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Amikor Narval Avery belépett a szobába, először az agarfa olaj fanyar illatát érezte meg, csak 

utána vette észre a sarokban, a ládák mögött lapuló, sötét köpenybe burkolózott alakot. A 

kétféle észlelés között csupán egy másodperc telt el, Narval Avery agyán mégis ezer gondolat 

és emlék száguldott át e rövid idő alatt, csak az nem, amelyik jelezhette volna neki, hogy legyen 

nagyon óvatos, mert élete a következő másodpertől kezdve végérvényesen megváltozik. Attól 

a pillanattól fogva, hogy hajnalban kinyitotta a szemét, és elhagyta a romos bérház egyetlen 

épen maradt első emeleti szobáját, egészen addig, amíg késő délután visszatért, ugyanúgy telt 

az idő, ahogy hetek óta mindig. Keresztül-kasul bejárta a várost élelemért és tiszta vízért, ami 

egyre veszélyesebb feladat volt, mert minden nap egyre több proxin zsoldos portyázott a 

kiégett, üszkös utcákon zsákmányra vadászva, és ha ráakadtak egy-egy ott tévelygő 

városlakóra, elhurcolták, hogy eladhassák a zamidai rabszolgapiacon. Ám abban az egy 

másodpercben, amikor Narval Avery a szobába belépve megérezte az illatot, majd meglátta a 

sarokban lapuló idegent, még nem tudhatta, hogy a sorsa teljesen új irányt vesz. És amit akkor 

még végképp nem tudhatott, hogy nem csak az ő sorsa vesz teljesen új irányt, hanem az egész 

bolygóé is. 

Narval Avery magas férfi volt, erős csontozatú, feszes izomzatú, könnyed járású 

szimmetrikus arccal, magas, széles homlokkal, fekete hajjal, kissé görbült orral. A szeme a fény 

hatására változtatta színét a hollófeketétől a galambszürkéig. Mozdulatai kimértek voltak, 

tekintete nyugodt és fürkésző. A zsákot, amit eddig a hátára vetve cipelt, az asztalra dobta, 

behajtotta az ablaktáblákat, becsukta és be is reteszelte a vastag ajtót, és meggyújtotta az utolsó 

szál gyertyát, amit az asztalfiókban talált. 

– Előjöhetsz! – szólt a sarokban lapuló felé. – A járőrök már továbbálltak a környékről. Ha 

éhes vagy, adhatok kenyeret és sajtot. Szereztem tiszta ivóvizet, és talán egy-két ujjnyi tequila 

is maradt egy palack alján valamelyik polcon. Pénzem nincs. Ha ezért jöttél, eltévesztetted az 

ajtót, az emeletet, a házat, de még a várost is. – Amikor látta, hogy az idegen nem mozdul, 

kifordította a zsebeit, és felé fordulva széttárta a kabátját. – Ne félj tőlem… nincs fegyverem… 

nem foglak bántani. Előjöhetsz… 

Az idegen ekkor belépett a sápadt fénykörbe, és a hátára ejtette a csuklyáját, ami eddig az 

arcát takarta. Alacsony, törékeny lány volt, gránitszínű szeme megcsillant a gyertyafényben. 

Éjfekete haja rövidre volt tépdesve, és kusza összevisszaságban keretezte keskeny arcát. A 

járomcsontja és az álla erőteljesebb volt az átlagnál, de nem feltűnően, az arca nem veszítette 

el arányosságát. Mély, fátyolos hangon szólalt meg: 

– Nem félek tőled, és tudom, hogy nincs pénzed… nem elvenni jöttem, hanem adni.  

Narval Avery meglepődött. A drága parfüm egyik összetevőjének, az agarfa olajának illata, 

ami alig észrevehetően jelen volt a szobában, elárulta neki, hogy a sarokban megbúvó, kéretlen 

vendég egy lány, de arra nem számított, hogy ennyire fiatal. Tekintete békés volt, már-már 

derűs, nyoma sem volt benne félelemnek, vagy nyugtalanságnak, helyette jelentős 

élettapasztalatról tanúskodott. Mint egy öregasszony egy gyermeklány testében. 

– Mit akarsz tőlem? – kérdezte Narval lassan ébredező kíváncsisággal. 

– Ahogy mondtam, pénzt akarok adni neked – felelte a lány. – Nem is keveset. Ötezer guant. 



– Hm.. ötezer guan valóban nem kevés – jegyezte meg Narval, és meglepetésében 

önkéntelenül is végigsimított a homlokán, miközben az jutott eszébe, hogy ebből a pénzből 

vehetne egy működőképes helikoptert feltankolva, egy-két hónapra való élelmet és vizet, jó 

néhány fegyvert, és elhúzna innen a büdös francba, ha… mindezeket lehetne kapni egy csaknem 

földig lerombolt városban, ahol éjszaka kijárási tilalom van, és ahol a csencselőket felszólítás 

nélkül ott helyben fejbe lövik, ahol elkapják. – Aztán… mire adnál nekem ennyit? – kérdezte 

azt latolgatva, hogy vajon a lánynak egyáltalán van-e ennyi pénze. Túl szép, hogy igaz legyen! 

– Egy megbízásra. 

– Miféle… megbízásra? – Narval agyában ekkor végre átbillent a vészkapcsoló, aminek már 

rég át kellett volna billennie, de ő még mindig nem vette elég komolyan. 

A lány közelebb lépett hozzá, felpillantott rá, és a szemébe nézett. Arca nem árulta el az 

érzelmeit, tekintete közömbös volt, mintha csak egy apró légypiszkot bámulna a falon. 

– Egy héten belül át kell vinned a blokádon Ganjurba az erődhöz – suttogta alig hallhatóan, 

mintha attól tartana, hogy meghallhatja valaki. – Aztán amikor elvégeztem, amiért mentem… 

meg kell ölnöd. 

– Ez most valami… átverés? – kérdezte Narval azon tűnődve, hogy a lány vajon milyen drog 

hatása alatt áll. Mert valami egészen biztosan megpiszkálta az agyát, hacsak nem 

elmeháborodott születésétől fogva. – Tudod egyáltalán, hogy mit kérsz tőlem?! 

– A megbízásodnak három része van – folytatta a lány hangosabban. – Az egyik, hogy 

bejuttatsz Ganjurba az erődig, a másik, hogy ott nyomban megölsz, amikor kérem, és 

harmadik… a harmadikat csak akkor árulhatom el, ha sikerül elvégeznem, amiért megyek. 

– A megölésed után vajon mi lehet a harmadik, hogy ott helyben ássalak is el? 

Narval alaposabban szemügyre vette a lányt, és csak ekkor látta meg, hogy a kezén hat ujja 

van, az ujjai között pedig alig észlelhető leheletfinom, áttetsző hártya feszül. Aztán meglátta a 

nyakán a füle alatti apró, keskeny bőrredőket is, majd a szembogarában megcsillanó tűhegynyi 

arany pöttyöket. A lány kihívóan nézte őt, és Narval esküdni mert volna, hogy abban a 

pillanatban épp a gondolataiban turkál. 

– Te nazharin vagy – jelentette ki, és ha még nem is értett meg mindent, ami vele történik 

éppen, lassan elkezdte kapiskálni. – Honnan kerülsz ide?! 

– Öt nappal ezelőtt érkeztem a Szélviharral Moghartba, aztán átjöttem a sivatagon. 

– A sivatagon? Mármint azon ott kint… – intett Narval valahova a szoba délkeleti sarka felé 

–, a Mahanurt-sivatagon?! 

– Igen. 

Narval fel nem foghatta, hogy volt képes a lány egyedül átkelni a sivatagon élelem és víz 

nélkül. Annak, aki olyan ostobaságra adja a fejét, hogy Moghartból a sivatagon át akar eljutni 

Demeverbe, és nem a part mentén, nehéz terepviszonyokkal kell megküzdenie. Jókora 

szintkülönbségekkel, nappali forrósággal, éjszakai dermesztő faggyal, kiszáradt, rejtett 

víznyelőkkel, amik bármikor megnyílhatnak, és elnyelhetik, pengeéles kövekkel, amik úgy 

vágják át a lábikráját, hogy észre sem veszi, kígyókkal, amelyeknek mérge alig néhány 

másodperc alatt hat, nem beszélve a proxin járőrökről, akik hordákba tömörülve átalakított 

tankjaikkal folyamatosan járják a sivatagot Demevertől egészen Moghartig és vissza. Pedig a 

lány a sivatagon át jött, elárulta a csizmája, amelyet ujjnyi vastagon belepett a vörös por. 

Narval megkereste az üveget a kétujjnyi tequilával, aztán az asztalhoz húzott egy rozoga 

széket, egy koszos ronggyal kissé leporolta, és intett a lánynak, hogy üljön le, de az tagadóan 

megrázta a fejét. 

– Elvállalod a megbízást? – kérdezte árnyalatnyi türelmetlenséggel a hangjában. 

Narval belekortyolt a tequilába, kézfejével megtörölte a száját, az üveget felkínálta a 

lánynak, de az ismét megrázta a fejét. 

– A megbízás nem egyszerű, éppen ezért nem is adnám másnak. Nem is adhatnám másnak. 

– Mi?! Ezt most… nem értem. 



– Még nem is kell értened. 

– Miért éppen hozzám jöttél? Honnan ismersz? 

– Megvannak a… forrásaim. Sokat tudok rólad, többet, mint képzelnéd. Tudom, hogy 

ismered a csempészútvonalakat Ganjurba, és hogy rendszeres időközönként élelmet, vizet, 

fegyvereket és drogot visztek az ellenállóknak. Eddig nem buktatok le. Tudom, hogy ismered 

a város alatti katakombákat, és ha akarnál, be tudnál jutni az erődbe is. Kiterjedt a 

kapcsolatrendszered, bármit be tudsz szerezni… – Lien elhallgatott. Pupillája kitágult, 

szemének írisze elsötétült, arcán fájdalom suhant át, de tekintetét nem vette le Narvalról. – …és 

pontosan tudom, hogy minden vágyad elhagyni ezt a bolygót. 

(…) 

  

 


