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Prológus

Az első fiú a születése napján tűnt el. Éjszaka volt, az
eget uraló sápadt, sárga Hold vörössé változott, és a vér
baljóslatú színe öntötte el a mennyboltot. Ugyanezen az
éjszakán a Cokyri Királyság váratlanul felhagyott a könyör-
telen támadással.

Hytanica-szerte továbbra is eltünedeztek a falvakból az
újszülött fiúk. A király balga módon szemet hunyt a történ-
tek felett. Nem keresett magyarázatot, hiszen meg kellett
erősítenie birodalmát; attól félt, hogy Cokyri folytatni fogja
a véres támadásokat. Ám amikor már a város falain belül
is eltünedeztek a fiúcskák, kénytelen volt tudomást venni a
problémáról. Számba vették, hány gyermek tűnt el, de mi-
előtt a király rendelkezhetett volna, abbamaradtak a rejté-
lyes esetek. Az utolsó hytanicai gyermek, akinek nyoma ve-
szett, egy gazdag főnemes újszülött fia volt.

Még azon a héten, amikor fogyni kezdett a vérző Hold,
megtalálták a kicsinyek tetemeit a városkapuk előtt. Ez
volt Hytanica legnagyobb ellenségének utolsó üzenete. A
gyászoló szülők összeszedték gyermekeiket. Negyvenki-
lenc kisdedet raboltak el, de csak negyvennyolc holttest
került elő. A talányra azonban hosszú évekig nem leltek
magyarázatot.

Senki sem tudta, hogy a cokyrik miért vonultak ki
az országból, és miért nem tudták elpusztítani Hyta-
nica népét. Az ellenség sokkal jobb harcosokkal ren-
delkezett, és stratégának is különb volt; a háborúban
nem ismert se kíméletet, se tisztességet, Hytanica még-
sem esett el. Néhányan úgy vélték, miután többször
is hiába próbálkoztak, eleget csalódtak, s ezért tettek
le szándékukról, mások szerint Cokyri uralkodói végre
tudomásul vették Hytanica születésének ősi legendáját.
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A hagyomány szerint amikor Hytanica első királya meg
akarta védeni újdonsült birodalmát, papjai azt tanácsolták,
hogy egy ártatlan királyi sarj feláldozásával szentelje meg
a földet, és tegye legyőzhetetlenné országát. Az uralkodó
hosszas töprengés után kioltotta saját újszülött fia életét, az
egész országot felhintette a gyermek vérével, hogy örökre
megvédelmezze szeretett népét.

Én valamivel a háború vége előtt jöttem világra, szüle-
im egyetlen örököseként, Hytanica hercegnőjeként. A nép
élvezte a régóta várt béke áldásait, és újra megtanulta,
hogyan éljen egyszerű, de boldog életet. Fölneveltek, fia-
tal lánnyá serdültem, és olyan szabadság vett körül, ame-
lyet korábban sohasem ismerhettek a háborútól meggyö-
tört nemzedékek. Ám minden jónak vége szakad egyszer, és
itt kezdődik az én történetem.
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