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Ha egyszer megízlelted a repülést, 
utána úgy fogsz járni a földön, 
hogy szemed az eget fürkészi, 

mert ott voltál fent, és oda vágysz vissza.
Leonardo da Vinci
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1.

Nézem a csendes tavat, és tudom, megéri kockáztatni. 
A víz sima és mozdulatlan. Csiszolt üveg. Egyetlen szellő 

sem borzolja a sötét felületet. Az alacsonyan szálló köd lebegő, kép
lékeny hegyeket emel a lila égbolt felé. Izgatott sóhaj hagyja el az 
ajkamat. Mindjárt felkel a nap. 

Azure zihálva ér mellém. Nem vacakol az oldaltámasszal, biciklije 
az enyém mellett csattan a földön. 

– Nem hallottad, hogy kiabálok? Tudod, hogy nem bírok olyan 
gyorsan hajtani, mint te. 

– Nem akartam lekésni. 
A nap végre megjelenik a hegyek fölött vékony, vörösesarany vo

nalban, és fénye körbefutja a sötét tavat. 
Azure felsóhajt mellettem, és tudom, hogy ugyanazt csinálja, 

amit én: elképzeli, milyen lesz érezni a hajnali napfényt a bőrén. 
– Nem szabadna ezt csinálnunk, Jacinda – mondja, de hangjából 

hiányzik az őszinte meggyőződés. 
Zsebre vágom a kezem, és billegni kezdek a sarkamon. 
– Te is ugyanúgy itt akarsz lenni, mint én. Nézd csak a napot!
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Mielőtt Azure folytathatná a siránkozást, lekapom magamról a 
ruhát, és egy bokor mögé rejtem. Reszketve állok a vízparton, de 
nem a csípős hajnali hidegtől, hanem az izgalomtól borzongok. 

Azure ruhái is a földre hullanak. 
– Cassian nem fog örülni. 
Összeráncolom a homlokom. Mintha érdekelne, mit gondol Cas

sian! Nem a pasim, még akkor sem, ha tegnap az Elkerülő Repülő
hadműveletgyakorlaton megpróbálta rajtaütésszerűen megfogni a 
kezem. 

– Ne rontsd el! Most nem akarok rá gondolni. 
Ez a kis lázadás is részben arról szól, hogy megszabaduljak tőle. 

Cassian! Mindig ott sündörög körülöttem, mindig engem figyel 
azokkal a sötét szemeivel. Tamráé lehet! Sokszor azt kívánom, bár
csak őt akarná – bárcsak őt választaná helyettem a falka. Bárkit, csak 
ne engem! Nagyot sóhajtok. Utálom, hogy nem adnak választási 
lehetőséget. 

De még soká lesz, mielőtt bármit el kell dönteni. Most nem aka
rok ezen gondolkodni. 

– Gyerünk! 
Elengedem a gondolataimat, és magamba szívok mindent, ami 

körbevesz: a szürkészöld levelű ágakat, a napfelkelte előtt izgőmoz
gó madarakat. Nyirkos köd öleli át a vádlimat. Lábujjaimat a durva 
talajba mélyesztem, és gondolatban megszámolom a kavicsokat a 
talpam alatt. Hirtelen megérzem az ismerős lökést a mellkasomban. 
Emberi külsőm leolvad, eltűnik, és helyét átveszi vastagabb draki
bőröm. 

Az arcom megfeszül, arccsontjaim élesednek, finoman elmozdul
nak, megnyúlnak. A légzésem is megváltozik, ahogy az orrom átala
kul, és az orrnyeregből előtör a két orrhát. A végtagjaim ellazulnak 
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és megnyúlnak. Jólesik, ahogy húzódnak szét a csontjaim. Az ég felé 
emelem az arcomat. A felhők már nem csupán szürke pacák. Úgy 
látom őket, mintha máris közöttük suhannék. Szinte érzem, ahogy 
a hűvös pára végigcsókolja a testem. 

Nem tart sokáig. Talán ez az egyik leggyorsabb manifesztálásom. 
Felszabadult és tiszta gondolatokkal, és úgy, hogy Azureon kívül 
senki más nincs körülöttem, könnyebb. Nincs itt Cassian a meren
gő tekintetével. Nincs itt anyám a féltő pillantásaival. Nincsenek itt 
a többiek, hogy figyeljenek, ítélkezzenek és méregessenek. 

Folyton méregetnek. 
A szárnyaim megnőnek, kicsit hosszabbra, mint a hátam. A fátyo

los részük teljes szélességében kioldódik. Finom suhogással bomla
nak ki, egy sóhajjal, mintha ők is szabadulni próbálnának. Mintha 
ők is a szabadságot keresnék.

Ismerős vibrálás hömpölyög fel a mellkasomon. Majdnem olyan, 
mintha dorombolnék. Megfordulok, Azurera nézek, és látom, 
hogy készen áll: gyönyörű, irizáló kék. Az erősödő fényben feltűnik 
a sötétkék drakibőrében megbúvó pink és lila árnyalat. Olyan hal
vány, hogy eddig észre sem vettem. 

Csak ilyenkor látszik, napfelkeltekor – akkor, amikor repülnünk 
kéne. És amikor a falka tiltja. Éjszaka annyi mindenről lemaradunk. 

Lenézek, és megcsodálom fénylő karom vörösesarany csillogását. 
Lebegve váltják egymást a gondolataim. Eszembe jut egy boros
tyándarab a családi drágakő és ásványgyűjteményből. Most pont 
olyan a bőröm, mint az: balti borostyán a fény fogságában. Csalóka. 
Finomnak tűnik, de páncélkeménységű. Már rég nem láttam ma
gam így. Túl régóta nem éreztem a napfényt a bőrömön. 

Azure lágyan dorombol mellettem. Mélyen egymás szemébe né
zünk – szivárványhártyánk megnőtt, pupillánk sötét, függőleges rés –, 
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és tudom, hogy túl van a siránkozáson. Izzó, kék íriszű szemmel me
red rám, és ugyanolyan boldog, hogy itt lehet, mint én. Még ha át 
is hágtuk a falka minden szabályát azzal, hogy kiosontunk a védett 
területről. Itt vagyunk. Szabadok vagyunk. 

Lábujjhegyre ágaskodom, és elrugaszkodom. Szárnyaim csattog
nak, a szívós membránok megfeszülnek, ahogy felemelnek az égbe. 

Pörögve szárnyalok. 
Azure mély torokhangon nevet mellettem. 
A szél zúg fölöttünk, és édes napfény simogatja a húsunkat. Amint 

elég magasra érünk, Azure zuhanórepülésbe kezd, elmosódó örvény
vonalban száguld a tó felé. 

Elfintorodok. 
– Felvágós! – kiáltok utána. A drakihangok mélyen rezegve mo

rajlanak a torkomban, ő pedig elmerül a tóban, és percekig nem 
jön föl. 

Mivel Azure vízi draki, vízbe érve kopoltyú nő az oldalán. Bár
meddig kibírná a víz alatt… ha úgy akarná, akár örökké. Ez azon 
hasznos képességek egyike, amelyre sárkány őseink szert tettek a 
túlélés érdekében. Természetesen nem mindenki képes erre. Például 
én sem. 

Én mást tudok. 
A tó fölött keringve várom, hogy Azure felbukkanjon. Végre fel

tör, ragyogó, kék testét csillogó vízpermet kíséri, szárnyairól víz
cseppek peregnek szét. 

– Nem rossz – mondom.
– Te jössz!
Megrázom a fejem, és újból repülni kezdek a hegyek felé. 
– Gyerünk már! Annyira menő! – kiabálja utánam Azure, de én 

elengedem a fülem mellett.
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Amit én tudok, az sajnos több mint menő. Bármit megadnék, 
ha lecserélhetném. Ha lehetnék helyette vízi draki, vagy fézer, vagy 
viziokripter, vagy ónix… és sorolhatnám még. 

Ehelyett ez vagyok. 
Tűzokádó. Az utóbbi négyszáz évben az egyetlen tűzokádó a fal

kában, amitől népszerűbb lettem, mint szeretném. Mikor tizenegy 
évesen manifesztálódtam, megszűntem Jacinda lenni. Azóta én va
gyok a tűzokádó. Ez a tény felhatalmazza a falkát, hogy úgy dönt
sön a sorsomról, mintha a sajátjukról lenne szó. Rosszabbak, mint 
anyám. 

Hirtelen meghallok valamit a fütyülő szélben és a körülöttünk 
lévő, hófedte hegyek morajló ködén túl. Egy halk, távoli hangot. 

Hegyezem a fülem. Megállok, úgy lebegek a sűrű légben. 
Azure felszegi a fejét, pislog és meresztgeti sárkányszemeit.
– Mi ez? Repülőgép?
A zaj egyre hangosabb. Gyorsan közeledik, most már egyenletes 

dobogásnak tűnik. 
– Lejjebb kéne ereszkednünk.
Azure bólint, és zuhanórepülésbe kezd, én pedig hátrahátra

pillantva követem, de csak a hegyek csapott élét látom. Ám többet 
hallok, többet érzek. 

Egyre közeledik. 
A hang követ minket. 
– Menjünk vissza a biciklikhez? – néz vissza rám Azure, miköz

ben kék csíkos fekete haja zászlóként lobog a szélben.
Tétovázom. Nem akarom, hogy vége legyen. Ki tudja, mikor tu

dunk kiszökni megint? A falka folyton rajtam tartja a szemét, és 
Cassian is mindig…

– Jacinda! – Azure irizáló kék ujjával a levegőbe bök. 
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Hátranézek. Elszorul a szívem. 
Egy helikopter bukkan elő az egyik alacsony hegy mögül, és bár 

a távolságtól még kicsinek tűnik, a ködön keresztülvágva egyre nö
vekszik.

– Gyerünk! – kiáltom. – Zuhanás!
Száguldok lefelé, a levegőt hasítva, szárnyaim szorosan a testem

hez hajtva, lábaim nyílegyenesen hátrafelé, gyorsuláshoz tökéletes 
szögben. 

De nem vagyok elég gyors. 
A propeller lapátjai dühösen szaggatják a levegőt. Vadászok! A szél 

a szemembe vág. Olyan gyorsan repülök, mint életemben még soha. 
Azure lemarad. Hátrapillantva rákiáltok, homályos tekintetéből 

kiolvasom a sötét rettenetet. 
– Gyerünk, Az! Igyekezz!
A vízi drakik nem a gyors repülésre termettek, ezt mindketten 

tudjuk. A hangja megbicsaklik, és kihallom belőle, mennyire tisztá
ban van ezzel maga is. 

– Próbálok! Ne hagyj itt, Jacinda, ne hagyj itt!
A helikopter még mindig jön utánunk. A félelem keserű íze árad 

szét a számban, amikor még két helikopter tűnik fel, elűzve a halo
vány reményt, hogy csak légi fotókat készítő, véletlenül odatévedt 
géppel lenne dolgunk. Ez egy szakasz, és egyértelműen ránk vadász
nak. 

Vajon apával is ez történt? Ilyenek lehettek az utolsó percei? Megrá
zom a fejem, hogy elhessegessem magamtól a gondolatot. Én nem 
ma fogok meghalni, nem szedik ízekre a testemet, hogy darabon
ként kiárusítsák. 

Fejemmel a fák közeledő csúcsa felé bökök:
– Arra!
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A drakik sosem repülnek földközelben, de most nincs más vá
lasztásunk. 

Azure a nyomomban cikázva követ. Közelebb húzódik, rettentő 
félelmében épphogy csak kikerüli az útjába eső fákat. Megállok, és 
egy helyben lebegek. Nehéz tüdővel, zihálva szedem a levegőt. A he
likopterek fülsiketítő dobogással zúgnak felettünk, a fákat tajtékzó 
zöld habbá kavarják. 

– Demanifesztáljunk! – zihálja Az. 
Mintha képesek lennénk rá. Túlságosan riadtak vagyunk hozzá. 

A drakik nem tudják megtartani emberi formájukat, amikor félnek. 
Ez amolyan túlélési mechanizmus. Legbensőnkben drakik vagyunk, 
onnan hívjuk elő az erőnket. 

Felnézek a reszkető ágak menedéket nyújtó rácsozatán. Érzem 
orromban a fenyőfák illatát. 

– Úrrá tudok lenni magamon – erősködik Azure a drakik jelleg
zetes torokhangján. 

Megrázom a fejem. 
– Még ha így is van, túl veszélyes. Meg kell várnunk, míg el

mennek. Ha meglátnak itt két lányt… azután, hogy felfedeztek két 
nőstény drakit, gyanút foghatnak. 

Hirtelen jeges rémület markolt a szívembe. Ezt nem engedhe
tem, nemcsak magam, hanem mindenki más… az összes draki mi
att sem. A titok, hogy képesek vagyunk emberi formát ölteni, a 
legfontosabb védelmünk. 

– Ha nem vagyunk otthon egy óra múlva, nekünk annyi!
Összeszorítom a számat, mielőtt odavethetném neki, mennyivel 

több miatt kell most aggódnunk, mint hogy a falka felfedezi, hogy 
elcsavarogtunk. Nem akarom még jobbam megrémiszteni. 

– Egy kicsit még rejtőzködnünk kell…
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Ekkor új hang szüremlik a zörgő propellerek zajába. Valami mély 
búgás. Alulról jön. Az apró szőrök a tarkómon megmereved nek. 
Valami más is van itt. Alattunk. Lent a földön. És egyre köze le  
dik. 

Felnézek az égre, hosszú, karomszerű ujjaim összeszorulnak és 
kinyílnak, a szárnyaim szinte maguktól vibrálnak. Az ösztönöm 
azt súgja, hogy repüljek, de tudom, hogy ott vannak fent. Várnak. 
Akár a köröző keselyűk. Figyelem sötét árnyukat a facsúcsok között. 
A szívem összeszorul. Nem tágítanak. 

Intek Aznak, hogy kövessen egy toronymagas fenyő sűrű ágai 
közé. Szárnyainkat szorosan a testünkhöz szorítva furakodunk előre 
a szúrós tüskék és a karmoló gallyak között. Lélegzetvisszafojtva 
várunk. 

Ekkor megelevenedik a talaj, és különféle járművek lepik el: te
hergépkocsik, terepjárók, terepmotorok. 

– Nee! – sikoltok a járművek és a talpig felfegyverzett emberek 
láttán.

Az egyik platón két ember guggol egy hatalmas hálópisztoly mel
lett. Tapasztalt vadászok. Tudják, mit csinálnak. Tudják, mire va
dásznak. 

Azure annyira reszket, hogy a sűrű ág, amelyen kuporgunk, re
zegni kezd. Megragadom a kezét. Terepmotorok jönnek elöl, szédí
tő sebességgel. Az egyik terepjáró sofőrje kimutat az ablakon.

– A fákat figyeljétek! – üvölt félelmetes, mély hangon. 
Azure nyugtalanul mocorog, úgyhogy még jobban szorítom a 

kezét. Egy motor most pont alattunk van. A sofőr fekete pólót vi
sel, amely kidomborítja fiatal izmait. A bőröm szinte fájdalmasan 
megfeszül. 

– Nem bírom itt tovább – szakad ki Azból. – Mennem kell! 
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– Az! – mordulok rá kétségbeesett, mély hangon. – Épp ezt akar
ják! Ki akarnak ugrasztani minket! Ne pánikolj!

– Nem megy – nyögi fogcsikorgatva. 
Érzem, hogy képtelen kitartani, és ettől összerándul a gyomrom. 
Lepillantok, hogy lássam, mi folyik lent, majd az égen keringő 

helikoptereket veszem szemügyre. Azonnal döntök. 
– Oké – mondom, és nagyot nyelek. – Íme, a terv: különvá

lunk… 
– Ne!
– Először én bújok elő. Amint utánam eredtek, te elindulsz a tó 

felé. Lemerülsz, és ott maradsz. Bármeddig is tartson. 
Sötét szeme nedvesen csillog, pupillája, a két hosszanti rés, pulzál. 
– Megértetted? – kérdezem. 
Idegesen bólint. Orrán a tarajok összehúzódnak, ahogy mélyet 

lélegzik. 
– Tte mit csinálsz majd?
– Repülök, természetesen – mondom, és fájdalmas mosolyt eről

tetek az arcomra. 
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2.

Tizenkét évesen egyszer versenyeztem Cassiánnal, és győztem. 
Csoportos repüléskor történt. Éjszaka, természetesen. Az 

egyetlen repülésre engedélyezett napszakban. Cassian arrogáns volt 
és felvágós, én pedig nem tudtam megállni. Kiskorunkban jóban 
voltunk. Még azelőtt, hogy bármelyikünk manifesztálódott volna. 
Aztán nem bírtam nézni, hogy úgy viselkedik, mintha ő lenne Isten 
ajándéka a falkának. 

Mire észbe kaptam, már versenyeztünk az éjszakában. Apa bizta
tó kiáltásai visszhangoztak a fülemben. Cassian tizennégy éves volt, 
ónix draki. Csupa fénylő, fekete izom és metsző inak. Apám is ónix 
volt. Ők nemcsak a legerősebbek és legnagyobbak a drakik közül, 
de általában a leggyorsabbak is.

Kivéve azt az éjszakát. Akkor éjjel legyőztem Cassiánt, falkánk 
hercegét, jövőbeli alfánkat, akit születésétől fogva arra neveltek, 
hogy ő legyen a legjobb. 

Nem lett volna szabad győznöm, mégis megtettem. A hold fé
nyénél tanúságot tettem arról, több vagyok a falka becses tűzokádójá
nál. Hirtelen több lettem, mint a kislány, akit Cassian a gokartjában 
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fuvarozgatott. Cassian megváltozott. Ezután már nem az volt a célja, 
hogy a legjobb legyen, hanem hogy megnyerje magának a legjobbat. 
Én lettem a nyeremény. 

Évekig bántam, hogy megnyertem azt a versenyt, rossz néven 
vettem a nyomában felém irányuló megsokszorozódott figyelmet, 
és azt kívántam, bár ne tudnék olyan gyorsan repülni. Csak most, 
ahogy felszálláshoz készülődve meztelen lábammal a durva fakérget 
markolom, most vagyok hálás azért, hogy szélsebesen repülök. 

Azure mellettem reszket, a fogai vacognak, nyöszörög. Tudom, 
mit kell tennem. 

És egyszerűen… elindulok. A fától elrugaszkodva nekilódulok az 
égnek, a szárnyaim, akár két tűzarany vitorla, szélesre tárva a há ta
mon. 

Kiáltások hasítanak a fülembe. Motorok bőgnek, egyre gyorsab
ban. Üvöltéseket hallok, de nem értem, mit beszélnek. Durva fér
fihangok mindenütt. Suhanok a fák között, a vadászok dühödten 
törnek keresztül az erdőn földfaló járműveiken. Mosolyra görbül a 
szám, mikor látom, hogy lemaradnak. Továbbszáguldok. Hallom a 
saját nevetésemet. 

Ekkor láng villan a szárnyamnál. Rándulok egyet, megbillenek 
és vadul megdőlök. 

Eltaláltak.
Küszködök, hogy egy szárnnyal is a levegőben tartsam magam, 

de csak néhány szárnycsapásra futja, azután zuhanni kezdek. A vi
lág a zöld és barna bujaság szédítő tündöklésével forog körülöttem. 
A vállam egy fának ütődik, majd kifulladva, zihálva, összetörve föl
det érek. A vérem rezes illata betölti az orromat. 

Ujjaimmal a nedves földbe vájok, a gazdag, csípős illat jólesik a 
bőrömnek. Jobbrabalra dobálom a fejemet, a kezem csupa kosz lesz, 
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a föld a karmaim alá fúródik. Lüktető fájdalommal a vállamban kú
szom előre, egyik kezemet a másik után rakva. 

Egy hang marja a torkom falát, horkanás és morgás keveréke. Ne 
engem! Ne engem!, fut át az agyamon. 

Magam alá húzom a térdem, és kipróbálom a szárnyamat. Óva
tosan kinyújtom a hátam fölé, és az ajkamba harapok, hogy elfojt
sak egy kiáltást, melyet az inas hártyán végigrángó és a két lapocka 
között mélyen a hátamba nyilalló fájdalom okoz. Fenyőtüskék áll
nak a tenyerembe, ahogy fellököm magam, és megpróbálok lábra 
állni. 

Hallom, hogy közelednek, hallom az üvöltésüket. Motorok zaja 
erősödik és halkul, ahogy felhágnak és leszáguldanak a dombokon. 
A teherkocsi és a háló képe átvillan az agyamon. 

Pont, mint apával. Velem is ugyanaz történik. 
Szárnyaimat szorosan a testemhez hajtom, és futni kezdek. Vadul 

száguldok a fák között, míg mögöttem a motorok zaja egyre nő. 
Az erdő párás homályán át hátrapillantok, és a fényszórók fátyo

los fényétől eláll a lélegzetem. Ilyen közel! A szívem a torkomban 
dobog. Körbenézek, rejtekhely után kutatva. Ekkor hirtelen meg
hallok valami mást, a csobogó víz egyenletes zenéjét. 

Követem a hangot, a talpam rohanás közben könnyen, halkan 
dobban az erdei talajon. Épp időben torpanok meg és kapaszko
dom egy fatörzsbe ahhoz, hogy ne zuhanjak le egy meredek lejtőn. 
Lihegve bámulok lefelé. Kis forrásból víz csordogál egy minden ol
dalról csorba sziklákkal övezett, nagy tóba. 

A levegő serceg a fejem fölött. A hajam felemelkedik, a fejbőröm 
megfeszül és bizsereg. Oldalra vetődöm. Fütyül a szél, ahogy a háló 
mellettem landol a földön. 

– Töltsd újra!
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Hátranézek a vállam fölött, a teherautó platóján két fickó újabb 
hálót készít elő. Motorkerékpárok ugrálnak a levegőben, dühösen 
berregnek, ahogy közelítenek felém. A vezetőik nagy, fémes lencsé
ken át merednek rám. Nem embereknek tűnnek, inkább szörnye
tegnek. Homályosan látom megfeszülő szájuk vonalát. Fejem fölött 
összetalálkoznak, és tajtékzó viharrá köpülik a levegőt a tomboló 
propellerek. Hajam vadul csapkod a levegőben. 

Nagy levegőt veszek, majd megfordulok. Elrugaszkodom. 
Süvít körülöttem a szél. Furcsa. Így zuhanni, szándék nélkül, anél

kül, hogy képes lennék felemelkedni és repülni. Pedig most ez törté
nik. Becsapódom a vízbe. 

Sikítanom kell, annyira hideg, amitől lenyelek egy korty algás 
vizet. Azure vajon hogy csinálja? Amikor vízben van, az olyan… 
kellemesnek tűnik. Nem ilyen keserű, jeges kínlódásnak. 

A felszínre jövök, és miközben kutyaúszásban körözni kezdek, 
tekintetemmel körbepásztázom a környéket. Keresek. Valamit. Bár
mit. Megpillantok egy barlangot. Igazából csak egy kis szirt a sziklás 
falban, de elég mély ahhoz, hogy behúzódjak, és eltűnjek a tekinte
tek elől. Hacsak nem úsznak utánam. 

Odaúszom, és belököm magam. Bekúszom olyan mélyre, ami
lyen mélyre csak tudok, azután labdává kucorodom. 

Vizesen, vacogva, lélegzetvisszafojtva várok. Hamarosan durva 
hangok töltik be a levegőt fölöttem. 

– Leugrott! 
Ajtók csapódnak, a hangok végigfutnak a hátamon. Tudom, 

hogy kiszálltak a járműveikből. Nem bírom visszatartani a reszketé
sem. Elfehéredett ujjakkal markolom síkos térdemet. 

– Lemerült a vízbe! 
– Talán elrepült! – harsogja túl valaki a motorzúgást. 
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– Frászt! Nem tud repülni, meglőttem a szárnyán! – Megrezze
nek a férfi hangjából kicsengő önhittség hallatán, és vadul dörzsölni 
kezdem a karomat. Hogy ne fázzak. Hogy ne féljek. 

– Itt lent nem látom.
– Valaki menjen utána! Valakinek utána kell mennie!
– Mi? Oda? Jéghideg. Menjél te!
– Mér’ nem te?! Nyuszi vagy?
– Majd én.
Összerándulok a hangra. Mély, nyugodt és bársonyosan sima, 

szemben a többiek vakkantásaival.
– Biztos, hogy menni fog, Will?
Mialatt a választ várom, még jobban összehúzódom, és azt kívá

nom, bárcsak viziokopter lennék, és láthatatlanná válhatnék. 
Ekkor egy test csapódik a tóba nagy, elmosódó ívben. Olyan simán 

érkezik, hogy alig fröcsköl körülötte a víz. Will. A bársonyos hangú! 
Meredten nézem a csillogó vízfelszínt, és visszatartott lélegzettel vá
rom, hogy felbukkanjon. Bármelyik percben kiemelkedhet a vízből, 
és akkor majd körbenéz, meglátja a mélyedést, és benne engem. 

Megnedvesítem az ajkaimat, érzem, ahogy forrni kezd a vérem, 
ahogy a füst megindul a tüdőmben. Ha arra kerül a sor, megteszem 
vajon? Tudnám használni a képességemet önvédelemből?

Felbukkan egy fej, és egyetlen mozdulattal lerázza magáról a vi
zet. A haja ragyogó, sötét páncél. Fiatal, nem sokkal idősebb nálam. 

– Minden oké, Will? – hangzik fölülről. 
– Aha! – kiált fel. 
A szívem nagyot dobban a hang váratlan közelségére. Amennyire 

csak tudok, belelapulok a durva falba, nem törődve a szárnyamon 
keletkező égető horzsolásokkal. Figyelem, és azon imádkozom, bár
csak ne látna el idáig. 
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Észreveszi a szirtet, és megmerevedik, a tekintete egyenesen felém 
szegeződik. 

– Ott egy barlang!
– Bent van?
Megborzongok, a bőröm megfeszül, remegek, mint a megpendí

tett húr a hegedűn. A szárnyaim szenvedélyesen vibrálni kezdenek, 
és éles fájdalmat lövellnek ki magukból, végig a megsebzett hártyán, 
be, mélyen a hátamba. Megrándulok, miközben nyugalmat erőlte
tek magamra. 

Közelebb úszik. 
Az orromból füst gomolyog elő. Nem akarom… de nem tudok 

mit tenni. Általában jobban tudom irányítani, de a félelem most 
megfoszt az önuralomtól. A drakiösztönök átveszik az irányítást. 

A szívem vadul dobog a torkomban, ahogy közelebb jön. Ponto
san felismerem a pillanatot, amikor észrevesz. Megmerevedik, moz
dulatlanná válik a vízben, majd lejjebb ereszkedik, ajkával a víz
szintet súrolja. 

Egymásra meredünk. 
Most következik. Ide fogja hívni a többieket. Ők pedig rám tá

madnak, mint éhes vadállatok. Apára gondolok, és próbálok nem re
megni. Ő biztosan nem reszketett, nem lapult meg a végén. Nekem 
ráadásul olyan eszköz van a kezemben, ami neki nem volt. A tűz.

Ekkor megmozdul, és könnyű siklással közelebb úszik. Megfe
szül egy izom az állkapcsában, nekem pedig megrezdül valami a 
gyomromban. Nem olyan durva külsőre, mint amilyennek képzel
tem. Nem látszik gonosznak, inkább… kíváncsi. 

A keze csattan a sziklán, és behúzza magát ide, hozzám. Csak egy 
lépés választ el egymástól. Ahogy lekuporodva összefonja a karjait, 
feszes izmok rajzolódnak ki a kezén. Ujjai lágyan simítják a földet. 
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Tekintetünk egymásba kúszik, két idegen állat vagyunk, akik elő
ször vizsgálják meg egymást. 

Szürcsölöm a levegőt, és próbálom leerőltetni parázsló tüdőmbe. 
Elkezdek belülről izzani. 

Nem mintha nem láttam volna még embert. Gyakran látom 
őket, amikor anyával és Tamrával a városban vásárolunk. Általá
ban én is embernek látszom, még a falka területének titkos határain 
belül is. Ennek ellenére úgy bámulom, mintha sosem láttam volna 
még emberfiút. És azt hiszem, ilyet még tényleg nem láttam. Elvég
re, ő nem egy átlagos srác. Ő vadász. 

Fekete pólója második bőrként tapad karcsú mellkasára. Árnyas 
búvóhelyemen vizes haja majdnem feketének látszik. Szárazon va
lószínűleg világosabb lehet, barna vagy sötétszőke. De engem a sze
mei ragadtak meg, a dús szemöldök alól fürkésző, mélyen ülő sze
mek, melyek szinte keresztüldöfnek. Elképzelem, milyennek láthat. 
A szárnyam a hátam mögé tekeredett, kikandikál a vállam fölött. 
Rugalmas, sima végtagjaim a szirt homályában is tüzesen parázsla
nak. Elképzelem vékony arcomat erőteljes kontúrjaival, tarajos or
romat, magasra ívelő szemöldökömet és sárkányszememet, melynek 
közepén, a pupillák helyén két hosszanti rés húzódik. 

Felemeli a kezét. Meg sem rezzenek, mikor széles, meleg tenye
rét a karomra helyezi. Tapogat, vizsgál. Érintése lejjebb siklik, és 
biztosan tudom, hogy a bőrömet – a drakibőrömet – az emberi 
bőrrel hasonlítja össze épp. A tenyere megáll, a kézfejemre simul, és 
elidőzik a hosszú, karomszerű ujjak fölött. Forróság önt el az érin  
tésére. 

Ő is érzi. Elkerekedik a szeme. Szép, mogyoróbarna szeme van. 
Vagy inkább zöld, barna és arany foltokkal. Ezeket a színeket sze
retem. Ezek a föld színei. Tekintete a sziklapadlót söprő, vizes, 
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összegubancolódott hajamra siklik, és azon kapom magam, hogy 
azt kívánom, bárcsak látná a lányt is a sárkányban. 

Hang hagyja el az ajkait. Egy szó. Hallom, de azt gondolom, nem. 
Nem azt mondta. 

– Will! – kiáltanak fölöttünk. 
Mindketten összerezzenünk, és hirtelen megváltozik az arca, a 

lágy, érdeklődő kifejezés eltűnik róla, és düh váltja fel. Tekintete fe
nyegető. Úgy néz rám, ahogy a fajtájának az én fajtámra kell néznie. 
Elkapja a kezét az enyémről, és a köztünk lévő bensőségességnek 
hirtelen vége szakad. Megdörzsölöm, ahol hozzám ért. 

– Minden rendben? Lemenjek?
– Minden rendben! – Mélyen dörgő hangja visszapattan kis rej

tekhelyünk faláról. 
– Megtaláltad?
Fújtatok. Orromból füst tör elő. A tüdőm egyre jobban parázslik. 
Merőn néz, tekintete kemény és könyörtelen. Várom, hogy jelez

ze, megtalált. Eltökélten állom a tekintetét. Nem nézek félre, hadd 
lássa az arcát ez a gyönyörű fiú annak, akit a következő szavaival 
halálra ítél. 

– Nem. 
Mély levegőt veszek, miközben a parázs kialszik a tüdőmben. Egy

másra meredünk egy elnyújtott pillanatig, ő, a vadász, és én, a draki. 
Aztán elmegy. 
Én pedig ott maradok egyedül. 
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3.

Egy örökkévalóságig várok. A helikopterek és motorok zaja 
már rég elhalt, de én nem mozdulok. Vizesen és reszketve, tér

deimet átölelve kuporgok a szirtfokon, lábam ruganyos felületét 
dörgölöm, kezem siklik vörösarany bőrömön. Sebesült szárnyam 
ég, lüktet a fájdalomtól, miközben várakozok és fülelek, de nincs 
ott semmi. Csak az erdő susogása és a Cascadehegység gyengéd só  
hajai vesznek körül. 

Sem emberek, sem vadászok, sem Will. 
Összevonom a szemöldököm. Valahogy bosszant a dolog. Sosem 

látom többé. Sosem tudom meg, miért engedett el. Sosem tudom 
meg, vajon tényleg azt suttogtae, amit hallani véltem: gyönyörű. 

Abban a kiválasztott pillanatban valóban összekapcsolódtunk. 
Megtörtént. Nem megy ki a fejemből. Biztos voltam benne, hogy 
elárul, a vadászok nem a könyörületességükről híresek. Csak a 
zsákmányt látják bennünk, egy alsóbbrendű fajt, amely arra való, 
hogy betörjék és kiárusítsák azoknak, akik a legnagyobb veszélyt 
jelentik ránk nézve: az enkrószoknak. Mióta bealkonyult az em
beriségnek, az enkrószok mohón próbálják kihasználni fajunk 
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különleges képességeit, megszállottan tépnek minket darabokra, 
vagy tartanak fogságban. Teszik ezt a vérünk mágikus ereje miatt, 
a páncélszerű húsunk miatt, és azért a képességünkért, amellyel 
fel tudjuk deríteni a föld alatt rejtőző drágaköveket. Számukra mi 
senkik vagyunk. Úgy gondolják, sem szívünk, sem lelkünk nincs. 

De akkor, miért engedett el Will? Csodálatos arca a bensőmben 
ég, az emlékezetembe vésődött olajosan nedves haja, sötéten fürké
sző szeme. Pedig Cassian arcát kellene látnom. Ő az én végzetem. 
És én elfogadtam őt, még ha zúgolódom is, és ha képes vagyok is 
csak azért nappal repülni, hogy megszabaduljak tőle. 

Várok, ameddig csak tudok, amíg már nem bírom elviselni to
vább rejtekhelyemen a nyirkos hideget. Csapdától tartva óvatosan 
kikászálódom, és belesiklok a jeges vízbe. Végigkapaszkodom a 
csorba sziklafalon. Ép szárnyam vadul csapkodva dolgozik, a hártya 
fájdalmasan megfeszül az őrült erőlködésben.

Hörögve fújtatok, ahogy felhúzódzkodom a szikla tetejére. Ösz
szerogyok, és magamba szívom a föld zsíros, agyagos illatát. Tenye
rem a nedves talajba süpped, megtart, bizsergeti a testem. Mélyen 
lent a vulkanikus kőzet alvó macska módjára dorombol. Hallom, 
érzem, belőle táplálkozom. Van ez a kapcsolat a termékeny, mű
velhető földdel. Ez gyógyítja meg a szárnyamat, nem az emberek 
gyógyszerei. Erőt merítek a burjánzó, életadó földből.

Esőszag üli meg a ragacsos ködöt. Felemelkedem, és belesétá
lok kitárt karjaiba. Elindulok vissza, a tóhoz, ahol a biciklim és 
a ruháim várnak. A faágak sátorán gyenge napfény szüremlik át. 
Küszködik a köddel, de hűvös bőrömet azért vörösesbronzzá vál
toztatja. 

Biztos vagyok benne, hogy Aznak sikerült hazaérnie. Nem enge
dem, hogy akár csak felmerüljön bennem más lehetőség. Mostanra 
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már biztosan észrevették a falkában, hogy hiányzom, úgyhogy kü
lönféle magyarázatokon töröm a fejem. 

A talpam némán éri a földet, ahogy a fák között imbolygok, és 
közben a vadászok visszatértétől tartva az oda nem illő hangokra 
fülelek… Ám az óvatosság mögött remény bújik meg. 

Remény, hogy egy vadász mégis visszatér, és kielégítő választ ad 
a kérdéseimre… a kíváncsiságomra… a gyomromban érzett furcsa 
remegésre, amely elsuttogott szavai nyomán támadt. 

Egyszerre közeledő zajt hallok. A levegőben kígyózik, és felriaszt
ja a madarakat a fákról. Drakibőröm bizseregni kezd, vörös és arany 
között villog. 

Félelem nyilall belém, ahogy a motorok távoli robaja egyre erősö
dik. Arra gondolok, hogy a vadászok jöttek vissza értem. 

De aztán meghallom a nevem. 
– Jacinda!
A hang kétségbeesetten visszhangzik a magasra tornyosuló fák 

labirintusában. 
Arcomat felfelé tartva tölcsért csinálok a kezemből, és kiáltok: 
– Itt vagyok!
Egy pillanat alatt körbevesznek. A gépek vadul fékeznek, ajtók 

nyílnak és csapódnak, én pedig csak pislogok. 
Sokan feltűnnek az elöljárók közül, és zordon arccal vágnak ke

resztül a szállongó ködön. Azuret nem látom, de Cassian ott van 
közöttük, dühös, összeszorított szájával egészen olyan, mint az apja. 
Általában jobban szeret a draki alakomban, de most semmi csodá
lat nincs a tekintetében. Közelebb jön, fölém tornyosul. Mindig 
ilyen. Nagydarab, férfias, olyan… fenyegető. Egy pillanatra eszembe 
jut a keze erős, meleg szorítása, ahogy megfogta tegnap az enyémet 
az Elkerülő Repülőhadműveletgyakorlaton. Milyen könnyű lenne 
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egyszerűen csak megadni magam neki, és azt tenni, amit mindenki 
akar… amit mindenki elvár. 

Nem állom a tekintetét, így a vállára hulló hajában megbúvó fe
kete csillogást tanulmányozom. Lehajol, haja a halántékomnál zizeg. 

– Megrémisztettél, Jacinda! Azt hittem, elvesztettelek – morogja 
karcos hangján az arcomba.

Borsódzik a bőröm, dacosan bizsereg a szavaitól. Csak mert a 
falka úgy gondolja, hogy összetartozunk, ez még nincs így. Leg
alábbis egyelőre. Minimum századszorra kívánom, bárcsak átlagos 
draki lennék, nem pedig a nagy tűzokádó, akitől mindenki any
nyit vár. Akkor annyival egyszerűbb lenne az élet. És az én életem 
lenne. 

Anyám furakszik át a csoporton, félresöpri Cassiant, mintha át
lagos fiú lenne, nem pedig egy 190 centis ónix, amely akár össze is 
törhetné. Gyönyörű arcát játékos fürtök övezik, borostyánszínű sze
me olyan, mint az enyém. Apa halála óta több hím is udvarolt neki, 
még Cassian apja, Severin is, de hál’ istennek egyikőjük sem keltette 
fel az érdeklődését. Épp elég nekem az anyám, nem kell mellé még 
egy macsó draki is, aki megpróbál apám helyébe lépni. 

Most idősebbnek látszik, mint egyébként. Mély vonalak szegé
lyezik a száját. Rosszabbul néz ki, mint mikor közölték velünk, 
hogy apa többé nem jön haza. Tudom, hogy ennek én vagyok az 
oka. Görcsbe rándul a gyomrom. 

– Jacinda! Hála istennek, élsz!
Átölel. Ahogy összenyomja a sebesült szárnyamat, felsikítok. 
Visszahőköl:
– Mi történt? 
– Ne most! – Cassian apja megmarkolja anya vállát, és arrébb 

tereli, hogy elém állhasson. 190 centijével Severin éppolyan magas, 
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mint Cassian. Ki kell nyújtanom a nyakamat, hogy láthassam. Resz
kető testemre rádob egy plédet, és rám kiált: 

– Demanifesztálj! Azonnal!
Engedelmeskedem. Amikor a szárnyaim visszahúzódnak a testem

be, és a hajlítástól és az átalakuló húsom húzódásától szétfeszül és mé
lyebbre szakad a seb, a fájdalomtól a számba harapok. Még mindig 
megvan a seb, csak most a lapockámon. Mély, szivárgó vágás. Meleg 
vér csordul végig a hátamon. Összébb húzom magamon a pokrócot. 

A csontjaim elrendeződnek, összezsugorodnak, és eltűnik vastag 
drakibőröm. Most jobban érzem a hideget, szinte csípi emberi bő
römet, reszketni kezdek, meztelen lábaim elgémberednek. 

Anya mellettem áll, rám terít egy második pokrócot. 
– Mégis, mit gondoltál? – Annyira utálom ezt a kritikus, éles 

hangot. – Tamra és én halálra aggódtuk magunkat. Úgy akarod vé
gezni, mint apád? – Vadul rázza a fejét, szemeiben heves elszántság 
ég. – A férjemet már elveszítettem, nem fogom a lányomat is!

Tudom, hogy azt várják, kérjek bocsánatot, de inkább a pokol. 
Éppen ettől menekülök – egy élettől, amely abból áll, hogy csaló
dást okozok az anyámnak, hogy elfojtom a saját, valódi énemet, 
hogy alkalmazkodom a vég nélküli szabályokhoz. 

– Áthágta a legszentebb szabályunkat – jelenti be Severin. 
Összerándulok. Csak a sötétség leple alatt repülj! Az, hogy majd

nem megöltek, úgy érzem, komolytalanná tenné a szabály elleni 
további ágálásomat. 

– Világos, hogy valamit tennünk kell vele. 
Anyám és Severin tekintete összevillan, míg a csoport egyre han

gosabban morajlik. Egyetértés hangjait hallom. Belső, draki lényem 
vészjelzően izegmozog. Vadul nézek körbe a többieken. Tucatnyi arc, 
akiket egész életemben ismertem. Nincs köztük egyetlen barát sem. 
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– Ne, azt ne! – suttogja anyám. 
Mit ne?
Karjával szorosan magához szorít, én pedig vigaszt keresve belesi

mulok. Hirtelen ő lett az egyetlen szövetségesem. 
– Ő a tűzokádónk…
– Nem. Ő a lányom! – Anya hangja ostorként csattan. 
Most rá kell ébrednem, hogy anya is draki, még ha utálja is. Még 

ha évek óta nem is manifesztált… és valószínűleg már nem is tudna. 
– Nincs más megoldás. – Severin nem tágít. 
Megrezzenek, ahogy anya ujjai belém vájnak a pléden át. 
– Ő csak egy kislány! Nem!
Megjön a hangom, és követelőzöm: 
– Mi van? Miről beszéltek? 
Senki sem válaszol, de ezen nem csodálkozom. Dühítő, de nem 

szokatlan. Mindenki – anya, az elöljárók, Severin – körülöttem ró
lam, nekem beszél, de sohasem hozzám. 

Anyám továbbra is farkasszemet néz Severinnel, és bár nem szó
lalnak meg, tudom, hogy beszélnek egymással. Eközben Cassian 
mohón bámul. Lilásfekete tekintete a legtöbb lányt gúzsba kötné. 
Köztük a húgomat is. Őt a leginkább. 

– Később megbeszéljük. Most hazaviszem. 
Anya gyorsan a kocsihoz vezet. Hátrapillantok Severinre és 

Cassianra – apa és fiú, király és herceg. Egymás mellett állva nézik, 
ahogy elmegyek. Bosszú fénye izzik a tekintetükben, és még valami 
más. Valami, amit nem tudok megfejteni. 

Sötét borzongás kúszik fel a gerincemen. 




