
„Kisasszony?  
Múlt éjjel fel
ébredtem, és  

nem volt sehol.”

„Sétálni mentem, 
kisróka.

Rám tört… a 
nyugtalanság.”
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„Ó.”

„Csak… 
hallottam,  

mit beszélnek  
az ablakunk 

alatt.”

„Azt mondták… egy szörny 
juhokat mészárolt le  

a kikötőnél.”

„És arra gondoltam…”

„…hátha 
 megéhezett.”

„Azt akarod tudni,  
ébren vane  
a szörny.”
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THYRIA. A HULLÁMCSÁSZÁRNŐ IMÁDOTT VÁROSA.
„Igen, kisasszony. 
Azóta nem láttam, 
hogy a boszor ká
nyokkal harcolt.”

„Azért, mert  
ismét alszik.”

Szemétláda.

Tényleg 
alszol?

Ha hallasz…  
a napjaid meg  

vannak számlálva. 
Kitéplek magamból,  

ha belehalok is.

Esküszöm.
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„A világ mindannyiunkat 
megtör”, mondtad egyszer.

„De erő áradhat abból,  
ami eltörött.

Váratlan módon újulhat 
meg ismét.”

Megpróbálom ezt észben 
tartani, anyám. Megpró- 
bálok emlékezni rád.

Fáj, kis
asszony?

igen.

Menj hátrébb. 
Fel kell 

öltöznöm.

Még mindig érezlek.

Az anyjának 
olyan szép 

holmijai  
voltak.

De kisasz
szony… Corvin 
uraságnak azt 
mondta, hogy 

szegény.

Azt mondtam, 
hogy a porban 

nőttem fel.  
Ez igaz.

Anyámnak ez  
nem az otthona volt,  
csak egy bázis. Alig 
emlékszem az itteni 
életre, mielőtt a 

sivatagba indultunk 
volna.
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Ott vagy a ruhákban, amiket viselek.  
Ott vagy az ágyban, ahol aludtam.

Vedd el, amit  
akarsz. Nemsoká 
ra megyünk, és  

nem hiszem, hogy 
visszajövünk.

Itt vagy, anyám…

Mi a helyzet  
Ren úrfival? Talál
kozunk vele Ubasti 

templománál?  
Azt mondta, nem 

marad soká.

Nem.  
Ha végzett, 
keressen  

meg minket.  
Vagy ne.

…itt vagy ebben a szobában, 
mindenhol a rögeszméd…  
a sámáncsászárnő… nyoma.

Valamit  
nem vettünk észre. 
Amikor legutóbb  

itt jártam, még csak 
gyanítottam, de most  

a lelkem mélyén érzem. 
Nem találtunk meg  
valami fontosat.

De hát  
mindent 

átkutattunk, 
kisasszony.

Mi lett volna, ha nem űzöd ennyire  
a titkait? Akkor életben lennél még?  
Én más ember volnék?

Ti, rókák,  
állítólag megta
láljátok azt, ami  

el van rejtve.  
Használd az  

orrod!

Én…  
azt csináltam. 
Megpróbálom 

megint…

Vagy tudtad, mi szunnyad 
bennem?

Ezért nem hagytál  
fel a kutatással?

A szagok 
nagyon 

régiek és 
zavarosak, 
kisasszony.

Főleg  
csak papír 
és bőr és 
az édes 
anyja.

Kicsoda rejtélyesebb?

Én… vagy te?

Nem próbálkozol 
eléggé. itt hagylak, 

amíg nem találsz 
valamit. Néhány nap 

múlva jövök.

Várjon!
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