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Prológus 

A tűz magasra csapott. A lángok felfaltak mindent, ami 
az útjukba került. Az emberek fejvesztve futkostak 
egyik teremből a másikba. Idegtépő kiáltások hangzot-
tak mindenhonnan. 

– A gyermek! Hozzátok a gyermeket! – hangzott a 
kétségbeesett parancs, miközben a parancsot adó arany-
ló hajú nőt körbefonták a lángok. Akaraterejét megfe-
szítve karját lendítve a gyerekszoba ajtaja felé, kitárta 
annak ajtaját. A szolgálók berohantak a gyerekszobába, 
ahol minden lángokban állt. Az ablak tárva-nyitva. A 
belépő szolgálók egy hatalmas, fekete, szőrös erdei rém-
lényt pillantottak meg az ablakban, amint éppen beug-
rik a szobába. A tűzzel mit sem törődve kezét lóbálva 
nézett körül a szobában. A kiságyból sírás hallatszott, és 
egy rúgkapáló csecsemő hadonászó végtagjai tűntek elő 
a lángok közül. A rúgkapálás, csapkodás miatt a kiságy 
fölött furcsa látvány tárult a teljesen lebénult szolgálók 
szeme elé. Pedig ők ismerték a babát. A kiságy fölött 
játékok kavarogtak a levegőben, teljes összevisszaság-
ban. Rongyállatok, rágókák és csilingelő bohócok rep-
kedtek körbe-körbe. A lény a kiságyhoz közelített, ám 
eközben a baba kis kezeinek hatósugarába került. A 
levegőbe emelkedett. Ösztönösen a kiságy korlátja felé 
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kapott hosszú kezével, és elérte azt. Miután megkapasz-
kodott, másik kezével felnyalábolta a csecsemőt. A sírás 
abbamaradt. A lény puhán a padlóra huppant. A játékok 
a nyakukba zúdultak. A rémlény megfordult, és amerről 
jött, az ablakon át távozott a gyermekkel. 

Az emberek felocsúdtak végre a kábulatból. Sikítozni 
kezdtek, majd visszarohantak a másik szobába. A nőt 
elemésztették a lángok. Aranyszín hajából egyetlen 
tincs maradt csupán, amelyet a gyermek dajkája felka-
pott, miközben rémülten sikoltozva futott az ajtó felé. 
Az ajtó nem nyílt ki magától, ezért a dajka kétségbe-
esetten rángatta. Az ajtó végül nyikorogva kitárult. A 
szolgálók kimenekültek az épületből. 

A félelmetes erdőben egy ember fekete ruhában, fe-
kete csizmában bozontos, rőt szakállal járkált fel-alá 
dühödten. Összeszűkült, sötét szeméből sugárzott a 
gyűlölet. Az akció balul ütött ki. Csak a nő veszett oda. 
A csecsemőt elvitte egy átkozott rémlény. Ki gondolta 
volna, hogy ezek a rémlények ilyen segítőkészek? Csak 
remélni lehet, hogy felfalja az erdőben. Más módot kell 
találni arra, hogy megszerezze a hatalmat. Szerencse, 
hogy a láthatatlan köpeny az övé. Bejut újra. Összezúz-
za azt a gyenge akaratú hitszegőt. Testileg – lelkileg 
egyaránt kikészíti, és végez vele. De előbb megszerzi a 
sötétség erejét rejtő ládát. Felkacagott, szemében go-
nosz fény gyúlt. 

 
Mire a lángok étvágya enyhült, az utolsó tűzcsóva is 

elhalt, az emberek már azt is tudták, hogy egy fáklya 
okozta a tüzet. A fáklya maradványát a romos, lyuka-
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csos, füstölgő tetőn találták meg. Amikor az úr hazaért, 
nagy felfordulás fogadta. A dajka ura kezébe adta az 
aranyló hajtincset. A férfi összeroskadt a fájdalomtól. A 
kíséretében érkező másik dada egy alaposan bebugyo-
lált gyermeket fogva kezében, a férfi elé lépett. A kis-
lány édesen gügyögött. A férfi akaraterejét összeszedve 
felemelkedett székéből, és utasításokat adott a személy-
zetnek, majd karjába vette gyámleányát. Még aznap 
elkezdték felkutatni a gyújtogatót és az elrabolt gyer-
meket. 
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I. 

18 évvel később 
 

A rémlény lihegése nagyon hangossá vált. Ágak csapkodtak 
körülötte, némelyik megcsípte a karját is. A lény menekült, 
20 méter magasban a fák koronái között az életéért futott. 
Ágról-ágra ugrott, szinte repült. A tempó irtózatosan gyors 
volt. Teljes erejéből kapaszkodott a lény fekete bundájába. 
Nyílvesszők záporoztak körülötte. Egyszer csak egy hosz-
szú, fájdalmas vonyítást hallott, majd zuhanni kezdett. A 
kezében fekete szőrcsomók maradtak. Nekicsapódott egy 
leveles faágnak, de még mindig zuhant. A szíve rémületbe 
fagyott. 

 
Felült az ágyán. Szíve össze-vissza, nem a megszo-

kott ütemben zakatolt. Lassan teljesen kitisztult a tuda-
ta, és megértette, hogy a szobájában van, a saját ágyá-
ban, a saját házában. A fiatalember verejtékben úszott. 
Kinézett az ablakon, és mélyet lélegzett. A hajnal gyö-
nyörű narancsszínűre festette a félelmetes erdő felett az 
égboltot. Az erdőt benépesítő vadállatok, furcsa lények 
neszezése hallatszott. Egy rémlény énekelt párját keres-
ve. Az ifjú hallgatta az ismerős éji szerenádot, ami min-
dig lenyűgözte, ahányszor csak hallotta. Gondolatait 


