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1. 

Összekavarodott bennem minden. Szó szerint. Mintha 
bezártak volna egy átkozott óriási turmixgépbe, valaki 
pedig volt olyan aranyos és be is kapcsolta azt! Pedig 
talán nem kellett volna ennek lennie. Abban a pillanat-
ban, ahogy Féktelennel együtt átléptünk azt a bizonyos 
határt, ami az Urak Asztala és az Átjáró között feszült, 
nem történt más, mint becsatlakoztunk egy felettébb 
furcsa alagútba. Nem ragadott magával a fény, ahogyan 
a csillagközi Átjáróban történt, nem kezdtem el azon-
nal lebomlani molekuláris szintre, hogy aztán a másik 
oldalon összerakjon egy puzzle rajongó. Legalábbis 
semmi ilyesmit nem éreztem. Beléptünk, hirtelen ránk 
szakadt a sötétség, és máris ott vibrált a nyúlfarknyi 
alagút túloldalán a kijárat. Erre tessék! Mintha csak az 
obeliszk másik oldalán bukkannánk elő. 

Még látni véltem az előttem belépő Ruo-wi sziluett-
jét a halvány derengésben, nem volt több mint csak 
derengés, és megnoszogattam Féktelent, menjünk, 
mert Lao a nyakunkba esik. Tettem ezt annak ellenére, 
hogy fogalmam sem volt arról, miként viselkedik csa-
patos átkelés esetén ez az izé. Ám abban a pillanatban, 
mikor Féktelen minden darabja már odabent volt, 
hirtelen rám tört a turmix effektus! Egyszerre összeka-
varodtak bennem az én érzéseim, döbbenten ismertem 
fel a fejemben Féktelen egyszerű lógondolatait holmi 
zöld mezőről, napfényről, meg friss, kövér, ropogós 
fűről, belém villant egy kósza vágysor néhány kockája 
egy nagy kondér ételről, de mire egyáltalán felfoghat-
tam volna miről is szól mindez, az egészet beborította 
valami nagyon sötét, gonosz terjengés. Nem volt rá 
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jobb szavam, terjengés, mert pontosan olyan érzés volt 
szembetalálkozni vele, mint amikor a nyár végi mezőn, 
az embermagasságú fűben belesétálok egy füsttől ter-
hes szélfuvallatba. 

Az érzés magával sodort, beborította a lelkemet, és a 
furcsa köd kezdett beszivárogni a sejtjeimbe, amikor 
egyszerre csak kiléptem belőle! Ahogy a régi bérházak 
kapualjai köpik ki az embert a napfényre. Úgy szakítot-
tam át a burkot az átjáró túloldalán, mintha egy csodá-
latos varázslat folytán, váratlanul megelevenedett volna 
a sok ezer éves sziklarajz. Az egyik pillanatban a sej-
telmesen amorf, kézzel odatapicskolt alakok még bő-
szen hirdették az egykori mester karmazsinban megál-
modott fantáziáját. Aztán minden átmenet nélkül, a 
kőkori alkotásból egyszerre csak leugrott egy éjfekete 
ló és lovasa, az utóbbi, mint akinek ellenére volt a 
kompozíciótól való elszakadás gondolata, csíkokként 
viselte magán a gigaalkotás néhány motívumát. Ez 
voltam én. 

Egy gyors leltárt csináltam, megvan-e minden alkat-
részem. Gondolatban végig is tapogattam magam, és 
csak a pozitív eredmény után mertem kifújni az elhasz-
nálódott lélegzetet. Amivel mellesleg néhány száz mér-
földnyire innen töltöttem fel a tüdőmet. Nagyot szip-
pantottam az itteni levegőből, az kifejezetten frissebb 
volt, mint a másik oldalon, tele volt vízpárával, és 
ahogy szagmintát vettem a környezetemből, abban a 
pillanatban megjelent mögöttem Lao, a méretes csata-
ménjén. Őket látszólag kevésbé viselte meg az utazás, 
mint engem. A férfi-ló páros a földet érés után azonnal 
mellém léptetett, mintha csak egy bokor mögül buk-
kantak volna fel, és Lao aggodalmas pillantással érintet-
te meg a vállamat. 
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– Minden rendben? – kérdezte, gondolom az ar-
comra volt írva ennek az ellenkezője. 

– Te is érezted odabent azt a furcsa feketeséget? – 
kérdeztem suttogva. 

– Semmit sem szoktam érezni – nézet rám Lao meg-
lepetten. – Csak belépek az átjáróba, a következő pilla-
natban pedig már ott is vagyok a másik végén. Nyu-
godj meg! Minden rendben. 

A baráti vállveregetés némileg tényleg megnyugta-
tott, bár az a terjengő sötétség még egy pillanatig ott 
lebegett felettem. Pótcselekvésként megsimogattam 
Féktelen nyakát. Szegény pára még nálam is ijedtebb 
volt, s lóagyával nem nagyon tudta felfogni a fizika 
világának eme vadhajtását, de az érintésemet szívesen 
fogadta. Combommal megnoszogattam, éppen csak 
annyira, hogy visszazökkenjen a jelenbe, s lassan Lao 
után léptettünk azon a keskeny résen, ami az érkezési 
oldalt kötötte össze a kinti világgal. Aztán hirtelen 
leesett az állam! 

A szikrázó égbolt alatt, egy félkör alakú, dús fűvel 
benőtt stadionszerű legelő terült el előttem. Ha az Urak 
Asztala valami olyasféle asszociációt váltott ki belőlem, 
mintha egy óriási tányér lett volna kihajítva az erdőbe, 
akkor ez a terület, alakja után egy jókora lábos lehetett. 
Ami mélyen belesüllyedt az erdő talajába. Ahogy a 
vakító fényben felfelé néztem, egy közel százötven láb 
magas, összefüggő fal vett körül egy jókora területet. A 
fal maga egymásra rétegződött sziklákból állt, és olyan 
simára csiszolta a természet, mint valami gondos faze-
kasmester egy kerámiaedény oldalát. Odafent a kört az 
óriásfák belógó lombjai keretezték, tudatva a szemlélő-
vel, ott egy teljesen más világ uralkodik. 

Az igazi áll-leesést kiváltó ok azonban csak néhány 
lépés után domborodott ki, amikor kibukkantunk a 
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barlang, érkező oldalát szegélyező kőperem mögül. A 
stadion ez oldali karéja ugyanis teljes egészében hiány-
zott. Mintha az alkotók egy recés késsel kettészelték 
volna a világot. A vágás a katlan végének határozott élt 
adott, s tovább folytatódva széles kanyont metszett a 
sziklába. Megvadult folyó hangja szűrődött fel odalent-
ről, s az elém táruló panorámából, a hely ismerete nél-
kül is pontosan tudtam hol vagyunk. Szemben velem a 
Sárkányfok-hegy tornyosult az ég felé. 

Hát, ha valami el tudja apasztani a hangomat, akkor 
ez a látvány tökéletesen alkalmas volt arra, hogy meg-
cselekedje azt. Meg sem tudtam szólalni, a torkom 
kiszáradt, akár egy eldobott üres üveg, és nem jött ki 
rajta hang egyetlen egy sem! A Sárkányfok-hegy joggal 
merészkedett be azok közé a dolgok közé a lelkemben, 
aminél szebbet csak nagyon nehezen tudok elképzelni 
ebben az életben! 

– A Pau-gimmát hallod – szólalt meg mellettem hir-
telen Lao, s a hangja belesimult az alulról jövő sister-
gésbe. Nem is tudom, mikor fordult vissza értem. 
Gondolom észrevette, nem vagyok ott a társasággal, s 
mivel másfelé nem nagyon tudtam volna megszökni, 
kizárásos alapon csak meg kellett fordítania Vihart. 

– Így hívják a folyót? – kérdeztem suttogva. 
– Választónak is nevezik – folytatta Lao. – Az északi 

félteke legnagyobb folyója. Vad, zabolázhatatlan bestia, 
és olyan széles, hogy alig látsz át a túloldalra. Hidat 
nem visel el a hátán, sodrása nagyon erős, örvényei 
alattomosak, és szörnyei folyton éhesek. Én még nem 
hallottam olyan emberről, aki egy heti járóföldön belül 
át tudott volna kelni rajta! 

– Korábban a folyó akadálytalanul hömpölygött vé-
gig a síkságon, megkerülte az útjába kerülő hegyet, s 
éles fordulóval robogott tova a tenger felé. De nem 


