a legkisebb rosszat kell választanunk, más néven az optimumot, az 

egyensúlyt. Ez általában az összetett megoldás. 



Kolostorunkat a legfőbb jót közelítve próbáljuk irányítani. Nem személyes ízlésünk szerint. Ha új igény 

jelenik meg, vizsgáljuk jogosságát. Nem erőltetjük aránytalanul korábbi céljainkat, sem az új igényt. Az 

egyensúlyra törekszünk, számításba vesszük az új ismeretet, s újra priorizáljuk összes tevékenységünket, 

hogy elég erőforrást csoportosítsunk mindre. 

Addig van jogunk a közügyekkel járó külsőségekre mint a díszvacsorákra, amíg legjobb tudásunk szerint 

járulunk hozzá országunk gyarapodásához. Így a külsőség sokszorosát hozzuk haszonként. 

A jutalmazás arányos legyen a társadalomnak tett erőfeszítéssel vagy szakmai teljesítménnyel. Nem az 

önzését szolgálja az egyén, hanem egyensúlyban van tágabb környezetével. 

A segítségadásnak a teljesítést kell lehetővé tennie, ne tegye a lustaságot kívánatos úttá. Például a 

féllábú emberek is megtaníthatók a szövőszék kezelésére. A külső korlátokat hárítsuk el, hogy valóban 

csak az egyénen múljon, mire viszi az életben. 

Egyesek szűk körben segítenek, mert kevés emberre tudnak jelentősen hatni. Aki inkább magasabb 

pozíciókban használ sok embernek, szintén fontos, hogy elsősorban a végső jóhoz legyen hű. Vegyen részt 

a hasznos munkákban, legjobb tudása szerint adjon javaslatokat, de ha káros utasítást kap, inkább 

süllyedjen a ranglétrán vagy hagyja ott a szervezetet. Kívülről már képviselheti álláspontját és nincs 

kiszolgáltatva.  

Olyan világot kell létrehoznunk, ahol az elsődleges prioritás a szolidaritás: ahol biztosítjuk, hogy mindenki 

emberhez méltó módon éljen. A másodlagos prioritásnak viszont a teljesítményelvnek kell lennie. Az 

emberek egyéni jutalom nélkül nem törekednek arra, hogy többet termeljenek. 

A személyes kapcsolatok az elsődlegesek. Megbízhatóan segítenek tájékozódni. A szeretet teljesen 

odaadó: társaink lelki egészségéért próbáljuk felkelteni bennük a támogató hozzáállást. A kölcsönös 

szeretetben élők hosszútávon törekszenek az egészséges egyensúlyra, de fölöslegesen nem mérik az 

apróságokat. Pontosan akkor segítenek igazán, ha valaki nem tud erőfeszítést tenni. 

Tiffany felüdülten sóhajtott. 

„A régi tudás magasszintű.” – gondolta - „A mai államoknak is követniük kellene. Ha átgondolt javaslatot 

küldünk hivatalnoknak, bővíthetjük tudását.” 

Eszébe jutott küldetésük célja. 

„A Tribalok innen nézve infantilisek. Hiába halmozták fel a technológiát és a haderőt.” 

Ahogy teltek az órák, egyhangúan haladtak a nyílt óceán fölött… mikor zöld lombú szigetek tűntek fel a 

láthatáron, Stark mindig elkerülte őket. 

Délután Ron vívni gyakorolt Tiffany-val, majd állandó fegyvert kezdtek keresni a lánynak. 

A léghajón egyet se találtak, s mikor végigkérdezték társaikat, kiderült, hogy mindegyiküknél csak egy 

kard volt… amivel természetesen magukat kellett védeniük. 

Ron őrjöngésre érzett késztetést, de visszafogta magát… elsősorban Tiff miatt. 

Én odaadhatnám neki a kardomat… magamtól elvárhatnám… de Tiff nagyobb biztonságban van 

mellettem, ha én küzdök vele. 



Délután megtanította Tiffnek a karddal támadó ellenfél puszta kézzel való lefogását és lefegyverzését is. 

Azokat a módszereket gyakorolták, amiknél kevésbé volt lényeges, mekkora erővel szállnak szembe a 

támadóval. 

Ron számára egyértelmű volt, hogy amíg beérik a repülő kastélyt, nem tudja Tiffet eléggé felkészíteni az 

önvédelemre. 

De mindent megteszek, amire lehetőségem van. Csak így tudom minimalizálni a kockázatot.  

Harmadik nap délután Stark felhívta Ront az irányítópulthoz. 

A pilóta gondterhelten fókuszált a nyílt látóhatárra, majd halkan a fiúhoz szólt: 

- Ron, valakinek muszáj elmondanom... holnap lemerülnek az energiakristályok. Az az utolsó nap, amikor 

még beérhetjük a repülő palotát. 

Starkon talán enyhült a nyomás azzal, hogy megosztotta Ronnal, de innentől ő is feszülten nézett át az 

üvegablakokon. 

Úgy döntött, nem nyomasztja Tiffany-t a hírrel. Ha nem érik be a palotát, legalább jó ideig nem kerül a 

lány közvetlen veszélybe.  

Negyedik nap délelőtt feltűnt a láthatáron egy szigetcsoport… ahogy közeledtek hozzá, meglátták a 

magasban lebegő sziklát, ami égbe törő, csúcsos palotát hordozott tetején! 

Stark az emelvény vezérlőpultja mögül figyelt: szemei felragyogtak, s lelkesen meghúzott mégegy kart: 

ráadta a hajtóművekre a tartalék töltést is. 

A biztonsági üveg fölött becsapó turbulens menetszél felerősödött… gyorsulva közelítettek a kastélyt 

felszínén hordó lebegő szikla felé … a szigetcsoport fölé kerülve a repülő szigetet is utolérték! 

A sziklára épült Palota kapuját csak egy vékony füves terület választotta el a szakadéktól, látták: a Draco 

nem szállhat le a Kapu elé. 

Stark a füves terület mellé kormányozta a biztonsági üveggel határolt imbolygó fedélzetet, a fémballon 

majdnem súrolta a kastélyt. Stark társaira nézett. Haja lobogott a zúgó szélben. Kiáltani kezdett: 

- Nincs elég hely a sziklán: át kell rá átugranunk, mielőtt lemerülnek a kristályok! 

Lehorgasztotta fejét, erősen koncentrálva a műszerfalra nézett, majd beállított néhány kart. Azonnal 

lenézett a csempés fedélzeten figyelő társaira: 

- Stabilizáltam a haladási irányunkat! Gyerünk a vészkijárathoz! 

Dianos döngő léptekkel a lezárt vészkijárathoz rohant. 

Pulzálni kezdtek a műszerfal és a megvilágítás fényei… a hajó lassulni kezdett! 

A magas palotát hordozó szikla kezdte beelőzni őket. 

Stark azonnal a fényekre nézett, rövid ideig feszülten gondolkozott, majd három gyűszűt oldalirányba 

csavart: az energiafelhasználás összes gátját megszűntette. A hajó azonnal gyorsulni kezdett… korábban 

nem hallott, magas búgó hang töltötte be a parancsnoki hidat. 



Stark éles tekintettel a többiekre nézett. 

- Csak rövid ideig gyorsulunk, azonnal ugranunk kell! Mindjárt lemerülnek a kristályok! 

Intett társainak és lerohant a fémlépcsőn, majd kinyitotta a vészkijáratot és átrohant folyosóján. Társai 

követték: ők is kirohantak a keskeny oldalplatóra, oldalról gátlástalanul csapott le rájuk a menetszél. 

Megkapaszkodtak a függőleges csövekben, kivéve Dianos-t… lábuk alatt imbolygott a szikla füves széle, a 

hézag néha szakadékká szélesült… ha sikerül átugraniuk, oldalra esnek és gurulni fognak. 

Alig fértek el a szűk fémrácson. A szakállas privatérok mögöttük szorongtak az átjáróban. 

Az ingó füves terület most a rács alá hajolt… 

- Rajta! – kiátott egyszerre Alen és Stark, s elrugaszkodtak a platóról. 

A többiek azonnal másolták őket… sikeresen landoltak, de a mozgó szikla azonnal oldalra lökte a lábukat, 

s fordultak párat a füvön. Nem gurult egyikük sem a szikla széléig. 

Visszanéztek a Draco-ra… a szakállas privatérok kiértek a külső fémrácsra. 

Ekkor a léghajó erőteljesen lassulni kezdett… 

… a sziget maga mögött hagyta a léghajót… a privatérok már nem ugorhattak át hozzájuk. 

Mindannyian hátranéztek, s figyelték a léghajó sorsát: a korábban általuk nem ismert vészhelyzeti 

leszálló folyamat ismét működésbe lépett… a Draco lassulva közeledett a mélyben elterülő szigetcsoport 

felszíne felé.  

Alen megértette: most nem tehetnek semmit legénységéért. S ők se segíthetnek a Császár páncélosai 

ellen. 

Az útitársak csak a kék eget látták maguk körül, fülükben zúgott a magasban szabadon áramló szél. 

Karjukra támaszkodva felültek a füvön, lihegtek. Végignéztek egymáson: mindannyiuknak sikerült a 

sziklára érkezni, és a füvön forogva se szenvedtek balesetet. 

Szétnéztek: természetes nyugalom áradt mindenhonnan, a távolból hallatszott a tenger morajlása. 

A Palota hideg kőtömegként ékelődött a tűző a napfénybe, tömör árnyékot adva. 

Fém kapuszárnyai nyitva álltak. 

- Mintha várnának minket… - szólt elgondolkodva Daren. 

- Szerintem várnak is. – mondta Alen. - A hatalmas fémballont észre kellett venniük. 

A szikla szélén túl úgy tűnt, mintha mozognának a maguk mögött hagyott szigetek, amik zöld 

növényzettel borítva magasodtak ki a tengerből. 

- Most hogyan tovább? – kérdezte Tray szilárd, de együttműködő hangon. 

- Muszáj behatolnunk. – válaszolta halkan Alen. – Csak az akció közben leszünk elég tájékozottak. 

Távolról nem tudjuk végrehajtani küldetésünket. 



Alen megindult a fém kapuszárnyak felé, társai követni kezdték. Kivéve Ront, aki mellett Tiffany is állva 

maradt. 

A lány Ron szemébe nézett, majd megindult a kapu felé. Ron azonnal követni kezdte. 

Szeme sarkából látta, hogy ismét a nyílt tenger veszi körül őket. 

Most már nincs visszaút. – gondolta. 

Amint belépett a kapuszárnyakon, hideg levegő borította be és társai közé érkezett. Szemük előtt egy 

fényárral megvilágított hatalmas fogadócsarnok ágaskodott többszörösen ívelt tetővel. A kőfalakból és az 

íveket összekötő kerek kőoszlopokból réz orgonacsövekhez hasonló sípok nyúltak ki háromágú 

gyertyákként, tetejükből egyenes láng tört a magasba. A hatalmas tér mozaik kőpadlója aranyozott szélű 

vörös bársonyszőnyegekkel volt borítva, a kőfalak és kőoszlopok mellett lovagi páncélok álltak díszként, s 

a falak kövezetét sok helyen színes drágaköveket mintákba rendező barna drapériák takarták el. 

Stark az íves rézcsövekre mutatott. 

- Gázfáklyák. Tribal technológia. 

Ron végignézett a hideg levegővel töltött, mozaikkövekkel díszített tágas kőcsarnokon. 

- Hátborzongató ez a hely. – szólt halkan. – Teljesen ép, nem tűnik lakatlannak. 

Stark komor gyanakvással felelt: 

- Ezt a helyet romosan találtuk meg… Nem tudom, miért építették újra. 

Tiffany figyelte a csillogó drágaköveket… lányos, bátorító hangon szólalt meg: 

- Talán ideiglenes lakóhelynek szánták, hogy a Császár itt tartózkodhasson, amikor kinyílik az ajtó. 

Stark feszülten, de elismerően bólintott. 

- A Császár elvárásait ismerve könnyen lehet. De most miért nem őrzi senki a palotát? 

Tray fellobbanó hangján hallatszott, hogy naivnak és valószínűtlennek tartja Stark szavait. 

- Honnét veszitek, hogy nincs itt senki? Még csak a hallban állunk… lehet, hogy elrejtőztek. 

Ron komolyan ránézett társaira. 

- A páncélokban rejtőzhetnek őrök. Maradjunk távol a páncéloktól, és fokozottan figyeljünk rájuk. 

Halk, hálás helyeslés volt a válasz. 

Dianos géphangja hasított a levegőbe: 

- NEM ÉRZEK EMBERT. NINCS A KASTÉLYBAN SENKI, CSAK MI. 

Ron bólintott. 

- Reméljük, senki nem tudja elrejteni jelenlétét itt, a kastélyon belül se. Továbbra is azt mondom, 

figyeljétek a páncélokat.  



Stark előrelépett és szembefordult a csapattal. 

- Azt javaslom, párokban haladva derítsük fel a kastélyt. – szólt fojtottan, de tettrekészen. 

Mindannyian bólintottak és párokba álltak: Daren Stellához társult, Alenhez pedig Tray és Lance. 

Mindannyian elővették fegyvereiket és némán beléptek a fogadócsarnokba. Óvatosan haladtak a 

csarnokszéli magas, kő boltíves nyílások alól induló, fénylő folyosók felé. 

Dianos, Ron és Tiffany még a bejáratnál maradt Stark mellett. Dianos beállt az ajtószárny elé, 

lehetetlenné téve becsukását. 

- ÉN ŐRZÖM A MENEKÜLÉS ÚTVONALÁT. ITT MARADOK A KAPUNÁL. 

Stark bólintott, majd Tiffany-hoz és Ronhoz szólt: 

- Kérlek, gyertek velem. 

Vezetni kezdte őket az egyik folyosó felé. 

A fejük fölött színesen csillogó drágaköveket és a magas lángú gázfáklyákat sorra hagyták maguk mögött, 

fényükben rendszertelenül szétszórt árnyékokat vetve… 

Ron gyanakvóan figyelt a fém páncélokra… Dianos biztosította őket, hogy nincs más ember a 

kastélyban… ha az érzékei pontosan működnek ezen a helyen. De nem zárhatják ki, hogy a következő 

sarkon őrökbe futnak. 

- Tiff, Stark! Maradjunk távol a páncéloktól, hátha őrök rejtőznek bennük! 

Stark komolyan bólintott. 

Ron tettrekészen figyelte Tiffany-t, hogy korrigálhassa a lány útvonalát… de Stark mindhármukat távol 

vezette a páncéloktól… tehát hallgatott Ronra. 

Beléptek az egyik drágaköves drapériákkal borított kőfolyosóra… Stark halkan vezette tovább társait, 

időnként feszülten néztek hátuk mögé. A folyosóból időnként rövid oldalfolyosók nyíltak, amik fémes 

színű ajtókhoz vezettek… hármukat egy árnyék követte. 

Stark váratlanul megállt az egyik ajtóhoz vezető kiszélesedésnél. Vezetésével beléptek a rövid folyosóba. 

Stark megragadta a falból kinyúló, háromágú réz lángfúvó hideg tövét, s meghúzta. 

Az oldalfolyosó kőfala egy helyen megnyílt, és a sötétségbe vezetett. Stark revolverét maga előtt tartva 

belépett, alatta fémesen kongott a padló. 

Ron és Tiffany egymásra néztek. Ron komoly tekintettel enyhén bólintott, s Tiffany követte Starkot. Ron 

fedezte őt, s azonnal követte, amint a lány átlépett a nyíláson. 

A mélybe vezető íves, fekete fémfalú folyosóra léptek be, padlóját fémcsempék borították. Csak apró 

gázfáklyák adtak enyhe megvilágítást. A lángok halványan tükröződtek a fémfelületekről, ahogy a három 

csapattag tükörképei is. 

Miféle hely ez? – kérdezte magában Ron. – Olyan, mintha a Draco belsejében lennénk. 



Stark némán rámutatott az átjáró melletti fémfalból kilógó nyitókarra, majd belülről halkan visszazárta a 

kőfalnak álcázott ajtót. Társaira nézett, s óvatosan elindult a folyosó vége felé. 

Amennyire lehetett, halkan haladtak. A fekete, fém folyosó egyik oldalán se voltak nyílások vagy 

mélyedések. Starkék haladtak végig rajta, és senkivel nem találkoztak. 

A folyosó végéhez érve bal oldalt egy masszív, világos acél színű kapuszárny állta útjukat. Ránéztek: 

egyértelműen függőlegesen volt mozgatható, s most egészen a földig le volt zárva. Közepébe egy apró 

szimbólumot formázó foglalat mélyedt… Tiff elrabolt nyakláncának negatívja. Néma csend volt a kapu 

környezetében, víz szivárgása se hallatszott. 

Stark átgondoltan szólalt meg:  

- Ez az az acélkapu, amit nem tudtunk kinyitni. 

Ron és Tiffany körbenéztek… egyetlen felirat se utalt a Kapu által őrzött területre. 

Stark rámutatott a kapu melletti falon egy apró, egyértelműen törhetetlen átlátszó felületre, ami mögött 

fehér, kerek számlap állt. 

- Ez az időzár. – felszegte fejét, s a távolba meredt. - Tehát jól gondoltuk, hogy nem azonnal nyílik a kapu. 

- De miért védi egyáltalán időzár? – kérdezte éles figyelemmel, mély hangon Tiffany. – Mi van az ajtó 

mögött? 

- Fogalmam sincs… - válaszolta merengve Stark 

A gyertyafények halvány tükörképei egyre közeledve kihunytak... a fémpadló alig érezhetően remegett. 

Ronék riadtan néztek érkezésük irányába… Lance jött velük szembe, kivont karddal! 

- Ne mozduljatok! – szólt ellentmondást nem tűrően. 

Mindhárman gyorsan körülnéztek, de nem láttak veszélyforrást. 

Stark és Tiffany riadtan néztek az átgondoltan közelítő nindzsára. Most maga Lance jelenti a veszélyt? 

Ron társai elé állt, de még nem vette elő kardját. 

- Lance! – szólt magán uralkodva - Te meg… mit keresel itt? 

Lance óvatosan közelített, megvetően szusszantott. 

- Nincs értelme tovább tagadnod, hogy te vagy a Császár! 

Ron szemei tágranyíltak, döbbenten figyelni kezdte a nindzsát. 

- Mi??? Én??? Dehogy! 

- VÉDD MAGAD! 

Lance előretört, kardját pörgetve. Ron nem ismert ilyen bonyolult stílust, egyetlen esélye volt: azonnal 

előrántotta kardját és a nindzsára rontva blokkolta suhintását. Lance hanyatt esett a fémpadlón és 

távolabbra csúszott, de rögtön fölpattant, kardját maga elé tartva. 



Ron harsány hangon háborgott: 

- Hé, ember, mi bajod van? Miért támadsz nekünk? 

Lance hideg lemondással válaszolt. 

- Sajnálom, Ron, a munka az munka… 

Stark a nindzsára szegezte pisztolyát, de nem lőhetett: fegyverével csak halált tud adni. 

Lance köríves mozdulatokkal ismét Ronra rontott, a fiúnak ezúttal sikerült saját kardját megakasztania 

Lance kardmarkolatában, s a nindzsa kardját csuklójával együtt magasan a fémfalhoz szorította. Másik 

kezét ütésre emelte, majd szemmel tartotta a szorításból szabadulni próbáló nindzsát. 

- Miféle munka? 

Lance hideg komorsággal rájuk nézett. Láthatóan az foglalkoztatta, hogyan szabadítsa ki kezét és kardját. 

- Végülis elmondhatom: a kórházban azt a megbízást kaptam, hogy tartsak veletek, mert aki elsőként ér 

az acélkapuhoz, az a Császár. Őt kell megölnöm. 

Ellentmondást nem tűrő, érdes hangon mondta: 

- Lévén itt vagytok, ebből következik, hogy egyikőtök a Császár. 

Szabad öklével döngve belevágott Ron gyomrába. Tiffany talpát megütötte a padlóban terjedő 

lökéshullám, de Ron nem reagált, szabad kezét továbbra is hátul, ütésre készen tartotta. 

Stark csodálkozva Ronra nézett, majd Lance-hoz szólt: 

- Nem, egyikőnk sem a császár… sőt mi több, szerintem nincs is a kastélyban… 

- Na persze… 

Lance gátlástalanul gyomorszájba vágta Ront, teljes erőből próbálva kitépni karját a szorításból. Tiffany 

majdnem rárontott Lance-ra, de meglátta, hogy Ronnak továbbra sincs baja: a fiú szúrós tekintettel 

rámeredt Lance-ra, azt üzenve, ha megismétli, gátlástalanul rátámad. 

Stark sóhajtott, s rögtön kimondta lényegi, végső üzenetét: 

- Lance… az az érzésem, hogy nem is létezik a császár. 

Lance-nak még zsongott a feje pulzusától és vérnyomásától, nem is biztos, hogy teljesen értette Starkot.  

- Mi??? 

Stark határozottan szólt: 

- Van egy elméletem, ami hihetetlen lehet, de sok jel arra utal, hogy igaz. Menjünk a többiekhez, ezt 

nekik is hallaniuk kéne. 

Lance megfáradtan kérdezte: 

- Ez csak valami trükk, hogy életben maradjatok, nem? 



Stark hangjában komoly meggyőződés jelent meg, éles tekintettel nézett a nindzsára. 

- Nem, nem az. Próbálj meg bízni bennünk, és akkor mi is megpróbálunk benned bízni. 

- Na igen. – szólalt meg Ron rekedten, de tudata egyértelműen független volt közérzetétől. - Végülis 

megtámadtál minket anélkül, hogy biztos lettél volna a dolgodban. 

Stark szavainak nyomatékot adva megemelte revolverét, Lance-ot célozva immár mindkét kezével fogta. 

Lance fekete nindzsamaszkjából semmi előjelét nem tudták kiolvasni. Feszülten figyelték a nindzsa 

testtartását… 

Lance végül kiengedte kezéből a kardját, s az fémes csörömpöléssel a földre esett. 

Stark fegyverét továbbra is a nindzsára fogta, s bólintott Ronnak. 

Ron mély levegőt vett és ellépett Lance-tól. Egészen idáig feszültek voltak végtagjai, ezért nehezen 

mozgott. Önmagára mozgékonyságot erőltetve próbálta helyrehozni végtagjait, közben figyelte társait. 

Stark Lance-hoz szólt. 

- Magadnál tarthatod kardod, de ha mégegyszer ránktámadsz, azonnal lelőlek. 

Lance szemeit lesütve bólintott. Legszívesebben eltűnt volna. A kardjához somfordált, Stark éles 

tekintettel figyelte. Lance felvette kardját és betette hüvelyébe.  

- Induljunk. – szólt haragosan Stark. 

Ronék figyelték, Lance hova áll. A nindzsa kérés nélkül előttük kezdett haladni, hogy biztosítsa őket: nem 

jelent fenyegetést. Vezetésével visszaindultak a felszíni kőfolyosó felé. 

Kiértek a magas lángú gázfáklyákkal megvilágítottt, drágaköves drapériákkal borított felszíni folyosóra. 

Lance-nak be kellett ismernie: ha Ron, Stark vagy Tiffany a Császár lenne, már sikerrel riadóztatta volna a 

rejtőzködő testőrségét. 

Megköszörülte torkát. 

- Nézzétek, sajnálom, hogy rátok támadtam odalent. Biztos rájöttetek: most bérgyilkos vagyok, és elég 

egyértelmű volt a helyzet… 

- Semmi baj. – szólt Ron. Óvatosan kérdezte: – Tudod, ki bérelt fel? 

- Nem… Írásban kaptam a feladatot, az előleg is a borítékban volt. 

- Értem… - Ron hallgatott, magában gondolkozott. 

Arra gondolt, a levél írójának tudnia kellett, hová tartanak a léghajóval. Ezt pedig nem árulták el 

senkinek. Legalábbis ő nem tud róla. A merénylet megrendelője benne lehet a csapatban.  

- Egyébként általában szigorúan őrzött tárgyak megszerzésére vagy szállítására vállalkozok. Nem ölök 

meg olyan személyt, akiről nem bizonyították, hogy veszélyes a világra. 

- Ezt lehetőleg fejleszd még magadban! – vágta rá Stark hirtelen haraggal. 



Mindannyian hallgattak. Körültekintően haladtak a folyosón a fogadócsarnok felé. 

Lance-ban felmerült, hogy Ronék később orvul megtámadhatják. 

„Próbálj meg bízni bennünk, és akkor mi is megpróbálunk benned bízni.” 

Nyugalom árasztotta el: Ronék nem ezt a felfogást vallják. Visszaadták a kardját. Törekszenek életben 

hagyni embertársaikat és engedik őket egészséges szintre emelkedni. 

Áthaladtak a fogadócsarnok magas lángú gázfáklyái és csillogó drágakövei között, szétszórt árnyékokat 

vetve. Látták: a Kapu nyitva állt, kintről áradt be rajta a napfény. Mikor odaértek, csak Dianos-t találták 

ott: a páncél a kapuszárny mellett állt. 

- Dianos, mit tudsz a többiekről? – kérdezte Stark. 

- CSAK AZT TUDOM RÓLUK, AMIT LEGUTÓBBI TALÁLKOZÁSUNKOR IS. MERT NEM VOLT ITT EGYIKÜK SEM, 

MIÓTA TÁVOZTATOK. DE NEM FELEJTETTEM EL SEMMIT, MERT NEM KÁROSODTAM. 

Stark elgondolkodva maga elé meredt. Majd társaira nézett. 

- Gyertek velem, sok csarnokba és szobába csengőhálózattal meg tudjuk hívni az embereket. Régen a 

csengetés ütemével közölhették, kiket várnak az adott terembe. 

Ron a daemon-ra nézett. 

- Dianos, gyere velünk, hátha a csengőszóra Császári Katonák rontanak ránk. 

- ÉRTETTEM, KÖVETLEK TITEKET. – válaszolta a páncél. 

Stark a fogadócsarnok túloldaláról nyíló terembe vezette társait. Amint beléptek, meglátták: a 

mennyezetről sokrétűen ívelt aranycsillárok függtek, s a csarnok közepe üres volt, díszesen hímzett 

színes szőnyeg borította. A falak mellett ívelt lábú, lakkozott, világos faasztalok álltak… s egy hatalmas 

orgona foglalta el a terem egyik oldalát. Ez a csarnok egyértelműen Bálteremnek lett kialakítva. 

Stark tekintetével vizsgálni kezdte a vendégeket fogadó ajtó melletti falat. 

- Ha a Császárság helyrehozta az épületet, a csengőhálózatnak is épnek kell lennie… 

Végül megtalálta a csengőt egy hímzett arany drapériasáv előtt: arannyal bevont rézcsengő lehetett, 

nyelvéből aranyozott rézlánc lógott ki. 

Stark a láncot megfogva oldalirányban mozgatni kezdte a csengő nyelvét s ekkor meglátták: a csengő 

mögötti drapéria arany sávja előtt ugyanolyan színű láncszemek kezdtek függőlegesen mozogni, s az 

ajtónyílás tetején áthaladva szétágaztak a fogadócsarnok falain. 

A kastélyban mechanikus csigák késleltették a láncszemek mozgását, így a Stark által megindított 

csengőhangok a távolabbi csengőkön késleltetve jelentek meg, hogy a kastélyban tartózkodókat a 

csengetés forrásához vezessék. 

Hallották: a csarnokból futó léptek közeledtek… Ronék fegyvereiket maguk előtt tartva az ajtó két 

oldalára álltak, hogy rátámadhassanak a behatolókra, ha kiderül, hogy azok nem a társaik. 

Tray és Alen lépett be. Stark rájuk kiáltott: 



- Álljatok fedezékbe, és figyeljétek, ki érkezik még! 

Védekezésre készen várták társaikat. Végül megérkezett Daren és Stella is, de Stark egy ideig még tovább 

mozgatta a csengőket. Senkit nem hallottak meg a fogadócsarnokba lépni. 

Végül becsukták a bálterem ajtaját, Dianos pedig őrként eléállt. 

Tray elmondta Stelláéknak, hogy a Kastély ablakok melletti folyosóit járták végig, s minden ajtót nyitva 

találtak. Daren pedig megosztotta velük, hogy ők a kő csigalépcsőkön egyenesen a tornyokba mentek fel, 

hátha őrszemekre bukkannak. 

Végül Alen összecsapta kezeit, s társaira nézett. Ünnepélyesség visszhangzott hangjában. 

- Miért gyűltünk ma itt össze? 

Láthatóan mindannyian oldódni kezdtek: ismét együtt vannak, védett helyen, s nem a Kastélyt kell 

felderíteniük. 

De ez mindenkit foglalkoztatott: mi lehet fontosabb, mint a Kastély felderítése? 

Stark előlépett. Karjai kicsit megremegtek, amiért annyi szem szegeződött rá, lényegi válaszokat várva. 

Szerényen hadarta: 

- Nem tudom, hogy az elméletem mennyire helyes, de egyre több utal arra, hogy az… 

- Nyögd már ki! – mosolygott Alen. – Miféle elmélet? 

Stark mély levegőt vett, s kimondta: 

- Nincs is semmiféle titokzatos Császár… 

Mindenki egyként kiáltott fel: 

- MI??? 

Ötletük se volt, Stark mire gondohat. A korábbi oldottságot bizonytalanság vette át. 

Stark lesujtottan válaszolt: 

- Minden jel erre utal… 

Tiszteletteljesen Ron felé fordult. 

- Ron! Mikor történt az az esemény, ami miatt elvesztetted az emlékezeted? 

- Öhm, 3 éve. 

Stark bólintással nyugtázta a megerősítést, s érdeklődve Tiffanyhoz fordult. 

- Tif! Mikor égették le Stern-t? 

A lányon látszott, hogy megrohanták az emlékek, de végül tisztán és komolyan válaszolt: 

- 3 éve. 



Daren tanácstalanul meredt maga elé. 

- Jó-jó, de ezt eddig is tudtuk… Tif és Ron együtt voltak Stern-ben, amikor azt leégették. 

Fogai összeszorultak, s elkomorult. 

- Én is ott voltam… 

- Igen. – bólintott Stark. Körbenézett mindenkin, s élénken kérdezte: – És mikor kiáltották ki nyíltan a 

Birodalmi Császárságot? 

Sokak szeme tágra nyílt a felismeréstől. Alen válaszolt: 

- 3 éve. 

- Pontosan! – szólt Stark lelkesen, de alázattal. – 3 éve! Szerintetek ez mind véletlen egybeesés? 

Tiffany kérdőn nézett Starkra, s tisztelettel szólt: 

- De… nem azt mondtad, hogy már régóta a Császárságnak dolgozol? 

Stark röviden Tiffany szemébe nézett, s elismerően bólintott. 

- De igen. Valamilyen emlék-torzító szerkezettel kezelhettek minket… beszéltem ugyanis a katonákkal. 

Mindenki azt mondta, hogy a Császárságnál volt már korábban is, de senkinek nem maradt 3 évnél 

korábbról összetett emléke – se a szolgálatáról, se rokonairól vagy gyerekkoráról. 3 éve lépett nyíltan 

színre a Császárság, az előtte való időre mindannyian titkos szervezetként emlékszünk. 

Daren a semmibe meredt. 

- Ezek szerint… maga a Császárság csak valamilyen álca? 

Stark rögtön válaszolt: 

- Pontosan! … Reméltem, hogy nem csak én látom így. 

Balsejtelem terült szét mindannyiukon. 

Stella gondterhelten nézett maga elé, fogai összeszorultak. 

- De… miért alkották meg ezt az álcát, és kik? 

Stark keserűen sóhajtott. Zord határozottsággal válaszolt. 

- Valószínűleg az, aki elindította a lenti ajtón a nyitómechanizmust… 

- De miért? – kérdezte Tiffany feszülten. – Túl sok a miért, és nincs elég válasz… 

Gondolatban mindenki egyetértett. 

Stark komoran Tiffany felé fordult. Megbecsüléssel kérdezte: 

- Tif… emlékszel, miért gyújtották fel a falutokat? 

Tiffany koncentrált, szemében könny kezdett gyűlni. Végül lenézett a földre és nemet intett fejével.  



- Nem… 

Stark óvatosan átvette a szót: 

- Szerintem a következő történt… – Egyre jobban belemerült gondolataiba, gyorsulva és átszellemülten 

beszélt: – Van egy ember, de méginkább őrült, aki jópár éve felfedezte ezt az ajtót a kastély alatt. – 

elkomorult, fogai összeszorultak - Nem tudom, hogy miért akarja kinyitni, de mindent megtesz ezért… 

A teremben lévők előérzete most már közeli fenyegetést sugallt - s ez személyesen rájuk irányul. 

- Rájött, hogy a kinyitáshoz szükség van valamilyen tárgyra… 

Tiffany lassan a nyakához emelte kezét… de a medál már nem függött rajta. 

- A nyakláncom… 

Stark ránézett és bólintott. 

- Így van. De a nyaklánc nem elég, kellenek hozzá a nyitószavak is. 

Komoran a távolbameredt, s elítélően folytatta: 

- Aztán évek kitartó munkájával megtalálja a nyakláncot, amit rögtön elszállíttat ide. 

Alen elgondolkodva közbeszólt: 

- Útközben azonban rablók támadják meg a csoportot… - felidézte, amit évtizedekkel korábban hallott. – 

Igen, emlékszem! - szólt lelkesen - Amikor még gyerek voltam, akkor mesélték nekem az esetet: egy 

csomó lemészárolt katona és rabló holttestére bukkantak valahol egy erdőben… 

- Stern mellett… - szólalt meg Tiffany álmatag hangon. – Igen, kezd derengeni… - gyorsulva beszélt, 

hangja egyre határozottabbá vált: - Éppen az erdőben kerestem valamit, amikor megláttam őket… 

Holtan. 

Arcán látszott, hogy elítéli az emlékképeket, amik szeme elé kerülnek. 

Komoly határozottsággal folytatta, hogy maga mögött hagyja őket: 

- Odamentem, elvettem a nyakláncot, és… elfutottam. 

Ron támogatóan Tiffany vállára tette a kezét. 

Stark szemében új fény jelent meg, s lelkesen ránézett társaira: 

- Látjátok? Hihetetlen, de összeáll a kép: Az őrült barátunk tudomást szerez a támadásról, de addigra a 

nyaklánc már eltűnt… Újab évek zajlanak a kereséssel, és három évvel ezelőtt újra megtalálja… Stern-

ben. 

Ron megdermedt. Elszorult torokkal megszólalt: 

- A nyakláncot Tiffany szülein keresik… de ők ellenkeznek… és… 

Tiffany megrázkódva felzokogott. 



- Le… lerombolják a falut! – szemeit eltakarta, ujjait széttárta a felszínre törő emlékektől. – Emlékszem! – 

szándéktalanul megismételte elhalóan - …emlékszem… 

Stark lehorgasztotta fejét. 

- Sajnálom. 

Mindannyian hallgattak. 

Néma csend terült szét közöttük. 

…. 

Végül Daren megmozdult: 

- Igen… - szólt óvatosan, tekintetével enyhén körbenézve. - csak így történhetett. De… - Ronra nézett 

élesen – Ron miért ölte meg Tiffany szüleit? Amikor először láttam, akkor még a katonák oldalán 

harcolt… 

…maga elé meredt… 

- Utána meg már Tiffany szülei fölött áll, véres pengékkel… 

Ron megrázkódott, arca elé tette karjait, majd gyorsan visszaeresztette maga mellé. 

- Miért? – tört ki sírós hangon – Miért nem emlékszem semmire? 

Összeszorult torokkal nyelt egyet. 

Tiffany karjával hátulról átölelte és megfogta kezét. 

Stark magához vette a szót, s kissé remegett a hangja, de remélte, hogy segít szavaival. 

- Sok kérdés megválaszolatlan még, de ha elkapjuk ezt az őrültet, akkor mindent kiszedünk belőle! – 

hangján hallatszott saját haragja. 

Végignézett mindenkin. 

- Most szerintem keressünk egy helyet, ahol biztonságban pihenhetünk. Holnap majd folytatjuk a 

keresést. 

A hangjában megvetés jelent meg: 

- Az acélkapun lévő időzár szerint még három napunk van a megnyílásáig. 

Daren tág szemekkel ránézett, s bólintott. 

- Igazad van. – mondta halkan-támogatóan – Mindannyiónkra ránkfér a pihenés, de főleg Tifre és Ronra. 

– fogai összeszorultak, s maga elé meredt. - Túl sok tárult fel a múltból… 

Alen komoly hangját szinte dörrenésnek hallotta a megrendült társaság: 

- Ha itt alszunk, nem tudjuk zárni a terem ajtaját, és a kemény földön kifáradva ébredünk. Úgy láttam, a 

kastélyban elég sok lakószoba van. Szerintem párosával költözzünk beléjük. Az ajtók zárhatóak, nem 

tudnak megtámadni a szobában. S ha ketten vagyunk, titkos ajtón keresztül se tudnak orvul megtámadni. 



Stark Alenre nézett és elismeréssel bólintott. 

- Helyes. Egyedül pedig senki ne csatangoljon, mert úgy könnyű préda az őrültnek! 

- Ha egyáltalán itt van a kastélyban. – morogta feszülten Daren. – Dianos egyelőre csak minket érez. 

Stark döbbenten fogadta be az információt, majd bólintott. 

- Na igen. – ismét komolyan társaira nézett. - De azért nem árt az óvatosság: bármikor megérkezhet. 

Mindenki csöndbe merült. Stark végignézett a társaságon, s magára vállalta a beszélgetés lezárását. 

- Éjszakára minden páros zárja be a szobája ajtaját! S most keressünk párokat! 

Ron Tiffanyval állt össze, Stella Darennel, Stark pedig Alennel: távolsági járművet navigáló szerepük miatt 

láthatóan eddig is könnyen megértették egymást. Alen kapitányként határozottan fellépett legénysége 

felé, Stark pedig pilótaként a legénységtől elvonulva tudott létszükséges megoldásokra rátalálni, segítve 

korábbi léghajóparancsnokát – e téren kiegészítették egymást. 

Lance és Tray ragaszkodott hozzá, hogy külön szobát választanak. Dianos-t pedig megkérték, hogy éjjel 

döngő lépteit elhagyva, mozdulatlanul álljon a folyosón: az őrült így gyanútlanul a közelébe mehet és 

lelepleződhet, miután megérkezik. 

Mindannyian a második emelet egyik folyosójáról nyíló szobák közül választottak, így Dianos 

mindannyiukat tudta őrizni. 

Ron és Tiffany egy íves, halványkék mennyezetű hálószobába költöztek be. Ron kinézett az ablakon: 

alatta nem volt párkány, tehát nem lehetett könnyen behatolni rajta. Ablakuk a Kastélykert különböző 

színű virágokat nyitó sövénylabirintusára nézett. 

A kőfalakon nem találtak titkos ajtót. A két fehér lepedős ágy egymással szemközt, a falak mellett állt. 

Megvizsgálták szobájuk berendezését: üvegfalú, ciráldás polcszekrényekben drága fehér ékszerek és 

kifinomult eszközök tárultak szemük elé, mint írótoll, ingaóra, földgömb és metronóm. 

Tiffany végignézett a polcokról csillogó ékszereken. 

Akkor vagyok jó, ha teszek Ronért. Nem akkor, ha feldíszítem magam.  

Kinyitották a ruhásszekrényeket: letisztult stílusú, vékony ruhákat találtak benne. 

Tiffany szerelmére nézett. Lelkesen megszólította: 

- Ron, szerintem öltözzünk át, túl régóta vagyunk ugyanabban. Nem kell komolyan aggódnunk, hogy a 

ruhák mérgezettek. Ennyi ruhát túl drága megmérgezni, és az ellenszereket is elkészíteni hozzájuk. 

Ron elmosolyodott, és bólintott. 

- Oké. – mondta bízóan. 

Egy szekrényajtó által takarva átöltöztek. Mikor visszacsukták az ajtót, Ron meglátta, hogy Tiffany puritán 

megjelenést választott: pedáns kék nadrágot és kék rövidujjú inget. Sportos letisztultsága a fiú ízlésével 

egybevágott. Szeme megakadt Tiff fülein: a lány semmilyen ékszert nem viselt. 



- Tiff, bocsánat! Elfelejtettem mondani: lehet, hogy az ékszerek csapdák. Szerinted is azok, azért nem 

vettél fel belőlük? 

- Nem. – válaszolta Tiffany. - Egyszerűen észre kell vennünk, ha valami nem boldogít. 

Ron elismerően bólintott. 

  



Keresés a sziklán 

 

Reggel 9 óra tájban csengők szólaltak meg a Bálterem felől. 

Ron és Tiffany kikeltek ágyaikból és egymás szemébe néztek. Ron ellenőrizte, hogy kardhüvelye övként 

derekára van csatolva, majd kizárta és kinyitotta az ajtót. Senki nem állt előtte. Ron környezetére figyelve 

kilépett rajta, Tiff követte. Megvárta, míg Tiff kulcsra zárja az ajtót, ezután egymás mellett haladva 

lementek a Bálterembe. 

A terembe lépve meglátták, hogy Daren és Stella még hiányzik. 

Dianos a keskenyebb fal közepénél állt, belátta az egész termet. 

Ron odavezette Tiffany-t a Dianos előtti székekhez. Ekkor Tiff Ront a társai előtt nyíltan megpuszilta, és 

kezét fogva ült le mellé. 

Ronon melegség áradt szét. 

Engem támogat! 

Miután Daren és Stella is megérkezett, Stark középre állt, kezeivel meghajtotta a levegőt. 

Mindannyian figyelni kezdtek rá. Stark komolyan, de tempósan beszélni kezdett. 

- Át kell kutatnunk a kastélyt. Meg kell próbálnunk olyan eszközöket találni, amivel beomlaszthatjuk az 

acélkaput: robbanóport, lézerlámpát, forró lávalámpát, hasonló eszközöket. Bárhol elhelyezhették a 

védett tárolócsarnokokat, a kastély talapzatában, de a tetején is. Válogatnunk kell a helyszínek közül, 

mert az egész kastélyt nem tudjuk átnézni. 

Tray felelősségteljesen szólalt meg. Hangján hallatszott, hogy óvatos, próbálja előrelátni, milyen 

veszélyekkel találkozhatnak. 

- Én és Lance átnézzük a Kastély alját. Van tapasztalatom pincehelyiségek razziázásában. 

Lance a helyzetüket gondolta át, némán bólintott. 

- Daren és én pedig felkutatjuk a jelentéktelenebbnek tűnő, lakótérhez közeli helyiségeket. – mondta 

Stella. 

Ron ránézett: Stella magára vette a Kastélyban talált ékszereket. 

Szólnom kellett volna neki! – gondolta dühösen Ron. – Nem zárhattuk ki, hogy az ékszerek mérgezőek. 

- Én és Alen pedig megvizsgáljuk az Acélkapu környezetét, gyenge pontok után kutatva. – mondta Stark 

komoly hangon. 

Tiffany Ronhoz fordult. 

- Ron, megvizsgálhatjuk a Kastélykertet. Aki már tud a kastélyról, annak kézenfekvő volt élő növények alá 

elrejtenie olyan tárgyakat, amiket védeni kíván. 



- Tiffany, én inkább a kastély átkutatását javaslom, de ha fontosnak látod, ehelyett Veled tartok a 

kastélykertbe. De mindenképp maradjunk együtt. 

Eszébe jutott: 

- Mindenki más a kastélyban kutat, támogatom, hogy kastély körül nézzünk szét. 

Tiffany Starkra nézett. 

- Ahol lazább a föld, oda okkal ásunk le. 

Stark bólintott. 

- A Kastély tövében épült kő tárolóházak valószínűleg a kertet gondozó eszközöket őrzik. 

Zsebeikből csomagolt kétszersülteket vettek elő, s megreggeliztek. Utána mindannyian levonultak a 

színes virágokkal teleültetett kertbe, az ablakokból látott kúthoz. Nem tehettek mást: inniuk kellett a 

vízből, különben még aznap szomjan halnak. 

Stella orvosként szemmel megvizsgálta a vizet, majd megszagolta. A távolba meredve mérlegelt, majd 

döntött, s beleivott. Ekkor arca felderült, s mosolyogva kínálta tovább a vödör vizet. 

Miután ittak, Ron és Tiffany kivételével visszamentek a Kastélyba, hogy átkutassák. Ron és társa a kertet 

kezdték átfésülni. Látták: a kert rendbehozói gyakran magas növényeket ültettek, amik színes és nagy 

virágokat hoztak… s közben labirintussá tették a kastélykertet. 

Ron és Tiffany körbejárták a Palotát, s ritkásabb füvön ugyanúgy leástak, mint bokrok tövében. De sehol 

nem találtak semmit. 

Ron izzadtan és földesen szólt Tiffhez, miközben a lány hajából elkezdte kitakarítani a növényeket. 

- Stark és Alen az időzár környezetét vizsgálja. Próbáljunk meg feljutni a tornyokba. 

Tiffany leporolta Ront, s egyetértően bólintott. 

- Rendben, Ron, de kérlek, hogy ezt késleltessük. Kimerített a kert felásása. 

Ron belegondolt abba, amit a lány mondott neki. Szemei egy pillanatra megvillantak a felismeréstől, de 

egyhangú beszédén érződött kimerültsége. 

- S ha már találtak megoldást a kapu elpusztítására, fel se kell mennünk a tornyokba. 

Visszaindultak a Bálterembe. 

A kastélyba belépve hűvös homály borult köréjük. Áthaladtak a márványoszlopokkal szegélyezett 

Fogadócsarnokon, s elértek a Bálterem előtt húzódó kőfolyosóra. 

A gázfáklyákkal megvilágított kőfolyosón Alen és Stark jött feléjük oldalról. Ron intett nekik, s 

mindannyian beléptek a Bálterembe. 

Csak Dianos őrködött itt. 

Stark élénk tekintettel megszólalt: 



- Tray-ékkel együtt átkutattuk a kastély talapzatát, de nem találtunk semmi használhatót… - tisztelettel 

kérdezte: - Ti jutottatok valamire? 

- Sajnos még nem. – válaszolta Ron nyugtatóan. – Viszont lenne egy-két kérdésem. 

Komoly tekintettel nézett Starkra. 

A pilótán gyors mosoly jelent meg. 

- Hadd halljam! – mondta lelkesen. 

Ron óvatosan, de szünet nélkül beszélt: 

- Ha helyes az elméleted, és tényleg egy őrült áll minden mögött, akkor miért mással próbálta idehozatni 

a nyakláncot? … évekkel ezelőtt. – tette hozzá. 

- Miért nem ő maga hozta el? – kérdezett vissza Stark. – Ezen én is gondolkoztam. 

Lelkesen ránézett Tiffanyra és Ronra. 

- Talán azért, mert éppen távol volt, és nem tudott eljönni rögtön… vagy egy faluban lakott, és nem 

akarta, hogy a falubeliek megtudják, ki ő. 

Ron gondolatai megindultak a szavakra… a tribalok örököse falusinak álcázza magát? Simán irányíthatta 

így is a portyákat… az álca elég előnyös ahhoz, hogy tényleg ezt válasssza. 

Eszébe jutott: Lance-t a kórházban bérelte fel valaki. 

Stark bocsánatkérően megcsóválta fejét. 

- Az a baj, hogy ezek mind-mind elméletek, találgatások, bizonyíték nélkül. 

- Ez igaz. – válaszolt Ron. Elismeréssel mondta: - Nem baj, adtál egy-két ötletet.  

- Igen? – kérdezte felbátorodva Stark. – Örülök. Ha jutsz valamire, szólj! 

- Rendben, megosztom veled. – válaszolta Ron. 

Ron Tiffanyra nézett… Leghamarabb délután leszünk olyan állapotban, hogy felmenjünk az egyik 

toronyba… ráadásul több is van belőlük. Ki kell tisztítanunk a fejünket, hogy azokat válasszuk, amiket 

valóban érdemes kutatni.  

- Tiff! – megbecsüléssel nézett a lányra – Szerintem menjünk ki a Kastély elé levegőzni. Délután leszünk 

olyan állapotban, hogy megalapozottan dönthessünk, melyik tornyba menjünk fel, s ott mit kutassunk át. 

- Oké, Ron! 

Ismét átvágtak a fogadócsarnokon. 

Ron halkan szólalt meg. 

- Tiff, kérlek, mindig figyelj a környezetedre, mert az Ellenség területén vagyunk. Én is folyamatosan 

próbálok figyelni. 

A lány suttogva válaszolt, enyhén lelassult beszédén érezhető volt, hogy bízik Ronban. 



- Rendben, Ron. 

Kimentek a bejárati kapun, Ron a biztonság kedvéért fogta kardja markolatát. 

Körülnéztek a napfényes füvön… Stella a szakadék szélén ült, és a mélyben hullámzó tengert nézte! 

Ronék mögé mentek, a lány meghallotta a füvön suhogó lépteiket. 

Riadtan hátrafordult… 

- Ron! – tekintete békésebbé vált, halványan elmosolyodott. – Tiff! Megijesztettetek. – hangjába bánat 

vegyült. 

- Nem kéne itt ülnöd. – mondta Ron gépies határozottsággal. – Könnyű préda vagy. – komolyan a lány 

szemébe nézett. Nem számított, ha kiváltja rosszallását. – Bármikor lelökhet az őrült. 

Stella szemei megremegtek, s a lány ismét a mélyben hullámzó tenger felé fordult… őrlődő, távoli 

hangon szólalt meg. 

- Ron… 

Hosszan hallgatott. 

Végül úgy döntött, elmondja. 

- Az az őrült… - mélyet sóhajtott – szóval… 

Megremegett 

– Nem! - Embertelen határozottsággal sujtott le a szóval. 

Szomorúan megcsóválta a fejét. 

- Még nem vagyok biztos benne. 

Sóhajtott, s lemondóan folytatta: 

- Amíg van egy kis remény, hogy nincs igazam, addig bíznom kell… 

- … kiben? – kérdezte Ron halkan, komolyan. Vizsgáló tekintettel a lányra nézett. 

Stella összeszűkült szemekkel visszanézett rá… semmi fenyegetőt nem látott a fiú tekintetében. Csak 

tettrekész támogatást. 

Stella elhaló hangon, egyhangúan mondta: 

- Nem érdekes... holnapra minden kiderül. 

Zaklatottan megrázta fejét. 

- De most kérlek, hagyj magamra. – hangján zord határozottság érződött. 

Ron belátta: nem tehet mást. Stella felnőtt ember, felelősséggel tartozik magáért. Ha megpróbálná 

karjánál fogva elvezetni a szakadéktól, mindannyian beleeshetnek. 



Délben összegyűltek a Bálteremben. Stark élénk tekintettel, de nyomott hangulatban számolt be 

helyzetükről: 

- Amit eddig átkutattunk, az alapján robbanóporokat nem tudunk előállítani a Kastélyban. Csak Stella 

talált a laboratóriumban anyavizsgálatokhoz szükséges indikátorokból nagyon keveset. Az acélkapu 

kinyílása után, a benti fegyverekkel tudjuk tönkretenni a kapun túli csarnokot – ha egyáltalán fegyverek 

vannak ott… 

Érdekes. – futott át Ron agyán. – Talán a Császárság tudta, hogy léghajóval követjük a szigetet? 

Valószínűbb, hogy egyszerűen nem hagytak benne semmilyen anyagot, nehogy bárki, aki eljut a 

Kastélyhoz, kárt tegyen benne. 

…esetleg fával tudjuk majd felgyújtani, ami odabent van.  – folytatta Stark. - Ha a Kastélykert fái elegek 

lesznek hozzá. 

- Tehát ha ma estig nem találunk semmit, akkor holnap tűzifákat kell felhalmoznunk. – következtetett 

Ron. 

Stark egyetértően bólintott. 

- A tornyokat megvizsgálta bármelyikünk? – kérdezte Ron. 

Mindenki egyhangúan nem-el felelt. 

- Akkor azt javaslom, ebéd után azokat kutassuk át párosával… kivéve, ha találtatok olyan nyomot, amin 

továbbmennétek. 

Ron utolsó szavaira sokan komoran maguk elé meredtek, vagy lemondóan fújtattak. 

Stark szétnézett mindannyiukon. 

- Támogatom az ötletet. Ebéd után menjünk fel a tornyokba! Most pedig ebédeljünk. 

Ron komoly hangon szólt: 

- Én már ma délután kivágok néhány fát és behozom ide, mert nem zárhatjuk ki, hogy holnapig eső 

áztatja el a birtokot. 

Alen elismerően bólintott. 

- Csatlakozok. S ezt javaslom mindenkinek, akinek lesz hozzá elég ereje. 

A tornyok átkutatása is kiábrándító volt. Semmit nem találtak bennük, csak csillagászati eszközöket. 

Délután fél négykor ismét találkoztak a nagyteremben, majd kivonultak a Kastélykertbe, fát vágni. 

Szemük elé tárult a mélyben elterülő óceán, akadálytalanul fújt rájuk a látóhatár felől a szél. 

Tempósan halmozták fel a fákat, de mikor besötétedett, nem kockáztatták meg, hogy kint maradjanak: a 

felaprított fákat bevitték a Bálterembe. Ehhez többször kellett fordulniuk. 

Végül mindannyian ott álltak a Bálteremben. Egymásra néztek: már két napja a szünet nélkül fenyegető 

kastélyt kutatták. 



Daren leült az orgonához és lenyomta billentyűit, koncertek dallamait kezdte játszani. 

Alen helyeslően összecsapta kezeit. 

- Ránk fér a szórakozás! 

Stella elmosolyodott. 

- Hozok borokat. 

Tray, Stark, Alen és Lance a fal melletti asztalokra tornyozott étkészletekből bögréket vettek magukhoz. 

Ron nézte, ahogy Stella a sarokból nyíló falépcsőkön át lemegy a pincébe. A termet betöltötte az orgona 

hangja, teljesen elfedve a báltermen kívülről érkező zajokat. 

Ron elkomorodott. 

Ha a felszabadultságra való vágy vagy a kíváncsiság nem elégíthető ki biztonságos keretek között, az 

emberek egy idő után nem bírják a nyomást, és kilépnek a veszélybe. Ez történik most is. Ha lenne itt egy 

zongora, kevésbé hangos zenével is mulathatnánk. 

Eszébe jutott: talán találnak az orgonán hangerőszabályzót. 

A terem közepére állt, és nyomatékosan szólt: 

- A veszélyt nem zárhatjuk ki. Halkabban is élvezhetjük a zenét, akkor észrevesszük, ha most érkezik meg 

a merénylő. 

Szeme sarkából látta, hogy Tiffany büszkén nézi őt. 

Ron Darenre nézett. 

- Kérlek, nézd meg, van-e hangerőszabályozó az orgonán. 

Daren magába folytotta nevetését, a sípok jobb oldalához ment, s ott lejjebb állított egy tekerőt. 

Ron ismét a mélybe vezető falépcsőkre nézett… Stella még nem jött fel. 

Ront aggodalom tölötte el. 

Megindult a lépcsők felé, Tiffany követte. Ron kezét ösztönösen kardja markolatára tette. 

Döngő léptekkel lementek a borospincébe. Mikor megérkeztek, látták: a padló szabálytalan kövekből volt 

kirakva, apró rézfáklyák adtak a félhomálynál alig erősebb megvilágítást. A hordók a két hosszabb fal 

mellett sorakoztak, Stella az egyik szelepét megnyitva széles borosüvegbe töltötte tartalmát. 

A lány lépteiket meghallva rájuk nézett. Bátorítóan szólt: 

- Ezekből a boroshordókból már mintát vettem és a kastély laborjában megvizsgáltam. Nem 

mérgezettek. 

Ron önkéntelenül, enyhén megcsóválta a fejét, de ezt amint észrevette, abbahagyta. Komolyan ránézett 

a lányra. 



- Köszönjük a bort. De kérlek, ezentúl párral mászkálj. Így kizárhatjuk, hogy rejtett ajtón keresztül Rád 

támadjanak. 

Stella szemei erősen felizzottak, s hálásan sóhajtott. 

- Köszönöm, Ron. Ígérem, elővigyázatos vagyok mindenhol! 

Ron lesütötte szemeit, s kelletlenül mondta: 

- Ne feledd: nekünk csak annyira otthonunk a palota, mint a rágcsálóknak. A tulajdonos, aki építtette, 

bármikor megérkezhet, s például eláraszthatja füsttel. Az épület ekkor neki segít. 

Stella szusszantva elfojtotta nevetését, és egyetértően bólintott. 

Ron nem bírt elmenni a lány mellől. 

Biztonságba kell vinnem őt! 

- Elkísérlek a többiekhez, csak utána megyek el.  

Stella enyhén elmosolyodott. 

- Köszönöm. – hangján érződött a hála. 

Ron és Tiffany megvárta amíg a lány kitölti a borokat a palackokba, utána visszakísérték őt a bálteremben 

összegyűlt társaikhoz. 

Tiffany támogatóan: halkan, de határozottan szólt Stellához. 

- Nem baj, ha hibáztunk, de utólag vonjuk le a tanulságot. 

Stella majdnem felnevetve elmosolyodott, és a szemeit forgatta. 

Bizonyára azt gondolja, bolhából csinálunk elefántot. Főleg, hogy a pincének csak egy kijáratáról tudunk. 

Ha kicsi is egy merénylet valószínűsége, nehezen védjük meg magunkat egyedül. 

Ron javaslatára Dianos a Bálterem ajtajának a Fogadócsarnokra nyíló oldalához állt, hogy legalább ő 

szemmel tartsa tágabb környezetüket. 

Alen, Tray és Lance elkezdték végigkóstolni a borokat. Daren az orgonán játszott epikus dallamot. Tiffany 

lelkes szemekkel Ronra nézett és felkérte egy táncra. Ron hálásan csatlakozott. Mikor Stella táncolni 

hívta Daren-t, Tray ült az orgonához s ő is élvezetesen játszott rajta. Stark egy idő után kiment Dianoshoz 

beszélgetni. Kezdte megismerni a daemon tudását és gondolkodását… ezek erősségei és korlátai 

megdöbbentették az átlagembert. 

Tiffany kézenfogva táncolt Ronnal… ahogy a fiú szemébe nézett, látszott rajta: megbízik Ronban és teljes 

szívvel támogatja őt. Ronba bevillant: nem derítették ki, biztosan vétlen-e Tiff szüleinek halálában… 

kétség töltötte el. S eszébe jutott: a léghajó cellájában azelőtt álmodott az égő faluról, hogy Daren 

beszélt a múltról… s álmában ő karpengéket szorítva állt egy középkorú házaspár holtteste fölött. 

De karpengékkel sosem vívtam… csak karddal tudok küzdeni… tehát van remény. Bizonytalanok az 

emlékeim, de nem utasíthatom el Tiff támogatását: viszonoznom kell, teljes erőmből. 



Kétségeit próbálta távol tartani, Tiffért. Tartozik neki ennyivel. Megoszthatná vele, hogy együtt űzzék el, 

de nem kell terhelnie a lányt: a gyanút megalapozatlansága miatt egyedül is száműzheti gondolataiból. S 

annak ismételt átbeszélése se változtatná meg Daren beszámolóját. 

Ront és Tiffany-t felfrissítette az egymással töltött idő. Már csak arra kellett figyelniük, ha a többiekhez 

beszélnek, megfelelően tegyék. 

Éjfél után hagyták abba a szórakozást. Mikor elindultak aludni, figyeltek a folyosókon, hogy veszély ne 

törjön rájuk váratlanul. Szobájukhoz elérve Ron kulccsal kizárta azt, s mikor beléptek, látták: gázfáklyák 

apró lángjai világítják be enyhén a szobát. Ron lépett be először, s körbenézett. Úgy ítélte, biztonságban 

vannak, ezért intett Tiff-nek, hogy bejöhet. 

Együtt átnézték a szobát. Nem csak merénylőt nem találtak benne: áthelyezett tárgyat se vettek észre, 

így Ron nyugodtabban zárta be belülről az ajtót. 

Tiffany leült az ágyára, és lelkesen Ronra nézett. 

- Jó éjt! – mondta bízva, támogató tekintettel. 

Ron az ágya mellett állt. Támogatóan visszanézett, s megbecsüléssel szólt: 

- Jó éjt Neked is! 

Majd gondolt egyet, odalépett a lányhoz, és átöltelték egymást. 

Miután Ron lefeküdt, a meleg paplan alól nézte a csillagos eget. Érezte: a megalapozatlan gyanú próbálja 

elválasztani Tifftől és társaitól is, pedig erre nincsen joga. 

Lábát nyomta alulról kardhüvelye… fegyvere tehát kéznél volt, hogy kettejüket védje. 

Próbálta figyelni az éjszakai zajokat. Az ajtón túli folyosóról semmilyen zajt nem hallott. 

Most is vigyázok Tiffre. Ez tapasztalható. Bizonyított. 

A gyilkosság megtörténtét akkor sem zárták ki… remélte, kiderítik majd, hogy nincs oka elvesztenie 

életkedvét egész hátralévő életére.  



Nyomozás 

 

Ron és Tiffany arra ébredt, dörömbölnek az ajtón. A szobát hajnali fény töltötte meg.  

- Ron! Ébren vagy? Ron!!! – Ez Daren kétségbeesett hangja! 

Ron válaszul azonnal felkiáltott, de még az ágyból se kelt ki. 

- Fent vagyok! Mi a baj? 

Kimászott az ágyból, s erőfeszítést tett, hogy tempósan támolyogjon az ajtóhoz. 

Elhaló nyöszörgés volt a válasz: 

- Gyere… gyere ki… Stella… 

Ronra balsejtelem sulytott le gátlástalanul. Bármekkora lehetett a veszély. 

A szavakra Tiff is felkelt, Ron karját kinyújtva jelezte neki, hogy maradjon távol. A lány mégis 

védelmezően mögé állt. 

Ron felkészült, kizárta és kinyitotta az ajtót: 

Daren egyedül állt a folyosón. Fehér volt, s karjai remegtek. 

Azonnal cselekednünk kell Stelláért. 

- Mi… mi a baj? – kérdezte Ron céltudatosan, de hangerejét eltompította a félelem. 

- Stella! – kiáltott fel Daren őszintén, pánikoló szemekkel. – Sehol sem találom… és a többiek se látták! 

Hadarni kezdett: 

- Mondtam neki, hogy ne mászkáljon egyedül, de nem hallgatott rám! 

Szemeivel kapkodva nézni kezdett kétoldalra. 

- És most… most… 

Ron rátette a vállára a kezét. 

- Jól van, nyugodj meg, biztos nincs semmi baja! Csak… 

Gondolkozni kezdett, hol lehet Stella. 

-  …csak biztos bezárkózott valahova! 

Daren szétnézett, karjai remegtek. 

- De… de… 

Ron megfogta két felkarját. 

- Nyugodj meg, megkeressük. – mondta a szemébe nézve. – Hol vannak a többiek? 



Daren fókuszálni kezdett. 

- Ők… ők is Stellát keresik… - mondta elhaló hangon. 

Ron összeszorította fogait, s mély levegőt vett. 

- Helyes. Jövünk mi is. 

Daren szemei fellángoltak. 

- Köszönöm. 

Váratlanul hátrafordult s elrohant. 

Ron és Tiffany egymásranéztek… Tiffany is kijött a szobából, Ron bezárta az ajtót. Ösztönösen megfogta 

kardja markolatát: ellenőrizte, nála van-e. 

Ron vezetésével elindultak a Bálterem felé… Ron fejébe szöget ütött, hogy Stella tegnap kísérő nélkül 

ment le a pincébe… sőt, elmondása szerint korábban mintákat vett a hordókból… valószínűleg akkor is 

egyedül. 

Haladtak el a díszes drapériák között magasodó, vékony rézcsövekből álló gázfáklyák mellett, amik 

sokfelé szórták Ron és Tiffany árnyékát… ők ketten gyanakodva irányították tekintetüket minden, a 

szokottól eltérő árnyékra… 

Tiffanynak ismét végig kellett gondolnia, Ron gyilkos lehet-e. 

„Elmehetett hajnalban megölni Stellát? … Semmivel több gyanú nem vetül rá, mint társaira. Értelmetlen 

ezt feltételezem. S Ronon látszik az elkötelezettség: tényleg védeni próbál. Ha ezt csak megjátszaná, csak 

tökéletlenül tudná: gyanús lenne, hogy más is foglakoztatja.” 

Elértek a festett zöld növényeket ábrázoló kőfallal szemben forduló márványlépcsőig, a lépcsőfordulót és 

folyosójukat Dianos őrizte… 

- RON! REGGEL ÓTA EGGYEL KEVESEBB EMBERT ÉRZEK A SZIKLÁN. 

Ez rossz előjel. 

- Mikor történt a csökkenés? 

- MIKOR MÁR RAJTAD ÉS TIFFANY-N KÍVÜL MINDENKI KERESNI KEZDTE STELLÁT. 

- Érkezett új személy a sziklára? 

- NEM. 

Ron élénk tekintettel nézett a páncélra, gondolatai pörögni kezdtek… 

Ha Dianos érzékeit nem torzítja Kastély, valószínűleg valaki közülünk támadt Stellára… ha a lány nem 

szenvedett egyedül balesetet. Tehát egymást is szemmel kell tartanunk. 

Tiffany szemébe nézett… a lányon látszott, hogy körülbelül ugyanazt gondolta végig, mind Ron. 

Ron lassan megfogta Tiff kezét. 



- Maradj mellettem. – mondta halkan, tisztelettel. Tiff megszorította a kezét, megerősítésül. 

Haladni kezdtek lefelé a lépcsőkön… végül elértek a márvány oszlopsorokkal szegélyezett 

Fogadócsarnokig… a Bálterem bejárata nyitva állt. 

Ron elszántan belépett a bálterembe… 

a terem berendezése úgy állt, ahogy előző nap hagyták: ívesen faragott, világos faasztalok a falak mellett, 

rajtuk borosüvegek és borospoharak… 

…a bor illatába valami más is vegyült… talán vér? 

Ron kardját előretartva megindult a mélybe vezető falépcsők felé. Tiffany megvárta, amíg néhány lépésre 

eltávolodik tőle, s csak ezután kezdte őt követni… már gyakorlott volt a közös elővigyázatos haladásban. 

Ron vezetésével leértek a kőpince vékony lángok által megvilágított félhomályába, a boroshordók 

szerteszét szórták saját árnyékukat… 

a pince közepén Stella feküdt, véres ruhában… 

Ron fogai összeszorultak… szétnézett, majd egyenes lépésekkel a lányhoz indult… 

A merénylő valószínűleg nincs már itt, leplezni akarja magát. 

Ron és Tiffany odaértek Stellához… Ron váratlanul megfordult, s ránézett a falépcsőkre… senki nem 

közeledett. 

Tiffany lehajolt, s megnézte Stella pulzusát. 

Elfehéredett. 

Keserűen Ronra nézett. 

Ron is odatette ujját Stella nyakához, s benne akadt a levegő. 

Szótlanul bólintott. 

A lángok fényét Stella mellett üvegcserepek szórták szét… talán egy pohár darabjai. 

Ron végignézett a kőpadlón… a boroshordók alatt nem volt további tárgy. 

Társához fordult. 

- Tiff, szerinted hol találhatunk nyomot? 

Tiffany lesujtottan, de átgondoltan körbenézett… 

- Én se látok gyanús helyet… Ron. 

A fiúhoz fordult. Remegő hangon, de lassan, fásultan szólt: 

- Szólnunk kellene Darennek… végülis…  ő állt a legközelebb Hozzá… 

Ron elkeseredetten bólintott. 

Felmentek a bálterembe… értelmetlenné, cél nélkülivé vált számukra a Palota igényes berendezése. 



Alen és Tray lépett be a nyitott bejáraton. 

- … remélem, nem történt semmi baja. – szólt felelősségteljesen Tray. 

Alen lelassította lépteit. 

- Valamilyen furcsa szagot érzek… - szólalt meg elővigyázatosan. – De honnan jöhet? 

Ron rekedten válaszolt, alig hallotta saját hangját. 

- A borospincéből. Ott hever Stella… holtan. 

Alen és Tray váratlanul ledermedtek. 

- …Stella? – suttogta Alen. – … Meghalt? … Nem akarom elhinni. 

Tiffany szemei fellángoltak. 

Ronhoz fordult. 

- Sejtem, hol lehet Daren. – mondta mély hangon. 

Kézenfogta a fiút, és vezetni kezdte a Kastély főkapuja felé. 

Mikor kiléptek rajta, meglátták Darent… a nyílt óceánra néző szakadékot vizsgálta. 

Ron reménytelen hangon szólt a fiúhoz. 

- Daren… 

Daren azonnal megfordult, s intenzíven Ronra nézett. 

- Megtaláltátok? – kérdezte tettrekészen. 

Ron fásultan bólintott. 

- Igen, de… meghalt. 

- A borospincében fekszik. – szólt rekedten Tiffany. 

Daren azonnal elrohant a Kapu irányába. 

- NEEE! – Tiffany és Ron hallotta a szél által tompított kiáltását. 

Ron gondolatai megindultak… 

Lance a kórházban megbízást kapott a megölésünkre. Azt mondta, egy levélben kapta a megbízást. Talán 

most is nála van… valahogy át kellene nézni a csomagját. 

Talán Stellánál volt altató… 

Tiffanyhoz fordult. 

- Tiff… – mondta halkan. - Kérlek, bízz bennem. Nem akarom kimondani, mire készülök. De gyere velem, 

hogy védhesselek. 

Tiffany megremegett, szemén látszott, hogy mérlegel… majd bízóan bólintott. 



Ron a második szintre vezette a lányt, a gázfáklyák és a falak magas ablaküvegei éles fénnyel világították 

be a folyosót… odaértek Daren és Stella szobájához… 

Lenyomta a kilincset… az ajtó kinyílt. 

Daren nem zárta kulcsra az ajtót… lelkiállapotát ismerve ez természetes. 

Beléptek, óvatosan körbenéztek, majd Ron vizsgálni kezdte a Stella által használt polcot. 

Fiolák, üvegcsék… valószínűleg különböző gyógyszerek vannak bennük… az egyik üvegen az áll, hogy 

altató! 

Elvihetem. Stella Nem ítél el a túlvilágról azért, amit teszek. Nem az kell neki, hogy a konvenciókat vagy 

előzetes terveket betartsam, hanem hogy jóra használjam. Az adott pillanatban a legjobbra. 

Emlékezett: a Bálteremben a tegnapi vígasságról még maradt bor… nem mérgező, arra számíthatott … az 

altató is Stella öröksége. 

Visszamentek a Bálterembe… Dianos már annak bejáratát őrizte. 

Csak Lance-t találták bent. 

Keserűen egymás szemébe néztek. 

Ron a borosüvegekhez lépett, s három pohárba bort töltött… az egyikbe észrevétlenül belecseppentette 

az altatót. 

Majd a poharakkal együtt Lance-hoz indult. 

Ő komoran megrázta fejét. 

- Nem tétlenkedik a mi kis őrültünk. – mondta reszelős hangon. 

- Valóban. – Ron érezte saját bizonytalanságát, de egyenesen Lance szemébe nézett. – Lance, kérsz egy 

kis bort? 

Lance hárító mozdulatot tett kezével. 

- Nem vagyok szomjas. – mondta halkan. – Bár… na jó… 

Elkezdte inni a bort. 

Szemei döbbenten kitágultak, Tiffany riadtan figyelte. 

- Leesett a vérnyomásom… - ájultan eldőlt a földön. 

Ron azonnal kutatni kezdte a nindzsa mellényzsebeit. 

- Tiff, keresd a szobakulcsot! – súgta a lánynak. 

Tiffany megtalálta a nindzsa övén, s azonnal lecsatolta. Ron hálásan bólintott. 

A fiú további terveire fókuszált: éles tekintettel ránézett Tiffre, majd átvezette őt a kijáraton. 

Az ajtót őrző Dianoshoz fordult. 



- Dianos, Lance elájult. Kérlek, őrizd őt, amíg magához tér. 

- ÉRTETTEM, ŐRZÖM. 

A páncél döngő léptekkel bement a Bálterembe. 

Ron ezúttal Lance szobájához vezette kettejüket. 

Beléptek, s Ron a polcsorhoz lépett… elkezdték átnézni Lance tárgyait. 

Jegyzetlapok, levélkezdemények, apró harci eszközök... harci gyakorlatok zsebkönyve… egy megbízólevél! 

Ron a kezébe vette a levelet, megmutatta Tiffany-nak… a lány szeme előtt kinyitotta és megforgatta… 

A levelet vastag fekete tintával írták… tényleg csak annyit tartalmazott, amennyit Lance Ronéknak 

elmondott. 

Aláírás persze nincs… de ez a kézírás ismerős! 

Tovább kutatták Lance csomagjait, hátha további levelet találnak… de csak ez az egy volt nála. 

Végül elgondolkodva szétnéztek a szobában. 

Ron Tiffanyra nézett. Halkan szólt hozzá: 

- Megmutatom néhányunknak a levelet, hátha felismerik a kézírást. 

Tiffany lassan bólintott. 

Visszaindultak a földszint felé… azonban a saját szobájukhoz közeledve Stark és Alen jött velük szemben. 

Talán pont velük akartak beszélni. 

Ronék szobája előtt találkoztak. 

Ron visszafogottan megmutatta nekik a levelet. 

- Ismerős nektek ez a kézírás? – kérdezte. 

Stark érdeklődve a levélre nézett, s határozottan átvette azt. 

Végül hosszan vizsgálta. 

- Igen. – mondta elgondolkodva. Majd élénken Ronékra nézett, s komoly hangon folytatta – Nagyon is, 

de nem tudom, hogy kié. Biztos, hogy férfi az illető, mert erős kézzel írt… 

Ron komoran bólintott. 

- Kösz. 

Alen gondterhelten sóhajtott. 

- Nekem is ismerős, de nem tudom, hogy kié… - szólt elhaló hangon. 

Tiffany hálásan bólintott, majd Ronra nézett… 



Bizonyára ugyanaz járt a fejében, ami Ront is foglalkoztatta… ha a merénylő közülük való, minél több 

embernek mutatják meg a levelet, annál valószínűbb, hogy a merénylőt is szembesítik vele. 

Ron halkan, támogatóan szólt Tiffhez. 

- Darennek még megmutatom a levelet, biztos nem ő ölte meg Stellát... akkor mutatom meg, amikor 

Lance nem látja. 

- Szerintem Daren még a pincében van. – szólt lassan Tiffany. 

Visszaindultak a bálterembe… nyomozásukkal mindannyiukat próbálták megvédeni a további 

merényletektől… 

Beértek a bálterembe… Dianos az egyik sarokból szemlélte az egész termet. Lance egy széken ült, s a 

faasztalra könyökölt. 

- Mitől fáj ennyire a fejem? – nyögte. 

Ronék bólintottak neki, Lance éles tekintettel figyelni kezdte őket… Ronék továbbhaladtak a falépcsők 

felé… 

Leértek a pincébe. 

Látták: Daren Stella holtteste mellett sírt. 

A fiú fájdalmasan rájuk nézett. 

- Miért? – nyögte elhaló hangon. – Miért kellett ennek megtörténnie? 

Ron lesütötte szemeit, s óvatosan a fiú elé tartotta a levelet. 

- Daren, szerinted ez kinek a kézírása? – kérdezte komolyan, együttérzően. 

Daren riadtan a lapra nézett. 

- Nem tudom… - mondta elhaló hangon. – Sajnálom… 

Ron komolyan bólintott. 

Leverten megfordult, s felfelé kezdett haladni a döngő fa lépcsősoron. 

Elnézte Darennek, hogy egyedül van a pincében. Tudomásul vette, hogy ez most kivételes helyzet. 

Amikor olyan állapotban vagyunk, hogy el tudjuk kerülni a rosszat, el is kell kerülnünk. 

Rádöbbent: pont most nem kell Darent féltenie. Ha a gyilkos megpróbálná megölni őt, nem lenne esélye: 

a fiú féktelenül támadna rá. 

De ez szöget ütött a fejébe. Társához fordult. 

- Tiffany! Kérlek, mindig maradjunk együtt. Tudod, hogy gyilkos garázdálkodik a kastélyban. 

Tiffany egyetértett a fiúval. Kiderült, hogy itt állandóan veszélyben vannak. 



Társaimhoz kell fordulnom támogatásért. Ha lekötöm figyelmemet azzal, hogy vigyázok rájuk, akkor 

maradok józan, biztonságomat pedig növelik. 

Hálásan nézett a szerelmére. 

- Egyetértek, Ron. – mondta nyugtató hangvétellel. – Más párral együtt derítsük fel a kastélyt, aki pedig 

egyedül van, annak szóljunk, hogy csatlakozzon. Figyelmeztessük, hogy a későbbiekben is párral 

mászkáljon. 

Hirtelen ötlet szállta meg, szemei fellángoltak. 

- A csengőkkel hívjunk mindenkit a Bálterembe! Onnan csak csoportokban távozunk majd! 

Ron elismerően elmosolyodott, s egyetértően bólintott. 

Odamentek az ajtó melletti aranyszínű sávhoz és meghúzták az előtte függő aranyozott láncot… hallották 

a csengők hangját szétterjedni a Palotában. 

A borospincéből Daren jött fel, arcán látszott, hogy szenved. Karjaiban Stellát tartotta. 

Kifejezéstelenül ránézett Tiffanyékra és elhalóan szólt: 

- Eltemetem Stellát. Utána jövök. 

Ronék együttérzően bólintottak. 

Daren távozott a Kastélykert felé... nemsokkal ezután társaik párokban érkeztek meg. 

Mikor összegyűltek, Ron lesujtottan elmondta, hová ment Daren… társai leroskadtak a székekre és 

némán várni kezdtek.  

Végül Daren is belépett a Bálterembe. A semmibe révedve szólt. 

- Eltemettem Stellát a Kastélykertben. 

Valami megindult benne. Lángoló tekintettel társaira nézett. 

- Csak akkor gyertek ki, leróni kegyeleteteket, ha utána tudtok a küldetésünkkel foglalkozni. Stella ezt 

akarná. 

Stark rekedten szólt, maga elé meredt. 

- Utána rögtön kezdjük el kivágni a fákat. Halmozzuk fel a tüzelőanyagot a Bálteremben, hogy holnap, 

mikor kinyílik az Acélkapu, azonnal felégethessük a mögötte elterülő raktárat. 

Mindannyian leverten bólintottak… most már muszáj volt megtartaniuk az elmaradt reggelit. Utána 

levonultak Stella sírjához… Daren a Palota kőfala mellé frissen ültetett virágokra mutatott… ezek szerint 

nem jelölte meg a sírt fejfával, nehogy a gyilkos meggyalázza… 

Stark érezte, hogy a gyász hamar hatalmába kerítené… 

- Én indulok fát vágni. Ezzel szolgáljuk emlékét, nem a gyásszal… mert az idő sürget minket. 

A többiek mintha félálomból ébredtek volna… lassan bólintottak, s kelletlenül követni kezdték Starkot. 



Tűző nap vette körül őket a gyümölcsfákkal teleültetett Kastélykertben. Ron egy pillanatra se tévesztette 

szem elől Tiffany-t. De észrevette, hogy társai törekednek hármasával dolgozni… tehát ők se tudták 

teljesen kizárni, hogy valaki közülük ölte meg Stellát. 

Alkonyodni kezdett. A felaprított fákat bevitték a Bálterembe… csendben álltak a bálteremben. 

Egymásra néztek. 

Nem tudták, elkéstek-e a tűzifa felhalmozásával. Az Acélkapu kinyitásán dolgozó őrült valószínűleg már 

tud róla, hogy megszálltak a Kastélyban. Tehát valószínűleg csak a Kapu megnyílása után, a 

raktárcsarnokban talált eszközökkel omlaszthatják be a barlangot. 

Mindannyian elköszöntek egymástól… levertek voltak. 

Különösen elővigyázatosan mentek vissza szobáikhoz. 

Ron, miután bezárta Tiffanyval közös hálószobája ajtaját, ismét kardhüvelyét lába alatt őrizve feküdt 

fehér lepedős ágyára. 

Fejével Tiffany felé fordult, hogy elalvásig lássa őt, s ha valamitől felébred, akkor is azonnal meglássa, 

nem fenyegeti-e veszély. 

Holnap kinyílik a kapu. – gondolta Ron. – Holnap minden kiderül. 



Az ébredés 

 

Ron a boltíves ablakon besütő hajnali fényre ébredt. Amint kinyitotta szemét, meglátta, hogy Tiffany a 

szemközti ágyon ülve nézi őt. Mögötte festmény függött a kőfalon. 

Tiffany szomorúan nézett a fiúra, bár látszott, hogy kedveli őt. 

- Nem tudom túltenni magam rajta… 

Lesütötte szemeit, s enyhén megrázta a fejét. 

- Pedig nagyon szeretném… - bocsánatkérően szólt - de… nem megy… 

Szemei fellángoltak, s határozottan ránézett Ronra. 

- Nem tudom elhinni rólad, hogy a szüleim gyilkosa vagy. – mondta támogatóan, bár hangjába 

szomorúság vegyült. – Még akkor se, ha a tények mellette szólnak. 

Teljes bizonyossággal jelentette ki: 

- Te nem lehetsz gyilkos. 

Ron szemébe nézett. 

- Próbálj meg emlékezni. 

- Nem fog sikerülni. – felelte keserűen Ron. 

- Próbáljunk meg együtt emlékezni! Talán úgy sikerül. 

Ron megértette, amit a lány mondott. 

- Rendben. – bólintott. 

Ron a padlóra tette lábait, Tiffany pedig mellé ült. 

Tiffany megfogta Ron kezét, s ő behunyta szemeit. 

Meghallotta a lány biztonságot adó, óvatos hangját: 

- Ron… emlékszel arra a napra, amikor a katonák bejöttek a falunkba? 

Ron próbált észrevenni bármilyen emlékképet, de csak sötét szemhéját látta maga előtt. 

- Nem… - őszintén sajnálta. 

- Milyen volt az idő akkoriban? – Tiffany táplálta benne a reményt. 

S ekkor megérezte: hideg, harmatos levegőt maga körül, s vízcseppeket… elsősorban a bokájánál. 

Hideg… aznap hideg, esős idő volt… 

- …igen… …gondolkozz tovább… hátha előjönnek az emlékek… - karján érezte Tiffany támogató kezeit. 



Éppen a fenyőfák között voltam, hogy tűzifát keressek… előző nap hatalmas zivatar volt, ezért csak vizes 

ágakat találtam, és abból is keveset… 

Kiválasztottam egy fiatal fát, s hazaindultam baltáért… ekkor kiáltásokat hallottam a faluból! 

Berohantam az utcákra... lángokban álltak körülöttem a házak! 

Megláttam a szüleidet! Halottan feküdtek a földön, fölöttük egy páncélos katona állt véres pengékkel… 

Elborított az indulat és rátámadtam… kicsavartam kezéből a kardját… megöltem… távolra löktem… 

De elkéstem! 

Ron karjait arca elé tette, s felzokogott: 

Ismertem a szüleidet! 

Nem tudott levegőt venni… 

Előbb kellett volna odaérnem! 

- Nem te voltál… elhiszem. 

Tiffany hangja megnyugtatta Ront. 

Kinyitotta szemeit. 

- Meg kellett volna mentenem őket! – fájdalmasan Tiffany szemébe nézett. 

A lány komoly hangon válaszolt: 

- A világ nagy, és semmi nem rajtunk múlik teljesen. Csak egy dologról dönthetünk: hogy törekszünk a 

jóra, vagy nem. 

Ron mélyen lélegzett, hogy összeszedje magát. 

- Ron… - szólt meghitt csodálattal Tiffany – az, aki engem hátbaszúrt annak idején… - megborzongott – 

nem emlékszel, ki volt? 

Ron meglátta Tiffanyt előrohanni a ház mögül, kezében még a megölt páncélos véres kardját tartotta… 

… a lány kiált, tekintete elborul, kezei ökölbe szorulnak… a páncélos messzebb fekszik a fűben… 

Ekkor élesen bevillant: izmos testalkatú, fekete nindzsa rohan a lányt hátulról közelítve! Mintha valaki 

életét akarná megmenteni, de karpengéit támadóállásba állítja! 

Ron kiált a lánynak: „Hasra!”, Tiffany azonnal a földre lapul, ő a támadó elé igyekszik, suhint a masszív 

karddal, de a nindzsa mindkét karjával karpengét fog és forgó harci ugrást végez, ÁTSZÚRJA TIFFANY-t! 

…Rögtön utána Ront… a világ elsötétül… 

Rémület sujtott le rá: a támadó itt van a kastélyban! 

Tévedek? Csak a testalkatuk hasonló? 

További bizonyságot keresett. 



S ekkor elárasztották az emlékképek: 

Daren feje mögött ciráldás arany gyertyatartó világít, a fiú a vörösfüggönyös bálteremben összegyűlt 

társaihoz beszél, az oszlopok mellé állított a lovagi páncélok között: 

- …de Ron miért ölte meg Tiffany szüleit? – éles tekintettel őrá néz - Amikor először láttam, akkor még a 

katonák oldalán harcolt… - komoran maga elé mered - utána meg már Tiffany szülei fölött áll, véres 

pengékkel… 

… Stella a lebegő szikla szélén ül, nézi a mélyben hullámzó tengert… őrlődő, álmatag hangon szól hozzá: 

- Ron… az az őrült… szóval… Nem! – tör ki élesen. Szomorúan folytatja: - Még nem vagyok biztos benne… 

- Sóhajtott, hogy erőt gyűjtsön. - Amíg van egy kis remény, hogy nincs igazam, addig bíznom kell… 

Ronra hideg zuhanyként hatott a felismerés. 

- Úristen! – kézen fogta Tiffany-t és a szemébe nézett. – Gyere gyorsan! Tudom, ki az őrült! 

* 

Ron összetoborzott társai élén rohant a sötét fémburkolatú folyosón az acél barlangkapu felé, félig 

Tiffanyra figyelt, védelmezésre készen… kezükben fáklyákat tartottak, tükörképeik élesen verődtek vissza 

a narancssárga lángokkal megvilágított fémfelületről… 

Ron lelki szemei előtt további képek jelentek meg: 

Stella vérben ázva fekszik a borospince kövén, mellette üvegcserepekkel… ő eredménytelenül keres 

nyomot a boroshordók alatt…. Irma nővér leszúrva, gyógyszeres könyve félrehányva hever az asztalon… a 

kórteremben semmi nem utal a gyilkos kilétére…. 

Dühösen kitört, hallatszott belőle az önvád: 

- Milyen hülye voltam, pedig nyilvánvaló! 

Alen határozott hangon szólt: 

- Minden jel őrá utal! 

Stark élesen hadart: 

- Siessünk, mielőtt megöl mégvalakit! 

Közeledtek a folyosó végéhez… a balra nyíló acélkapu melletti fal takarásában egy órmótlan, csillogó 

fekete lovagi páncélt láttak meg: Dianost. 

Ron társait vezetve lefékezett a páncél előtt, s sürgetve kérdezte: 

- Dianos, mi van a kapu mögött? 

- NEM… ISMEREM FEL… AZ ESZKÖZÖKET. NÉZD MEG ŐKET MAGAD! 

Ron a páncélra nézett. 

Tehát felmérni nem tudta a terepet. De védeni tud minket. 



- Dianos, gyere velünk. 

- JÖVÖK. 

Mindannyian elővették fegyvereiket… elszánták magukat, s megfeszült karokkal, harcra készen léptek az 

acélkapuval szembe. 

Szemük elé tárult egy széles barlangcsarnok, amit fekete fémoszlopok tartottak… az oszlopok alsó 

negyede vastag, ovális alakú volt, közepükön kéken derengtek. A halványan világító talapzat alul és felül 

fekete fémsávvá vált és elvékonyodott, s az oszlopok felső háromnegyede szürkén csillogó 

fémcsövekként nyúlt fel a csarnok kőkupolájáig. 

A csarnok padlója nagyméretű fekete fémcsempékkel volt kirakva, amik bonyolult, körszimmetrikus 

sokszögként tükrözték vissza a kékes fényt. 

Ron ösztönösen Tiffany-ra figyelt, s rápillantott. 

Tiff azt várja, mindenkit védjek. Igaza van. De elsősorban őt kell védenem. Csak a gyereke, testvére 

védelmét kérhetné maga helyett. 

Ron elővonta kardját és harci állásba tartotta. Társai is elővették fegyvereiket. 

Ron egész látókörét próbálta figyelni, s belépett a kongó csarnokba. Társai szoros csoportban követték, 

érezték egymás melegét és lélegzetét. Dianos döngő lépteivel elárulta, hogy velük van. 

Ron nem tudta, merre vezesse barátait. Lassan haladt a csarnok közepe felé, hogy minden veszélyt 

időben észrevegyen. A fémoszlopok sugárirányban a csarnok közepéhez tartottak. 

Az ovális fémoszlopok csak első pillantásra tűntek oldalt kéken derengő csöveknek: mikor közelebb értek 

hozzájuk, látták, hogy fekete talapzatuk fölötti alsó negyedükben áttetsző anyag tárol halványkék fényű 

folyadékot… a vastag fémtojások valójában üreges kapszulák voltak. Csak végeik álltak fekete fémből. 

A fenti szürke csövekből folyadékok ütemes csepegése visszhangzott. 

A fekete kapszulákban, a kéken derengő folyadékokban pedig… 

…alvó emberek lebegtek. 

Ábrázatuk elmélyült tudásról árulkodott, de egyúttal komor gonoszságot sugallt. 

- Úristen! – tört ki feszülten Ron. - Miféle hely ez? 

Ron hangja szétterjedt a teremben, s miután elhalkult, ismét csak a folyadékok csepegését hallották. 

Elvileg az eddig ismert legvédettebb Tribal technológiát őrzi a Kapu… de itt élő embereket látunk! 

Társai veszélyt sejtve néztek az oszlopok között terjengő sötétségbe. 

Ron belenézett az egyik kapszulába: a kék folyadék teljesen mozdulatlan és buborékmentes volt, és 

semmi nem ért hozzá a belsejében lebegő emberhez… még egy lélegeztető vezeték se. 

Eszébe jutott, amit Azerius oktatómágus a Világ háttérbe vonult Urairól mondott. 



Szóval emögött az acélkapu mögött alszanak a világ urai… akik maguk számára elszaporítják, majd újra 

és újra kiszívják az élővilágot. 

A távolban, velük szemben fényes pontok gyúltak ki. A fehér jelzőfények egyre feljebb terjedtek, s 

láthatóvá vált: a csarnok közepén egy fekete állványzat magasodik, ami felfelé haladva szétágazik a 

barlang kupolája alatt vezetett szürke csövekké. 

Az állványzat alján különféle színű jelzőfények gyúltak fel ütemesen villogva. 

Stark előremutatott. 

- Az őrült! – szólt folytott hangon. – Bekapcsolta a vezérlőpultot. 

Alen maga elé tartotta karomkesztyűit, erre a többiek is támadóállást vettek fel. 

Most már csak a gyorsaság mentheti meg őket. 

Ron rohanni kezdett a csarnok központja felé, társai követték… 

…közelíteni kezdtek az összetömörülő csőhálózathoz… meglátták, hogy a külső csövek különféle színű 

folyadékokat takarnak… végül tisztán kivették az állvány alját: a vezérlőpult színes fényekből és 

tekerőkarokból állt, s vízszintes körként körbefogta a csöveket. 

Éles figyelemmel szétnézve rohantak tovább, még mindig nem láttak senkit… 

A vezérlőpult egy szakasza teljesen sötét volt, s ez a sötétség oldalra mozdult. 

- Állj! – kiáltotta Ron. Kardjával előremutatott. – Ott a Főparancsnok! 

Meglátták: nindzsaruhába burkolt, izmos alak kezeli fiatalos mozgással a vezérlőpultot. Feléjük fordult, 

kezét kardja markolatára tette. Megvetően szusszantott. 

- Csak nem Ron és Tiffany? – szólt gátlástalan gúnnyal. 

Ronnak a lényébe vágott a szó. 

A konfrontáción tartotta ellenfele figyelmét. 

- Elég a színjátékból! Vedd le a maszkod, Daren! 

A fekete maszkos alak elvetemülten horkantott. 

- Szóval rájöttetek. Ügyes. – szavait tagadó gúnnyal szólt. - Remélem, azért kellően megizzadtatok, mire 

rájöttetek, hogy én vagyok az „őrült”. 

- De miért, Daren? – szólt Tiffany felindultan. Ron gyors pillantást vetett rá, majd ismét a fekete harcost 

figyelte. - Miért csinálod ezt? 

Daren színpadiasan nyílt hangvétellel minősítette ostobának a lányt. 

- Ugyan, Tiffany kedves, erre még nem sikerült rájönnötök? 

Szemei élénken felizzottak. 

- Hogy miért csináltam? – vakkantott. - Azért, hogy felébresszem a népemet! 



Ron kardjával lassan, enyhén megcélozta a fekete harcost, szemével feltűnésmentesen fókuszált rá. 

- A Tribalokat. – szólt óvatosan, jellegtelenül. 

Daren azonnal ránézett. Kaján felszabadultsággal válaszolt. 

- Látom, azért szorult beléd némi ész. – Vigyorgott. Eszelős rajongással folytatta: - Igen! Én Tribal vagyok! 

– lelkes gúnnyal nézett rájuk - Már túl régóta alszunk, de most elérkezett az idő az ébredésre! 

Mindannyian aludtatok, te miért nem? Kizárt, hogy lemondtál a halhatatlanságról. 

- De te… hát persze! Felébredtél, amikor ellopták a medált. 

Daren éles tekintettel bólintott. 

Ron átgondoltan, de határozottan beszélt: 

- És most a többieket is fel akarod ébreszteni, hiszen az élővilág újra kialakult. 

Daren szemébe vágta: 

- Az élővilág, amit parazitaként elpusztítottatok! Csak azért, hogy örökké éljetek! 

Daren hörögve, kárörömmel felnevetett. Szélhámos kéjjel válaszolt:  

- Így van! A Világ kellően benépesült ahhoz, hogy újra felébredjünk. 

- Nem! – tört ki Tiffany szigorúan - Ezt nem engedhetjük meg! 

Daren eszelősen Tiffanyra nézett. 

- És mit kívántok tenni ez ellen? 

A lány nem válaszolt, mindannyian támadásra készen néztek Darenre. 

A fiú vadállati indulattal felvihogott. 

- Hahaha! Semmit! 

Előrántotta kardját… de a markolat rövid tőré volt, amit Tiffany felé hajított! 

Ron a lány elé ugrott, és köríves kardcsapással félrelökte a száguldó tőrt. 

Életében először sikerült repülő pengét eltalálnia. 

Darenre nézett: fekete ruháján már csak egy markolat látszott. Tényleg csak a széles kardja maradt. 

Ron lassan, mély hangon beszélni kezdett. Gépiesen szólt, de hangja komoly indulatról árulkodott. Izzó 

tekintettel, de határozottan figyelte a harcost és lassan haladni kezdett felé. Remélte, hogy társai 

követik. 

- Nem... Több embert nem ölsz meg… És főleg nem Tiffanyt… 

A fekete harcos bátortalanul hátrált a vezérlőpult felé… nem volt hova hátrálnia. 

- Őt nem veheted el tőlem ismét! 



Ron kardjával a harcosra sulytott, s a csapást Daren pengéjét kirántva azonnal blokkolta. 

Daren elcsavarta Ron kardját, a vezérlőpult alsó falához szorította. 

- Ha! – kiáltotta élénken. - Azt te csak hiszed! 

Ron társai csatakiáltással magukra vonták Daren figyelmét és rátámadtak. 

Daren elszánt idealizmussal küzdött, de ellenfelei túl sokan voltak... Alen karomkesztyűi többször 

felsebezték karját, Tray különösen erős kardcsapásait csak blokkolni tudta. 

Daren néhányszor segélykérően hátrapillantott. 

Ron is bekapcsolódott a csatába. Végül Daren egyszerre blokkolta Tray és Alen fentről indított vágásait, s 

Ron kardjával átszúrta a nindzsát. 

Daren elfehéredett. 

Utolsó erejével beszélt. 

- Pedig olyan… közel… voltunk… 

Összeesett a földre, s vére kifolyt a padlóra. 

Ronék távolabb léptek, s lesujtottan nézték a holttestet. 

- Daren… - szólt álmatagon Tiffany - soha nem gondoltam, hogy ilyesmire képes… 

Ron megrázta a fejét. Leverten szólt: 

- Én se… 

Lelki szemei előtt ismét megjelent a halott Irma nővér és Stella… 

- Nem! Valahogy nincs rendjén ez az egész! 

…Lance Stella kórházában, levélben kapta a megbízást... pont a csapatot vezető Stark megölésére… 

…Stark a kastély szürke kőfalú szobájában lelkes figyelemmel beszél hozzá és Tiffhez: 

- A medált kereső személy talán egy faluban lakott, és nem akarta, hogy a helyiek megtudják, ki ő…. 

…Amnéziásan bóbiskol a kórházban, mellette Tiffany fekszik akit nem ismer fel… a kórterembe belép egy 

fekete ruhás harcos… tiszteleg és jelentést tesz Stellának… 

Megdermesztette a rémület. De felfedezését nem tagadhatta le maga előtt. 

Társaihoz fordult. Megalapozottan akarta elmondani nekik. 

- Csak egy nagy színjátékot látunk! Emlékeztek? Az erődben, mikor beestem a kazamatákba, hallottam 

néhány beszélgetést. A katonák nem tudták, mi történik körülöttük, de végig Többesszámban beszéltek! 

Magukról és a parancsnokaikról is. A titokzatos Főparancsnok pedig csak jelbeszéddel kommunikált! 

Nem akarta, hogy tudják, milyen a hangja. 

- Miért? – kérdezte Stark mély hangon, merengve. 



- Mert a parancsnokot két személy játszotta el! Hol az egyik, hol a másik! Az a páros, akik gigantikus 

tervük részeként megalkották az ál-császárságot, és elindították a Tribal technológiák újrafelfedezését! 

Ron elkomorodott. 

- És ők adtak utasítást a gyilkosságokra. 

Komolyan társaira nézett. 

- Közülük Daren volt az eszköz. Ő lépett mindig előtérbe, úgy intézte, hogy rá mutasson az összes nyom. 

Most is határozottan eljátszotta, hogy ő áll az események mögött. 

De túl nyilvánvaló, hogy ő követte el a tetteket. Most is céltudatosan egyesszámban beszélt, mintha ő 

lenne az irányító, ő lenne a titokzatos „őrült”. 

Az Agy valójában a másik személy, aki úgy intézte, hogy rá a gyanú legkisebb árnyéka se vetülhessen. 

Most is hall minket. Ő is itt van, ebben a csarnokban. 

- Kicsoda? – kérdezte komoran Stark. 

- Az, aki ennek az egésznek az értelmi szerzője. Egy Tribal. Aki évekkel ezelőtt találkozott Darennel, s a 

gyanútlan, fiatal fiú… beleszeretett. 

Ron a fekete csövek felé fordult. 

- Igaz, Stella? 

Komor szavaira először csak a vízcseppek visszhangja válaszolt. 

Majd a fekete csövek között megláttak mozogni egy barna hajzuhatagot és vörös-fehér palástot. 

Léptei egyre közelebb értek. 

A csövek közül Stella jött elő. 

Komolyan, határozottan jött szembe velük, de sugárzott róla a megvetés. Ronra nézett. 

- Gratulálok. – mondta semlegesen, lányos hangon. – Nem hittem volna, hogy akár csak a töredékére is 

rájössz annak, mi folyik itt valójában. 

Ron elfojtott indulattal nézett a lányra. 

- Téged védett végig, ezért vallotta magát Tribalnak, ezért hagyott nyilvánvaló nyomokat, hogy minden 

gyanú rá terelődjön, és rád senki se gondoljon. 

- Így van. – sóhajtott Stella, majd érdektelenül mondta: - Úgy látom, tényleg mindenre rájöttél. 

Alen döbbenten meredt rá. 

- De te… meghaltál! 

Ennél még az is jobb lenne, ha Stella valóban meghalt volna. – gondolta Ron. 



Ron továbbra is Stellát tartotta szemmel, kézzel is rámutatott, hogy a lányt figyeljék. Közben válaszolt 

Alennek: 

- Ez is része volt a színjátéknak. Daren még össze is kaszabolt egy kicsit, hogy teljesen hiteles legyen a 

„halál”. Csakhogy amikor megittad a Choriadnát, az azonnal elkábított, s így a földre esve az üvegcsét is 

összetörted. Csak most értettem meg, mik azok az üvegszilánkok. 

- Choriadna? – kérdezte Stark. 

- Igen. Az a szer minimálisra csökkenti az ember életfunkcióit, így meggátolja, hogy egy betegség 

továbbterjedjen a szervezetben. 

- És… Daren? - szólt őrlődve Tiffany - Őt miért kellett felhasználnod? Miattad kellett… Megölnünk. 

Stella unott rutinnal válaszolt: 

- Daren gyenge személyiség volt, könnyen tudtam manipulálni. Tökéletes eszköz volt a gyilkosságokhoz. 

Tiffany élesen nézett a lányra, s mély, elítélő hangon szólt: 

- Eszköz? Ő Szeretett Téged! 

Stella megigazította haját. 

- Úgy van. A szerelem vak. Ő volt a statisztikailag is nélkülözhető, szükséges áldozat. 

Ront elborította a düh. 

- Statisztikailag is nélkülözhető? – érezte, ahogy foggai összeszorulnak. - Te… eszelős… gyilkos! 

Stella szigorúan ránézett. 

- Csak nyugalom, még felmegy a vérnyomásod! 

- Nincs jogotok kiszipolyozni a világot! 

Stella félrenézve elfojtott egy türelmetlen vicsort, majd ismét egyenesen válaszolt. Megvető hangvétele 

elárulta: semmi esélyt nem adott annak, hogy Ronék hasznos észrevételt tehetnek. 

- Minden életforma részéről természetes, hogy törekszik a fennmaradásra. Mi, a Tribalok nem csak 

fajunkat tartjuk fenn az öröklétig. – Szemei lelkesen fellángoltak, hangja gyönyörűséggel telt el - Hanem 

az egyéneket is, hogy tudásunk fejlődését ne vesse vissza generációváltás. Ugyanolyan joggal törekszünk 

fennmaradásunk esélyét maximálni, ahogy azt az összes faj teszi. 

Együttérző, de lemondó hangvétellel sajnálkozott. 

- Az, hogy egyedeink is fennmaradhassanak, a többi faj részéről áldozattal jár. De így biztosítjuk 

tudásunkat, hogy váratlan katasztrófát is túléljünk, így maga az élővilág éljen túl egy bolygószintű 

katasztrófát. Halálával tehát a többi faj is az élet fennmaradásához járul hozzá. 

Merengve sóhajtott. 

- Őrzőként csak azt öltem meg eddig, akit kellett. 



Együttérzéssel, sajnálkozva mondta: 

- És ezentúl is csak azt fogom megölni, akit muszáj. 

Rájuk nézett átható és megértő tekintettel. 

- Ti például mind az utamban vagytok… Inkább fogadjátok nyugodtan a halált. Úgysincs semmi esélyetek 

a Lélekőr ellen. 

- Szétszóródni! – kiáltotta Alen. 

Tágabb körbe álltak, de továbbra is mindannyian Stellát figyelték. Ron magával húzta Tiffany-t, s az egyik 

kéken ragyogó tartály mögé állította. Közben szemlélni kezdték laboratóriumot. 

Egyszer már alábecsültél. – gondolta Ron - Megy ez neked többször is! – De szándékosan nem mondta ki, 

hogy a tribalt felkészületlenül támadhassa. 

Tiffany elméjét váratlan ötlet világította meg. 

Még meggátolhatom a vérengzést! 

- A tribaloknál is értelmesebb vagy, ha csak magadra irányítod az energiatranszfert, és nem ébreszted fel 

a tribalokat. – szólt a függőleges kapszula mögül. 

Stella szemei összeszűkültek. 

- Egyedül nem csak ti veszélyeztetnétek engem. – mondta lemondóan. – Nekünk, tribaloknak a 

leggyorsabban kell fejlődnünk két alvási fázis között. Ezt csak közösen tehetjük meg. Csak így van 

esélyünk felkészülni a még nem ismert, jövőbeli katasztrófákra. 

Stella oldalra nyújtotta karjait, s egy pillanat alatt felemelkedett egy irányítókarokkal felszerelt köríves 

székbe, körülötte szivárványszínű energiaburok jelent meg. 

- Az a jó, ha társaim élőben látják, hogy sikeresen védelmezem őket. – sóhajtott. – Remélem, az előadás 

végére már ébren lesznek. 

Megnyomott egy gombot a lebegő szék paneljén, s a csarnokot géphang árasztotta el: 

- ÉBRESZTÉS BEINDÍTVA. FOKOZOTT VÉDELMI RENDSZER ÉLESÍTVE! … FIGYELEM, BEHATOLÓK A 

CSARNOKBAN! LÉLEKŐRNEK JAVASLAT: ELSŐDLEGES FELADAT: TRIBAL VÉDELMEZÉSE. MÁSODLAGOS 

FELADAT: BEHATOLÓK ELPUSZTÍTÁSA. 

A csőhálózat központjában tárolt színes folyadékok felizzottak, s keringeni kezdtek. 

A lebegő széken ülve Stella meghúzott néhány vezérlőkart. Az őt körülvevő lélekőr tetején két csavarodó 

energiakar jelent meg, ami színesen felizzott és összeszűkült. Egyértelműen energiát kezdett fokuszálni. 

Stella ökölbe szorította kezeit, s a lélekőr körívesen villámokat szórt rájuk. Ronék vetődve félreugrottak. 

A kapszulák nem károsodtak, teljesen visszaverték a villámokat. Kék folyadékukban a tribalok 

zavartalanul aludtak tovább... 

Stella gátlástalanul lőtte rájuk az elektromos sugarak sorozatát, amik szikrázva terjedtek szét a kapszulák 

között... a kék sugarak hálójában Alen, Stark és Tray összeesett. Lance oldalra szaladt, de őt is földre 



sulytották a villámok… az elektromos sugarak elérték Dianost, de a fekete fémpáncél egyenesen az 

acélpadlóba vezette a villámokat, leárnyékolta mögötte álló társait. 

Ron rákiáltott a páncélra: 

- Dianos, védd Tifet! Nem ölhetsz ártatlant, cserbenhagyással se. 

- VÉDEM ŐT. TI ÉRTETEK A HARCHOZ. 

Dianos döngő léptekkel Tiffany és a kapszula közé állt, leárnyékolva a lányt. 

Stella Ront vette célba a villámaival, s az oldalazva futó fiút próbálta eltalálni. 

Tray a villámok alatt kúszva a Lélekőr háta mögé került. Összeszedte magát, felugrott a Lélekőrre és 

belevágta karját a szivárványszínű védőburokba. Ahogy hasogatta, a védőburok újra és újra helyrehozta 

önmagát. 

Stella vadul tologatni kezdte az irányítókarokat, próbálta Tray-t lerázni. 

Tiffany következetesen nem érdekelte a Tribalt. Tiffany a Lélekőr belsejére koncentrált, belülről próbálta 

elmedallammal szétzúzni. A gép nem jelezte, hogy Tiffany hat rá. 

A Lélekőrt körülvevő szivárványszínű energiabuborék pulzálni kezdett. Ron megcélozta Stellát és felé 

hajította kardját… de fegyvere fennakadt a vibráló búrában, s mikor az ismét eltűnt, a kard a földre esett. 

Tiffany érezte, hogy hamarosan töréspontig fokozza a Lélekőrben a feszültséget. 

Tray lezuhant a földre. Stella újult lelkesedéssel nyúlt a karokhoz, s eszelős tekintettel vette Ront célba. 

Tiffany akadálytalanul tolta a káoszt a lebegő fegyverbe. 

A Lélekőr rövid csörömpöléssel szétrobbant. Befelé repülő darabjai élesen megsebezték Stellát, ő lezuhant 

a padlóra és kifacsartan, mozdulatlanul elterült rajta. 

Egyértelműen meghalt. 

Ron, Tiffany és Tray azonnal odarohantak Starkhoz, Alenhez és Lance-hez. Megnézték pulzusukat: 

mindhárman életben voltak, s a nyakukat érő nyomásra magukhoz tértek. 

Dianos a közelükbe állt őrködni. 

Végül mindannyian felálltak, s elkeseredetten néztek a Lélekőrből megmaradt törmelékre. 

- Miben voltak ezek magasabbrendűek? – dörmögte Alen. – Az átverésben és az agresszióban. Senki nem 

tanulhat tőlük érdemben és nem is emelkedhet fel. 

Tray körbenézett. A tartályok mozdulatlanul álltak, bennük a Tribalok zavartalanul aludtak. 

A víz csepegése azonban megszűnt. 

- Le kell állítanunk az ébresztést, ha még zajlik! – szólt tettrekészen. 

Tiffany megrázta a fejét. 



- A Csőhálózat összesűrűsödött tövére átterjedt az általam sugárzott káosz. Befagyott a színes folyadékok 

keringése, nincs, ami fölébressze a Tribalokat. Már a kék folyadék sincs forgatva, ezért álmukban meg 

fognak fulladni. 

Ránéztek a csövek központjára: az valóban megszűnt működni. 

Már nem sürgette őket semmi. Leültek a földre, hogy visszanyerjék erejüket. 

Stella, aki a kórházban meggyógyította Tray-t, az életükre tört. Végig ellenük dolgozott. Ő és Daren soha 

nem volt őszinte velük. A Kastélyban se próbálták védeni a többieket. Kezdettől fogva elárulták őket. 

Percek telhettek el. 

- Nekem ez nem világos… - szólalt meg éles figyelemmel Tiffany. - Miért nem kutatott át engem Stella, 

amikor szüleim halála után a kórházába kerültem? A léghajón miért nem utasította egyszerűen a katonáit 

ugyanerre? Ehelyett megrendezte Darennel a megmenekülésünket. 

- Ezekre a kérdésekre talán soha nem tudjuk meg a válaszokat. – válaszolta Ron. – Arra gondolok, talán 

bonyolultabban akart manipulálni minket, hogy fejlessze önmagát, alkalmasabbá váljon a túlélésre. 

Tiffany maga elé meredt. Végül így szólt: 

- Szerintem arra akart választ kapni, ha követőket toboroz az alsóbbrendű emberek közül, azok képesek-

e megvédeni a Tribalokat. Ezért hagyott életben minket, és rendezte úgy az eseményeket, hogy Daren 

megküzdjön velünk. Ő volt a kísérleti alany. 

Stark megvetően szólalt meg: 

- Neki meg gondolom azt mondta, a jelenlegi emberek intelligenciáját teszteli. Hogy veszélyt jelentünk-e 

rájuk, s érdemes-e követőket toborozniuk. 

Tiffany szemei felpattantak, úgy tűnt, inger éri távolról.  

Komolyan Ronhoz fordult. 

- Ron! Úgy érzem, a káosz, amit elmedallammal a Lélekőrben szítottam, egyre terjed a laborban. Nem 

csökken, hanem növekszik. Menekülnünk kell. 

A padló megremegett… az ovális tartályok imbolyogni kezdtek. 

- Futás! – kiáltotta Alen. 

Felpattantak és rohanni kezdtek az acélkapu felé… hátuk mögött döngve csapódtak a padlóba a 

kupoláról leváló kődarabok… sok kőtömb egyenesen az ovális tartályokat zúzta szét, szétfröcskölte a 

folyadékot és megölte a bennük alvó tribalokat… 

Ronék kiértek a Palotába vezető fémfolyosóra… előttük szakadt be a mennyezet néhány helyen, ki kellett 

kerülniük… 

Tiffany érezte, ahogy az egész Palota átveszi a kaotikus rezgést… 

Kiértek a gázfáklyákkal megvilágított kőfolyosóra… tovább rohantak a Fogadócsarnok felé, s beléptek… 

mögöttük kődarabok omlottak a csarnokba vezető nyílásba… Ron elé, ő még nem ért ki! 



Társai nem vették észre, lélekszakadva rohantak ki a Palotakapun…. Tiffany észlelte, amint az egész szikla 

megtöltődik a fodrozódó rezgésekkel… 

Elértek a füves szikla széléig. 

Alen kiáltott: 

- Muszáj leugranunk, egyenest a tengerbe, hogy túl is éljük! 

Körülnéztek, s meglátták, hogy Ron hiányzik! 

- Ron!!! – tört ki Tiffany – Hol van Ron??? 

- Csak nem maradt odabenn?! – szólt Alen. – Vissza kell… 

Ekkor a szikla megrázkódott, s mindannyian lezuhantak a mélybe. 

* 

A tengerbe érve mindannyian lesüllyedtek, s métereket kellett felfelé úszniuk, hogy kiérjenek a levegőre. 

Ezuán kiprüszkölték az orrukba ment vizet, s szemüket is letakarították. Alen kiáltását hallották meg: 

- Ez az egyetlen sziget a látóhatáron! Oda kell megpróbálnunk eljutni! 

A hang forrása felé néztek, s meglátták Alent, amint a látóhatár egy távoli pontjára mutat. 

A privatér kapitány úszni kezdett az aprónak tűnő sziget felé, társai követték. 

Tiffany nem tehetett mást: sírását visszafogva követte társait, s reménykedett benne, hogy Ronnak is 

sikerül kijutnia a lebegő szikláról. Nem hibáztathatta magát az elmedallamért: csak azzal tudta 

megvédeni életüket, s a Tribalok pusztulását is az biztosította. De remélnie kellett, hogy Ront se sebezte 

meg az általa elszabadított káosz. 

Időnként visszanéztek a lebegő sziklára: az remegett, de se a tetején, s az előtte lévő vízfelületen nem 

látták meg Ront úszni. 

Óráknak tűnt, amíg elértek a szigetre. Kimerülten kimásztak a partra és kitették ruháikat száradni. 

Miután megszáradtak, körbejárták a szigetet, kikötőt keresve. De az apró szárazföld lakatlannak tűnt.  

Végül a sziget túloldalán találtak egy magányos, település nélküli kikötőt: karban volt tartva, de nem volt 

területén se állomásépület, se személyzet, se élelem. Egyértelműen csak átszálló- és rakodóállomásként 

hasznosították. 

A csapat tagjai szétosztották egymás között a náluk maradt érméket, hogy mindannyian haza tudjanak 

jutni. 

Tiffany könnyes szemmel, de határozottan nézett társaira. 

- Én… nem megyek el a legközelebbi hajóval. Ameddig tudok, várok Ronra. Elindulok felderíteni a 

szigetet… most elbúcsúzok. 



Társai megrettenve fogadták döntését. De nem tehettek érte többet, mint hogy felvértezték a neki és 

Ronnak szóló hajójegy árával. Remélték, hogy azelőtt érkezik újabb hajópár a kikötőhöz, hogy a lány 

éhenhal. 

Két nap múlva hajó érkezett, s a csapat kikötőnél maradt tagjai felszálltak rá. Megtudták, hogy a 

szállítmányok és utasok fuvarozói szerencsére sűrűn használják találkozóhelynek a mólókat. 

Két napig utaztak a legközelebbi állomásig…  

Végül Alen visszaállt Toran privatér hajóskapitányának, s régi legénységével új hajót vezetve nézte a 

tenger nyugtató hullámait. 

Stark a tribal léghajót kutatta fel a szigetcsoporton, amit a lebegő szikla korábban maga mögött hagyott. 

Ismét birtokba vette, majd visszatért az elhagyott kikötő szigetéhez és végigrepült fölötte. Tiffany már 

nem volt a szigeten… Stark továbbutazott a lebegő sziklához. Lehorgonyzott, s remélte, hogy a fémballon 

nem csapódik a Kastélynak, míg Ron után kutat.  De mielőtt leeresztette a fémlánc létrákat, meglátta 

előjönni a Császárság szigeten rekedt, egykori tudósait. A csapat korábbi látogatása idején csak a 

kutatókazamatákban rejtőzhettek. 

Stark döntött: megnyitotta a léghajót, menedékként a tudósoknak. Pilótaként ő maradt a kapitány. 

Legénységével átkutatta a kastélyt, de sehol nem találták Ront. Nem volt miért maradnia. 

Világkörüli útnak indult, hogy kutatómunkát találjanak, s végül leszerződtek a Mágussziget időjárásának 

előrejelzésére. A mágusok kitűzték célul, hogy rátaláljanak egyszerűbb léghajók megépítésének módjára, 

s a többi szigetcsoporton is elterjesszék mindazt, amit az időjárás előrejelzéséről idővel megtudnak. 

Tray a tyrani helyőrség barakkjának tornácáról ismét büszkén nézte a parancsnoksága alatt gyakorlatozó 

katonákat, átérezve választott szakmája felelősségét, s lelki szemei előtt megjelent a biztonság, amit 

kiképzésük után a településekre kirendelt, páncélozott faluőrök fognak képviselni. 

Lancenak sikerült eljutnia otthonáig, hogy ismét ugrathassa feleségét, de hitvese megelőzte: már 

kiépítette a férjét fogadó humoros csapdákat. 

A csapat tagjai levélváltás vagy személyes látogatás útján idővel mindenkinek a sorsáról értesültek, így 

Tiffany sorsáról is. 

* * * 

A Tribal csak tettette halálát: megvárta, míg ellenségei távoznak, ezután egy gyógyító gép felé kezdett 

vánszorogni. A Lélekőr-rendszer megszűnésekor megbolydult antigravitációs hajtóművek beomlasztották 

a mennyezetet: annak darabjai összeszúzták a hibernálókapszulákat, faja tehát kipusztult. Ronék terve 

maradt az egyetlen, amit végrehajthat: meggyógyul, s a szükséges szerkezetek helyrehozása után 

önmagára irányítja az élővilágból szükséges mennyiségű életenergiát. Látta az érzelmi függéssel 

rabszolgává tett Daren holttestét… azt az embert már nem használhatta fel előrejutásához… 

Érezte elillanni magából az életet, de elméje gyorsan pörgött. Látta maga előtt a lehetséges hosszútávú 

választásokat: egyedül marad titokban, örökké élve… de az első bolygószintű katasztrófát így nem tudná 

elhárítani. Megpróbálhat egyedül fejlődni a tudományokban – de ez se lenne elég gyors. Valószínűbb, 

hogy majd meghívja magához az emberiség legjobb és érzelmileg is erős tudósait, új tribal közösséget 

állítva fel. 



Tovább kúszott a szövethelyreállító kapszula felé… de ingerületein érezte, hogy belső szervei felmondják a 

szolgálatot, s már agya se kap elég oxigént… az alacsonyrendű emberek győztek felette. Összefogtak 

ellene, s túlerővel megölték. 

* * * 

Dianos észlelte, hogy az őt megidézők sikeresen végrehajtották küldetésüket, ezért elbúcsúzott a 

többiektől, s őt is ellátták érmékkel. A páncél döngő léptekkel, egyedül indult vissza megjelenésének 

kőcsarnokába. Fölöslegesen nem árthatott az embereknek… viszont tudta magáról, hogy a munkavállalás 

bonyolultságát képtelen átlátni. Szerencsére nem kellett a tengeren átúszva megtennie a visszautat: ki 

tudta fizetni az összes hajójáratot. 

Végül partra szállt a Mágusok Szigetének kikötőjében, egyhangúan követte az árnyékot adó gyümölcsfák 

közt vezető széles ösvényt, majd belépési engedélyt kért a kastélykert kapuját őrző ügyeletes mágustól, 

semleges hangon. A mágus lelkesen üdvözölte a mozgó páncélt, s megadta az engedélyt. Dianos 

továbbindult a talajra fektetett kövek között hézagos, füvekkel benőtt kerti úton, a Kastély kovácsoltvas 

ívekkel díszített acél főkapuja felé tartott. Néhány mágus derűsen intett neki, de nem kiáltottak 

társaiknak a ritka látványosság miatt: tudták, hogy feladatuk az önzetlenség terjesztése - s ez független a 

Kastélyba érkező vendégtől, akinek tudata sincs, amivel egy virágesős örömünnepet élvezhetne. 

Dianos késedelem nélkül belépett a Főkapun át a homállyal borított, színes kőciráldákkal díszített tágas 

fogadócsarnokba, az egyik oldalsó lépcsősort kiválasztva lement a labirintusszerű Könyvtárba, s eljutott 

egészen az obeliszkek csarnokáig. Minden ünnepélyességtől mentesen odaállt a hét oszlopból álló 

foghíjas kör közepére, s egyetlen, dörrenő hangjelzést adott. 

Ekkor az oszlopok elektromos impulzusokat lőttek a páncélba: a rezgésekkel visszaküldték őt a 

változatlanul rezgő húr-részecskék téridejébe, ahol semmit nem roncsol meg az idő vasfoga. A csarnok 

ismét üressé vált. 

… Tiffany azonban egyre csak bolyongott a fákkal borított szigeten: kétségbeesetten kereste Ront, újra és 

újra végigjárta az erdőt. Időről-időre visszatért a kikötőhöz, megnézni a maga által hagyott jeleket, de 

soha nem talált újakat. Majd a sziget másik oldalához sietett, ahonnan látni lehetett a lakatlan lebegő 

palotát. Itt feszülten kémlelte a tengert, hátha meglátja Ront úszni a sziget felé. 

Bebörtönözte őt az aggodalom, s a szigethez láncolta Ronhoz való kötődése, az, hogy a fiú sorsának híre 

elkerülte őt, s hogy reménykednie kellett benne: Ronnak sikerült kiúsznia a szigetre. 

Ismét elindult a sziget belseje felé, de kimerülten megállt. Hiába járta megint körbe a partot: sehol nem 

talált Rontól jelet, s az ő nyomai is érintetlenek maradtak. Sokadszorra borította el az elkeseredett 

kétségbeesés: Ron meghalt, hiába vár rá. Sose fogják egymást viszontlátni. 

Dermedten könnyezett, s ekkor meghallotta az aljnövényzet súrlódását maga mögött. 

Megfordult… 

… s Ront látta közeledni, hasonlóan viharvert megjelenéssel. A fiú még csöpögött a víztől. 

- Tif… - szólt rekedten a fiú. 

Tiffanyról leszakadt minden nyomorúság, s önkívületben felkiáltott: 



- Ron!!! Ho… - hangja elcsuklott - hogyan? – megfájdult a torka. 

A fiú se bírt beszélni. 

- Hát… 

Tiffany botladozva odarohant hozzá, a nyakába ugrott, s ölelve simogatta. 

Ron hallotta füle melett Tiff halk, bízó hangját.  

- Én már azt hittem, hogy… - a lány lelkében egyértelműen sírt – hogy… meghaltál… 

Ron érezte, ahogy Tiffany remeg. A lány ismét megszólalt - mély, álmatag, szerető hangon: 

- Mindenhol kerestelek, de nem voltál… sehol. 

Simogatni kezdte a lány haját. 

- Semmi baj. – szólt támogatóan, de csak rekedtes suttogásra futotta. – Már itt vagyok. 

Tiffany Ron karját fogva eltávolodott, s intenzíven Ron szemébe nézett.  

- Ron… Hol voltál idáig? 

A fiún remegés futott végig: megrohanta az erdőben rátört kétségbeesés. 

- Téged kerestelek. – mondta sírósan. 

De most már tudom hogy élsz, és itt vagy velem! 

Erőt vett magán, s támogatóan folytatta: 

- Közben gondolkodtam. 

Ránézett Tiffanyra, s bár halvány hangon, de lelkesen folytatta: 

- Rólad… Rólam… Rólunk. 

Megfogta Tiffany kezeit. Kimerülten rámosolygott. 

A lány szemei fellángoltak. 

- Ron! – szólt komolyan. 

Nem folytatta. De kezeivel visszaszorított. 

Ron az érzésekre gondolt, amiket az általa keresett lány keltene benne. Tiffany pont ezeket a hatásokat 

adta. Ron döntött: Tiffany az a lány, akit keresett. 

- Tif, menjünk haza… 

Mindketten a kikötő felé fordultak. Az erdő miatt nem látták, de kereskedőhajó közeledett felé. 

- Hova haza? – kérdezte kimerülten a lány. 

Ron támogatóan belekarolt. 

- Stern-be… 

Tiffany fáradtan elmosolyodott. Egyetértően bólintott. 

Falujukat nem fenyegette többé a Császárság. Újra betelepülhetett. 


