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AArrkk  mméésszzáárroossaa  

2. fejezet: A névtelen 

 A látomás eredete és természete mind a mai napig rejtély maradt számomra. Ki le-
hetett az a titokzatos nő? Hogyan tudott beférkőzni a fejembe? Vagy nem is ő volt ott, csu-
pán a gondolataim kísérteties kivetülése, a tudatalattim megtestesülése? Ezek jártak a fe-
jemben, amikor felébredtem. 
 Azonban nem volt időm tovább töprengeni. Mikor zihálva, izzadtságtól áztatva fel-
ébredtem, rájöttem, hogy valami megváltozott. Zavartan felültem és megdörzsöltem az égő 
szemeimet. Körbenéztem a szobámban, a csontjaim vonakodva ropogtak, ahogyan a feje-
met balra és jobbra fordítottam. Semmi. A környezetem teljesen normálisnak tűnt. A tekin-
tetem ismét körbejárta a szűk szobát, a vastag faajtótól, a kis ruhásszekrényen át a jobb 
sarokban lévő íróasztalig, amelyen számos kötet és tekercs hevert rendezetlenül. Bizonyta-
lanul becsuktam a szemeimet, és a gondolataimba merültem. Nem… Ezt az idegen érzést 
nem a környezetem váltotta ki. Belőlem származott. Pontosabban a gyomromban lévő fur-
csa érzésből, ami akkor még ismeretlen volt számomra. Tompa, állandó nyugtalanság volt 
ez, ahhoz a félelemhez hasonló, mint amikor tudjuk, hogy valami szörnyű vagy igazán em-
bert próbáló dolog vár ránk. Mindezek ellenére az érzés ismerősnek tűnt, olyan volt, mint-
ha egy nyomasztó igazság, amit megannyi éve elnyom a tudatalattim, most mégis utat talált 
volna az elmémbe, mint egy izzó szén a vékony, repedezett, olvadó jégréteg alatt. Zavaro-
dottan a hasamhoz emeltem a kezeimet, ösztönösen, mint egy gyermek. Természetesen ez 
sem segített – a különös, nyomasztó érzés megmaradt. 
 Kábultan felkeltem, és kinéztem az íróasztal fölötti keskeny ablakon. Úgy tűnt, hogy 
a valóságban legfeljebb egy órán át tartott a szinte egy örökkévalóságnak tűnő látomás. 
Semmilyen zaj sem ütötte meg a fülemet kintről, ahol még mindig halvány, tompa fény volt 
csupán. Csak egy sápadt, szürke napsugár világította meg az ezernyi felkavart porszem tán-
cát a levegőben. Már nemcsak nyugtalanság fogott el, hanem émelygés is, a szemeim égtek, 
és elesettnek éreztem magam. Víz… Vízre van szükségem. Nehéz léptekkel a vastag faajtó 



~ 2 ~ 

mellett álló, friss patakvízzel teli teknőhöz sétáltam. Egyre inkább hatalmába kerített a 
nyugtalanság, és egy pillanatra egy abszurd lehetőség bontakozott ki az elmémben. Mit fo-
gok a víztükörben látni, mikor a teknő fölé hajolok? Az eltorzult, bomló grimaszt, amit a 
romokban láttam? Vagy egy jelentéktelen ember arcát, akinek az életét a véletlen egybeesé-
sek és a választási lehetőségek hiánya uralta a szabad akarat helyett? Legyőztem a készte-
tést, hogy elsétáljak a teknőtől, és inkább letérdeltem elé. Félelmeim azonban alaptalannak 
bizonyultak. Nem másztak elő gennyes férgek a visszatükröződő arcból, nem volt kirepede-
zett bőr, ami felfedte volna az alatta lévő húst és csontokat. Csak egy álom. Csak egy álom 
volt. Halványan, kissé zavartan elmosolyodtam a saját butaságomon, összezártam a tenye-
reimet, és ittam három nagy kortyot. Aztán egy kis vizet locsoltam az arcomra, benedvesí-
tettem a testemet, a hajamat, a karomat és a lábamat. Fogtam a vaddisznósörtés kefét, és 
addig dörzsöltem a bőrömet, míg fájni nem kezdett. Végül leakasztottam a barna papi pa-
lástomat az ajtó melletti öntöttvas kampóról, belebújtam, és kimerülten a falnak támasz-
kodtam. Már jobban éreztem magam, de még mindig nem egészen jól. Gondolatban több-
ször elismételtem a mondatot. Így próbáltam elűzni azt, amit a rémálom utóhatásának 
hittem. Mégsem értem el a kívánt hatást, mivel minden egyes alkalommal, amikor lecsuk-
tam a szemeimet, az elmém megtelt a saját holttestem képeivel, és a nyugtalanságom egyre 
erősödött, mintha az álmom jelentőségét próbálná hangsúlyozni. Sóhajtottam, majd azt 
tettem, amit elmélkedés közben mindig szoktam – elkezdtem fel-alá járkálni a szobában. 
 Nagyon is jól emlékszem, hogy ez a pillanat volt az első olyan alkalom életemben, 
amikor a csend nyomasztónak tűnt. Mennyire szerettem volna hallani a szekérkerekek is-
merős nyikorgását, a pék élénk kiabálását vagy egy szamár bőgését… De nem volt semmi, 
egyáltalán semmi, amit halhattam volna, még a szél gyászos éneke sem, ami szinte mindig 
hallatszott Fátyolfalván. A szobám halvány derengésében úgy éreztem magam, mint egy 
tirmatrali festmény gyászoló szereplője. Mindig ugyanazok a képek: a koporsó… a holttest. 
A fátyolos nő és a szavai… Kövesd a tüzet… Vess véget a hamis életednek! Vajon van vala-
mi köze ezeknek szavak a gyomromban lévő tompa érzéshez? Egyáltalán miért álmodtam 
ilyesmiről? Az igaz útra, mit jelenthetett mindez? Tekintetem egyre gondterheltebbé vált. 
Hamis élet? Micsoda badarság! Pontosan azt az életet éltem, amit az Út kijelölt számom-
ra. Bár néha támadtak borús gondolataim, és olykor irigyeltem a kalandorokat, akik Fá-
tyolfalván pihentek meg, de sosem gondoltam, hogy istenfélő, jámbor életem bármilyen 
értelemben is „hamis” lenne. Nem… Szerencsésnek mondhatom magam, hogy nem kellett 
a nyomorúságos apámmal élnem, és zsírral kenegetnem mindenféle állati irhát. Az még 
nagyobb szerencse, hogy nem tartozom az Ark Alvárosában élő nyomorultak közé, akik 
képesek elvágni egymás torkát egy darab száraz kenyérért. Összeszorítottam a szemeimet. 
Pont ezek azok a gondolatok, amik hatására az úthoz ragaszkodók letérnek az Útról. El-
csábulnak egy kalandos élet csalfa délibábjától, és a szenvedés, a nyomorúság felé sod-
ródnak. Borús arccal idéztem fel azokat a borzalmas történeteket, amelyek időről-időre 
elérték Fátyolfalvát. Minden esetben az önzők, a hataloméhesek rántották magukkal együtt 
romlásba az ártatlan embereket. Hirtelen megtorpantam. Nem… az én életem pontosan 
olyan, amilyennek lennie kell. 

– Valóban így lenne, Jaél? 
 Összerezzentem. Mi a kénköves…? Riadtan körbenéztem, próbáltam megtalálni a 
hang forrását. Semmi… Egyedül voltam. De akkor meg honnan jött ez a hang? Biztosan 
csak képzeltem. Hát idáig jutottam – már hangokat hallok! Ez az álom az őrületbe ker-
get. Mérges lettem magamra, és újra járkálni kezdtem. Alig tettem két lépést, amíg a hang 
újra meg nem szólalt a gondolataimban – és vele egy időben a tompa érzés fájdalmasan 
fellángolt a gyomromban, mint parázs a szélben. Képek és érzések jelentek meg a tudatom-
ban, nehezek, nyomasztóak, de ugyanakkor ismerősek. Ezúttal a hang gyászosan és egyben 
gúnyosan szólalt meg. 
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– Még meddig akarod behunyni szemeidet az igazság előtt? Minek kell történnie, hogy vég-
re megértsd? 
 Ezúttal tényleg hátrahőköltem, mikor meghallottam a hangot. Nem is annyira ami-
att, amit mondott, inkább az érzéstől, amit kiváltott bennem. Gondolatok cikáztak az 
agyamban, de nemcsak az álmomban látott jelentekről. Láttam magamat az ágyon fekve, 
izzadtságtól áztatottan, remegve. Láttam magamat komoran a semmibe bámulva, miköz-
ben Pyléa anya az Utat olvasta nekem. A gondolatokhoz egyre elhatalmasodó nyugtalanság, 
magányosság és félelem érzése is társult. Ösztönösen a hasamra szorítottam a kezeimet. Az 
igaz Útra… Elvesztettem az eszem! A fenébe, tényleg megőrültem! Villámgyorsan megfor-
dultam, az asztalomhoz rohantam, amelyen nyitva hevert egy bőrkötéses könyv. Az Út egy 
kézzel írott másolata volt, amit épp a Csillagos Nyáréj ünnepség előtt kezdtem el másolni. 
Akkoriban már közel öt évszázada lehetséges volt az írásokat szinte varázslatos módon 
többszörösíteni, hála egy ügyes starling kutató különös, préshez hasonló gépezetének (le-
vélnyomónak nevezték, ez az elnevezés a megvalósítás módszerére utal). A kézírással tör-
ténő másolást azonban még mindig a szellemi elkötelezettség jelének tekintették. Volt ben-
ne valami megnyugtató, és nekem pont arra volt szükségem, hogy száműzzem a 
gyomromból a növekvő pánikot. Sietősen odahúztam a székemet, kinyitottam a tintatartót, 
és pennát ragadtam. „A munka megnyugtatja az elmét”, mondogattam magamnak. Bátorí-
tott a tény, hogy csökkent a különös képek áradata és a velük társuló nyomasztó érzés. 
Csak egy álom volt, semmi más. Igaz, rémisztő álom, de akkor is csak álom. Így van… Ösz-
szeszedem a gondolataimat, írok néhány oldalt, elmormolok pár imát – és az ijedelem 

tovaszáll. Semmi sem fog emlékeztetni az én eltorzult testemre a koporsóban, és holnap 

folytathatom értelmetlen életemet. Minden ugyanúgy fog folytatódni, és aztán, majd egy 

nap békésen meghalok anélkül, hogy valaha is láttam volna az igazságot, csak egy jelentékte-
len senki a sokaságban, és senki, soha senki nem fog emlékezni rád, Jaél, Tanner fia, a Név-
telen, és – Csak ekkor vettem észre, hogy verejték borítja homlokomat, és olyan erősen szo-
rítom a pennát, hogy már fáj a kezem. A mondatokat csúnyán írtam le, tele hibákkal. 
Zihálva eldobtam a pennát. Boszorkányág. Ez boszorkányság! Összecsaptam a könyvet, 
becsuktam a szemeimet, és elkezdtem kiüríteni az elmémet, ahogy Pyléa anya tanította. 
Lélegezz, Jaél! Lélegezz! Az egész testem remegett, szívem kalapálását a csuklómban is 
éreztem. A hang minden kétséget kizáróan belőlem jött. Része volt a gondolataimnak, még-
is olyan ismeretlen, fenyegető és tolakodó. 

– Felesleges, Jaél – susogta hirtelen a hang. – Nem menekülhetsz a végzeted elől. Vess 
véget a hamis életednek, itt és most, és kövesd a tüzet! – Ekkor rövid szünetet tartott, majd 

folytatta: – Különben meghalsz. 
 Amikor az utolsó szó visszhangja elhalványult az elmémben, félelem lobbant ben-
nem. Felszaladt a gerincemen, végigvonult az egész testemen, a szívemhez, az ujjbegyeim-
hez, a koponyámba, egészen az agyamig. Rettenetes volt az érzés, amit kiváltott. Újra és 
újra szörnyű képek jelentek meg az álmomból, az életem véletlenszerű pillanataiból szár-
mazó különös emlékekkel együtt. Láttam magamat, ahogy céltalanul sétálok a templom 
padjai között. Láttam, amint könnyezve felkészítek egy holttestet az utolsó útjára az endrali 
hagyományoknak megfelelően. Láttam magam ágyban fekve, izzadtan, levegő után kap-
kodva, tágra nyílt szemekkel. Azonban nem ezek a képek tették a helyzetet elviselhetetlen-
né… Az érzés, amely mindent eltakart, mint egy ólomszürke felhő, szinte megőrjített. Félelem 
és rettegés keveredett bennem keserű magánnyal és sivársággal. Úgy éreztem, mintha egy 
koromsötét szakadék szélén állnék, elveszetten, személytelenül. Annyira... egyedül voltam. 
 Lehet, hogy számodra nehéz lesz elképzelni a most következő leírást, de talán vala-
hogy mégis sikerült megértetnie veled az emberi elme működését. Ha valami szörnyűség 
történik valakivel – például meghal egy szerette, – az elménk egyfajta sokkal reagál. Amit 
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ekkor kellene éreznünk, annak csupán egy részét engedi közvetlenül belépni a tudatunkba. 
A maradék száműzetik a tudatalattink mélyére egy gyűlölt, veszélyes titokként eltemetve. 
Miután az elme valamennyire helyre állt, akkor kerülnek felszínre az eltemetett darabok, 
egyesével, hogy megbirkózhasson  velük, és befejezhesse a gyászolási folyamatot. Ha azon-
ban valamilyen okból kifolyólag a feldolgozás nem történik meg, az emlékek addig gyűlnek 
és gennyesednek, míg észre nem vesszük őket: nyomasztóan érezzük magunkat, pánikro-
hamaink vannak, és teljesen érzéketlenné válunk. Bár egy egész életet leélhetünk így, az 
eltemetett emlékek elveszik az életenergiánk nagy részét, vagy rosszabb esetben furcsa 
tettekre késztetnek. 
 Teljesen a hatalmába kerített a rettegés, amikor rájöttem, hogy ezeket a szörnyű ér-
zéseket pontosan ilyen bomló emlékek okozzák bennem. Mindig is ott voltak, lopakodó 
árnyak az üvegpajzs mögött. Felismertem őket egy-egy rövid, jelentéktelen pillanatra. Néha 
a legsötétebb éjszakákon, amikor verejtékezve ébredtem egy-egy rémálomból, de képtele-
nül felidézni akár egy képet is belőlük. Olykor teljesen hétköznapi feladatok közben villan-
tak elő a gondolataim apró hasadékaiból. Ilyenkor egy röpke pillanatra elöntött a ködös, 
szürke magány, és úgy éreztem, mintha önmagam külső szemlélője lennék, egy képmutató, 
elvakult színjáték nézője. A hamis életem. Hazugságban éltem az egész életem, az elmém 
elkeseredett próbálkozásában, hogy elrejtsen valamit, amit nem lehetett – egy titkot, amit 
elnyomtam, azonban azt többé már nem lehetett kordában tartani. Most kiszabadult, és kö-
nyörtelenül megmutatta mi lesz, ha nem kezdem el keresni az igazságot: halál. Haldokolsz. 
 Néhányatok bizonyára tisztában van azzal, hogy a gondolkodás és a cselekedet két 
teljesen különböző dolog. Hiába kényszerített rá a hang, hogy meglássam az igazságot – és 
én valóban próbáltam is –, egyszerűen nem akartam elfogadni. Hatalmas ordítást hallat-
tam, lesöpörtem az íróeszközöket az asztalról és feldöntöttem a széket. Puszta ököllel ütöt-
tem a szobám falát, nem törődve a karomban végigáramló fájdalommal. Száműzni akartam 
a bennem lakó érzést, hogy visszakaphassam a régi életemet. Hiábavaló volt az ellenállás, 
minden egyes pillanattal egyre erősödött a pánik, ami a torkomat szorongatta, könyörtelen 
árként elárasztva. Mikor már alig kaptam levegőt, falnak vetett háttal a padlóra rogytam, 
arcomat a tenyerembe temettem, kimerülten. Felesleges. Éreztem, hogy sós könnyek kez-
dik égetni arcomat, aztán zokogni kezdtem, mint egy gyerek.  

– Mit tegyek? Malphas-ra, mit tegyek? – kérdeztem fennhangon. A hangom remegő, 
szánalmas volt. Egy ideig semmi nem történt. Aztán ismét hallottam a hangot a gondolata-
imban, ezúttal lágyan, búskomoran.  

– Már tudod a választ, Jaél… A nő már megmondta, mit kell tenned – ezúttal a hang 
nem súlyosbította a magányomat. Nem, egy csapásra majdhogynem biztonságban éreztem 
magam, és ez volt az a pillanat, amikor meghoztam a döntésemet. Igen… a nőnek igaza 
volt. Tudtam, mit kell tennem. Tudtam, mindig is tudtam, mégis mint egy zöldfülű katona 
aki nem értette meg, hogy a dicső háborúkról szóló mesék tényleg csak mesék, amíg el nem 
vesztette egyik lábát, úgy nekem is látnom kellett a saját halálomat, hogy megértsem. 
 El kellett kezdenem kutatni az eltemetett igazság után. Ekkor még nem értettem, 
mire gondolt a fátyolos nő, amikor a „Tűzről” beszélt. Talán az igazság szimbóluma lehe-
tett? A magány és az üresség mögött álló igazságé, amit megtanultam elnyomni, de többé 
már nem lehetett? 
 Az újjászületett férfi, aki később „Ark mészárosaként” vált ismertté ekkor még nem 
tudta, hogy hamarosan megkapja a választ erre a kérdésre. 

~ 

 Csak halovány emlékeim vannak a döntésemet követő órákról. Tévedés azt feltételezni, 
hogy a nyomasztó érzés eltűnt a gyomromból, miután megértettem a természetét. Igen, még 
mindig jelen volt, és mindig amikor kétségeim támadtak a holmim összepakolása közben, 
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egyre erősebbé és tolakodóbbá vált, mint egy mester, aki elhatározta, hogy csípős és dorgáló 
szavakkal tartja a helyes úton a kissé gyengeelméjű tanítványát. Mégis olyan elhatározást 
éreztem magamban, mint még soha. Ugyanakkor kétségkívül volt bennem valamiféle… 
derűlátás, bármennyire is lehetetlenül hangzik ez a történtek után.  
 Miután összeszedtem a holmimat, otthagytam a templomot, ami több mint egy évti-
zedig volt az otthonom. Még vetettem egy utolsó pillantást bámulatos berendezésére. Ott 
állt Malphas kőszobra hatalmas fémszíjakkal, határozott tekintettel. A szobor bal kezében 
törött láncot tartott, jobb kezével pedig előre mutatott, az utat mutatva, büszkén, erőtelje-
sen. Még egyszer utoljára lehunytam a szemem, beleszagoltam a tömjén, levendula és rózsa 
mindenütt jelenlévő illatkeverékébe, ami azelőtt mindig megnyugvással töltött el. Ekkor 
kellemetlenül csiklandozta az orromat, és arra a kenőcsre emlékeztetett, amit a Kilé-
szigetek lakói használtak a holttestek balzsamozására. Nagyot nyeltem, és becsuktam az 
ajtót magam mögött. 
 A vállamon lógó csomag tartalma meglehetősen szerény volt: egy viszonylag friss 
vekni enderali kenyér, egy vizestömlő, a szúrós pamuttakaróm, egy kis erszény, és a 101 
szent ige, amit rövid habozás után mégis beletettem. Nehéznek éreztem a könyvet, a bőr 
kötése repedezett volt és… hát, ragacsos. Kétségkívül nagyon erősen kötődtem a 
fényszülötthöz, akinek szent szava spirituális iránytűként szolgált minden vallásos endrali 
számára, és aki az egyetlen társam volt eddigi magányos életem során, Pyléa anyát leszá-
mítva. Egyvalami világos volt számomra: bárhová is vezet az utam, szükségem lesz ételre és 
rendes ruházatra. A papi palástjaim túl nehezek és akadályozóak voltak, nyáron pedig na-
gyon melegek lettek volna. Mindemellett tehernek éreztem őket, teljesen alkalmatlannak 
az előttem álló feladathoz. Bár minden utazó – az útonállók kivételével – tisztelettel tekin-
tett volna rám, a palástok a régi életem jelképei voltak, amikor még pap voltam. 
 Tehát mindenképpen el kellett mennem a piacra találni egy kereskedőt, aki a szent 
napon is hajlandó üzletelni. Különös érzés volt üresnek és csendesnek látni a helyet, ami 
általában tele van emberekkel. Csak egy kutya vett észre meg néhány tyúk, amiket gazdájuk 
a gyenge városfal egyik mélyedéséhez illesztett karámba zárva tartott. Időközben felkelt a 
nap, de a sok szürke felhő nem sok fényt engedett át, ami megvilágíthatta volna a várost. 
Esni készült. 
 Végül elértem az úti célomat, egy barátságos kis üzletet. A ház falait benőtte a boros-
tyán, még a ferde tető alatti homályos ablakoknak is keretet adott. Egy hordókkal és ládák-
kal megrakott kézikocsi állt a bejárat előtt, mintha munka közben hagyták volna ott, ami 
elég valószínű volt, mivel alkohol, puskapor és sült hús szaga érződött a levegőben. Kóka-
dozó virágfüzérek lógtak a házak között, melyek elegendő napsütéssel szivárványszínekben 
pompázhattak volna. A talpam alatt többször is megcsörrent egy-egy törött kancsó. A ha-
talmas ajtó melletti tábla azt hirdette, hogy ez „Carvai vegyesboltja”. 
 Kopogtattam, majd miután semmi válasz nem érkezett, ismét próbálkoztam. A har-
madik kopogtatás után csoszogó léptek zaja ütötte meg a fülem, és ajtót nyitott egy idős, 
hegyes orrú, frissen borotvált arcú starling. Mielőtt felismert volna, fáradt tekintete arról 
árulkodott, hogy gyorsan el akarja intézni a nem várt vevőt. A szemei körül sötétlő karikák 
is azt mutatták, hogy bizonyára igen jól mulatott az előző esti Csillagos Nyáréjen. Egy pil-
lanatra nagyon furcsának tűnt ez a tekintet, ismerősnek, mintha már sokszor láttam volna 
ilyet. Ez az érzés azonban hamar tovaszállt, amikor megszólalt.  

– Nos... Atyám? – kérdezte fáradtan. Vetett egy zavart pillantást a palástomra hímzett sti-
lizált szemet és kardot ábrázoló jelképre. – Segíthetek valamiben? – próbáltam mosolyogni. 

– Természetesen, igen. Méghozzá azzal, hogy megmutatod, miket árulsz. Bemehe-
tek? – magam is meglepődtem, milyen magabiztosnak és barátságosnak hangoztak sza-
vaim. A Carvai nevű starling egy bizonytalan pillantást vetett rám. Mint minden starling, ő 
is alacsony volt, de szálkás, göndör hajú és hegyes orrú. Carvai útkövető ember volt. Min-
dig megjelent a heti három misén a sok gyermekével, pont emiatt választottam az ő boltját, 
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hogy ott vegyem meg abszurd utamra a ruhákat. Hatalmas tiszteletet mutatott a klérus 
iránt, úgyhogy tudtam, hogy nem kérdezősködik majd. Carvai megvakarta az orrát, és ál-
mosan, zavartan nézett rám. Látszott a szemében, hogy azt gondolja, az igaz útra, minek 
jöhet a falusi pap az ő boltjába kora reggel. Mégis készségesen bólintott egyet, félrehúzó-
dott, és betessékelt a házba. 
 A Fátyolfalvát körülvevő borzasztó vidékhez képest igazán meghitt, barátságos ér-
zést keltett az otthona. A hall végén elhelyezkedő nagyszoba kandallójában ropogott a tűz, 
és egy pillanatra láttam egy fiatal kislányt leskelődni a bejárat melletti lépcsőalj ajtajánál. 
Irigyeltem a starling gyereket meg a testvéreit. Az apjuk otthont és biztonságérzetet adott 
nekik, olyasmit, amim nekem sosem volt Gilmon mellett. Amikor meg Pyléa a pártfogásába 
vett, már túl késő volt ehhez.  
 A fafalak szilárdak, de öregek voltak, a bal oldalin egy parti settenkedő nagy prém-
je lógott. Vonakodva tettem egy lépést előre, de majdnem felbotlottam a sok szanaszét 
heverő cipőben. Hallottam, ahogy a mögöttem lévő ajtó becsapódott, Carvai pedig meg-
köszörülte a torkát. 

– Erre, atyám! – mondta, majd a nagy kereskedőszoba felé vette az irányt, ahonnan a 
tűz ropogását hallottam. Csodálatos látvány fogadott. A fa pult mögött, ami elválasztotta az 
eladó birodalmát a vevőétől, számtalan eszköz, láda, doboz és bútordarab sorakozott. A 
falak mentén hatalmas könyvespolcok álltak, telis-tele poros kötetetekkel, tekercsekkel, 
kristályokkal és ékszerdobozokkal. Kívülről annyira jelentéktelennek tűnt a bolt, de bent 
már biztos voltam benne, hogy felbecsülhetetlen értékű régiségeket rejt. 

– Nos... Pontosan mire lenne szüksége, atyám? – kérdezte végül a starling. Hirtelen nem 
tudtam, mit feleljek. Mire is van szükségem? Útra akartam kelni, hogy felleljem az álmom-
ban látott rejtélyes nőt, és valami azt súgta, nem Enderalban lesz a vége. 

– Hát... – kezdtem. – Mindenre, amire szükség lehet egy hosszú út során – a starling 
összeráncolta szemöldökét.  

– Hosszú út? Hová?  – rövid habozás után hozzátette: – Ha nem bánja, hogy megkérdezem. 
– Elmegyek... Arkba – hangzott rögtönzött válaszom. Minél később mesél másoknak az 

útra kelésemről, annál jobb. – A főpap hívatott minket – ez hihetőnek hangzott számára. 
– Értem... – mondta, majd felemelte a pult csapóajtaját. – Akkor még nagyobb megtisz-

teltetés számomra, hogy az én boltomban vásárol! – mosolyogva bólintottam, és hagytam, 
hogy végigvezessen az üzleten. 
 Alig fél órával később már 102 érmével volt könnyebb az erszényem. Vettem egy 
erős hátizsákot, egy pár minőségi csizmát, egy csuklyás utazóköpenyt és egy régi vastőrt, 
amit nem tudtam, hogyan kell használni. Carvai rábeszélt egy utazóbotra is, ami állítólag 
nagyon kedvelt a hét úti szentélyt meglátogató zarándokok körében. „Nagyon hasznos a 
rovarok ellen" – árulta el bizalmasan. Búcsúzóul megáldottam, majd mosolyogva távoztam. 
Beugrottam a tavernába egy kis ételért az útra. A matris a kevés alvás ellenére is serényen 
takarítgatta a mulatság maradványait. Zavart pillantást vetett rám, de a terveimet illető kis 
magyarázkodás után jó áron kínált nekem egy vekni finom kenyeret, szárított gyümölcsö-
ket és egy susogófű befőttet, ami tartósságának hála nagyon kedvelt az utazók körében. Ő is 
kérte tiszteletesi áldásomat, én pedig furcsa érzéssel, de teljesítettem a kérését. Ezt a szent 
tettet olyan helytelennek éreztem, mint még soha, ezúttal a szertartásos mozdulatok nem 
sablonosnak hatottak, hanem sokkal inkább hazugságnak. Yleas, az őr volt az utolsó, akivel 
találkoztam, mielőtt lesétáltam a kis hegyről, ahol Fátyolfalva elterült. Még ahhoz is túl 
álmos volt, hogy az úti célom felől érdeklődjön. Engedelmesen kinyitotta a fa kaput, és ál-
dásos utat kívánt. A Fátyolfalvától való távolodás borús megkönnyebbüléssel töltött el. Né-
hány órával később véget vetettem annak az életemnek, amit a fátyolos nő „hamis" szóval 
jellemzett. Senkinek sem tűnt fel a távollétem, csak akkor, amikor már túl késő volt. 


