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– Bereniké és Elektra, ti megkerülitek a tisztást, pontosan velünk 

szemben helyezkedtek el. Alíz jobbról, Leona balról indul el az erdő 

szélén, de tőlünk ne menjetek nagyon messze, olyan 20m-re előre me-

hettek. Agáta, te velem maradsz, mi indítjuk a támadást. Mikor mi 

kiugrunk, Aliz és Leona is nekik ront, így Bereniké és Elektra felé tud-

nak csak menekülni. Mikor elég közel érnek hozzátok, lőjetek! Helye-

tekre! Ha jelzek támadunk! Suttogta a vadászatot vezető Amazon, 

Filotea. Erős, határozott személyiség, akár a népe többi tagja, de rutin-

jával mégis ő érdemelte ki a vadászatok lebonyolítását és az Amazonok 

mindennapos edzését, a fiatalok kiképzését. 

Az Amazonok nagyon ügyes, erős, bátor harcosok. Izmos, vékony, 

formás testük van, mivel folyton mozognak. A természet gyermekei, 

kint élnek az erdőben, vadászatból élve, ahogy most is teszik. Épp szar-

vasra vadásznak. Az Amazonok híresek félelmet nemismerő, hősies 

magatartásukról, ám e-mellet nagyon kedvesek is azzal, aki megérdem-

li. Szeretetteljes közösségben élnek, mindenki szívesen segít minden-

kinek, így szinte sosincs köztük konfliktus, mindent egyszerűen és 

gyorsan megoldanak. Szép sima, napbarnított bőrűek, gyönyörű terem-

tések egytől egyig, mégis a világ elől elrejtve élnek. Békekedvelőek, még-

is gyerekkoruktól kezdve harcolni tanulnak, fegyverekkel és anélkül 

egyaránt. Még lóháton is kitűnően harcolnak, a rejtőzködésben profik, 

hisz az erdőben nőnek fel, a túlélés minden fortélyát mesterien kitanul-

va. Nőiességüket azért megőrizték, hátközépig érő hajuk van, amit két 

oldalt egy-egy vékony tincsben összefonnak, a fül mögött szabadon 

hagyják lógni. Fejtetőn hátrafelé összefogják hajukat, így nem lóg a 

szemükbe és nem zavarja őket vadászat és csata közben. A királynő 

egyik megkülönböztetése, hogy a fejtetőn összefogott hajat is befonja 

egy vastag fonatba. A másik, hogy egy vékony bőr fejdísze is van. Egy-

forma testhezálló, laza, bőr öltözékük van, amiben könnyedén tudnak 

mozogni. Térdig érő csizmájukba lábszárvédő van beépítve, ami fémből 

van. Alkarvédőjük szintén fém, barna festékkel bevonva. Szoknyájuk 

combközépig érő, 4cm széles csíkokban lelógó. A csíkok duplán, két 
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sorban, eltoltan vannak felhelyezve a vastag (5cm széles), V alakban 

hajlított övre. Felül finom bőrből kialakított, testhezálló, az izmokat 

halványan megtestesítő mellvértet viselnek. Szorosra fogott nyaklánc 

lóg a nyakukba, melyen egy Amazon jelet ábrázoló, citromsárga medál 

lóg. Amit mindig maguknál hordanak, a hátukra erősített rövid, köny-

nyű, erős kard, és a csizmájukba rejtett kis tőr. Vadászat és háború 

idején íjat és tegezt nyilakkal is cipelnek magukkal. Hidegebb időkre 

hosszú, térdig érő, kapucnis, szőrrel bélelt bőr kabátjuk van. Szerencsé-

re ott, ahol ők élnek, szinte mindig meleg van, így bátran viselhetnek 

lenge öltözetet, ami a szabad mozgásnál nagyon előnyös. 

Hallatszik a csatakiáltás. A farkasokként lesújtó női csapat, három 

irányból támadja az eddig békésen legelésző, most megrémült állato-

kat, akik hirtelen mozdulni se bírnak az ijedtségtől. Ám gyorsan felmé-

rik a terepet és észre veszik, hogy a mögöttük lévő erdő felőli rész sza-

bad, így arra veszik az irányt. Szegények nem tudják, hogy ez csapda. A 

bokrok közt két Amazon csak azt várja, hogy a szarvasok nyilaik lő távo-

lába érjenek. Amint megközelítik az erdőt, az elől futó szarvas mellébe 

két nyíl fúródik, majd holtan esik össze. A többi szarvas megtorpan egy 

pillanatra, nem tudják merre is meneküljenek, de amint hátra tekinte-

nek, meglepetten látják, hogy üldözőik felszívódtak, így vissza fordul-

tak, majd eltűntek az erdő sűrűjében. Az Amazonok mikor látták, elég 

közel terelték a szarvasokat az erdőhöz, vissza húzódtak a fák közé, 

hagyták elmenekülni a többi állatot. Ők nem gyilkosok, csupán élelemre 

volt szükségük, erre a célra pedig 1 szarvas is elegendő a 64 fős falu 

számára. 

A kis csapat újra egyesült. 

Filotea: – Ez az lányok! Ügyesek vagytok, gond nélkül megszereztük 

a vacsorát! Induljunk is vissza a faluba, még sötétedés előtt jó lenne 

megnyúzni és feldolgozni. 

Azzal el is indultak haza. Út közben furcsa hangokat hallottak a tá-

volból, mintha beszélgetés és kiabálás lett volna. 

Elektra: – Ti is halljátok? Mintha emberek lennének. 
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Leona: – Valakik biztos behatoltak az erdőnkbe. 

Filotea: – Ha így van, ki tessékeljük őket. Hagyjuk itt a zsákmányt és 

gyertek utánam! 

A hat nő elindult a hang irányába. Nem sokkal messzebb, 10 furcsa 

kinézetű harcos szerzetet találtak a tűz mellett. Az Amazonok nem 

tűrtek idegeneket a területükön, pláne nem férfiakat. Így 

hát mindenféle kedveskedést félretéve cselekedtek. A hat Amazon 

előjött a fák közül, fenyegetően 

szemlélve a betolakodókat, akik meglepettségükben azonnal felpat-

tantak és kardot rántottak. Az 

Amazonok is így tettek, de csak önvédelem céljából, először próbál-

ták békésen megoldani a helyzetet. 

Filotea: – Kik vagytok és mit kerestek az erdőnkben? 

A harcosok megkönnyebbülve leengedték a kardokat, majd sunyi vi-

gyorral nézegették az Amazonokat. 

Harcos: – Hé fiúk! Nézzétek csak, mily kellemes társaságot fújt ide a 

szél! 

Filotea: – Csak hiszed! Nem kellemeskedni jöttünk. 

Harcos: – Tudom én miért jöttetek, szeretnétek kicsit eljátszadozni a 

kardjainkkal! 

Erre hangos nevetésbe kezdtek a férfiak. Az Amazonok össze néztek, 

majd lenézően vissza a harcosokra. 

Filotea: – Pont ezt szeretném elkerülni! Felszólítalak titeket, hogy 

azonnal hagyjátok el az erdőnket! 

Harcos: – Mi az, hogy felszólítasz? Oda megyünk, ahova akarunk! 

Filotea: – Már pedig itt nem maradhattok! Ez a mi területünk és 

nincs itt semmi keresni valótok! 

Harcos: – Milyen harapós lett a kislány! Tanítsunk nekik jó modort! 

A harcosok neki rontottak az Amazonoknak, előbb kard nélkül. Gon-

dolták, így is elbánnak velük. 

Filotea: – Csajok, nem öljük meg őket, világos? Csak megfélemlítjük a 

bandát! 



8 

Rövid vívódás után a harcosok sorra kerültek a földre. De nem adták 

fel, újra és újra támadtak. 

Filotea: – Nem szeretnétek még feladni? Nagyon csúnya vége lesz, ha 

így folytatjátok! 

Harcos: – Felejtsd el! Legyőzünk benneteket, aztán jöhet a jól megér-

demelt játék! 

Filotea: – Lásd be, semmi esélyetek! 

Harcos: – Na csak figyelj! 

Ismét egymásnak estek, de változatlanul az Amazonok voltak fö-

lényben. Ekkor a harcosok vezetője már nagyon mérges volt. 

Harcos: – Na jó, mostantól nem kedveskedünk, elő a kardokkal, éles-

ben támadunk! 

A harcosok kardal támadták az Amazonokat, de így sem volt esélyük, 

az Amazonok ügyesebben forgatták kardjaikat. Még néhány pofon és 

földre kerülés után, Filotea utolsó esélyt ajánlott a harcosnak. 

Filotea: – Nem szeretnénk megölni senkit, ne kényszerítsetek, hogy 

még is meg kelljen tennünk! 

Harcos: – Ti fogtok holtan kikerülni a csatából! Néhány nő velünk 

nem bánhat el! 

Filotea: – Végig esély nélkül küzdöttetek! Vedd észre, vesztettetek! 

Adjátok fel és távozzatok! Nem adok több esélyt, ha maradtok, meghal-

tok! 

Harcos: – Ha-ha-ha! Na ne mond Cicám! 

A harcos már alig látott a dühtől, még mindig azt hitte, képes lesz 

győzni. Persze az emberei már belátták, jobb lenne futni, de a paran-

csot követniük kell. Ha a vezér harcolni akar, nekik is harcolniuk kell. A 

harcos megtámadta Filoteát, aki ügyesen kikerülte a kardot, majd visz-

szavágott és vérét vette a harcosnak. Majd a többi harcos felé fordult és 

megkérdezte: 

Filotea: – Menekültök, vagy követitek Hádész birodalmába? 

A harcosok azonnal futásnak eredtek. Az Amazonok megkeresték el-

ejtett szarvasukat és vissza mentek a faluba. 


