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Életem első tizennégy évét a világtól elszigetelve, a Coramond Birodalom déli részén, Walmountban 

éltem, a lankás dombokkal, tölgyerdőkkel, hatalmas legelőkkel, szőlőligetekkel, hideg vizű patakokkal 

ékesített, szarvasok és vaddisznók kedvelte gyönyörű tartományban.  
Háborítatlan gyermekkorom volt. Öcsémmel és a falubeli szegény gyerekekkel töltöttem napjaim java 

részét a környéken csatangolva, különféle játékokat és meséket kitalálva. Reggelente felmásztunk a 

sziklás domboldalon a Bagolyvárba, onnan lestük a távoli Nagor-hegység kéklő csúcsait, miközben arról 

álmodoztunk, hogy egy szép napon átkelünk a Havas-hágón, és meghódítjuk a nagyvilágot. 
Szüleim sosem tiltottak a pórnéptől, hagyták, hogy közéjük vegyüljek, pedig mint a Walmount-

Obernac dinasztia elsőszülött fiúgyermekének és egyben örökösének vigyáznom kellett volna a jó 

híremre.  
Édesapám, Ludwig von Walmount-Obernac őrgróf volt e szemet gyönyörködtető határvidék teljes 

hatalmú ura, nyolc település, városok, kézműves falvak, tölgyerdők, halastavak, ménesek, marhacsordák 

és bányák birtokosa. Továbbá a tartomány független, pallosjoggal felhatalmazott bírája és a messze 

földön elhíresült íjászsereg, a Szürke Farkasok főparancsnoka. 
Magas, szikár, halk szavú, de erélyes ember volt. Kemény kezű, ellenszegülést nem tűrő, a 

kötelességmulasztást és a hazugságot szigorúan megtoroló.  
Sosem láttam mosolyogni őt. 
Édesanyámat imádta, minden kívánságát teljesítette, tenyerén hordozta, de a nyilvánosság előtt sosem 

érintette meg, alig pillantott rá. Úgy beszélt vele, mint bármelyik alárendeltjével, ám néha sikerült 

kilesnem, amint a félhomályos folyosón kíváncsi tekintetektől nem zavarva, megöleli, megcsókolja, 

végigsimít derékig érő, gesztenyebarna haján, és a fülébe súg. Olyankor mindig feltört bennem a vágy, 

hogy mint gyermekét engem is megöleljen, érezhessem keze melegét, szemébe nézhessek, hallhassam 

becéző szavait. 
A tizennégy évem alatt nem emlékeztem arra, hogy ezek valamelyike megtörtént volna. Távolról 

csodálhattam apámat, de nem érinthettem. Ha ő nem beszélt hozzám, én nem szólíthattam meg, és ha 

elment mellettem, le kellett hajtanom a fejem tiszteletem jeléül. 
Időnként annyira hiányzott a szeretete, hogy szinte fájt, hosszú éjszakákat sírtam át a hiányától 

szenvedve. Valamiféle vad önsanyargatástól vezérelve sokszor ábrándoztam arról, hogy mi ketten 

együtt harcolunk egy kegyetlen csatában, ő bajba kerül, én pedig hősiesen, az utolsó lélegzetemmel 

megmentem az életét. És mielőtt meghalok, átölel, megsimogatja a hajam, és megköszöni, amit tettem 

érte. 
Édesanyám, Marie-Rose Trillon de Linvoac természete teljes ellentétben állt apáméval, talán éppen 

ezért értették meg olyan jól egymást. Tizenöt évvel volt fiatalabb tőle, karcsú, törékeny teremtés, fák, 

virágok, állatok ismerője és feltétlen tisztelője. Szerinte, minden élőlénynek joga van az élethez, s ha 

mi, emberek megfosztjuk ettől, az a legkevesebb, hogy elmondunk érte egy imát. 
Jó anyám sokat nevetett, csilingelő kacagásától naponta visszhangzottak a folyosók akkor is, amikor 

apámat komor gondok nyomasztották. Sosem volt szomorú vagy dühös, sosem szidott, nem kiabált 

velem, az öcsémmel vagy a húgommal, de annál többször ölelt meg minket és nyomott csókot a 

homlokunkra. Talán így próbálta ellensúlyozni apám zordságát, de az is lehet, hogy ez az 

alaptermészetéből fakadt. 
Sosem láttam sírni őt. 
Abban az évben áldott állapotban volt, harmadik testvéremet hordta a szíve alatt, és erősen közelgett 

a szülés ideje, mely a szőlőszüret végére esett. Mindebből nem rendezett nagy ügyet. Sosem 

panaszkodott, ha fájt a feje, megdagadt a lába vagy rosszul érezte magát. Ilyenkor néhány órára 

visszavonult a szobájába, de utána újra kezébe vette a személyzet munkájának irányítását és a mi 

oktatásunkat; ezen tevékenységek az ő feladatai voltak, senkinek sem engedte át. 
Mi hárman, Martha húgom, Lucas öcsém és én, Ulrik von Walmount-Obernac gondtalanul éltük 

egyhangú, de mégis vidám hétköznapjainkat, mit sem tudva a nagyvilág veszélyeiről és arról, hogy 

szélsebesen közeledik a nap, amikor az életünk örökre megváltozik. 



 
*** 

 
Ragyogó, kora őszi nap volt, még alig pirkadt, Lucasszal kiszöktünk a palotából, hogy a falusi fiúkkal 

együtt felmásszunk kedvenc helyünkre, a sziklákból épített, elhagyatott őrtoronyba, a Bagolyvárba. Sok 

élelmet vittünk magunkkal, de nemcsak azért, mert az egész napot ott szándékoztunk tölteni, hanem 

mert ilyen módon is segíteni akartuk a falubeli szegényebb gyereket, akiknek nem jutott annyi étel az 

asztalukra, mint nekünk. 
Nyolcan voltunk fiúk egy csapatban teljes egyetértésben, koromnál és született rangomnál fogva 

mindannyian engedelmeskedtek nekem és felnéztek rám. Bárhova mentem, szó nélkül követtek, bármit 

akartam, ellenkezés nélkül megtették. Csak Lucasszal volt bajom, aki időnként kétségbe vonta a 

kétévnyi korkülönbségből adódó előnyömet, hogy engedelmességgel tartozik nekem, mint idősebb 

testvérnek és urának.  
Én a tizennegyedik évemet tapostam, ő a tizenkettediket, de néha olyan idétlenül viselkedett, mint a 

nyolcéves Martha húgunk. Ilyenkor egy-egy jól irányzott pofon a helyére billentette őt, és pár hétig 

nyugtom volt tőle. 
Azon a reggelen épp elhelyezkedtünk odafönt, a sziklák között, ahonnan remek kilátás nyílt a 

dombokon túli lapályra és a távolban kéklő hegyekre, amikor megláttunk észak felől egy díszes hintót 

közeledni az úton. Tizenkét, állig felfegyverzett lovas kísérte, és két humbrita íjász. Felismertem őket 

lenszőke hajukról, sovány alkatukról, sápadt-fehér arcbőrükről és a hatalmas, különös formájú, 

tiszafából készült íjaikról. 
Tudtam jól, a harcosok érkezése ilyen korai órán számunkra semmi jót nem jelenthet, ám amikor a 

menet annyira közel ért, hogy ki tudtam venni a vörösre festett hintó oldalán díszelgő arany címert a 

sassal és az egymást keresztező kardokkal, már semmi kétségem sem volt afelől, hogy nagy baj van. 
Felugrottam, és a többiekkel mit sem törődve, szó nélkül rohanni kezdtem lefelé a domboldalon, 

kockáztatva, hogy felbukom egy kiálló szikladarabban és a nyakamat szegem. Nagyon igyekeztem, 

hogy hamarabb érjek vissza a palotába, mint ahogy a lovasok megkerülik az Ördögkaput, a keskeny 

szurdokot, amely Walmount lankáit elválasztotta a lapálytól. 
Már csaknem százméternyire megközelítettem a külső téglakerítést, amikor Lucas utolért. Kisebb és 

soványabb volt tőlem, és ebből adódóan fürgébb is. Sosem tudtam lehagyni őt versenyfutásban. 
– Miért hagytál ott, bátyám? – kiáltott rám sírós hangon, és elkapta a kabátujjam, hogy visszarántson. 
Nem tudtam megszólalni, erősen ziháltam a megerőltetéstől, könnyem csorgott a fájdalomtól, melyet 

a bokámba fúródott tüske okozott, ezért csak oldalra mutattam az út felé, ahol erős tempóban közeledett 

a hintó és lovas kísérete. Lucas meglepetésében felkiáltott, aztán nekilódult, és pillanatokon belül eltűnt 

a kerítés mögött. Mire elértem a palota belső udvarát, Lucas már fellármázta a szolgálókat, akik jelezték 

apámnak a különös menet érkezését. 
A hintó méltóságteljesen gördült be az udvarra, és állt meg a bejárat előtt. A harcosok félkörben 

felsorakoztak mögötte, de nem szálltak le a nyeregből. Apám lesétált a lépcsőn, és a legalsó fokán 

megállt. 
Nem mertem közelebb menni hozzájuk, attól tartottam, észrevesznek, és apám haragját magamra 

vonom. Elbújtam az istálló árnyékában, innen viszont nem láttam jól, hogy ki az a vörös palástot és 

kalapot viselő ember, aki kiszállt a hintóból. Apám kissé megbiccentette a fejét előtte, váltottak néhány 

szót, aztán együtt felsiettek a lépcsőn, és eltűntek a palotában. 
Megkerestem Lucast, és az oldalsó bejáraton belopóztunk a folyosóra, melynek végén állt a 

fogadóterem. Azt hittük, apám oda invitálta a vendéget, ezért közelebb osontunk, hátha meghallunk 

valamit a zárt ajtókon keresztül. 
Meghűlt bennem a vér, amikor váratlanul a hátunk mögött hangzott fel a hangja:  
– Mit kerestek itt, fiúk? 
Lucas rémülten elinalt, én azonban moccanni sem bírtam a félelemtől. A vendégnek nyoma sem volt, 

az udvarról behallatszott a távolodó hintó kerekeinek robaja. 
Lehajtottam a fejem, próbáltam visszatartani a könnyeimet, melyek az ijedtségtől és a 

megilletődöttségtől tolultak a szemembe. 
Apám néhány percig szótlanul állt velem szemben, én meg majdnem becsináltam a nadrágomba, 

amikor végül megszólalt:  
– Ulrik, beszédem van veled. Gyere a fogadóterembe! 



Odabent váratlanul a vállamra tette a kezét. 
Megdöbbenve pillantottam fel rá. 
Apám rideg, kemény kezű, szigorú ember volt, ellenszegülést nem tűrő, a kötelességmulasztást és a 

hazugságot szigorúan megtoroló. Soha életemben láttam mosolyogni. 
Csak azon a szikrázóan tiszta reggelen, ott a félhomályos fogadóteremben, amikor közölte velem, 

hogy kitört a háború. 
(...) 

 


