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Első rész: A Mágus
Előszó

Nem akarlak sokáig untatni  titeket,  így hát rövid leszek.  Csak azért  írok előszót,  hogy úgy
nagyjából képben legyetek a történetet illetően. Hol is kezdjem? Ha ez most egy mesekönyv volna
így kezdődne: Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy kisfiú. A kisfiú teljesen átlagos volt,
semmiben sem különbözött a többi kisfiútól. Azonban ahogy egyre idősebb lett észrevette, hogy
furcsa dolgok történnek körülötte... De ez nem egy mesekönyv, így a benne lévő történet se egy
mese. Sosincs teljesen vége, és még csak nem is itt kezdődik el, ahonnan most beavatlak titeket a
történet  folyásába.  Ha  el  akarnám  mondani  a  teljes  történetet  vissza  kéne  nyúlnom  jóval
időszámításunknál előbbre. Egyszer talán meg is teszem, de most inkább koncentráljunk arra a
történetre,  amit  el  szeretnék  mondani.  A  kisfiúhoz  visszatérve  –  akiben  egyébként  szerény
személyemet tisztelhetjük – szeretnék kitérni arra, hogy pontosan mik is azok a „furcsa dolgok”.
Mikor már kicsit kezdett benőni a fejem lágya észrevettem, hogy azok, akik sok időt töltenek velem
hajlamosabbak  a  betegségekre.  Nem kellett  sok  idő,  hogy  levonjam a  következtetést:  miattam
betegszenek le. Valahogy a jelenlétemmel meggyengítettem az immunrendszerüket, így az kevésbé
lett ellenállóbb a betegségekkel szemben. Akik hisznek az ilyesmiben energiavámpírnak neveztek
volna és én is kezdtem azt hinni,  hogy ezzel a szóval lehetne legjobban leírni az állapotom. A
szeretteim ugyan semmit se tulajdonítottak nekem – ebben nagyban közrejátszott, hogy nem hittek
az ilyesmiben – de én nem szerettem volna tovább gyengíteni őket. Rájöttem, ha tudatosan nem
akarom, akkor nem is csinálom ezt az életerő elszipkázást vagy mi a fenét. Úgy döntöttem bármi
történjék,  soha  többé  nem  „táplálkozom”  a  szeretteimből.  Ennek  meg  is  lett  az  eredménye:
tanulmányi  eredményeim lefelé  kezdtek  ívelni,  amúgy  is  gyenge  fizikumom pedig  még  tovább
romlott. Az egészségem se maradt töretlen: úgy éreztem magam, mint egy nyolcvanéves aggastyán.
Korlátozott mozgás, fájó végtagok, pocsék memória (nem tudtam visszaemlékezni két-három napnál
korábbra) és egyéb nyalánkságok. Emellett meg kellett birkóznom a kamaszkor gyönyöreivel is.
Ahogy idősödtem, úgy lett egyre nehezebb dolgom. A tananyagok nehezedtek nekem meg egyre
inkább elment a kedvem a tanulástól. Nem voltam olyan szörnyű tanuló, de nem is olyan, aki boldog
vigyorral a képén mutogatja bizonyítványát a szüleinek. Szerencsémre sikerült kibírnom valahogy az
év végéig, amikoris végre kaptam három hónap pihenőt. A nyáriszünet teljesen jellegtelen volt.
Teljesen jellegtelen egészen egy bizonyos pontig. Na, akkor kezdődtek a bajok...

Első fejezet – Megérzés
Előszöris.  Hadd mondjam el  nektek hol  a  francos fityfenében töltöttem én azt  a  két  és  fél

(egyesek szerint három) hónapot, amit az iskola okozta szellemi fáradság kipihenésére adtak nekünk,
diákoknak. Képzeljetek el egy kisebb falu méretű tavat. Ha ez megvan, képzeljetek a hosszabbik
partszakaszra  110-120  jópofa  kis  házikót.  Ezekből  a  vityillócskákból  kettőt  mondhattam
magunkénak, az 50-est és a 61-est. Az 50-es a miénk, a 61-es pedig a nagyszüleimé volt. Mivel ekkor
még a miénk nem volt kész teljesen, ezért én és az öcsém, ahogy eddig, úgy most is a nagyszüleim
bungalójában töltöttük a szünetet. Pontosabban a bungaló előtt a stégen, ahol nagyrészt olyan vízzel
kapcsolatos elfoglaltságokkal ütöttük el az időt, mint például az úszás és az evezés. Amikor viszont
nem ezek valamelyikét műveltük, akkor olvastunk, játszottunk, filmet néztünk, zenét hallgattunk,
vagy  éppen  ujjainkat  koptattuk  okosnak  mondott  eszközeinken.  Este  pedig  ott  volt  az
elmaradhatatlan  TV-zés.  A  ház  külleméről  szólva  nem volt  valami  szép  látvány,  viszont  annál
barátságosabb. Az egész olyan volt, mint egy hatalmas, meggypiros háztető. Volt egy szegényesen
berendezett alsó szint, ahol a konyha és a nappali volt található, és egy apró, de komfortos felső
szint,  ahol  pedig  aludtunk.  Szóval  ezen  a  helyen  töltöttem  kellemes  mindennapjaimat  mikor



megtörtént a dolog. Először csak egy löketet éreztem, olyat, mintha valami robbanás utóhatása lett
volna. Aztán jött az érzés, az érzés, hogy most rögtön el kell indulnom. A fejemből indult ki és úrrá
lett az egész testemen. Kíváncsi voltam mi okozza (és amúgy sem lett volna nyugtom, amíg meg nem
szűnik) ezért,  nagymamámnak és öcsémnek gyors „Sziasztok, mentem biciklizni!”-t  kiáltva,  már
tekertem is. Nem tudtam hova megyek, csak hagytam, hagy vezessen az érzés. Végül egy mezőn
lyukadtam ki. A biciklit lekötöttem egy bokorhoz, én magam pedig sokkalta óvatosabban mentem
tovább. Amikor egy dombhoz értem, beszélgetés zaja ütötte meg a fülemet.

- Biztosan nem láthat senki?

- Talán nem bízol a szakértelmemben? Én vagyok a legerősebb mágus Niitában, fél perc alatt
összedobok egy profi álcavarázst!

- Xuridan erősebb nálad.

- Mi viszont azért vagyunk itt, hogy ezen változtassunk.

- Ahogy mondod. Meddig marad nyitva a kapu?

- Az álcavarázs megszüntetése után fél percig. Érzel valamit Reya?

- Igen. Itt van a közelben. Jobb lesz, ha indulunk.

Miután  a  férfi  és  a  nő  elmentek  kikukkantottam  a  domb  mögül.  Mikor  körülnéztem,
megpillantottam egy embernagyságú fehér foltot a domb oldalán. Ez lehetett a „kapu” amiről azok
ketten beszéltek. Úgy döntöttem megnézem. Felkaptam egy botot és megpiszkáltam a foltot. A bot
eltűnt a kapuban. Kicsit féltem, de a kíváncsiságom nagyobb volt. Átléptem rajta. Még éppen láttam,
ahogy becsukódik mögöttem az átjáró, amikor a fejembe villant a kérdés. Hogyan jutok vissza?!
Aztán elvesztettem az eszméletem.

Második fejezet – Niita
Az első dolog, amit Niitában megtapasztaltam az, hogy milyen iszonyatosan kemények a fák. A

második pedig, hogy ezek az iszonyatosan kemény fák, milyen iszonyatosan káros hatással bírnak az
én kobakomra nézve. Egy tisztáson ébredtem, ami körül fák – mint azt később megtudtam, fajtájukat
tekintve gentek – álltak. Az egyik ilyen fába vágtam bele, idefelé menet a kókuszomat. A fák amúgy
elég furcsán néztek ki. Szürkésbarna, csavarodott törzseik göcsörtösen törtek az ég felé, hogy aztán
bíborvörös lombkoronában érjenek véget. Az ágakon hatalmas kanárisárga padlizsánhoz hasonlatos
gyümölcsök  terpeszkedtek  kis  kék  virágok  között.  A  levegőben  ezüstszínű  cikkanások  jelezték
azoknak a lényeknek az útját,  amik valószínűleg a fák között  éltek.  A tisztáson egy méregzöld
tavacska keltett feltünést, szokatlanul élénk színével. Az erdőben különös zajok visszhangoztak a fák
közül és egyáltalán nem hasonlítottak azokra, amiket egy erdőben hall az ember. Egy közeli – lila! –
bokorból  hirtelen  reccsenést  hallottam,  de  mielőtt  még  megfordulhattam  volna,  valaki  már  a
hátamon volt. Ezért azt tettem, amit minden ember tett volna a helyemben: Felkiáltottam.

- Áúúú! Hé, szállj le rólam!

- Nem, amíg meg nem mondod, mit keresel a területemen!

- Bocsi, én csak eltévedtem. Ez a te erdőd?

-  Dehogyis!  Nem voltál  ott  a  megbeszélésen  amikor  Coun  kiosztotta  ki  melyik  erdőrészen
vadászhat?



- Te vadászol?

- Mi mást csinálnék?! De most, hogy jobban megnézlek te tényleg nem vagy idevalósi. Honnan
jöttél?

- Megmondom, ha hajlandó leszel végre leszállni a hátamról!

- Ó! Bocs. Tényleg.

Miután végre felállhattam, szembefordultam az első emberrel,  akivel  ezen a furcsa vidéken
találkoztam. Egy fiú volt. Körülbelül annyi idős, mint én. Talán egy évvel fiatalabb. Hollófekete,
kócos haja jól  keretbe foglalta sápadt, beesett arcát.  Ruhái szakadtak és olajosak voltak. Teste
vékony volt, de nem erőtlen. Látszott rajta, hogy gyakran végez fizikai munkát. A kezében valami
eszköz volt (gondolom a vadászathoz kellett), benne késpengékkel.

- Szóval megmondod ki vagy és honnan jöttél?

- A nevem Daniel Mortifero és egy kapun át jöttem.

- Te mágus vagy?

- Nem valószínű. A kaput nem én csináltam. Egy mágus csinálta, aki a városomba jött, egy lány is
volt vele. Miután elmentek én bementem a kapun és most itt vagyok.

- Értem, amúgy Jackoh Sewill vagyok, de hívj csak Jacknek.

- Te meg hívhatsz Dannek.

- Oké Dan. Meghívhatlak hozzánk?

- Köszi Jack. Az jó lenne. Amúgy mi ez a hely?

Jack a hazafelé vezető úton elmondott minden fontosabb dolgot erről a helyről, amit Niitanak
hívnak.  Niita  még  nagyon  régen,  a  boszorkányüldözések  korában  jött  létre.  Az  akkoriban  élő
boszorkányok és  mágusok megelégelték a  zaklatást  és  úgy döntöttek kaput  nyitnak egy másik
világba, ahol békében élhetnek. Néhány emberrel, akik az ő pártjukon álltak, fogtak mindent, aminek
köze volt a varázslathoz és átvitték Niitaba. Semelyik más intelligens faj nem akart az emberekkel
élni, mivel féltek, hogy ők is arra a sorsra jutnának, mint a boszorkányok és a mágusok. Ezért a
varázstudók megengedték nekik, hogy velük menjenek Niitaba. Miután mindenki átért, a mágusok
bezárták az összes kaput, hogy az emberek ne léphessenek át az új világba. Ezután Niita fejlődésnek
indult. Az ország lakosai – a niitatok – sokáig békében éltek, de voltak, akik nem elégedtek meg
ezzel, kaput akartak nyitni és le akarták igázni az embereket, hogy bosszút álljanak rajtuk. Ők voltak
a Fekete Mágusok. A csoporthoz bárki csatlakozhatott fajtól függetlenül. Aki pedig csatlakozott azt
megtanították a mágia piszkos trükkjeire. A Fekete Mágusok vezére maga Xuridan Leerah, a sötét
mágus, aki megölte Zenta Sool főmágust, Niita alapítóját. Xuridan démonkőből kovácsolt kardot
magának és mágiával táplálta. A kard pedig mindenből kiszívta az életerőt, amihez hozzáért. Mielőtt
Xuridan megölte volna Zentát, Zenta elpusztította a kardot, megfosztva őt hatalma forrásától. Ezután
a sötét mágus eltűnt a nép szeme elől, azonban egyre többen arról beszélnek, hogy Xuridan ereje
egyre nő és újra az uralma alá akarja hajtani Niitát.

- Megérkeztünk. Üdvözöllek a faluban! A neve Ikan. Mi itt lakunk a falu szélén abban a házban. –
mutatott Jack egy kis házikóra. Bementünk, Jack pedig bemutatott a családjának és elmondta Mrs.
Sewillnek, hogy velük fogok lakni és segíteni fogok dolgozni. Jacknek négy kistestvére volt: Margen,



Dotta, Lizney – a húgai – és Samed – az öccse. Jack apja három éve eltűnt, valószínűleg már rég
halott, így Jacknek kell eltartania a családját, amíg Mrs. Sewill felneveli a kicsiket. A házban három
szoba  volt:  egy  a  fiúknak,  egy  a  lányoknak  és  egy  Mrs.  Sewillnek.  Ezen  kívül  volt  még  egy
szegényesen berendezett  konyha –  ami  étkezőként  is  szolgál  –  és  egy  budi  a  ház  mögött.  Én
természetesen a fiúszobában kaptam szállást (mint ahogy a többi szobának, ennek sem volt ablaka)
ami körülbelül akkora volt, hogy egy ló alig fért volna el benne. A ház maga vályogból épült, szóval
télen fűtött, akkor – nyáron – pedig hűtött. Régen fehér falait szürkére színezte az idő, a tető meg
rogyadozott ugyan, de még kitartott. A fiúszoba tele volt mindenféle kacattal, amit Jack összehordott
–  az  ezekből  készített  fegyverekkel  vadászott  –  a  falat  szénnel  készült  gyerekrajzok borították,
mellette néhány tervrajz (Jack művei) virított.

- Gyere Dan, megmutatom a fegyvereimet! – vezetett a fiú egy kupac holmihoz. – Ez itt – mutatott
arra, amit korábban láttam nála – a legjobban sikerült alkotásom: a Sün.

- A Sün? – kérdeztem vissza felvont szemöldökkel, ugyanis az, amit láttam egy sünre hasonlított
legkevésbé.

- Igen, a Sün. Azért hívom így, mert pengéket lő ki, amik mikor beleállnak az állatba úgy néznek
ki, mint a sündisznótüskék.

- Értem.

- Ez pedig itt a Szita...

- Ha lehet, inkább nem akarom tudni miért hívják szitának.

De Jack elmondta. És ha megnézitek Jack névadási logikáját, szerintem nektek is rögtön világos
lesz  miért  hívják  annak.  Miután  megmutatta  a  teljes  fegyverarzenálját,  Jack  az  otthonomról
kérdezett. Én meséltem neki az iskoláról, a családomról, a nyári szünetről (a kis ˝problémámat˝
kihagytam) és a fegyverekről. Jacket nagyon érdekelték a fegyverek, főleg a puskapor keltette fel az
érdeklődését.  Elmondtam neki  az összetevőit,  de neki  nem mondtak semmit az anyagok nevei.
Niitában, ha vannak is, biztosan nem így ismerik őket. Ezután nyugovóra tértünk. A föld kemény volt
és ezen a szalma sem segített sokat az állandóan böködő végeivel. Az egész napi izgalmaknak és a
kimerültségnek köszönhetően azonban hamar álomba merültem. Úgy hajnali 1 felé járhatott az idő,
amikor vérfagyasztó üvöltés hangzott fel. Én azonnal felriadtam és Jack felé fordultam.

- Te is hallottad?

- Igen. – hallottam barátom cseppet sem magabiztos hangját – Vérfarkasok. Már egy ideje halljuk
az üvöltésüket, de mindig egyre közelebbről. A kereskedők pletykái szerint faluról falura haladnak és
ahol járnak, ott csak pusztulás marad a nyomukban. A tehetősebb családok már ezüstszegekkel
kivert deszkákkal barikádozzák el az ablakokat és az ajtókat. A szegényebbek, mint amilyenek mi is
vagyunk, pedig reménykednek, hogy időben el tudnak menekülni.

- Nektek van valami tervetek?

- Aha. Van itt a szobában néhány fegyver ezüstdarabkákkal töltve. Azok kitartanak reggelig.
Reggel  a  vérfarkasok visszaváltoznak emberré és védtelenek lesznek.  Hogy ezt  elkerüljék,  már
napfelkelte előtt visszamennek a menedéket nyújtó erdőbe.

- Azért örülnék, ha legközelebb nem ilyen messze tennéd azt a fegyverkupacot Jack.

- Hát végül is nem tűnik olyan rossz ötletnek.



Miután  megbeszéltük,  hogy  másnap  este  valamivel  közelebb  próbálunk  helyezkedni  a
fegyverekhez  mindketten  elmerültünk  az  álmok  világában.

Harmadik fejezet – Ikan
Verőfényes nyári reggel volt. A nap vékony sugárban sütött a szemembe. Kényelmesen feküdtem

a puha ágyamban. Az oldalamra fordultam. Valami csikizte az orromat. Hogyan szökött fel a macska?
Az öcsém elvileg lezárta a csapóajtót. Mindegy. A lényeg, hogy még aludhatok egy kicsit. A macska
nagyon csikiz. Kinyitottam a szememet. Kinyitottam a szememet és megláttam AZT. AZT, ami tutira
nem egy macska volt. Felsikítottam. AZ is. Vagy fél percig sikítottunk versenyt egymás szemébe
nézve (számomra ez kissé furcsa volt, mivel AZ-nak nyolc szeme volt) mire berontott egy fiú, hogy
biztosítson róla: nem Csernobilban vagyok (bár ő maga nem tudott Csernobilról, ettől függetlenül
jómagam rázogatása és „nyugalom, nem bánt” felszólításai megtették a hatását). Miután rájöttem,
hogy hol és kivel vagyok lassan megnyugodtam.

- Ez meg mi a méztőlragacsos macikönyöke volt?! – tettem fel a nem éppen költői kérdést Jack
barátomnak.

- Egy malath.

- Egy mi?

- Egy malath. Kis termetű állat, leginkább egy pók és egy egér keverékére hasonlít.

És  tényleg.  Most,  hogy  így  visszaemlékeztem,  tényleg  ez  a  legegyszerűbb  módja  a  lény
körülírásának. Én azonban megpróbálkozom egy pontosabb jellemzéssel. Már hallom is a kétkedő
felkiáltásokat, hogy fél perc pánikszerű sikítás nem elég idő arra, hogy szemügyre vegyünk egy olyan
élőlényt, amit eddig még sosem láttunk. Üzenném a kétkedőknek, hogy életemben először, de nem
utoljára láttam malathot. Visszatérve a jellemzésre, a malath egérfején nyolc kis vörös szemecske
található, szájából két fog-csáprágó kandikál elő, melyek mérge nem okoz halált, de kellemetlen,
viszkető csípéseket igen. Feje egybe van nőve szürke teste többi részével melyből nyolc hosszú
szőrös egérláb kandikál ki. Gerincéből csonttüskék meredeznek. Bőrszínű farkából ragadós hálót
képes kilőni. A malathok magas helyeken hálóból készített odúkban élnek (amiket hidd el jobb, ha
nem háborgatsz). Miután gyorsan meglátogattam a kis helyiséget nagy embereknek (a malathtal való
találkozás után rámfért) és elköltöttük szegényes reggelinket, Jackkel elindultunk vadászni. Én a
Szitával, a barátom pedig a Sünnel felfegyverkezve indult útnak.

- Ha végeztünk és marad időnk megmutatom neked a falut.

-  Rendben, de mielőtt nekilátunk azért megmutatnád hogyan kell egyáltalán használni ezt. –
mutattam a Szitára

- Persze, majd, ha beértünk az erdőbe.

- Oké, köszi.

Időközben egyre sűrűbbé vált a növényzet körülöttünk. Bíborvörös koronájú gentek szegélyezték
azt a kis erdei ösvényt, amin haladtunk. Jack útközben elmondta néhány növény nevét, meg még
néhány dolgot róluk, de én főleg azt igyekeztem memorizálni, hogy melyik képes megölni és melyik
nem.

- Ez itt – mutatott Jack egy kis virágra – egy tican. A sárga szirma méreg, a kék orvosság, a



leveléből készített tea pedig igazmondásra késztet.

- Szóval, ha jót akarok magamnak, akkor ne egyek a sárga szirmából.

- Ahogy mondod.

Nemsokára egy hatalmas lila bokorhoz érkeztünk, aminek közepén egy öregnek tűnő gent tört az
ég felé. Jack megálljt intett és félrehajtott egy ágat felfedve a mögötte lévő kis üreget.

- Gyere Dan.

- Pfujj! Mi ez a bűz?

- Ez egy bhönger-bokor. Jobban bűzlik, mint egy pottyantó babhétfő után, de remek rejtekhely. A
bűz elfedi a szagunkat, így az állatok, amikre vadászunk nem tudják, hogy itt vagyunk.

Időközben megérkeztünk a bhönger közepén álló genthez. A levelek számával a bűz ereje is
csökkent, így itt már egészen elviselhető volt a szag. A torz fa törzsében sötét üreg tátongott. Még
így  nappal  is  elég  rémisztő  látvány  volt,  szóval  éjszaka  tutira  nem  mertem  volna  idejönni.
Szerencsémre Jack csak nappal vadászott, ezért megúsztam a kellemetlen helyzetet, hogy be kelljen
ismerjem: rohadt parás ez a hely. Jack hirtelen megszólalt:

- Itt látták utoljára apámat.

Nem  tudtam  mit  mondjak  erre,  ezért  inkább  hallgattam  remélve,  hogy  újdonsült  barátom
gesztusomat az együttérzés, és nem a bunkóság jeleként értelmezi. Meglepett, hogy Jack az apjáról
beszél. Láttam rajta, kellemetlenül érinti a téma, de azt is, hogy valami nagyon kikívánkozik belőle.
Úgy látszik helyesen tettem, hogy hallgattam, ugyanis Jack folytatta.

- Rossz nyelvek szerint valami sötét mágiát művelt itt, de én nem hiszek a pletykáknak. Tudom,
hogy apám jó ember volt. Minket mindennél jobban szeretett.

- Hiszek neked Jack.

- Kösz Dan. De nem csak az én apám tűnt el. Legalább húsz férfi hagyta el a falut aznap. Köztük
volt Ikan vezetője, Anox Wigh is. Az ő fia Coun. Coun vetette fel az ötletet, hogy minden félárva
kapjon egy részt az erdőből, ahol vadászhat. Megkértem rá, hogy enyém legyen az a rész, ahol apám
eltűnt, ő pedig beleegyezett. Így már lassan négy éve ez a főhadiszállásom.

Miután Jack megmutatta hogyan működik a Szita („Ebbe a nyílásba dobd bele a köveket, aztán
húzd meg ezt a kart – most van betöltve – célozz és nyomd ezt a piros gombot tövig”) és miután
kishijján lábon lőttem őt („Egy látásvesztett is jobban céloz nálad!”) kissé még mindig paprikás
hangulatú  barátommal  letelepedtünk  az  általa  előkészített  szalmára  és  vártuk,  hogy  az  ebéd
elsétáljon az orrunk előtt. Bár, ha pontosabban akarnék fogalmazni akkor azt mondanám, hogy „...
vártuk, hogy az ebéd elrepüljön a fejünk felett”. (Azonban én nem akarok pontosabban fogalmazni,
mivel az nem hangzik annyira jól.) Gondolom most felteszitek magatoknak a kérdést, hogy „Mi a
rézfánfütyülő rézangyalbalkezéért nem olyan állatra lövünk, amely nem tud könnyeden elrepülni
előlünk?”. A válasz rendkívül kézenfekvő: mert minden más élőlény ebben az erdőben vagy nem
ehető, vagy minket akar megenni. Amúgy az állatot, amire vadásztunk moqousnak hívják. Leginkább
egy ezüstfestékbe mártott tollas repülőmókusra hasonlít denevérszárnyakkal. Nagyon nehéz elkapni
őket, mivel legalább annyira gyorsak, mint amennyire sokan vannak. És higgyétek el, rengetegen
vannak. Ennek főleg az az oka, hogy a moqousok a gentek sárga, lédús termésével táplálkoznak és
rajtunk kívül nincsen természetes ellenségük. Az elfogásukhoz nagyon szemfülesnek kell lenni, de ha



elég ügyes az ember, akkor finom moqoussült a jutalma. Maga a művelet nem valami bonyolult, de
annál időigényesebb feladat. Meg kell várni, amíg egy nagyobb moqousraj közeledik, majd bele kell
lőni a közepébe. Ha elég jól időzítesz, egy csomót le tudsz így szedni. Az egyetlen probléma a
moqousrajok gyakoriságával van. Nekünk azonban aznap szerencsénk volt. És hála kettős tüzelési
technikánknak (értsd: kétszer annyit lőttünk, mint Jack egyedül) nemcsak az ebéd, de a vacsora is
meglett.  A  moqousok  összegyűjtése  után  Jack  megnyúzott  és  kibelezett  két  nagyobb  példányt
(szakavatatlanságom és növekvő hányingerem miatt én ebből kimaradtam), hogy egy kis sütögetés
után csillapítani tudják a vadászat miatt egyre növekvő éhségünket.

- Most hazavisszük a többit anyáéknak, aztán mehetünk körülnézni a faluban.

- Oké, úgyis kíváncsi vagyok milyen Ikan többi része.

Összepakoltuk a motyónkat és elindultunk vissza a falu felé.

- Nem kéne lemosakodnunk valahol, hogy megszabaduljunk a bhönger-szagtól?

-  Hát  itt  az  erdőben  biztos  nem.  A  vizeknek  nem azért  van  ilyen  szép  zöld  színük,  hogy
gyönyörködtessék a szemet. Azért zöldek a tavak és a patakok, mert mérgezőek. Ha hozzáér a
kezedhez leégeti róla a húst is.

- Akkor jó, hogy letepertél mielőtt megszomjazhattam volna – vigyorodtam el.

- Szerencsédre elég aktívan védem a vadászterületemet – húzódott a barátom szája is fülig.

- Kíváncsi vagyok mi történt volna, ha megéhezem – lett amúgy is széles vigyorom még szélesebb.

- Háát az erdőben tíz növényből nyolc mérgező szóval...

- ... gyorsabban dobtam volna fel a talpam, mint egy szaftba tunkolt macska a kutyamenhelyen.

Elnevettük magunkat.

- Vannak még itt más dolgok is, amitől megmentettél azzal, hogy közelebbi kapcsolatba hoztál a
földdel?

- Ha mondjuk úgy döntöttél volna: felmászol egy gentre kicsit körülnézni a magasból...

Miközben úgy háromnegyed óráig arról csevegtünk, miként adhattam volna be a kulcsot, ha nem
siet segítségemre ˝hős megmentőm˝ megérkeztünk egy dombra, ahonnan be lehetett látni az egész
falut.

- Nézd Dan, innen látszik a házunk.

- Tényleg? Hol van?

- Nézd ott – mutatott Jack egy kis házikóra Ikan szélén. – Látod?

- Azt hiszem. Egy ideje elkezdett romlani a szemem. Azt mondták a sok olvasás miatt lehet, de
szerintem nincs igazuk.

- Te tudsz olvasni?

- Igen. Miért, te nem?



- A faluban csak a vezető tudott olvasni, Mr. Wigh pedig nem tanította meg Count.

- Ha akarod én megtaníthatlak olvasni.

- Tényleg?

-  Persze.  Mondjuk,  ha végeztünk a  holnapi  vadászattal  és  lesz  időnk,  akkor  elkezdhetjük a
tanulást.

- Nagyszerű, már alig várom!


