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Arra ébredtem, hogy Domenika „beszél” hozzám. Kinyitottam a szemem, és figyelni kezdtem. Nem 
kintről jött a hang. Lehet, hogy csak álmodtam, mivel állandóan a lány körüli rejtély járt a 
fejemben? 

Újabb szavak… 
Felkönyököltem. A hadzs nyelvet nem beszéltem, de egyik-másik nyelvjárását elég jól értettem. 

Ezek a szavak azonban egyikhez sem voltak hasonlatosak, mégis ismerősnek tűntek. 
Újabbak… 
Most már feltérdeltem. Egyáltalán nem tetszett ez nekem. 
Kicsit lazítottam elmém védelmén, kíváncsi lettem, mi történik. Domenika felől abban a 

pillanatban megindult a gondolatok, képek átáramlása, mely először kibogozhatatlan 
összevisszaságnak hatott, de a lassításra tett erőfeszítéseim végül hatásosnak bizonyultak: 
megértettem, mit akar közölni velem a lány. 

Kiugrottam a sátorból, hogy Collumhoz rohanjak, figyelmeztessem a bajra, de az öreg már 
talpon volt. Az egyik teve mellett állt, és halk szavakkal próbálta lecsendesíteni a még fekvő, 
nyugtalan állatot. A horkanások fokozatosan elhalkultak, sűrű csend vett körül minket.  

Ekkor Collum kezére esett a pillantásom és legnagyobb meglepetésemre megláttam egy íjat, 
mely a bütykös antilop szarvából készült. Remek darab volt. 

– Maga is hallja? – kérdezte tőlem anélkül, hogy hátra fordult volna. 
– Igen – feleltem, és megpróbáltam keresztüllátni a sötétségen, de csak a körülöttünk magasodó 

dűnék tövéig jutottam. A tűz alig pislákolt, odafent a hold vékony aranyfonala sem sok fényt adott, 
csak kevés, halovány derengés érkezett kelet felől: még nem hajnalodott, de már véget ért az 
éjszaka. 

– Közelednek… – suttogta az öreg.  
– A jhadisok nem érhettek utol – tűnődtem. – Képtelenség. – Kérdőn néztem Collumra, de nem 

válaszolt. Mögöttem fellibbent az egyik sátorlap, és Domenika bújt ki alóla, majd hamarosan Marva 
is. 

Nem tétováztam tovább. A harmadik sátorhoz léptem, és a ponyván keresztül jó alaposan 
belerúgtam az alvó Theor Denbe. Kába tekintettel, méltatlankodva bújt elő, de becsületére legyen 
mondva, nyomban átlátta a helyzetet. Mire a derekamra csatoltam a kardomat, és kezembe 
kaptam az íjamat, ő már lövésre készen tartotta az övét. 

Intettem Marvának és Domenikának, hogy lapuljanak le, de a kislány nem engedelmeskedett. 
Közelebb lépett a tűzhöz, rám nézett, tekintete meglepően kifejező volt.  

Fény kell!  
Öntudatlanul rábólintottam. 
Mindannyian közelebb húzódtunk egymáshoz, úgy figyeltük a körülöttünk lévő dombokat. 
– Itt vannak! – kiáltott Collum. Hangja még el sem halt a homokdűnék között, amikor minden 

oldalról egyszerre, mint a megáradt folyó, fekete árnyak zúdultak ránk. 
Ebben a pillanatban szekérderéknyi vastagságú lángoszlop csapott fel a tűzből, és tört 

egyenesen az ég felé. A belőle áradó morajlás mindent elborított. Fény töltött be minket és 
mindent, ami ötven méteren belül volt. Így azokat a fekete testű harcosokat is, akik kezükben görbe 



karddal lezúdultak a dűnéken, egyenesen felénk. A váratlan fényre megtorpantak, és ennyi elég 
volt nekem, hogy célba vegyem az egyiket. 

Kiáltások harsantak… újabb nyílvesszőt helyeztem a húrra… 
Három lövésre volt időm, és bár mindegyik célba talált, tudtam jól, ilyen módon nem szállhatok 

szembe velük. Eldobtam az íjat, a jobb karomra erősített bőrtokból előrántottam a tőrömet, 
kardomat jobbomba kaptam…  

A hang úgy dörrent az elmémbe, mint a kitörni készülő vulkánok robaja: vigyázz, mögötted! 
Oldalra ugrottam a megsemmisítő csapás elől, a harcost előrevitte a lendület, és belefutott 

Theor Den kardjába… 
Helyette ketten érkeztek, két oldalról, görbe kardjaik csapását alig bírtam védeni.  
Amikor a földre kerültek, újabb két támadót kaptam a nyakamba a hátam mögül, majd még 

hármat oldalról… 
Egyelőre arra törekedtem, hogy távol tartsam őket magamtól és Domenikától. Marva azonban 

egyedül is képes volt védeni a kislányt. Kezében egy khaugit, görbe kardot tartott – valószínűleg 
elvette valamelyik támadótól –, és meglepetésemre úgy forgatta, mint a legügyesebb persioni 
katonák. 

Theor Den miközben harci kiáltásokat hallatott, küzdött, mint egy oroszlán. Az ellenfél azonban 
legalább háromtucatnyi, görbe karddal hadonászó, fürge harcos volt, akik bár nem bizonyultak jó 
kardforgatónak, biztos voltam benne, ha nem vigyázunk, túlerejükkel lassanként mégis fölénk 
kerekednek. 

Collumot öten fogták közre, de nem bírtak a közelébe kerülni. Elámultam, hogy idős kora 
ellenére, milyen remekül bánik a kardjával.  

A lángoszlop még mindig rendületlenül tört az ég felé, s bár ereje csökkent, fénye még mindig 
nagy segítség volt nekünk: a völgy minden zugát bevilágította.  

Nem volt időm végiggondolni, hogy Domenika miféle képességével hozta létre, de később 
mindenképpen foglalkoznom kell vele. 

A kardomat elvesztettem, már csak a tőrömmel védekezhettem, és persze a tapasztalatommal. 
Közelharcban eddig sem sok ellenfelem akadt, aki legyőzhetett volna. 

Sorra földre kényszeríttettem három rám szabadult harcost – az egyik a nyakamat szorongatta. 
Bűzös lehelete elért, majdnem az taglózott le. Szentséges Zhénia! 

Meghallottam Theor Den kiáltását. Ő is hasonlóképpen vélekedhetett: 
– Pusztulj, te… ocsmány pofájú… ganéjbűzös fattyú! 
A közvetlenül arcomba vicsorgó, eltorzult arcú harcos lehelete is megtalált; megszédültem tőle. 

Szájüregében megfeketedett, rothadó fogak éktelenkedtek, oszladozó halra emlékeztető szag tört 
elő közülük…  

A Vasfogúak! 
Csak most vettem észre, hogy amit eddig fekete ruhának véltem, valójában sűrű, egész testüket 

befedő tetoválás, mely csak a fejet és a kezet hagyta szabadon. 
Egy pillantással felmértem a terepet, és megállapítottam, hogy a támadók száma szinte semmit 

sem csökkent annak ellenére, hogy jó néhányukat megszabadítottuk az élet nyűgétől. 
A lángoszlop kezdett veszíteni erejéből, lassanként elvékonyodott, fénye elhalványult. Nem 

tudtam, még meddig tarthatjuk magunkat, s bár eszemben sem volt feladni, részünkről egyre 
inkább vesztésre állt az ügy. 

Theor Dennel nem volt gond, Collummal sem, a támadók nem fértek hozzájuk, de Marva fáradni 
látszott, ezért a segítségére siettem. 

Furcsa módon Domenikát kikerülték a harcosok, mintha ott sem lett volna, és csak azt 
támadták, akinek fegyver volt a kezében. 

A kislányra pillantottam, és meglepetten tudatosult bennem egy alig látható, aranyló, 
hártyavékony légbuborék képe, mely körülfonta a testét. 

Ám ezen sem volt idő törni a fejem, mert a Vasfogúak áradata nem csökkent. 
Csaknem fertályórája tartott a küzdelem, amikor a távolból egyszerre kiáltás harsant. Nem 

voltam biztos benne, hogy a dombok mögül hallatszik, vagy az égbolt felől, mindenesetre a 
támadók megtorpantak. Számomra érthetetlen nyelven egymásra rikoltottak, miközben riadtan 
mutogattak a dombok felé. 



Hátrálni kezdtek. 
Kelet felől halvány derengés indult, így már különváltak a dűnék kontúrjai az égbolttól.  
És ekkor az egyik dűne tetején megjelent egy tevés ember fekete alakja.  
Aztán mellette egy másiké… majd egy harmadiké. 
Alig fél perc alatt tucatnyi harcos állt velünk szemben, felajzott íjainkat ránk szegezve. 
Kiáltások harsantak… a zűrzavarban a bűzöspofájúak megfordultak, és menekülni próbáltak a 

völgy túlvége felé.  
Nem jutottak messzire. A hátunk mögött, a dűne tetején, a fekete éjből sorra bukkantak elő a 

tevés íjászok.  
Aztán minden irányból… Lassanként bekerítettek bennünket. 
Mozdulni akartam. Magam sem tudtam, miért, hiszen szemernyi esélyem sem volt ekkora 

túlerővel szemben. 
Maradj veszteg! – hallottam meg a Hangot. 
Mozdulatlanná dermedtem. Domenikára pillantottam, de ő az íjászokat figyelte. 
Theor Den a kardját leengedve várt, engem nézett, közben erősen lihegett. Szemében még 

mindig harci tűz lobogott, láttam rajta, nehezen bírja megállni, hogy ne rontson az újonnan 
érkezett ellenségre. Kezem apró mozdulatával jeleztem neki, hogy ne csináljon semmit. 

És ekkor újabb, minden eddiginél hangosabb kiáltás harsant. 
Az íjászok céloztak… 
(…) 

 


