
Viharvadászok 
(Részlet) 

 

 

(…) 

Hajnalra a vihar átvonult Maslaam felett. A tenger elcsitult, egyre kimerültebben korbácsolta a part 

menti hullámtörőket, nem volt képes átcsapni a gát felett sem. Csak az utcákon hömpölygött még az 

esővíz maradéka, melyet nem bírtak elnyelni a kanálisok. 
A keleti horizonton az ég halovány pereme különvált a tenger mély sötétjétől, jelezve egy új nap 

kezdetét, de a városra még sötétség borult, mint ahogy a sziklákra is, az erőd észak-keleti oldalánál, ahol 

Devon Eren rejtőzködött. Az erősen tagolt partszakasznak ezt a részét nem őrizték olyan erősen, mint a 

város felőlit. Devon tudta ezt, s mivel jól ismerte a terepet, abban az órában közelített a falhoz, amely a 

hajnal előtti legsötétebb volt.  
A tengerből kiálló sziklák csúszósnak bizonyultak, a férfinak nagy erőfeszítésébe került átjutni rajtuk. 

Levette a cipőjét, hogy a mezítelen talpával jobban rásimuljon a mohalepte kövekre, könnyebben 

megkapaszkodhasson az apró kiszögellésekben. A haladást erősen nehezítette, hogy minden mozdulatát 

kétszer is meg kellett gondolnia, és reménykedhetett, hogy nem veszik észre az őrök. 
Fél óra múltán, amikor már csak tízlépésnyire volt a faltól, az egyik nagyobb szikla tövében 

megpihent. Sosem panaszkodott az erőnlétére, nem is volt gondja vele soha, de most határozottan 

kimerültnek érezte magát, melynek elsődleges oka a lelkében dúló vihar volt. Elvette energiája jó részét, 

megosztotta figyelmét, és ettől most meglepően erőtlennek érezte magát. Tudta, nincs sok ideje, mert 

megállíthatatlanul pirkad, és akkor remek célpont lesz odafentről.  
Már épp mozdulni akart, hogy megtegye az utolsó szakaszt a kövek között, amikor a szeme sarkából 

mozgást észlelt alig pár lépésnyire tőle. Mozdulatlanná dermedt, úgy figyelte a sötét alakot, ahogy 

macskaügyességgel surrant a sziklák között hangtalanul, csaknem láthatatlanul. Fekete ruhája az egész 

testét befedte, csak a szemét hagyta szabadon. A férfitól alig háromlépésnyire megtorpant, fejét magasra 

tartva figyelt, mint a vadászkutyák, amikor keresik a szagot. Devon a lélegzetét is visszafojtotta, de 

kezét végtelen lassúsággal becsúsztatta a bal ingujja alá, ahol a tőre rejtőzött. 
Az idegen félpercnyi várakozás után maga alá húzta a lábát, lekuporodott, egyik kezével 

megkapaszkodott az előtte magasodó sziklában, mintha át akarná ugrani, aztán váratlanul oldalra 

vetődött, egyenesen a meghökkent Devonra, tőrt szegezve a torkának. 
– Ha megmozdulsz, megöllek! – suttogta. A száját is fedő vastag szövet tompította a hangját. – Mit 

keresel itt? Engem követtél? 
– Csak óvatosan azzal a tőrrel – nyögte Devon. – Nem követtelek. Azt sem tudom, ki vagy. 
– Mit keresel itt? 
– Én csak a… napfelkeltére várok. 
Az idegen egy kissé beljebb tolta a pengét a férfi nyakába. Épp csak annyira, hogy kiserkenjen a vére, 

de ne okozzon nagy kárt. 
– Utoljára kérdezem, mit keresel itt?! 
Devon megmakacsolta magát: összeszorította a száját, lehunyta a szemét, és elernyesztette az izmait. 

Arra gondolt, ha már meg kell történnie, történjen meg mielőbb! Csak azt sajnálta, hogy Shalmud 

odabent a tömlöcben hiába várja a segítséget. Szegény öreg barátja azzal a tudattal leheli ki a lelkét, 

hogy ő, Devon Eren cserbenhagyta. Várta a döfést, de az idegen nem mozdult. Viszont a következő 

pillanatban eltüntette a tőrt a ruhája alatt, és lelapult. 
– Maradj veszteg! – utasította Devont, miközben ő szinte eggyé olvadt a sziklákkal. – Járőrök… 

odafönt… 
A férfi felpillantott a fal tetejére, ahol a mellvéd mögül ekkor bukkant elő két katona. Erősen remélte, 

hogy a tenger felől áramló, a sziklák között gomolyogó pára elrejti őket a kutakodó tekintetek elől. 
Néhány perccel később, amikor elmúlt a vész, az idegen megragadta Devon karját:  
– Gyere! 
Végigsiklottak a kövek között, és megálltak egy keskeny ablak előtt, amelyből ezen az oldalon kettő 

volt egymástól mintegy háromméternyi távolságra. 
– Te menj előre! – utasította az idegen Devont. 
– Mi van?! 



– Ezért vagy itt, nem? Be akarsz jutni a kaszárnyába.  
– Igen, de nem most… 
– Itt az alkalom. Mássz! 
A férfi megvonta a vállát, majd lábbal előre átpréselte magát a szűk nyíláson, melyet inkább lehetett 

volna lőrésnek nevezni, mint ablaknak. Leérkezéskor fél lábszárig süppedt valami lágy, rémesen nyálkás 

és undorító masszába, majd egyensúlyát vesztve térdre bukott. Régen elhullott állatokra jellemző 

rothadás bűze csapta meg az orrát, és ettől a nyelőcsövébe tolult a vacsorára elfogyasztott kukoricamálé. 

Nyeldekelt néhányat, aztán kitátotta a száját, hogy a továbbiakban azon keresztül vegye a levegőt. 
Az idegen sem késlekedett sokáig. Ruganyos mozdulattal átsiklott a nyíláson, de közvetlenül a fal 

mellé érkezett, ahol keményebb volt a talaj, és azon nyomban előreugrott a mintegy háromlépésnyire 

húzódó lépcsőhöz. Devonnak úgy tűnt, az idegen ismeri a terepet, tudta, mire számíthat, nem úgy, mint 

ő. 
A virradat halovány fénye beszűrődött a nyíláson, és ha nem is világította be a helyiséget, de sejtetni 

engedte a körvonalakat, valamennyire segített a tájékozódásban. Alacsony mennyezetű pincében voltak, 

melynek falait évszázados szürkepenész és ragacsos pókhálók borították. Dagálykor a tengervízzel 

beszivárgó hordalék felhalmozódott a talajon, ebbe süppedt bele Devon.  
Mire nagy nehézségek árán kiszabadította magát az iszapból, az idegen már a lépcső tetején állt, és a 

ruhája alól elővarázsolt félméteres feszítővassal piszkált egy vaskos ajtót. Sehogy sem boldogult vele. 

Devon egy darabig figyelte, aztán megelégelte a vacakolást. Félrelökte az idegent, kikapta kezéből a 

vasat, betolta a megfelelő helyre az ajtólap és a tok közé, és egyetlen erőteljes rántással kibillentette 

helyéről a zárat. Az ajtó kitárult… 
…de nem a kivezető utat találták meg, hanem egy terméskőből emelt falat. 
– Gondolom, nem erre számítottál – jegyezte meg epésen Devon. 
– Tegnap két ezüstöt fizettem ezért az ajtóért… 
– Túlzásnak tartom. Ez legalább száz éves… és eléggé korhadt. Két ezüstért két hordó pálinkát is 

kaphattál volna. 
– Tökfilkó.  
Devon elvigyorodott. Pontosan tudta, mire gondol az idegen, de valahogy jól esett, hogy 

pimaszkodhat vele. 
– Ki beszélt neked erről az ajtóról? – firtatta. 
Ám az idegen nem válaszolt. Elsuhant mellette, felkapaszkodott a nyílásba, és átcsusszant rajta a 

szabadba.  
Aztán visszaszólt a meghökkent férfinak:  
– Közeledik a dagály… De tőlem maradhatsz is, ha akarsz. 

* * * 

Fél órával később, amikor maguk mögött hagyták a sziklás partot, és elérték a város szélső házait vagy 

inkább vályogviskóit, felkelt a nap. Az idegen közben levedlette magáról a testéhez simuló fekete 

göncöt, és Devon legnagyobb meglepetésére egy karcsú, fekete hajú nővel találta szemben magát. Ovális 

arcát ékkőként díszítette a szeme, amely most a kelő nap fényében csodálatos kék színben ragyogott. A 

fekete gönc alatt vékony, hófehér shellakot, utazóruhát viselt, melynek arc elé húzható fátylát egy 

könnyed mozdulattal a helyére erősítette. 
– Ki a fene vagy, te? – kérdezte Devon, miközben nyílt pimaszsággal végigmustrálta tetőtől talpig. 
– A nevem Althira al Asshra. Egy balek vagyok… mint te. 
– Ezt hogy érted? 
– Te azért kockáztattad a nyaktörést a csúszós köveken, hogy kikémleld, hol tartják fogva a barátod… 

és ha módodban áll, kiszabadítsd. 
– Honnan a fenéből… 
– Én is épp emiatt voltam ott. 
Devon némileg értetlenül vakarta meg a feje búbját. 
– Hogy kiszabadítsd a barátomat? 
– Hogy kiszabadítsam az én barátomat. 
– Várjunk egy percet! Azt akarod mondani, hogy a te barátodat is a Bahrában tartják fogva? 



– Erről beszélek. 
– Mikor vitték be? 
– Három nappal ezelőtt. 
– Miért fogták el? 
– Összetévesztették egy rettegett kalózvezérrel. Én pedig hiába bizonygattam, hogy Theor Den pár 

nappal ezelőtt még a sivatag porát nyeldekelte, nem hittek nekem. 
Devon ismét megvakarta a feje búbját, de most kissé lejjebb siklott a keze a füle mellé, és ott is 

megvakargatta. Aztán némileg kétkedőn ismét végigmérte a nőt. 
– Te pedig ki akartad szabadítani – jegyezte meg enyhe gúnnyal a hangjában. 
– Egyelőre fel akartam mérni a terepet. Tegnap egy ember két ezüstért cserében elárulta, hogy abból 

a pincéből fel lehet jutni a helyőrség elhagyatott raktárába… és ha már bejutottam oda, bármi 

megtörténhet. 
Devon felröhögött. 
– Látszik, hogy nem vagy idevalósi. Ez a Multes. Itt az emberek abból élnek, hogy átverik egymást. 
– Nem szándékosan vert át… ő sem tudott arról, hogy az ajtó be van falazva. 
– Ezt meg honnan a francból szeded?! Olyan becsületes képe volt, vagy megesküdött a jó édesanyja 

sírjára, hogy igazat mond? 
– Most legyen elég annyi, hogy tudom! 
Ám Devon nem hagyta annyiban. Elkapta a nő karját, és rántott rajta egyet.  
– Tőrt szegeztél a torkomnak… rendben, nem haragszom érte. Aztán arra kényszeríttettél, hogy 

ugorjak le abba az ocsmány pincébe… ezt is megbocsátom… 
– Kényszeríttettelek?! 
– …de most teljesen hülyének nézel. Ha belekezdtél a mondókádba, fejezd is be! 
A nő gondolkodott egy darabig, aztán bólintott. 
– A társamat három nappal ezelőtt elkapták a járőrök, és elhurcolták a Bahrába. Fogalmam sem volt, 

hogy mit tegyek. Jártam a várost, segítséget kerestem. Találtam egy öregembert, aki két ezüstért elárulta 

annak az ajtónak a hollétét. De nem sokra mentem vele. 
– Ez nem magyarázza meg, hogy miért bízol még mindig abban a fickóban. Fizettél neki valamiért, 

amit nem kaptál meg. Átvert. 
– Ő csak az ajtó létezéséről tudott, de arról nem, hogy be van falazva – magyarázta a nő. Aztán látva 

Devon nem múló kétkedését, megadóan bólintott. – Nos, jól van! Agyfürkész vagyok. Olvasok az 

emberek gondolataiban. 
Devon felszisszent. Az utolsó közlés nem esett valami jól a már úgyis megtépázott önbecsülésének. 

Nem tudta, hogy most nevessen, dühöngjön vagy elpiruljon. 
– És mióta… izé… úgy értem, hogy mindig, mindenkinél működik ez a… gondolatolvasás? Most 

is… nálam? 
A nő felnevetett. 
– Nyugodj meg! Csak akkor használom ezt a képességet, ha égetően fontos. 
– Értem – könnyebbült meg Devon. Aztán mégis megrázta a fejét. – Nem értem. Ha annak a fickónak 

is olvastál a gondolataiban, akkor mi a fenének adtál két ezüstöt az értesülésért? Egyszerűen kiolvasod 

a fejéből, hogy hol az ajtó és kész! 
A nő lesütötte a szemét. 
– Olyan sovány volt szegény. 
– Hmm… És a feszítővas? 
– Tegnap hajnalban már jártam abban a pincében. Láttam az ajtót, de nem bírtam kinyitni.  
– Most a vassal se… – Devon elégedetten kihúzta magát. Gondolatolvasás ide vagy oda, bizonyos 

dolgokhoz férfierőre van szükség. 
– No, jól van! – legyintett nagyvonalúan. – Ne búslakodjunk! Inkább találjuk ki, hogyan tovább! 

(…) 


