Elsõ fejezet

M

i történt azokkal az
átokfajzat táncoslányokkal, félvér? – kérdezte Varangypofa
suttogó hangon, miközben kilesett a fákat körbefogó sûrû bozótból.
Rik az ajkához emelte az ujját. Ha ez a rút, dülledt szemû
kis ember nem fogja be a pofáját, bizony nagyon könnyen lehet,
hogy mindkettejük torkát elvágják. Az ellenség közel lehetett;
az erdõ éppen elég sûrû volt ahhoz, hogy akár egy egész regimentet elrejtsen.
A félvér pontosan tudta, Varangypofa miért dühös. Ez a felderítõ jellegû küldetés, amin részt kellett venniük, teljességgel szükségtelen volt; az adott helyzetben elvileg semmiféle
összecsapásra nem kerülhetett sor. A taloreáni seregnek akkor
kellett találkoznia a szövetséges erõkkel, amikor átlépik a kharadreai határt. A tartomány lakói Kathea királynõ odaadó hívei
közé tartoztak, ura a királynõ egyik leglojálisabb hadnagya –
mellesleg nagybátyja –, Ilmarec herceg volt.
A Törtfog-hágón való átkelés közben a katonák persze azt
találgatták, vajon milyen fogadtatásban lesz részük, a harcosok
természetesen táncoslányokra és borra vágytak leginkább. Csalódniuk kellett: amióta megérkeztek a határ innensõ oldalán
elterülõ alföldre, újra és újra rajtuk ütöttek, csapdákba csalták,
kisebb-nagyobb lovassági rohamokkal nyugtalanították õket. A
falvakat üresen találták, az ott élõk valamennyi jószágukat elhajtották, így nekik semmi sem maradt.
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Úgy tûnt, a helyzet kicsit más, mint amilyennek korábban
leírták nekik, amilyennek hitték. Ez volt az oka annak is, hogy
Rik ott hasalt a bokor alatt, arra várva, hogy Menyét meg a
barbár visszatérjen, és elmondják, mit találtak az elõttük nyújtózó vidéken. Rik már nem is reménykedett abban, hogy jó híreket kapnak – ahhoz már túlságosan régóta szolgált a seregben, hogy bízni tudjon a szerencsében. Az esõ mindenesetre
elállt, és már ennek is örült; az utóbbi idõben annyit esett,
hogy már neki is elege lett belõle. Csodás nyarunk van – gondolta.
– Ennek elvileg könnyûnek kellene lennie – mormolta Varangypofa, és szokatlanul hosszú nyelvével gyorsan megnyalta
az ajkait. Himlõhelyes arca olyan komor és fenyegetõ volt,
mintha az idõsebb faj egyik dekadens tagja és egy züllött ember elítélendõ frigyébõl született volna. Nem ok nélkül volt
feszült: éppen elég legendát és mesét hallott már azokról a lényekrõl, amelyek állítólag ezekben az erdõkben éltek. Ahogy
a többiek, õ is hallott már arról, hogy valamikor régen, még a
terrarchiak érkezése elõtt ez a vidék a misztikus kígyóemberek otthona volt. Azoké a kígyóembereké, akiknek a szellemei
állítólag azóta is itt kísértettek…
Rik elhúzta a torka elõtt a mutatóujját. Bízott benne, társa
ezúttal érteni fogja a jelzést, és csendben marad. Varangypofa
mogorván nézett rá, de csukva tartotta a száját.
Körülöttük, valahol a fák között, hosszú vonalban ott lapult
a többi Kárkeltõ, akik zöld tunikájuknak köszönhetõen remekül beleolvadtak a környezetükbe. Feszülten várakoztak, a csendet csak idõnként törte meg egy-egy panaszos mormogás. Olyan
ügyesen rejtõzködtek, hogy még Rik se vette volna észre õket,
még neki sem tûnt volna fel, hogy a közelben nagyjából negyven ember és egy terrarchi fekszik.
A jelek szerint még parancsnokuk, Sardec hadnagy is megtanult valamit, mert vörös tiszti tunikája helyett zöld inget viselt, ami pompásan beleolvadt a koranyári erdõ zöldjébe. Adaana tudta, bárki könnyen felismerné õt vagy a hangját. Sardec terrarchi volt, a világ urai közé tartozott. Magas volt, sovány, a fü-
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le hegyes, a szeme mandula alakú, a haja finom szálú. A keze
helyén, amit a démonisten, Uran Ultar elleni küzdelemben
vesztett el, egy félelmetesnek látszó horog villogott. Emiatt,
meg persze az arcát borító sebhelyek miatt meglehetõsen veszélyes fickónak tûnt.
Rik vegyes érzésekkel nézett a hadnagyra. Sardec korábban
valósággal üldözte õt amiatt, hogy félvér, mintha a puszta létezését személyes sértésnek, sárkányháton közlekedõ õsei becsmérlésének tartotta volna. Rik cserébe gyûlölte õt ezért. Igazság szerint még mindig nem kedvelte, Sardec viszont mintha
megváltozott volna. Rik nem egészen értette, miért, de a szánalmas, kicsinyes piszkálgatások éppúgy abbamaradtak, mint
a durva kitolások.
Talán azért, mert Sardec elvesztette a kezét. Talán azért,
mert a hegyek mélyén két hónapja találkoztak a démonokkal.
Talán valami egészen más miatt. A lényeg az volt, hogy Sardec
megváltozott, egy terrarchi ennél visszafogottabban és udvariasabban már nem is viselkedhetett az emberekkel és a félvérekkel szemben. Achenar elveszett városának pokoli alagútjaiban sikerült kivívnia a katonái tiszteletét; talán ez okozta
nála a gyökeres változást. A század harcosai azt várták el tõle,
hogy parancsnokként viselkedjen, és most már pontosan ez
történt.
Rik pár percig komoly késztetést érzett arra, hogy mondjon
valamit ezekrõl a dolgokról Leonnak, de mielõtt oldalra fordult
volna, hogy ezt megtegye, eszébe jutott valami. Leon már két
hónapja meghalt, az egyik óvilági démon végzett vele, pontosan abban a csatában, amelyikben Sardec elvesztette a kezét.
Két hónap… Rik valójában még mindig nem fogta fel, mi történt, még mindig nem szokott hozzá, hogy barátja nincs többé.
Már nem is tudta, mennyi ideje ismerte Leont. Együtt szöktek meg a búbánati templom penészes falú, komor árvaházából, egyszerre lett belõlük hivatásos tolvaj. Késõbb együtt léptek be a királynõ seregébe, és vállvetve küzdötték végig az
Órásmester lázadását. Egyszerûen nem tudta elfogadni, hogy
Leon nincs többé. Hiszen csak tizennyolc éves volt! Még él-
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nie kellene! De már nem élt, az õsi sötétség egyik bestiájának
áldozatává vált, az a szörny ölte meg, amelynek kiszabadításában korábban õ maga, a balga félvér is részt vett…
A bûntudat tõrként döfõdött belé. Többé már nem láthatja Leon viharvert, csibészes arcát, nem nézheti, ahogy ütöttkopott pipájának szárát rágcsálja, vagy szerencsehozó madártollat tûz a kalapjára. Leon meghalt, így már senki sem volt,
aki figyelt és vigyázott volna rá, aki védte volna a hátát, pedig
ennek az utóbbi idõben egyre nagyobb szükségét érezte. A helyzet megváltozott, veszélyesebb lett azóta, hogy Azaar nagyúr
átvette a parancsnokságot, és a Taloreából induló sereg átkelt
a határon.
Váratlanul felbukkant Menyét és a barbár. Úgy jelentek meg,
mintha valamilyen varázslat hatására materializálódtak volna.
Riket ez nem lepte meg, Menyét, a hajdani vadorzó értett a
lopakodáshoz, õ volt a legjobb vadász az egész században, márpedig ez a csapat olyan fickókból állt, akik igencsak értettek a
harchoz. Menyét magas volt és sovány. Erõsen kopaszodott. A
nyaka hosszú volt, az ádámcsutkája hatalmas, az orra leginkább egy görbe pengéhez hasonlított, az arca és a tekintete pedig ravasz, ugyanakkor bölcs volt. Lógott rajta az elrongyolódott egyenruha. Ahogy megjelent, egyik csontos kezével a puskáját szorította, a másikban egy sült csirkét tartott.
A barbár? Õ egészen más volt. Egyszerûen természetellenesnek tûnt, hogy valaki, aki ekkora nagy darab, képes olyan nesztelenül mozogni, mint õ. Másfélszer magasabb volt Riknél, és
jóval súlyosabb. A feje tetejét kopaszra borotválta, de oldalt és
hátul, mint valami vízesés, hosszú szõke hajtincsek fogták körbe a két halántéka közötti részt. Arcának alsó részét hatalmas
rozmárbajusz takarta. Valamivel soványabbnak látszott, mint
korábban, de ezt az Achenar alatt begyûjtött sérülésének lehetett gondolni. A sebnek egyébként más hatása nem is volt rá
– a magiszter gyógyvarázslatai ezúttal is hatékonynak bizonyultak, de ebben nem volt semmi meglepõ. Az ilyen varázslatok
az esetek többségében akkor hatottak igazán, ha a beteg vagy
sérült személy megfelelõ mennyiségû életerõvel rendelkezett,
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márpedig a barbárnak annyi volt ebbõl, hogy nyugodtan adhatott volna másnak is. Úgy sugárzott belõle a nyers erõ, mint a
díjnyertes bikákból. Riknek már többször eszébe jutott, talán
mégis van valami igazság abban, amit a fickó a saját népe szívósságáról szokott mondani. A barbár egyébként a távoli észak
hófödte vidékeirõl került délre, abból a régióból, amit a terrarchiaknak sosem sikerült meghódítaniuk. Erre a tényre különösen büszke volt – még akkor is, amikor Menyét rámutatott,
hogy ez csak azért van így, mert arrafelé nincs semmi, ami kellhetne a terrarchiaknak.
Menyét és a barbár a hadnagy elé állt. A jelek szerint játszi
könnyedséggel ráleltek a búvóhelyére.
– Nos? – kérdezte Sardec. A hangja halk volt, ennek ellenére nem lehetett volna összetéveszteni egy emberével: érezni
lehetett rajta azt az édeskés, fémes hangszínt és akcentust,
amit a terrarchi uralkodó osztályból származók egyik jellegzetességének tartottak.
– Emberek vannak arrafelé, elõre, uram – mondta Menyét.
Valószínûleg nem ez volt a szándéka, de a hangjából áradt a
szemtelenség, ráadásul (mint mindig) ezúttal is pimasz volt az
arca. – Elkapták pár lovas katonánkat. Fákhoz kötözték õket,
és kellemetlen dolgokat mûveltek velük… Felforrósított késekkel.
– Biztos benne, hogy a mieink voltak?
– Az egyiket megismertem. Kalmek õrmester volt a 17-es
huszároktól, uram. Két nappal ezelõtt elég komoly összeget
nyertem tõle. Igazság szerint még mindig tartozik nekem…
– Ez a legkevésbé sem érdekel! – jelentette ki Sardec. Hunyorogni kezdett, mint mindig, amikor szóba kerültek a szerencsejátékok és az adósságok. Ilyenkor minden bizonnyal
Horne mama vöröstoronyi intézménye jutott eszébe, ahol õ is
sokat játszott a tiszttársaival.
Ahogy erre gondolt, Riken furcsa, keserû érzés vett erõt.
Horne mamánál történt, hogy Sardec felszedte Renát. És õ is
ott szedte fel Renát… Megpróbálta elhitetni magával, hogy
nem féltékeny, de ezzel kudarcot vallott.
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Menyét félrefordította a fejét; Rik azonnal leolvasta az arcáról, mire gondol: „Engem viszont nagyon is érdekel, ki menynyivel tartozik nekem!”
– Van még valami? – kérdezte Sardec.
– A gázló közelében láttunk egy nagyobb megerõsített udvarházat, uram – mondta Menyét. – A kapui nyitva álltak, csak
néhány embert láttunk odabent. A többiek valószínûleg kimentek a folyóhoz, hogy végignézzék a látványosságot.
– És a csirkét hol szerezte, katona? – kérdezte a hadnagy.
– Egy nyárson találtam, uram. Ott, az ellenség táborában.
Gyorsan magamhoz vettem, ha már egyszer ott jártam.
– Maga bement az ellenséges táborba? – döbbent meg a hadnagy.
– Elszedtem az egyik õr ruháját, és ha már megvolt, gondoltam, kicsit körbeszaglászom, uram. Nem is foglalkoztak velem.
Túlságosan lekötötte a figyelmüket Kalmek üvöltése.
Rik biztos volt benne, minden úgy történt, ahogy Menyét
elmesélte. A fickó olyan bátor volt, hogy már-már eszelõsnek
lehetett nevezni, és úgy tudott uralkodni az idegein, hogy még
egy ilyen helyzetben is képes volt megõrizni szokásos fapofáját.
– Kér egy kicsi a csirkébõl, uram? Nagyon finom ám!
Sardec úgy nézett a sült csirkére, mintha egy darab trágya
lenne. A terrarchiak nem bírták azokat az étkeket, amelyekért
az emberek majd megvesztek. Lassan megrázta a fejét, és a barbárra nézett. A nagydarab ember a bajsza végét rágcsálta, azután megszólalt:
– Úgy volt, ahogy Menyét mondja, uram. Ötvenen lehettek.
Uniformisban valamennyi.
Sardec felvonta a szemöldökét.
– Miféle uniformisban?
– Hát, igazság szerint csak… Csak egy kék karszalagjuk volt.
– Ez nem túl valószínû – mondta Sardec.
– Pedig mindegyiknek volt, uram – jelentette ki Menyét. Benyúlt a zsebébe, és elõhúzott egy gyûrött, kék szövetdarabot,
ami karszalagként valóban szolgálhatta azoknak az azonosítá-
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sát, akik Sardea úrnõje, Arachne császárnõ mellé álltak, akik
az õ ügyét támogatták.
– Ez új – jelentette ki Sardec. Valóban az volt, ugyanis senki sem gondolt rá, hogy a Kékek csapatai száz mérföldes körzeten belül is jelen vannak. A jelek szerint a hírszerzõk által
közölt adatok már nagyon régiek, elvesztették az aktualitásukat. Riket ez egy cseppet sem lepte meg: hiába használtak jóskristályokat, hiába vetettek be sárkányháton röpködõ felderítõket, a sereg mindig képes volt arra, hogy komoly hibákat kövessen el. A jelek szerint ez alól még az olyan híres tábornokok
sem voltak kivételek, mint Azaar.
– Biztos benne, hogy csak ötvenen voltak?
– Hát, uram, ennek a barbárnak mindig egy kis nehézséget
okoz, amikor több valamit kell összeszámolnia, mint ahány ujja
van, én viszont ki merem jelenteni, hogy igen. Ötvenen, esetleg valamivel többen – mondta Menyét.
A barbár felmordult, és Sardecnek sem tetszett Menyét gúnyos hangsúlya, de mivel a fák közül innen is, onnan is halk
kuncogás hallatszott, nem teremtette le õt. Valószínûnek tûnt,
hogy hamarosan csatázniuk kell, és ilyenkor minden jól jön, ami
javítja a katonák morálját.
A hadnagy oldalra fordult, a majomarcú Hef õrmesterre pillantott. Úgy néztek egymásra, mintha mindketten olvasnának
a másik gondolataiban.
– Menjünk oda, és szabadítsuk ki a foglyokat! – mondta
Sardec. – És ejtsünk néhányat magunk is! Azaar nagyúr bizonyára szeretne elbeszélgetni velük.
A parancs hamar végigszaladt a vonalon. Valahol elõttük ellenséges katonák voltak; mindenki tudta, ezt mit jelent. A Kárkeltõk felkészültek az elõrenyomulásra. Rik örült, amikor Menyét és a barbár levágódott mellé a földre. Mindketten õrültek voltak egy kicsit, de a félvér már éppen elégszer látta, hogyan viselkednek, ha tényleg nagy a baj. Bízott bennük.
– Akarsz egy kis csirkét? – kérdezte Menyét. Letörte a sült
csirke egyik combját, Rik felé nyújtotta.
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– Köszönöm. – Rik beleharapott a húsba. Pompás íze volt.
Miközben élvezettel falatozott, megpróbálta elhessegetni a halálra ítéltekkel és az utolsó, finom vacsorájukkal kapcsolatos
gondolatait.

Második fejezet

A

Kárkeltõk nesztelenül nyomultak elõre a félhomályos erdõben.
Rik szembõl sikoltozást, röhögést és vízcsobogást hallott.
Lecsapott a kézfejére ereszkedõ moszkitóra, szétkente a bõrén a rovarból kibuggyanó vörös vércseppet. A ruháit átáztatta a veríték. A szíve hevesen vert. A szája kiszáradt. Feszülten
figyelt – szinte valamennyi porszemet látta, ami a fák között
aláereszkedõ napfénypászmákban megjelent. A szájában érezte az erdõ furcsán dús levegõjének ízét. Nedves páfránylevelek értek a lábához. Erõsnek és élettel telinek érezte magát,
mint mindig, amikor tudta, nagyon könnyen elõfordulhat, hogy
hamarosan meghal. Az egész élete egyetlen keskeny alagútba
zsugorodott. Elõtte volt a veszély, a vérontás, az a rettenetes
hely, amin keresztül kell haladnia ahhoz, hogy egyáltalán legyen jövõje.
Lelkének õsi, vadállati része arra bíztatta, hogy forduljon meg
és fusson, meneküljön be az erdõbe, és valami biztonságos helyen várja ki, míg elvonulnak a feje fölül a vész fellegei. Ugyanakkor egy másik, szintén õsi és szintén vadállati része azt súgta neki, menjen elõre, rohanjon, és merítse a bajonettjét élõ
testekbe. A valódi énje a két véglet között imbolygott.
Nem kezdett futni, se elõre, se hátra. Nem indíthatott rohamot addig, míg a csapat többi tagja nem teszi ugyanezt. Nem
igazán félt az õrmester csizmájának orrától vagy korbácsától,
amit a gyávák megkóstolhattak, viszont semmiképpen sem akar-
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ta cserben hagyni a bajtársait, és tudta, nem bírná elviselni a
szégyent, ami akkor uralkodna el rajta, ha már azelõtt menekülni próbálna, hogy valójában elkezdõdtek volna a dolgok. Tisztában volt vele, hogy körülötte mindenki ugyanazt érzi, amit
õ. Már látott harcedzett veteránokat, akik eszelõs menekülésbe kezdtek, miután az elsõ ember hátat fordított a csatatérnek, de nem akarta, hogy õ legyen az a bizonyos elsõ. Ezt mindenki szerette volna elkerülni.
Felkapaszkodtak az utolsó alacsony domb tetejére. Rik hasra vetette magát, és lenézett az ellenségre. Az ellenséges katonák többsége egy tisztáson, egy lassú vizû folyó mellett, egy
nagy fa körül állt. Nem igazán mutatkoztak meg rajtuk a szervezettség jelei, inkább látszottak haramiáknak, mint valódi katonáknak. A tisztás körül néhány õrszem ácsorgott. A nagy fához egy embert kötöztek hozzá. Véres volt, a feje oldalra bicsaklott, a mellkasáról már letépték az ingét. A szerencsétlen
flótás üvöltött a fájdalomtól. A közelében egy másik kikötözött
alak állt, de az már meg se moccant.
A tisztáson álldogáló katonák hangosan röhögtek, lelkesen
kiáltoztak. A lábuknál néhány hordó állt, mindegyikben vérvörös folyadék volt. Néha-néha odalépett valamelyik hordóhoz
egy-két katona, hogy belemerítse fakupáját a borba, és igyon.
– A fattyak! Részeg mind – mormolta a barbár. – Nem fogom tétlenül nézni, hogy a királynõ ellenségei berúgjanak, miközben én szomjan döglök!
Rik a gázló irányába nézett. A Mor itt egészen széles volt, a
partja mentén kövek hevertek. A túlsó oldalán, egy kisebb domb
tetején egy magas fallal körülvett épület állt, de úgy, mintha
a környék õre volna. Rik rögtön látta, a falak elég erõsek ahhoz, hogy néhány ember feltartóztasson egy ostromló sereget
– legalábbis addig, míg el nem fogy az enni- és innivalójuk.
Rik a hadnagy irányába pislantott, és látta, nem õ az egyetlen, akinek feltûnt ez a részlet. Sardec már ki is adta a parancsait Hef õrmesternek és Tóbi káplárnak. Egy pillanattal késõbb a termetes, szõke, durva arcú káplár levetette magát Rik,
Menyét és a barbár mellé.
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– Amint elkezdõdik a lövöldözés – mondta Tóbi –, átkelünk
a gázlón, és megtámadjuk azt az udvarházat. Odaát… Nézzétek csak! A fák majd eltakarnak minket. Ezek a fattyak nyitva
hagyták a kaput, szóval simán be tudunk jutni.
Rik felmérte a távolságot. Elfoglalni az udvarházat? Õrültségnek látszott a dolog, mivel a kapuk ugyan nyitva voltak, de
a falakon õrök posztoltak. Rik biztos volt benne, ez a részlet a
hadnagy figyelmét sem kerülte el.
– Menyét, mit gondolsz, le tudod szedni azokat az õröket?
– kérdezte Tóbi.
Menyét ciccegõ hangot hallatva elgondolkodott.
– E-egen. Ha a barbár meg a félvér ideadja nekem a muskétáját, szépen sorban le tudom lõni õket, mielõtt még felfognák, mi történik velük. Ha valaki megtölti nekem a kiürült
muskétákat, bárkit le tudok szedni, aki kidugja a fejét a mellvéd mögül.
– Én nem akarok nyomorult kis puskatöltögetõ lenni! – jelentette ki a barbár. – Én küzdeni akarok!
– Ha vársz egy kicsit, éppen eleget küzdhetsz – mondta
Menyét.
A barbár megrázta a fejét, és hatalmas kezét vívókésének markolatára tette.
– Itt most gyilkolászás lesz, és én benne akarok lenni!
Tóbi káplár a barbárra és Menyétre nézett rideg tekintetû
kék szemével. Ezúttal nem volt idõ ilyen ostoba vitákra.
– Akkor használd a kardodat, északi! Hagyd itt a muskétádat, és csatlakozz a rohamozó osztaghoz! Rik majd újratölti a
muskétákat. Van valami kifogásod ez ellen, félvér?
A káplár hangsúlya elárulta Riknek, hogy jobban teszi, ha
nem ellenkezik. Bólintott. Ezt a feladatot is el kellett végeznie valakinek, és tényleg Menyét volt a legjobb lövõ. A regiment szintû lövészversenyen a második helyen végzett. Csak
azért nem õ lett az elsõ, mert a titkos fogadásokon nagyobb
összeget tett maga ellen.
– Jól van. – Tóbi továbbment, hogy összeállítsa a rohamozó
osztagot. A barbár vele tartott; menet közben már elõ is húz-

15

ta hosszú kését. Rik elõvette töltényeit, és kihúzta a puskavesszõt a muskétája hosszú csöve alól. Felkészült a menetre.
Menyét rákacsintott.
– Aztán ügyes legyél! – mondta. A vállához emelte hosszú
muskétáját, várt.
Fél perccel késõbb olyan dörgés támadt, mint nyári záporok
idején. A Kárkeltõk tüzet nyitottak. A folyóparti tisztáson egymás közelében álló emberek felsikítottak, fájdalmasan üvöltöttek, ahogy a muskétagolyók keresztülhatoltak a testükön. Néhányan összerogytak, páran megfordultak és menekülni próbáltak, megint mások hasra vetették magukat. Részegek voltak,
meglepte õket a támadás, hirtelen fel se fogták, mi történik körülöttük és velük. Csak egynek-kettõnek volt annyi lélekjelenléte, hogy a muskétája után nyúljon, a többségük úgy szaladgált,
úgy bégetett, mint a vágóhídi karámba terelt birkák.
Rik hangos dörrenést hallott közvetlen közelrõl. Egy füstpamacsot látott. Az orrát facsarni kezdte a puskapor kénes szaga.
Az udvarházat körbefogó fal tetején álló emberek egyike öszszerogyott. A félvér Menyét felé nyújtotta a saját muskétáját,
és készenlétbe helyezte a barbárét. Újabb dörrenés – a második õrszem is összeesett. Rik átadta a harmadik muskétát, és
nekilátott az elsõ megtöltésének. Még egy dörrenés; a falon a
harmadik õr is elvágódott.
Miközben ez megtörtént, Tóbi káplár és a rohamozó osztag
elõretört, és a gázlón átjutva, a tisztást kikerülve rohanni kezdett az udvarház irányába. A fák között hasaló Kárkeltõk folyamatosan lõtték az odalent vergõdõ ellenséget, akik közül kivált
egy férfi, és üvöltve parancsokat kezdett osztogatni. Menyét
átvette Riktõl a töltött muskétát, oldalra fordult és lõtt. A tisztáson a vezér hanyatt vágódott. Társainak csak ennyi kellett,
hogy menekülni próbáljanak. Voltak, akik a folyó irányába rohantak, mások a bozótba próbáltak bejutni, megint mások magasra emelték a kezüket, és ordítozni kezdtek, hogy megadják
magukat. A Kárkeltõk könyörtelenül tovább lõtték õket. Gyorsan, nagy szakértelemmel tették a dolgukat. Jó lövészek voltak,
az ellenségnek pedig fogalma sem lehetett arról, hányan lehet-
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nek. Ez persze nem igazán számított, mivel a kékszalagosok
pánikba estek, még azt is elfelejtették, hogy létezik olyan szó:
fegyelem. Az adott körülmények között akkor sem lettek volna képesek megvédeni magukat, ha esetleg tízszer annyian
vannak, mint a Kárkeltõk.
Rik az udvarház felé nézett, és látta, hogy Tóbi káplár meg
a katonái már bejutottak a kapun. Odabentrõl lövöldözés meg
a barbár harc üvöltése hallatszott. Menyét ismét a védõfalak
irányába fordult.
– Ezek itt, ezek nem voltak normálisak, félvér – jegyezte
meg. – Odabent is vallatóra foghatták volna Kalmeket. A falak mögött. De nem, õk kivonultak ide, és egybekötötték a
kínzást egy ilyen idétlen piknikkel. Ha a többi kharadreai is
ilyen, akkor száz emberünk simán elfoglalja az egész átkozott
országukat.
– Kétlem, hogy a többiek is ilyenek – mondta Rik.
– Jó, persze, de azért álmodozni lehet, nem?
– Én inkább azt szeretném tudni, mi folyik itt. Ez a tartomány elvileg a barátunk, de tessék, idejövünk, és azt látjuk,
hogy ellenünk fordultak. Mert ez történt, még ha ilyen szamarak is az itteni katonák.
– Azokat a csapdákat, amiken keresztülvergõdtünk, nem szamarak állították fel, és… – Menyét elhallgatott.
A falak mögött lövések dörrentek, néhány velõtrázó sikoly
hallatszott. Egy pillanattal késõbb egy alak jelent meg a fal tetején, széles mozdulatokkal integetni kezdett. Menyét felszisszent.
– A hülye barbárja! – morogta. – Kis híján kirobbantottam az
agyát!
– Az agyát? Amilyen kicsi neki, el se találtad volna.
– Egy bögöly tökét le tudom lõni, félvér, szóval talán a barbár agyát is telibe kapnám. Talán…
Kárkeltõk jelentek meg a falakon. A vállukhoz emelték fegyverüket, és tüzet nyitottak a víz mellett vergõdõ ellenségre. Menyét átvett Riktõl egy muskétát, õ is lõtt. Az összecsapás pár
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pillanattal késõbb véget ért, a tisztáson csak hullák maradtak.
A folyót vörösre festette a kiontott vér.
Hef õrmester kilépett a fák közül, levágta Kalmeket a középütt álló tölgyfáról. A Kárkeltõk követték, õk a földön fekvõket
vizsgálták át. A súlyos sebesültekkel, akiken látszott, nem bírnának talpra állni és járni, megkóstoltatták a bajonettjük pengéjét. Miután látták, hogy az ellenség milyen könyörtelenül
megkínozta bajtársaikat, egyik Kárkeltõ sem volt túl könyörületes hangulatban.







Rik az elfoglalt udvarházat körbefogó védfal tetején, a folyótól távolabbi oldalon állt, és a túlnan elterülõ földeket nézte.
Nem messze, északon az erdõ szétnyílt, mögötte kisebb sarjerdõkkel és mezõkkel borított hullámzó dombság terült el. A
dombok némelyikét hosszú, felszántott sávok borították, de
sok helyütt, jókora részeken nem irtották ki a gazt, ami arra
utalt, hogy a háború a világnak ezen a részén is legyõzte a mezõgazdaságot. A távolban, ha egy kicsit megerõltette a szemét,
Rik ki tudta venni a Kígyók Tornyának csúcsát, bár minél tovább nézelõdött, annál kevésbé volt biztos abban, hogy tényleg látja, amit látni vél, vagy csak a képzelete játszik vele.
Az udvarról részeg tivornyázás hangjait hallotta. Már nyilvánvaló volt, miért gyõzhették le ennyire könnyen az ellenséget. Az emberek az egyik, befalazott ajtajú föld alatti helyiség
végében egy titkos borospincét találtak, amiben még mindig
rengeteg innivaló maradt. Sardec, az õrmester és a káplár megpróbálta megakadályozni a komolyabb italozást, de nem jártak
sikerrel: az udvarház elfoglalása után nem sokkal a Kárkeltõk
már éppen olyan részegek voltak, mint azok, akiket korábban
legyõztek. Hiába volt a tiltás, a katonák mindig találtak valami okot arra, hogy a pincéhez ballagjanak, és amikor éppen senki sem nézett oda, gyorsan ittak pár kortyot. Rik azért vállalta
el az õrszolgálatot, mert tudta, valakinek ezt is meg kell tennie,
ha nem akarnak úgy járni, mint néhai ellenfeleik.
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Lépteket hallott a lépcsõ irányából. Megfordult; Hef õrmester lépett fel a fal tetejére. A kis, majomarcú férfi rávigyorgott
a félvérre.
– Jó látni, hogy van, aki még mindig észnél van – mondta.
– Nincs kedvem mulatozni – felelte Rik.
– Egy ideje már semmihez sincs kedved – mondta az õrmester halkan. A hangja éppen olyan feszült volt, mint mindenkié, ha Achenar került szóba. Abban mindegyikük biztos volt:
aki ott járt, sosem felejti el a borzalmat, amivel szembe kellett
nézniük.
– Spórolok. – Rik kinézett, és úgy látta, mintha megmozdult volna valami a legközelebbi domb tetején. Elõremutatott,
mire Hef õrmester a szeméhez emelte a messzelátóját.
– A Fényre! – kiáltotta, és Rik kezébe nyomta a messzelátót.
Rik belenézett a hengerbe, állított rajta egy keveset, és már
õ is látta, mitõl vált Hef hirtelen ennyire idegessé. A domb tetején emberek mozogtak. Sok ember. Pár pillanattal késõbb már
a dobszót is hallották. A szemük elõtt felvonuló ellenséges csapatot több száz lovas és gyalogos alkotta. Nem, nem – gondolta Rik. Ezek nem több százan… Ezek ezren, talán több ezren
vannak! Egy egész sereg közeledett, katonák tömege, amelyet
kékkabátos terrarchi tisztek irányítottak. A szélben büszkén lobogtak a magasra tartott zászlók.
– A pokolba! – mordult fel Rik. – Szólni kéne a fiúknak, kapják össze magukat.
A sereg egyenesen az udvarház felé vonult. Rik megpróbálta kiszámítani, esetleg el tudnák-e hagyni az udvarházat, viszsza tudnának-e vonulni, mielõtt az ellenséges felderítõk a közelbe érnek. A válasz egyértelmûen „nem” volt.







Az udvaron a Kárkeltõk gyorsan megtöltötték fegyvereiket,
és a falak felé indultak. Sardec csatlakozott hozzájuk, és közben utasítást adott a kapuk bezárására és eltorlaszolására. Varangypofa és a barbár egy régi szekeret tolt a kapuszárnyak elé.
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Nyilvánvaló volt, hogy nem hagyhatják el az udvarházat – az
ellenséges dragonyosok már egészen közel voltak, a fejük fölött pedig kissé lehagyva õket pikkelyes, pengefogú, ostorfarkú wyrmek repültek. A kétlábú ostorfarkúak állkapcsa olyan
erõs volt, hogy könnyedén keresztülharaphattak egy emberi
testet; pillanatok alatt cafatokra téptek volna bárkit, aki esetleg be akar menekülni az erdõbe.
– És most mi lesz, uram? – kérdezte Hef a hadnagytól.
Sardec elgondolkodott. Rik tudta, a csapat valamennyi tagja a fülét hegyezi, mindenki azt lesi, a terrarchi hogyan reagál
a helyzetre. Ha Sardec pánikba esik, mind azt teszik. Ha Sardec kemény marad, a katonái ebben is követik a példáját, még
akkor is, ha a Kékek egyik serege közelít feléjük. A dombtetõn
legalább ezer embert lehetett látni. Rik és társai legfeljebb
annak örülhettek, hogy az ellenséges csapathoz nem tartoztak
széleshátúak, amelyek könnyedén beszakíthatták volna a kaput. A félvér ágyút sem látott. Már csak azt kellett volna kideríteni, a Kékeknek van-e mágusuk. Ha igen, akkor a helyzet nagyon kellemetlenül alakulhat a Kárkeltõk számára.
– Amíg van puskaporunk, addig kitarthatunk – mondta Sardec. – Nincs tüzérségük, nincsenek nagyobb testû wyrmjeik.
Ha volnának sárkányaik, akkor azt már tudnánk.
Tóbi káplár és Hef õrmester bátorítóan bólogatott, Rik azonban tudta, mi jár a fejükben. Normál körülmények között a Kárkeltõk, ha ilyen túlerõvel találkoznak, feladták volna magukat,
de errõl most szó sem lehetett. Valamennyien látták, mi történt Kalmekkel és társaival, így senki sem bízott az ellenség lovagiasságában és jóindulatában. Nem maradt más választásuk,
tényleg harcolniuk kellett.
– Sötétedés után esetleg kiosonhatnánk. Éjszaka felhõs lesz
az ég.
– Már elnézést, uram – mondta Hef õrmester –, de az ostorfarkúak megéreznék a szagunkat. És az õreik is észrevehetnének bennünket. Ha nyílt terepen, vagy a gázlónál csapnak le
ránk, nekünk végünk.
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A régi Sardec valószínûleg megütötte volna az õrmestert
azért, mert ellent mert mondani neki, az új Sardec azonban
csak bólintott.
– Igen, õrmester, igaza van. Azaar nagyúrral azonban tudatni kell, milyen veszély fenyegeti errõl az oldalról. Talán néhány
emberünknek sikerül keresztüljutnia az ellenséges vonalakon.
Õk esetleg elérhetnék a seregünket. Ha a csapataink hírt kapnak arról, ami itt történik, nagyon könnyen összeállíthatják a
szükséges felmentõ egységet. Csak pár mérföldnyire vannak
tõlünk… Reggelre akár itt is lehet a segítség. Csak addig kellene kitartanunk.
És ezt a sok mindent egyedül gondolta ki! Rik keserûen
megcsóválta a fejét.
Hef bólintott.
– Szedjen össze annyi embert a feladatra, õrmester, amenynyit jónak lát! – mondta Sardec. – A legjobbakat küldje!
Rik nem lepõdött meg, amikor Hef végül Menyétet és a barbárt választotta ki, amikor azonban az õrmester vele is közölte, hogy menni fog, igencsak elcsodálkozott. Hef persze ezt
is észrevette rajta.
– Te jól látsz a sötétben, és nem vagy ostoba, félvér – mondta az õrmester. – És jók az idegeid. Láttuk azokat a pokoli bányákat. Vigyázz erre a két másikra! Vidd ki õket innen! Valamennyien számítunk rátok. Menj, pihenj egy kicsit! Éjszaka
szükséged lesz az erõdre.
A távolból már hallani lehetett az ellenséges katonák kiáltásait, nevetését. Hogy pihenjek ilyen lármában? Hogy pihenjek, amikor tudom, mi van odakint?







Földrengés rázta meg a testét. A szeme összeragadt. Amikor nagy nehezen kinyitotta, rögtön látta, szó sincs semmiféle földrengésrõl: a barbár rázta meg a vállát, hogy felébredjen.
– Gyerünk már! – mondta a barbár. – Ideje megmutatnunk
a kékkabátos fattyaknak, hogyan oson egy valódi katona!
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– Ha osonni akarsz, akkor legalább annyit tegyél meg, hogy
halkabban üvöltözöl, jó? – mordult rá Menyét.
– Mi újság? – kérdezte Rik, miközben megpróbált magához
térni. A nyelve dagadt, keze-lába gyenge volt. Régen, Búbánatban mindig egy-egy nagyobb betörés elõtt vett rajta erõt hasonló érzés.
– Hát, nem sok jó – mondta Menyét. – Körbevettek minket. A gázlónál is ott vannak. Ostorfarkúakat is küldtek oda.
– Még valami jó hír?
– Hát, a hadnagy beszélt pár fogollyal. Kiderült, hogy köpönyegforgató fattyak. Korábban Kathea hercegnõ… izé… Kathea
királynõ seregében szolgáltak, de most átálltak a Kékekhez.
– Miért?
– Na, ez tetszeni fog neked! Meg Azaar nagyúrnak is –
mondta Menyét. – Azt mondták, Ilmarec is átállt, és most a
Kígyók Tornyában tartja a hercegnõt… akarom mondani: a királynõt. A foglyok látták, hogy hûbéruruk a Kékek mellé áll,
hát õk is ezt tették.
– Remek. Semmi sem olyan megindító, mint a sírig tartó
hûség.
– Van még más is. A Számûzöttek Légiója Morvenben van.
– Khaldarus kedvenc gyilkosai? – Rik megremegett. A Légóinak nagyon rossz híre volt. Terrarchi parancsnokai úgy lealjasodtak, hogy a Sötét Birodalom számûzte õket, ez volt az oka
annak, hogy jó ideje Khaldarus herceg zsoldosaiként harcoltak.
Ráadásul a legsötétebb mágiát használták.
– Pontosan. Ezt is jelentenünk kell a tábornoknak. Személyesen! És be kell számolnunk neki a kialakult helyzetrõl. Ezt
most csak azért mondom el, hogy te is tudd, ha esetleg elszakadnánk egymástól. Pár perc múlva Sardec elé kell állnunk…
Szerintem õ is ezt fogja mondani, de persze, nem ilyen világosan. Ismered a terrarchiakat!
– És arra van már terv, hogyan jutunk el oda?
– Arra gondoltam, esetleg megpróbálhatnánk beugrani a folyóba. A gázló alatt. Lejjebb sodortatnánk magunkat, aztán óva-
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tosan visszajönnénk, és megkeresnénk a fõ sereg táborához vezetõ ösvényt.
Rik bólintott. Ez nem hangzott rosszul. Ha vízben vannak,
akkor az ostorfarkúak nem érezhetik meg a szagukat.
– Átkozottul hideg lesz – mondta. – Úgy értem, a víz.
– Nem piknikezni indulunk, félvér. Azok, akik odakint vannak, megölnek minket, ha elkapnak.
– Ha feldugnak pár tüzes vasat a seggedbe, egybõl nem fogsz
fázni! – mondta a barbár. Ideges volt, és ilyenkor mindig durvábban beszélt a társaival, mint máskor.
Menyét úgy vigyorgott, mint a kutya, amikor a hasát vakargatják. Riknek, ahogy ránézett, nem elõször jutott eszébe, hogy
az egykori vadorzó õrült. Nem normális, hogy egy ember enynyire ne ismerje a félelmet! Persze, egy ilyen öngyilkos küldetésben az ember örülhet, ha éppen egy ilyen megszállottal van
együtt. Rik senkit sem ismert, aki alkalmasabb lett volna erre
a feladatra, mint éppen Menyét.
– Lássunk hozzá! – mondta. – Minél hamarabb elindulunk,
annál elõbb hazaérünk.

Harmadik fejezet

R

ik reszketve vonszolta
ki magát a folyóból. Eddig minden rendben van – gondolta a
parton fekve, levegõ után kapkodva. Átázott ruháiból átszivárgott testébe a hideg. Fohászkodni kezdett a Fényhez, hogy ne
legyen komolyabb baja, se orrfolyása, se bélpanasza az éjszakai
fürdõtõl és a megerõltetéstõl. Másoknál már látott ilyet. De
most már úgyis mindegy… Ha meg kell történnie, hát megtörténik.
A közelében egy árnyalak emelkedett ki a vízbõl. A sötét folt
méretébõl arra következtetett, hogy ez csakis a barbár lehet.
– Menyét hol van? – kérdezte Rik halkan. Nem suttogott;
a sötétben a suttogó hangok messzebbre jutnak, mint azok,
amiket normálisan ejtenek ki.
– Itt – érkezett a válasz. – Csak pihentem egyet ez után a
kis testmozgás után.
A folyó mellõl, a lejjebb lévõ részrõl kiáltásokat, nyerítést,
és az ostorfarkúak jellemzõ hörrenéseit, az ellenséges tábor zajait lehetett hallani. A tüzek fényét eltakarták az erdõ fái.
– Megcsináltuk – mondta a barbár.
– Eddig tényleg eljutottunk – mormolta Menyét. – Ha meg
akarjuk kerülni azt a tábort, az lesz a legjobb, ha máris továbbmegyünk.
Tocsogó léptekkel eltávolodtak a víztõl. Rik a kezében tartotta a bajonettjét. Ez volt az egyetlen fegyver, amit magával
vitt. Egy pengével nem sokat érhetett, ha az ellenségnél lõ-
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