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Másnap reggel a férfiak hamuszürkék és csöndesek voltak. Az egyi-
kük megolajozta az evezővillákat, hogy ne nyikorogjanak, a másik 
felsúrolta a koszos fedélzetet, vöröslött az arca, de nem tudtam meg-
mondani, hogy a naptól vagy a gyásztól. Egy harmadik, fekete szakál-
lú férfi a hajófarban állt, imádkozott, és bort öntött a hullámok közé. 
Egyikük sem nézett rám – elvégre Pasziphaé nővére voltam, és már 
rég lemondtak arról, hogy a királynéjuktól bármiféle jóra számíthat-
nak. De éreztem, ahogy a feszültségük sűrűn és fojtogatva megtöl-
ti a levegőt, minden pillanattal egyre nőtt a rettegésük. Közeledett 
a halál.

Ne gondolj rá! – intettem magam. Ha kézben tartod a dolgokat, egyi-
kük sem hal meg ma.

Az őrök parancsnokának sárga szeme volt, amely puffadt arccal pá-
rosult. Polüdamasznak hívták, és hatalmas termetű volt, én azonban is-
tennőnek születtem, így nagyjából egyforma magasra nőttünk.

– Szükségem van a köpenyedre – közöltem vele. – És a tunikád-
ra is.

Résnyire szűkült szemmel meredt rám, láttam benne az önkéntelen 
tiltakozást. Ismertem már ezt a fajta férfit, aki féltette a csekélyke ha-
talmát, és akinek a szemében én csak egy nő voltam.

– Miért? – kérdezte.
– Mert nem kívánom a társaid halálát. Te talán máshogy érzel?
A szavaim visszhangoztak a fedélzeten, és harminchét szempár sze-

geződött ránk. A parancsnok levetette a ruháját, és a kezembe nyomta. 
Senkinek sem volt ilyen finom öltözete a fedélzeten, különleges, fehér 
gyapjú, amelynek mélylila szegélye a fedélzetet söpörte.

Daidalosz odalépett mellém.
– Segíthetek? – kérdezte.
Odaadtam a köpenyt, és ő felemelte. Levetkőztem mögötte, és felhúz-

tam a tunikát. A karkivágásnál lötyögött, és derékrészen redőződött. 
Körbeölelt az emberi hús savanykás szaga.

– Segítenél a köpennyel?
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Daidalosz rám terítette, és összefogta az arany polipcsattal. A szö-
vet nehéz volt, mint egy takaró, lazán lógott, és folyton lecsúszott a 
vállamról.

– Sajnálom, hogy ezt mondom, de nem hasonlítasz egy férfira.
– Nem is férfira akarok hasonlítani – jegyeztem meg. – Úgy akarok 

kinézni, mint az öcsém. Szkülla valamikor nagyon kedvelte, és talán 
még most is.

Az ajkamhoz érintettem a pépet, amelyet készítettem, jácint és méz, 
kőrisfa virága és farkasfű, diókéreggel összezúzva. Végeztem már ha-
sonló trükköket növényekkel és állatokkal, de saját magammal még 
egyszer sem, és hirtelen elfogott a fojtogató kétség. Elhessegettem a 
gondolatot. A kudarctól való félelem minden varázslat gátja. Igyekez-
tem inkább Perszészre összpontosítani: a lebzselésére, az önelégült ar-
cára, a duzzadó izmaira és a vastag nyakára, a hosszú ujjú, fájdalmat 
nem érző kezére. Minden apró részletet összegyűjtöttem, és igyekez-
tem magamhoz csalogatni.

Amikor kinyitottam a szememet, Daidalosz meredten bámult 
rám.

– A legerősebb embereidet ültesd az evezők mellé – adtam ki az uta-
sítást. A hangom is megváltozott, elmélyült, és csak úgy sütött belőle az 
isteni fennhéjázás. – Akármi történik, nem állhatnak meg.

Daidalosz bólintott. Kardot tartott a kezében, és észrevettem, hogy a 
többiek is felfegyverkeztek lándzsákkal, tőrökkel és erős husángokkal.

– Nem! – szóltam. Felemeltem a hangomat, hogy az egész hajó hall-
hassa. – Szkülla halhatatlan. A fegyverek teljesen hatástalanok, és sza-
bad kézre lesz szükségetek, hogy mozgásban tartsátok a hajót.

Egyszerre hangzott fel a pengék fémes csengése és a földre zuhanó 
lándzsák tompa puffanása. Még Polüdamasz is szót fogadott a kölcsön-
tunikájában. Kis híján felnevettem. Még soha életemben nem kaptam 
ekkora tiszteletet. Ilyen volt tehát Perszésznek lenni? De a horizonton 
máris kirajzolódott a tengerszoros halvány körvonala. Daidaloszhoz 
fordultam:
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– Hallgass ide! Arra is van esély, hogy a varázslat nem csapja be Szkül-
lát, és felismer engem. Ha így lesz, vigyázz, hogy ne legyél a közelem-
ben! Gondoskodj róla, hogy minden embered távol maradjon tőlem!

Először a köddel találkoztunk. Körbezárt bennünket a súlyos, nedves 
ujjaival, elhomályosította a sziklákat, aztán magát az eget is. Alig lát-
tunk valamit, és az örvény hangjától zúgott a fülünk. Ez az örvény volt 
az egyik oka annak, hogy Szkülla ezt a szorost választotta. Hogy le ne 
húzza őket, a hajóknak közel kellett kormányozniuk magukat a szem-
ben lévő sziklához. És így egyenesen a szörny szájába eveztek.

Tántoríthatatlanul haladtunk a sűrű levegőben. Amikor beértünk a 
szorosba, a hang egyre zengőbb lett, visszaverték a kőfalak. A bőröm, 
a fedélzet, a hajókorlát: minden felület csúszóssá vált a vízpermettől. 
Tajtékzott a víz, és az egyik evező nekicsapódott a szikla felszínének. 
A hang halk volt, az emberek mégis összerezzentek, mintha menny-
dörgött volna. A fejünk fölött a ködbe temetkezve ott volt a barlang és 
Szkülla.

Haladtunk, ezt biztosra vettem, de abban a szürkeségben lehetet-
len volt megmondani, milyen gyorsan és meddig jutottunk. Az evező-
sök reszkettek az erőfeszítéstől meg a félelemtől, az evezővillák min-
den olajozás ellenére nyikorogtak. Számoltam a másodperceket. Már 
alatta kellett lennünk. Szkülla bizonyára már kimászott a barlang nyí-
lásához, hogy kiszimatolja a legkövérebb áldozatot. A férfiak tunikája 
átnedvesedett az izzadságtól, és meggörnyedt a válluk. Azok, akik nem 
eveztek, a kötelek mögött vagy az árbóc lábánál kuporogtak, bárhol, 
ahol fedezéket találtak.

Felfelé fordítottam a fejemet, és ekkor megérkezett Szkülla.
Szürke volt, akár a levegő, mint maga a szikla. Mindig úgy képzel-

tem, hogy hasonlít valamire: kígyóra, polipra vagy cápára. De a valóság 
letaglózott, olyan hevesen, hogy az elmém küszködve igyekezett befo-
gadni a látványt. A nyakai hosszabbak voltak a hajó árbócánál. Hat szá-
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ját kitátotta, förtelmesen gőzölgött, mint a láva. Fekete nyelvek nyal-
dosták a pengeéles fogait.

A férfiakra szegezte a tekintetét, akikből párolgott a verejtékező fé-
lelem. Szkülla közelebb kúszott, csúszott a sziklákon. Egy kígyó bűze 
csapta meg az orromat, áporodott volt, mint a föld alatti fészkeké. 
A nyakai tekergőztek egy kicsit a levegőben, és észrevettem, hogy az 
egyik szájából csorog a nyál. A testét nem lehetett látni. Elrejtették a 
ködben a lábai, azok a borzalmas, csonttalan valamik, amikről Szeléné 
beszélt annak idején. Hermész elmesélte, hogy Szkülla ezekkel kapasz-
kodik a barlangjába, amikor leereszkedik enni, mintha egy remeterák 
görbe ollói lennének.

A nyakak fodrozódni kezdtek, és egy helyre csoportosultak. Szkül-
la lecsapni készült.

– Szkülla! – kiáltottam az istenhangomon.
A szörny felsikoltott. A fülsértő káosz hangja volt, mintha ezer kutya 

csaholt volna egyszerre. Néhány evezős elejtette a lapátját, hogy beta-
passza a fülét. A szemem sarkából láttam, ahogy Daidalosz félrelöki az 
egyiküket, és átveszi a helyét. Miatta nem kellett aggódnom.

– Szkülla! – kiáltottam újra. – Perszész vagyok. Egy éve hajózom, 
hogy megtaláljalak.

A szörny meredten nézett rám, a szeme élettelen lyuk a szür-
ke húsban. Az egyik torkából fojtott hang tört elő. Nem voltak már 
hangszálai.

– Az a szajha nővérem száműzetésbe kényszerült azért, amit veled 
tett – folytattam –, de rosszabbat érdemelt volna. Milyen bosszút kí-
vánsz? Mondd csak meg! Majd Pasziphaéval elintézzük.

Rávettem magam, hogy lassan beszéljek. Minden másodperc egy 
újabb evezőhúzást jelentett. Rám meredt az a tizenkét szem. Alvadt 
vér maradványait láttam a szája körül, a fogai között húscafatok lóg-
tak. Hányingerem támadt.

– Felkutattuk számodra a gyógyírt. Egy nagy hatalmú szert, amely 
visszaváltoztat. Hiányzol nekünk!
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Az öcsém sohasem mondott volna ilyesmit, de ez látszólag nem szá-
mított. Szkülla hallgatott, tekergőzött a sziklákon, siklott a hajó mel-
lett. Hány evezőhúzáson lehettünk túl? Tucatnyin? Vagy százon? Lát-
tam, ahogy a tompa agya működésbe lendül. Egy isten? Mit keresne itt 
egy isten?

– Szkülla! – kiáltottam megint. – Elfogadod? Elfogadod a gyógy- 
szerünket?

A szörny sziszegni kezdett. A torkából előtörő lehelet rohadt volt, és 
forró, akár a tűz. De máris elveszítettem a figyelmét. Két feje az evező-
nél ülő férfiak felé fordult, és a többi is követte őket. Láttam, hogy újra 
egy helyre húzza a hat nyakát.

– Nézd! – kiáltottam. – Itt van.
A levegőbe emeltem a nyitott üvegcsét. Mindössze egy nyak for-

dult vissza, hogy megnézze, de ez elég is volt. Célba vettem a száját, 
és belehajítottam a főzetet. A hátsó fogát találtam el, néztem, ahogy 
megduzzad a torka, miközben lenyeli. Elmondtam a varázsigét, hogy 
visszaváltoztassam.

Egy pillanatig semmi sem történt. Aztán a szörnyeteg felsikoltott, 
olyan hangon, amely képes lenne megrepeszteni a világot. Meglendí-
tette a fejeit, és felém zuhant. Csak arra maradt időm, hogy megkapasz-
kodjak az árbócban. Fuss! – jutott eszembe Daidalosz.

Szkülla belecsapódott a hajótatba. A fedélzet elpattant, mint az usza-
dék fa, és leszakadt egy darab a korlátból. Röpködtek a faszilánkok. Buk-
dácsoltak körülöttem az emberek, és én magam is elestem volna, ha nem 
kapaszkodom az árbócba. Hallottam, hogy Daidalosz parancsokat ordít, 
de látni nem láttam. Szkülla viperanyakai újra visszahúzódtak, és tisztá-
ban voltam vele, hogy ezúttal nem hibázik majd. Egyenesen a fedélzetre 
csap, kettéhasítja a hajót, aztán egyesével felfal bennünket a vízből.

Ám a csapás nem következett be. Szkülla fejei belecsobbantak a hul-
lámokba a hátunk mögött. Rángatózott, csapkodott a vízben, csattint-
gatott azokkal a hatalmas állkapcsokkal, mint a póráz végén acsargó 
kutya. Eltartott egy percig, amíg a ködös agyam felfogta, mi történt: 
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Szkülla eljutott a kötele végéig. Nem tudta tovább nyújtani a lábait a 
barlangtól. Átjutottunk.

Úgy tűnt, erre Szkülla is rájött. Dühöngve sikoltozott, csapkodta a vi-
zet a fejeivel, hatalmas hullámokat gerjesztve. A hajó megbillent, és az 
alacsony oldalán meg a hátulján becsapott a tenger. Az emberek küsz-
ködtek a köteleknél, már vízben gázoltak, de kitartottak, és minden pil-
lanattal távolabb jutottunk.

Szkülla a szikla oldalához csapkodta magát, tajtékozva üvöltözött, 
amíg végül össze nem zárult körülötte a köd, és el nem tűnt.

Az árbóchoz nyomtam a homlokomat. Lecsúszott a ruha a vállam-
ról. A köpeny meglazult a nyakamon, és bizsergett a bőröm a forróság-
tól. Elmúlt a varázslat hatása. Újra önmagam voltam.

– Istennő!
Daidalosz előttem térdelt. A  legénység többi tagja is felsorakozott 

mögötte. Az arcuk – szőrös és szikár, sebhelyes, szakállas vagy meg-
égett – szürke volt, és remegett. Tele voltak horzsolásokkal és duzza-
natokkal, ahogy ide-oda hánykolódtak a fedélzeten.

Alig láttam őket. Szkülla volt előttem, a falánk szájai és azok az üres, 
halott szemek. Úgy véltem, nem ismert meg. Sem Perszészként, sem 
amúgy. Csak az isteni mivoltom újdonsága tántorította el egy pillanat-
ra. Elment az esze.

– Úrnőm! – szólt Daidalosz. – Életünk minden további napján áldo-
zunk majd neked azért, amit tettél. Megmentettél bennünket. Élve át-
vezettél bennünket a tengerszoroson. – A férfiak helyeslően kiáltozni 
kezdtek, imádságokat mormoltak, a levegőbe emelt, hatalmas tenyereik 
olyanok voltak, mint a fatányérok. Néhányan keleti módra a fedélzet-
hez érintették a homlokukat. Efféle hódolat volt a fizetség, amelyet az 
én fajtám megkövetelt a hasonló szolgálatokért.

Éreztem, ahogy feltolul bennem a harag.
– Bolondok! – kiáltottam. – Én teremtettem ezt a lényt. Én tet-

tem, büszkeségből és hiú ábrándból. És ti köszönetet mondotok? Ti-
zenkét társatok halt meg miatta, és vajon hány ezer következik még? 
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Az a szer, amelyet adtam neki, a legerősebb, amim van. Értitek ezt, 
halandók?

A szavaim belehasítottak a levegőbe. A szememből sugárzó fény le-
sújtott rájuk.

– Nem tudom megszabadítani. Nem változhat vissza, sem most, 
sem később. Örökre így marad. A világ végéig lakmározik majd a faj-
tátokból, úgyhogy keljetek fel. Keljetek fel, fogjátok az evezőket, és 
nem akarok még egy szót hallani az ostoba hálátokról, különben 
megkeserülitek!

Alázatosan hajlongani kezdtek, és reszkettek, mint a gyenge jármű, 
amelyen utaztak, aztán feltápászkodtak és elsomfordáltak. Odafent fel-
hőtlen volt az ég, és a forróság a fedélzetre szorította a levegőt. Letép-
tem magamról a köpenyt. Azt akartam, hogy megégessen a nap. Azt 
akartam, hogy csontig felperzseljen.



128

TIZEDIK FEJEZET 

Három napig ott álltam a hajóorrban. Nem szakítottuk meg még egy-
szer az utunkat egy szigeten. Az evezősök felváltva dolgoztak, és a fe-
délzeten aludtak. Daidalosz megjavította a korlátot, aztán beült evez-
ni a többiek közé. Maradéktalanul udvarias volt, megkínált étellel és 
borral, hozott takarót, de nem beszélgetett velem. Mégis mire számí-
tottam? Elvégre rázúdítottam a haragomat, ahogyan apám szokta. Egy 
újabb dolog, amit tönkretettem.

A hetedik napon értünk el Kréta szigetére, nem sokkal dél előtt. Ha-
talmas, szikrázó fénynyalábok verődtek vissza a vízről, szinte izzott a 
vitorla. Sok hajó találkozott a kikötőben: mükénéi bárkák, föníciai ke-
reskedőhajók, egyiptomi evezősök, hettiták, aithiopszok és Heszperia 
földjéről valók. Minden kereskedő, aki átszelte ezeket a vizeket, a vá-
sárlójává akarta tenni Knósszosz gazdag városát, és Minósz ezt ponto-
san tudta. Tágas és biztonságos kikötőkkel fogadta őket, meg hivatalno-
kokkal, akik begyűjtötték a díjat, a használatukért cserébe. A fogadók 
és a bordélyházak is Minósz tulajdonában álltak, így az arany és az ék-
szerek csak úgy áradtak a kezei között, mint valami hatalmas folyó.

A kapitány egyenesen az első kikötőhelyhez kormányozott bennün-
ket, amelyet a királyi járművek számára tartottak fenn. Körbevett a 
dokkok zaja és nyüzsgése: férfiak szaladgáltak, kiáltoztak, és súlyos do-
bozokat rakodtak a mólókon. Polüdamasz váltott néhány szót a kikötő-
mesterrel, aztán hozzánk fordult:


