
T I LT O T T-H
EG Y E K

E Z Ü S T -

T E N G E R

G
RÁNIT-PART

VASPART

Damora-
kastély

Basilius 
tábora

Cleiona 
temploma

Bellos-kastély / 
Aranyváros 

Sólyom-
 bérc

Öreg-hegy 

Hollóstető

Valoria 
temploma B Ú

FEKETE KIKÖTŐ

KALMÁR-KIKÖTŐ

KIRÁLY-KIKÖTŐ 

VA DV ID É K

S-

FK_2_bel.indd   1 29/05/18   13:07



A mű eredeti címe: Rebel Spring
Szöveg: Morgan Rhodes
Copyright © 2013 Penguin Group (USA) Inc

All rights reserved including the right of reproduction
in whole or in part in any form.

This edition published by arrangement with Razorbill,
an imprint of Penguin Young Readers Group,
a division of Penguin Random House LLC

Hungarian Translation © dr. Sámi László

Kiadta a Menő Könyvek, amely a Manó Könyvek Kiadó Kft. imprint kiadója.
Kiadónk az 1795-ben alapított Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők
Egyesülésének tagja. 2018
1086 Budapest, Dankó utca 4–8.
www.manokonyvek.hu
Felelős kiadó Kolosi Beáta ügyvezető igazgató
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8

PROLÓGUS 

Ahalál hosszú árnyékot vetett a kopár Paelsia tájaira. 
 Basilius főnök meggyilkolásának híre futótűzként terjedt, és falvak 

sora borult mély gyászba szerte a birodalomban. Egy nagy ember elveszté-
sét siratták – egy varázslóét, aki értett a mágia nyelvén, és akire sokan élő 
istenként tekintettek ezen a hivatalosan vallás nélküli vidéken. 

– Mihez kezdünk majd nélküle? – hangzott el újra meg újra a rákövetke-
ző napokban és hetekben a kétségbeesett kérdés. – Végünk van! 

– De most komolyan! – zsémbelt Lysandra a bátyjával, Gregorral alko-
nyatkor, amikor kisurrantak a kunyhójukból. – Soha nem is mutatott ne-
künk semmilyen igazi mágiát. Csak a szája járt! Mintha most az emberek 
egyszerre megfeledkeztek volna róla, hogy mindannyiunkat halálra adóz-
tatott. A vezetőnk egy hazug tolvaj volt, aki csak pöffeszkedett a táborában, 
bort vedelt és zabált, miközben mi, többiek szó szerint éheztünk! 

– Hallgass! – csitította Gregor figyelmeztetően, de közben nevetett is. – 
Túlságosan sokszor mondod ki nyíltan, amit gondolsz, kicsi Lys. 

– Biztos igazad lehet. 
– Egyszer még bajba kerülsz emiatt, meglásd. 
– A bajjal elbánok – vont vállat Lysandra, majd célba vette íjával a húsz-
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lépésnyire magasodó fára akasztott céltáblát, és kilőtte a vesszőt. A kellős 
közepébe talált. Elöntötte és jólesően melengette a büszkeség ezen a hűvös 
estén. Bátyjára pillantott, kíváncsian várva a reakcióját. 

– Jó lövés – a fiú mosolya szélesebbre húzódott, miközben oldalba bökte 
a húgát, hogy jelezze, most ő jön. – Ez viszont még jobb lesz. Csak figyelj. 

Könnyedén kettéhasította a lány nyílvesszőjét. Lys nem tehetett róla, le 
volt nyűgözve. Titokban már hónapok óta gyakorolták ezt. Korábban való-
sággal könyörögnie kellett a bátyjának, hogy ossza meg vele az íjásztudomá-
nyát, míg végül beadta a derekát. Elég szokatlannak számított, hogy egy lány 
fegyverforgatást akarjon tanulni. A legtöbben úgy hitték, a lányoknak csak 
annyi a dolguk, hogy főzzenek, takarítsanak, és viseljék gondját a férfiaknak. 

Ami persze nevetséges volt. Különösen, mivel Lysandra született tehet-
ségnek bizonyult. 

– Gondolod, hogy visszajönnek? – kérdezte halkan Gregort, közben 
a közeli kis falucskát kémlelte: a zsúpfedeles kunyhókat, a sarat és a kőből 
emelt épületeket. Az apró otthonok közül soknak füst szállt a kéményéből. 

A fiú állkapcsa megfeszült. 
– Nem tudom. 
Egy héttel azelőtt a hódító Gaius király fontos és tekintélyes külsejű kép-

viselői látogattak el a falujukba. Önkénteseket kerestek, hogy keletre men-
jenek, és kezdjenek dolgozni az úton, amelyet a király szeretett volna minél 
gyorsabban megépíttetni, és amely – ha elkészül – nem csupán egész Pael-
sia birodalmán kígyózik majd végig, hanem Auranos és Limeros szomszé-
dos területein is. 

Gregort és az apjukat választották ki az idegenek üdvözlésére, és az apa–
fia páros bátran szembenézett a férfiak ragyogó mosolyával és mézesmázos 
szavaival; nem hagyták, hogy azok megfélemlítsék vagy megingassák őket. 
A falu végül nyíltan visszautasította az ajánlatot. 

A Vérkirály biztosan azt hitte, hogy most már ő uralja őket. De csúnyán 
tévedett. Meglehet szegények voltak, de büszkék. Senkinek nem volt joga 
megmondani nekik, mit tegyenek. 
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Gaius király emberei vita nélkül távoztak. 
– Idióta Basilius – mormogta Lysandra. – Lehet, hogy ő megbízott a 

királyban, nekünk viszont van annyi sütnivalónk, hogy ne tegyük. Basilius 
megérdemelte, hogy kardélre hányják. Csak idő kérdése volt, mikor éri el a 
végzete. A gyomrom is felfordul, ha arra gondolok, micsoda ostoba alak volt. 

A  következő nyílvesszője irányt tévesztett. Tudta: erősebben kell kon-
centrálnia. 

– Mesélj még a lázadókról, akik azt tervezik, hogy szembeszállnak a ki-
rállyal! 

– Miért érdekelnek téged? Azon kevés lányok egyike akarsz tán lenni, 
aki beáll közéjük? 

– Talán igen. 
– Jöjj, kicsi Lys! – nevetett fel Gregor, és kézen fogta a lányt. – Biztosan 

találunk pár nyulat, amiken tovább gyakorolhatod a célzótudományodat. 
Miért is vesztegetnénk az íjainkat fákra, a lélegzetünket pedig ilyen buta 
szavakra? Te csak ne aggódj a lázadók miatt. Ha hamarosan közéjük áll va-
laki, hogy a király ellen harcoljon, hát az én leszek. 

– Nem is buta szavak – motyogta a lány duzzogva. 
De tudta: jogos, amit a bátyja mond – legalábbis a céllövési gyakorlatai-

kat illetően. Itt már amúgy is erősen megritkultak a fák. A terület nagy része 
barna és kopár lett; csak néhány kisebb kert foltja maradt zöld, amelyeket 
az édesanyjuk és más nők gondoztak, és amelyek évről évre egyre kevesebb 
zöldséget termettek, viszont annál több könnyet. Az anyjuk szinte abba sem 
hagyta a sírást, amióta hírét vette Basilius halálának. 

Lysandra szíve majd megszakadt, látva, hogy az asszony ennyire feldúlt 
és vigasztalhatatlan lett, de megpróbált észérvekkel hatni rá. 

– Én hiszem, anyám, hogy mi kivétel nélkül mind magunk alakítjuk a 
saját sorsunkat – mondta neki a múlt éjjel. – Nem számít, ki a vezetőnk. 

Válaszul csak szomorú, elcsigázott, türelmes pillantást kapott tőle. 
– Olyan naiv vagy, leányom. Imádkozom, hogy ez ne vigyen tévútra 

 téged. 
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Azzal az asszony a halott főnökhöz fohászkodott a szabályszegő lánya 
miatt. Ami persze nem érte váratlanul. Lysandra mindig is sok bánatot oko-
zott az anyjának azzal, hogy nem olyan rendes lány, aki mindig csak tisztes-
séges és elfogadható dolgokat tesz. Lysandra hozzászokott már, hogy más, 
mint a barátai, akik képtelenek voltak megérteni a nyílvesszőkészítés iránti 
szenvedélyét, amit addig folytatott, amíg fel nem hólyagosodott az ujja; sem 
azt, hogy sokszor kint maradt a szabadban, amíg az orra úgy le nem égett, 
hogy szinte vörösen világított a sötétben. 

Gregor kinyújtotta a kezét, hogy megállítsa Lysandra lépteit. 
– Mi az? – kérdezte a lány. 
– Nézd. 
Alig egymérföldnyire lehettek a falutól. Kicsiny, csupasz tisztás nyílt előt-

tük, híján bármiféle növényzetnek. Száraz bokrok és levéltelen fák gyűrűje 
övezte. A közepén idős asszony állt, akiben Lysandra tüstént felismerte Ta-
liát, a falujuk legöregebb tagját. Vörös róka teteme hevert előtte. Az asszony 
egy fakupába csorgatta az állat vérét, amibe most belemártotta az ujjbegyét, 
és szimbólumokat rajzolt vele a száraz, repedezett földre. 

Lysandra még soha életében nem látott semmi ehhez foghatót. 
– Mit művel Talia? Mit rajzol? 
– Négy jelet – felelte Gregor súgva. – Tudod, mik azok? 
– Nem, mik? 
– Az elemeket jelképezik: a tüzet, levegőt, vizet és a földet – magyarázta, 

közben sorra rájuk mutatott: egy háromszögre, egy spirálra, egy kettős hul-
lámvonalra és egy körbe zárt kisebb körre. A fiú nagyot nyelt. 

– Nem hittem volna. A falunk vénasszonya… boszorkány. Egy Vénség. 
– Várj. Azt akarod mondani, hogy az öreg, együgyű Talia… boszor-

kány? – arra számított, hogy a bátyja vigyorogni kezd, és kijelenti, hogy 
csak viccelt. De ő komoly maradt… halálosan komoly. 

Gregor összevonta a szemöldökét. 
– Már régebben is gyanakodtam, de most itt a bizonyíték. Ügyesen meg-

őrizte a titkát ennyi éven át. De hát, te is tudod, mi várhat a boszorkányokra! 

FK_2_bel.indd   11 29/05/18   13:07



F a l l i n g  K i n g d o m s

12

A  szomszédos Limeros királyságban megégették őket. Felakasztották. 
Lefejezték. A boszorkányokat még itt, Paelsiában is gonosz lényeknek tar-
tották. Balszerencsét hozó némbereknek. Halálos kórnak a Földön, amely 
csak elszárad, és terméketlen lesz tőlük. Limerosban sokan úgy hitték, a bo-
szorkányok átka miatt vált minden jéggé. 

Lysandra emlékezett Talia szokatlan reakciójára, amikor megtudta, hogy 
Gaius király megölte a főnököt. Csak komoran biccentett egyet, majd lepo-
rolta a szoknyáját, és mindössze annyit mondott: 

– Elkezdődött hát… 
Mivel mindenki bolondnak hitte a vénséget, nem figyeltek zavaros mo-

tyogására. De ezek a szavak valamiért mély visszhangot vertek Lysandra lel-
kében, és végigfutott tőlük a hátán a hideg. 

– Mi kezdődött el? – kérdezte akkor, és megragadta az öregasszony kar-
ját. – Mire célzol? 

Talia Lysandrára emelte fénytelen, vizenyős szemét. 
– A végre, drága lányom. Elkezdődött a vég. 
Beletelt pár pillanatba, mire Lysandra újra szólni tudott Gregorhoz, 

olyan hangosan lüktetett a szíve a fülében. 
– Mit értettél azon, hogy Vénség? 
– Olyasvalaki, aki az elemeket imádja. Az egy ősi vallás… régebbi bár-

minél, kivéve magát az elemi mágiát. És a jelek szerint… – a tisztás felé 
biccentett. – Talia ma éjjel vérmágiát űz. 

Lysandra gerincén újra végigfutott a hideg. Vérmágia. 
Már korábban is hallott efféléről, de egészen mostanáig sosem volt ta-

núja semmi bizonyítéknak. Gregor mindig jobban hitt őnála az olyan 
dolgokban, amik szemmel nem láthatók, és amikről csak ritkán esik szó – 
a mágiában, boszorkányokban, legendákban. Lysandra viszont alig figyelt a 
mesemondókra; őt sokkal jobban érdekelte a kézzelfogható valóság a furcsa 
és hó bortos történeteknél. Most egyszerre azt kívánta, bárcsak jobban fi-
gyelt volna rájuk. 

– Miért? – kérdezte. 
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Talia tekintete ebben a pillanatban egyenesen feléjük villant, sólyomsze-
rű szeme kiszúrta őket az alkonyat gyorsan fogyatkozó fényében. 

– Túl késő – mondta, elég hangosan ahhoz, hogy ők is hallják. – Nem 
tudok elég mágiát megidézni, hogy megvédjen minket, csak annyit, hogy 
lássam az eljövendő események árnyait. Ahhoz már nincs elég erőm, hogy 
megállítsam őket. 

– Talia! – Lysandra hangja bizonytalanul csendült, ahogy odakiáltott az 
öregasszonynak. – Mit művelsz? Gyere el onnan! Az ott nem helyes. 

– Meg kell tenned nekem valamit, Lysandra Barbas. 
Lysandra zavarodottan Gregorra pillantott, majd visszafordult Talia felé. 
– Mit akarsz, mit tegyek? 
Talia széttárta vér borította két kezét, szeme pedig egyre jobban elkere-

kedett, mintha valami iszonytatót látna maga körül. Valami igazán gonosz 
dolgot. 

– Menekülj! 
Abban a pillanatban egy jókora, lángoló nyílvessző ívelt át a levegőn, és 

egyenesen Talia mellkasának a közepébe fúródott. Az asszony hátratánto-
rodott és a földre zuhant; ruhája gyorsabban tüzet fogott, mint azt a lány 
felfoghatta volna. 

Lysandra megszorította Gregor karját. 
– Meghalt! 
A fiú sietve hátrakapta a fejét arra, amerről a lövés érkezett, és a követke-

ző pillanatban oldalra rántotta Lysandrát, hogy elkerüljön egy második nyíl-
vesszőt, amely őket vette célba, de helyettük most egy fatörzsbe fúródott. 

– Ettől féltem. 
– Mitől féltél? – Lysandra kiszúrt egy íjpuskával felfegyverkezett alakot 

tőlük jó ötvenlépésnyire. – Megölte őt! Gregor… Megölte őt! Ki az? 
Az alak is meglátta, és tüstént üldözőbe is vette őket. Gregor hangosan 

szitkozódott, és megragadta a húga csuklóját. 
– Gyere, sietnünk kell! 
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A lány nem vitatkozott. Egymás kezét szorítva, lélekszakadva visszaro-
hantak a falu felé, ahogy a lábuk bírta. 

A település már lángokban állt. 
A káosz gyorsan elárasztotta a falut. A levegőt megtöltötték a félelem és 

fájdalom rémisztő sikolyai, a haldoklók jajkiáltásai. Több tucat vörös egyen-
ruhás férfi vágtatott végig lóháton az utcákon, a kezükben fáklyákkal, ame-
lyekkel könyörtelenül sorra felgyújtották a kunyhókat. A lakók előrontottak 
lángoló otthonaikból, igyekezve elkerülni a tűzhalált. Más királyi őrök kezé-
ben az éles kardok sokukat levágtak, áthasítva húst és csontot. 

– Gregor! – kiáltotta Lysandra, ahogy hirtelen lefékeztek egy kőház mö-
gött, takarásban a katonák elől. – Gaius király… ez az ő műve! Mindenkit 
megölet! 

– Nemet mondtunk a kérésére. Nem tetszett a válaszunk – a testvére 
felé fordult, megragadta a karját, és ádázul a szemébe nézett. 

– Lysandra, kis húgom. Menned kell! El kell menekülnöd, minél mesz-
szebb innen! 

A tűz felforrósította a levegőt, és rémálomszerű nappali fénybe borította 
körülöttük az alkonyatot. 

– Miről beszélsz? Nem mehetek el! 
– Lys… 
– Meg kell találnom Anyánkat! – kirántotta a karját Gregor kezéből, és 

átrohant a falun, kikerülve az útjába kerülő minden akadályt. Majd tántorog-
va lefékezett a saját viskójuk előtt, amelyet mostanra elborítottak a lángok. 

Az anyjuk teste keresztben hevert a küszöbön. Az apjuké alig tízlépés-
nyire feküdt tőle, jókora vértócsában. 

Mielőtt még teljesen felfoghatta volna a látvány iszonyatát, Gregor utol-
érte őt. Megragadta, a vállára vette, és fürgén kiszaladt vele a faluból. Majd 
esetlenül a földre dobta. Odavetette neki az íját és maroknyi vesszőt. 

– Meghaltak – suttogta a lány döbbenten. Úgy érezte, a szíve kővé der-
medt. 
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– Futás közben figyeltem és füleltem. A király őrei összegyűjtik a túlélő-
ket, és az új út építésére kényszerítik őket – elcsuklott a hangja. – Vissza kell 
mennem, hogy segítsek a többieken. Menj… keresd meg a lázadókat! Tégy 
meg mindent, amit csak tudsz, hogy megakadályozd, hogy bárhol máshol is 
ez történhessen, Lys. Hallod? Ne hagyd, hogy más is így járjon. Érted, amit 
mondok? 

A lány megrázta a fejét. A füst és a gyűlölet könnyei csípték a szemét. 
– Nem, én nem hagylak el! Már csak te maradtál nekem! 
Gregor hirtelen megragadta a lány állát. 
– Ha követni mersz – morogta fenyegetően –, esküszöm, én magam re-

pítek vesszőt a szívedbe, hogy megmentselek attól a balsorstól, ami most a 
szomszédjainkra és barátainkra vár. Világos?

Ezek voltak az utolsó szavai hozzá, majd sarkon fordult, és visszarohant 
a faluba. 

A lány pedig nem tehetett mást, csak némán nézte távolodó alakját. 
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1 .  F E J E Z E T 

JONAS 
AURANOS 

Amikor a Vérkirály ki akart hangsúlyozni valamit, ügyelt rá, hogy a lehe- 
 tő leghatározottabban és a legkeményebben tegye. 

Dél volt. A  hóhér bárdja vérfagyasztó puffanásokkal sújtott le három 
megvádolt lázadó nyakára, elválasztva a fejüket a testüktől. A vér kicsöpö-
gött a pépes húsból, és szétterült a sima kőburkolaton az ezerfősre duzzadt 
tömeg szeme láttára. Jonas pedig nem tehetett mást, iszonyodva nézte, 
amint a levágott fejeket hosszú lándzsákra szúrva közszemlére teszik a pa-
lotatéren, mindenki okulására. 

Három suhanc – még alig léptek férfikorba – most meghalt, mert rájuk 
sütötték a „fenyegetők és bajkeverők” bélyegét. A levágott fejek üres tekin-
tettel, petyhüdt arcvonásokkal meredtek a tömegre. A fa lándzsanyeleken 
karmazsinvörös vér csordogált, miközben elcipelték a holttesteket, hogy 
elégessék azokat. 

A király, aki gyorsan és brutálisan meghódította ezt a földet, nem adott 
második esélyt – különösen nem olyanoknak, akik nyíltan szembeszegültek 
vele. Mindenféle zendülést gyorsan, könyörtelenül és nyilvánosan levertek. 

A penge minden halálos aláhullásával egyre fokozódó nyugtalanság és 
zavar terjedt szét a tömegben, mint valami súlyos köd, amit többé nem le-
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