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E lőhang

A tűz elviselhetetlen volt. Olyan félelmetesen forrónak 
bizonyult, hogy még a tarkóját is égette, miközben az iz-
zadság és a megpörkölődött szőrszálak szaga az orrába 
kúszott. Melody iszonyodva kiáltott fel. Még erősebben 
fúrta magát a griff nyakszirtjébe, oda, ahol a tollak és a 
lágy tapintású bunda találkozott egymással, és közben 
minden erejét latba vetve igyekezett megkapaszkodni. 

– Gyorsabban, Agravain! – hallotta a saját hangját. – 
A sárkány! Mindjárt utolér bennünket!

A szeme sarkából jól látta, hogy a rémes, óriási dene-
vérszárnyakkal rendelkező, kígyótestű teremtmény egyre 
közelebb ér hozzájuk. Látta a sötét főben ülő, izzó szem-
párt, és látta az állat testén a lovas körvonalait, mely hű 
szolgálója nyakában ült, és onnan irányította röptét. 

Agravain egy hirtelen manőverrel oldalra fordult, és 
éles szögben elhúzott balra. A sárkány felrikoltott, majd 
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vadul verdesni kezdett a szárnyaival, hogy folytassa 
Melody és Agravain üldözését. A  sötét tenger fölött, 
melynek hullámai kitartóan csapkodtak alattuk, Agra-
vain a szárazföld felé vette az irányt. A nyomukban lévő 
szörnyeteg azonban nem hagyta lerázni magát. Ismét szi-
szegve beszívta a levegőt, és…

– Agravain, gyorsan! – kiáltotta Melody. – Mindjárt 
megint tüzet fog okádni! Muszáj tennünk valamit!

Kétségbeesetten pillantott körbe, és ahogy megfor-
dult, egyenesen belenézett a sárkány kitátott szájába. 
A másodperc törtrésze alatt izzó lángok törtek elő a bes-
tia torkából. 

A tűz olyan forró és ragyogó volt, hogy Melody önkén-
telenül is az arca elé kapta a kezét. A  lángok azonban 
körbeölelték, és irtózatos, perzselő melegbe bugyolálták 
őt és Agravaint. Melody észrevette, hogy már jóval ala-
csonyabban járnak, és egyre közelebb kerülnek a tenger 
sötét habjaihoz. 

– Agravain! – kiáltott fel fájdalmasan, miközben foly-
tatták zuhanásukat, továbbra is a sárkány lángjaitól 
övezve. És ebben a pillanatban megértette, hogy ez a vég. 

A fekete habok megnyíltak előttük. Melody és Agra-
vain fejjel előre süllyedtek a mélybe, de még hallották a 
sárkány irtózatos rikoltását – azt a hangot, melynek ha-
tására Melody végül felébredt. 

– Agravain, ne!
A saját kiáltása térítette magához. A szíve hevesen ka-

lapált a mellkasában, a homlokán gyöngyözött a verej-
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ték. Zavartan nézett körbe, de rá kellett jönnie, hogy a 
vakító fény valójában nem a sárkánytól származott – csu-
pán az éjszakát odakint átszelő villám volt. A félelmetes 
hangzavart sem a szörnyeteg, hanem az odakint tomboló 
mennydörgés okozta. 

Arran szigetére hatalmas erejű vihar csapott le. 
Hogy valamelyest összeszedje magát, Melody meg-

rázta a fejét. Csak fokozatosan fogta föl, hogy nem nyelte 
el a tenger, és hogy nincs mitől tartania. Nem Lochranza 
partjainál volt, hanem otthon, a jó öreg Kőház Panzió-
ban. És egyetlen sárkány sem üldözte. 

Mindenesetre másoktól eltérően, akik egy efféle rém-
álomból ébredtek volna fel, Melody nem tudott egyköny-
nyen megnyugodni, és nehezen tudta volna meggyőzni 
magát arról, hogy csupán a képzelete tréfálta meg. Hi-
szen mindezek a dolgok valóban megtörténtek vele, még-
pedig alig néhány héttel korábban. 

Melody és Agravain tényleg jártak azoknál a partok-
nál, voltak a Sárkányok Rendjének hajóján, amelyen az 
ellenségeik az elkábított griffmadarat akarták elszállítani. 
Sikerült ugyan kiszabadítani a barátját a gonosztevők 
markából, menekülésük során azonban szembekerültek 
egy igazi sárkánnyal. És az a tüzes pokol, amelyet a rém-
ség rájuk bocsájtott, kis híján mindkettőjükkel végzett. 

Melody még mindig látta maga előtt Agravaint élette-
len kődarabként lehullni az égből. Még mindig érezte, 
hogy abban a pillanatban milyen iszonyú fájdalom járta 
át a szívét. Csak később tudta meg, hogy Agravain túljárt 
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a sárkány eszén, és megmenekült a lángoktól. Azóta rej-
tőzködött. Melody barátja, Mr. Clue a segítségére volt 
Agravain kiszabadításában, ám az életével fizetett ezért. 
A  Sárkányok Rendjének tagjaival folytatott küzdelem 
zűrzavarában Mr. Clue a tengerbe zuhant, és a hullámok 
közé veszett – és Melodynak mindezt a saját szemével 
kellett végignéznie. Nem csoda, hogy majdnem minden 
éjjel rémálmok gyötörték. 

Odakint ismét megdörrent az ég. Az eső hevesen verte 
a tetőzsindelyeket. Melody, továbbra is egész testében 
reszketve, felkelt az ágyból, hogy becsukja a résnyire 
nyitva maradt ablakot. Az ablaküvegen túl, melyet elho-
mályosítottak az esőcseppek, vaksötét honolt. Ám ami-
kor újabb villám ragyogta be az éjszakai tájat, egy alakot 
vélt megpillantani a feketeségben. 

Egy sötét figura állt a zuhogó esőben. 
Melody halk kiáltás kíséretében hátraszökkent az ablak-

ból. A pulzusa egy pillanat alatt ismét az egekbe szökött. 
Vajon csak képzelődött? Vagy lehetséges, hogy tényleg 

állt odakint valaki? Egy sötét kabátot viselő kopasz férfi, 
aki egyenesen rá függesztette a tekintetét? 

Melody riadtan idézte föl a Sárkányok Rendjét, mely-
nek tagjai mind kopaszra borotválkoztak, és szintúgy sö-
tét ruhát viseltek. Igaz, hogy az elmúlt hetek nyugodtan 
teltek, hiszen a Rend tagjai minden bizonnyal meg voltak 
győződve arról, hogy Agravain elpusztult, de talán lehet-
séges, hogy ez a nyugalom csupán a vihar előtti csendet 
jelentette… 
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A  lány az ablak melletti résbe húzódva, lélegzet-
visszafojtva várta a következő villámlást. Néhány má-
sodperccel később ismét vakító, fehér fény hasított ke-
resztül az égen. Melody fellélegzett – bizonyára tévedett. 
Senki sem állt odakint. Csupán a közeli erdő szélét látta, 
és nem volt nyoma annak, hogy…

Egy pillanat!
Mintha ismét mozgásra lett volna figyelmes. A  ho-

mályban egy sötét árnyékot vélt kivenni, amely éppen a 
panzió felé tartott. Lehetséges, hogy valaki titokban 
akart bejutni a házba?

Melody nem sokáig töprengett arról, hogy mitévő le-
gyen. Néhány másodperccel később már ki is lépett a 
szobából, és elindult lefelé a nyikorgó lépcsőfokokon. 
A  legkevésbé sem törődött vele, hogy mezítláb van, és 
hogy még mindig a hálóingét viseli. Muszáj volt kideríte-
nie, hogy mi folyik itt!

Az épületben teljes csend honolt. 
Az üdülővendégek már régóta az ágyukban pihentek, 

és az igazak álmát aludták. 
Melody lábujjhegyen érte el a földszintet, ahol a recep-

ció és a reggeliző is volt. A felújítás óta a Kőház Panzió 
ismét a legszebb arcát mutatta a vendégeknek, ennek el-
lenére a magas ablakokon beszökő, zavarosan imbolygó 
fények most riasztó hangulatot kölcsönöztek a helyiség-
nek. A vihar és annak a lehetősége, hogy talán egy idegen 
ólálkodik a ház körül, a kétségbeesés szélére sodorta 
Melodyt. 
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Pillantása a recepciós pulton lévő telefonra tévedt. 
Talán fel kellene hívnia a rendőrséget? Gilmore felü-

gyelő végül is a család barátjának számított. De mégis, 
mit mondana neki, miután az éjszaka közepén felverte az 
álmából?

Melody egyetlen hang nélkül vágott át a helyiségen a 
bejárati ajtóig, majd meggyőződött róla, hogy az rende-
sen be van zárva. Hallgatózott, de a zuhogó esőn és az 
ereszről lecsorgó víz morajlásán kívül továbbra sem hal-
lott semmit. 

Odakint megint villámlott, és félig-meddig már várta, 
hogy az ajtó tejüvegén keresztül ismét megpillantja an-
nak az embernek a körvonalait. 

Csakhogy senkit sem látott. 
Az ablakhoz sietett, és kikukucskált. Az eső állhatato-

san zuhogott a szigeten. A  ház előterében azonban to-
vábbra is csak a parkolóban álló autókat látta. 

Semmiféle rejtélyes éjszakai látogató. 
Semmilyen sötét alak. 
Melody már majdnem fellélegzett – amikor valami 

hozzáért a vállához. 
– Ááá! – kiáltott fel, és megpördült. Csakhogy nem a 

Sárkányok Rendje egyik tagjának sápadt arcába pillan-
tott. Nem: Melodyra a nagymamája, Fay nagyi nézett le 
meleg tekintettel. 

– Nagyi! – mondta Melody kissé megrovó hangsúllyal, 
de annál nagyobb megkönnyebbüléssel. – Te meg mit csi-
nálsz itt? 
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– Ezt én is kérdezhetném tőled, gyermekem – felelte 
Fay nagyi, aki esőkabátot vett a hálóingére, és egy kis fő-
kötőt is felhúzott ősz frizurájára. Az esernyőt azonban 
minden bizonnyal fegyver gyanánt vette magához. – Lép-
teket hallottam, és már azt hittem, betörővel van dol-
gunk. De, ahogy látom, csak te voltál az. 

– Bocsánat. – Melody kissé bűnbánóan a földre sze-
gezte a tekintetét. Egy rövid másodpercig már majdnem 
megvallotta a nagymamájának, miféle alakot látott 
odakint ólálkodni, de aztán úgy döntött, jobb, ha hall-
gat a dologról. Elvégre a nagymamájának is épp elég ne-
hézségen kellett keresztülmennie mostanában. Nem 
tűnt jó ötletnek, hogy még ilyesmivel is fölöslegesen 
zaklassa. 

– Nos – mondta Fay nagyi, és a vonásai ismét megeny-
hültek –, tulajdonképpen örülök, hogy nem betörő járt 
itt. Mondd csak, nem tudsz aludni, gyermekem? Miért 
vagy különben talpon hajnali fél négykor, és mit csinálsz 
idelent? Csak nem azért vagy ilyen izgatott, mert holnap 
újra elkezdődik az iskola? 

– Nem – biztosította róla Melody. Teljesen meg is feled-
kezett arról, hogy a nyári szünet a végéhez ért. – Csak 
rosszat álmodtam – fűzte hozzá, és ezzel még csak nem is 
füllentett. 

– Valóban? Ilyen borzasztó vihar mellett nem csodá-
lom – vélekedett Fay nagyi. – A villámlás mellett én sem 
tudtam lehunyni a szemem. De tudod mit? 

– Hm?



– Csináljuk azt, mint régen – javasolta a nagymamája. 
– Bebújunk az ágyamba, jól összehúzzuk magunkat, és 
történeteket mesélünk egymásnak, amíg el nem alszunk. 
Mit szólsz?

Melody habozott. 
Egyfelől a legszívesebben rögtön igent mondott volna, 

másfelől kissé már idősnek érezte magát ahhoz, hogy a 
vihar miatt a nagymamája ágyában töltse az éjszakát. 
Csakhogy valójában nem a vihar rémisztette meg…

– Rendben – egyezett bele végül. 
– Akkor menjünk! 
Fay nagyi átkarolta Melodyt, és elindultak felfelé, hogy 

megvigasztalják egymást a borongós éjszakában. 


