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fa és vendége csendben várakoztak a 
hullócsillagok záporában. Fanfola az Ég-
zengés Fájának ágai között kuporgott. Ez 
az ősöreg növény viharok idején mindig 

odavonzotta a villámokat a szikla csúcsához.
A folyami teremtmény csak várt. A szél türelmetle-

nül száguldozott körülötte, csiklandozta a bundáját, és 
rémisztően himbálta őt a meredek sziklafalak között. 

E l ôsz ó

LOck_2_laptopos.indd   9 2/7/18   1:55 PM



10

ELŐszóELŐszó

A szikladarabok ezüstösen csillogtak a fa gyökerei kö-
rül, s lentebb az erdő árnyai közt rejtélyes fények vil-
lództak. A  folyó népének harangviráglámpásai vagy 
aprócska hajói voltak, melyek úgy mozogtak ide-oda az 
erdőben, mint a szentjánosbogarak. De az is lehet, hogy 
szentjánosbogarak voltak, amelyek a varázslatos népsé-
get szerették volna utánozni.

A folyó odalent kanyargott a mélyben, ahol a legsű-
rűbb volt az árnyék. Időről időre egy hullócsillag tük-
röződő fénypászmája akadt fenn a habjain. Mindennek 
oka volt, beleilleszkedett a rejtélyes harmóniába, amit 
Fanfola olyan nagyon szeretett. Boldogan bújt meg az 
Égzengés Fájának ágai közt azokon a hosszú nyári éjsza-
kákon, amikor minden fénylő dolog némán mozgásba 
lendül. Innen belátta az egész völgyet, és gyönyörködött 
benne: a sűrű nádasba merülő folyótorkolattól kezdve 
egészen a tengerig, mely innen olybá tűnt, mint egy szé-
les, ezüstös mosoly. Kis híján ellátott a Gránit-hegység 
hatalmas vízeséséig. S miközben tekintetét végigjáratta 
a tájon, megfigyelhette a Henley Creek-i emberek há-
zait, melyek úgy bújtak meg a sötétzöld növényzetben, 
akár a gombák.
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Ami az embereket illeti, annak ellenére, hogy évez-
redek óta megosztoztak a völgyön a varázserejű nép-
pel, csak ritkán léptek érintkezésbe velük. S a két nép 
szerencsére minden találkozás után el is feledkezett a 
másikról. A  találkozások emlékei alvó szikrák voltak, 
melyek kérdéseket lobbanthattak volna lángra, s Fanfo-
la tudta, hogy túl sokat kérdezni veszélyes. Nemrégiben 
megpróbálta ezt elmagyarázni annak a kis emberkö-
lyöknek, Pit Summernek is. Mielőtt kinevezték volna 
játékvezetőnek, Fanfolának bizonyságot kellett adnia 
arról, hogy képes ellenállni a kísértésnek: nem kérdez, 
és nem válaszol.

De nem is tudott volna most töprengeni. A gondola-
tai ide-oda cikáztak, és úgy hullámzottak, akár az Ég-
zengés Fájának ágai.

Miközben így elmélázott, egy ezüstös árny telepe-
dett le a közelében. Fanfola tudta, hogy ideje odafordul-
nia az újonnan érkezőhöz. A vendég, egy fenséges ba-
goly hangtalanul elhelyezkedett a Fanfola melletti ágon 
(a baglyok ezt különösen ügyesen csinálják). Szomorkás 
pillantása összetalálkozott Fanfola ragyogó tekinteté-
vel. A  vízi lény megszorította tarisznyaszíját, felállt az 
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Égzengés Fájának legvékonyabb ághegyére, és levetette 
magát.

A  bagoly kitárta a szárnyát, Fanfola fölé repült, és 
karmos lábaival megragadta. Zuhanórepülésben köze-
ledtek az erdő felé. Ekkor a bagoly váratlanul irányt vál-
toztatott, és emelkedni kezdett, követte a hullócsillagok 
húzta fénycsóvák vonalát. A vízesések irányába repült, 
s Fanfola már érezte is, hogy betölti a szívét a lezúduló 
víz robaja. Az Utolsó Vízesésen túl megpillantotta a Fe-
hér Síkságot, és attól való félelmében, hogy megvakul, 
lehunyta a szemét. A  szél irányának megváltozásából 
rájött, hogy a bagoly elkanyarodott, az arcába csapódó 
pára pedig azt jelezte, hogy a vízesés mellett haladtak 
el éppen. A szemét azonban továbbra is csukva tartot-
ta. Nem azért, mert félt, hanem azért, hogy megőrizzen 
magában egy képet. Csak akkor nyitotta ki, amikor rá-
jött, hogy megérkeztek. A bagoly letelepedett egy kiugró 
sziklameredély szélére.

A Régi Templom volt az.
A varázserejű nép jellegzetes építménye: szűk szikla-

párkány, melyen öt kövekből összehordott piramis állt, 
és egy hosszú zsinór, melyen kagylók, háncsdarabok, 
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száraz levelek és csillámpala-szilánkokkal teli zsákocs-
kák függtek. A teraszt kézzel vájták a meredek szikla-
falba, melyen nem látszott semmiféle kapaszkodó.

Az ismeretlen építész nevére már senki se emléke-
zett, mint ahogy arra se, miként kapaszkodott fel odáig, 
ahova még a madarak királya se szívesen repül fel, hol-
ott úgy tartják, ő szembeszáll a legerősebb légáramla-
tokkal is.

Csak a bagoly egyezett bele, aki régtől fogva adósa a 
folyó népének, hogy egyetlen egyszer felviszi ide Fanfo-
lát. A vízi teremtmény tudta, hogy kevés az ideje. Miután 
a bagoly letette, egy jéghideg, komisz fuvallat a lábába 
mart, belekapott tavirózsa-köpönyegébe, csattogtatni 
kezdte a köpeny szárnyait, és vészesen közel sodorta őt 
a szakadék széléhez. Fanfola azonban kitartott. Nekila-
pult a sziklafalnak, és sikerült visszanyernie az egyen-
súlyát. Letette a földre a tarisznyáját, és kotorászni kez-
dett benne. Előhúzott egy kvarcórát, egy nyakláncot, 
melyen margarétaformájú ezüstmedál fityegett, egy kis, 
piros kést, egy pár folyami gyöngy fülbevalót, egy kopo-
nya alakú kulcstartót és néhány más apró tárgyat. Ket-
tesével megjelölte őket különböző színekkel: zölddel, 
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sárgával, pirossal, kékkel és indigóval. Közelebb lépett 
a sziklafalhoz, és megpróbálta kitapogatni a falba vésett 
írást.

Minden kőhalomhoz tartoznia kellett egynek. Mi után 
rátalált az elsőre, az ujja hegyével végigsimította a betűk 
vonalát. Tábornokok – így szólt az első felirat. Fanfola be-
csúsztatott a felirat alá vájt üregbe kettőt azok közül a tár-
gyak közül, amiket nemrég húzott elő a zsákjából. A két 
sárgával megjelöltet választotta ki. A második felirat így 
szólt: Felfedezők. Fanfola itt hagyta a két pirossal megjelölt 
tárgyat. Az Íjászok felirat alatt a kék, a Stratégák alatt az 
indigó, a Hírvivők alatt pedig a zöld tárgyakat dugta el. 
Minden egyes kőrakás mellett otthagyott két-két tárgyat, 
ügyelve arra, hogy a Régi Templom a megfelelő sorrend-
ben kapja meg az apró áldozati ajándékokat. Utolsónak a 
kvarcórát és a kis ezüstláncot helyezte el.

Ekkor végre megnyugodott. A felajánlás megtörtént. 
A szerződés megköttetett.

– Mehetünk – szólalt meg a bagoly.
Kitárta a szárnyát, és felemelkedett.
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