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Bevezetés 
A tenger feletti villámok lázadni, lázadni kezdenek. 

A hullámok magasra, magasra törnek. 

A szelek, mint menekülő szellemek, 

Rohannak, rettegnek. 

 

A törzs megjelenik a tenger közepén. 

E törzsből egy fa alakul ki a végén. 

A két oldal harcban áll, 

A láng a magasba száll. 

 

A jég befedi a virágokat, 

A jég nem olvad, és nem oltja el a lángokat. 

A fa megjelenik, kaparja, vágja a lelkem, 

A törzs körbefog, s így ér véget az én történetem. 

Kalandokban gazdag élményeket kívánok minden Olvasónak! 

A könyvben szereplő karakterek, nevek, helyszínek mind a kép-

zelet szüleményei. A történet nem a valóság műve, hanem kita-

láció. 
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I. 

Zöld színbe burkolózott az égbolt, utána már követte is a vörös 

szín, majd a kék, fehér, sárga és végül a lila. A szemet kiégető, 

erős gömbök a magas hideg levegőben repültek, és keresték azt 

a megfelelő testet, amiben megbújhatnak. A Sziklákban nem 

maradtak sokáig, Chellops terve csak félig sikerült, ugyanis Elis 

testébe nem bírtak belemenni az elemek, mert Auro védőpajzsa 

elhárította azokat. Mikor Chellops megsemmisült és Elis élete 

véget ért, a sötét lelkek reménye örökre a mélységbe veszett. Az 

elemek nem újszülötteket kerestek. A kitörés megzavarta belső 

energiájukat, így tizennyolc éves fiatalok testét célozták meg. A 

szív alá való beköltözés pillanatok alatt leforgott, és hat ember 

életét örökre megváltoztatták aznap este. A Hang-Dongok elé 

így új feladat tárult, az, hogy minél hamarabb megtalálják őket. 

A sötét démonok elvesztették vezetőjüket, vagy talán mégsem? 

Chellops mégsem robbant szét? 

Egy démon végleges kiiktatása nem megy ilyen egyszerűen, 

csupán csak visszakerült a kis fészkébe, ahonnan jött, és a ha-

ragja hatalmasabb, mint volt! Auro azt hitte, hogy a démon 

örökre megsemmisült, de valójában tévedett… Chellops folya-

matosan új terveken agyalt, hogy az elképzeléseit valóra váltsa. 

Senki sem tudta, hogy a gonosz lény miben mesterkedik. Mikor 

Korneo fejlesztette a leturmeni képességét, akkor megérezte, 

A béke fája mindig zöld 
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hogy Chellops lelke nem semmisült meg, és a fiú rájött arra, 

hogy a démon bosszút akar állni. A Vezér teljesen kikészült, 

mikor ez az információ eljutott hozzá. A nép védelme érdekében 

hatalmas varázslatot hajtott végre. A kis kapukat, melyek idé-

zéskor megnyílnak, azokat betömte egy Zárral, egy erős Zárral, 

amit senki sem törhetett fel. Csak Hang-Dong erejű ember volt 

rá képes, hogy megnyissa a kaput! A démonok őrjöngtek az 

alvilágban, mert a kis rések, amelyek egy új világhoz vezették 

volna őket, azok örökre lezárultak. A Vezér teljesen kimerült, 

miután a varázslatot végrehajtotta, de elérte a célját, és minden-

kit biztonságba helyezett a Földön. A sötét lelkek csak akkor 

tudták volna feltörni a Zárat, ha találnak egy Hang-Dongot, aki 

segít nekik a feladatban, persze ez számukra lehetetlen volt, de 

Chellops nem adta fel! Suttogásaival próbált átszólni az alvilág-

ból, és keresni akart egy olyan embert, akit képes manipulálni, 

aki feltörhetné a Zárat, amit Auro készített. A Gonosz szeme 

mindig mindent lát, folyton leselkedik, hogy a legóvatlanabb 

pillanatban erőt gyűjtsön és lecsapjon! A Hang-Dongok úgy 

vélték, nyugodt biztonságban vannak, és semmi miatt sem ag-

gódtak, csakhogy ez a nyugalom nem tarthatott olyan sokáig… 

 

Az élet fájdalmas, vagy talán mégsem? Az élet megerősít vagy 

megöl. Sok szemszögből lehet látni az életet, ahány ember, any-

nyi nézőpont. 

 

A fekete gömbházak falai beszívták a feljövő Nap sugarait, a 

bennük élő emberek pedig kiálltak a házuk elé, és letérdeltek a 

földre, hogy köszöntsék az új, fiatal Hang-Dong harcost. Igen, 

eljött az idő! A Vezérnek gyermeke született. Sentauro boldo-

gan jelentette be a nagy hírt a népnek, és megtartották a beava-

tási szertartást. Julies remegő karjaiban tartotta a gyerekét, 

miközben hulltak a könnyei a kis csecsemő puha arcára. Auro 

– a kicsi gyermek apja – átkarolta Julit, és úgy kísérte a rögös 

úton, amely Delasymbur közepére vezetett. Egy nyílt síkság 

tárult a szemük elé, melynek közepén volt egy kőből kifaragott 

háromszög alakú asztal. Sok-sok ház mellett mentek el, az 

emberek csatlakoztak a boldog párhoz, követték őket. A baba 
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kinyitotta hatalmas zöldeskék szemét és az apjára mosolygott. 

A fiatal pár megállt a kőasztal előtt. Auro kikerülte az asztalt, 

majd a másik feléhez sétált, így éppen Julies előtt állt. A fiatal 

szülők letérdeltek, az aggódó anya letette a zöld színű bársony-

takaróba csavart gyermekét a háromszög alakú kőre. A fejüket 

lehajtották, mire a Hang-Dongok méltó alakzatban körbeállták 

őket és letérdeltek, ahogy azt a Vezér is tette. Sentauro felszó-

lalt és kántálni kezdte az avatóéneket, utána Julies is társult 

hozzá, majd az összes Hang-Dong követte őket. A baba hall-

gatta az éneklést, és ez nevetésre ösztönözte, kalimpált az apró 

kezeivel, de ekkor hirtelen egy nagy árnyék takarta el előle a 

Napot. 

A Vezér felemelte a kezét, és lehívta az égből a Nagy Baglyot, 

hogy áldja meg a gyermekét, és fogadja be a nép közé. Gigant a 

kisgyermek felett repkedett, miközben egyre lejjebb ereszke-

dett. Mikor a baba elé le akart szállni, Julies és Auro három lé-

pést hátrébb álltak. Gigant hatalmas szemeivel nézte a csöpp-

séget, és kitárta óriási szárnyait. A Hang-Dongok felálltak, és 

egyre hangosabban énekeltek. A Bagoly felemelte a bal szár-

nyát, és a csőrével kitépett egy kis tollat, majd lassan letette a 

gyermek hasára, így jelezte, hogy ő már egy közülük. Gigant 

felrepült, és újra körözött a gyermek felett. A baba úgy nézte 

Gigantot, hogy alig pislogott, tátva maradt a szája, de egy csep-

pet sem rettent meg, nem kezdett el sírni. 

– Mától legyen a neved Tenalyn. Tenalyn az új neved, drága 

kislányom. – Sentauro felemelte a gyermeket, és kikiáltotta 

Hang-Dong nevét. Julies odament Auróhoz, megölelte, majd a 

Hang-Dongok befejezték az éneküket, és a kis Tenalynt sorban 

üdvözölték. Gigant büszkén kihúzta magát, és boldogan nézte 

a kislányt a fáról. 

 

„A rossz dolgok nem hiába történnek meg velünk. Most még 

rossznak látjuk azokat, de ezek elvezetnek minket egy nagyobb 

jó felé, és ha majd a jónál tartunk, bólogatni fogunk, mert ha 

nem feküdtünk volna a porban, akkor most nem lennénk itt, egy 

nagyobb jóban.” 


