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6. 
Élő sötétség 

Deron haját fújta a jeges szél, amitől úgy tűnt, mintha apró, sötét lángok 
ölelnék körbe négy, égnek álló, csavaros szarvát. Bronzszínű arcát félig 
eltakarta fekete kabátjának magas nyaka, csak arannyal átitatott szeme 
látszódott ki. 

Az ördög egy jég borította síkságon sétált. Lábnyomaiban a jég felü-
lete azonnal hullámozni kezdett, és jégtüskék emelkedtek ki belőle, 
mintha át akarnák döfni a talpát. Megállt, és kesztyűs tenyerét a talajra 
tapasztotta. Érezte, hogy vibrál a föld. Az ujjai nyomán viszont nem 
nőttek tüskék. Összevonta a szemöldökét, és felnézett az ametiszt színű, 
csillagtalan égre. Felállt és várt. A kéznyomban lassan és gyengén hul-
lámzott fel a jégtakaró, és csigalassúsággal emelkedtek ki a jégtüskék. 

Haustuss földje sosem kedvelte az ördögöket. Nem szerette a meleg-
vérű démonfajtákat, és nem is tűrte meg őket, még úgy sem, hogy az 
uralkodó fajról volt szó. 

A fiú előidézte nagy aranyszárnyait, és a levegőbe emelkedve, fino-
man vitorlázott a kietlen síkság erős szelének áramlatai között. Néhány 
perc múlva pedig már szabad szemmel is láthatta a baj okát. A vastag 
jégtakaró alatt egy legalább tíz méter széles, sötét folyó árnyéka húzó-
dott, ami mérföldről mérföldre sötétedett. Végül nem messze a síkságot 
záró hegynyi jégfal előtt átlyukasztotta a felszínt, amivel úgy elcsúfította 
a tökéletes fehérséget, mint egy olajfolt a tisztára mosott fehér ruhát. 

Deron leszállt a szakadás szélén, ami olyan volt, mint egy óriási po-
csolya. Az anyag, megérezve a démonból áradó meleget, gomolyogni 
kezdett. Nefra jegével ellentétben a sötét anyag nagyon is szerette a 
melegvérűek mágiáját. Torz arcok emelkedtek ki belőle, és halk sírással 
ezernyi kéz nyúlt az ördög felé. A herceg hátralépett, és higgadtan szem-
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lélte a felé forduló szenvedő arcokat, amiket az élő sötétség nevű nefrai 
elem irányított. Az egyik fekete alak mögül Sun gyermekkori arcát látta 
meg előbukkanni, amint félrelöki a többit és felé nyúl. 

Deron elfordította a fejét, és igyekezett kiüríteni az elméjét. Az elem 
mindig kiolvasta azt, amire titkon vágyakozik egy démon. Ezzel csalta 
magához áldozatait, hogy aztán végleg magába olvassza őket. Deron 
számára a jelenség bosszantó bizonyítéka volt annak, hogy igazából 
mire áhítozik. Nem akart a lányra gondolni, mikor egy olyan feladatot 
bízott rá az apja, ami Nefra egész sorsára kihathat. 

A magasba emelkedett és továbbrepült, egészen a hatalmas jégfal ár-
nyékába. Az érdes, fehéren csillogó, legalább hatvan méter magas fal a 
kiugróival olyan volt, mint egy végtelenbe nyúló hegy. Tövében a sima 
jégtakarót óriási, fekete repedések törték meg, amelyekből több helyen 
is szivárgott a sötétség, kihasználva az árnyék adta jó környezetet. Még 
a hőmérséklet is érezhetően magasabb volt a fekete repedések felett. 
Deron a jégfal tetejére érkezett. 

Néhány lépés után egy mély árok szelte ketté a legalább harminc mé-
ter szélességű falat. A mélységből aranyszínű fény világította meg feke-
te kabátját. Ez volt az Idő Lánca, amivel kordában tartották Nefra kaoti-
kus idősíkjait, de ez jelölte a határt is a két idősáv között. Ez a fal vá-
lasztotta el Haustuss jeges földjét a névtelenek sötét birodalmától. 

Deron apró szárnypárokat idézett elő végig a gerince mentén, és 
azokkal ereszkedett be a két fal közötti szűkös járatba. Gyorsan végig-
mérte a mélyben futó aranyfolyamokat. Arra volt kíváncsi, hogy a sötét-
ség betört-e ide is, de egyelőre sem repedést, sem fekete foltot nem vett 
észre az árok mélyén, ami különös volt, tekintve hogy az élő sötétség 
démonmágiával táplálkozott. Óvatosan egyensúlyozva a levegőben, 
hogy a szárnyai ne ütközzenek neki a jégfalnak, elindult a végtelennek 
tűnő járatban. 

Néhány óra múlva megállt és felült a falra. Lehúzta a kesztyűjét, a te-
nyerében kirajzolódott egy rombusz alakú jel, közepén egy pentagram-
mával. 

– Holleron! – mondta a kezének. 
Pár perc várakozás után megjelent egy fekete lyuk a balján. Belőle 

egy közepes méretű kutya ugrott ki. A szőre tömött és fekete volt, az 
orra palack formájú, a füle hegyes. Izmos nyakán egy fekete bőrből 
készült, tüskés nyakörv feszült, amelyen egy ökölnyi aranymedál füg-
gött. Boldogan simult oda Deronhoz. A fiú megsimította a fejét. 
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– Figyelted apámat? – kérdezte halkan. 
A kutya szomorúan nyüszített és lehajtotta a fejét. Deron bosszúsan 

suhintott a farkával. 
– Tehát nincs hír a Földről! 
A kutya éles vakkantását a szél azonnal elsodorta. Deron tudta, hogy 

ez nemleges válasz volt, mégis rávigyorgott a kutyára, az ölébe vette, 
majd elkezdte vakarni a füle tövét. 

– Ne aggódj! Ha itt végeztem, azonnal megyek és megtisztítom a 
Földet az összes tollastól, és kimentem onnét Sunt! 

A kutya úgy csóválta az apró farkát, hogy a feneke is beleremegett. 
Deron felemelte az állatot, és közel húzta magához. Mélyen a kutya 
parázsszemébe nézett. 

– Ha megint elárulsz miatta, meg foglak ölni. Megértetted? Rangban 
lévő herceg vagyok, nem pedig egy fióka, akinek ellentmondhatsz! 

A kutya vörös pupilláiban értelem csillant, és hátrahúzva a felső aj-
kát, kivillantotta dupla, hegyes fogsorát, mintha mosolygott volna, majd 
arcon nyalta a démont. Deron felröhögött és a mélybe hajította az ebet. 
Lehúzta a másik kesztyűjét, a kézfején egy körbe zárt pecsét ragyogott 
fel, aminek belsejéből hegyes végű tollat és sárgás papírt vett elő. 

A kézfejébe mártotta az íróeszközt, és nekilátott a helyzet felvázolá-
sának a saját vérével. A betűivel pontos képet adott a fal vonaláról, a 
pocsolya arányairól és a repedésekről. Hátratámaszkodott és a többi, 
ellenőrzésre váró szakaszra pillantott. 

Sok dolga volt még, mielőtt a Földre mehetett volna. Ellenőriznie kel-
lett a falat egészen az Árnyékhídig. További két jelentést küldenie az 
apjának, majd egy hosszú megbeszélés is várta az Árnyékhíd felügyelő-
jével, Lonaillával – már ha még élt. Az árnyékdémon az egyetlen olyan 
faj volt egész Nefrában, amely képes volt valamelyest parancsolni a 
sötét elemnek. Régebben sokszor képzelte el, hogy meglátogatja a hídba 
zárt démonnőt, de sosem tehette ok nélkül, most pedig nem volt idő a 
szórakozásra. 

Inkább elterelte a figyelmét a lába alatt húzódó repedésekkel, ami 
ilyen magasságból csupán fekete cérnaszálnak látszott, és elgondolko-
dott, mit írhatna még. Aggasztó volt az élő sötétség erősödése. Már az 
első Ördög, Challuy korában is gondtalanul gyűlt össze Nefra-szerte és 
folyt el az arra kialakított csatornákban a föld alatt, ahol nem okozhatott 
nagyobb károkat. A sötétség egészen a jeges föld mögötti Névtelenek 
Birodalmába áramlott, de most jól láthatóan gond akadt az elvezetésé-
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ben. Talán le kellene mennie a folyamba, hogy megnézze, mi lehet a 
gond. Odaírta az apjának az ötletet, majd felkiáltott: 

– Holleron! 
A kutya azonnal megjelent mellette egy fekete lyukból. 
Deron odaérintette az összehajtott pergament a kutya nyakörvén lógó 

aranymedálhoz, mire az eltűnt benne, és megsimította az állat fejét. 
– Ha meghallasz valamit Sunról, azonnal értesíts, értetted? Tudni 

akarom, mi van vele! 
A kutya engedelmesen vakkantott, és eltűnt egy fekete lyukban. 

Deron pedig tovább folytatta a dolgát. Figyelt a falon belüli fénylő árok-
ra, és az előtte lévő fekete repedések nagyságát is ellenőrizte. A jég 
borította síkságon viszont szokatlanul egyenletes volt a feltörekvő sötét-
ség. Mindenütt ugyanaz volt a helyzet: teljesen sértetlen árok és egyfor-
ma nagyságú rések a jégfal árnyékában. 

Néhány óra repülés után megállt, és ismét tartott egy pár perces pihe-
nőt. Fizikailag és mágia szempontjából is kezdte kifárasztani az ellenőr-
zés. A kezébe egy borral teli aranykupát idézett. Mohón belekortyolt. Az 
édes ital egyből felmelegítette. Pihenés közben a tekintete a dupla falon 
túlra siklott, a Névtelenek Birodalma felé. Nem látott mást, csak hófehér 
energiaszálakat. Egy időfal volt az, ami elválasztotta a két teret egymás-
tól. Odaát már másféleképpen járt az idő, és a világ is máshogy műkö-
dött. 

A Névtelenek Birodalmáról sokféle legendát hallott, de ő maga még 
sosem járt ott. Annyit tudott biztosra, hogy Challuy, az első aranyszívű 
Ördög ott szerezte a harag szívét, amivel uralkodó fajjá váltak az élet-
démonok. Sokan próbálkoztak vele az elmúlt évezredekben, hogy átkel-
ve a névtelenek világba különleges erővel gazdagodjanak, de sosem 
tértek vissza. 

Igazából senki nem tudta, mi van abban az idősíkban, vagy kik azok, 
akik odaát élnek. Már az is, hogy „névtelennek” hívták őket, mindig 
komoly félelmet ébresztett Deronban. Minden démon számára az abszo-
lút gyenge pontja a neve volt. Ha valaki a nevét adta valamihez, azt 
feltétlenül be kellett tartania, másként életét vesztette. 

Deron úgy elmerengett azon, ő mi mindent tehetne, ha nem kötné a 
neve, hogy észre sem vette, amikor a kutyája megjelent mellette. Mikor 
vakkantott, azonnal bekapcsolt a harag szíve, de mielőtt leégette volna a 
ruháit magáról, a hírnöke felé fordult. Az állat hátrált két lépést. Deron 
gyorsan lecsillapította magát. A Holleron nyakában lévő medál belsejé-
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ben egy vízszintes vonalat látott. Az apja válaszolt neki. Azonnal kivette 
az üzenetet és széthajtotta. 

Először fel sem fogta, kit lát. A sorok formája egy fiatal lány arcát 
formázta. Rövid hajának tincsei alig értek az álláig, nőies, hosszú nyaka 
volt, egyenes vonalú orra és puhának tűnő, érzéki szája. Lehunyt szem-
mel feküdt, valamilyen szűkös, koporsószerű dologban. Deront azonnal 
elfogta az aggodalom, és olvasni kezdett. 

Ergreyn Welfroz Indegrant L’Senthys Deronald, 866. Herceg 

részére! 

 

Sun Whiscost átmenetileg biztonságban van. Szüksége van a 

segítségedre. A nevadai menedékházba viszik. Földi idő 

szerint legkésőbb 15 órára oda kell érned. A Földön történő 

dolgok intézését rád bízom. Tudj meg mindent az angyalok 

céljairól, és járj utánuk az árulóknak, akik kiadták nekik 

Sun Whiscost tartózkodási helyét! Kérdezd ki a lányt, mire 

emlékszik! Az angyalokkal való találkozás felszínre hoz-

hatta az emlékeit, ami komoly veszélybe sodorhat minket. 

Amennyiben továbbra sem emlékszik, nem oldalak fel az 

esküd alól. A lánynak nem beszélhetsz egyetlen olyan do-

logról sem, ami emlékeztetné őt a katasztrófára, amit oko-

zott! 

Koncentrálj, és végezd el rendesen a feladatod! Fejezd be a 

vizsgálatot! Ne menj bele a sötétség vájta csatornákba! Ez 

parancs, Deronald! Elég, ha Lonaillát kikérdezed. Óvakodj 

tőle! Biztos vagyok benne, hogy ki akarja csikarni belőled a 

szabadulást. Semmilyen esetben nem engedheted ki! 

 

865. Ördög, Ergreyn Welfroz Indegrant Luchells 

Deront nem nyugtatta meg a levél tartalma. Végre hírt kapott Sunról, 
aki úgy tűnik, már nincs az angyalok csapdájában, de bőven adott okot 


