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 % Első fejezet •

BEACON HILL, A CORITANOK FÖLDJE
Anagantio; a pihenés napjai (február)

Szemkápráztatóan csillogott a jég azon az Imbolc előtti utolsó napon, 
amikor Cordelia kilépett Beacon Hill zord épületei közé. Hónapok óta 
nem járt a központi erődben, és már el is felejtette, milyen sziklás a föld 
a törzs területének szívében. Szinte érezte, ahogy a lelkek előkúsznak a 
hegyes kövek és csavart törzsű fák közül, amelyek makacsul meredeztek 
a bástyák között, emlékeztetve minden emberi halandót arra, hogy hol a  
helye a világban.

Cordelia elhagyta a birtok közepén álló szent tölgyet, és a csúcson 
felállított, hatalmas vas jelzőtorony felé tartott. Az erődöt a legmagasabb 
embernél is nagyobb földsánc védte, de a domb fölé emelkedett, így 
minden oldalról könnyedén be lehetett látni a törzsi területeket. Még 
sötét volt, és senki más nem mozdult a sáncok között álló kerek épüle-
tekben, az istállókban vagy a mellettük működő műhelyekben. Keleten 
fényes bronzszínű sáv terült el az ég alján, és a fehér vidék felragyogott. 
Mintha az éjszaka szunnyadó parazsa megrázta volna magát, hogy felké-
szüljön az új napra, és Cordelia örült, hogy láthatja a születését.

Megborzongott, majd szorosabban összehúzta a mellkasán a vastag, 
skót kockás köpenyt, és azt kívánta, bárcsak húzott volna még egy tuni-
kát. A törzsfői házban szinte elviselhetetlenül meleg volt az éjszaka, hi-
szen a tűzhelyben lángolt a tűz, és olyan sok ember zsúfolódott össze, 
hogy végül egymás hegyén-hátán aludtak, akár a kiskutyák. Cordelia 
megesküdött volna rá, hogy még mindig érzi az oldalában a nővérei 
könyökének lenyomatát, ahogyan oly sokszor, amikor kislány korukban 
óvatlanul kinyújtózkodott.

A tekintete újra és újra kelet felé tévedt, hátha megpillantja a síkság 
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fölött a saját erődjét Burrough Hillen, de az éjszaka árnya még a földre 
vetült, ezért Cordelia kénytelen volt a lelki szemeire hagyatkozni, hogy 
láthassa a kutyáját, Keirát.

Még maradjatok odabent!, kérte a vadászkutya áldott hasában lapuló 
kölyköket. Még néhány napig maradjatok a jó melegben, amíg visszamegyek, 
hogy biztonságosan a világra segíthesselek benneteket!

Lehajolt, és a szent földre fektette a tenyerét, hogy a szeretete átjár-
hassa a talajt. Az ujjai elgémberedtek, de amikor elemelte a kezét, zöld 
fű virított az érintése helyén, és Cordelia elmosolyodott. A lelkek meg-
hallgatták. Vigyázni fognak Keirára, amíg a törzs köszönti Imbolc első 
holdját, és Cordelia visszalovagolhat hozzá.

– Dee? Dee, te vagy az?
Cordelia belehunyorgott a sötétségbe.
– Apám?
Lear őszülő haja kócosan meredezett az alvástól, és a szeme félig még 

csukva volt, bár a szokásos éles pillantással méregette a lányát.
– Csak nem a kiskutyáid után epekedsz, lányom?
– Imádkozom, hogy az anyjuk hasában maradjanak, apám.
Lear a lánya vállára fektette hatalmas tenyerét.
– Azt mondtad, még hét nap hátravan az ellésig.
Cordelia aggodalmasan fészkelődni kezdett.
– Általában így van, de Imbolc holdja talán előcsalogatja őket.
– És ha így lesz, az anyjuk meg persze Solinus majd a gondjukat viselik.
Cordelia felmordult.
– Ez igaz, de Solinus nem ért hozzá úgy, ahogyan én, apám. Nem 

érez ugyanúgy.
Lear újra megveregette a lány vállát.
– Tudom. Kiválóan értesz az állatokhoz, ahogyan édesanyád.
Cordelia látta, hogy Lear egész testében megfeszül a derengő ég fé-

nyében, és megölelte az apját. Csak kétéves volt, amikor Branwen meg-
halt, magára hagyva a férfit Burrough erődjével és a három kislányuk-
kal. Cordelia csak ködös emlékfoszlányokat őrzött az anyjáról, de az 
apján keresztül élénken érezte a veszteséget.

– Büszke lenne rád, Dee – mondta Lear. – Ahogyan Gonerilre és 
Reganre is, de úgy hiszem, a te jellemed áll a legközelebb az övéhez.

Cordelia visszanyelte a könnyeit.
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– A nővéreim olyanok, mint te, apám.
– Becsvágyók, lobbanékonyak, és mindig többre vágynak?
– Tettre készek, bátrak, és vezetésre születtek.
Lear lágyan felnevetett.
– Te túl kedves vagy, édesem! És Goneril esetében talán igazad is van. 

Alig várja, hogy uralkodhasson.
– És így is lesz. Hiszen ő az örökösnő, akinek a coritanok tüze folyik 

az ereiben.
– És az a legfőbb vágya, hogy a saját céljaira használja fel. De a törzs 

nem lesz az övé, amíg a nagyanyja el nem hagyja ezt a földet, és imád-
kozom, hogy ez minél később történjék meg.

– Én is imádkozom, apám – helyeselt Cordelia sietve. Mavelle nőként 
erős törzsfő volt, de megöregedett. A következő évben betölti az ötve-
net, ami tisztességes kornak számított, és míg a jeges hold elszólította 
szeretett házastársát, Bladdudot, úgy tűnt, ez a Samhain talán ellopja az 
ő lelkét is. Régóta már csak árnyéka volt önmagának, de Imbolc meg-
újuló fényei talán benne is felragyogtak, mert az utóbbi napokban sokkal 
élénkebbnek tűnt.

– Tegnap este nagyanyám nagyon is elemében volt – állapította meg 
Cordelia óvatosan.

– Így igaz, édesem. Amikor a madarakról beszél, mintha visszaköl-
tözne belé az élet.

Egy pillanatra némán felidézték magukban az estét. A  törzs tagjai 
együtt vacsoráztak az ünnepi házban, a saját tűzhelyeikről hozták az 
ételt, hogy megoszthassák egymással. Hatalmas tüzet szítottak, a kör ala-
kú épületet megtöltötte a gőz meg a száz boldog ember lármája, és 
Mavelle törzsfő belevetette magát az ünneplésbe, mintha felvillanyozta 
volna a törzsének energiája. Mindig apró termetű nő volt, de a kor elő-
rehaladtával még inkább összezsugorodott, így a vékony végtagjaival 
meg az ősz hajával úgy festett, mintha egy lélek járná a táncot a tűz előtt.

– Már közel vagyunk – mondta nekik az idős asszony. – Nem járunk 
messze attól, hogy meghódítsuk az egeket, és eggyé váljunk a madarakkal.

– Repülni fogsz, nagyanyám? – kérdezte Regan izgatottan, mert 
imádta a fizikai kihívásokat.

– Repülni fogok, Regan. Mielőtt elhagyom ezt az életet, esküszöm, 
hogy repülni fogok.
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– Talán éppen közvetlenül előtte – jegyezte meg félve Lear, mire 
Mavelle felnevetett, és meglepő erővel hátba veregette a vejét.

– Legyen hited, Lear! Bladdudnak mindig volt. És tudom, hogy ő ott 
vár majd fent, és segíts nekem.

Ekkor mindenki felnézett, bár nem láttak mást, csak a füstös zsúpte-
tőt. Bladdud törzsfő, Mavelle házastársa talán még a feleségénél is szen-
vedélyesebben rajongott a madarakért, és még több időt töltött azzal, 
hogy a repüléssel kísérletezzen. A halála óta Mavelle még nagyobb lel-
kesedéssel áldozott ennek a szenvedélynek, és sokkal sürgetőbben, 
mintha a férfi távozása a túlvilágra felhívta volna a figyelmét arra, hogy 
milyen kevés ideje maradt ezen a földön.

– Egyre nagyobb eredményeket érünk el a kísérleteinkkel, nem igaz, 
Olwen? – fordult Mavelle a magas rangú druida papnőhöz, aki társául 
szolgált a madarak tanulmányozásában.

– Izgatottan várjuk a fejleményeket – helyeselt Olwen, és sokatmon-
dóan elmosolyodott, ami lehetett az öröm, a gúny és a kettő között 
vagy ezernyi érzelem jele. Az ember soha nem tudhatja egy druidánál.

Mavelle azonban korántsem bizonyult ilyen rejtélyesnek.
– Van szárnyam. – Az asszony hirtelen táncolni kezdett a döbbenten 

bámuló törzs körül, és vidáman lengette a vékony karját. – Van egy 
hatalmas szárnyam, amely a lehető legvékonyabbra vágott fakeretre 
erősített tollrétegekből áll, hogy működni tudjon. Az én drága sóly-
mom szolgált modellként, aki csodálatosan szeli az egeket, és amint si-
kerül egy emberi test súlyához méretezni, miénk a győzelem.

– Megnézhetjük? – kérdezte Regan, és sötét szeme izgatottan csillo-
gott.

– Hamarosan – ígérte Mavelle. – Már közel a nap.
– Azért nem olyan közel – tette hozzá szigorúan a druida. – Még 

nem próbáltuk ki a levegőben. A  tollak és a fa aránya egyelőre nem 
tökéletes, és…

– Hamarosan – jelentette ki Mavelle határozottan, majd visszament 
a prémekkel borított székéhez, és ugyanolyan hirtelen, ahogyan levet-
kőzte, visszasüppedt a fásultságba.

– Csak reménykedhetünk, hogy az ünnepség hasonló módon fellel-
kesíti majd Mavelle-t – jegyezte meg most Lear.

Cordelia bólintott, és körülnézett az erődben. Többen is ébredeztek, 
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így lassan szállingózni kezdett a füst a Beacon Hill sziklái között meg-
búvó tíz kerek ház zsúptetőiből, ahogyan a több száz utazósátorból is, 
amely szállásul szolgált azoknak, akik azért érkeztek ide, hogy köszönt-
sék a termékeny Imbolc első holdját.

Ez volt Cordelia kedvence a négy nagy ünnep közül, amely megha-
tározta az évet. Hiányzott belőle Beltane holdfényes, buja öröme, a 
földszagú Lughnasad falánk gazdagsága vagy a heves Samhain sötét 
vadsága, de a víz áldotta Cordelia kedvelte a csendességét. Szerette a 
lágy megkönnyebbülést, amikor kinyíltak az első virágok, az anyajuhok 
duzzadó hasának ígéretét. Szerette a szelíd boldogságot, amikor az apró 
zöld hajtások lerázzák magukról az utolsó hófoltokat, és a vizek bu-
gyogva kiszabadulnak a jég börtönéből. Lehet, hogy az Imbolc számí-
tott a legszolidabb ünnepnek, de Cordelia volt a legszolidabb a törzs 
kiválasztott leányai közül, ezért mélyen a szívébe zárta.

– Szép napnak ígérkezik – mondta az apjának, és az égre mutatott, 
ahol Lugh, a hatalmas nap kidugta aranyló fejét a föld alól.

Lear bólintott, de kék szeme, amely most már teljesen kinyílt, nem 
csak Lugh fényét pásztázta a horizonton. Újabban betörésekkel kellett 
szembenézniük a setantii törzs részéről a nyugati határon. A múlt Bel-
tane alkalmával az örökösnőjük férjhez ment egy becsvágyó fiatalem-
berhez, aki buzgón igyekezett új területekkel megajándékozni a hitve-
sét – méghozzá coritan földekkel. Mavelle rendszeresen csapatokat 
küldött, hogy visszaverjék a rohamokat, de Lear tartott egy nagyobb 
erejű támadástól. Cordelia az apja karjára tette a kezét.

– Senki nem támadna Imbolc holdja alatt, apám, mert ha megten-
nék, az istennő átkát vonnák magukra.

– Talán úgy gondolják, hogy egy átok méltányos ár a gazdag törzsi 
földekért.

– Apám!
Lear megrázta a fejét. 
– Ne haragudj, Dee! Igazad van. Danu megbüntetne bárkit, aki az ő 

szent napján megszegi a békét. Nem gondolok többet a fenyegetésekre, 
csak az Imbolc áldásaira. Reggelizhetünk?

Cordelia a fejét ingatta.
– Ma inkább a lelkedre kellene figyelned, és nem a hasadra.
Lear jókedvűen felnevetett, és meglapogatta a hasát.
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– De egy olyan has, mint az enyém, meglehetősen követelőző tud 
lenni.

– Tökéletesen karcsú vagy, apám.
– Ne aggódj, tökéletesen egészséges vagyok, de a hosszú évek a 

bőröm alatt is nyomot hagytak, különösen deréktájon.
Cordelia megpróbált nevetni, de összeszorult a gyomra, és az ottho-

na felé fordult, hogy leplezze a zavarát. Tudta, hogy az apja igazat beszél; 
hiszen ez mindenkivel megtörténik. Még a kutyák is meghíznak, ami-
kor földi életük végső ösvényein baktatnak, de a tény, hogy Mavelle 
egyre törékenyebb, és Lear is az öregedés bizonyítékairól beszél, min-
dent olyan bizonytalanná tett. Olyan volt, mintha a törzs történetének 
egyik korszaka elmerült volna a múlt vizében, hogy egy új bugyogva a 
felszínre törjön.

– Biztos, hogy jól vagy, apám? – kérdezte Cordelia, amiért újabb 
nevetést kapott jutalmul.

– Nagyon is jól vagyok, édesem. Idenézz! – Lear megragadta a lányát 
a derekánál fogva, és a vállára dobta, ahogyan gyerekkorában szokta, 
amikor Cordelia még kicsi volt. – Erős vagyok, mint egy ökör.

– Apám! – Cordelia az öklével csapkodta az apja hátát, de nem sok 
eredménnyel. – Apám, tegyél le!

– Szerinted is jól vagyok?
– Jól vagy – kuncogta Cordelia önkéntelenül. – Nagyon is jól. De 

most tegyél…
– Mi folyik itt? – kérdezte egy dühös hang. Cordelia megfordult az 

apja szorításában, és megállapította, hogy az idősebbik nővére a ház aj-
tajában áll, méghozzá a formás csípőjére tett kézzel. – Mit művelsz, 
apám? Cordelia már nő, ráadásul előkelő nő. Mi lesz a méltósággal?

Cordelia érezte, ahogy az apja megvonja a vállát.
– És mi lesz a vidámsággal, Goneril?
Goneril felhúzta az orrát, amivel egyértelművé tette, mit gondol a 

vidámságról, így Lear lassan leengedte a földre Cordeliát.
– Jó reggelt, nővérem! – köszöntötte Cordelia a testvérét, és sietősen 

megigazította a fonott övét és a kék tunikáját. Nyilvánvaló volt, hogy 
Goneril aznap a közös szalmaágyuk sötétebbik oldalán ébredt, így nem 
lett volna szerencsés felbosszantani.

– Az lenne? Nekem inkább hideg reggelnek tűnik.
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– De ragyogó.
Cordelia Lugh felé intett, aki halványan bearanyozta az erődöt, mi-

közben az emberek lassan előbújtak, és köszöntötték egymást. Goneril 
felmordult.

– Remélem, elég ragyogó ahhoz, hogy felolvassza a szent patakot, 
különben meglehetősen szánalmas ünnepségnek nézünk elébe.

Cordelia vett egy mély lélegzetet, és remélte, hogy türelmet merít 
belőle. Az igazat megvallva mindannyian aggódtak a patak miatt. Im-
bolc ünnepén ugyanis azért mondtak köszönetet, hogy Danu istennő 
életet adó vizei kiszabadulnak Samhain szorításából, de néhány nappal 
azelőttig a szorítás még mit sem engedett.

– A patak kiszabadul – biztosította Gonerilt. – Felkerestem, amikor 
tegnap megérkeztünk.

– Valóban?
– Bölcs gondolatnak tűnt ellenőrizni.
Goneril hátravetette gesztenyebarna haját, amely oly büszkén meg-

különböztette a sötétebb testvéreitől.
– És mi lesz, ha ma este újra befagy a földekkel együtt? – Goneril 

toppantott egyet, mire apró jégszilánkok emelkedtek engedelmesen a 
levegőbe, felfedve a melegedő talajt. Cordelia a földre pillantott, de 
nem szólt semmit, és Goneril újra hátradobta a haját. – Gondolom, 
kértek valamit enni.

– Igen, köszönjük – vágta rá Lear, és elindult az ajtó felé. – És talán 
te is haraphatnál valamit, drága lányom. Talán… Felvidítana.

A férfi Cordeliára kacsintott, aki sietősen elindult az apja után, hogy 
elrejtse a mosolyát. Ekkor már mindenki ébren volt, és nagy sürgölődés 
folyt a tűzhely körül. A legutóbbi Beltane idején Mavelle rendelt egy új 
kerek házat a családja számára, amit a legújabb tervek szerint építettek: 
a kívül elhelyezkedő hálószobákat fűzfa falakkal kerítették el, így közé-
pen maradt egy nagyobb tér, ahol ehettek, dolgozhattak és élhették az 
életet. A legfelső szintet hálószobává alakíttatta saját maga és a férje szá-
mára ahelyett, hogy raktárként szolgált volna, és csodálatos helyiséget 
rendeztek be itt. Cordelia itt szeretett lenni a legjobban, amikor Beacon 
Hillre látogattak, és boldogan sietett a központi tűz felé; máris érezte, 
ahogy a fagyos ujjaiba visszatér az élet.

Mavelle törzsfő Olwen mellett ült, és levest szürcsölgetett egy edény-
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ből, miközben lelkesen beszélgetett a papnővel. Cordelia felfigyelt a 
„tollak” és „repülési útvonal” szavakra, és inkább a tűzhely másik olda-
lát választotta. Őszintén remélte, hogy a nagyanyja eléri a célját, és re-
pülni fog, de nem kívánta megismerni ennek minden tudományos 
részletét.

– Jó reggelt, Regan!
– Cordelia!
Regan intett neki a padlóról, ahol meglehetősen sajátos pózban 

ücsörgött, az egyik lábát maga elé, a másikat pedig a háta mögé nyúj-
totta, miközben előrenyúlt, hogy megérintse a lábfejét. Kényelmetlen 
testhelyzetnek tűnt, nem is beszélve arról, mekkora erőfeszítést jelen-
tett a kötött, kockás nadrág számára, amit Regan a rövid, földbarna 
tunika alá húzott, mert könnyen tudott mozogni benne.

– Mit csinálsz? – kérdezte Cordelia, és lehajolt a nővéréhez.
– Megnyújtom a gerincemet.
– Tényleg?
– Remélhetően.
– És miért szeretnél hosszabb gerincet?
– Hogy miért? – Regan hirtelen felemelte a törzsét, a feje kis híján 

a húga állába ütközött. – Mert akkor magasabb lennék, és jobban tud-
nék harcolni.

– Á, persze!
A legtöbb dolog, amit Cordelia föld áldotta nővére tett, azt a célt 

szolgálta, hogy Regan hatékonyabban tudjon küzdeni. Folyton futott, 
vagy karddal gyakorolt, esetleg köveket emelgetett, hogy megkemé-
nyítse az izmait. Mavelle gyakran próbálta elmagyarázni neki, hogy egy 
nő ereje a fejében és nem a karjában lakozik, de Regan mindkettőt 
akarta.

– Máris magasabbnak tűnsz, Ree – jegyezte meg Cordelia.
– Tényleg? – Regan szeme reménykedve felcsillant.
– Ugyan már! – csattant fel Goneril, és a csillogás azonnal kihunyt.
– Úgy mondták, hogy sok időbe telik – motyogta Regan, és fel-

emelkedett a földről, majd megrántotta a szoros fonatokat, amelyekbe 
a haját kötötte, hogy ne hulljanak az arcába. Kissé elkeseredve nézett a 
nővérére, akinek az elismeréséért folyton küzdött. Danunak hála Go-
neril megenyhült.
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– Nem kell magasabbnak lenned, Ree. Így is éppen elég ádáz harcos 
vagy.

Regan felragyogott, és Cordelia hálát adott a tűz szellemeinek Gone-
ril ritka dicséretéért. Megérintette a nyakában lógó amulettet, és látta, 
hogy a testvérei ugyanígy tesznek. Mindhárman hordták a triskelét, 
vagyis a hármas spirált, amely azt jelképezte, hogy akármennyit vitatkoz-
zanak is, a törzs három elemet képviselő nővérei örökre összetartoznak.

– Ehetünk? – kérdezte végül, mire a testvérei bólintottak, és leültek 
egymás mellé.

Cordelia gondolatai újra Keirához és a kiskutyáihoz kalandoztak, de 
rávette magát, hogy visszatérjenek a tűzhelyhez. Talán nem lehetett a 
szeretett kutyája közelében, de a családja körében töltötte a kedvenc 
ünnepét, és gondolatban is fel kellett készülnie az Anyaistennő áldott 
napjának örömeire.

A törzs alkonyatkor gyűlt össze, miután elvégezték a szükséges előké-
születeket, és felvették a legszebb – és legmelegebb – ruháikat. Akinek 
volt, prémet terített a tunikájára, kockás nadrágot és hosszú gyapjúkö-
penyt vett, és minden főt kötött fejfedő és vastag kendő védett. Cor-
delia vonakodva húzta fel a vastag ruhadarabokat, mert egész nap me-
lege volt. Kisöpörte az egész házat, hogy megszabaduljanak Samhain 
porától meg mocskától, és frissen, felkészülten várják Imbolc bekö-
szöntét, ám estére a hőmérséklet rohamosan csökkenni kezdett, és Cor-
delia hálás volt a meleg öltözetért. A coritanok közel húzódtak egymás-
hoz, miközben Imbolc első holdja emelkedni kezdett, kövér és teljes 
volt, és ezernyi ragyogó csillag jelent meg az égbolton, így Beacon Hill 
ezüst fényben fürdőzött.

Az erőd összes lakója és a közeli birtokokon élők mind összegyűltek, 
hogy együtt virrasszanak, kiegészülve azokkal, akik elég jó erőben voltak 
ahhoz, hogy megtegyék az egész napos gyalogutat Lear második számú 
erődjéből, Burrough-ból. Csaknem száz férfi, nő és gyerek állta körül a 
szent tölgyet, amikor Mavelle törzsfő kilépett eléjük. Elegánsan felöltö-
zött az ünnepi köntösébe, de Cordelia látta, ahogy a ritkás ősz hajába 
belekap a szél, felfigyelt egy hasadásra a kockás, vörös köpenyén, és imád-
kozott, hogy a kor ne rabolja el tőlük a nagyanyját. Ám amikor az asszony 
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az ég felé emelte a tekintetét, és a szemében ott világított az összes csillag 
fénye, úgy tűnt, mintha egész valójában felragyogna előttük.

– Üdvözlégy, Danu, az Ősanya, az Életet adó! Az áldásodat kérjük 
erre az éledező Imbolcra, hogy mulathassunk a te földed nagylelkű 
adományán, és jólétben, örömmel táncolhassunk a hold fénye alatt. – 
Mavelle szavai visszhangoztak a dombtetőn, úgy tűnt, mintha visszave-
rődnének az égboltról, és háromszor olyan hangosan érkeznének vissza 
hozzájuk. – Köszönjük, hogy visszaadod a földnek az életet, és kinyújt-
juk kezünket a sziklák, a föld, a fák és virágok, a tűz, a levegő és az 
életet adó víz szellemei felé, hogy tartsanak velünk a termékenység 
duzzadó évszakába.

Úgy tűnt, mintha beleremegett volna a föld, amikor a szellemek 
megmozdultak Mavelle hívására, és csatlakoztak az emberekhez. Cor-
delia kinyújtotta a kezét, hogy érezhesse, ahogyan a halott lelkek lükte-
tése átjárja a törzset, felvértezve őket a múltjukkal, hogy megerősödve 
nézhessenek szembe bármivel, amit a jövő hozhat.

Egy bégető anyajuhot vezettek elő, duzzadó hasában bárány csepe-
redett. Már a nemzéskor kiválasztották, és azóta a nyájtól elkülönítve 
tartották. Kivételesen bántak vele, a legédesebb szénát ette, és a tűzhely 
közelében lakott a családdal együtt, hogy most dicsőségesen Danué 
lehessen. Mavelle felemelte a kését – finom penge volt, amelyet az elő-
ző évi Samhain holdja alatt kovácsoltak, hogy átjárja az ősök szelleme. 
A juh felpillantott, és elég volt egyetlen kegyes mozdulat, hogy kilehel-
je a lelkét. A druidák felemelték a tölgy alatt elhelyezett szív alakú kőre, 
majd hasonlóan szakavatott mozdulatokkal felnyitották a hasát, hogy 
kiemeljék a bárányt a méhéből.

Cordelia visszafojtotta a lélegzetét, igyekezett a szent pillanatra össz-
pontosítani, és nem gondolni Keirára meg a kiskutyáira. Az apró te-
remtmény szinte azonnal bégetni kezdett, és az egybegyűltek elhűlve 
hallgatták az istennő kegyének nyilvánvaló bizonyítékát, hiszen ha a 
bárány életben volt, termékeny évnek néztek elébe. Olwen fürgén el-
vágta a köldökzsinórt, és takaróba csavarta a kis teremtményt, majd 
odavitte a halott anyjához, hogy szopjon, miközben az anyajuh vére 
lecsorgott a kőről, hogy azt megtöltse új élettel. Másnap az anyajuhot 
megnyúzták, hogy a bundája a bárány ágyául szolgálhasson, és a druida 
papnő személyesen gondoskodott a felneveléséről. Ha minden jól ala-
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kult, az aratás idején, Lughnasadkor lakomázhatnak majd a húsából, de 
egyelőre olyan törékeny volt, mint minden új élet, és Cordelia mélyen 
együttérzett vele.

Hirtelen elbizonytalanodott, és a nővéreire pillantott, de mindketten 
belefeledkeztek a szertartásba. Goneril zöldes, aranyló szemében áhítat 
csillogott, ahogyan Olwent nézte, és talán valami más is – csodálat, sőt 
vágy. Cordelia visszapillantott a druidára, és észrevette, ahogy a papnő 
szeme felcsillan, amikor Gonerilre néz, majd sokatmondóan elsötétül. 
Lehet, hogy Olwen az ágyába vitte Cordelia nővérét? Ez meglepő lett 
volna. Olwen az istennőnek szentelte a lelkét, de sok mindenkit meghí-
vott az ágyába, férfiakat és nőket egyaránt. Talán Goneril volt a legutolsó, 
aki engedett a csábításnak? Cordelia Reganhez hajolt, hogy a fülébe súg-
hasson, aztán rájött, hogy ez egy szent pillanat, és türtőztetnie kell magát.

– Gyertek! – kiáltotta Mavelle, és magához intette a törzs tagjait.  
– Gyújtsatok fényt, és kövessetek!

Lear meggyújtott egy fáklyát az apró tűzről, amely a szívkő alatt 
lángolt, majd előrenyújtotta, hogy lángra kaphasson az ősi parázstartóba 
helyezett aprófa. A  zsírral átitatott hasábok pattogva lángra gyúltak, 
hogy fénybe borítsák a törzs elköteleződését Danu, az anya és áldott 
kísérője, Lugh, a nap felé. Mindannyian az eget nézték örömükben, 
miközben a női törzsfő biccentett a három kiválasztott leánynak, hogy 
vegyék el a fáklyákat a druidáktól, és vezessék le a menetet a dombról 
a szent forrás felé.

Goneril ment elöl, utána Regan következett, végül Cordelia zárta a 
sort. Érezte, hogy a lába elgémberedik a bőrcsizmában, ahogy a fagy 
leszállt közéjük, és könyörgött, hogy meg ne botoljon, de szerencsére 
minden szem Gonerilre szegeződött, aki kihúzott derékkal, a fejét hát-
ravetve lépdelt, hogy mindenki láthassa a karcsú nyakába lógó arany 
nyakláncot, amelyet az örökösnő viselt. A tűz fénye táncot lejtett a gesz-
tenyebarna haján, így olyan volt, mintha egy két lábon járó, fénylő pa-
rázstartó lenne, amit az emberek követhetnek, és amikor elhaladt Ol-
wen mellett, olyan közel lépett hozzá, hogy a bárány újra bégetni 
kezdett a papnő kezében.

Regan két lépéssel utána egy határozott mozdulattal rálépett a mél-
tóságteljes druida lábára, akinek vissza kellett nyelnie egy korántsem 
olyan méltóságteljes kiáltást, és a nővére féltékenységi jelenete elárult 



24

Cordeliának mindent, amit tudni akart. Most először valaki közelebb 
került a kiválasztott leányokhoz, mint amilyen közel egymáshoz álltak, 
és Cordelia idegesen az amulettjéhez kapott, ám nem ez volt a megfe-
lelő pillanat, hogy az elkerülhetetlen felnőtté válás miatt aggódjon, 
ezért újra a fagyos lábára szegezte a tekintetét, és követte a nővéreit, 
miközben a coritanok sorba fejlődtek a hátuk mögött.

A törzs fáklyákból álló kígyóként kanyargott kifelé az erőd hatalmas 
kapuján, majd elindult a lejtőn a forrás felé. Utuk elvezetett az „Őrző”, 
vagyis egy hatalmas, ember alakú szikla mellett, amely folyamatosan 
őrködött a hullámzó síkság fölött, és mindannyian megálltak, hogy fejet 
hajtsanak előtte, mielőtt továbbindultak az alattuk elterülő erdő felé. 
Cordelia éles füle már sokkal korábban meghallotta a vízcsobogást, 
mint hogy megpillantották volna, tehát a patak vidáman belecsobbant 
az alatta húzódó kőteknőbe, és az ifjú hercegnő diadalittasan Gonerilre 
nézett. Ám a nővére felé sem pillantott. Ekkor Olwen előlépett, és fel-
szólított mindenkit, hogy kérjék az istennő személyes támogatását.

Az emberek matatni kezdtek a zsebükben, hogy megkeressék a ru-
hájukból származó szövetcsíkokat, majd beleengedjék az újjáéledt víz-
be, és ezzel elnyerjék Danu áldását. Regan a durva szövésű, barna gya-
korlótunikájából hozott egy darabot. Mint minden évben, ezúttal is azt 
kérte, hogy ügyesebben bánjon a karddal, de amikor Cordelia megta-
lálta a szövetcsíkot, amit Keira fekhelyéről hozott, erősen gyanította, 
hogy ő is ugyanolyan kiszámítható. Az elmúlt néhány év során külön-
böző kanok és szukák pároztatásával kísérletezett, hogy az utódok a 
kívánt tulajdonságokkal rendelkezzenek, és kiváló eredményeket írt el. 
Ha minden jól alakult, számtalan születendő vadászkutyának kérte 
Danu védelmét az elkövetkező évek során, így izgatottan, egyszersmind 
hódolattal merítette meg Keira rongyát az élet vizében, majd választott 
egy ágat, és hátrahúzódott, hogy helyet adjon az utána következőknek.

Goneril – meglehetősen szokatlanul – a háttérbe húzódott, és Cor-
delia észrevette, milyen szövetet tart a kezében. Nehéz, kockás, vörös 
posztó volt, és pontosan úgy festett, mint Mavelle ünnepi köpenye. 
Cordeliának eszébe jutott a hasadás, amit a szertartás elején látott, és 
tekintetével megpróbálta megkeresni a nagyanyját, de sehol sem látta. 
Ekkor Goneril megmerítette a szövetet a forrás vizében, egészen elsö-
tétült az árnyalata, és Cordelia gyanúja nem igazolódhatott.
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Néhány lépést hátrált az ösvényen, ezért ő volt az egyetlen, aki felfi-
gyelt a mozgásra a fák között. Összeszorult a szíve. Lehetséges, hogy a 
setantii törzs valóban úgy döntött, hogy megtöri az Imbolc tilalmát, és 
ezt az estét választja a támadás időpontjául? Liert kereste, de nem látta 
a tömegben, és mielőtt felkiálthatott volna, valami ellökte magát az 
ágak közül, és az égbe emelkedett a liget fölé. Minden szem rászegező-
dött, és az emberek rémülten felkiáltottak, ám ekkor a fáklyák megvi-
lágították Mavelle törzsfő bámulatba ejtő alakját, aki nem viselt mást, 
csak egy egyszerű, fehér tunikát meg egy hatalmas szárnyat.

Egy pillanatig ott körözött fölöttük – félig nő, félig madár.
Megcsinálta!, gondolta Cordelia, de alig formálódtak meg a szavak a 

fejében, a nagyanyja zuhanni kezdett a föld felé, vadul verdesett a szár-
nyával, és a ruháját lángra gyújtották a fáklyák. Lángolva ért földet, és 
egyedül Olwen bizonyult olyan ébernek, hogy Danu vizét a tollakra 
locsolja, és megmentse mindannyiukat attól, hogy lángra kapjanak. 
A tömeg kővé dermedve nézte, ahogy a törzsfő felült, ősz haja elázott, 
a szárnya elégett, és gőzölögve körülnézett az egybegyűlteken.

– Megcsináltam – jelentette be. – Danunak hála, sikerült. Repültem.


