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Who’s in the bunker?
Who’s in the bunker?

Women and children first
And the children first

And the children

I laugh until my head comes off

I swallow ’til I burst

Radiohead: „Idioteque”
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– Háború! – mondja felcsillanó szemmel a Mesterpolgár. – 
Végre!
 – Fogja be! – mordulok rá.  - Semmi végre. Csak maga akar itt 
háborút, senki más.
 – Az nem számít. Kezdődik – fordul felém vigyorogva. 
 Nyomban arra gondolok, hogy életem legnagyobb hibája volt, 
amikor eloldoztam, csak hogy vezesse a katonákat a harcokban-
 De mégsem-
 Nem, mer’ Viola csak így maradhat biztonságban. Ezt kellett 
tennem, hogy biztonságban tudjam őt.
 Kényszeríteni fogom a Mesterpolgárt, hogy megvédelmezze 
Violát, még akkor is, ha ahhoz meg kell ölnöm.
 Miközben a nap megy le az égen, a Mesterpolgár és én ott 
állunk a katedrális romjain, és látjuk a város főterén túl, ahogy a 
szpakkerek serege utat tör magának a kanyargós hegyről lefelé, és úgy 
fújják a harci kürtjeiket, hogy attól a hangtól simán kettérepednél-
 Ahogy Coyle nővér serege, a Válasz katonái a hátunk mögött 
bemasíroznak a városba, és út közben mindent felrobbantgatnak 
Bumm! Bumm! BUMM!-

7



 Ahogy a Mesterpolgár katonái, élükön Hammar századossal, 
dél felől sorban ideérnek, és felénk tartanak új parancsokra várva.
 Ahogy ÚjPrentissváros lakói az életükért rohannak összevissza, 
minden irányba-
 Ahogy az érkező telepesek felderítő űrhajója földet ér valahol 
Coyle nővér közelében, a lehető legrosszabb helyen számukra-
 És Davy Prentiss itt fekszik alattunk, holtan a romok között, 
mer’ lelőtte a saját apja, akit én épp most engedtem szabadon-
 És Viola-
 Az én Violám-
 Belenyargal ennek az egésznek a közepébe, törött bokával, még 
rá sem tud állni-
 Igen, gondolom.
 Kezdődik.
 A vége mindennek.
 A vége ennek az egésznek.
 – Úgy van, Todd – mondja a Mesterpolgár, és a kezeit dörzsöl-
geti. – Nagyon jól mondod.
 Majd újra kimondja azt a szót, és esküszöm! úgy mondja, mint-
ha élete legnagyobb vágya teljesülne be vele.
 – Háború.
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1
KÉT CSATA

[Todd]

– Szembôl támadjuk a Szpakkereket! – ordítja 
a Mesterpolgár a katonáknak, a Zaját egyenesen a fejük kellős 
közepébe célozza.
 Az enyémbe is.
 – Az út alján gyülekeznek majd – mondja. – De ennél tovább na-
gyon nem jutnak el!
 Az egyik kezemmel megérintem alattam Angharrad oldalát. 
A Mesterpolgár elérte, hogy alig két pillanat alatt lóháton ültünk, 
miután Morpeth és Angharrad vágtázva jöttek elő a katedrális rom-
jai mögül. Ahogy felugrunk-fel rájuk, és átlépdelünk a még mindig 
önmaga-tudatlan férfiak teste fölött, akik nekem próbáltak segíteni 
korábban, hogy megbuktassuk a Mesterpolgárt, már ott is előttünk 
a hadsereg, zavaros formába rendeződve. 
 Igaz, nem az egész sereg, talán csak a fele, mer’ a többiek még 
mindig a déli útszakaszon nyomulnak felfelé a hegyen (amelyiknek 
a tetején a szurdok van), arra számítottunk, ott lesz az összecsapás.
 fifiFiúcsikó, gondolja Angharrad, én pedig érzem, hogy az idegek 
tüskeként meredeznek a testében. Félig halott a rémülettől. 
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 Pont, mint én.
 – Zászlóalj, készenlétbe! – kiáltja a Mesterpolgár, mire Ham-
mar és a későn-érkező Tate, O’Hare és Morgan azonnal tisztel-
gésbe vágják magukat, a katonák megfelelő alakzatba sorakoznak 
fel, de előbb összevissza kerülgetik egymást, majd olyan gyorsan 
rendeződnek a helyükre, hogy a szemem szinte megfájdul, ahogy 
nézem őket.
 – Tudom – mondja a Mesterpolgár. – Fenséges látvány, nem 
igaz?
 Rászegezem-rá  a puskámat, azt a puskát, amit Davytől vettem 
el. – Nehogy megfeledkezzen az egyezségünkről! – figyelmeztetem. 
– Gondoskodik Viola biztonságáról, és meg sem próbál a Zajával 
irányítani engem! Ha így tesz, életben marad. Ez az egyetlen oka 
annak, amiér’ szabadon engedtem magát.
 Megvillan a szeme. – Ugye tudod, hogy ez mit jelent? Folyton 
szemmel kell tartanod – mondja. – Követned kell a harcokba is. 
Készen állsz erre, Todd?
 – Készen állok – válaszolom neki, pedig jócskán nem úgy ér-
zem, de próbálok nem gondolni rá.
 – Biztos vagyok benne, hogy nagyszerűen helytállsz!  
 – Fogja be! Egyszer már legyőztem, és újra megteszem!
 Vigyorog. – Abban nem kételkedem.
 – AZ EMBEREK KÉSZEN ÁLLNAK, URAM! – ordítja 
Hammar a lova hátáról, közben ádázul tiszteleg.
 A Mesterpolgár még mindig engem néz. – Az emberek készen 
állnak, Todd – szól ingerlő hangon. – És te?
 – Gyerünk, mire vár!
 Az arcán a vigyor még szélesebbre húzódik. Az embereihez 
fordul. – Két szakasz a nyugati úthoz, ott lesz az első ütközet! – A 
szavai keresztülkígyóznak a fejeken, a hangját nem tudod kizárni a 
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gondolataidból. – Hammar százados szakasza előre! Morgan százados 
az utóvédeket támadja! Tate és O’Hare százados bevárják a többieket 
és a fegyverzetet, aztán együtt, teljes erőbedobással csatlakoznak a töb-
biekhez. 
 Fegyverzet? tűnődöm.
 – Ha ugyan addigra nem ér véget a csata, amikor ők csatlakoz-
nának-
 A férfiak erre nevetésbe kezdenek, hangos, ideges, agresszív 
nevetésbe.
 – Akkor pedig egyesült hadként visszatereljük a szpakkereket a 
hegyre, és gondoskodunk  arról, hogy megbánják még azt a napot is, 
amikor megszülettek. 
 Az emberek ujjongó rivalgásban törnek ki. 
 – Uram! – kiáltja Hammar százados. – Mi lesz a Válasz had-
seregével, uram?
 – Először elintézzük a szpakkereket, azután a Válasz már gye-
rekjáték lesz.
 Körbenéz a férfiakból álló seregen, majd vissza a hegy felé, ahol 
a szpakker sereg még mindig vonul lefelé. Aztán fölemeli-föl az 
öklét, és irtóra hangos Zajkiáltást ereszt ki magából, olyan erőset, 
hogy aki csak hallja, annak egyenesen a legmélyebb bensőjéig 
szúródik.
 – TÁMADÁS!
 – TÁMADÁS! – üvölti válaszul a sereg, és vadul nekiindul-neki 
a tér irányába, nagy robajjal rohannak a zegzugos hegy felé- 
 A Mesterpolgár még utoljára vet rám egy pillantást, látszik, jól 
szórakozik, alig tudja visszatartani a nevetését. Aztán szó nélkül, 
keményen megsarkantyúzza Morpeth oldalát, és a térre nyargal a 
távolodó sereg után.
 A háborúba elindult sereg nyomában.
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 Követ? kérdezi Angharrad, árad belőle a rettegés.
 – Igaza van – mondom. – Nem veszíthetjük szem elől! Tartania 
kell a szavát! Meg kell nyernie ezt a háborút! Meg kell védeni Vio-
lát! 
 Miatta, gondolja Angharrad. 
 Miatta, gondolom én is, és abban a kis szóban benne van min-
den érzésem. 
 És a nevére gondolok-
 Viola.
 Angharrad megiramodik, és visz az ütközet irányába.

{Viola}

Todd, gondolom, miközben Acornnal elvágtatunk az úton tolongó 

emberek mellett. Mind menekülnek, az egyik irányból hallható 

iszonyatos kürtölés, és Coyle nôvér másik irányból fenyegetô 

bombái elôl.

 BUMM! érkezik egy újabb, és olyan a látványa, mintha tûz-

labdát köhögtek volna az égre. A sikoltozás körülöttünk szinte 

elviselhetetlen. Emberek rohannak felfelé az úton, egymásba üt-

köznek a lefelé menekülôkkel. Acornnal nem tudunk haladni.

 Nem tudunk haladni, pedig el kell jutnunk a felderítô 

ûrhajóhoz. 

 A kürt ismét felharsan, és még hangosabb ordítozás-sikoltozás 

követi.

  – Igyekeznünk kell, Acorn – mondom közelrôl a fülébe. – 

Bármi is ez a hang, az ûrhajón biztosan tudnak-

 Egy kéz ragadja meg a karomat, kis híján leránt a nyeregbôl.

 – Ide a lovat! – mordul rám egy férfi, és nagyot lök rajtam. 
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–  Add már ide!

 Acorn megfordul, menekülôre fogná, de túl sok ember vesz 

bennünket körül az úton-

 – Engedjen el! – ordítok vissza a férfira.

 – Add ide! – csak ezt kiabálja. – Jönnek a szpakkerek!

 Úgy meglepôdöm, hogy majdnem sikerül lelöknie a nyereg-

bôl. – A micsodák?

 Nem is figyel rám, én pedig még a halványuló fénynél is lá-

tom, hogy világít a szeme fehérje a rettegéstôl-

 Kapaszkodik! kiáltja Acorn Zaja, mire én még erôsebben 

markolom Acorn sörényét, ô felágaskodik, odébbrúgja a férfit, és 

belerohanunk a sötét éjszakába. Az emberek sikítozva próbálnak 

menekülni az utunkból, de néhányat így is fellökünk. Acorn sza-

bályosan felszántja az utat maga elôtt, és én kapaszkodom, hogy 

mentsem az életemet.

 Egy tisztásra érünk, ahol Acorn még gyorsabb vágtába kezd.

 – A szpakkerek? – mondom. – Ezt hogy értette? Biztosan nem -

 Szpakker, gondolja Acorn. Szpakkersereg. Szpakkerháború.
 Hátrafordulok a száguldás közben, és azt látom, hogy fénylô 

pöttyök mozognak lefelé a messzi, zegzugos hegyoldalon. 

 Egy szpakker hadsereg. 

 Tehát van egy szpakker hadsereg is.

 Todd? gondolom, miközben tudom, hogy minden egyes pata-

dobbanással egyre távolabb kerülök tôle és a megkötözött Mester-

polgártól. 

 A legnagyobb reményem az ûrhajó. Ôk majd segítenek. Vala-

hogy biztosan tudnak  segíteni nekem és Toddnak. 

 Egy háborút már megállítottunk. Képesek vagyunk egy újab-

bat is megakadályozni.

 Aztán újra a nevére gondolok, Todd, és erôt küldök neki. Köz-
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ben Acornnal a Válasz és az ûrhajó felé nyargalunk az úton, és én 

a kilátástalan helyzet dacára is bízom abban, hogy minden rend-

ben lesz-

[Todd]

Angharrad Morpeth után vágtat, miközben a hadsereg csak úgy 
zúdul előre előttünk az úton, kegyetlenül áttaposnak az úton téb-
láboló újPrentissvárosi lakosokon. Két zászlóalj vonul, az egyik 
élén a nyergében ordítozó Hammar, a másikat a mögötte haladó 
és kevésbé ordibáló Morgan vezeti. Összesen talán négyszáz fel-
fegyverkezett férfi, arcuk eltorzul a kiabálástól és sikoltozástól.
 És a Zajuk-
 A Zajuk valami irdatlan, eggyé hangolódott és összegaba-
lyodott u..vo..ltés, mintha csak egyetlen hang lenne, egy hangos és 
dühös óriás hangja, aki őrjöngve süvölt végig az úton. A szívem 
majd’ kiugrik a helyéről ettől a Zajtól.
 – Maradj a közelemben, Todd! – kiáltja felém a Mesterpolgár, 
miközben mellém rángatja Morpethet, és most egymás mellett 
nyargalnak a lovaink.
 – Emiatt ne aggódjon! – válaszolom, és erősen megmarkolom a 
puskámat. 
 – Úgy értem, azért, hogy biztonságban légy – mondja, és 
rám néz. – És ne felejtsd el az alkunk téged érintő részét sem. 
Gyűlölném, ha egy baráti puskalövés szerencsétlenséget okozna.
 És rám kacsint. 
 Viola, gondolom egészen neki célozva, egy ökölcsapással felérő 
Zajjal együtt. 
 Meghátrál. 
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 Már nem vigyorog annyira. 
 A sereg után tartunk, át a város nyugati felén, a főúton lefelé. 
Hátunk mögött hagyunk egy romos házat, a régi börtön lehet az, 
amit a Válasz az eddigi legnagyobb támadásuk során felgyújtott. 
Korábban csak egyszer jártam itt, de akkor a másik irányból ro-
hantam lefelé a kanyargós úton, karjaimban a haldokló Violával. 
Idejöttem, mert azt hittem, hogy ez egy biztonságos hely, de nem 
találtam mást, csak azt az embert, aki megölt vagy ezer szpakkert, 
hogy megkezdődjön ez a háború. Azt az embert, aki olyan infor-
mációkért kínozta Violát, amire nem is volt szüksége, mer’ már rég 
tudott róluk. Azt, aki megölte a saját fiát-
 – És ugyan milyen hadvezérre volna szükség, ha nem ilyenre? 
– kérdezi, miközben a Zajomat olvassa. – Szerinted milyen ember 
való a háborúba?
 Egy szörnyeteg, gondolom, mer’ az jut eszembe, amit egyszer Ben 
mondott nekem: „A háború szörnyeteget csinál az emberekből.”
 – Nem igaz – mondja a Mesterpolgár. – A háború férfivá tesz 
bennünket. Amíg a háborút nem éltük meg, addig csak gyermekek 
vagyunk.
 Egy újabb kürtszó-roham áramlik végig rajtunk, olyan han-
gos, hogy majd’ letépi a fejünket, és egy vagy két pillanatra meg is 
akasztja a sereg nyomulását. 
 Felnézünk az útra, fel a hegy lábáig. Gyülekező szpakkerek 
fáklyái villognak ott, csak ránk várnak. 
 – Készen állsz arra, hogy felnőtt légy, Todd? – kérdezi a Mes-
terpolgár.
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{Viola}

BUMM!
 Egy újabb robbanás, épp a fejünk fölött, törmelékfüst száll a 

nyomában magasan fel a fák lombja fölé. Úgy megijedek, hogy 

a bokámról is megfeledkezem, és próbálom Acornt megsarkan-

tyúzni, pontosan úgy, ahogy régen az ûrhajón, a videókon láttam. 

Elôregörnyedek a fájdalomtól. A kötéssel, amit még Lee tekert a 

lábamra (Lee, aki még mindig ott van kint valahol, és rossz helyen 

keresi a Választ, ó, csak ne legyen semmi baja, bárcsak nem esne 

semmi baja!), a kötéssel minden rendben, de a csontom még min-

dig törött, és egy pillanatra végignyilall a fájdalom az egész tes-

temen, fel egyenesen az alkaromba, amelyen lüktetve ég a seb a 

fémpánt alatt. Felhúzom a ruhám ujját, megnézem. A pánt körül a 

bôröm forró és vörös, és a pánt még mindig ugyanaz, vékony acél, 

megmozdíthatatlan, levághatatlan, megjelöl a halálom napjáig, én 

vagyok az 1391-es. 

 Ezt az árat kellett fizetnem. 

 Az árát annak, hogy megtaláljam ôt. 

 - Most gondoskodnunk kell arról, hogy ennek az áldozatnak 

értelme is legyen – mondom Acornnak, akinek a Zaja válaszul 

annyit mond Lánycsikó, jelzi, hogy egyetért velem.

 A levegô sûrû a füsttôl, és látom, hogy tüzek gyúlnak ki a 

távolban. Emberek rohannak el mellettünk még mindig, minden 

létezô irányba, bár egyre kevesebben, mert a város kezd kiürülni. 

 Ha Coyle nôvér és a Válasz a Kérdés Központtól indultak, és 

keleti irányból tartanak a város központja felé, akkor valószínûleg 

elhaladtak már a hegy mellett, ahol korábban az adótorony állt. 

Vagyis pont azon a helyen, ahol az ûrhajó leszállhatott. Coyle 

nôvér nyilván azonnal irányt változtatott, fogta a leggyorsabb sze-
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keret, hogy elsôként ô beszélhessen velük. De vajon kit nevezett 

ki helyettesének?

 Acorn tovább menetel elôre, most befordul egy kanyarnál-

 Aztán BUMM!

 Egy újabb szálláshelyet robbantottak fel, a lángok egy pilla-

natra ez egész utat fénybe borítják-

 Meglátom ôket-

 A Választ.

 Férfiak és nôk körvonalai, a ruhájuk elején kék A betû, néhá-

nyuknak még az arcára is azt festették. 

 Mindegyikük kezében puska-

 Fegyverekkel megrakott szekerek elôtt-

 Bár néhányukat felismerem  (Lawson nôvért, Magnust, Nadari 

nôvért), mégis, mintha nem is ismerném ôket, olyan vadnak, eltö-

kéltnek, ijedtnek és bátornak és elszántnak tûnnek, hogy ettôl egy 

pillanatra visszarántom Acorn kantárát, nem merek feléjük lova-

golni. 

 A robbanás fénye kialszik, és ôk újra elmerülnek a sötétben. 

 Elôo
,,
re? kérdezi Acorn. 

 Nagy levegôt veszek, és az jár az eszemben, vajon hogyan 

reagálnak, ha meglátnak, aztán meg arra gondolok, vajon észre-

vesznek-e, vagy csak simán kiütnek a lovam hátáról a nagy zûrza-

varban.

 –  Nincs más választásunk – válaszolom végül.

 Éppen akkor, amikor ráveszi magát, hogy megmozduljon-

 – Viola? – hallom a sötétbôl. 
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[Todd]

A városból kivezető út egy széles tisztásra vezet, jobbról a folyó 
öleli körül, szemben velünk a vízesés zuhanása és a hegyről levezető 
kanyargós út látszik. Hammar vezetésével a sereg kirobog a tisztás-
ra. Korábban én még csak egyszer voltam erre, de arra emlékszem, 
hogy fák voltak itt, fák és kisebb házak is, úgyhogy a Mesterpolgár 
biztos letaroltatta az egészet az embereivel, hogy megfelelő harctere 
lehessen-
 Mintha készült volna rá-
 De nem tudok ezen agyalni tovább, mer’ Hammar azt kiáltja, 
hogy „PIHENŐ!” és a katonák rendezett sorokban megállnak, 
majd átnéznek a tisztáson túlra-
 Mert ott vannak-
 A szpakkersereg első csapatai-
 Szétszóródnak a nyílt terepen, egy tucat, két tucat, tíz tucat, 
úgy áradnak lefelé a hegyről, mint egy fehérvérű folyó, magasra tar-
tott fáklyákkal, íjakkal és nyilakkal, és furcsa, hosszú, fehér rúdszerű 
valamivel a kezükben. Vannak köztük gyalogos szpakker katonák, 
meg olyanok, akik azokon a hatalmas, fehér teremtlényeken ülnek, 
akik akkorára nőttek, mint az ökrök, csak még magasabbra és még 
szélesebbre, az orruk végéből meg egy vaskos nagy szarv áll kifelé. A 
teremtlényeket vastag páncél borítja, talán agyagból lehet, és azt lá-
tom, hogy sok szpakker is ilyet hord, agyag takarja a fehér bőrüket-
 Aztán újra megszólal a kürt, irdatlanul hangos, esküszöm, be-
vérzik tőle a szemem, és most már látni is lehet azt a kürtöt fenn a 
hegytetőn, két hosszú szarvú teremtlényre szíjazták, és az a nagyda-
rab szpakker fújja-
 És ó, Istenem-
 Édes, jó Istenem-
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 A Zajuk-
 Robogva süvít lefelé a hegyről, mintha önmagában is egy 
veszélyes fegyver lenne, mint egy megvadult folyó tajtékos habja, 
elárasztja az egész nyílt terepet, és egyenesen értünk jön. A Zajuk 
tele képekkel, amiken lekaszabolnak bennünket, a katonáink cafa-
tokban hullanak,  undormányok és félelmek képei, el sem lehet 
mondani, milyen-
 És aztán képek, amiket a mi katonáink küldenek vissza feléjük, 
az előttem masírozó emberek fejéből erednek kifelé. Képek a 
testekről levágott fejekről, és a fegyvergolyókról, amik ripittyára 
tépik szét a szpakkereket, az ádáz gyilkolásról és végetlen végetlen-
 – Koncentrálj, Todd – mondja a Mesterpolgár –, különben vé-
get ér az életed. Pedig roppant kíváncsi vagyok arra, milyen férfi lesz 
belőled ezek után. 
 – SOROKBA RENDEZŐDNI! – halljuk Hammar parancsát, 
és a mögötte haladó katonák egy pillanat alatt egyenletesen szét-
oszlanak. – Első osztag felkészülni! – kiáltja, az emberek erre nyom-
ban megállnak, felemelik a puskáikat, egyenesbe teszik, készek a 
rohamra, várják a következő parancsot, miközben a második osztag 
is felsorakozik mögöttük.
 Megálltak a szpakkerek is, és ugyanilyen hosszú sorba rende-
ződnek a hegy lábánál. Egy szpakker áll középen egy hosszú szarvú 
teremtlény hátán, egy U lakú fehér valami előtt, talán csontból 
készült és kábé másfélszer szélesebb egy embernél, és amit a teremt-
lény páncélzatához erősített emelvényre helyeztek.
 – Ez meg micsoda? – kérdezem a Mesterpolgártól. 
 Vigyorog, mint aki jól szórakozik. – Nyilván hamarosan 
kiderül. 
 – Emberek, készenlétbe! – kiáltja Hammar.
 – Todd, maradj hátul velem! – szól a Mesterpolgár. – Tartsd 
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távol magad a harcoktól, amennyire csak tudod.
 – Persze, tudom – dünnyögöm kavargó érzésekkel a Zajomban. 
– Nem akarja bemocskolni a kezét.
 Elkapja a tekintetem. – Sok-sok mocskos nap áll még előttünk, 
amiatt ne aggódj.
 És aztán TÁMADÁS!!! kiáltja Hammar a tüdeje mélyéből-
 A háború megkezdődik.

{Viola}

– Wilf! – kiáltom, és odanyargalok hozzá. Egy ökrös szekeret vezet 

az út mellett, a ködös homályban még mindig lefelé tartó Válasz 

élén.

 – Hát élel! – örül nekem Wilf, majd leugrik a szekérrôl és már 

rohan is felém. – Coyle nôvír aszt mondta, meghaltal.

 Coyle nôvér említésekor elönt a harag, eszembe jut a Mes-

terpolgárnak szánt bomba, hogy mennyire nem érdekelte Coyle 

nôvért, hogy én is odaveszhetek. – Ô elég sok mindenben téved, 

Wilf. 

 Rám emeli a szemét, és a holdak fényénél rémületet látok a 

Zajában. Rémületet a leghiggadtabb emberen ezen a bolygón, aki 

nem egyszer a saját életét kockáztatta értem és Toddért is. Rémü-

letet azon a férfin, aki az egyetlen az itt lévôk közül, aki még soha 

ezelôtt nem érzett félelmet. – Jönnik a szpakkerok, Viola – mondja. 

– El kell neked menned innén!

 – Wilf, megyek és hozok segítséget-

 Egy újabb BUMM! és az út túlsó oldalán egy épület darabjaira 

hullik szét. A robbanástól egy kisebb széllökés keletkezik, Wilf 

Acorn kantárjába kapaszkodik, hogy állva tudjon maradni. – Mi a 
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jó eget csinálnak? – kiáltom.

 – A nôvír parancsalta – mondja Wilf. – Hagy megmentsid a 

testedet, ahhaz néha levágjik a lábadat.

 Köhögnöm kell a füsttôl. – Ez pont úgy hangzott, mint azok a 

baromságok, amiket folyton összehord. Hol van? 

 – Elugratt egy kicsiny idôre, amikor leszállt az a hajó.  Gyorsin 

odament, ahol az leszállt.

 A szívem majd’ kiugrik a helyérôl. – Hol szállt le, Wilf? Ponto-

san hol?

 Elindul vissza az út irányába. – Amaz hegyin ott, ahal a torony 

állt régebbin.

 – Tudtam.

 Ismét egy távoli kürtszó. Minden egyes alkalommal, amikor 

megszólal, a városlakók újra sikoltozni kezdenek, és fejvesztve 

rohangálnak. Még a Válasz seregébôl is kiabálásokat hallok. 

 – Viola, el kell neked menned innén – mondja újra Wilf, és 

megérinti a karom. – A szpakkersereg nem jó dallog. Menjél már! 

Menjél már végre!

 Elönt az aggodalom Todd iránt, de elnyomom magamban. 

 – Te is menekülj, Wilf! Coyle nôvér trükkje nem jött be. A 

Mesterpolgár hadserege már vissza is tért a városba. 

 Wilf a fogai között szívja be a levegôt. 

 – Elkaptuk a Mesterpolgárt – folytatom –, és Todd igyekszik 

feltartani a sereget, de ha lecsaptak rájuk, ôk simán lemészárolnak 

benneteket.

 Visszanéz a Válaszra, továbbra is jönnek lefelé az úton, 

még mindig merev arccal, bár néhányuk már észrevett engem és 

Wilfet, látják, hogy lóháton ülök, és ébredezni kezd közöttük a 

csodálkozás. Többször is hallom a nevemet. 

 – Coyle nôvír aszt mondta, vanuljunk csak egyre tavább – 

23



mondja Wilf. – Bombázzink tavább, akármitis hallunk.

 – Kit nevezett ki maga helyett? Lawson nôvért? – kérdezem. 

Nem válaszol. Visszanézek. – Téged, igaz?

 Lassan bólint. – Aszt mondti, én vagyok a legjabbik a szabály-

zatik követésiben.

 – Hát ebben is alaposan tévedett – mondom. – Wilf, vissza 

kell ôket fordítanod!

 Wilf a még mindig masírozó, még mindig közeledô Válaszra 

néz. – Másik nôvírik nem hallgatik rám – mondja, de hallom, hogy 

elgondolkodik. 

 – Ez igaz – folytatja, egyetértve a saját gondolataival –, de 

rajtik kívül mások mind hallgatnik rám!

 Újra rám emeli a szemét. – Visszafardítom ôkit! 

 – El kell jutnom az ûrhajóig – mondom neki. – Ott majd ta-

lálok segítséget.

 Wilf bólint, és a hüvelykujjával a válla mögé mutat: – Másadik 

nagy útelágazás amarra! Coyle nôvírnek van húsz perce, mielôtt 

odaérszel.

 – Köszönöm, Wilf.

 Újra bólint, majd a Válasz felé fordul. – Visszafelevonolás! – 

ordítja. – Visszafelevonolás!

 Megsürgetem Acornt, és már el is vágtázunk Wilf és a döbbent 

arcú Lawson és Nadari nôvérek mellett, el egyenesen az elsô sor 

orra elôtt. – Kinek a parancsára? – csattan fel Nadari nôvér. 

 – Az enyimíre! – hallom Wilf hangját, olyan határozott, mint 

még sosem.

 Már magam mögött hagytam a Választ, és olyan gyorsan hala-

dunk Acornnal, ahogyan csak képes szedni a patáit, így már nem 

látom Wilfet, mikor azt mondja: – Meg az övíre!

 Tudom, hogy közben rám mutat. 
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[Todd]

A seregünk első sora úgy rohan végig a tisztáson, mintha egy fal 
borulna le a hegyről-
 A férfiak V-alakban futnak, Hammar lóháton a közepén-
 A következő sor néhány másodperccel később indul el, szóval 
most egyszerre két sor iramodik nyaktörő sebességgel a szpakkerek 
felé, élesre töltött puskával, de-
 – Mér’ nem lőnek? – kérdezem a Mesterpolgárt. 
 Nagy levegőt vesz. – Talán a túlzott önbizalom az oka. 
 – Micsoda?
 – Mindig is közelharcban küzdöttünk meg a szpakkerekkel, az 
volt a legeredményesebb. De- 
 A tekintete végigfut a szpakkerek harcvonalán-
 Ami meg sem mozdul-
 – Azt hiszem, Todd, egy kicsit hátrébb kell vonulnunk – folytat-
ja, és már fordul is Morpeth-tel ki az útra, mielőtt válaszolhatnék.
 Az előrerohanó katonákat nézem-
 Meg a szpakkerek sorát, ami mozdulatlan-
 A katonák közelebb érnek-
 – De mér’?
 – Todd! – kiált rám a Mesterpolgár, jó húsz méterről mögöttem-
 Egy Zajvillanás hullámzik át a szpakkerek tömegén-
 Mint egy jel-
 Az első sorban az összes szpakker felemeli az íját meg a nyilát-
 Vagy a fehér rudat-
 A hosszú szarvú teremtlényen ülő szpakker égő fáklyát vesz 
mindkét kezébe-
 – KÉSZENLÉTBE! – kiált hátra Hammar a katonáknak, 
majd elindul egyenesen a hosszú szarvú teremtlény felé-
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 A katonák fölemelik a puskáikat-
 – Én a helyedben tényleg hátrébb jönnék – szól felém a Mes-
terpolgár-
 Egy kicsit megrántom Angharrad kantárszárát-
 De a szemem nem tudom levenni a katonákról, akik előttem 
megindulnak-meg  át a tisztáson, a mögöttük állók készen arra, 
hogy ők is támadjanak, és az őmögöttük állók is-
 A Mesterpolgár és én a csapat legvégében, hátul várakozunk-
 – CÉLOZZ! – kiáltja Hammar egyszerre a hangjával és a Za-
jával is-
 Megfordulok, és Angharraddal hátraügetek a Mesterpolgárhoz.
 – Mér’ nem tüzelnek már? – kérdezem, ahogy a közelébe érek.
 – Kik? – kérdez vissza, még mindig a szpakkereket figyeli. – A 
katonáink vagy az ellenség? 
 Hátranézek-hátra.
 Hammar alig tizenöt méterre van a hosszú szarvú teremtlénytől-
 Tíz-
 – Mindkettő – felelek.
 Öt-
 – Na ez izgalmasnak ígérkezik – mondja a Mesterpolgár. 
 A hosszú szarvú teremtlényen álló szpakker felemeli a kezében 
lévő két fáklyát, összeérinti őket az U alakú valami mögött és-

 VUMMM!
 Robbanás, rombolás, zuhanás, aztán háborgó tűzfolyam áraszt-
ja el a világot, mintha a szpakkerek háta mögött lévő folyó hussss! 
kiszakadt volna az U alakú valamiből, olyan erővel, amire nem is 
számíthatsz, kirobban és egyre csak növekszik és bekebelezi az 
egész világot, mint egy rémálom-
 Egyenesen Hammar felé röpül-
 Aki erőteljesen jobbra rántja a lovát-
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 Hogy kitérjen az útból-
 De túl késő-
 A tűz lecsap rá-
 Úgy zúdul rá Hammarra meg a lovára, mint egy burkolat-
 És csak lángolnak lángolnak lángolnak, miközben menekülni 
próbálnak-
 A folyó felé- 
 De Hammarnak ez most nem sikerül-
 Lezuhan a lángoló lova lángoló nyergéből-
 Ahogy földet ér, lángcsóvák röppennek szerteszét-
 Ott fekszik, és a lova eltűnik a folyóban- 
 Ordít és ordít-
 Visszafordulok-vissza a sereg felé-
 Látom, hogy a harcvonalban lévő katonáknak nem van lova, és 
nem tudnak elmenekülni-
 És a tűz-
 Jócskán vastagabb, mint egy szokásos tűz-
 Vastagabb és erősebb-
 Úgy szeli ketté az embereket, mint a kőbalta-
 Az első tíz embert már azzal felfalja, hogy hozzájuk ér-
 Olyan gyorsan égeti el őket, hogy azt se hallod, amikor ordí-
tanak-
 És még ők a szerencsések-
 Mer’ a tűz terjed-
 Belekap az egyenruhákba, a katonák hajába-
 És a bőrük-
 Istenem, a harcvonalban álló katonákról egy pillanat alatt le-
foszlik a bőr-
 A földre esnek-
 Ég mindenük-
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 Úgy üvöltenek, mint Hammar lova-
 Egyre csak üvöltenek-
 A Zajuk kilő a magasba, és túlharsog minden más Zajt-
 Amikor a tűzroham végre szétoszlik-szét és Morgan azt kiáltja 
a harcvonalban álló katonáknak hogy VISSZA! és a katonák már 
fordulnak is meg és rohannak de közben a puskáikkal lövöldöznek, 
akkor kiröppennek az első szpakkernyilak és a többi szpakker fele-
meli a fénylő végű fehér rudat és a nyilak belefúródnak-bele az 
emberek hátába és hasába és arcába és kezdenek fogyatkozni, és 
közben a fénylő végű fehér rudak is belefúródnak-bele másik ka-
tonákba és leszakad a karjuk meg a válluk meg a fejük és a földre 
hullanak, már  halottak halottak halottak-
 Úgy megrántom Angharrad sörényét, hogy a szőre a kezemben 
marad-
 Annyira rémült, hogy nem is panaszkodik-
 Csak azt hallom, hogy a Mesterpolgár odajön mellém-
 Azt mondja: – Végre, Todd-
 Hozzám fordul, és azt mondja-
 – Méltó ellenség.

{Viola}

Acornnal alig egy percre vagyunk csak a Válasz hadseregétôl, 

amikor elhagyjuk az elsô keresztutcát, és rájövök, merre járunk. 

Ez az út vezet a gyógyítás házába, ahol a legelsô heteimet töltöt-

tem ÚjPrentissvárosban, a gyógyítás háza, ahonnan Maddy és én 

akkor éjszaka kiszöktünk. 

 A gyógyítás háza, ahová bevittük Maddy testét, hogy elôké-

szítsük a hamvasztásra, miután Hammar ôrmester minden külö-
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nösebb indok nélkül lelôtte.

 – Menjünk tovább, Acorn – mondom neki, és arra húzom, 

amerre én akarok menni. – A torony felé vezetô út biztos itt lesz a 

közelben-

 A homályos ég hirtelen kivilágosodik mögöttem. Megfordu-

lok, ahogy Acorn is, és bár a város távol van tôlünk, messze a 

fák mögött egy óriási fényvillanást látunk, aminek a távolság miatt 

nincs hangja, semmi dörgés vagy robbanás, csak az a ragyogó, ra-

gyogó villanás, ami még nagyobbra, egyre nagyobbra nô. Mielôtt 

teljesen kihunyna, megvilágítja azt a néhány embert, akik ilyen 

messzire eljöttek a városból, és azon tûnôdöm, vajon mi történ-

hetett odalenn, amit ekkora fény kísér.

 Az jár az eszemben, vajon Todd ott van-e.

[Todd]

A következő tűzrobbanás még azelőtt jön, hogy bárki felkészült 
volna rá-

 VUMMM!
 Keresztüllő a hatalmas téren, és elkapja a menekülő katonákat, 
kicsavarja a kezükből a fegyvert, széttépi a testüket és lehajítja  őket 
a földre egy rendezetlen kupacba-
 – El kell tűnnünk innen! – kiáltom a Mesterpolgárnak, aki úgy 
bámulja a csatát, mint akit hipnotizáltak, a teste mozdulatlan, de a 
szeme mozog minden irányba, látni akar mindent. 
 – Azok a fehér rudak – szólal meg csöndesen. – Nyilvánvalóan 
valamilyen ballisztikus dolog, de figyeled, milyen rombolásra képes? 
 Tágra nyílt szemmel meredek rá. – TEGYEN MÁR VA-
LAMIT! – ordítom. – Kinyírják az összes katonáját!
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 Felemeli a szemöldökét. – Mit gondolsz Todd, mégis miről 
szól a háború? 
 – De a szpakkereknek jobbak a fegyvereik! Nem tudjuk őket 
megállítani!
 – Valóban? – kérdez vissza, és a harctér felé biccenti a fejét. 
Én is arra nézek. A hosszú szarvú teremtlényen álló szpakker már 
készíti a fáklyákat az újabb robbantáshoz, de a Mesterpolgár egyik 
katonája, aki eddig a földön feküdt, most feltápászkodik, a teste 
nagy része már megégett, de felemeli a puskáját és tüzel-
 A szpakker kiejti az egyik kezéből a fáklyát, a nyakához kap, 
ahol a találat érte, majd leesik-le a teremtlény hátáról, le a földre-
 A Mesterpolgár emberei üdvrivalgásban törnek ki-
 – Minden fegyvernek megvan a gyenge pontja – mondja a 
Mesterpolgár. 
 Aztán a katonák hihetetlen gyorsan újra formába rendeződnek, 
és Morgan nyomában előreindulnak. Most már követi az összes ka-
tona, még több puska záporozza a golyókat, és a szpakkerek még 
több nyilat és fehér rudat eresztenek a levegőbe, még több katona és 
még több szpakker hullik, az agyagpáncélok megrepednek-meg és 
felrobbannak a lövésektől és darabokban esnek le a földre.  A többi 
szpakker kíméletlenül átmasírozik rajtuk-
 Egyre jönnek jönnek jönnek-
 – Túlerőben vannak – jegyzem meg a Mesterpolgárnak.
 – Úgy tíz jut egy katonára – feleli. 
 A hegyre mutatok. – És abból a tüzes valamiből is bőven van 
nekik!
 – De még nincsenek bekészítve, Todd – mondja, és jól mondja: 
a teremtlények a szpakkerek mögött sorakoznak a kacskaringós 
úton, és biztosan nem akarják rohamra küldeni őket, hacsak nem 
akarják elveszíteni a saját seregük felét. 
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 De a szpakkerek jócskán zúzzák a katonák sorát, és észreve-
szem, hogy a Mesterpolgár ujjai mozognak, mintha valamit szá-
molna magában, és hátra is les a hátunk mögötti üres út felé.
 – Nos, Todd – szól, és megragadja Morpeth kantárját. – Azt 
hiszem, most minden egyes emberre szükségünk van. 
 Felém fordul. 
 – Ideje, hogy mi is harcba szálljunk. 
 Késdöfésként a szívemben ér a felismerés, hogy ha a Mester-
polgár maga is harcolni akar-
 Akkor tényleg nagy bajban vagyunk. 
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