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Eldest 

– Hol a büdös picsában van a bátyám? – ron-

tok be a Trónterembe. 

Oké, eleinte úgy terveztem, hogy ma 

Hirionnal a Tűz elemmel ügyködünk az istálló 

közelében és a cián megint előhozza Pokolt, de 

akadt egy kis bökkenő: a cián nem jelent meg a 

megszokott időben a megszokott helyen. Két 

órán keresztül vártam, hogy egyszer csak fel-

bukkanjon, de ez nem történt meg. Ez után in-

dultam megkeresni Romot, hogy Hirion hiányá-

ban együtt tölthetnénk a napot, de őt sem talál-

tam. Csak egy hülye levél volt a párnáján! 

Drága Eldest! 

 

Ha ezt a levelet olvasod, én már messze járok 

innen. Tudtam, hogy úgysem engedted volna, 

hogy elmenjek, így búcsú híján ezt a levelet 
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hagytam hátra neked. Felesleges elárulnom az 

úti célom, arra magadtól is rá fogsz jönni és 

belátod majd, hogy azért titkoltam ezt el előled, 

mert biztonságban akartalak tudni. 

Tudom, hogy ezt meg fogod érteni és hogy 

nem haragszol majd rám sokáig. 

Szerető fivéred 

Rom 

És mivel még mindig nem jöttem rá, hogy mi-

ről dumált itt össze-vissza, beláttam, hogy csak 

egyetlen személy van, aki tudhat erről bármit is: 

Hirverol. Úgyhogy így kötöttem ki a Trónte-

remben, aminek ajtaját a tervezettnél durvábban 

löktem be. Oké, igazából berúgtam. 

Mikor az ajtószárnyak durván nekicsapódnak 

a falnak, én pedig nem túl finoman a bátyám 

holléte felől érdeklődőm, Hirverol felkapja a 

fejét és kissé ijedten pillant fel abból, amit éppen 

írt. Villámló tekintettel szelem át a köztünk lévő 

távolságot, kezem mindvégig ökölbe szorítva és 

az egész karom remeg az elfojtott indulatoktól. 
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Az asztalra ejtem Rom összegyűrt levelét és 

vádlón keresztbe fonom a karom, úgy nézek 

Hirverol szemébe. 

– Hol van? – ismétlem a kérdést, de szinte kö-

pöm a szavakat. 

Hirverol lassan kifújja a benntartott levegőt, 

leengedi a tollát és felpillant rám. Jégszínű te-

kintete olyan mindentudóan fúródik az enyémbe, 

hogy egyetlen pillanat erejéig elbizonytalano-

dom. 

– Elment. – közli egyszerűen, ami eloszlatja a 

kétségeimet és rendesen felmegy tőle bennem a 

pumpa. 

– Tényleg? – kérdezem szarkasztikus hang-

nemben. – Ha nem mondod, észre sem veszem. 

– arcomat fogva nyomatékosítom a kijelenté-

sem, majd komolyabban, dühtől szikrázóan foly-

tatom. – Nagyon kérlek, ne nézz teljesen hülyé-

nek! Négy hónapja vagyok itt, de az rögtön le-

esett, hogy Rom nem szokott csak úgy lelépni. 

Nem rá vall, hogy szó nélkül elmegy és ír egy 
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levelet, amiben igazából semmit sem magyaráz 

meg. 

– Bizonyára fontos dolga akadt – mondja 

Hirverol, majd feláll és megkerüli az asztalt. – 

Olyasmi, amibe nem akar belekeverni. 

– Ha tetszik, ha nem, én már belekeveredtem 

az életébe és ez nem olyan helyzet, hogy csak 

úgy lelépjen nélkülem. Nem akarom, hogy baja 

essen, mikor nem vagyok ott. 

– Nem eshet baja – feleli és összekulcsolja az 

ujjait. 

– Azért, mert ő kurvára nem érez semmit! – 

fakadok ki, a közelben recsegő-nyikorgó hang 

hallatszik. – Én viszont igen! De ezzel nyílván 

tisztában vagy, mégis hagytad elmenni! Rom 

viszont elpusztíthatatlannak hiszi magát, ezért ha 

kell, fejjel rohanna a falnak! És akkor tudod, mi 

történne? Az én koponyám törne porrá, nem az 

övé! 

– Csak meg akar védeni téged, ezért igazán 

nem hibáztathatod. 


