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Rom 

A Trónteremben apám leültet egy székre a kis 

tanácskozó asztalához, majd ő is helyet foglal 

velem szemben. Arca ismét megkeményedik és 

érzelemmentes álarca mögé rejtőzve néz rám. 

Várja, szólok-e valamit, de én csak türelmesen 

nézek vissza rá. Valami megváltozott 

Hirverolban. Ő már nem ugyanaz a cián, akit 

eddig ismertem. Kék tekintetében bizonytalan-

ság csillog, óvatos, mint aki attól fél, egy a leg-

apróbb hibájával is tönkretehet. Nem értem, 

most miért aggódik emiatt, ha húsz éven át mit 

sem törődött ezzel az érzéssel. Érzett akkor 

ilyesmit? 

Megköszörüli a torkát, kényelmesen hátradől 

a székében és mélyen a szemembe néz. 

– Reméltem, hogy nem kerül sor erre a be-

szélgetésre – kezdi és elfordítja a tekintetét. – 

Tisztában vagyok vele, hogy nem tűrnél el tőlem 
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újabb hazugságokat, de engedd meg, hogy most 

utoljára lerántsam a leplet egy titokról. 

Tehát erről van szó. Újabb titok tárul fel, 

apám újabb titka, amit mindezidáig képtelen volt 

nekem elmondani. Meg kellene lepnie, de való-

jában már nem tudom, mi okozhatna nekem 

meglepetést. Talán semmi. 

Némán biccentek, majd Hirverol folytatja. 

– Évmilliókkal ezelőtt, amikor az emberi faj 

megjelent a világon, mi is áthajóztunk a tenge-

reken, hogy új otthont keressünk magunknak. 

Mint tudod, a két faj közti viszály találkozásuk 

pillanatában elkezdődött és azóta is tart. Az em-

berek mindig is megvetettek minket, megpróbál-

ták kiirtani népünket, de mi valahogyan mindig 

túléltük – meséli a régi történetet, majd rám pil-

lant. – Hallottál már az öt szellemről? 

Minden cián ismeri az öt szellem legendáját. 

Minden anya megtanítja a gyermekének, hogy a 

világunkban lévő egyensúly és harmónia öt szel-

lemi lénynek köszönhető, kiknek hatalma van az 

öt elem, a Víz, a Tűz, a Föld, a Fény és a Szél 
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felett. Mi nem imádunk ugyan isteneket, helyet-

tük a szellemeket tiszteljük, akiknek az életünket 

köszönhetjük. 

Bólintással felelek. 

– A szellemek egykor a világban rejtőzködtek, 

mígnem az egyetlen népcsoport, a katalánok, 

akik ember létükre barátságot kötöttek a ciánok-

kal, el nem indult a keresésükre. Öt ember indult 

el, de öt szellem tért vissza öt emberrel, akik 

képesek voltak az elemek irányítására. A nagy 

háború idején ez a nép megmentette az életün-

ket, hálából pedig elrejtettük a szellemeket, hogy 

a többi ember ne bukkanhasson a nyomára. 

Azonban évezredekkel ezelőtt a katalánok kö-

zött több embernek is látomása volt. 

Ismertem a történetet a nagy háborúról, mely 

örökre megváltoztatta népünk sorsát. A katalá-

nok az életüket kockáztatták, hogy megvédjenek 

bennünket és a segítségükkel fajunk megmene-

kült. Az öt férfi, akiket a szellemek saját képes-

ségükkel ruháztak fel, mind meghaltak értünk. 

De a látomásról még anyám sem beszélt, pedig 
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évtizedek alatt megtanulta a cián nép ősidőkig 

visszanyúló történelmét. Vajon szándékosan 

hallgatták el? 

– A látomás szerint egy nap születni fog a vi-

lágba két gyermek egy halandó ember és egy 

öröklétű cián gyümölcseként. Jóslatok szólnak a 

két gyermekről, akik különleges képességek 

birtokában lesznek és a következő nagy háború-

ban a ciánok segítségére sietnek – Hirverol arca 

egy árnyalattal sápadtabb lesz, úgy néz a sze-

membe. – Az egyik gyermek halhatatlannak 

születik, akit ellensége képtelen lesz majd meg-

ölni. Erős lesz, vakmerő, de nem fog rajta sem 

kard, sem ember alkotta lőfegyver. A másik az 

öt szellem képességével születik, irányítani tudja 

majd az elemeket – mondja, majd lesüti a sze-

mét –, ugyanakkor sebezhetőbb lesz és halandó 

emberek százai fognak vadászni rá. Vadászni 

fog rá az egész világ. 

Ezek szerint Hirverol mindvégig tudott róla. 

Tudta, hogy miért vagyok sebezhetetlen és hogy 

mi történt Eldesttel. Még azelőtt tudta, hogy 


