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Aprólékosan és módszeresen átvizsgáltak mindent, ami Mursza Hiroszaóhoz volt köthető a 

hajón. A ruháit, használati tárgyait, az ágyát, de még a kabin falait és a padlót is. Nem találtak 

semmit, amit mágikus tárgynak használhatott a bosszúálló. Nakano mester hiába terjesztette ki 

kutató mágiáját a teljes hajóra, „nem tudta megállapítani”, mi lehet az, ami folyamatosan 

elevenen tartja a rontásvarázslatot.  

– Lennie kell valaminek, ami elkerülte a figyelmünket – közölte Hysaóval. – Ebben a 

pillanatban is érzem a hatását, de nem tudom megállapítani, hogy honnan ered. Ha nem találjuk 

meg gyorsan, az atyja életébe kerülhet. 

– Ha legalább lenne valami kiindulási pont, ahonnan elindulhatnánk… – Hysao tekintete 

nyugtalanul rebbent ide-oda a kabinban, mígnem megállapodott az atyján, aki békésen aludt, 

mit sem tudva arról, hogy mi történik körülötte. – Ha valóban olyasmiről van szó, ami nemrég 

került a birtokába, ő az egyedüli, aki megmondhatja, hogy mit keressünk. Fel kell ébresztenem! 

– Csak óvatosan! – figyelmeztette a mester. – A hirtelen ébredés újabb sokkot válthat ki 

belőle. 

Hysao az ágyhoz lépett, ám mielőtt megérinthette volna az atyját, a hajó váratlanul 

megrázkódott, aztán kissé megbillent, Hysao, Nakano és Chad a falnak tántorodott. 

– Mi volt ez? – kérdezte Hysao riadtan. – Csak nem zátonyra futottunk? 

– Feltámadt a szél, és belekapott a vitorlákba – magyarázta Chad. – A szárnyvitorlák 

megfeszültek, az orrvitorla a hirtelen erőtől kilengett, de a kormánykerék valószínűleg rögzítve 

van, és nem engedte. Ezért rázkódott meg a hajótest. 

– Maga honnan tudja?! 

– Ööö… régen sokat utaztam hajón… mielőtt a mester… szolgálatába álltam. Felismerem a 

szél járását. Odakint vihar készülődik. Remélem, hogy a legénység érti a dolgát, és időben 

bevonják a vitorlákat! 

Ekkor Hysao arca elkomorult, teste megfeszült. 

– A gyűrű! – kiáltotta izgatottan. – Nem látom a nefritköves gyűrűt atyám ujján, pedig 

mindig viseli. 

– Az lesz a varázstárgy – bólintott Nakano mester. 

– Talán levette, mert félt, hogy elveszíti – jegyezte meg Hysao. – Beszélnem kell vele. 

Kérem, addig hagyjanak magunkra! Amit elmondhat nekem, kizárólag kettőnkre tartozik. 

A mester karon ragadta Chadet, és mindketten kisiettek a kabinból. A folyosón Chad sunyin 

elvigyorodott. 

– Igazad volt! Az öreg maga fogja átadni nekünk a gyűrűt. 

– Még ne éld bele magad – intette le mester. – Nem lesz ez olyan egyszerű, mint amilyennek 

látszik. 

– Hogy érted? 

– Az ilyen varázstárgyak erősen ragaszkodnak a gazdájukhoz, a mentális kapocs, ami 

összeköti őket, nehezen oldódik, az öreg elsőre biztosan elhárítja a kérést. 

– Letagadja, hogy nála van a gyűrű?! 

– Vagy letagadja, vagy visszautasítja az átadását. Bárhogy lesz, még sokat kell dolgoznunk 

a sikerért. 



– Én mit csináljak? 

– Hallgass, és húzd meg magad! Bármi történik, ne ess pánikba! Gondolj arra, hogy 

nemsokára tiéd lesz az Arany Áramlat! 

Hysao kitárta az ajtót, és behívta őket. 

– Atyám azt mondja, a gyűrűt akkor sem adja, ha belepusztul. Mondtam neki, hogy valóban 

bele fog pusztulni, de ő hajthatatlan. 

Mursza Hiroszao odaintette magához Nakanót. 

– Mester… – nyögte erőtlenül. – Mester… segítsen… el kell jutnom a… Horm-szigetre… 

életben kell maradnom… 

Nakano sajnálkozva széttárta a karját. 

– Nagytekintélyű uram, én nem segíthetek, ha ön nem segít nekem. Amíg a gyűrűt nem 

semlegesítettük, sem én, sem senki más nem képes levenni önről a rontást. 

– De a gyűrű… az a gyűrű az enyém… senki sem érintheti. 

A fiatal jidori egyszerre látszott döbbentnek, tanácstalannak és dühösnek. Az arcát 

szégyenpír öntötte el. 

– Pokolba azzal a gyűrűvel, atyám! Hát nem érted, hogy az életed a tét?! Sosem éred el a 

Horm-szigetet, ha nem engeded, hogy a mester segítsen rajtad! 

Ekkor a hajó újfent megrázkódott, az eresztékei recsegni-ropogni, nyikorogni kezdtek. A 

következő pillanatban megbillent, a mennyezetről lelógó mécsesek kilengtek, a szétspriccelő 

forró olaj mindent beborított. Hysao, Nakano és Chad a falnak csapódott, majd a padlóra zuhant, 

az öregember legurult az ágyról.  

– Fényességes urunk óvjon minket! – kiáltott Hysao rémülten. 

A folyosóról kiabálás és futó léptek zaja hallatszott, a fedélzet felől pedig hatalmas dörej, de 

mindezt elnyomta az egyre erősödő sivítás. A hajó úgy himbálózott, mintha démonok ráznák 

ide-oda. 

– Nyakunkon a vihar! – Chad tekintetében egyszerre volt jelen a félelem, a tanácstalanság, 

de legfőképpen jó nagy adag düh.  

– Segítsen! – kiáltott neki Hysao. – Tegyük vissza atyámat az ágyra! 

– Jobb helyen van a padlón – próbálta túlkiabálni a mester a szelet. 

Hysao az ajtóhoz ugrott, de nem bírta kinyitni. 

– Beragadt, az átkozott! – kiáltotta kétségbeesve. 

Az oldalpalánk szörnyű reccsenésébe az egész hajótest belerázkódott. A fedélzeten 

felrikoltottak a jelzőkürtök. 

– Zátonyra futottunk! – kiáltott Chad holtra vált arccal. – Végünk van! 

Hysao térdre rogyott az atyja mellett, és megragadta a kezét. 

A szél zúgása sikoltássá erősödött, a hajó még jobban megdőlt, és víz kezdett átszivárogni a 

mennyezet résein. 

Chad kinyitogatta a szekrényeket, felborította a ládákat, belegabalyodott egy padlón heverő 

vasláncba, közben egyfolytában szitkozódott. Végre kezébe akadt egy szekerce, és dühödten 

csépelni kezdte vele az ajtót. 

– Ha itt maradunk, megdöglünk! 

A fiatal jidori holtsápadtan figyelte Chadet, miközben egyre erősebben szorította atyja kezét. 

Az öreg nyitott szájjal levegőért kapkodott, szembogara óriásira tágult.  

Nakano mester Hysao mellé térdelt. 

– Figyeljen rám, nagyuram! Még nincs minden veszve. Ez a hajó erős, ha csak kis léket 

kaptunk, órákba is beletelik, mire elsüllyedünk. Még megmenekülhetünk. Ha kijutunk innen, 

egy csónakkal elérhetjük valamelyik szigetet. 

– És mi lesz, ha nem jutunk ki? 



– A segédem mindent elkövet, hogy kijussunk. Most az a legfontosabb, hogy életben tartsuk 

az atyját. Láthatja, hogy a gyengeség a hatalmába kerítette. Ha azt akarja, hogy életben 

maradjon, át kell adnia a gyűrűt! 

– Nem… – nyögte Mursza Hiroszao, de csak a szájmozgását lehetett látni, a hangját 

elnyomta a vihar tombolása. 

– Atyám… – Hysao arca eltorzult az indulattól. – Át kell adnod, különben mindannyian itt 

pusztulunk… 

– Nem!  

Ebben a pillanatban átszakadt a hajópalánk. A bezúduló víz kioltotta a mécseseket, a bent 

lévőket pedig a kabin falához csapta. Chadnek sikerült megragadnia az egyik keresztgerendát, 

de Hysaót elsodorta a visszaáramló víz, levegőért kapkodva, kapálózva próbált a felszínen 

maradni. 

(…) 
 


