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Ww
Ősidőknek erdejében

Két kastély áll, fej fej mellett.
Egy a Jónak, egy Gonosznak,

Együtt, de mind mást tanulnak.
Menekülnél, de nem lehet,

Kifelé csak mese vezet.
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1. RÉSZ
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A Tó Asszonya és a Kígyó

AGATHA

Ha Camelot új királyának az a feltett szándéka, hogy 
 megölje igaz szerelmedet, elrabolja legjobb barát-

nődet, és úgy vadásszon rád, mintha vadat űzne… akkor 
jobb, ha van valami terved. 

Agatha azonban tervtelen és tanácstalan volt.
Nem voltak szövetségesei.
Nem volt menedékhelye.
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12 w JÓK ÉS ROSSZAK ISKOLÁJA   5.

Éppen ezért futott, ahogy a lába vitte.
Céltalanul rohant, Camelot várától a lehető legmesz-

szebbre akart jutni. A Végtelen-erdő sűrűjében nyomult 
előre, bár maga sem tudta, hová. Fekete ruhája bogán-
csokban és tüskés ágakban akadt meg. Így kelt fel és 
emelkedett újra az égre a nap… 

Agatha rohant, csak rohant. Bordáinak ütődött és 
nyomódott a dékán kristálygömbje… Agatha futott, 
menekült, míg egyszer csak KÖRÖZÉS ALATT feliratú 
plakátokat látott meg a fákon. Megtorpant. Az ő arca 
szerepelt rajtuk. Figyelmeztetés ez, hogy a hír gyorsabb 
volt nála. Nem vitte elég gyorsan a lába. Már sehol sincs 
biztonságban…

A második napon a talpa tele lett vízhólyaggal, izmai 
fájón lüktettek. Csak bogyókat, almát, gombát evett, amit 
útközben talált. Úgy tűnt, mintha körbe-körbejárna: Ma-
hadeva párás partja, a folyó, Gillikin határa, aztán hajnal-
ra halványodva megint Mahadeva. Képtelen volt valami 
épeszű tervet kigondolni, menedéket találni. Képtelen 
volt a jelenre gondolni. Minden gondolata a múltban 
keringett: Tedros láncra verve… halálra ítélve… bará-
tai tömlöcbe vetve… az eszméletlen Merlint elvonszolják… 
Tedros koronája egy Gonosz galád fején…

Sűrű, rózsaszín ködgomolyon nyomakodott át, az ös-
vényt kereste. Nem Gillikin a rózsaszín köd birodal-
ma? Nem ezt tanította Yuba, a gnóm az iskolában? Pe-
dig órákkal ezelőtt elhagyta Gillikint. Hogyan lehet ott 
újra? Figyelnie kell. Muszáj… Előre kell gondolkodnia, 
nem visszafelé… de most nem látott mást, csak rózsaszín 
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A TÓ ASSZONYA ÉS A KÍGYÓ W  13

felhőket, amelyek előbb a Kígyó alakjává gomolyodtak… 
azzá a maszkos, pikkelyekkel borított testű fiúvá lettek, 
akiről biztosan tudta, hogy halott… de akit nemrégiben 
nagyon is élőnek látott…

Mire elmúltak ezek a gondolatai, a köd eloszlott, és 
ismét éjszaka lett. Valahogy a Csontmadár-erdőbe té-
vedt. Ösvénynek semmi nyoma. Vihar támadt, villámok 
cikáztak a fák között. Méretes mérges gomba kalapja alá 
húzódott be.

Hova menjen? Ki segíthet neki, amikor mindenki, aki-
ben megbízott, a várbörtön falai között senyved? Mindig 
is hitt saját megérzéseiben; abban, hogy képes a megfelelő 
pillanatban tervet rögtönözni. De milyen tervet találjon 
ki, ha azt sem tudja, kivel harcol?

Láttam, hogy a Kígyó halott volt.
De aztán élt…
És Rhian még szerepel…
Tehát Rhian nem lehet a Kígyó.
A Kígyó valaki más.
Együtt vannak. Cinkosok.
Az Oroszlán és a Kígyó.
Sophie-ra gondolt, aki nagy áhítattal fogadta el Rhi-

an gyűrűjét, aki azt gondolta, hogy Tedros lovagjához 
megy feleségül. Sophie. Elhitte, hogy rátalált a szere-
lemre – az igaz szerelemre. Arra a fiúra, aki meglátta 
benne a Jót – és most egy nála is Gonoszabb gazember 
túszává vált.

De Rhian legalább nem bántja Sophie-t. Még nem. 
Szüksége van rá.
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14 w JÓK ÉS ROSSZAK ISKOLÁJA   5.

De hogy pontosan mire, mihez és miért kell, azt Aga-
tha nem tudta.

De Rhian egészen biztosan bántja Tedrost.
Tedrost, aki az utolsó várbeli éjszakán hallotta, ahogy 

ő azt mondja Sophie-nak, szerinte Tedros királyként elke-
serítően gyengén teljesít, és uralkodása csalódás. Tedrost, 
aki most kételkedik abban, hogy az ő egyetlen herceg-
nője hisz-e benne. Tedrost, aki elveszítette a koronáját, 
a királyságát, a népét, és olyan ellenség kényének-kedvé-
nek van kiszolgáltatva, akit tegnap még fivéreként ölelt 
keblére. Olyan ellenségnek, aki most azt állítja, hogy 
valójában a bátyja.

Agatha szíve megsajdult. Át kell ölelnie Tedrost, a kar-
jába kell simulni, és meg kell mondani neki, hogy szere-
ti. Hogy soha, de soha többé nem fog kételkedni benne. 
Hogy az életét is odaadná érte, ha tudná.

Megmentelek, gondolta Agatha kétségbeesett magányá-
ban. Akkor is megmentelek, ha nincsen tervem, és nincsen 
senki mellettem. 

Addig azonban Tedrosnak ki kell tartania, erősnek kell 
maradnia, akármit tesz vele Rhian és bandája. Tedros-
nak meg kell találnia a módját, hogy életben maradjon.

Feltéve, hogy még életben van.
Agatha egy szempillantás alatt futásnak eredt. Villám-

fény villanása vakította el, amint a Csontmadár-erdőből 
kiért, és végigrohant Akgul kísértet járta partján, ahol 
homok helyett hamuból áll a talaj. Dovey kristálygömbje 
húzta a vállát, újra és újra ugyanott csapódott az olda-
lához. Pihennie kell… napok óta nem aludt… Gondo-
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latai azonban csak pörögtek tovább, mint az elszabadult 
kocsikerekek…

Rhian húzta ki az Excaliburt a kőfalból.
Azért ő a király.
Agatha még gyorsabban futott.
De hogyan lehetséges ez? Hogyan lehet ő a király?
A Tó Asszonya azt mondta Sophie-nak, hogy a Kígyó a 

király.
Az Excalibur azonban Rhiant tekintette királynak.
Arthur pedig azt mondta Tedrosnak, hogy Tedros a király.
Valami itt nagyon nincsen rendben.
Mágikus szempontból nincsen rendben.
Agatha lélegzete is elakadt, ahogy gondolatainak la-

birintusában bolyogott. Segítségre van szüksége. Vála-
szokra van szüksége.

A fülledt meleget metsző szél váltotta fel, és aztán hó. 
Az erdő nyiladékából tundraterületre ért. Álmatlanságtól 
zavaros tudatával azon tűnődött, vajon hónapokon vagy 
évszakokon át rohant…

Ekkor azonban a távolban kastély árnyékát pillantot-
ta meg, hegyes tornyok hasítottak az alacsonyan szálló 
felhőkbe.

Camelot?
Mindezek után ahelyett, hogy olyan valakit talált vol-

na, aki segíthet neki, visszaloholt a veszélybe? Az egész 
menekülés elvesztegetett idő volt?

Könnyek gyűltek szemébe, hátrált, megfordult, újra 
futásnak eredt…

De már nem tudott futni.
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16 w JÓK ÉS ROSSZAK ISKOLÁJA   5.

Lába összecsuklott, nem bírta tovább, a puha hóba ro-
gyott. Bő fekete ruhája úgy csapkodott körülötte, mint 
a denevér szárnya. Az álom olyan erősen és gyorsan érte 
el, mint egy pörölycsapás.

Magasan a felhők közé emelkedő, ezer aranyketrecből 
épített toronyról álmodott. Minden ketrecben egy sze-
retett barátja volt – Merlin, Guinevere, Lancelot, Dovey 
professzor, Hester, Anadil, Pötty, Kiko, Hort, az édes-
anyja, Stefan, Sader professzor, Lady Lesso és mások –, 
minden ketrec az alatta lévőn libikókázott. Sophie és 
Tedros ketrecei voltak legfelül, ők zuhannak le legelő-
ször. A torony vészesen ingott, rázkódott. Agatha meg-
támasztotta, hogy el ne dőljön. Sovány, nyurga teste volt 
az egyetlen eszköz, ami megakadályozhatta, hogy barátai 
halálra zúzódjanak. Ám amint sikerült mozdulatlanná 
csillapítania a tornyot, a legmagasabban lévő ketrecen 
árnyék jelent meg…

Félig Oroszlán. Félig Kígyó.
Egyenként dobálta le a ketreceket magasból.
Agatha felriadt, és bár hó volt körülötte, verejtékben 

tocsogott a teste. Felemelte fejét, és azt látta, hogy elmúlt 
a vihar, a kastély a reggeli napfényben tisztán látszott.

A kastély előtt a vaskapu két szárnya csikorogva lengett, 
nyílt és csukódott a sziklatalapzaton. Mögötte a nyugodt, 
ezüstszürke vizű tó fölé magasodó fehér vár.

Agatha szíve nagyot dobbant.
Nem Camelot.
Avalon.
Valami különös megérzés vezette ide.
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Az egyetlenhez, aki válaszokat tud adni.
Felettébb különös, hogy nem is tudott róla, mégis egész 

végig volt terve.

– Hahó! – kiáltott Agatha a mozdulatlan víztükör felé.
Semmi nem történt.
– Tó asszonya, kérem! – próbálkozott újra.
A tó vize meg sem rezzent.
Nyugtalanság remegett zsigereiben. Egyszer volt, hol 

nem volt, a Tó Asszonya volt a Jó legnagyobb, legha-
talmasabb szövetségese. Ezért hozta ide Agathát a lelke. 
Segítséget kérni.

De Chaddick is segítségért zarándokolt el a Tó Asz-
szonyához.

És Chaddick belehalt a segítségkérésbe.
Agatha felnézett a fehér tornyok köréhez vezető ka-

nyargó lépcsősorra. Amikor legutóbb ezen a parton járt, 
Sophie volt mellette, és Chaddick testét keresték. Még 
mindig látszottak sötét vérfoltok a havon ott, ahol Tedros 
legyilkolt lovagját találták, kezében a Kígyó gúnyos üze-
netével. 

Agatha soha nem látta a Kígyó arcát. A Tó Asszonya 
azonban látta, amikor megcsókolta.

Az a csók elapasztotta a Tó Asszonyának varázserejét, 
és azzal a csókkal elárulta Tedros királyt.

Az a csók segítette a Kígyót abban, hogy árulót ültes-
sen Tedros trónjára.

Mert Rhian áruló. Alávaló áruló, aki eljátszotta, hogy 
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18 w JÓK ÉS ROSSZAK ISKOLÁJA   5.

Tedros lovagja, pedig egész idő alatt a Kígyóval állt szö-
vetségben.

Agatha visszafordult a víz felé. A Tó Asszonya védel-
mezte a Kígyót. És nem csupán védelmezte: szerelembe 
esett vele, és ezért veszítette el erejét. Egy élet hűséges 
szolgálatát dobta el. Agatha megborzongott, hátán végig-
futott a hideg. A Tó Asszonyának elvileg védettnek kell 
lennie a Gonosz mesterkedése, bűbája ellen. A Tó Asz-
szonyát nem fogja varázslat. Elvileg. De már nem meg-
bízható.

Agatha feszengve toporgott.
Nem lenne szabad ott lennem, gondolta.
És mégis… Nincs senki más, akihez fordulhatna. Meg 

kell próbálnia.
– Én vagyok az, Agatha! – kiáltott. – Merlin barátja. 

Merlinnek szüksége van a segítségére. Kérem!
Hangja visszhangzott a tó partján.
Ekkor megmozdult a víz.
Agatha előrehajolt. Nem látott mást, csak saját tükör-

képét az ezüstszínű felületen.
Aztán az arc a víz tükrén változni kezdett.
Agatha tükörképe ráncos arcú vénasszony képévé lett: 

ősz haja csimbókokban tapadt kopaszfoltos fejéhez, foltos 
bőre petyhüdten lógott arccsontjain. A banya úgy deren-
gett a tó vizében, mint troll a híd alatt; rideg tekintettel 
bámulta Agathát. Mély hangja torzultan érte el a felszínt…

– Alkut kötöttünk. Választ adtam Merlin kérdésére – 
mordult a Tó Asszonya. – Megengedtem, hogy egy kér-
dést feltegyen nekem, egyetlen kérdést, és megígérte, hogy 
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soha többet nem jön ide. Most pedig úgy próbálja kiját-
szani az egyezségünket, hogy téged küld ide? Menj innen. 
Itt nem vagy szívesen látott személy.

– Nem Merlin küldött ide engem – küzdött Agatha a 
Tó Asszonyának figyelméért. – Merlin fogoly! Camelot 
királyságának új királya van, a neve Rhian… Csapdá-
ba ejtette Tedrost, Merlint, Dovey professzort és min-
den barátunkat. A vártömlöcbe záratta őket. És Merlin 
megsérült. Ha nem mentem meg, meghal! És Tedros is 
meghal! Arthur fia. Az igaz király.

A Tó Asszonyának arcán sem rémület, sem rettenet, 
sem együttérzés nem látszott. Az arcán… nem látszott 
semmi.

– Hallotta, amit mondtam? Segítenie kell nekik – kö-
nyörgött Agatha. – Ön megesküdött, hogy védelmezi a 
királyt…

– És valóban védelmeztem is – felelte a Tó Asszonya. 
– Megmondtam neked, amikor legutóbbi itt jártál. A zöld 
álarcos fiún Arthur vérét éreztem. És nemcsak hogy Ar-
thur vére, hanem Arthur legidősebb fiának vére. Éreztem, 
amikor még megvolt az erőm. Felismerem az egy igaz 
király vérét… – Elhallgatott, tekintete elhomályosult. 
– Ennek a fiúnak is volt ereje. Hatalmas ereje. Megérezte 
titkomat: hogy magányos lettem itt, a királyságot védel-
meztem, a Jót védelmeztem ebben a hideg, vizes sírban… 
egyedül… mindig csak egyedül. Tudta, hogy ha valaki 
felajánlaná a lehetőséget, szerelemért elcserélném bűverő-
met. Ő pedig éppen ezt a lehetőséget kínálta nekem. Azt a 
lehetőséget, amit Arthurtól soha nem kaptam meg… Vele 
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mehettem volna Camelot várába. Szerelemben élhettem 
volna vele. Lett volna valaki, akit az enyémnek vallhatok, 
ahogy te… – Elkapta pillantását Agatháról, mélyebbre 
húzódott. – Nem tudtam, hogy az erőm feladása ezt jelen-
ti. Azt, hogy vén csoroszlya leszek, és magányosabb, mint 
annak előtte voltam. Nem tudtam, hogy a szava semmit 
nem jelent – mondta, és a szeme lecsukódott. – De termé-
szetesen joga van hozzá, hogy minden úgy legyen, ahogy 
van. Ő a király. Én pedig szolgálom a királyt. 

– Csakhogy a király nem az a fiú, akit megcsókolt! 
 Rhian a király! A fiú, akit Oroszlánnak neveznek – foly-
tatta Agatha. – Nem ő jött ide. A fiú, akit a Tó Asszonya 
megcsókolt, nem az Oroszlán volt, hanem a Kígyó. Azért 
csókolta meg önt, hogy elvegye a varázserejét, és meg-
fossza a Jót az ön védelmező erejétől. Azért csókolta meg 
önt, hogy az Oroszlánt segítse hatalomra. Hát nem érti? 
Az a fiú becsapta önt! Most pedig tudnom kell, hogy ki a 
Kígyó. Mert ha önt be lehet csapni, akkor az Excaliburt 
is! Márpedig az Excaliburt becsapták, így került Tedros 
trónjára egy Gonosz galád…

A Tó Asszonya erre Agatha felé nyomult, szétfolyó arca 
közvetlenül a vízfelszín alatt lebegett.

– Senki nem csapott be engem. A fiú, aki megcsókolt 
engem, Arthur véréből való volt. A fiú, akit megcsókol-
tam, a király. Tehát, ha a „Kígyó” volt, akit megcsókol-
tam, ahogy te nevezed, akkor a Kígyó húzta ki az Ex-
caliburt a kőből. Jogosan húzta ki ő, és most jogosan ül 
a trónon.

– De nem a Kígyó húzta ki az Excaliburt! Ezt próbá-
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lom elmagyarázni – bizonygatta Agatha. – Rhian húzta 
ki a kardot! És láttam ott a Kígyót. Összefogtak, együtt-
működnek, hogy becsapják az Erdő népét. Ezért csapták 
be önt és a kard…

A Tó Asszonya áttört a víz felszínén.
– Éreztem a vérét. Éreztem a királyi vért – mondta 

mennydörgésszerű hangon. – És még ha „be is lehet csap-
ni” engem, ahogy azt van merszed állítani, az Excalibur 
tévedhetetlen. Senki nem cselezheti ki a Jó leghatalmasabb 
erejű fegyverét. Akárki húzta ki az Excaliburt a kőfalból, 
ő Arthur vér szerinti örököse. Az a fiú, akit védtem. Ő 
a törvényes király… nem az, akit te és Merlin védtek – 
mondta, és kezdett visszasüllyedni a vízbe.

– Nem mehet el csak így – hebegte Agatha. – Nem 
hagyhatja őket meghalni.

A Tó Asszonya a mélység felé haladtában megállt, ko-
ponyája fehér gyöngyként fénylett a víz felszíne alatt. 
Amikor felnézett, tekintete már nem volt annyira rideg, 
jegeces. Agatha csak szomorúságot látott benne.

– Akármilyen bajba került Merlin a barátaiddal együtt, 
saját maguknak keresték a bajt. Sorsuk most a Ténetész 
kezében van – mondta a Tó Asszonya halkan. – Eltemet-
tem a Chaddick nevű fiút, ahogy kértétek. Segítettem 
Merlinnek, ahogy akarta. Már semmi nem maradt. Hát, 
kérlek… csak menj el innen. Nem tudok segíteni neked.

– De igen, tud segíteni – könyörgött Agatha. – Ön az 
egyetlen, aki látta a Kígyó arcát. Ön az egyetlen, aki tud-
ja, ki a Kígyó. Ha megmutatja nekem, hogyan néz ki a 
Kígyó, ki tudom deríteni, honnan származik ő és Rhian. 
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Be tudom bizonyítani az embereknek, hogy hazugok! Be 
tudom bizonyítani, hogy Tedrost illeti a trón…

– Ami történt, megtörtént – felelte a Tó Asszonya. 
– A királynak tartozom hűséggel.

Mélyebbre süllyedt…
– Az egy igaz király vajon ártana Merlinnek? – tette fel 

a kérdést Agatha kétségbeesetten kiáltva. – Arthur örökö-
se vajon megszegné ígéretét, és ilyen állapotban hagyná itt 
önt? Azt mondja, hogy az Excalibur nem téved, de ön ké-
szítette az Excaliburt, ön pedig tévedett. És ezt pontosan 
tudja. Csak nézzen végig magán! Kérem. Hallgasson rám! 
Az Igazságból lett Hamisság, a Hamisságból pedig Igaz-
ság. A Jó és a Gonosz egy és ugyanaz lett. Egy Oroszlán 
és egy Kígyó szövetkezett, hogy elorozzák a koronát. Az 
ön kardja sem képes már megkülönböztetni, mitől király 
a király. Valahol mélyen, legbelül egészen biztosan tudja, 
hogy az Igazat mondom. Az igazi Igazat. Csak annyit ké-
rek, adjon leírást a Kígyó arcáról. Mondja el, hogyan néz 
ki a fiú, akit megcsókolt. Adjon választ a kérdésemre, és 
soha többé nem térek vissza ide. Ugyanazt az alkut aján-
lom, amit Merlinnel kötött. És esküszöm, ezt az ígéretet 
nem szegem meg soha.

A Tó Asszonya ekkor hosszan Agatha szemébe nézett. 
Mélyen a víz alatt a nimfa hang nélkül haladt, szakadt 
ruhájának foszlányai halott medúzacsápokként lebeg-
tek utána. Aztán egészen elhalványodott, és eltűnt a 
mélyben.

– Ne! – súgta Agatha kétségbeesetten. 
Térdre rogyott a hóban, arcát a kezébe temette. Nincs 
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varázslója, nincsenek dékánjai, nincs hercege, nincsenek 
barátai, akikben megbízhatna, akikre támaszkodhatna. 
Nincs hova mennie. Senkihez sem fordulhat. És most 
elhagyta őt a Jó utolsó reménye is.

Láncra vert hercegére gondolt… Arra, hogy Rhian 
megragadta Sophie-t: menyasszonyát és foglyát… A Kí-
gyóra gondolt, aki a várkastélyban olyan gonosz vigyorral 
nézett rá, mintha ez még csak a kezdet lenne…

Ekkor buborék buggyant a tó vizében.
Agatha kinézett az ujjai között, és azt látta, hogy egy 

pergamentekercset sodor feléje a víz.
Szíve erősen dobogott, ahogy kivette a vízből és kisi-

mította.
A Tó Asszonya választ adott.
– De… ez lehetetlen… – hebegte a tó tükrére nézve.
A csend tovább sűrűsödött.
Pislogva nézte a nedves tekercset: egy szépséges ifjúról 

készült lendületes tusrajz volt a pergamenen.
A rajz olyan fiút ábrázolt, akit Agatha ismert.
Döbbenten ingatta fejét.
Mert Agatha arra kérte a Tó Asszonyát, írja le neki 

a Kígyó arcát. És lerajzolta. A Kígyót, aki megcsókolta, 
és otthagyta szétrothadni. A Kígyót, aki megölte Aga-
tha barátait, és álarc mögött rejtőzködik. A Kígyót, aki 
egyesítette erejét Rhian erejével, és Rhiant tette meg 
királlyá.

A Tó Asszonya azonban nem a Kígyó arcát rajzolta le. 
A pergamenen az arc:

Rhian arca.
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