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Órák óta törtük magunkat előre a meredek kaptatón, a térdig érő hóban, kevés sikerrel. Lovaink 

féken tartása nehezebb feladatnak bizonyult, mint gondoltuk. A váratlanul ránk törő szürkület 

és a sziklák között sivító szél földöntúli hangja megőrjítette az állatokat. Odafönt a magasban, 

alig negyedmérföldnyire minden erejét a hágóra zúdítva tombolt a vihar. 

Az egyik előrenyúló sziklaszirt fedezékében, ahol lecsökkent a szél ereje, rövid időre 

megpihentünk. Lovaink lábára béklyót kötöttünk, fejükre egy-egy zsákot húztunk, majd 

amennyire lehetett, a sziklafalhoz lapultunk. 

– Nem jutunk át – jelentette ki Theor Den. – Kezdem hinni, hogy magatokra haragítottátok 

Cerebist, és most így áll bosszút rajtatok. Amióta az eszemet tudom, nem láttam ilyen vihart. 

– Miből gondolod, hogy ránk haragszik a hanyatlás istene? – kérdezte Thalmain. – 

Elkövethettél olyasmit te is, amiért ez a büntetésed. 

Theor Den zordan ráröhögött. 

– Amiket én elkövettem, azokért már ezer halállal kellett volna lakolnom. De én az istenek 

kegyeltje vagyok. Így hát ez a förgeteg most bizonyosan nektek szól. 

– Nem kelünk át a hágón – közölte Shamandyas, majd felfelé mutatott a sziklákra. – Csak 

odáig kell eljutnunk. A szurdokban megtaláljuk a kastélyt. De a lovakat itt kell hagynunk! 

A barbár hökkenten bámult a varázslóra. 

– Miféle kastélyt? Honnan tudod, mit rejt a szurdok? Talán átlátsz a sziklafalon? 

– Igen – közölte egyszerűen Shamandyas. Majd a következő pillanatban eltűnt a sötét 

förgetegben. Mikor újból megpillantottuk, magasan járt a sziklák között, a keskeny ösvényen. 

A hágó felől ránk zúduló szél olyan erős volt, hogy majdnem elsodort minket. A fejünk felett 

száguldó fekete felhők nekicsapódtak a szikláknak, kizúdították tartalmukat; a jégszilánkokká 

fagyott hópelyhek időnként alulról felfelé kavarogtak a légben. 

Szemünk előtt összefolyt ég és föld. Alig láttuk az előttünk hóval térdig belepett ösvényt, és 

csaknem teljesen megsüketültünk a vihar dobhártyarepesztő sivításában. 

Egy teljes óránkba telt, mire felküzdöttük magunkat a szurdok bejáratáig, melyet tiszta 

időben is csak a beavatottak találhattak meg. Most a nyílást vastag hóréteg lepte, a megfagyott 

kéreg áthatolhatatlannak látszott. 

Shamandyas lehunyta szemét, kinyújtotta kezét, elmormolt néhány varázsigét, és a jég 

olvadozni kezdett. Csakhamar rés keletkezett a hófalon, melyen éppen átférhettünk mind a 

négyen. 

– Gyorsan! – kiáltotta. – Mielőtt összezárul. 

Ahogy beléptünk a völgyszoros belsejébe, mögöttünk jégkristályok kezdtek növekedni a 

nyílás szélein, és pár perc alatt befedték, úgy tüntetve el a bejáratot, mintha ott sem lett volna. 

Odabent alig érzékeltük a szelet. A magasba nyúló falak fölött átvonult a förgeteg, csak 

néhány hópelyhet hullatott, melyek lassan szállingózva lebegtek alá a mélybe. Ám a hideg 

csontig hatolt. 

Mintegy ötven lépés után katlanná szélesedett a szurdok, melynek közepén kéttornyú kastély 

magasodott. Ódon, szürke falai meggyengültek az évszázadok alatt, mégis ellenálltak a romboló 

elemeknek. Előtte forgószél kavargott, de korántsem olyan vadul, mint odakint, a hágóhoz 

vezető úton. 

Shamandyas magasra emelte fejét, kinyújtotta kezét, a kastély felé fordította nyitott tenyerét. 

– Te is érzed? – kérdezte fivérét. 

– Igen.  



– Három férfi és két nő… 

– Furcsa kavargás… zavaró örvény… 

– …az esszenciában – fejezte be Shamandyas a mondatot. 

– Miről beszéltek? – szólt közbe Theor Den. Tekintete a kastélyra villant, majd a két férfi 

között siklott ide-oda.  

Shamandyas nem válaszolt. Résnyire húzott szemhéjai alól vizslatta az épületet, a 

bedeszkázott ablakokat, majd a körülötte magasodó sziklafalakat, végül lábunk alatt a talajt. 

– Odabentről rettegő emberek felénk áramló hullámait érezzük – felelt Thalmain. – És még 

valami zavaró hatást, melyről egyelőre nem tudjuk, micsoda. Gyengék a jelek. 

Thalmain és Shamandyas többé nem szóltak, csak tekintetük villant össze. Néhány gyors 

mozdulattal láthatatlan erőpajzsot vontak mindannyiunk köré. Így folytattuk utunkat. 

A kastély magas, kétszárnyú kapujához érve megálltunk. A két varázsló kinyújtott kezével 

letapogatta anélkül, hogy megérintette. 

Thalmain megragadta a bivalyfejet ábrázoló rézkopogtatót, mielőtt azonban bezörgethetett 

volna, valahonnan a magasból erőteljes női hang kiáltott ránk: 

– Takarodjatok innen, vagy rátok eresztem a kutyákat! 

A férfi gúnyos mosolyra húzta száját. 

– Nincsenek kutyáid.  

Rövid szünet után újra meghallottuk a dühös hangot. 

– Felajzottuk íjainkat. Ha nem takarodtok el tüstént, kilőjük rátok égő nyilainkat! 

Shamandyas felnézett valahova a szürkületbe vesző falakra, és bólintott. 

Thalmain nyugtázta. 

– Egyedül vagy a lőrésnél egy ócska íjjal – kiáltotta a hangnak. – Célba sem tudnál venni. 

Alig haltak el szavai, fejünk felett surrogva átszelte a levegőt egy nyílvessző, mely a 

láthatatlan védőpajzson felizzott, egyetlen pillanat alatt elhamvadt, és fekete pernyeként 

aláhullott. 

– Akartok még néhányat? – kiáltotta újra a Hang. 

– Láthattad, nem érsz vele semmit! 

Néhány percre csend borult a völgyre. Csak a távoli szél sivítását hallottuk és valami különös 

zúgást, mely a magasból ereszkedett egyre lejjebb feszültséggel telítve a levegőt. 

– Kik vagytok, és mit akartok? – Az éles hang most közelebbről hallatszott. 

Shamandyas a vállamra tette kezét. 

– Althira, nyomkereső és fejvadász. – Aztán a mellette álló barbárra mutatott: – Ez itt Theor 

Den, egy harcos a határvédők közül. Az én nevem Shamandyas – folytatta a bemutatást. – Ő 

pedig a fivérem, Thalmain Tarrak, Gamartha hercege. Menedéket kérünk a vihar elől. 

Újabb perc múlva közvetlenül az ajtó mögül hallatszott a magabiztos hang. 

– Gamarthai Thalmain? Az ezüstmágus? 

– Néhány vidéken így neveznek – felelte a megszólított. 

– Bizonyítsd be! – A Hang határozottnak tűnt, nőhöz képest túlságosan ridegnek. 

– Mit? Hogy én vagyok Thalmain Tarrak? 

– Azt, hogy élő ember vagy! 

Shamandyas figyelmeztető tekintete a fivérére villant. 

„Erős a rezgés.” 

Thalmain a rókabundája alól apró, vékonypengéjű kést húzott elő, és a tenyerébe metszett 

vele. Aztán az ajtó felé mutatta kezét: 

– Nézd! Vörös a vérem. 

A Hang parancsolón folytatta: 

– Most a fivéred is!… 

Shamandyas elővette tőrét, bemetszette tenyerét, majd szó nélkül felmutatta az ajtó felé. A 

lehulló vércseppek vörösre festették lába előtt a havat. 



Én nem vártam meg a felszólítást, apró metszést ejtettem a kézfejemen, majd felmutattam. 

Hülye lettem volna a tenyerembe vágni, hogy aztán napokig semmit se bírjak megfogni 

rendesen. 

– És a barbár is… – A hang megenyhült kissé, már nem tűnt annyira erélyesnek. 

Theor Den kihívóan felröhögött. Jókorát beleharapott a hüvelykujjába, majd oldalra köpte a 

fogai közé akadt apró húscafatot. Mélyvörös vére végigspriccelt mellvértjén, lábszárvédőjén, 

majd mellette a havon. 

(…) 

 


